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Avanpremieră editorială

Dan Elias
(urmare din nr. trecut)

VEDERI DIN MOLDOVA
O succintă panoramă a Moldovei, schiţată din
mersul trenului sau al trăsurii. În vara lui 1886,
Iancu Cerkez, împreună cu soţia, cei doi copii ai săi
şi bona copiilor, au evitat zăpuşeala bucureşteană
printr-o excursie la mănăstirea Agapia. Călătoria
a început „sâmbătă seara, 7 iulie 1886, la 11 ore cu
trenul accelerat de Paşcani. Am dormit cum se
poate dormi când 3 locuri sunt destinate pentru
odihna a 4 persoane. Am trecut, ca prin vis, la
lumina lunii, prin mai multe gări pustii şi am făcut
ochi definitiv dincolo de Pufeşti, pe pământul
Moldovei [...].
Iată Adjudul, cu case şi biserici albe, care
înveselesc ochii în lumina dimineţii. Un aer curat şi un
miros învietor de sulfină.
Trecem Siretul, mare cam ca Oltul şi turburat de
ploi, dăm de Sascut, unde e o fabrică de zahăr. Mai
departe întâlnim o altă fabrică roşie, cea de hârtie,
probabil, căci puţin mai mergem şi ni se arată turnurile
variate ale Bacăului, oraş ce pare considerabil, cu o
grădină publică chiar vis-à-vis de gară. Trecem
Moldova şi, tot printre mândre dealuri, holde verzi sau
aurii, câmpii numai flori şi miros de sulfină. Ni se
înfăţişează zidurile albe ale Romanului, ridicat pe un
platou dinaintea căruia curge Moldova şi rezemat în
spate de o coastă acoperită cu păduri.
De la Roman începe drumul de fier al Companiei
Lember-Cernăuţi. Gările sunt în formă de vile cu
grădiniţe dinainte. Cea dintâi care vine după Roman
poartă magicul nume de Mirceşti. Şi ne e dat şi nouă să
vedem în treacăt un peizaj ce parcă mi-ar aduce
aminte unele elveţiene după Zürich. Spre dreapta,
crânguri şi păduri ascund cursul Siretului, ale cărui
încovoeturi lucesc din când în când la vreun luminiş.
Coaste verzi şi răsfăţate, pe o măgură mai în depărtare
pare că luceşte coperişul unei locuinţe, poate casa

poetului. Lângă noi, pe o câmpie, corturile albe cu
crucea roşie ale uneia din acele ambulanţe rurale
înfiinţate de curând pentru a veni în ajutorul
sărmanilor locuitori de pe la sate.
De la gară se suie în tren o damă înaltă brună
însoţită de un domn blond, îmbrăcat cam extraordinar.
Nişte cizme elegante de lac, lungi până aproape de
mijloc, un spenţer de postav verde strâns pe talie şi
încheiat cu un rând de nasturi de metal, o casquetă
mică pe un maldăr de păr blond, mănuşi albe şi
biciuşcă, nu ştiam cărui conţinut să atribui acest
înveliş. Nu unui student german, vreunui jäger,
vreunui ofiţer străin? Am aflat însă că e un domn
Sturdza, care locuieşte veşnic la Miclăuşeni, un palat
gotic, că fuge de oraşe şi că acolo, sustrăgându-se cu
totul mijlocului împrejmuitor, duce o viaţă fantastică
de castelan din veacul de mijloc sau de erou de prin
cărţi. Mereu în cavalcade şi în vânători. Această
întâlnire originală în acele locuri noi pentru noi, ne
măreşte interesul acestei călătorii.
De la Mirceşti ajungem la Hălăuceşti, un sat mare
şi populat, am aflat, de unguri; apoi la Paşcani. Aici, la
excelentul restaurant al frumoasei gări, un dejun
suculent întreţine nota admirativă.
În curtea staţiei o groază de ovrei ne înconjoară şi
intervin între noi şi cărăuşi pentru închirierea de
trăsuri. Deja de pe la Roman începuseră să mişune. Ne
întind din toate părţile cu propuneri. Scăpăm în sfârşit
de ei, tocmim o trăsură şi o cărucioară pentru bagaje şi
«Mână, băiete!». Băiatul însă, care era cam îmbătrânit
de drumuri, ştia se vede proverbul ce zicea că mergând
mai încet, era sigur că ajunge.
Urcăm mai întâi o coastă, trecem pe lângă grădina
bătrână şi pe lângă casele mari boiereşti cu pridvor cu
stâlpi de piatră, proprietate a d-lui Nunuţă Rosnovanu;
intrăm în târguleţul Paşcani, compus din două şiruri
neîntrerupte de căsuţe, mai toate pline de ovrei.
Marian ŞTEFAN
(continuare în pag. 5)

Artgothica 2012
Tabăra de Poezie, Sibiu, 19-22 iulie 2012
Întâmplător sau nu, am ajuns şi la Sibiu. Poetul
Adrian Suciu, citindu-i o carte, l-a descoperit pe Florin
Ciocea care, la rândul său, m-a descoperit pe mine.
Pardon! Vă rog să nu vă gândiţi la măscări! Florin zice că
aş fi poetă, dar v-am spus deja că la el totul este posibil.
Inclusiv să încapă cinci oameni cu bagajele aferente întro maşină Opel Corsa cu un biet portbagaj. Plus putina cu
brânză, başca damigeana cu vin. Când mi-a spus că
merge şi Teodora, soţia lui, şi că mai luăm doi poeţi din
Bucureşti, am simţit nevoia să respir adânc şi să număr
până la zece. Până la urmă, l-am convins pe Florin să
numărăm doar până la patru, astfel că l-am luat cu noi
doar pe poetul Daniel Vorona, sacrificându-l pe
premia(n)tul Paul Vinicius. În fine, după mai multe
peripeţii şi certuri între mine şi Florin care, pe cât de bun
e la suflet, pe atât de rău copilot s-a dovedit a fi, am ajuns
la Sibiu unde, după ce am „descălecat-o” pe Teodora la
neamuri, am căutat ameţiţi Casa cu Cariatide, unde
urma să ne cazăm. Noroc cu răbdătorul Dan Herciu care
ne-a tot dirijat prin telefon, până s-a văzut nevoit să iasă
în întâmpinarea noastră. Să nu plecaţi niciodată la drum,
pe uscat, cu marinari! Busola lor funcţionează doar pe
mări şi oceane. A mea, nu funcţionează niciunde, dar cel
puţin recunosc.
Am ajuns la interesantul edificiu construit în stil
baroc, situat pe strada Mitropoliei, la numărul 13, foarte

aproape de Catedrala Ortodoxă, o casă având curte
interioară, care, în mod obişnuit serveşte drept internat.
Casa a fost construită în jurul anului 1800, iar după 1990,
revenind proprietarilor de drept, aceasta a fost
transformată în internat. Principalul sponsor este
Fundaţia Elena Mureşanu, înfiinţată de soţul celei care
a dat numele fundaţiei, dr. Ernst Weisenfeld, un jurnalist
german care s-a căsătorit cu bistriţeanca Elena
Mureşanu. Întrucât aceştia nu au avut copii, au „luat de
suflet” mai mulţi elevi pe care i-au susţinut financiar să
facă şcoala. Iată cum nemurirea poate fi asigurată nu
doar prin urmaşi naturali, cum doi oameni care nu au
avut proprii copii, continuă să aibă şi astăzi, fără a li se
mai cunoaşte numărul.
Prima zi (joi), a fost un prilej de a ne cunoaşte, de a
schimba impresii despre una, despre alta, evident având
legătură cu literatura. Personal, exceptându-l pe Florin,
nu cunoşteam decât pe Silviu Viorel Păcală, pe care-l
întâlnisem la Slatina în 2008, cu prilejul unui Festival de
umor, şi pe Andrei Velea, întâlnit anul trecut la Galaţi, în
cadrul serilor de literatură „Antares”. De pe site-uri
literare sau din cărţi ori de la televizor, îi mai
„cunoşteam” şi pe alţii.

(continuare în pag. 20)

Florentina Loredana DALIAN,
Slobozia, 23, 24 iulie 2012

Despre Eco masochistul şi
despre sexul îngerilor;
despre perversitatea
responsabilităţii; despre
nimic şi despre neştiut ca
despre două realităţi
insuportabile
În „Limitele interpretării” Umberto Eco face o
declaraţie curajoasă referitoare la sensul interior al
unui antroponim folosit într-una din cărţile sale,
recunoscând că nu el a fost cel care l-a gândit în mod
explicit. Eco porneşte de la textul unei lingviste
slovace (sper ca memoria să nu-mi joace feste) unde
numele unui personaj este analizat din perspectiva
asemănării fonetice cu alte nume de personaje din
romanele sale, realizându-se astfel un întreg arbore
genealogic al conotaţiilor, dacă aşa ceva este
posibil. În mod absolut simpatic, Eco exclamă: „Nu
eu am făcut asta!”. Cuprinderea acestei declaraţii
într-o carte de semiotică are un rol bine stabilit,
acela de a argumenta caracterul inconştient al
interpretării, arborescenţa sensurilor şi, nu în
ultimul rând, independenţa lor. Nu intru în
amănunte. „Limitele interpretării” este o carte
„frumoasă” în cel mai neinterpretabil sens al acestui
cuvânt! Se citeşte cu uşurinţă pentru că este opera
unui erudit, numai din întâmplare şi lingvist. Sigur
că în această abordare te poţi trezi după parcurgerea
ei că nu-ţi mai trebuie nimic! Că tot ce ai ştiut este un
neştiut, că trebuie să te întorci la textele citite o viaţă
întreagă, cu cheile oferite generos de Umberto Eco,
ca să afli ce ai pierdut, dar asta este altă discuţie.
Într-un interviu din urmă cu puţină vreme, Eco
declara: „Nu eşti responsabil pentru înţelegerea
perversă a cărţilor tale. Preoţii catolici spun să nu le
dai fetelor tinere Madame Bovary, pentru că s-ar
putea să le atragă ideea de adulter… Am fost definit
întotdeauna ca erudit şi extrem de filosofic, prea
dificil… . Probabil că scriu mai mult pentru
masochişti. Doar unii editori şi jurnalişti cred că
oamenii vor lucruri simple. Oamenii sunt sătui de
lucruri simple! Ei au nevoie de provocări"
Mi-am amintit toate acestea dintr-un motiv
foarte simplu, acela al limitei până la care poate
merge un creator cu explicaţiile, cu aşa-zisul
„mesaj”, cu „ce vrea să spună”. Nici cu forcepsul nu
le poţi scoate din cap ideea că ei sunt „învăţătorii”
acestei lumi! Când spui că „lumea există ca să
ajungă într-o carte”, se cheamă că ai orgoliul celui
ce se află deasupra ei. Această cocoţare pe nori îi
face să se comporte conştient sau nu ca nişte
pedagogi ai Universului, pe care îl consideră
necunoscut celorlalţi. Eco iese din acest tipar şi îşi
recunoaşte limitele. Pentru el artistul nu este un
atotştiutor, ci un partener de „interpretări”, de
„sugestii” în cunoaştere. În cazul lui vorbim despre
„cititor”, dar la fel de bine ne putem gândi la
„privitor” şi la „ascultător”, termeni ce completează
calitatea parteneriatului. Credinţa că artistul este şi
filosoful acestei relaţii, distruge relaţia, o face de
nerecunoscut. Provocarea despre care vorbea
Umberto Eco are rolul atingerii în dragoste. Ea nu
poate fi rodul unui singur partener, sau poate fi şi
atunci nu mai vorbim despre dragoste.
(continuare în pag. 3)

P. 1 – Simina Grigore, Raluca Matei, Daniela Năstase, P. 1 Fără dubii sunt foarte talentate, dar viitorul lor în literatura de
calitate depinde de modul cum îşi conservă acea inocenţă în
expresie care cu timpul se diluează dar este dublată de experienţă,
suplinind raţional acea disoluţie firească.
Dan Elias, P. 1, 5, 10 – Eram convins că după “Stăpânii
timpului” va urma altceva. Titlul este inspirat şi incitant,
compatibil cu oricare din textele dumneavoastră.
Titi Damian, P . 3 – Corect.
Lili Balcan, P. 4 – Uite aşa scrieţi un altfel de cronică a
oraşului Urziceni, savuroasă şi usor partizană, dar normală dacă
ne gândim că perspectiva este feminină.
Ion Roşioru, P. 6 – Am auzit de această carte a lui Florentin
Popescu, căruia i-am admirat întotdeauna tenacitatea şi - de ce nu generozitatea.
Dan Elias, P. 7 – Sublim.
Gheorghe Dobre, P. 7 – Nu vă grăbiţi! Cărţile vorbesc şi se
explică singure, o să vedeţi.
Marin Marian, P. 8 – Câteodată excesul de libertate poate
îmbolnăvi democraţia (vezi extremismele de orice natură). Legile
în esenţă sunt discriminatorii iar uneori cei discriminaţi devin în
unele situaţii discriminatori.
Ion Ancuţa, P. 8 – După câţiva ani o să aveţi impresia că nici
nu aţi trăit această experienţă.
Loredana Stan, P. 9 – Poet remarcabil, versuri care transmit
simplu şi eficient starea de graţie, mesajul complex şi frustrant
totodată. Bun venit în galeria Helis Loredana Stan!
Romeo Aurelian Ilie, P. 9 – Forţaţi nota! E ca şi cum aţi pune
la car roţi pătrate. Zdruncină şi după puţin timp se va dezmembra.

În acest an, numărul celor înscrişi a fost cu 101%
mai mare decât anul trecut, însumând 529 de creaţii
literare, dintre care 31 au fost nominalizate la marile
premii.
Premiile care s-au acordat:
• Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – cu
publicarea volumului de teatru:
O JUMĂTATE DE MOARTE - de D.R.
POPESCU
• Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – cu
publicarea volumului de proză:
ÎN OSTROV LA MAREA ALBĂ - de EMIL
LUNGEANU
• Premiul „Victor Frunză” – cu publicarea
volumului de proză:
CU TRAISTA DE BASME PRIN LUME - de
TUDOR CICU
• Premiul „ Octavian Moşescu ” – cu publicarea
volumului de versuri:
ECOUL TĂCERII-EPIFANII STELARE - de
NICOLETA MILEA
• Premiul ,, Alexandru Sihleanu'' - cu publicarea
volumului de proză:
EL DESCONDOCIDO - de MARIN TRAŞCĂ
(SPANIA)
• Premiul ,,C.C. Datculescu '' – cu publicarea
volumului de versuri:
LUNA ŞI LUMINA de OLIVER ROLAND
(GERMANIA) traducător MIRCEA M. POP
• Premiul „Florica Cristoforeanu” - cu
publicarea volumului de versuri:
CELE MAI FRUMOASE POEZII - de EMILE
VERHAEREN(BELGIA) traducător ION
ROŞIORU
• Premiul „ Dumitru Pricop” – cu publicarea
volumului de critică:
ANAMNEZE NECESARE - de MIRCEA
DINUTZ
• Premiul ,, MIRCEA MICU” – cu publicarea
volumului de proză:
A UNSPREZECEA PORUNCĂ de
FLORENTINA LOREDANA DALIAN
• Premiul ,, Slam Râmnic” – cu publicarea
volumului de eseuri:
AGGREGATOR - de MIRCEA V. HOMESCU
• Premiul ,, FĂNUŞ NEAGU” – cu publicarea
volumului de eseuri:
HĂRŢUIREA MORALĂ de MARIE-FRANCE
HIRIG0YEN (FRANŢA) traducător FLORICA
IONEA

Ana Mihaela Nuţă, P. 9– Poeme-mesaj, impregnate cu
personalitatea fecundă a autorului.
Ion Roşioru, P. 10 – Minunat.
Florian Abel, P. 10 – Strălucite.
Victor Nicolae, P. 14 – Sunteţi prea incisiv. ICR –ul are
meritul că există măcar, chiar dacă uneori provoacă scandaluri
diplomatice sau promovează oameni incompetenţi în structurile
administrative.
Al. Bulandra, P. 16 – Un prieten academician vă admiră
perseverenţa. L-am convins că este şi multă exuberanţă, o frenezie
axiologică remarcabilă.
Valentin Vişinescu, P. 17 – Şi totuşi la Stelnica se întâmplă
ceva!
F. L. Dalian, P. 17, 20, 21 – Omniprezentă. Cum reuşiţi?
Marian Ştefan, P. 18, 19 – Textul savuros şi captivant este un
cadou pe care îl oferiţi cu generozitate cititorului. Mulţumim
Marian Ştefan!
Mircea Dumitru, P. 23 – Încă două pagini editoriale şi
rescrieţi “Fidelitatea lecturii”. Ar trebui să vă folosiţi capacitatea
de analiză într-un proiect original, altfel îi faceţi un deserviciu Dlui Damian.
I.Neşu, P. 22 – Vă admir capacitatea de nerepetabilitate.
Valeriu Stoica, P. 11 – Informaţie concentrată, comentariu
subtil şi inteligent integrat în text.
Costel Bunoaica, P. 24 – Poate apărea volumul, dar fără acest
poem sau poate lectorul cenzor a bifat pe sărite.
Gheorghe Dobre, P. 24, 12, 13 – Întâlnirile de la Veles îmi
amintesc de cel mai mare festival european de poezie din anii
optzeci, cel de la Struga. Faptul că sunteţi invitaţi permanent este
remarcabil, iar fereastra deschisă în “Helis” pentru poeţii
macedoneni va consolida o punte durabilă între cele două culturi.
Dan Simionescu
Paris
13.07.2012

Cei care au primit premiul special al editurii Rafet (au fost, deci, publicaţi în antologie) sunt: Petre Rău, Eduard
Leahu, Popescu Mariusz, Any Drăgoianu, Gruia Lucian, Ela David, Teo Cabel, Constantin Oprică, Ştefan Lucian
Mureşanu, Jianu Liviu-Florin, Maria Pilchin, (Chişinău) Ion Drăgoian, Otilia Duma, Francisc Pal (Canada), Sorin
Şirineasa, Kabbout Mariana, Andrei Velea, Liviu Ioan Mureşan, Popescu George Adrian, Mihai Posada.
Festivalul Internaţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU'' s-a desfăşurat în data de 18
AUGUST 2012, începând cu ora 11.00, la CASA DE CULTURA ,,FLORICA CRISTOFOREANU'', din
Râmnicu Sărat.
SUFLETUL FESTIVALULUI A AVUT UN NUME: CONSTANTIN MARAFET.
Asociaţia Culturală HELIS a fost reprezentată la festivitate de: Gheorghe Dobre, Florentina Loredana
Dalian, Costel Bunoaica şi Florin Ciocea.

(urmare din pag. 1)

Ion abia intrase pe uşa apartamentului când Dan
se şi înfiinţă în spatele lui. „Ai văzut?” Cel întrebat se
sprijinea de perete cu mâna dreaptă în care mai ţinea
încă punga din plastic ce lăsa să se vadă formele unei
pâini rotunde şi a unei conserve, iar cu stânga încerca
să-şi desfacă şiretul adidasului. Poziţia era destul de
incomodă ca să nu răspundă imediat. Când în sfârşit
ajunse în bucătărie, în timp ce scotea cumpărăturile şi
le aşeza cu grijă pe masă, Ion răspunse. „Că plouă?..
Că m-am certat cu un tolomac care şi-a scuturat
umbrela pe mine în tramvai?.. Că trebuie să alergi
după o pâine în oraşul ăsta împuţit de parcă ar fi
caviar? .. Că tu stai bine mersi cu burta în sus şi eu mă
zbat să te hrănesc? Pe care dintre ele să le văd?”
„Asta!” – şi Dan aruncă ostentativ pe masă o revistă
pe care se puteau vedea urmele cititului sau măcar ale
mâinilor ce o răsfoiseră. Era un „Paris Match” mai
vechi pe care Dan îl găsise printre alte reviste într-un
colţ de bibliotecă. După zece minute erau deja pe
scaune servind masa lor de fiecare zi, adică felii de
pâine unse cu un strat subţire de pastă de roşii. Atât şi
nimic mai mult. Apă era din belşug, chiar dacă de la
chiuvetă şi întodeauna caldă, iar puţina ţuică găsită de
ei în frigider după plecarea familiei lui Ion era
programată pe un grafic special, câte un păhăruţ în
fiecare seară. Era în augustul anului 1975, în vacanţa
dinaintea ultimului an de liceu. Apartamentul de două
camere al lui Ion era numai pentru ei. Jucau tenis zece
ore pe zi, după care se relaxau o jumătate de oră la
ştrandul aflat gard în gard cu terenurile de tenis, dar
asta numai atunci când reuşeau să păcălească
vigilenţa paznicilor. Bugetul celorlalte activităţi
fusese stabilit cu stricteţe la un pachet de Carpaţi, o
pâine şi o conservă de pastă de roşii. Cei doi prieteni îşi
suplimentau raţia de hrană cu discuţii interminabile,
evident în contradictoriu şi cu proiecte de viitor,
utopice în mod absolut. Din această perspectivă, traiul
lor părea îndestulător. „Ce era cu revista?” – spuse la
un moment dat Ion în timp ce-şi dimensiona până la
micron stratul de bulion tare pe un colţ de pâine. „Sunt
acolo două-trei pagini ce vorbesc despre un pictor de
succes din Paris şi două reproduceri după tablourile
sale. Le-ai văzut?” Dan aşteptă câteva secunde şi cum
prietenul său nu părea că ar vrea să răspundă
continuă: „Picturile îţi vor produce un şoc. Vreau să
spun că unui om normal îi pot produce un şoc! Chiar
dacă la tine nu este cazul, tot putem vorbi despre măcar
o neaşteptată surpriză. Picturile îl aduc în faţa
privitorului pe Christos răstignit şi tehnica folosită
este cea realistă, chiar cu accent pe detalii şi unghiuri.
Reprezentarea Mântuitorului nu se depărtează de
imaginea clasică privind poziţionarea, înclinaţia
capului, rănile, coroana de spini… tot ce ştii! Ceea ce
te face să tresari când priveşti tablourile este .. puţa
vizibilă de sub faldurile pânzei ce îi înfăşoară
şoldurile!” „O puţă?! – exclamă Ion, gată să se înece
cu bucata de sandwich. „Ei, da, o puţă. Te rog să nu
băşcălizezi şi nici să devii vulgar, cum ţi-e felul! Este
vorba de un lucru foarte serios.” Ion îşi privi prietenul
cu un zâmbet în colţul gurii: „Pentru mine puţa a fost
mereu un subiect extrem de serios, chiar primordial şi
te rog să mă crezi că despre un aşa subiect nu-mi voi
bate joc niciodată!” Dan mişcă din cap ca şi cum s-ar
fi aşteptat la o astfel de reacţie. „Să-i spunem organ
sexual, ca să nu-ţi mai dau ocazia să te distrezi cu
bietul diminutiv, căci şi din acest punct de vedere avem
o problemă. El nu este reprezentat schematic şi nici
micşorat, aşa cum Grecia antică a impus pentru
nudurile masculine. În ce condiţii de moralitate a artei
au făcut grecii această inovaţie în realitatea trupurilor
pe care le reprezentau? Rigoarea execuţiei şi fineţea
detaliilor îşi pierdeau importanţa în faţa acestui ..
neînsemnat amănunt anatomic. Cum de era posibil şi
în ce condiţii? Acum mă întorc la tablourile din revistă
şi la felul în care organul sexual al lui Christos este
reprezentat. Ei bine, asta se face în toată naturaleţea
sa! Nimic ascuns şi fără cosmetizare, pictorul păstrând
adevăratele proporţii în raport cu corpul.” Ion
terminase de mâncat sau cel puţin aşa lăsa să se
înţeleagă stând rezemat de spătarul scaunului şi rotind
cu mâna stângă paharul de apă la marginea mesei. Era

foarte probabil să se pregătească pentru o nouă glumă,
aşa cum îi impuneau vârsta, locul şi, de ce nu, timpul.
Mai degrabă Dan cu seriozitatea lui aparent
nefirească era cel curios. Numai că lucrurile nu se
petreceau întodeauna după acelaşi scenariu. De foarte
multe ori era exact invers, adică Ion aducea în discuţie
subiecte „de viaţă şi de moarte” iar Dan le demonta
ironic sau le ataca golăneşte. Importantă era starea de
aparent conflict, de dispută atât în substanţa celor
susţinute, în limita puterilor, cât şi ca formă. Peste ani,
Ion avea să vorbească despre acele timpuri ca despre o
vreme a cârcotelilor pozitive, prin care se protejau de
artificialitatea unei lumi impuse, un fel de şcoală fără
profesori pentru învăţatul a ceea ce nu erau lăsaţi să
înveţe. „Să nu spui nimic despre mărime! Nu acest
lucru este important, deşi trebuie să recunosc că
pictorul a avut modele peste medie! Cred că el şi-a
dorit să fie privit, să iasă din anonimatul culorilor
călduţe şi anoste pe care, chiar dacă purtau sufletul
său şi felul său de a înţelege lumea, nu le vedea nimeni.
Îi trebuia probabil un „ceva” după care oamenii să
întoarcă miraţi capul. Ştii şi tu, chiar şi tu, că între
mamele grijulii şi fetiţele din colţul străzii deosebirea
primordială este adâncimea decolteului şi numărul
centimetrilor de fustă.” „Deosebirea vizuală,
aparentă! – spuse Ion, fixând cu ochii paharul pe care
îl tot învârtea pe marginea mesei, căutându-i parcă un
loc de echilibru absolut. „Aşa este! Nu pot însă să nu
mă gândesc la motivele ascunse. Cred că şi-a imaginat
riscurile la care se supune şi le-a cântărit în raport cu
nevoia lui de mesaj.” „Ideea despre sex şi sexualitate a
încurcat şi a complicat mesajul religios. De aici
naşterile imaculate ale zeilor. Eu ştiu două: Christos
din femeie fără actul procreaţiei şi Buddha fără nici o
atingere umană, el venind pe lume din coapsa dreaptă
a unui elefant alb.” „Corect! Şi când te gândeşti că la
Buddha putem vorbi despre un spaţiu geografic
eliberat de aceste pudori. Gândeşte-te numai la
procesiunile în onoarea lui Shiva-distrugătorul, cel ce
se naşte dintr-un falus imens ieşit din ocean.” Ion
împinse paharul spre perete fără să guste din apa ce nu
se oprise nici o clipă din tremurat. „Dă-l dracului! Am
mers prea departe. S-ar putea ca pictorul tău să nu fi
urmărit nimic în afara atragerii unor idioţi ca noi, sau
a unor snobi analfabeţi, cărora să le ia banii. Un
pervers şi atât!” Se ridică de la masă. „Tot mai plouă.
Cred că pentru astăzi am terminat cu tenisul. În
această situaţie trebuie să schimbăm graficul cu ţuica.
Este obligatoriu!”
„Trimisul” nu este un substitut antroponimic.
Valoarea sa a fost tot timpul măsurată în capacitatea de
a purta mesaje, de unde şi posibilitatea de a fi orice.
Raportul dintre cele două cuvinte este similar cu cel
dintre vestitor şi veste. Nici vestitorul nu este o
persoană umană. Pe această cale de corelaţie putem
spune că vehiculul ia forma mesajului, adică a
transportului în sine. Atât trimişii cât şi vestitorii nu au
substanţă proprie independentă de cea ce se transportă
prin ei. Într-un anume fel, aceştia pot ajunge numai
până la statutul de prelungiri mişcătoare ale acelor
substanţe ce au capacitatea de a produce mesaje. Este
tot atât de adevărat că mesajul (sau vestea) se traduce
undeva (nimeni nu ştie unde) astfel încât el să fie
receptat numai de oameni. Am transcris aici, cât mai
concis cu putinţă, definiţia îngerilor, adică puterile
Paradisului fără de trup. Cred că putem remarca
împreună că îngerii se nasc din texte, adică din
împerecherea întâmplătoare a cuvintelor. Primele
cunoscute ca atare sunt cele ebraice, inspiratoare

pentru creştinism şi nu numai. Melakh devine angelus,
primeşte trup şi primul nume omenesc: Daniel. Au
urmat ierarhizările administrative, stabilirea formelor
fără sex, perversitatea aripilor, împărţirea în triburi
(nouă, dar şi multipli de nouă) şi într-un sfârşit apariţia
îngerologiei. Vorba lui Aristotel: „Dumnezeu nu face
nimic cu mâna lui!”
Aripi, veşti şi atingere! Într-un cuvânt; cartea! primul trup al îngerilor!
Vidul universal şi absolut, cel aflat între sori şi
planete, printre comete şi asteroizi, adică 99,9999999
la sută din tot ce ne înconjoară ar fi trebuit să distrugă
definitiv mitul antropic al materialităţii lumii. Marii şi
puţinii fizicieni care au reuşit să se desprindă de
înţelegerea Universului prin prisma regulilor impuse
de ce mai rămâne, adică de 0,0000001 la sută, au
încercat să ne spună că existenţa este expresia literară a
Timpului. De aici până la înţelegerea lui Dumnezeu
prin atributele Timpului nu este decât un pas, dar un pas
greu de făcut. O aproximare cantitativă a nimicului
interstelar poate fi citită în orice carte de popularizare,
respectiv trei molecule de hidrogen la un metru cub de
Univers. Dar această măsură prozaică prin exactitatea
sa nu ne spune nimic despre nimic! Mult mai
reprezentative pentru demersul de cunoaştere sunt
cuvintele lui Cioran: „Fără iluzie nu există nimic!”
Devenită artistică, literaturizată, memoria noastră se
învaţă în şcoli drept Istorie, tot aşa cum credinţele
noastre, adică lucrurile imposibil de demonstrat, şi
tocmai de aceea adevărate a priori, devin religii, forme
lirice ale existenţei. Mahavira, Iisus sau Buddha sunt
proiecţii antropomorfe ale poeziei, învăţătura lumii
care îşi refuză dimensiunile. De aici afirmaţia lui
Umberto Eco privind o anume iresponsabilitate a
creatorului în raport cu veştile pe care le transmite, el
nefiind altceva decât un biet traducător.
Dacă perversitatea este un altfel de normal,
atunci cu siguranţă că arta este perversă. Chiar şi atunci
când definim perversitatea ca fiind o exprimare
deviantă, înclinată spre a face rău, chiar şi atunci
artisticul are funcţia pervertirii, neputând fi judecat
după sensul unor cuvinte pe care numai el le pune în
discuţie. Binele şi răul, firescul sau imoralul sunt
cutume ale propriei substanţe, pe care le poate modifica
după bunul plac. William Styron a scris un roman
(ecranizat de regizorul Alan Pakula) în care personajul
principal, Sophie Zawistowski, era pusă în situaţia de a
alege, în faţa uşii camerei de gazare dintr-un lagăr
nazist, care din cei doi copii ai săi va trăi şi care va muri.
Normele morale spun că o astfel de alegere este
imposibilă, deşi realitatea Universului în care trăim o
practică în fiecare zi. Este o astfel de abordare şi
imorală şi perversă, iar autorul un declasat? Prenumele
personajului este întâmplător Sophie sau scriitorul
încearcă să ne ofere o cheie subliminală pentru a ne fi
călăuză în descifrarea unei realităţi insuportabile? Avea
autorul dreptul să ascundă o astfel de posibilitate
comportamentală, reală sau imaginată, dintr-o ruşine
resimţită pentru întreaga specie? Habar n-am! Este
foarte posibil ca Styron să exclame şi el, asemenea lui
Eco: „Nu eu am făcut asta! Toate întrebările, împreună
cu răspunsurile lor multiple şi imprevizibile, vă
aparţin!”
Iluzia este atotstăpânitoare. Părţile nu vor avea
niciodată cunoştinţă despre întreg şi tocmai de aceea
vor căuta să i se substituie, stricând ordinea lumii.
Veştile transmise prin îngeri sunt nişte scrisori apocrife
cel puţin în ceea ce priveşte autorul. Ele sunt necesare
pentru că întreţin iluzia unei realităţi guvernate de etică
şi de adevăr. Din punctul nostru de vedere, realitatea nu
este întodeauna verosimilă. Pentru a-i fi recunoscută
existenţa, realul trebuie să fie conform cu imaginarul.
Un pictor, spre exemplu, nu va avea niciodată aceste
probleme. El amestecă linii şi culori, într-o declaraţie
explicită despre falsitatea lumii în care trăim, ea nefiind
ceea ce este, ci ceea ce credem noi despre ea.
În legendele buddhiste există un copac numit
ashoka, despre care se spune că nu înfloreşte decât dacă
este atins, primăvara devreme, de o tânără femeie.
Uimitor este faptul că ştiind acest lucru, oamenii nu mai
au curajul de a risca destrămarea realităţii şi practică
ritualul ca o îndatorire obligatorie, astfel încât nimeni
nu mai poate constata cauza reală a înfloritului;
Dumnezeu sau omul!?

- Alexandru, zise Olga tocmai când mă aşteptam mai
puţin, cu tine se întâmplă ceva! Îmi dau seama că tu îmi
ascunzi nişte lucruri! Şi nu este bine, nici pentru mine şi
nici pentru tine. Cum poţi tu să-mi ascunzi ceva? Tocmai
mie? Noaptea nu pot să dorm şi stau tot timpul cu ochii
deschişi, gândindu-mî. „Doamne, îmi spun, astea sunt
semne de bătrâneţe. Numai bătrânii au insomnii şi nu pot
să adoarmă. Iar noi nu suntem bătrâni. Dar la mine, mă
împac tot eu cu gândul, nu sunt insomnii, la mine este din
cauza grijilor. Nu pot să dorm, poate unde nici nu fac nimic
toată ziua, mă duc doar de colo, până colo. Mut un lucru de
la locul lui şi după un timp îl pun la loc. Iar noaptea stau cu
ochii într-un tavan pe care nu-l văd şi ascult greierii. Şi mă
gândesc la tine, parcă aş fi o puştoaică îndrăgostită care l-a
găsit pe Făt-Frumos. Şi mă întreb: „Doamne, ce este cu el,
ce s-a întâmplat, că s-a despărţit am înţeles, nu este ăsta un
motiv de bucurie, nici eu n-am fost prea fericită după ce mam despărţit de al meu, dar nici băieţii nu vin să stea de
vorbă cu el, de ce se ţin aşa departe? Vărul lui bun,
marinarul, am înţeles că în perioada asta se află în ţară. El
de ce nu dă nici un semn? Chiar cu toţii au ceva de împărţit
cu tine. Alexandru? Aici mi se pare mie că este ceva
suspect. Oare tu n-ai chiar nici o vină? Tu eşti imaculat?
Eu nu-i răspundeam, dar nici nu puteam s-o opresc,
impunându-mi brusc şi ferm să schimbe subiectul. Tocmai
atunci ar fi intrat şi mai mult la bănuieli. Dar vorbind, ea nu
făcea altceva decât să-mi reamintească toate mizeriile
alea, să le aducă din nou la suprafaţă, spărgând crusta care
începea să se întărească deasupra lor, ca atunci când umbli
cu băţul într-un foc ce tocmai trage să moară, pe care
tocmai se aşternuse un strat de cenuşă, nu faci altceva
decât să-l revigorezi. Însă nu o puteam acuza pe Olga de o
intenţie perversă, ascunsă. Ar fi fost ultimul lucru la care
m-aş fi putut gândi. În nevinovăţia ei, Olga nu-mi putea
dori decât binele, nu dorea decât să mă ajute.
- O să vorbim noi, avem doar atâta timp. Şi atunci am
să-ţi povestesc tot, am căutat eu să evit o discuţie
lămuritoare.
- De atâta timp numai asta-mi spui: „O să mai
discutam noi, avem atâta timp în faţa noastră...”, parcă aş
fi una din fetele alea flămânde care-şi fac veacul pe
marginea şoselei şi care se vând pentru un pachet de ţigări,
iar tu nu vrei să intri în amănunte cu ea, să nu afle nici cum
te cheamă nici unde stai şi nici cu ce te ocupi, ca să nu-ţi
mărească tariful.
- Olga, te rog, nu altera această vrajă, nici nu ştiu de
când n-am mai admirat o astfel de noapte. Simt că sunt alt
om, simt că m-am încărcat de o energie celestă care nu-mi
dau seama cum s-a strecurat în mine şi m-a întărit. Nu se
poate să alungăm această vrajă şi pentru ce? Pentru a face
filosofia acestor dejecţii? Hai, lipeşte-te de mine, pentru
că vreau să te sărut!
- Nici nu ştiu de ce sunt aşa docilă cu tine. Parcă aş fi o
căţeluşă dresată: „Hai vino!”. Şi eu vin. “Te rog nu mai
vorbi”! Şi eu, ascultătoare, tac, nu mai vorbesc, parcă aş fi
un robot programat de tine. Meriţi tu aceste sacrificii?
- Tu uiţi un amănunt esenţial! Tu iubeşti…
-Să ştii că te iubesc! Femeie fără minte ce sunt! Asta
sunt, o femeie fără minte! Parcă aş avea douăzeci de ani.
Tu m-ai transformat aşa! Dar ceea ce mă miră pe mine este
cât de repede ai reuşit tu, aproape fără să mişti un deget.
Asta da performanţă! Şi eu nici măcar nu ştiu care este
situaţia ta şi ce ai de gând, cu mine, cu tine, cu noi… Dacă
mâine vin la tine şi aflu că ai plecat? Ce voi face eu atunci?
Poţi să-mi răspunzi la ce te-am întrebat?
- Nu voi pleca!
- Dar măcar ai să mă anunţi când o să pleci?
- Nu ţi-am spus că nu plec?
- Dar dacă ai omorât pe cineva şi te ascunzi aici?
- Aici m-ar fi căutat prima dată! De la început m-ar fi
cautat aici, nu crezi?
- Şi totuşi?
- Olga! Am simţit pe frunte o sudoare rece, ca şi cum
într-adevăr şs fi ucis pe cineva cu adevărat şi acum mă
temeam să nu fiu descoperit. De multe ori m-am gândit că
aceasta ar fi fost singura soluţie în cazul Ioanei. Chiar mam gândit, mai ales atunci când mă provoca, atunci când
simţeam cum reuşea să mă otrăvească. Dar de la gând şi
până la faptă… Şi totuşi mă simţeam ca şi când aş fi fost
descoperit. Chiar dacă şi numai în intenţie. Dar dacă mai
existau şi alţii care gândeau la fel? Olga, ce glumă este
asta? am reuşit eu să articulez.
- Ce glumă, ce glumă, că doar n-ai omorât pe cineva!
Tu nu eşti în stare să omori nici o muscă, dar să omori tu un
om? Dragule! Şi Olga ma încolăci, caldă, căutându-mi
buzele.

Afară se pornise vântul. Se auzeau crengile
corcoduşului cum se freacă de ţiglele de pe casă. Iar eu mă
hotărâsem să-i mărturisesc şi ei. Într-adevăr, avea
dreptate. Trebuia să-i acord şi ei un statut de egalitate.
Ideea îmi venise mai demult, dar tot amânasem. Adică şi
dacă-i spuneam şi dacă nu-i spuneam, ce mai conta?
gândeam eu. Am fi mai fericiţi decât suntem? Poate că ea
ar fi, de ce nu? De ce mă gândeam numai la mine?
- Olga, o strigai eu uşor după un timp, întorcându-mă
cu faţa spre ea, ştii tu ce hotărăsc eu acum?
- Nu ştiu şi chiar începusem să intru la bănuieli,
căutând să ghicesc ce se întâmplă cu tine de ai devenit aşa
tăcut. Îmi făceam probleme să nu fi greşit cu ceva fără sămi dau seama, iar tu tăceai pentru că nu voiai să-mi faci
reproşuri. Încă puţin şi mă ridicam şi plecam acasă. Acum,
dacă este vorba de altceva, am să răman şi am să te ascult.
- Nici nu ştii ce pierdeai dacă ai fi plecat!
- Ai devenit omul cu surprizele?
- Olga, eu cred că ar trebuie să ne căsătorim!
- Alexandru! se ridică ea în picioare împreunându-şi
palmele la piept. Alexandru, tu chiar nu glumeşti?
- Nu glumesc!
- Cum să nu glumeşti dragă? Tu nu eşti căsătorit?
- Sunt! Şi care este problema?
- Păi nu poţi fi căsătorit cu două femei deodată! Ce este
aşa greu de înţeles?
- Eu cred că Ioana deja a introdus acţiunea de divorţ.
- Şi dacă n-a introdus-o?
- Atunci o s-o introduc eu. Iar eu n-am auzit că o să ne
căsătorim mâine. Bineînţeles că trebuie să rezolvăm întâi
problema asta. Eu am vorbit aşa, ca principiu.
- Cu alte cuvinte, tu mi-ai făcut cerere în căsătorie şi
aştepţi acum şi părerea mea, nu? Eu nu pot să nu te cred, că
tu nu glumeşti niciodată pe astfel de teme, dar…totul s-a
desfăşurat atât de rapid, tu ai fost atât de direct… Cum
adică, să ne căsătorim noi doi? părea ea să nu înţeleagă.
Doamne, ce-ar zice mama dacă ar mai trăi?
Îmi venea să râd. Mă simţeam bine.
- Doamne, ce întrebare neroadă am putut să rostesc!
Mă simt ca o gâsculiţă la primul ei examen mai serios.
- Noi amândoi, am răspuns trecând peste încărcătura
ei. Doar nu vrei să mă însor cu Miţa Mâniosu numai că are
ta-so un cârd mare de oi? Am şi eu anumite criterii de
selecţie, nişte principii, nu ţi-ai dat seama până acum? am
încercat eu să glumesc, dar Olga era prea surprinsă ca să
mai guşte glumiţele mele, să intre în jocul meu.
- Eu sunt totuşi convinsă că tu nu ai vorbit serios. Şi
apoi, dacă vrei să afli şi părerea mea, eu nu cred că este
momentul. O cerere în căsătorie nu se face în pat, la miezul
nopţii şi în pielea goală.
- Dacă-mi pun cravata este suficient?
- Alexandru!
- Adam şi Eva nu erau goi? Sau vrei să mă duc în
grădină după frunza de viţă?
- Tu glumeşti, dar eu vorbeam serios. Nu este ca şi când
m-ai ruga să-ţi aduc o cană cu apă de la bucătărie, zise
Olga.
- Înţeleg. Doamna vrea o clipă de solemnitate! Dar eu
am vorbit foarte serios. Chiar vrei să mă ridic în faţa ta, în
genunchi şi să mă repet? Ideea asta nu mi-a venit acum, ca
şi când m-aş fi hotărât să-mi cumpăr un bilet la loto. Fără
să te fi informat în vreun fel, fără să insinuez ceva măcar,
cât de cât, la pasul acesta eu mă gândesc de multa vreme.
Este adevărat că la început a fost doar o idee. Dar această
idee nu s-a pierdut pe parcurs. A crescut, aş putea spune, a
pus carne pe ea. Iar acum sunt sigur. Iar faptul că ţi-am
mărturisit această dorinţă tocmai acum este că azi mă simt
fericit. Lângă tine am început cu adevărat să trăiesc iar, am
început să înţeleg din nou ce înseamnă să trăieşti şi să ai un
rost!
- Chiar că nu te înţeleg, zise Olga sărutându-mă, cu
sărut calm, cast, dar nu lipsit de pasiune, ca şi când
lucrurile ar fi fost tranşate de mult între noi, dar acum
avem o vârstă, amândoi, ce ne mai trebuie nouă “bâlci”
tocmai acuma?
- Cum adică “bâlci”? chiar nu înţelegeam eu. La ce se
referea ea când folosea acest termen? Era ceva oare ce eu
nu puteam să înţeleg, adică depăşea puterea mea de
înţelegere?
- Păi nu-ţi dai seama ce ar comenta lumea? Hai să
zicem că babele de pe aici nu ar conta, deşi sunt şi ele
babele noastre, m-am învăţat cu ele, iar pe restul nu am da
doi bani, ne urcăm în tren şi gata! “La revedere, băieţi!...”
Pot să discute între ei şi să-şi dea cu părerea până la
Crăciun. Vorbele lor nu vor ajunge până la noi. Dar lumea

ta? Eu la acel segment de populaţie mă refer. Lumea din
care faci tu parte, lumea în care te învârţi şi unde eşti
cunoscut şi acceptat ca unul de-al lor. Lumea care se
desfăşoară în jurul tău ca în jurul unui reper… Crezi că
această lume va accepta aşa ceva? Ei bine, toate aceste
comentarii şi comentarii la comentarii, eu le consider un
“Bâlci”.
- Şi de ce crezi tu că trebuie să ne intereseze pe noi aşa
mult acest aspect? Eu nici măcar nu m-am gândit la
nuanţele astea. Ce-i interesează pe ei ce fac eu în casa mea,
cu nevasta mea şi mai ales cine este nevasta mea?
Americanul Salinger nu iese din casă decât pentru a merge
la cumpărături. Şi asta nu de o zi sau două, ci de zeci de ani.
Şi nu că aş fi eu un Salinger, am spus asta păstrând
proporţiile! Şi nu pentru că oamenii din jur nu l-ar privi cu
simpatie pe scriitor, ci pentru că aşa consideră el. Vezi că la
o adică s-ar putea? Deşi în cazul nostru nu cred că se poate
pune problema.
- Bineînţeles, doar nu-ţ închipui că suntem noi amândoi
pe o insulă, eu aşa continui să cred. Doar noi doi şi
păsărelele. Tu crezi că lumea nu ia notă de ce se întâmplă în
jur? Crezi că lumea nu ne observă? Că, maliţioasă fiind, nu
face micile ei comentarii? Nu crezi că şi aici, în sat, lumea
şuşoteşte? Nu ştii cât de a dracului este! Te salută, îţi
vorbeşte frumos, dar după ce te îndepărtezi suficient, nu
mai ştie cum să te încondeieze!
- Ţi se pare ţie! Ce au oamenii ăştia de împărţit cu noi?
- Păi au, fiindcă tu eşti un bărbat căsătorit! Ţie ţi se pare
justificată situaţia şi purtarea ta, normală şi justificată întrun fel. Dar poate ca lor să nu li se pară o situaţie aşa de
firească. Această ambiguitate naşte mai multe întrebări şi
comentarii decât dacă ai veni într-o zi la biserică şi ai striga
în gura mare: “Oameni buni, sunt singur pentru că mi-a
dispărut soţia! Nu ştiu unde a dispărut, dar nu s-a mai întors
acasă. Aşa că nu mai interpretaţi greşit, nu sunt un
muieratic, nu sunt un aventurier, dar am şi eu nevoie de un
suflet de femeie lângă mine! Nu neapărat de trupul ei, ci de
spiritul ei am nevoie! Şi am venit aici ca să mă vindec!”
- Căsătorit fără soţie… am zis eu parcă uitând de
paranteza ei. Îţi dai seama ce titlu de roman ar fi?
- Alexandru, dar tu nu te mai poţi gândi şi la altceva
decât la prostiile astea ale tale?
Însemnă că Olga a citit multe cărţi comerciale în
tinereţe, din care nu s-a ales cu nimic, dacă poate gândi
astfel, am devenit eu atent la monologul ei.
- Păi tocmai asta este, zise Olga ridicându-se din pat, că
ei sunt cu atât mai mult interesaţi de situaţia ta
matrimonială, cu cât nu o văd pe Ioana pe aici. Cu cât nu au
nici o informaţie, cu atât mai mult bănuiesc scopul
vizitelor mele la tine, nu cred că mai este vreun secret. Aşa
deci! Şi în aceste împrejurări, ce-ar putea gândi nişte
ţărani?
- Nu ştiu şi nici nu mă interesează prea mult, ca să-ti
spun drept! Şi nici nu înţeleg ce ar trebui să mă preocupe pe
mine aşa ceva şi, cu atât mai mult, nu înteleg de ce ar trebui
să mă simt dator să le dau eu lor explicaţii?
- Nu te obligă nimeni să-i strângi într-un loc şi să faci o
conferinţă de presă în care să le prezinţi amănunte şi să le
răspunzi la întrebări, dar omul simplu gândeşte, îşi pune el
însuşi întrebări, iar tu nu poţi să-i împiedici. Şi mai ales,
prin atitudinea ta distantă, îi provoci, aşa cum îţi spuneam
şi mai înainte, când te văd afişându-te cu mine. Tu crezi că
sunt atât de invizibilă? Vrei să aprind lumina?
- Nu, nu o aprinde! Şi ce ar trebui să facem noi acum,
după părerea ta? am întrebat-o eu după un scurt moment,
când m-am gândit dacă ar trebui să continuăm discuţia pe
tema asta sau nu!
- Ce să facem? Să nu facem nimic deosebit. Să lăsăm
lucrurile să se desfăşoare în continuare aşa cum s-au
desfăşurat şi până acum. Ce ne trebuie nouă contract de
căsătorie? Nu ne simţim noi bine şi aşa? Când nu o să mă
mai vrei, poţi să-mi spui: “Dragă Olga, dar tu nu te mai
duci pe acasă?” Şi atunci eu am să înţeleg şi o să rămân
mai mult pe la mine pe acasă. Şi ce-i rău în asta?
- Vezi că o să răceşti dacă te mai învârţi atâta goală prin
odaie! Şi eu sunt răspunzător de sănătatea ta!
Atunci Olga îşi făcu loc sub pătură şi se strânse lângă
mine, parcă într-adevăr îngheţase.
- Nu este aşa că ne simţim bine împreună? mă întrebă
ea luându-mă în braţe.
Parcă ai putea să nu te simţi bine lângă Olga! mi-am zis
şi am pătruns-o gândindu-mă: “Dar eu nu am vârsta pe
care o am în acte, eu sunt cu mult mai tânăr, de ce a trebuit
să înţeleg asta numai acum?” Lângă Ioana mă simţeam
mult mai îmbătrânit. Mă simţeam trecut, obosit, gata să
trag obloanele! Ca o plantă care, timp îndelungat, nu a mai
avut lumina necesară pentru producerea clorofilei!
Simţeam cum se degajă în mine un flux de energie ca în
timpul unui orgasm.
I. NEŞU

„Stimaţi călători, trenul InterRegio cinci sute
optzeci şi trei, cu plecare la ora şaisprezece în
direcţia Bucureşti-Constanţa, se afla garat şi va
pleca de la linia şase.” Ştefan se întoarce către
tânărul cu bărbuţă şi ochelari:
-Mă scuzaţi, la ce linie a anunţat trenul de
Constanţa?
-La şase - răspunde tânărul fără să ridice ochii
din iPhone.
-Mulţumesc...şi la cât a zis că...
-La patru–îl întrerupe tânărul ca să salveze
timp.
-Aha... la patru... Mersi.
Cam pe la patruzeci de ani a început Ştefan să
simtă că „a trecut dealul” şi că toate o iau în jos.
Mai întâi l-a întrecut Eugen la fuga. Prostia lui să
îşi provoace băiatul de clasa a opta la o cursă pe
stradă, pană la Poşta veche. Mare prostie. A tras cât
a putut însă Eugen l-a devansat cu trei-patru metri.
O şi mai mare prostie a fost să zică „Bravo, la fugă
văd că eşti bun!” Eugen a plecat evitând să-i
strângă mâna şi s-a întors acasă abia către ziuă. Mă
rog, aşa sunt copiii.
Ştefan se îndreaptă acum spre linia şase, cum i-a
zis băiatul cu bărbuţă şi rucsac albastru. „It's all in
your mind” scria pe rucsac, de asta a şi intrat în
vorbă cu el, ca să-i audă vocea, să afle dacă se
potriveşte cu vocea pe care şi-a imaginat-o, uşor
piţigăiată, ca de eunuc. Ei bine nu. Nu se
potriveşte. Vocea băiatului e normala, poate un pic
hârşâită de la fumat.
Acum s-a oprit să ia un ziar, o revistă, ceva care
să-i ţină de urât o oră şi jumătate pană acasă.
Oscileaza între Libertatea (ce frumos,
Libertatea!), cu „Fata de la Pagina Cinci” şi
Prosport, cu „Liga Sexy”. Pînă la urmă le ia pe
amândouă că drumul e lung, plictiseală mare,
minute rupte cu brutalitate din prea scurta lui viaţă.
Călătoria asta la Bucureşti a fost o uriaşă pierdere
de timp. O zi întreagă irosită cu Eliza şi
cumpărăturile ei universitare: „Tati, mi-ar trebui
nişte caiete pentru cursuri şi neapărat un calculator
Texas Instruments, din ăla cu funcţii, că facem
analiză matematică în semestrul doi.” Auzi tu,
analiză matematică la facultatea de chimie. Toate
astea sunt pentru prietenul ei, pardon, iubitul ei de
la Politehnică. Un amărât, vai de capul lui, abia are
bani să-şi ia de mâncare. Ce-o fi găsit la el? Frumos
nu e, muşchi n-are, e un papiţoi lung şi slab, zici căi Pluto.
În faţa biroului de informaţii au apărut un băiat
şi o fată în blugi şi tricouri albe. Stau într-o poziţie
ciudată, ca nişte statui. O muzică ritmată îşi face
loc printre călători, Ştefan nu recunoaşte formaţia,
el nu ştie decât muzica anilor optzeci. Brusc, cei
doi încep să danseze, se mişcă bine, coordonat, au
ritm, da, tinerii din ziua de azi au ritm. Alte trei fete
li se alătură, apoi un băiat, toţi în blugi cu tricouri
albe. „I USE A CONDOM” scrie pe tricouri, „hei,
hei!”, trei, patru, ritmul şine melodia suspendată
undeva pe la trei-patru metri înălţime, gata-gata să
le cadă oamenilor în cap. Sunt zece dansatori
acum, doi băieţi şi opt fete, „hei, hei!”, trei, patru,
se adună lumea, mai întâi două bătrâne cu basmale
pe cap, apoi un bărbat cu şapcă şi o femeie singură.
Două fete de liceu urmăresc cu interes, una se

întoarce într-o parte râzând în palme, ruşinată de
faptul că dansul ăsta neobişnuit îi place la nebunie.
Ştefan priveşte amuzat. E un „flash mob”, a
văzut el pe internet dar nu credea să prindă un
asemenea eveniment pe viu, noroc că a venit la
Bucureşti să îşi vadă copiii. E deosebit dansul ăsta,
e tineresc, e frumos. O fi şi Eliza printre ei? O caută
din priviri cu speranţă. Hmm, era bine să fie şi ea, sar fi mândrit să ştie lumea că e fata lui, frumoasă,
deşteaptă, studentă la chimie. Pntru o clipă i se pare
că îl vede pe Eugen? Încearcă să se apropie dar e
înghesuială mare, greu de pătruns. Ar vrea să îl
strige dar muzica e dată la maxim, „o staţie de peste
o mie de waţi”- estimeaza Ştefan – „ăştia au scule,
nu glumă.”
Valuri de dansatori apar de nicăieri şi măresc
scena improvizată din faţa Biroului de Informaţii,
braţe întretăiate, piruiete, sărituri, totul aproape
sincronizat, mai mult sau mai puţin în ritmul
muzicii, exact aşa cum trebuie. Sunt acum peste
cincizeci de dansatori, lumea aplaudă, cei mai
mulţi speră să-i prindă şi pe ei fenomenul ăsta, să-i
tragă cineva în mijlocul mob-ului, împotriva
voinţei lor, mult împotriva voinţei lor.
Ştefan regretă că nu l-a găsit pe Eugen. L-a
sunat de câteva ori şi nu a răspuns. Niciodată nu
răspunde când sună taică-su. Îi vede numele pe
ecranul mobilului şi nu răspunde. Ce bine ar fi să
fie amândoi copiii aici, în gară, să îi vadă dansând,
râzând, fericiţi. Ultima dată când l-a vazut pe
Eugen râzând a fost anul trecut în salonul spitalului
Bagdasar. Era întins pe pat si râdea necontrolat.
”Heroină”- a zis doctorul-”de asta nu scapă.” Şi nu
a scăpat, ştia doctorul ce spune, ca doar d-aia e
doctor. Eugen a rămas fidel heroinei, ca într-o
poveste de iubire, ”Eugen şi Heroina”.
„Stimaţi călători, la accesul pe peroanele gării
vă rugăm să prezentaţi legitimaţiile de călătorie
personalului cu drept de control ce fe re.” Ştefan
tresare şi porneşte cu pas grăbit către linia şase,
uşor împiedicat, se fereşte de bărbaţi, femei, copii,
o serie de evitări şi împiedicări, ca la rugbi. Trenul
de Constanţa ar vrea să plece, trăzneşte şi bufneşte
cu frânele trase. Conductorul sau controlorul, cine
naiba o mai fi şi ăla cu şapcă, face semne unor
persoane să urce mai repede. În ultima clipă Ştefan
se aruncă pe treptele ultimului vagon, urcă, apoi se
opreşte între vagoane să-şi tragă răsuflarea.
Respiră greu, cu capul în piept şi o mână pe
marginea de cauciuc a ferestrei. Bine că a prins
trenul, era de groază să-l scape, următorul e tocmai
peste patru ore.
Ce zi şi asta. Mai întâi Eliza cu cumpărăturile ei
ciudate, tot felul de păturici şi feţe de pernă și
lenjerie de pat cu dungi negre pe fond alb, ca la
zebre, cine a mai pomenit să dormi pe o zebră. Pe
urmă dansul din faţa Biroului de Informaţii. Ce
chestie, probabil s-au organizat prin Facebook ori
Twitter, mai degrabă prin Facebook. Oricum, a fost
interesant. Ar fi dansat şi el dacă-l trăgea cineva.
Cum trece din vagon în vagon, Ştefan pare un
fugar urmărit de Triada Japoneză ca într-un film cu
James Bond sau mai bine ca într-un film cu Steven
Segal. Interesant că dintr-un sistem de referinţă
aflat în afara trenului şi deplasându-se pe o direcţie
paralelă cu şinele de cale ferată în acelaşi sens cu
trenul şi cu aceeaşi viteză, Ştefan este aproape în
repaus. Abia a trecut de vagonul trei, e acum în
vagonul patru. Trenul ăsta are vagoanele numărate
de la coadă, invers de cum ar fi normal, totul în
viaţa lui e invers de cum ar fi normal.
În sfarşit şi-a găsit locul. E la geam, aşa cum a
vrut. Îşi pune revistele pe scaun, apoi se opreşte
pentru a înghiţi nodul pricinuit de viaţa distrusă a

fiului său, băiatul lui cel drag, speranţa lui la
nemurire. Respiră adânc şi apoi scoate mobilul din
buzunarul stâng, acolo unde îl ţine mereu ca să nu-l
zgârie cu cheile de la maşină. Niciodată nu vine cu
maşina la Bucureşti pentru că “ăştia sunt nebuni, ai
văzut cum conduc pe linia de tramvai?”
Are patru mesaje SMS şi imediat intră în panică.
Presimte, Ştie cine a trimis mesajele, ce să mai
vorbim, a făcut-o lată. Cum a putut să uite, cum a
putut să urce în tren fără să îşi aducă aminte? Cu
teamă, îşi pune ochelarii şi deschide primul mesaj:
>unde esti?
Apoi al doilea:
>ai luat bilete? suna-ma.
Inima îi bate cu putere. Ochelarii ăştia nu mai
sunt buni, i s-au mărit dioptriile, ar trebui să meargă
la oculist dar... Al treilea mesaj e de-a dreptul
dureros:
>trenul a plecat. unde esti?
Ştefan se îngrozeşte la gândul că va trebui să
citească ultimul mesaj, lovitura de graţie. Nu se
teme de convorbirile telefonice, totdeauna a reuşit
să o convingă cu vorba bună să îi ierte toate
păcatele, mai ales că păcatele au fost puţine dar
bine alese. Mesajele scrise însă îl înspăimântă.
Parca o vede, încruntată, cu uitătura tăioasă,
tastând: „cum ai putut sa ma lasi in gara?”
Se uită pe geam, apoi la mobil. Ce naiba, e
bărbat, nu se poate să-i fie frică de propria soţie.
Adică se poate, însă nu e sănătos. Mai priveşte o
dată pe geam şi apoi deschide al patrulea mesaj:
>te astept la informatii. vino repede ca mi-e
foame.
Ştefan s-a mai liniştit, parcă nu e aşa supărată.
Poate nici nu şi-a dat seama că a uitat-o pe peron,
tocmai pe ea, soţia lui, femeia cu care a împărţit şi
despărţit mult peste douăzeci de ani. Ce viaţă.
Trenul a oprit în gara Basarab şi Ştefan coboară
grăbit. A uitat de reviste, ce mai contează, nimic nu
mai conteză. Taximetristul e nedumerit.
-Cum adică până la Gara de Nord? E mai puţin
de un kilometru...
-Ştiu da' întâi oprim să luăm pe cineva şi pe
urmă...pe urmă mergem la Piaţa Unirii.
-Unde la Unirii?
-Las' că vedem noi. Hai mai întâi la gară.
Taximetristul conduce abil, strecurându-se
printre maşini. O cursă până la Unirii e ceva deşi se
putea şi mai bine, până la aeroport de exemplu. În
sfârşit, dacă aşa vrea nebunu'. În oglinda
retrovizoare îl vede pe Ştefan scriind un mesaj pe
mobil. Pare fericit, o fericire reţinută, împiedicată.
„Ce-o fi scriind pe mobil? ...Ba scrie, ba se mai
gândeşte... uite, acum zâmbeşte. Precis că se vede
cu cineva... o amantă.” Taximetristul a văzut el
mulţi ca ăsta, mai ales la Nord. E un pasager ciudat,
nesigur. Uite, acum a văzut ceva pe geam şi s-a
întristat. Se uită după cineva, pare ingrijorat...
-Ce facem, mai oprim la gară?
Ştefan nu răspunde imediat. Se uită din nou pe
geam, apoi pune mâna pe umărul şoferului.
-Opreşte, opreşte aici pe dreapta!
Taximetristul manevrează fără grabă. E cea mai
scurtă cursă din viaţa lui, nici măcar un kilometru.
Ştefan plăteşte cu o bancnotă mult prea mare, dar
ce mai contează banii, apartamentul, maşina, nimic
nu mai contează.
Pe trotuarul de vizavi tânărul cu bărbuţă şi
rucsac albastru îşi aprinde o ţigare. Trage câteva
fumuri, apoi priveşte în jur circumspect. Scoate din
buzunar un pacheţel învelit în hârtie albastră şi îl
ţine strâns în pumn. De pe trotuarul opus, din
depărtare, de la numai câtiva metri dar dintr-o
sfâşietoare depărtare, Ştefan vede cum Eugen ia
pacheţelul şi pleacă râzând fericit, ca un copil.

Marius Stan
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1
Cum Bărăganu-i setea de care sunt înfrânt,
Mă uită noaptea-n mare şi-mi ameţeşte
scrumul.
Prin zariştea lunară, sub stele de pământ
Mătasa aşteptării îmi troieneşte drumul.
Sămânţă de uitare te voi clipi sub vers,
Mireasa mea nuntită sub sânge de mioară.
Când ochii mei cu geamăt se crapă univers
Mi-e áripă câmpia, şi mamă şi fecioară.
Sorbindu-ţi cerul tânăr de miere de pe gură
Nestinsul zeu în lanţuri al sărutării mele
În inima fierbinte-a pământului te fură.
Dens, naşterii de strajă plâng greierii uimiţi.
Sub coapse lungi de viscol, în herghelii de
stele
Câmpia-şi arde pruncii în ochii-i infiniţi.
2
Câmpia-şi arde pruncii în ochii-i infiniţi,
Suflarea lor imensă mă-alintă şi mă doare;
Sub trandafiri de stingeri, mereu nepotoliţi,
Seminţele mirării cresc cosmică vâltoare.
Beau focul frânt de gânduri pe-o floare când
mănsori,
O, mama mea, cu moartea, de-a pururea
virgină
Şi vacile luminii, în staulul din zori,
Ling soarele, născutul din trupu-mi fără
vină.
Metalul lung din patimi, cu nervii duşi în
vânt
Un plug de sânge-avântă în tunet greu prin
vreme
Şi brazde reci mă zvântă sub rara lor beţie.
Prin gurile de iarbă, sub inima-n robie,
Vreau nunţile de iele — cu dor să mă
blesteme,
Cum Bărăganu-i setea de care sunt înfrânt.
3
Sub coapse lungi de viscol, în herghelii de
stele
Voi creşte aprigi hoarde robindu-mă de ger,
Cu vorba stoarsă-n piatră voi şerpui prin ele
Pierzându-mă-nserare în spicele de fier.
Un călăreţ atomic va tropoti în noapte —
Câmpia fără margini mai singură-i cu el —
Şi veşnicia oarbă a naşterii necoapte
De lupi mă va ascunde în pântece de miel.
Grădinile de jale vor arde pe-ndelete
Când mâinile, de vinul metalului mai bete,
Orbecăind spre gâtul ars timpului,
sugrumu-l.
Înalta mea nuntire cutremură de sete
Şi — zeu robit de viaţă — sub gândul albei
fete
Mă uită noaptea-n mare şi-mi ameţeşte
scrumul.
4
Dens, naşterii de strajă plâng greierii uimiţi.
Oştenii galaxiei se scutură de floare —
Din luptele cu grâul mereu întineriţi.
Sub rănile pădurii plâng fete, să-i coboare.
Pe mirişti necuprinse un dor de cer curat
Ninsorilor de sânge mă frânge — vremii
spadă,
Şi-n noaptea ciocârliei — amiază cum mă
zbat,
Mă arde-n gândul ierbii cămaşa de zăpadă.
În laptele electric pasc casele pe rând,
Oraşul plin de fulger îmi zdruncină seninul,
Şi-n fluierul seminţei mă sorb tăceri
cântând.
Sub cortul încolţirii imens pe câmpuri frânt
Zlătari de întuneric îmi lustruiesc destinul
Prin zariştea lunară, sub stele de pământ.

5
În inima fierbinte-a pământului te fură
Iubirea viscolită de cerul scorpion,
În zborul tău lumina e lavă şi e zgură,
Pe buza arsă lumii înzăpezind oblon.
Venin mai greu, mai tulbur,mă-nalţă-n cer
câmpia,
Când te urmez năvalnic în fagurii de stea.
Cu greu infern de iarbă mă arde poezia
Şi ploile în valuri mă vor iar sfâşia
Roind în uraganul însămânţat în lume.
Potopul cum îşi ţine nebunii cai în spume
Ţărani de dor pe vânturi îi ară-adânc
tărâmul.
Din univers mă smulge mânia ta de vară.
La poalele luminii mai viu cum mă doboară
Mătasa aşteptării îmi troieneşte drumul.
6
Nestinsul zeu în lanţuri al sărutării mele
Înalţă iarba-n lume şi sfâşie domol —
Ştiuleţi de sânge arde tânăr izvor de stele
Adulmecând din ceruri câmpiei trupul gol.
Gem coapsele seminţei sub naşteri mai
străine.
Cometele de sânge ne mistuie şi pier —
Mi-e inima păcatul pe care-l port prin tine
Precum stelare gânduri duc soarele pe cer.
Sărbătoresc zăpada în trupul sfânt al verii.
Mireasa învierii nunteşte beat în grâu.
În lungi orgii-lumină mă viscolesc durerii
Într-un altar de fată... Din zări, de foc
neşters,
Câmpia mea, mă iartă, în sfântul tău
desfrâu
Sămânţă de uitare te voi clipi sub vers.
7
Sorbindu-ţi cerul tânăr de miere de pe gură,
Oraşe hăituite rup frâiele de fier,
Ogrăzile de iarbă abia le mai îndură
Şi supersonic latră lumina la eter.
În rece cuget vinul se sfâşie sub piatră
De strugurii din fontă mai bólnav secerat,
Furnalele în trupuri cresc ploaia lor
sărată —
Câmpia îşi tot arde altarul necurmat.
Şi-n zodia de flăcări din uger de metal
Mi-adăp, la sfârc de stele, năpraznic,
bucuria —
Din cer, omizi de lapte, când buciumă
pustia
Tot cad locomotive ca un sărut final —
Şi, tot cu ruga-n pleoape, în pietre vechi
coboară
Mireasa mea nuntită sub sânge de mioară.
8
Mi-e áripă câmpia, şi mamă şi fecioară,
Căruţa ostenelii când mă întoarnă-acasă,
Zdrobit de tinereţe cum nopţile se lasă
Sub gura dimineţii când zorii muşcă iară.
Se gudură apusul şi-mi linge ziua-ntreagă
Ca pe o rană veche ce pâlpâie misterul,
Fântâna de-ntuneric îmi oblojeşte cerul
Şi-n tropot nins în fluturi de suflet mă
dezleagă.
Pătrund tumult de vară în ierburi ca-ntr-un
vis,
Cetate părăsită mi-e sângele — deschis
Şi mă-ncropeşte fânul sub vatra încă-n jar.
Podgoria iubirii cu vinul său amar
Îmi ameţeşte limba pe-o margine de vers
Când ochii mei cu geamăt se crapă —
univers.

Când ochii mei cu geamăt se crapă —
univers
Necunoscută vină mi-e inima şi strig
Înlănţuit de sânge sub clopotul de frig.
Mă fierb sărate visuri şi-s răstignit în mers.
M-am strâns din ceruri large şi viaţa-mi este
frâu.
M-am smuls nemărginirii şi timpul infinit
Infern scăldat de iarnă în mine-a răscolit,
De stâncile revoltei zdrobindu-mă sub grâu.
M-au aruncat din ceruri — în răzvrătiri,
sihastrul —
Întunecate stele; dar cum mai viu mi-e
astrul
Eu voi atinge gheaţa când densul zbor
mă-nvoltă,
Voi stinge noaptea-n lume, urcând a vieţii
boltă...
Văpăi, robit de viscol avan mă înserară.
Mi-e áripă câmpia, şi mamă şi fecioară.
10
Mireasa mea nuntită sub sânge de mioară,
Zdrobit de ploi ascunse voi arde sub
pământ.
Câmpia ca un fulger va detuna afară
Şi-i voi aprinde moartea, de flăcări să mă
zvânt.
Vor bântui o vreme cu bolţile imense
Ai minţii şerpi zănatici sub drum de raze
reci,
Pământul greu va fierbe în pleoapele lor
dense
Iar seceta iubirii ne va musti în veci.
Sub rădăcini în flăcări vom fi claviatură,
Dezlănţuind spre ceruri o ploaie grea şi
frântă
De dor şi nebunie, câmpia când descântă.
Ascultă-mă în plânset şi-n plânset mă
dezbină...
Din fagurii câmpiei ies caii de lumină,
Sorbindu-ţi cerul tânăr de miere de pe gură.
11
Sămânţă de uitare te voi clipi sub vers,
Mă cheamă alte câmpuri şi mă-ncolţesc,
agale...
Voi dogori de stele, departe şi neşters,
Iar calul ars de cântec mă va-nsori pe cale.
Cu tălpile crăpate de mă urmezi ascuns
Cum nopţile spre soare se-ndreaptă cu
sfială
Spargi urmele-mi, zăvoare ce aprig te-au
străpuns
Şi curgi, în setea lumii, domolitor de goală.
De-atâta depărtare bei trupul meu, câmpie,
Cum înnoptaţi de lacrimi ţăranii dârz îl
frâng
Cu braţe de lumină în zarea mai târzie.
Nestinsele întoarceri vor înseta mai grele...
Te va cuprinde-n zboru-i, rodind galactic
crâng,
Nestinsul zeu în lanţuri al sărutării mele.
12
Mătasa aşteptării îmi troieneşte drumul
Şi-s bolnav şi sunt beat de plecare,
Merindea mi-o pune în grea sărutare —
Pe cel arzând de singur prin glas târziu
îndrumu-l.
În fiecare lucru e-o zare care-mi lasă
În frunzişuri, adânc, înnoptare
Şi Calea Lactee în mine dispare
Şi mă alungă timpul din fiecare casă.
Izvorând însetare şi vină
Aud cum robită în clopot de tină
Se mistuie sămânţa de propria căldură.
Din corola cu flăcări, cea lină,
Un şarpe, iubito, cu-arípi de lumină
În inima fierbinte-a pământului te fură.

(urmare din numărul trecut)

Oraşele marilor bogăţii ale Siberiei, oraşele
diamantelor, cărbunilor, gazelor naturale, aurului, ale
uriaşelor zăcăminte de metale rare aveau orice, în afară de
biserici. Din Novosibirsk până-n Iakuţia, Irkutsk sau
Tiumen, din Kolâma sau Hakasia până-n Habarovsk sau
Vladivostok, faraonii roşii au vrut sa şteargă urmele
creştinismului adus aici de pe timpul lui Ermak. În zadar,
dupa aproape un secol biserica din vagon atrăgea un
pelerinaj miraculos.
Popoarele cu ochi oblici dar şi urmaşii ruşilor
pravoslavnici veneau de sub nesfârşitele culmi ale munţilor
Saian, Altai sau Sihote-Alin si făceau ca mica biserică de pe
calea ferată să întârzie ore întregi chiar şi în micile halte
situate la distanţe uriaşe în inima taigalei. Slujbele se ţineau
după un orar adaptat locurilor şi timpilor de staţionare, după
mulţimea locuitorilor ce aşteptau să fie botezaţi sau
cununaţi în masă, ca pe vremea conchistadorilor.
Pe şantierele imensului gulag trecea ca o rugăciune, ca
un imn de slavă, gonind oştirile diavolului roşu departe,
dincolo de Kremlin si Zidul Berlinului, o biserică pe roate
purtând Cuvântul, Adevărul şi Viaţa.
În Nord, fumul din coşuri se înalţă drept în sus ca nişte
stâlpi albi ce sprijină cerul îngheţat al cătunelor azvârlite la
distanţe imense în câmpiile încă străbătute de caii sălbatici
ai Asiei.
La Muzeul de etnografie şi istorie a popoarelor din
Siberia se păstrează interesante chipuri de idoli, indelung
şlefuite în lemn de esenţă rară, oase de focă, morsă sau
balenă, din mările Nordului, Ohotsk sau Behring, din
coarne de ren sau oase de urs de Kamciatka. Chipuri
cioplite. Dar pentru neputinţa lor de a îndeplini dorinţele
oamenilor, fie ca reprezintă chipuri închipuite de zei,
animale sau idoli roşii ca Lenin sau Stalin, sunt mutilate.
Popoarele din Siberia, fie că au fost băştinaşe, fie că au
fost aduse în Casa Morţilor lui Dostoievski sau în Sahalinul
lui Cehov, Kolâma lui Şalamov, etc.; fie că au poposit de
bunăvoie pe marile şantiere ale transformării Siberiei sau
deportate în labirinturile ingheţate ale Gulagului, se întorc
încet şi continuu la Dumnezeu.
Popoare cu mari adâncimi spirituale întâmpină biserica
ce goneşte pe calea ferată şi reaprind candelele credinţei.
Vechiul cântec siberian spune că Măreaţă e stepa
baikală / Sunt mine de aur în ea – dar nici o biserică…
Iată că în urma trecerii bisericii-vagon au început să
răsară biserici creştine, statornice în tradiţia complexă,
neobişnuită şi cu totul deosebită a ortodoxismului
Extremului Orient şi ca-n vremurile de transformări,
reîntoarceri, cutremure, cântecul pribeagului din stepa
baikală a trecut în rugăciune.
Aşa se întâmplă întotdeauna. În Masa umbrelor, Ionel
Teodoreanu aminteşte că în urma cutremurului de la 1940,
printre ruine fumegânde, cadavre şi plânsete, oamenii au
descoperit intr-un ungher îndepartat al conştiinţei, ceva
aproape uitat: rugăciunea.
Când nu-ţi mai ramâne decât să fugi, să fugi, şi să-ţi
salvezi sufletul şi să-ţi reconstruieşti viaţa în sânul plin de
iubire al sfintelor tradiţii, încearcă-ţi chemarea într-o
biserică pe care s-o urmezi şi să te urmeze tot timpul, cu
odoarele ei cu tot.
Urmaşii contemporani ai apostolilor, au vazut
reaprinzându-se Steaua Magilor pe cerul Extremului Orient
Nordic. Astfel, Mitropolitul Nestor spune in amurgul vieţii
sale: Inima mea, după atâţia ani, e încă acolo, printre fii
mei duhovniceşti, pe care îi iubeam şi care mă iubeau atât
de mult. Rugăciunea mea îi îmbrătişează zi şi noapte. Şi
ultima moştenire duhovnicească pe care le-o las prin
intermediul acestui text este porunca apostolică…
Mitropolitul Nestor Apostol în Kamciatka Ed.
Egumeniţa, Galaţi-2004, p. 269.
Sub viscolul Nordului, peste întinderile îngeţului
veşnic, sub privirile popoarelor cu ochi migdalaţi, altaici,
mongoli, chinezi, printre budişti, animişti, confucianişti,
atei, evrei, şintoişti, musulmani printre şamani vechi şi noi,
popoarele regăsesc ortodoxia slavă, cu impresionantele
imnuri creştine de o înaltă şi clara profunzime specifică
muzicii religioase ruse, acoperind veacul de gemete,
suspine, rătăciri şi strigăte deznădăjduite răbufnind dincolo
de zidurile nenumăratelor gulaguri… O muzică
tulburătoare şi gravă, reverberată în tuburile de gheaţă ale
taigalei, orga milenară vibrând în spaţiul de taină şi mistere
primordiale.
Din Siberia, pornim în căutarea bisericilor în mişcare
din ţinuturile pe care Creatorul le-a hărăzit românului
pentru ca acesta să fie mai aproape de cer, de orizonturile
întinse şi mai ales, să se simtă singur şi liber – Stepele
Bărăganului.
Cu simţuri bolnave de prejudecăţile şi convenţiile
omului modern poate nu voi reuşi să descopăr decât
relicvele osificate ale legendelor închise în vitrinele moarte
ale unor muzee străine.
Încerc să reconstitui universul basmelor şi legendelor
unei lumi apuse – o lume pe care s-o pot încărca în cuvinte şi
transplanta undeva departe, cât mai departe de lumea unde

s-au născut, lumea care acum s-a întors împotriva lor cu o
forţă distructivă, căreia nu te poţi opune.
Am pornit din Bărăgan, de pe Movila Călinii, viscolită
de amintiri barbare sau mai bine, din mitica cetate a
Soarelui Helis, a lui Dromichete (cetatea lui Dromichaites a
fost localizata ipotetic la Piscul Crasani – notă Emilia
Corbu). Aici, pe întinsa esplanadă ce domină ţinuturile
Bărăganului de Mijloc, Sfântul Apostol Andrei a botezat
primii creştini din stânga Istrului… de aici a pornit
Cuvântul până departe peste amiezile cetăţilor dacice,
până-n stepele războinicilor sciţi.
Apoi, Cel dintâi chemat, şi-a găsit sălaş pentru un timp
în peştera care-i poartă numele de pe malul danubian al
Sciţiei Minor, lăsând în urma sa brazde adânci, din care
avea să răsară un nou popor care s-a născut creştin şi a
rămas creştin…
Un popor conştient că dacă-şi va pierde credinţa se va
prăbuşi pentru totdeauna în noaptea istoriei, alături de
imperii şi regate fără nume, fără chip, fără urme…
Paşii Sfântului Apostol Andrei au fost urmaţi de atunci
neîncetat de creştini, indiferent de puterile migratoare ce
năvăleau din toate colţurile lumii.
,,Timp de peste 2000 de ani, câmpia aceasta fusese
bântuită de năvălirile nomazilor, ce porneau din stepele
Asiei. E destul să amintim numai de năvălirile din epoca
sciţilor şi marea invazie tătărească, din sec. XIII.
(Simion Mehedinţi Stepa Munteniei - Bărăganul, vol. I,
Geografica, 1943).
Orice s-ar fi putut întâmpla aici, rămânea statornică o
seminţie latină creştină, de care trebuia să se ţină cont
neapărat.
Apostolul goţilor Wulfila, discipol al grecilor, a trebuit
să predice în latineşte, când a avut de-a face cu getoromanii de la Dunărea de Jos. Toţi termenii de căpetenie ai
religiei creştine în româneşte, sunt de origine latină, chiar
mai latină decât celelalte limbi romanice.
(Vasile Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria
creştinismului daco-roman Bucureşti, 1911, p. 85-143).
Poporul băştinaş, veşnic prigonit şi asediat nu-şi putea
ridica biserici stabile, nici oraşe şi nici sate.
Holdele erau arse, fântânile otravite, cetaţile dărâmate,
vântul purta cenuşa vetrelor părăsite.
Aureola creştinilor din perioada paleocreştină de la
Dunărea de Jos, până în vremurile mai statornice, păstrează
amintirea unei încleştări dramatice între păstrătorii
credinţei ortodoxe şi o uriaşă armată de păgâni, de la
romanii prigonitori până la pecenegii din timpul lui Roman
Argyros (1028-1034), papistaşii orgolioşi, şi mai ales,
cohortele faraonilor roşii, desăvârşind cea mai diabolică
maşină de război a Antihristului.
Fuga din faţa pericolelor nu trebuie regretată sau privită
cu ruşine… Legiunile romane, formidabila armată otomană
sau, îndeosebi, armata rosie au avut putere dar nu de la
Dumnezeu.
Răzleţi sau izolaţi, aparent neputincioşi, creştinii din
stepele de la Dunărea de Jos s-au retras din calea lor.
Convoaiele goneau dureros printre coloanele de foc ale
câmpiei, purtând în Biserica lor călătoare, Candela eternă a
Credinţei.
Biserica pe roate gonea din faţa pericolelor spre
orizontul înşelător, înecat în apa morţilor… Goneau orb şi
împiedicat, arşi de sete şi de un dor ciudat, solitar.
La câmpie, la câmpie,
Unde fir de iarbă nu e,
Numai câte-o colilie
Ioan Brezeanul In vadul Brăilei Ed. C.C.P.B –
1970/82/p.251.
Dar, miracol..., în acele timpuri Dumnezeu cobora mai
des printre noi... Îngerii atingeau cu aripile lor florile
câmpiei, vegetaţia săracă şi vieţuitoarele pământului...
Nevăzuţi se înhămau la căruţa ce purta biserica de lemn,
alături de truditori şi de cai... poate de aceea se spunea de ce
carele când treceau peste râuri, peste râpi, peste mlaştini,
aveau aripi şi magnifica Biserică pe roate plutea ca o icoană
în văzduhul însetat şi nestatornic...
Ca magilor în sfânta noapte a Naşterii, veniţi să se
închine Pruncului, stelele se arătau înaintea lor călăuzindui, purtând ca un îndemn icoana cea sfânta. În urma lor o
pasăre de foc, cenuşă şi moarte.
Strălucitul cronicar al timpurilor aproape ireale, Ştefan
Bănulescu, aminteşte de Biserica pe Roate că avea pereţii
lungi din scândură negeluită, roţi înalte cu butuci groşi şi
două oişti, una la pronaos şi alta la altar. Caii puteau fi
înhămaţi fie de o parte, fie de alta, amintind se pare, de

vremi de început de istorie, când dicomesienii câmpiei erau
surprinşi de năvăliri turceşti ori tătăreşti sau de oricare alte
invazii venite din toate părţile şi când, în grabă, puteau
înhăma la oiştea care le era mai la îndemâna şi să fugă apoi
spre munţi, călări pe caii lor păroşi, cu bărbi şi coame până
la genunchi, având în fruntea convoaielor Biserica pe
Roate unde îşi urcau şi-şi ascundeau fecioarele şi lăzile cu
sămânţă de grâu - Nici o avere n-ar putea întrece preţul
scândurii jegoase, al butucilor grosolani şi al celor două
oişti de la Biserica pe Roate.
Biserica pe Roate venea dinaintea voievodatelor stabile
şi timpul prin care a călătorit ea a fost nemăsurat, dacă
lumânările ei topite au învelit-o neştiută în ceara albă cu
călăreţi cu tot.
(Ştefan Bănulescu, Cartea de la Metropolis, Ed.
Eminescu, 1977, p.79).
Orizontul tremurător şi nestatornic al Bărăganului
închipuie uneori în zilele fierbinţi trecerea fantomatică a
Bisercii pe Roate dintr-o parte în alta a câmpiei… Poate sunt
alcătuirile buruienilor sălbatice în adierile vântului, poate
sunt caii slobozi chemaţi de libertatea întinderilor sau
numai Apa morţilor… cine ştie?

V
Câmpul acesta trebuie să-l străbatem pe jos, zise un om
fără vârstă, fără priviri şi fără nimeni, o umbră spălăcită şi
nestatornică, un petec de orizont străin deprins cu ceaţa şi
apa morţilor. Nu vin prea mulţi prin părţile noastre şi nu
înţeleg de ce s-a înălţat această biserică neobişnuită într-un
loc atât de pustiu ... Până şi lumina cade altfel aici, că nu-ţi
poţi da seama pe ce meridian şi sub ce constelaţie te afli.
Nimeni n-a tăiat anume vre-un drum printre ierburile
ţepoase şi amare, de stepă, doar paşii pelerinilor solitari şi
tăcuţi, coboară parcă din mileniile tainice ale unor ritualuri
pierdute.
Şi dumneavoastră, aţi venit aici să vedeţi Templul OU
din Câmpiile verticale ce se revarsă nesfârşit în cer ...
Am auzit că ideea construirii acestui templu a fost a lui
Brâncuşi, creştin profund şi spirit modern.
Se spune că pentru el arta nici nu exista, dealtfel de la
începuturi până la concepţia sa modernă, arta sa n-a fost
altceva decât un apanaj al religiei, materializând viziunile
credinţei sale.
În cele mai vechi mituri ale multor popoare, universul
are formă ovoidală şi soarele este galbenuşul păsării mitice,
aruncat pe boltă.
Cunoscător al formelor arhetipale, al miturilor originare
şi-a numit prima sa sculptură – reluată din câte am auzit în
mai multe ipostaze - ”Începutul lumii”, intuind în forma
oului esenţializarea plastică a Cosmosului.
Nu ştiu cine şi din ce parte a lumii a hotărât, în cele din
urmă, ridicarea acestei biserici, sau templu, cum îi zic unii,
dar nu cred să fi existat o mai inspirată aplicaţie a energiilor
constructive într-o eră creştină. Aici într-un ocean de
ierburi, unde pluteşti printre pelinuri amare, ciulini, colilie
şi scaieţi, printre arhipelaguri largi de verdeaţă, unde auzi
numai păsările ridicând pe aripile lor cerul şi popândăii mici
şi fricoşi dispărând în grotele minuscule.
Ani de-a rândul, locuitorii satelor împrăştiate la baza
uriaşului platou ce deschide Câmpiile verticale n-au înţeles
ce destinaţie au miile de vagoane încărcate cu blocuri grele
de piatră albă, multă piatră şi oţel, descărcate pe uriaşele
rampe, sutele de lucrători, tăcuţi, prăfuiţi şi retraşi, purtând
veşminte de culoare cânepii şi tot felul de unelte ... Mă
duceam adesea să privesc de la distanţă munca
„egiptenilor” cum îi numise unul, până când totul a fost
gata.
Nu ştiu de ce vorbesc despre lucruri pe care, vă
mărturisesc, încă nu le înţeleg.
Obositor drumul, lung şi monoton. Nu există nimic să-ţi
atragă atenţia, să-ţi schimbe gândurile, să te facă să-ntorci
capul; doar apa morţilor unduind înşelătoare; nici un copac,
nici o casă, deal sau sălbăticiune – un drum care îţi stoarce şi
îţi goleşte privirea şi creierul, care te adună, te curăţă şi te
pregăteşte pentru intrarea în neobişnuitul templu.
Pătrunzi fără paşi, fără trup şi fără timp, în infinitatea
ovoidului, într-o lumină necunoscută venită de nicăieri,
căutându-te în golul ce se mişcă şi se transformă dincolo de
aşteptări şi voinţe. Totul este impresie. Îţi apare deodată ca o
făptură străină, tulburătoare şi purtând un zdrobitor semn,
propria-ţi închipuire. În golul alb şi rece se înfiripează
imaginea unor făpturi aburoase, o muzică înaltă şi
furtunoasă de nori şi păsări fantastice, geometrii imposibile,
forme eliberate de orice gravitaţie.
Aştepţi cu atenţie şi cu teamă ca din energiile
misterioase, dospite în aerul boltit, să se nască ceva aşteptat
şi nedefinit, straniu şi luminos, să se desfacă adâncurile
curbate şi prizoniere, din crucea abisului într-o nouă
geneză.
Înţelegi mai uşor definiţia medievală a lui Dumnezeu
închipuit „ca o sferă” al cărei centru e pretutindeni, iar
circumferinţa, nicăieri!
(continuare în nr. viitor)
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Micul negustor
Rareş, nepotul nostru de 4
ani şi 11 luni, este un mare
năzdrăvan. Pe când îşi făcea, ca în fiecare an,
sărbătorile de Crăciun la noi, primeşte vizita
prietenului său Nicolas. De obicei revederile celor doi
constau într-o trecere în revistă a ultimelor achiziţii,
urmată de exploatarea jucăriilor lui Nicolas, pentru
că ale lui Rareş purtau pe ele marca „interzis !”
De aceasta dată, însă, Rareş a rămas la propriu cu
gura căscată când l-a văzut pe Nicolas cu o ditamai
maşină roşie cu telecomandă care, culmea, se
transforma şi în robot !...
Nicolas îl privea victorios: în sfâşit avea şi el ceva
cu marca „interzis !” Dar Rareş îşi reveni repede,
animat de un singur gând: maşina trebuia să fie a lui !
Şi pentru asta îi prezentă lui Nicolas un schimb al
naibii de avantajos...
- Nicolas ! Fii atent! zise el plin de entuziasm, eu
am acasă, la Bucureşti, o maşină mai frumoasă !... şi
dacă vreau pot să ţi-o aduc ţie dacă mi-o dai pe asta!...
- Cum este maşina de la Bucureşti? întrebă Nicolas
nehotărât.
- Este... este... din Bucureşti, este verde, veche,
stricată şi ţi-o dau ţie că şi patinează...
Spunea toate astea de parcă ar fii prezentat la
licitaţie performanţele unei super maşini... Era atât de
stăpân pe sine şi de înflăcărat, că ar fii putut păcăli pe
orişicine.
- Cum patinează !? întrebă Nicolas, aproape prins
în plasă.
- Păi patinează... ştii tu... aşa... .nu ştiu cum, dar
patinează rău de tot şi merge pe trei roţi că una a căzut !
Văzând că Nicolas e gata să cedeze, am intervenit
justiţiară... Dar mă întreb câte victime vor cădea în
plasa micuţului şarmant cu veleităţi negustoreşti !?
Lili Balcan

Cirque du Soleil
- pe viscol la circCă „Circul soarelui”se bucură de cea mai bună
notorietate ştiam de cel puţin 4 ani, că este cea mai
spectaculoasă reprezentaţie de circ ştiam
deasemenea, că aici şi numai aici precizia de ceas a
mişcărilor se îmbină cu sunetul şi culoarea dând
întregului ansamblu impresia artistică a unui tablou,
ştiam... dar că acest renumit circ va ajunge şi la
Bucureşti şi că, mai mult, voi primi bilete cadou de
ziua mea de la Iulia, nu numai că nu ştiam dar asta le-a
întrecut pe toate !...
Biletele erau pentru 12 februarie 2012 şi un viscol
năprasnic, asemănător anilor '53 – '54, chinuia sudestul ţării, reuşind să îngroape sub nămeţi de 2-3 metri
casele de prin cătune. Nici în oraşe situaţia nu era mai
bună; drumurile naţionale cînd se închideau cînd se
deschideau, gerul indica valori de sub 20 de grade şi
vreme de peste trei săptămâni, începînd cu 23 ianuarie
2012, nu am reuşit să trec de poarta curţii...
„Circul Soarelui” însă nu ştia de viscol, se apropia:
pe 9 februarie a intrat in ţară, pe 10 a dat prima
reprezentaţie... şi noi, eu şi Sandu, trebuia să
ajungem!...
Sandu a fost primul care a rupt tăcerea de gheaţă ce
se aşternuse între noi, spunând răspicat că nu se poate
ajunge, că nu ne putem risca sănătatea pentru acest
spectacol, că numai un om nebun poate pleca de acasă
pe aşa o vreme ca să meargă la circ...
Eu însă, contrar tuturor evidenţelor şi
raţionamentelor, ca şi când ceva mă împingea, mi-am
făcut bagajele şi pe data de 11.02.2012, la ora 11, am
plecat de acasă.
Drumul spre Bucureşti însă l-am parcurs uşor, întro maşină de ocazie.

La început a fost mirarea şoferului, întemeiată:
- Mare curaj aveţi să călătoriti pe aşa o vreme,
probabil vreo urgenţă!
- Da, i-am răspuns sec, neputând să-i spun că de
fapt merg la circ
- Unde doriţi să ajungeţi, d-nă ?
- Dacă mă lăsaţi la Bucur Obor este foarte bine .
- D-nă, orice maşină care intră prin Colentina
ajunge la Obor, eu v-am întrebat unde doriţi să
ajungeţi.
- Ei... eu merg departe domnu, în Militari.
- Păi eu tocmai în Militari merg .
- Da! Eu am ca reper Apaca
- D-nă, eu la Apaca locuiesc.
A fost începutul pentru o lungă şi simpatică
conversaţie până la Bucureşti. Am aflat astfel că îl
cheamă Marian Drăghici şi este nepotul lui Jan
Constantinescu. Mătuşa lui este căsătorită cu bunul
prieten al tatălui meu, Costel Markakis, şi sunt stabiliţi
în Australia de peste o jumătate de veac. M-am
întristat auzind că sunt ţintuiţi la pat de incurabila
boală a bătrâneţii.
Despre soţii Markakis îl auzisem adesea vorbind
pe tata şi ştiam că la această familie, ce locuia pe
strada Gheorghe Doja, în apropierea bisericii „Sfînta
Treime”, se ducea adesea Eugenia Ţoiu, mama
marelui scriitor Constantin Ţoiu, atunci când dorea să
mai vorbească greceşte, ostoindu-şi astfel dorul de
ţara natală.
Dar ce spun eu sunt oameni vechi, iar tânărul din
faţa mea, în jur de 40 de ani, nu era tânăr atât după
vârstă cît după felul de a fii: jovial, gălăgios, franc,
ironic şi spiritual, amintindu-mi de felul de a fi al
simpaticului său unchi, Jan Constantinescu,
gândindu-mă că de fapt este o trăsătură de familie...
- D-nă, nu vă supăraţi, noi vorbim ca tinerii... - se
scuza atunci când considera că a sărit calul în
discuţiile pe care le avea cu amicul său din dreapta, un
avocat la fel de tânăr.
- Staţi liniştiţi, mă deconectaţi...
Am simţit că începutul este de bun augur.
A doua zi, prognoza vremii nu era deloc
îmbucurătoare, dinspre vest intrau viscol şi ninsori
puternice ce aveam să le simţim luni dimineaţă.
Într-o primă fază am vrut să plec în după-amiaza de
duminică, înainte de spectacol, apoi am amânat după
spectacol ( însemnând orele 18 ), pentru ca, în final, să
mă hotărăsc să plec luni dimineaţă la ora 8, în
condiţiile în care viscolul se anunţa începând cu
ora 10...
Trebuia să mă mişc repede...
În timpul spectacolului mi-am tot făcut socoteala
plecării, reuşind totuşi să remarc calitatea şi
spectaculozitatea reprezentaţiei.
A treia zi, luni 13 februarie, aşa cum mi-am
planificat, am plecat mai devreme, am ajuns în
Colentina, ningea ca în poveşti, dar niciun autobuz nu
circula spre Urziceni, nicio maşină nu oprea, vremea
se înrăutăţea de la un minut la altul... În sfârşit,
aproape rupând rândurile, am reuşit să opresc un
microbuz de transport mărfuri ce intenţiona să ajungă
la Brăila .
Şoferul, puţin contrariat, îmi zise:
- Lăsaţi uşa şi măcar scuturaţi-vă căciula!...
Când am luat căciula de pe cap, stupoare, avea pe
ea o moviliţă de zăpadă aşternută încă odată înalţimea
ei... I-am mulţumit...
- Asta nu e vreme de plecat !
Am tăcut, neputând nici acum să spun că am fost la
circ.
Am ajuns la Urziceni la ora 10 şi jumătate şi la ora
11 deja se anuţa că toate drumurile spre Urziceni,
Buzău, Brăila sunt închise !...
Sandu nu renunţă să mă mustre :

- Femei în ţară care n-au putut ajunge la spital să
nască,oameni care nu pot ajunge nici pînă la animale
să le hranească şi tu !...la circ, dacă rămâneai blocată!?
- Mă salva vreun elicopter Smurd.
- Te arunca înapoi dacă le spuneai unde ai fost.
E adevărat că sentimentele de frică şi de
nesigutanţă, care m-au însoţit în cele trei zile, au fost
puternice, dar oricum au fost mult sub ce aş fi simţit
alegând să rămân acasă, căci vorba ceia: „Mai bine săţi fie rău decât să-ţi pară rău !”

Ca la mort
Într-o dimineaţă de sfârşit de octombrie în acel an,
1976, moare bunicul, ”taica-mare”, cum îi spuneam
toţi nepoţii, Costică Balcan, fost negustor, om mândru
cu înclinaţii elitiste.
La primele ore ale dimineţii, după ce l-au aşezat pe
masa din salonaşul de la intrare, maica-mare se
apropie încet plângându-l:
- Costică, Costică !... moment în care o vede venind
pe alee pe Zina „lu Palaşcă” şi continuă: Dar pe asta
cine a anunţat-o aşa devreme ?!
În jurul orei 11 îşi face apariţia şi unchiul Lică, fiul
cel mare al răposatului, medic în Padina de Buzău,
care i se aşează la căpătâi pe un scaun. Mă grăbesc să-i
aduc o cafea, dar fac cale întoarsă, căci l-am găsit
dormind de-a binelea în acelaşi loc.
Apar apoi, pe rând, tanti Bibica de la Bucureşti,
soţia părintelui Iatan şi nepoată a celui decedat,
împreună cu tanti Tăvica, sora cea mică a acestuia,
aşezându-se una pe partea-i dreaptă şi alta pe cea
stângă.
La un moment dat, spărgând tăcerea mortuară,
tanti Tăvica se ridică şi, cu un glas ascuţit, se adresează
lui tanti Bibica aflată de cealaltă parte a mortului:
- Tu, Bibi, ai văzut ce mere au adus în Amzei ? Sunt
de un roşu cardinal şi uite aşa de mari ! şi pentru a fii
mai explicită, se apleacă peste burta mortului, lipinduşi pumnii unul de altul... Apoi, văzând că nu se leagă
nicio conversaţie, iese, plictisită, în grădină, unde îl
găseşte pe frate'miu, Costel Balcan, frumosul şi
speranţa neamului...
- Costeluş iubitule, ce bine că te văd ! zise
prinzându-şi în cârlig degetul ei mic de degetul mic al
lui Costel şi încercând să-l împingă la o plimbare prin
grădină. Ştii, continuă, sunt foarte bolnavă, trebuie să
mă operez, am un nodul într-o parte intimă care-mi dă
dureri la contact... ştii tu... nu se mai poate, trebuie
operat, insistă şi unchi-tu Emil !...
La bucătăria improvizată de afară, mama fierbea
grâul pentru colivă când apare, destul de misterioasă,
tanti Tanţa, sora cea mare a mortului, zicând:
- Petruţa, dă iute două pahare încoa că am adus cu
mine o sticlă de „Chery” să ne întărească, dar vezi să
nu ne vadă nimeni !...
- Lasă, tanti Tanţa, că eu nu beau, îţi aduc numai
dumitale unul şi bea liniştită că eu nu vorbesc...
Între timp casa s-a umplut de oameni, rude si
cunoscuţi veniţi să vadă pentru ultima dată aşa un om
de vază cum a fost bunicu !...
Într-un colţ, unchiul Ion, fratele mijlociu al
bunicului, încerca să ne convingă pe noi, nepoţii, de
faptul că el l-a văzut pe Dumnezeu aievea, când venea
cu doi tăuraşi pe drumul Gârboviului, Dumnezeu
zicându-i că buni tăuraşi şi-a luat... spre amuzamentul
nostru care, chicotind pe ascuns, îl tot întrebam cum
era îmbrăcat Dumnezeu...
În tot acest timp, tanti Zizi, fiica cea mică a
răposatului, a plâns... şi a rămas aşa, plângând şi acum,
imposibila întoarcere a unor vremi idilice ...
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Risc
Sub zarzării pletoşi ca nişte corteluri ademenitoare
Inspir şi-acum ca şi-astă vară aroma ţuicii viitoare.

Să-ţi ies lângă o piatră

Dinspre răzorul ars adie miros de izmă sfarogită
Şi somnul vine de niciunde să-mi ducă genele-n ispită.

În rădăcini de volburi şi muşeţel mă-ncurc,
Ori strâng în braţe greieri spre talpa ta să urc
Împleticind ca firul de iarbă prima oară,
Să-ţi ies lângă o piatră şi verde să mă doară
Toată această umbră rămasă inutilă.
Strivit printre seminţe, mă rog să-ţi fie milă

Tresar şi zarzăra desprinsă de pe un ram evit s-o gust
Temându-mă să nu-mi apară trecutu-n minte à la Proust

Stăteam cu vacile la iarbă când, la o umbră de răsură,
Am aţipit, riscând să-mi intre-un puişor de şarpe-n gură!

Şi de te-apleci vreodată, aşa cum tu socoţi,
Din pulberea cărării de mână să mă scoţi.

Urbs
Tot mai puţină
Te strâng şi curgi, te prind şi zbori,
Ori te ridic de subţiori
Să-mi cazi pe creştet fir cu fir
Furnici de fosfor şi de mir.

Nu muzica mi-a spart auzul, ci valul liniştii de după
Când năvălesc zăvozii fricii în colţi speranţa să mi-o rupă.

În piaţă s-au ţinut discursuri şi s-a cântat la megafoane
Şi-acum hulubii-adună rujul scuipat cu coji de la balcoane.

Pe ierburi umbra să-ţi aştern
Prin sita braţelor te cern,
Te-ntorc şi pleci, te-adun şi pieri
Tot mai puţină decât ieri!

În mirodenii

Un rus precoce din Soroca şi-a anunţat candidatura
La postul de primar al urbei ce şi-a clamat cu patos ura.

Precum ţiganul cu scânteia s-a învăţat cu foştii ei
Ciolanofili dintotdeauna şi nu vrea alţii mai mişei!

Dacă mai simţi pe buze gust de cer
Toarnă pe mine valuri de piper
Şi lasă-mă pe masa din salon
În baiţ de iasomie şi tarhon
Să mă amestec iar cu cele verzi.
Aruncă dafin unde nu dezmierzi
Şi-n loc de sânge, trupului presară
Din carnea ta un praf de scorţişoară.

Tâlc
Sub fereastra casei noastre de la ţară s-a ivit
Un cais ce să rodească an de an s-a străduit.

Însă când a fost să-i facem o anexă tristei case,
Pomul s-a supus orbeşte soartei sale nemiloase.

Flăcări de verde
Ademenit de sânul lăsat rotund pe-afară
M-am încurcat cu-o noapte fierbinte, într-o vară
Când iarba era-n flăcări de verde şi scântei
Îşi ascundeau muritu-ncolţind sub paşii mei.
Ne-am tăvălit prin ceruri şi cerurile-n noi
De parcă eram unul şi palmele un roi

Fiica mea, copilă încă, l-a bocit ca pe o rudă
Şi-n destule seri de vară s-a culcat cu faţa udă.

Pilda solidarităţii n-am uitat-o niciodată
Întrucât în anu-acela s-a uscat livada toată!

Rost

De pleoape dintr-o arcă de negură grăbind
Să vină dimineaţa, să ne-auzim murind.

Fără să ştii
De n-ai fi fost secunda ce m-a oprit aici,
Nici eu n-aş fi fost ceasul pe care să îl strici
Să nu mai bată ore în strâmta lui cutie,
Ci doar o clipă numai, o clipă dintr-o mie!
Mi-au ruginit rotiţe, rubinele se-ncing
De cum mă-ntoarce timpul cu timpul să te-ating,
Să suni mereu aceeaşi, fără să ştii de unde
Şi cum atâta iarbă pe tine nu te-ascunde!

Spre-a bântui nestingherită pe-aleile demult pustii,
Cu coasa ei de os ancestru nebuna taie bălării.

Holeabului în două ape de uşă-i ţine hornul loc
Şi-n el loveşte cu toporul să poată soartei să-i dea foc.

O piele de dihor întinsă e ochi de geam în care-i bat
La miezul nopţii toţi flăcăii ce nelumiţi s-au perindat.

Şi ea şi ei în nefiinţă dispar ca şi cum n-ar fi fost
Când un părelnic cucurigu reintroduce lumea-n rost

„Trofeul Tinereţii“
a luat calea Bucureştilor
Sâmbătă, 4 august şi duminică, 5 august,
Grădina Cinemascop din Amara a răsunat de
acorduri şi muzică bună. Aşa cum ne-am
obişnuit în fiecare vară, la începutul lunii
august are loc acest longeviv festival.
Prin eforturile Primăriei Amara,
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrului
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa
ediţia cu numărul 45 a Festivalului Naţional
„Trofeul Tinereţii” a avut invitaţi de seamă.
Dintre aceştia amintim spectacolele oferite
de către Mirabela Dauer, DJ Project cu
Adela Popescu, Bere Gratis, Antonia şi
Connect- R.
Seara de Gală a adus în faţa
spectatorilor pe câştigãtorii ediţiei cu
numărul 45.
Trofeul Tinereţii Amara 2012 - Cristina
Florentina Vasiu - 20 ani, Bucureşti;
Premiul I - Rodica Elena Tudor - 22 ani,
Prahova;
Premiul II - Andrei Ciobanu - 21 ani,
Bacau;
Premiul III - Adriana Gavrilă - 18 ani,
Călăraşi;
Menţiune - Diana Viorela Şerban - 17
ani, Ialomiţa;
Menţiune - Mihaela Chisneacu - 18 ani,
Bucureşti;
Premiul Redacţiei Muzicale Radio
România - Delia Popescu - 18 ani, Dolj.
Oana ŞERBAN

1. Domnule Gheorghe Dobre, sunteţi o
personalitate a vieţii culturale ialomiţene. Sunteţi
poet, prozator, critic, eseist, publicist, editor.
Menţionez titlurile unor volume de poezii ca:
„Hiperouranios topos”, „despre singurătate ca esenţă
a materiei”, „Dragon cu lotuşi în gură”, „Ghilotina
realităţii”, „Devoratorii de iluzii” ,„Sărind din piatră
în piatră”. Amintesc de volumul de proză şi eseuri
„Minciuna din literă”. V-au fost publicat scrierile şi în
antologii şi volume colective. Sunteţi autorul (alături
de Cristian Obrejan)
unei
monografii „Ion
Albeşteanu – un mare artist”. Numele dumneavoastră
se confundă cu numele Asociaţiei Culturale HELIS,
al revistei şi editurii HELIS. Preocupările
dumneavoastră sunt variate. Ce îmi puteţi spune
despre anii formării dumneavoastră? Care au fost
mentorii dumneavoastră, modelele cărora le datoraţi
întrucâtva evoluţia dumneavoastră?
- Mă întrebaţi de începuturi, cred, pentru că de
învăţat învăţăm continuu, adică evoluăm. Am avut
marea şansă de a întâlni câteva modele
excepţionale de dascăli. La şcoala generală din Ion
Roată mi-au predat mai mulţi profesori abia ieşiţi
de pe băncile facultăţilor, bucureşteni tobă de
carte, destupaţi la minte, prietenoşi, plini de viaţă
chiar dacă făceau naveta la capitală zi de zi.
Contactul cu astfel de oameni e decisiv pentru
evoluţia ulterioară a oricărui copil. Am fost un
norocos, şi eu şi colegii mei. În plus, pentru că
plusul face diferenţa, tot la şcoala din Ion Roată lam avut ca mentor (pot să spun lucrul acesta,
pentru că termenul de mentor nu poate fi folosit
oricum şi oriunde) pe domnul profesor IOAN
MAN. Era şi este mult mai mult decât un profesor
de istorie. El e primul meu mare model. Am fost un
fericit şi în perioada liceului, cu toate că atunci nu
prea gândeam aşa. Am avut profesori pe care nu-i
au acum universităţile din România. Trebuia să
învăţăm şi la educaţie fizică! Al doilea mentor, care
m-a aşezat aşa de bine cu faţa spre literatură încât
nici acum nu mă pot rupe de ea, a fost profesorul
ANATOL PAVLOVSCHI. E greu să explici în
cuvinte enorma influenţă pe care a exercitat-o
asupra noastră. Mii de oameni trăiesc altfel, adică
mai frumos, datorită felului cum i-a modelat.
Urziceniul ar fi arătat altfel dacă nu era PAPA,
cum ne plăcea să-l alintăm. Eram favoritul lui,
poate că vedea ceva în mine şi acum, privind în
urmă, sper că nu l-am dezamăgit. Al treilea
mentor, cronologic vorbind, a fost profesorul
ADRIAN PASCU. A fost un diriginte adevărat. La
ei sunt dator vândut şi nu e întâmplare că toţi au
fost profesori.
2. Sunteţi licenţiat în istorie. Cum se împleteşte
pasiunea pentru istorie cu dragostea pentru scris?
Cum se împleteşte lirismul cu speciile jurnalistice,
eseurile reflexive şi critica literară?
- Pasiunea pentru istorie a rămas constantă tot
timpul, vine din nişte întrebări la care caut
răspunsuri de-o viaţă. Nu e o întâmplare că şi
domnul Man şi domnul Pascu, oameni care m-au
atras şi de la care am învăţat, au fost profesori de
istorie. N-am spus şi nu spun pe nicăieri că am
licenţă în istorie, n-am profesat şi nici nu am de
gând să fac lucrul acesta. E o afacere strict
personală. Poate că, în subconştient, am făcut-o şi
pentru a mulţumi celor doi. Dar istoria mă şi ne
influenţează, n-ai cum să nu ţii cont de ea. E falsă
constatarea că românul are o rezistenţă specială la
istorie, se apără de ea ocolind-o. N-ai cum să faci
lucrul acesta, n-ai cum să scapi din istorie, e o
absurditate, pentru că dacă încerci, la primul colţ
de stradă te ciocneşti de ea şi te va lovi mai tare ca o
locomotivă.

-Interviu cu scriitorul Gheorghe DobreChestia cu împletitul pasiunilor e relativă. Un
om e o fiinţă extraordinar de complexă. N-am nici
un răspuns valabil la întrebările de mai sus. Pur şi
simplu istoria, lirismul, speciile jurnalistice,
eseurile reflexive, critica literară sunt modurile
cele mai adecvate pentru mine de a mă exprima, de
a comunica la un nivel superior. Sunt instrumente
pe care le stăpânesc relativ bine şi pe care le
folosesc în funcţie de subiectul abordat.
3. Sunteţi o figură notabilă a vieţii culturale
ialomiţene. Participaţi la multe manifestări artistice
desfăşurate în micul nostru oraş, sunteţi membru
fondator al cenaclului Dor fără saţiu, contribuiţi în
acest mod la stimularea vieţii spirituale a urbei
noastre. Care consideraţi că mai este rolul scriitorului,
al omului de cultură în societatea actuală? Mai poate fi
scriitorul un model pentru tânăra generaţie de astăzi?
- Nu ştiu dacă „notabilă”, dar „figură a vieţii
culturale ialomiţene” cred că sunt. Dacă studiaţi
vieţile marilor scriitori veţi descoperi cu
surprindere că nu prea ar fi indicat să le urmaţi ca
pe nişte modele. Scriitorii, ca oameni, nu prea au
destine fericite. Sau au biografii banale. Tânăra
generaţie trebuie să ia de modele marile cărţi, ele
vor fi veşnic importante pentru formarea omenirii.
Rolul scriitorului în societatea actuală? Rolul lui e
să scrie. Dacă nu e un introvertit şi nu vrea să aibă o
biografie banală, poate participa la viaţa cetăţii, el,
ca om cu buletin de identitate, cu domiciliu,
naţionalitate. Asta încerc să fac eu. Scriitorul poate
influenţa lumea în care trăieşte participând direct
la viaţa ei, dar cel mai bine o modifică dacă scrie
cărţi valoroase, acesta trebuie să fie principalul lui
scop.
4. Din lucrări de specialitate şi nu numai ştim că
literatura se inspiră din realitate. Care sunt sursele de
inspiraţie ale cărţilor, ale scrierilor dumneavoastră, în
general? Consideraţi că prezentul e mai ofertant în
subiecte decât trecutul?
- Prezentul nu are identitate, e gol de
semnificaţii, de direcţie, de axiologie. E neaşezat.
Cum pot deveni, într-o carte, personaje puternice
indivizi care se folosesc doar de instincte ca să urce,
să obţină ceva? Instincte au toate animalele, deci şi
omul şi a te folosi doar de ele ca să trăieşti, e prea
puţin. Aşa că mi se pare foarte greu să scrii cărţi
mari pornind de la realitatea prezentului. Acum e
vremea istoricilor, care au privilegiul să studieze
un prezent nebun. Despre sursele mele de
inspiraţie nu e bine să vă povestesc, pentru că nu
acesta este lucrul important. Important e ce am
făcut cu ele, ce a ieşit. Dacă am cititori, e bine,
înseamnă că nu mi-am chinuit sursele degeaba.
5.Sunt sigură că vă bucură când aflaţi că cineva vă
citeşte scrierile. Trăim într-o perioadă în care se scrie
mult, dar se zice că nu se citeşte la fel de mult.
Împărtăşiţi îngrijorarea legată de criza lecturii?
- Bineînţeles că mă bucur. Se scrie mai mult
decât se citeşte? Probabil, dar nu are relevanţă.
Marile cărţi au cititori întotdeauna. Dar ele sunt
omologate în timp, trebuie timp. Când cumperi o
carte semnată de Shakespeare nu cred că întrebi
librarul cine mai e şi individul acesta şi dacă merită
să dai atâta bănet pe ea. Scriitorii, foarte mulţi,
care produc cărţi acum, mai au de aşteptat, pentru
că sita lucrează mai greu. Şi aşa şi trebuie. E foarte
bine că se scrie mult şi criza lecturii e relativă.
Depinde cu ce o comparăm.

6. Titlul uneia dintre cărţile dumneavoastră este
„Minciuna din literă”. E frumoasă metafora acesta
care se raportează la un cititor pasionat. Câtă minciună
şi cât adevăr conţine literatura? Nu cumva minciuna,
ficţiunea scriitorului e, de fapt, un mare adevăr?
- Scriitorul construieşte o altă realitate care,
dacă e bine articulată, dă un sens realităţii
înconjurătoare, care altfel, ea singură, nu are nici o
semnificaţie, o salvează. Învăţăm din cărţi şi din
realitate aproape simultan. Cărţile nu sunt pentru
frustraţi, care citesc încercând să fugă de şi din
lume, ele ne ajută să descoperim frumosul din clipa
pe care o trăim direct, nemediat, ne ajută să
înţelegem realitatea şi să ne poziţionăm corect faţă
de ea. Comentariul la pasajul din „Numele
trandafirului” a lui Umberto Eco nu e pus degeaba
în cartea mea, care se numeşte „Minciuna din
literă”. Citiţi-l şi veţi înţelege. Răspunsul e
complex, nu complicat.
7. În începutul interviului aminteam de revista
culturală „ Helis ”. Sunteţi redactor - şef al acestei
publicaţii. Este o revistă longevivă, care lună de lună
publică articole variate, creaţii originale, oglindeşte
viaţa culturală ialomiţeană şi nu numai. Care
consideraţi că este locul acestei publicaţii în peisajul
jurnalistic românesc? Este cunoscută Ialomiţa şi prin
activitatea culturală a acestei reviste?
- Revista HELIS e un proiect, printre altele,
desfăşurat din mai 2003, lună de lună, al
membrilor Asociaţiei Culturale HELIS Slobozia.
Asociaţia are ca scop descoperirea şi promovarea
specificului acestei zone, susţinerea autorilor
ialomiţeni, oriunde s-ar afla, care pot prinde
Ialomiţa în concertul culturii naţionale. Asociaţia
HELIS are şi editură, unde au apărut peste 60 de
titluri de cărţi ale autorilor ialomiţeni. Care altfel
n-ar fi avut unde să publice. Revista şi editura se
completează, materialele apărute în prima, după
un timp de acumulare, se transformă în cărţi. De
câteva luni avem şi site pe internet
(www.revistahelis.ro), unde găsiţi toate
informaţiile, inclusiv o bibliotecă, unde puteţi citi
cărţi semnate de ialomiţeni. Revista e bine pusă pe
piaţa naţională şi este foarte apreciată, ea
contribuind, cu mijloacele specifice, la cunoaşterea
culturii zonei.
8. Mulţi dintre colegii mei au publicat în paginile
revistei „Helis”. Ce mesaj aveţi pentru tinerii cititori ai
revistei „Helis”, pentru colegii mei care îşi fac timp şi
pentru lectură şi pentru manifestări artistice?
- Să fie ei, să-şi afirme personalitatea, să nu
abandoneze aceste preocupări! Şi să ţină la aceste
locuri, oriunde i-ar duce viaţa de acum încolo! Îi
aştept cu texte pentru revistă, să facem istorie
împreună. Şi mulţumesc pentru întrebări, mi-au
plăcut pentru că au fost grele.
DIANA ZAHARIA, clasa a IX-a G
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia
( Acest interviu a fost luat/dat în iarna lui 2012. Cu
el, Diana Zaharia a participat la un concurs naţional,
pe care l-a câştigat. O felicităm! Materialul trebuia
valorificat în revista colegiului, dar revista întârzie să
apară, aşa că Diana a hotărât să-l dea la HELIS. Sper
că întoarcerea lui Vitalie Buzu la conducerea
colegiului să însemne şi renaşterea revistei şcolare.
Până atunci îl publicăm noi, pentru că e de interes mai
larg, dar şi pentru că răspunsurile mi-au solicitat la
maximum atenţia. Ţin foarte mult la substanţa
mesajelor pe care le adresez tinerilor, această
interacţiune trebuind să conţină multă pedagogie. Ei
sunt viitorul şi cu viitorul nu te joci. Gheorghe Dobre)

Prozatoarea Speranţa Calimi s-a impus vertiginos
în anii din urmă cu o serie de romane: La naşterea
mea a căzut o stea (2008), Copacul trăsnit (2009),
Perle albe, perle negre (2010) şi Răni nevindecate
( Editura Babel, Bacău, 2012).
În prefaţa ultimului roman al scriitoarei băcăuane,
eseistul Titi Damian, care face o pertinentă şi la
obiect incursiune în specificul prozei feminine
româneşti actuale, încadrează cartea aici în discuţie
în specia povestirii „întrucât naratoarea trece la
persoana a treia, părăsind stilul anterior, confesiv,
imaginând un narator omniscient, heterodiegetic”,
recurgând „şi la tehnica povestirii în povestire, dar
mai ales schimbând timpul nararării din roman
(perfectul simplu) cu cel al imperfectului - specific
basmului şi povestirii”.
Romanul are patru părţi, fiecare dintre acestea
fiind structurată în câte şapte capitole şi el demarează
prin zugrăvirea liniştii şi armoniei patriarhale dintr-o
familie ţărănească. Toată această atmosferă basmică
începe însă să se fisureze după ce părinţii frumoasei
Ioana se mută, unul după altul, în lumea umbrelor. De
la aceşti oameni de ispravă fata moştenise nu doar o
gospodărie temeinică, dichisită şi curată, ci şi
respectul pentru adevăr, frumuseţea morală şi frica
de Dumnezeu. Răul se intruzionează încet-încet în
viaţa tinerei rămase fără reazem moral şi el lucrează
gradual şi diabolic la deturnarea destinului acestui
personaj dintr-unul fericit către unul inscriptil parcă
în tragediile greceşti. Odată instalat hybrisul, prin
uciderea copilului pe care Ioana îl purta în pântece ca
rod al unei iubiri cu un bărbat însurat, acţiunea lui
destructivă devine de nestăvilit şi afectează
ireparabil mai multe generaţii. Cu totul alta ar fi fost
poate soarta acestor personaje dacă protagonista nu
s-ar fi încăpăţânat cu orice preţ să-şi îngroape
greşelile de tinereţe sub pecetea tainei. Ioana va trece
sub tăcere atât tentativa de viol asupră-i venită din
partea unui vecin netrebnic, Gavrilă, cât şi, în faţa
organelor de anchetă, numele celui căruia i se dăruise
cu toată fiinţa ei, chipeşul miliţian cu nume malefic
predestinat, Raul. Şi tot aşa, nu va vorbi niciodată de
faptul că-n închisoare avusese un copil cu gardianul
Ifrim căruia soţia, condamnată la sterilitate, îi
sugerase stratagema relaţiei cu o deţinută frumoasă şi
robustă. Revenită din detenţie, Ioana regăseşte - şi
abia acum îl preţuieşte cu adevărat - gustul libertăţii.
Fericirea pare să-i dea o nouă şansă. La fabrica de
conserve din oraşul spre care făcea naveta zilnic,
Ioana îl cunoaşte pe Viorel, portarul prosperei
întreprinderi, şi între ei se leagă o dragoste sinceră,
finalizată cu o căsătorie după toată datina creştină.
Rodul acestei iubiri este o fetiţă extrem de vioaie şi
de inteligentă, botezată Aniţa, după numele bunicii ei
paterne la care va locui, de altfel, în perioada studiilor
liceale. Într-o istorie care se repetă, fiica Ioanei
cunoaşte, la rându-i, un băiat, Marius, maistru militar
la o unitate de aviaţie, între cei doi înfiripându-se o
iubire statornică nu mai puţin mistuitoare. Părinţii
fetei l-au cunoscut pe tânărul şi nu mai puţin
impozantul militar la serbarea şcolară a adolescentei
premia(n)te. Nimeni n-avea să afle vreodată de ce
Ioana a leşinat când, după o vreme, chipeşul
pretendent a venit, însoţit de ai săi, să ceară mâna
Aniţei. Virtualul socru mare nu era altul decât
gardianul Ifrim căruia, în speranţa că se va bucura de
oarece protecţie în închisoare, Ioana i se dăruise, chit
că fără participare afectivă. Se înţelege de la sine că
peţitul a fost definitiv compromis. Trecutul tăinuit
ani în şir a explodat ca un cazan sub presiune
maximă. Faptul că Ioana persistă să nu-şi divulge
secretul o va măcina irecuperabil şi în scurt timp îşi
va da, în chip tragic, obştescul sfârşit. Părinţii lui
Marius se opun categoric mariajului, însă niciunul
dintre ei nu-i explică băiatului de ce o fac. Aşa că
tinerilor nu le rămâne decât să se cunune în taină la un
schit şi să fugă în lume, cum se spune, cât mai departe
de ai lor. Aniţa aduce pe lume doi gemeni, un băieţel
şi o fetiţă, ambii cu grave malformaţii congenitale şi
cu mult sub greutatea normală. Doctorii nu dau de

cap bolilor de care pruncii născuţi din blestem
(incest) suferă. Tinerii părinţii nefericiţi înţeleg că au
pierdut partida cu viaţa. Bărbatul pleacă încă odată,
dar singur de data aceasta, în lumea largă. Ioana i se
arată Aniţei în vis, precum şi-n visele ei o făcuse
altădată mama Constantina, şi-i dezvăluie secretul
păcatului comis involuntar: incestul. Băieţelul a
murit după un an din cauza meningitei ventriculare şi
a unei hidrofalii în evoluţie. Fetiţa e rahitică şi nu
poate să stea nici măcar în şezut. E dusă la un cămin
de copii cu handicap sever, după ce s-a constatat că
mama ei şi-a pierdut irecuperabil minţile. O va
răpune Alzheimerul.
Lumea e, în acest roman horror, plină de secrete,
care oricât de bine ar fi camuflate în sufletele
oamenilor ori depozitate în subconştientul lor,
generează tot felul de ciudăţenii comportamentale
sau de vorbe sibilinice ori în dodii. Un exemplu
elocvent în acest sens îl constituie cerşetoarea căreia
Ioana îi dă din când în când haine de pomană sau deale gurii. Intuiţii premonitorii cu bătaie lungă are şi
Aniţa care, copilă încă, vorbeşte la trecut despre
propriu-i viitor înspăimântător.
Un roman în romanul sinuos al Ioanei, este şi cel
al vecinei şi prietenei ei, Zenovia. Aceasta s-a iubit cu
un flăcău care a trădat-o când se aştepta cel mai puţin
şi a determinat-o, spre a se răzbuna, să-l ia de soţ pe
Gavrilă care-i va face viaţa un iad. Încă din prima zi,
acesta-i cere nevestei să pună de fiecare dată pe masă
un tacâm în plus, tacâm de care, în contumacie, s-ar fi
servit fostul iubit. Zenovia cântă toată ziua prin curte.
Era modul ei de a-şi plânge iubirea pierdută şi,
totodată, modalitatea de răzbunare împotriva celui
ce-i umpluse casa de copii şi ale cărui instincte
sexuale le suporta scrâşnind din dinţi. Speranţa
Calimi are curajul să dezvăluiască drama neştiută a
femeilor de la ţară. Altei femei, Florica, prietenă şi
mai apoi naşă de cununie a Ioanei şi a lui Viorel,
mirele i-a fugit chiar în noaptea nunţii. Cu banii
câştigaţi, fireşte, dar şi cu sora miresei. Nu va mai
accepta niciodată compania altui bărbat. Întâmplarea
nefericită n-o va înrăi, cum ar fi de aşteptat, ci-i va
aviva resursele de generozitate şi de omenie.
Justiţia divină o devansează cu mult pe cea
umană, dat fiind că Dumnezeu nu loveşte cu parul.
De pildă, mirele care şi-a lăsat de izbelişte femeia cu
care tocmai se cununase, n-a avut parte de fericire în
căsnicie. Dragostea „pe furate”, întemeiată pe
nefericirea altora nu durează. Un destin nefericit are
şi Gavrilă cu gelozia lui retroactivă de-a dreptul
patologică. Va muri răpus de un cancer de piele şi
victima sa, nefericita Zenovia nu-l va ierta când
acesta o va implora de pe patul de moarte. Ura
acumulată în sufletul ei umilit se va întoarce
împotrivă-i: Zenovia va cădea în patima băuturii şi
dintr-o gospodină model se va transforma într-o
muiere jalnică, hârlavă şi îngălată, întinzându-se
neruşinat cu alţi alcoolici de teapa ei prin şirele de
paie sau pe unde se nimerea. Încercarea Ioanei de a-şi
aduce prietena pe calea cea bună se izbesc invariabil
de un zid nefast. Nefericita ţărancă va fi găsită
îngheţată bocnă într-un izvor în care, beată moartă,
căzuse când se întorcea nici ea nu mai ştia pe câte
cărări de la nunta Ioanei care-o alesese ca naşă.
Nevasta lui Paul, cel cu care Viorel lucra în schimb la
poarta fabricii de conserve, îşi pierde şi ea minţile şi
strigă cât o ţin bojocii că vrea să facă pane din creierii
soţului pe care-l loveşte în somn cu bătătorul de
carne. Va fi internată irecuperabil într-un ospiciu,
soţul nemaitolerând o femeie prin preajmă câte zile
va mai avea de trăit. Dacă i-ar fi făcut curte Zenoviei,
cum sperase Ioana la nunta ei, poate că vecina
degradată n-ar fi murit atât de stupid. De pedeapsă
din cer are parte şi Raul, miliţianul mincinos şi egoist
care i-a răpit fecioria Ioanei pe care o va abandona
fără niciun fel de scrupule. Acesta îşi va surprinde
propria-i nevastă în pat cu amantul şi puţin a lipsit să
nu-i împuşte. I-a alungat şi a rămas să-şi crească de
unul singur copilul. Apare şi el, după aceste
evenimente, la vorbitorul închisorii, dar Ioana nu-i
acordă stropul de iertare care să-i asigure liniştea

după care orice răufăcător tânjeşte mai devreme sau
mai târziu. Un gardian o loveşte pe Ioana peste glesne
fără niciun motiv decât spre a se răzbuna pe nevastăsa care-l părăsise.
După cum observă Dionisie Duma într-o cronică
la romanul Perle albe, perle negre, Speranţa Calimi
stăpâneşte arta de a capta atenţia şi interesul
cititorului pe care-l ţine în priză lecturală de la primul
până la ultimul rând al cărţii. Povestea palpitantă,
plină de întâmplări greu de imaginat şi care cel mai
adesea sunt lucrarea unor forţe malefice inepuizabile,
e învrâstată la tot pasul de inegalabile descrieri de
natură, ca şi de secvenţe cu mare încărcătură gnomică
în sillage-ul moralei creştine pilduitoare, zonă unde
au excelat un Ioan Slavici sau un Gala Galaction. În
închisoare, gardianul Ifrim îi aduce frumoasei
deţinute cărţi cu Acatistele Sfinţilor şi aceasta simte
cum în sufletul ei chinuit se strecoară o rază de
lumină izbăvitoare. Aflând că Ioana nu mai are
părinţi de la care s-o ceară, Viorel recurge la un mod
pe cât de original pe atât de năstruşnic de a o peţi pe
cea în care intuise femeia vieţii lui: se adresează
celor două cruci din cimitir ale părinţilor fetei. Multe
fiinţe păstrează o legătură aparte cu cei care s-au
mutat în ceruri de unde-i veghează şi le dau, în
speranţa de a-i ocroti chiar şi din lumea lor
impalpabilă, sfaturi ori îi avertizează de pericolele
care se concentrează în jur. Mama Ioanei e, chiar şi
după moartea ei mioritică, o prezenţă perpetuă în
visurile şi-n viaţa fiicei ei. Bătrâna şi atât de dibacea
Constantina pare să-şi fi aflat un adevărat medium în
vişinul cu virtuţi de-a dreptul totemice din ogradă.
Din nefericire, fata nu ţine cont de aceste semne şi
şarpele veninos al destinului o muşcă, la figurat şi
chiar la propriu, aşa cum s-a întâmplat pe câmpul
unde puşcăriaşele erau scoase la munci agricole.
Apropò de vişinul din curte, Ioana îşi creează propria
superstiţie după care se ghidează şi anume că-şi va
cunoaşte ursitul în ziua în care ultima frunză se va
desprinde din ramurile bătute de vântul toamnei sau
al iernii. Va neglija, astfel, avertismentul pomului că
şarpele veninos o aşteaptă pe cărarea vieţii ei. Naivă,
ca mai toate fetele de la ţară, Ioana chiar crede că a
muşcat-o un şarpe atunci când descoperă petele de
sânge în patul în care Raul îi răpise virginitatea aflată
până nu demult la loc de preţ şi de mare cinste pentru
flăcăii de pretutindeni. Când sătenii se sesizează de
această aventură a consătencei lor care călca strâmb
cu un venetic în uniformă albastră, cei doi amanţi
încep să se întâlnească pe câmp unde-şi consumă în
păcat pornirile năbădăioase ale simţurilor ce-şi cer
drepturile mai puternice decât orice convenţie
ipocrită de a nu da de lucru neostoitei guri a satului
netolerând abaterile de la normele sale etice
îndătinate.
Blestemul atras asupra acestei familii a pârjolit tot
ce-a întâlnit în cale. Un trăsnet căzut de sus spre a
marca ieşirea din hybris, deci iertarea divină, îi
prilejuieşte prozatoarei Speranţa Calimi scrierea
uneia din cele mai frumoase şi mai sugestive pagini
ale cărţii: ... „fusese o vară toridă, câmpul era însetat,
fântânile secaseră, frunza se răsucise ca să mai
păstreze umezeala, iar iarba foşnea a uscăciune şi-n
acest cuptor torid s-a stârnit dintr-odată o furtună
furioasă grămădind pe cer nori negri şi ameninţători.
Brazde luminoase spintecau văzduhul. În depărtare
tuna şi fulgera de parcă zeii voiau să pedepsească
pământul căzut în păcat. Un fulger rătăcit şi-a găsit
ţinta vişinul din faţa casei, vişinul Ioanei, care îi
urmărise copilăria şi-i ascultase prima şoaptă de
dragoste. Căzu fulgerul şi despică în două bătrânul
vişin şi parcă în loc de zgomotul tunetului se auzi un
plâns, un plâns amarnic, plânsul cel din urmă când
moartea te aşteaptă rânjind. A căzut vişinul iar florile
din jur au fost pârjolite de parcă un suflet rău care
stătea la pândă în curtea care altădată numai nu
vorbea, aşa era de primitoare. Acum ardea mocnit
bătrânul vişin şi lacrimile lui sfârâiau în vâlvătaia
flăcărilor. Erau lacrimile Ioanei care părăsise acea
ogradă, erau lacrimile soţiei care-şi lăsase soţul
nemângâiat, erau lacrimile mamei care îşi plângea
fiica rătăcită” (p.142).
Ion Roşioru

Călin Sămărghiţan - “FARDAD”
Fata din livadă (IV)
În chiar momentul când să se risipească, am
realizat că era de carne. Cobora din iluzie şi prindea
contur. Mâinile ei erau mâini, picioarele ei erau
picioare. Vorbea cu păsările, ca Francisc. Bea-mă!,
i-am spus.
Fragile fire întinse de galbena vară. O să cer unui
om să sape o fântână, îmi zise ea odată. Nu azvârlea cu
cerceii după vise, o luau razna singuri. Stângul mai
ales, pentru că e direcţia din care o privesc atunci când
nu ştie. Deci i-am spus: Bea-mă! Eşti un tont, zise.
Tont, tont, tont! Uite, şi îmi întinse cana din care
tocmai sorbise, arătând cu degetul o vagă urmă de ruj.
Ce-i aici? O urmă de ruj, i-am răspuns, pe marginea
ceştii. Am scris despre asta!
Vezi?, eşti tont! Nu e nici o urmă de ruj, ca în
poeziile tale neghioabe. Nu, acolo au băut apă buzele
mele. Să ţii minte!
Era incredibil de frumoasă. Dar nu avea chip.

Scrisoare către un prieten
Am mai albit
De când ne-am văzut ultima oară, prietene
Şi nu am dat ocolul pământului ca tine,
În ochii mei
Marea nu s-a odihnit,
Dar chiar aud
Prăbuşirea gheţarilor de la poli,
mi-amintesc lângă arteziana din drum
mi-ai spus că cea mai mare minune
e să auzi o balenă pufnind,
păduri zeelandeze
sunt pentru mine foi de calendar,
colibri-secvenţe de film,
am scris despre o fată
şi
o, cât am mai albit
de când nu ne-am mai văzut,
prietene!

Bilet să te găsească
Fardad

Un câmp de lucernă
Albastră.
A amintiri
Ce-ar fi putut să fie,
Ea zgâria cu unghia
Pe spatele frunzelor forme ciudate
O corabie îi ţâşnea vara din piept
Cu pânze umflate,
Toamna în rece siaj pe şira spinării;
Nu ştia de ce
Noaptea visa foi de lucernă,
Teiul grădinii,
Volta de rochii
De seară
Uitate;
Cant
Stors din pământ,
Cântece
Stoarse din pântece.
Ploaia lui sapă mai departe
Noi amintiri,
Scrisoarea de la piept
Descompusă zicea:
Oricum, n-o să vin,
Am nevoie de moartea asta singur
Şi de ziua de mâine.

Călin Sămărghiţan
'FARDAD'
„Un poet cu o evoluţie constant ascendentă.
Pentru a înţelege asta, versurile lui trebuiesc citite de
la sfârşitul spre începutul volumului, iar când ai
făcut-o eşti teleportat instantaneu într-o lume magică
şi misterioasă; un joc în care îţi imginezi singur
enigmele, subtil creionate de autor, asemeni unui
pictor sugerând măreţia lumii prin câteva tuşe
transparente.
Poezia anilor 2008-2009 îl defineşte cel mai bine,
dar cine ştie, poate descoperi o altă formulă mai
persuasivă.“
Dan Simionescu
Bogota, 05.08.2012

DAN HERCIU- “TAXA PE VICIU”

Ştiu că ai văzut cum se duceau păsările acelea
lungi. Ştiu că ai aşteptat toamna asta ca pe o haină.
Ai vrea ca timpul să fie mut, să-ţi vorbească prin
semne. Ai vrea să poţi vedea în frunze izbăvirea.
Spune-mi să vin, te ştiu prea bine. Spune-mi că
teama mea îţi îmbracă privirea.
Te voi veghea să scrii, poete al meu. Te voi veghea
să nu mori încă un anotimp.
Voi împleti în păr panglici de vânt, să mă vezi de
departe.
Voi împleti oboiul acesta al toamnei cu dorul de-a
mă întoarce la tine înspre acasă.

Soldatul părăsit de soartă
şi iubita teiului înflorit

38 de beţe STAS
(plus minus 2)
(Partea 1)
Pachetul meu de chibrituri
Are catran doar pe o parte
Pe cealaltă parte
Eşti aproape tu
Probabil că într-o viaţă anterioară ai fost creangă
Sau altceva, inflamabil
Fiindcă îmi este frică să te sting
Din cauză că
Toţi spun despre tine
Că eşti
Nemaiaprinsă

Regina a5 ia nebun la a8
El îşi trase un fir de iarbă
Prin tâmplă,
Murise şi se-nfigea în pământ
Cu fiecare val de toamnă
Şi migratoare stoluri de schije.
Nişte străini semnaseră cândva
Ultimul tratat de pace,
Dar la el ploua cu noroi
În toate dimineţile,
Deasupra lui creştea

(partea 2)
Principiile mele nu sunt “trendy”
Au catran doar pe o parte
Religia mea
Eşti aproape tu
Probabil că într-o viaţă anterioară ai fost un
dumnezeu
Sau altceva, inflamabil
Fiindcă îmi este frică să te cred
Din cauza că

Toţi spun despre tine
Că eşti
Nemaiadorată

Regina a8 ia pion h1
(partea 3)
Plămânii mei care respiră sex
Au catran doar pe o parte
În rest
Eşti aproape tu
Probabil că într-o viaţă anterioară ai fost curvă
Sau altceva inflamabil
Fiindcă îmi este frică să te am
Din cauza că
Toţi spun despre tine
Că eşti
Nemaicomparabilă

Regina a8 şah la rege b1
(Partea 4)
Pachetul meu de chibrituri
Nu mai are catran
Pe nici o parte
Sunt aproape eu
Probabil că într-o viaţă anterioară am fost o ţigară
Sau altceva, inflamabil
Fiindcă îmi este frică să mă mai joc cu tine
În locuri în care
Fumatul e interzis

Marriage proposal
Azi noapte
Am făcut schimb de trupuri
Sufletul l-am găsit uşor
Era transparent
Cu faţă de copil
Ascuns undeva în spatele inimii
Am povestit sprijiniţi de şira spinării
Despre sentimente&alte lucruri
Ne-am uitat prin ochii tăi la tv
Iar în semn de respect
m-am prefăcut că plâng la telenovelă
după aia
am fost la prins fluturi
am rujat aorta
iar plămânii
i-am demachiat de nicotină
nerăbdator te-am aşteptat
să ieşi din mine
întrebându-mă panicat
dacă ai găsit
undeva în gât
cererea în căsătorie

Yin
Aseară
Am observat uimit
Că pe unele gânduri
Aveam urme de ruj
Speriat
Am descoperit cu stupoare
Că în mine,
Fără nici o avertizare prealabilă,
Se mutase
O femeie.
Fiindcă ea nu voia să vorbească cu mine,
Dezorientat
Am întrebat prin urbe.
Toţi mi-au răspuns că ceea ce mi se-ntâmplă
Este perfect normal;
În fiecare om există o femeie
Chiar şi în unele femei
Câteodată

Dan Elias

Păsărarul
Inutil
Omul ăsta deschide geamul
Are în ochi
Păsări

Dar eu mă dau în vânt după oamenii care suferă. Care-şi
Îngroapă sângele cum îngroapă ceasornicarul
O piesă de alamă perfectă în măruntaiele ceasului.
Ma dau în vânt după oamenii care suferă. După iubitorii
De câini cărora le mor câinii...

Femeie bătută cu sfoara udă

O să mor mai deştept decât tine
Îmi spune
Vine zilnic cam pe la ora asta
Deschide geamul, se aruncă
Şi se opreşte foarte aproape de astfalt
Cu fiecare zi
Mai aproape
Omul care deschide geamul
Scrie un poem despre fiecare cădere
Aşa îşi hrăneşte păsările

DAN HERCIU
“TAXA PE VICIU”
„Banalitatea cotidiană devine pentru Dan Herciu
un pastelat univers introspectiv, unde frumuseţea şi
urâţenia au aceleaşi valenţe. Poetul observă, se
implică, învaţă, trăieşte efectiv experienţele pe care ni
le însuşim, pune şi răspunde la întrebări care sunt
întrebările şi răspunsurile noastre.
Este o artă rară, un talent nativ remarcabil, un
discurs liric original şi captivant. Dacă-şi va
conserva prospeţimea va fi un nume de primă mână în
concertul baroc al poeziei contemporane.“
Dan Simionescu
Bogota, 05.08.2012

Adrian Suciu - “Mitologii amanate”
Mă iubesc
Trăiesc febre
Pe care le studiază strategii
În ajunul marilor înfrângeri. Mă las
Purtat prin saloane doldora de ficuşi
Ca un grădinar beat printr-o livadă pe rod
Scriu lucruri cu un singur mesaj transparent:
Sunt un bărbat alb, caucazian,
La mijlocul vieţii, cu o genealogie incertă,
Îndrăgostit de el însuşi.
Scriu lucruri ca şi cum
Existenţa ar avea un sens.
Doctorii îmi descoperă boli cu nume
Aproape erotice şi mă îndrăgostesc de ele
Fără preludiu.
Copiii mei spun că nu sunt un tată bun
Şi mă îndrăgostesc de imaginea mea
Îmbătrânind singur la azilul taţilor rataţi.
Pe scurt,
Orice femeie care nu face sex cu mine e frigidă.

Mă dau în vânt
după oamenii care suferă
A fost o zi bună: am ratat doar micul dejun şi motivul
Exact
Pentru care mă aflu aici. Sunt din neamul celor
Pentru care nu se cer niciodată recompense
Şi care nu vor pieri de sabie;
Paranoia e singurul meu exces.
Dacă aş fi femeie, aş fi genul
Care se masturbează privind la poza soţului.

Dacă aş ajunge la magazinul cu destine, sigur
mi-aş lua unul second-hand, impermeabil şi atât de larg
încât aş pluti în el şi-ar trebui să mă încing peste mijloc
cu o sfoară groasă, cum am văzut într-un film că purta
Ioan Botezătorul. Cred că în filmul ăla în care
Juca Maia Morgenstern cu Iisus Hristos, dar nu sunt sigur.
Şi-apoi mi-aş căuta o femeie,
Dar o femeie pe măsura costumului meu larg
Ar trebui să aibă sexul binecuvântat şi o femeie din asta
Numai la casa de binecuvântare se poate găsi.
Ar trebui neapărat să fi văzut şi ea filmul ala
În care joacă Maia Morgenstern cu Iisus Hristos,
Să stea pe bancă într-un parc oarecare,
Având în stânga un castan oarecare, în dreapta statuia
Unui scriitor oarecare, albită de găinaţul porumbeilor,
Să mă aibă pe mine dinainte, să se uite la mine nepotrivit,
Ca la un costum larg pe un trup strâmt şi să spună:
Toată viaţa te-am aşteptat şi încă o să te mai aştept!
Iar eu o să o bat la fund cu sfoară udă,
Să simtă şi ea măcar niţică durere.

Damnata Popescu
Am cunoscut-o pe Damnata Popescu:
s-a rugat de mine într-o seară să fiu purtătorul ei de cuţit.
De-atunci,
Îşi târăşte portjartierul prin colb şi se tot supune: mie şi altora.
Ajunge fiecărei zile securistul ei, a spus la o agapă cu scriitorii
progresişti.
De-atunci, o port ca pe o râie în suflet. Se pricepe la artă:
A studiat trei picturi şi-acelea nuduri. Nu se mişcă
Bine dar e suavă în toate.
Damnata Popescu nu s-a infectat cu febra îndoielii:
Sfredeleşte lumea cu privirea mioapă. O cară tramvaiul,
Şi singură şi cu crucea în spate...

Consumaţia costă
Acasă e un şir de silozuri prin care aleargă
Hamalii în şomaj. Sunt unghere în care se moare de somn.
Acasă am cărţi în care ţopăie dragostea până o înjură vecinii.
Trec fete pe role, cu ţigări parfumate,
Luând în unghii peretele crud.
Acasă ţin cu chirie un mort: sunt nebun după ochii lui de copil.
Cerşeşte prin baie în zilele când mi-e rău.
- Fetelor, urlă el, cu ochiul de copil prin vizor,
În posteritate intră doar clienţii localului şi consumaţia costă!

ADRIAN SUCIU
“MITOLOGII AMANATE”
„S-a vorbit şi se vorbeşte la superlativ despre poezia lui
Adrian Suciu.
În volumul prezent autorul şi-a antologat probabil versurile
reprezentative.
Un observator detaşat poate evidenţia cu uşurinţă evoluţia
pozitivă a creaţiei; de la mureşanism la un A. Suciu cu propria
vibraţie.
Începând cu “Viaţă fără urmări” şi culminând cu grupajul
“XXX”, poezia autorului nostru are tendinţa de a evada din
saloanele literare spre marile stadioane, o translatare firească,
nu ca la modul păunescian, ci doar ca percepţie şi accesabilitate
a mesajului liric.
Sunt convins că acesta va fi tonul: direct, tranşant, şocant şi
candid totodată, o poezie pretabilă lecturilor publice, dar care
trezeşte multe semne de întrebare in conştiinţa cititorului
solitar.“
Dan Simionescu
Bogota, 03.08.2012

Gândacii politici s-au ascuns de lumina zilei
în spatele celei mai noi găselniţe electorale boicotul, lăsând oamenii să se zbată pe o
caniculă obişnuită la noi, dar prea greu de
suportat de ei.
După ce ne-am pus poalele în cap în faţa
coanei Europa care, examinându-ne precum
geambaşii la târg, ne-a indicat cu precizie
chirurgicală ce şi cum trebuie să ne chivernisim,
am rămas exact în locul de unde plecasem.
Temperaturile ridicate ard circuitele logicii
şi amplifică, nu starea de disconfort termic, ci
starea de dezechilibru social, politic şi economic
care trebuia să asigure condiţiile unei
convieţuiri normale.
Cu ochii scoşi din orbite de satisfacţia
prostului care şi-a dat foc la casă, cu zâmbetul
tâmp agăţat în colţurile gurii strâmbe prin care
au fost împroşcate sudălmi şi ameninţări la
adresa celor mulţi şi saturaţi, mireasa beată şi-a
scos capul printr-un gârlici pentru ca imaginea
să-i poată fi pusă direct pe perete. Parcă mă aflu
în satul de vacanţă de la Mamaia. Sinistru!
Coana Europa, nu localnica noastră
răposată, fie-i umbra deasă, ale cărei amintiri ne
generează multe zâmbete, s-a grăbit să anunţe
faptul că, în amatorismul de care dăm dovadă în
tot ce facem, ne-am prins singuri în offside, na
că mă pricep şi la fotbal, dovadă că fac parte din
acest neam, aşa că toată zbaterea juniorilor
politici a fost un atac cu apărarea neglijată.
Aşa că, ultima duminică a lui cuptor ne-a
aşezat, ireconciliabil, faţa în faţă pe cei care au
înfruntat vipia şi au mers la vot şi cei cărora
suficienţa şi miştocăreala le sunt îndeajuns.
Rezultatul demersului democratic…, e tare
cald şi vorbesc prostii, pentru că eu contest
termenul de democraţie, cu referire la cel
originar din cetatea ateniană, este unul năucitor,
am pierdut câştigând.
Ce am pierdut?... Speranţa! Frumuseţea
unei vârste! Visele plămădite acum 22 de ani.
Dar să mai iau o gură de aer şi să - mi îndrept
puţin atenţia asupra bâzdâcului coanei Europa
de a ne corija eventualele derapaje de la aşa
zisele obligaţii euro politice!?
În urmă cu mai mulţi ani exprimam în faţa
unor prieteni temerea, confirmată ulterior, că
România din 1989 încoace este laboratorul de
experienţe al marilor puteri. Mă tot dau de
ceasul morţii să găsesc măcar cea mai simplă
explicaţie pentru experienţele (citiţi vă rog
supliciile) la care suntem supuşi de coana
Europa în cârdăşie cu aliaţii americani.
Ştiţi de ce nu reuşesc să mă dumiresc? Păi
dacă strategii europeni, prin porta vocile
instigatoare anunţau în decembrie 1989,
numărul de 60 000 români ucişi în revoluţie de
organele aşa zis de represiune populară, mizând
pe declanşarea unui război civil, au avut rezultat
contrar celui preconizat când nemulţumirile
poporului erau la cel mai înalt grad de
suportabilitate, de ce vor să afle cât poate
rezista poporul român la frustrări?
Coană Europo, eşti lovită la cap? N-ai înţeles
că psihologia poporului român nu poate fi
încadrată în tiparele voastre?
Oare credeţi că puteţi să aplicaţi metodele
impuse la noi prin diverse organisme
internaţionale şi la voi?
Mă îndoiesc sincer! De ce? Pentru că nu pot
să cred că germanii, olandezii, francezii,
spaniolii şi oricare alţii în afară de români ar
accepta şi suporta măsurile de austeritate
impuse în defavoarea lor şi mai mult în profitul
altora, cu decontare ulterioară din munca
copiilor şi nepoţilor.
Mă rog ca modelul măsurilor anticriză
folosit în România, sub directa şi atenta
îndrumare a Europei, să fie aplicate în toate
statele membre.
Să vedeţi atunci democraţie! Să vedeţi
atunci linişte între sânii bătrânei doamne!
Până atunci, să ne ferim de căldură ca de
politică şi să ne facem semnul crucii, dacă mai
credem în ceva.
01.08.2012

(urmare din pag. 1 )

Una în dreapta, sus la intrare, nu face parte din
sistemul celor două şiruri – e spiţeria, înconjurată de o
frumoasă grădiniţă. Dacă întorci capul, de sus ţi se
destinde în urmă întinsa vale a Paşcanilor, cu gara,
linia drumului de fier, alături o capelă catolică.
Ieşind, ni se întinde înainte o şosea frumoasă ca o
panglică. Aceasta e una din minunatele şosele cu care
a acoperit tot judeţul Neamţului d-nul colonel
Rosnovanu în timpul prefecturei sale de vreo cinci
ani. A fost destul un singur om energic şi cu simţul
binelui public ca să transforme un judeţ întreg. 32 de
prefecţi aşa şi faţa ţării s-ar schimba ca prin minune.
Urmăm o culme, trecem prin nişte păduri şi nişte
fâneţuri care îmi aduc aminte versurile: «L-al
Moldovei dulce soare/ Creşte floare lângă floare».
Apoi, la marginea platoului ni se desfăşură valea
Moldovei terminată în depărtările orizontului de
panorama munţilor. Coborâm, trecem printr-un sat cu
mulţi ţigani şi mai departe la dreapta se ridică o serie
de clădiri. E o velniţă mare cu faţada nesfârşită, cu
numeroase coşuri a unui palat. Dindărăt se observă o
grădină şi într-o cută a coastei se ascunde un sat.
Suntem la Cristeşti, moşia prinţului Grigore Sturdza.
Trecem Moldova pe un pod de lemn care a fost bun
odată. Odihnim caii la o cârciumă lângă pod, unde un
scripcar atacase o horă veselă. E duminică şi pe drum e
lume multă. Evrei pociţi, unii pe jos, alţii grămădiţi în
câte un cărucior cu un cal, unii cu bărbi evreieşti, alţii
cu perciuni. Nalţi, nasuri regulate, părul dat după
urechi. Nu ştim, noi avem parte să întâlnim tot oameni
frumoşi sau că rasa judeţului Neamţ e o rasă de munte
neamestecată cum sunt prin unele judeţe câmpene
despre partea noastră. Portul care l-am observat şi prin
gări şi pe drum e o cămaşă albă până la genunchi,
strânsă de un brâu larg de piele, nădragi albi strâmţi,
opinci sau cizme răsfrânte până mai sus de glezne, iar
în cap căciulă lunguiaţă sau mai des largi pălării
negre; pe umeri un suman, manta cu mâneci de pâslă
neagră sau bundă, cojoc fără mâneci, larg, până mai
jos de talie, de piele de oaie, cusut cu feţe sau un fel de
mintean sur îmbrăcat pe mâneci, cam răscroit la
şolduri şi ornat cu colţuri şi cusături pe dinainte.
Portul femeilor e mai simplu. Fusta creaţă, cămaşa,
şi la cap legate larg cu ştergare. Portul femeilor din
Humuleşti, care veneau cu lapte la mănăstire, se
compunea, tot aşa, dintr-o fustă, un mintean sau
camisol de dimie sură, până la talie, şi asemenea
legate la cap cu ştergare. Aveau figuri regulate şi
deştepte.
Ce ne-a frapat şi ce e iarăşi caracteristic Moldovei,
sunt acele brişcuţe numite nadişence înhămate cu câte
un căluşar, care mai sărăcuţe care mai gătite şi care
circulă uşoare pe toate şoselele judeţului Neamţ,
cărând ţărani, ţărance, popi, evrei, negustori, târgoveţi
şi târgoveţe.
Dar să ne reluăm drumul; trecem un crâng de
stejari şi începem a zări în fund, peste dealuri, la o
mare depărtare, un vârf de munte. Ni se spune că ar fi
Ceahlăul, mai încoace vedem lucind ceva, ni se spune
că e mănăstirea Văratecul. Intrăm în Târgul
Neamţului, plin de evrei şi compus dintr-o stradă
lungă principală; mai întâi suntem obligaţi să scoatem
clopotele de la cai, căci nemţenilor, se vede, nu le
place zgomotul [...]. După vreo oră intrăm în
mănăstirea Agapia [...]. Mănăstirea, cu turnul şi
clădirile ei albe, pe fundalul închis al clinelor negre de
brazi, se înfăţişează foarte bine. A pierdut mult din
vechea ei splendoare, de când cu secularizarea
averilor, totuşi e foarte bine întreţinută şi are în
biserică mai toate icoanele îmbrăcate în argint.
Împrejur e un sat întreg de căsuţe curăţele, care
răsar cu prispele şi galeriile lor din mijlocul verdeţii
ogrăzilor. Sunt locuite de maici şi de numeroşii
vizitatori care vin să respire vara aerul cel îmbălsămat
de munte.“
În zilele următoare, bucureştenii noştri
vizitează Agapia din Deal, Humuleştii („interesant
mie, din cauza Amintirilor d-lui Creangă din
Convorbiri literare“), cetatea şi mănăstirea Neamţ.
„Într-o altă dimineaţă pornim la faimoasa iarăşi
mănăstire Văratecul (judeţul acesta pare bogat în
asemenea aşezăminte religioase). Eram trei şi cu
conductorul patru într-o nadişancă trasă de o biată

mârţoagă şi în care abia unul putea încăpea bine. Din
norocire, Eughenia Negri, deşi numai cu un ochi, vede
însă cât cu patru şi te captivează imediat. Reprezintă
într-un înalt grad tipul acelor călugăriţe Grand dames
care a existat numai în Moldova şi va dispărea cu
puţinele bătrâne care au mai rămas prin aceste
locaşuri. La Agapia au mai rămas abia doar trei:
stareţa, maica Cerchez, sora generalului, maica
Casimir, maica Millo. Numai o singură astfel de
călugăriţă am cunoscut în partea aceasta a ţării
[Muntenia]: maica Maximila, sora Brătienilor, stareţa
de la schitul Ostrov, la Călimăneşti, ale cărei haine de
atlas şi încăperi numai covoare mi le aduc din
copilărie ca prin vis aminte. Căsuţa ei stă ascunsă în
verdeaţa insulei, înconjurată de o grădiniţă cu cele mai
frumoase varietăţi de dalii.
Maica Negri, cu toată pietatea, nu s-a putut apăra
de păcatul eleganţei. În loc de broboadă neagră, e
legată cu o dantelă fină şi în loc de şiac poartă haine
răscroite mai femeieşte de postav. Ţine locul stareţei
Lazu, bătrână de 90 de ani, şi totul se învârteşte
împrejurul său.
Alături, într-o casă mică, unde e azi şcoala de fete,
a murit marea băneasă şi prinţesă Safta Brâncoveanu
care, lăsând lume şi măriri, a venit de s-a închis aici. A
dăruit, pe lângă moşii, diferite odoare preţioase, dar nu
le putem vedea, căci biserica e cernită de curând.
Curtea mănăstirii n-are forma unui pătrat regulat
ca la Agapia şi casele care o împresoară sunt mai toate
numai cu un rând. Afară din mănăstire este un sat
întreg de călugăriţe cu vreo alte două biserici.
Mănăstirea aceasta fiind cea mai mare şi importantă,
şi azi conţine vreo 500 de maici […].
Una din aducerile aminte cele mai plăcute ale
şederii noastre la Agapia sunt serile petrecute la
doamna Catinca Balş, soţia răposatului caimacam
Toderiţă Balş. Cocoană mare în toată puterea
cuvântului. Una dintre ultimele reprezentante ale
acelei societăţi înalte, care a strălucit la Iaşi prin
timpul lui Mihalache Sturdza şi Grigore Ghika prin
deosebita frumuseţe şi vioiciune. D-na Balş locuia în
chiar interiorul mănăstirii o casă confortabilă ce i-o
lăsase moştenire o maică. şi unde îi plăcea să se adune
lume seara. Venea mai obişnuit d-na Catiţa Ghika, cu
fetele şi cei doi fii ai săi, d-na Balş din Basarabia, d-nul
Andrei Millo, un tânăr Moruzzi, onorabilul colonel
Pascu, d-na Brăescu, d-na Lupu, d-na Tufelcică,
mătuşă-mea Smaranda, cu fetele, şi alţii.
Conversaţia sa atrăgătoare făcea să treacă orele pe
nesimţite; ştia sumă de anecdote şi istorii asupra
tuturor personajelor importante din ţară şi din
străinătate şi, ce e mai rar, ştia să le spună. De multe ori
era aproape să sune clopotele pentru serviciul de
miezul nopţii, când aprindeam felinarul ca să ne
întoarcem acasă.
După ce sfârşim şederea la Agapia şi ne luăm ziua
bună de la maica Germiona, gazda noastră, şi de la
Nataliţa, frumoasa surioară de vreo 15 ani, mergem să
vedem în treacăt Iaşul […].
La Iaşi, sau că nu a plăcut strâmbul, sau că a fost
vreo autoritate mai energică care a impus regula, căci
nu s-au clădit casele pocit şi neregulat ca în Bucureşti.
Stradele sunt drepte, cele mai multe aşternute cu
asphalt şi bordate cu trotuare excelente. Pe strada
principală, care-i zice Lăpuşneanu, circulă mereu:
claf-claf, prea elegante droşci cu un cal şi doi, conduse
de birjari muscali. Un alt contrast cu Bucureştiul, unde
la fiecare 2-3 case găseşti o cafenea, o berărie sau o
cârciumă puturoasă, în Iaşi – prea puţine. Evreii nu
prea pierd banii pe băutură. Asemenea, nu te asurzesc
dimineaţa, ca în Capitală, acele sălbatice strigăte ale
oltenilor precupeţi […].
O altă stradă frumoasă cu vedere plăcută este
Păcurari, care domină gara, căci oraşul e aşezat cam
pe o colină. Repedea constituie fundul perspectivei
mai tuturor stradelor: cotind colţul frumoasei case
unde e cofetăria Tufli şi unde seara staţionează lumea
elegantă, apuci pe strada numită Carol, largă, dreaptă,

pavată excelent, bordată numai de grădini, case şi vile
boiereşti. Din nenorocire însă, timpul verbului care
domină la Iaşi e timpul «a fost». Acea casă mare unde
sunt astăzi Bellele Arte, a fost a Ghicilor. Palatul
celălalt pe dreapta a fost al Cosadinilor, celălalt al unui
Sturdza. Casa cea mare din oraş, unde e azi Banca
Naţională, a fost de asemenea a Ghicilor şi aşa mai
departe […] După ce treci toată această serie de case
frumoase şi grădini, începe Aleea Copoului.
Iaşul a conservat mai multe urme care-l leagă cu
trecutul. Palatul administrativ, în formă de semicerc,
restaurat acum; în faţă statuia impozantă a lui Ştefan
cel Mare în bronz auriu, pe un soclu de marmoră roşie;
biserica Trisfetite [Trei Ierarhi], mică dar toată în
piatră săpată (se restaurează) se află într-o curte
înconjurată de şiruri de case şi la stradă un turn înalt cu
ceasornic; Mitropolia, probabil cea mai mare biserică
a Regatului, prefăcută din nou, îmbrăcată în stuc şi
poleială şi zugrăvită de bătrânul pictor de biserici
Tattarăscu. În faţă sunt casele mari ale familiei
Rosnovanu şi cam prin dos marile, dar dărăpănatele
case ale lui Mihalache Sturdza, astăzi ocupate de
prinţul Grigore. Palatul Universităţii, cu un gang ca o
poartă de cetate, pe unde coboară strada la gară. Casele
unde se află cancelariile aşezămintelor Sf. Spiridon şi
spitalul cu o curte vastă şi o poartă cu armele domnului
Moruzi. Mai departe, turnul înalt şi zidurile vechi şi
mari ale mănăstirii Goliei. Sunt însă şi cvartiruri
infecte pe jos, pe la Bahlui, pe la strada care se cheamă
se pare Târgul Cucului sau al vechiturilor, numai evrei
şi trenţăroşi.
Ca să mergem şi în deal la Repedea, luăm o şosea
unde praful este de o palmă şi înaintăm printre vii,
înconjuraţi de un nor, ca zeii. Întâlnim o vilă prea
frumoasă şi cu o vedere admirabilă, poartă numele de
vila Grier. Sus la Repedea e un stabiliment de
hidroterapie. Priveliştea însă e de toată frumuseţea, se
vede Iaşul adunat pe colina lui, Miroslava mai spre
stânga, ondulaţiile spre Prut şi în fund de tot un punct
alb, lucind în zare, care, ni se spune, că e Stânca, moşia
familiei Rosnovanu.
După o prea scurtă şi plăcută şedere de trei zile în
fosta capitală a Moldovei pornim înapoi...
“PLAIURI VÂLCENE
În anul următor, 1887, Iancu Cerkez şi soţia sa
şi-au petrecut concediul într-o altă regiune a ţării,
renumită prin frumuseţea peisajelor şi a
monumentelor sale istorice. Să-l lăsăm să
povestească:
„Plecăm, Sofia şi cu mine, la 20 iunie 1887. De la
Piteşti – trăsură. Drumul până la Merişani, nimic de
remarcat. Pe stânga – o slabă ridicătură prelungită,
goală şi tristă; pe dreapta, malul păduros al Argeşului,
însemnat la un loc de o biserică şi o casă albă. Moşia
Budeasa a familiei Budişteanu [...], trecem podul
Argeşului pe dinaintea grădinei de la Merişani. De aici
înainte, valea Argeşului, în susul căreia mergem, se
accidentează din ce în ce. Dealurile se mai înalţă,
pădurile se îndesesc. Un băltoc negru pe dreapta, plin
de broaşte ţestoase, mai departe se desparte o altă
şosea ca o panglică. Mai mergând o bucată dăm într-un
sat cu multe ogrăzi de pruni şi de aci intrăm în Curtea
de Argeş, oraşul curat şi vesel, aşezat între un deluşor
şi Argeş [...].
Suntem traşi la unicul otel, al d-lui Manolescu
primarul. Un şir de odăiţe cu haz, o curăţenie rară pe la
noi, pături înlocuite şi neîmpodobite ca acele urâte
plăpumi de Tibet de pe la otelurile din provincie. În
faţă, la drum – o grădiniţă numai chioşcuri, garduri vii,
borduri de merişor. Peste tot căzuse ploaie şi respirai
un aer proaspăt plin de miros de păr udat. Stăm pe
galerie afară vreun ceas potolit, vreun sătean sau
săteancă trec în sus şi jos.
Dis-de-dimineaţă încep păsările vioaie şi mă
deşteaptă la sunetul larg şi plin al clopotelor
mănăstirii. Faimoasa catedrală stă acum instalată la
capătul unei alei plantate. Se zice că s-a restaurat
întocmai (2). Toate săpăturile în piatră sunt acoperite
cu poleială. Brâul e azur şi aur. Câmpul de la baza
turlelor asemenea albastru. Faţada mi s-a părut cam
(continuare în pag. 15)
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greoaie. Brâul însă şi turnurile, prea frumoase, mai cu
seamă privite dinspre partea altarului, de unde mai
bine se vede potrivirea şi splendoarea monumentului
[...].
La aşa giuvaier, ce minunat decor! Un plai verde şi
în fund de tot, pe deasupra colnicelor vreo trei mase
colosale de munţi albăstrii, cu şiruri albe de zăpadă.
Ce poeţi erau strămoşii noştri şi cum ştiau să aleagă
pentru repaos şi închinăciune locurile cele mai
romantice!
2. Lucrările au început în 1875, sub conducerea
arhitectului francez Lecomte de Nouy; din păcate,
pictura veche a fost înlocuită cu una nouă.
Interiorul bisericii satisface mai puţin. Câmpul
peste tot e numai aur cu tablouri numai în mozaic.
Altarul e despărţit de strană printr-o tâmplă nu prea
înaltă, cu brâul poleit cu incrustaţii de pietre.
Portretele doamnelor şi domnilor fondatori cu
coroane în cap şi cu veştminte lungi. Lângă uşă –
regele şi regina foarte prost făcuţi. În partea dinspre
uşa a doua zece coloane mari de piatră susţin turla
mijlocie. Mulţimea lor umple interiorul bisericii şi o
face să pară cam strâmtă [...].
De la Curtea de Argeş urcăm un deal, coborâm o
vale, mai dăm de un deal sau două şi ajungem la
Tigveni, în valea Topologului. Aci ne aşezăm pe iarbă
verde, din jos de moară, la o dumbravă deasupra
malului râuleţului; scoatem merindele, obicinuiţii pui
fripţi, răcim sticla cu vin în apa limpede şi rece şi
facem un prânz care s-ar putea numi împărătesc şi care
mă înapoiază cu vreo 30 de ani, când în acelaşi loc
opreau părinţii sau bunică-mea în călătoriile lor la
Bucureşti. Pe atunci un asemenea voiagiu era un
eveniment însemnat. Cu vreo trei zile înainte se
făceau pregătirile şi se umpleau geamantanele; mai cu
seamă se îngrijea de ale mâncării, căci nu era
niciodată sigur că voiajul să se poată face în două zile
şi pe la căpitanii de poştă pe unde găzduiau călătorii se
găseau mai mulţi purici decât provizii. Parcă mi-aduc
încă aminte de odaia de mosafiri de pe la poştiile
Bascov sau Topolog, cu tavanul în cap, cu ferestruie
mică, cu două aşternuturi late, cu vreo masă de lemn
îmbrăcată în percal şi ornată uneori de vreun buchet de
flori sau poame din lânuri pus sub sticlă. Mai departe,
o şură sau şatră lungă de gard, strâmbă şi petrecută de
vânt sub care se adăposteau roate desperecheate şi
cărucioare de poştă pe bănci. Cale de jumătate de oră
înainte de a ajunge la poştă sau la oraş, începeau
surugiii să dea gură şi să trosnească pe deasupra
capului din bicele lor lungi, în formă de şarpe, cu
coada scurtă de lemn, lustruită de frecarea mâinilor;
aceasta ca să dea de ştire să se pregătească căci
începea mai întâi poştaşul de la [cuvânt indescifrabil]
prelungind vocala o sau ă la infinit, pe diferite
modulaţii şi terminând cu câţiva hăi! hăi! şi câteva
salve răsunătoare ca un echo depărtat, căci şirul cailor
era lung. În mijlocul chiotelor şi pocnetelor caii luau
galopul în două-trei picioare, cum puteau; caleaşca se
clătina pe arcuri, dominată de feciorul de pe capră cu
carabină în mână şi cu alaiul acesta intrai în curtea
poştei. Acolo îţi ieşea înainte căpitanul, de obicei în
papuci şi cu scurteica pe umeri, îţi cerea podorojna,
viza, şi da ordin să se aducă caii de la ceair. Ceauşul
prezida la înhămare. Când după multe scărpinări în
cap şi apostrofări toate ştreangurile erau în fine
descurcate şi înnodate, când, bine-rău şirul celor opt
cai mai şchiopi, mai orbi, mai spetiţi era constituit, se
punea sfanţul în mâna ceauşului, surugiii treceau
hăţurile de funie după gât şi piciorul în scară şi, dând
un hi! puternic, convoiul pornea. Alteori nu pornea,
căpitanul îţi spunea că nu sunt cai, sau că sunt opriţi
pentru cutare trebuinţă administrativă; atunci te certai
ore întregi sau intrai în tratative ca să obţii cel puţin o
parte din şirul la care aveai drept după podorojnă.
Apele se treceau prin apă şi când le venea ideea să
crească, aşteptarea era cel mai bun lucru. Ştreangurile
de la cai se rupeau mai la fiecare hop sau podişcă;
atunci surugiii, până se descălecau şi se înodau
hăţurile, petreceau tot repertoriul celor mai nelegiuite
înjurături. Se cunoaşte anecdota cu prea sfântul
episcop care, de groaza înjurăturilor, a făcut o învoială

cu dânşii să le dea o sumă de galbeni numai să nu
înjure. Toate au mers bine până la un hop; acolo,
văzând că nu e chip de a urni careta arhierească, s-au
apropiat cu căciulile în mână: «Poftim, prea sfinte,
banii înapoi şi lasă-ne să înjurăm, dacă vrei să te
scoatem din noroi». Ciudat acest tip dispărut al
surugiului! Cămaşă şi opinci avea nu avea, dar bete
multe cu mărgele la brâu şi inele în deget, căci erau
mai toţi flăcăi tineri şi aveau numeroase slăbiciuni pe
la diferitele staţii. Dar câte unul era mai bătrân,
încărunţit pe drumurile olacului.
De frica hopurilor roţile se întăreau cu sbanţuri de
călătorii prudenţi, iar arcurile se căptuşeau cu sfori.
Nu vorbesc de vremile de iarnă sau de noroaie, când
abia făceai o poştie pe zi şi de multe ori umblai cu
lumânarea înaintea cailor, ca să nemereşti urma
drumului pe la Zăvoiul Orbului. De aceea biata maicămea nu pleca niciodată fără a zice un «Doamneajută!» şi a face două-trei cruci, când ziceau surugiii
«hi!». La Olt o aştepta credinciosul Ştefan, arendaşul
de ani nenumăraţi al moşiei Budeşti. O ţinea de mână
cât timp era în pod şi o însoţea călare până dincolo de
Dealul Negru (faimos în călătoriile noastre) care se
urca cu mai multe perechi de boi. Mai erau două
lucruri fără care nu pleca bunică-mea la drum: un
ceasornic de masă închis în toc de piele roşie şi fidela
Elenca, fată crescută în casă, înzestrată şi măritată mai
târziu [...].
De la Topolog iar urcăm, iar coborâm şi dăm în
urâta vale a Siminicului. Sate strânse nu se mai văd,
numai case de bârnă răzleţe, ici şi colo pe câte o muche
sau pisc şi locuri îngrădite; acestea formează
comunele. Iar urcăm, iar coborâm. Bine, rău, tot pe
drum şoseluit şi în fine intrăm în pădurea Goranului.
Printre luminişuri începem să zărim spre stânga în jos
frumoasa vale a Oltului, cu insule, cu crânguri, cu
mişcarea marcată a apei, iar dincolo de Olt, linia albă a
oraşului Râmnic. Scoborâm, trecem frumosul pod de
fier cu stâlpi de piatră şi, iată-ne în curtea fostelor case
strămoşeşti,(3) unde ne primesc cu toată amabilitatea
mătuşă-mea Elisaveta Lahovari şi bunul prieten
Herescu cu d-na Herescu.
Revăd, se-nţelege, cu deosebită plăcere, bătrâna
casă, cu pridvor şi pălimar, cu mai multe colţuri ieşite
şi intrate, desemnând tot atâtea camere sau
apartamente. Odăile din dreapta au frumoasă vedere
asupra dealurilor de peste Olt, asupra trandafirilor din
grădină sau asupra muntelui de la Cozia, despicat
despre o parte ca talia unui uriaş. Bunică-mea, când a
venit generalul Kisselef în Râmnic, mi-a spus că
apropiindu-se de fereastră şi văzând grădina plină de
verdeaţă, de boscheturi şi bolte de trandafiri – a rămas
încântat. Despre stânga, în fund, cu vedere spre piaţă,
era odaia bunică-mi. Spoită alb, două paturi cu macat,
o masă mare încărcată cu cărţi, condici de tot felul de
lucruri, între care o chibritelniţă de tinichea colorată în
negru, cu un peisagiu roşu şi verde, reprezentând un
călăreţ pe lângă un gard. Uneori iarna era aşa linişte în
odaie încât nu se auzea decât susurul focului în sobă,
scârţâitul condeiului de pană pe hârtia vânătă a
condicii în care grand maman tot scria lemnele ce
primea de la Budeşti şi tic-tacul vecinic al
ceasornicului din perete.
3. Era fiul lui Pandele Cerkez (1813-1859) şi al
Elisei, fiica marelui clucer Iancu Lahovary. Pandele
era maior în oştirea pământeană, ridicat la gradul de
colonel de către guvernul revoluţionar. Căimăcămia
post-revoluţionară nu i-a recunoscut avansarea în
grad şi în 1851 şi-a dat demisia, retrăgându-se la
Râmnicu Vâlcea. A murit în 1859, fiind înmormântat
în biserica Bunei Vestiri (Maica Domnului) din acest
oraş. Soţia sa Elisa a trăit până în 1903. (vezi şi alte
amănunte despre familia Cerkez, la Ştefan D. Pleşia,
Politică şi genealogie: familia Cerkez din Ţara
Românească, în Arhiva Genealogică, II (VII), nr. 34/1995, pp.157-165)
Curtea şi grădina ocupă vreo trei-patru pogoane,
după obiceiul curţilor boiereşti. Din trei părţi dinspre

Olt tot acest cuprins e în formă de terasă susţinută de
un zid împrejurător de piatră şi cărămidă, ca un fel de
cetate. În curte: grajduri mari, bivolărie, fânărie, unde
se adăposteau familii întregi de ţigani robi pentru
serviciul casei. Zidul din partea dinspre piaţă s-a
înlocuit de un grilaj de lemn, mai vesel, dar mai puţin
original. Lângă poartă mai e un şir de odăi, terminat cu
vasta bucătărie. Acolo prezidează de şaizeci şi mai
bine de ani bătrânii bucătari ţigani Preda şi Grigore,
câte o săptămână fiecare; sunt între ultimii
reprezentanţi ai vechii bucătării boiereşti.
Grădina s-a mai schimbat. În faţă, aleile drepte nu
mai sunt bordate de o linie de merişor înalt, bătrân,
tăiat regulat, dar în multe părţi revăd parcă urma
paşilor din copilărie: aleile de coacăze, bolta cea lungă
de viţă, terasa de unde se vede câmpia Oltului, teiul
uriaş care umplea grădina de un miros îmbătător, zidul
de lemn câinesc care desparte la mijloc grădina de flori
de grădina de poame. Dincolo de această despărţire
este o alee largă şi răcoroasă, ţărmurită de o parte de o
verde şi plăcută livadă, unde odată erau nişte prune
mari şi galbene şi unde, de o cracă groasă, spânzura un
leagăn. De cealaltă parte, abordată de meri, peri, vişini
şi şiruri până-n brâu de merişor care despart în pătrate
această parte a grădinei şi al cărui miros particular şi
viu îmi ia din spinare vreo 30 şi mai bine de ani şi mă
duce cu gândul când mă jucam de-a ascunselea prin
tufişul său.
La capătul aleei regăsesc întocmai căscioara albă
din grădină, cu jaluzele verzi şi ceva mai departe un fel
de verandă unde se mânca vara, în faţa unei fântâni cu
patru stâlpi albi. Fântânile erau două: eu le-am
pomenit secate, iar bazinurile s-au astupat şi pe locul
lor s-a semănat câte un covor de iarbă.
Plecăm la Cozia. Trecem pe la Cetăţuia – un deal de
cretă, rotund, terminat în vârf cu o bisericuţă nouă –,
pe la Bujoreni, pe la crângurile şi viile de la Mal; de
aici, la Capul Piscului, unde coasta înaintează ca un
cot în Olt şi-l sileşte să se îndoaie ca un arc. Dincolo de
Olt, la dreapta, se vede albind schitul Fădeleşoiu [...].
Apropiindu-ne de Călimăneşti, ni se înalţă deodată
înaintea ochilor colosul muntelui Cozii, cu faţa lui cea
vânătă, cu tăietura lui şi cu plaiurile presărate de casele
satului Jiblea. Iată-ne şi la Călimăneşti. Stabilimentul
cel nou de băi, în formă de imens chalet, făcut după
planurile frate-meu Nicu, îmi pare foarte frumos. De
jur-împrejur, cele două etagiuri sunt înconjurate de
câte o galerie acoperită, largă şi lungă cât o stradă,
unde se poate plimba lumea pe timp de ploaie. Crearea
de asemenea stabilimente de băi frumoase abia de
câţiva ani a început. În curând se va construi un altul la
Govora.
În faţa Călimăneştilor e insula «Ostrovul», unde în
mijlocul unui parc natural e un schitişor de maici,
aproape desfiinţat, dar care mai înainte servea şi drept
închisoare pentru femei. Acolo a domnit îndelungaţi
ani eleganta maică Maximila, sora Brătienilor
[Tudorache, Dumitru şi Ion], călugăriţă fără voie.
Căsuţa ei, numai covoare, azi o mică cocioabă
murdară; grădiniţa mai există, dar nu mai are acele
minunate flori şi varietăţi de dălii; numai Oltul curge
cu aceeaşi neschimbată furie la colţul insulei.
La distanţă ca de o jumătate de oră dăm de
faimoasa mănăstire Cozia, care a servit de mai multe
ori drept fortăreaţă în timpii trecuţi şi chiar în domnia
lui Mavrogheni. Pe trei laturi ale patratului care
cuprinde biserica mai există vechile şiruri de clădiri
albe, cu două rânduri şi cu ferestre mici pătrate.
Asemenea mai există acel foişor al cărui zid înalt e
bătut de apa Oltului şi în care s-a inspirat poetul
Alexandrescu. În biserica veche cu două turnuri
vedem în dreapta piatra lungă, strâmtă care acoperea
cenuşa bătrânului Mircea, iar alături mormântul
mamei sau doamnei lui Mihai Viteazul(4). Ciudată
idee de a transforma acel loc de odihnă al voievozilor
în locaş actual pentru tâlhari. Curtea e plină de tot felul
de asasini, fiecare cu masa lui, pe care întinde spre
vânzare linguri de lemn şi alte mici lucruri fabricate de
mâinile lor criminale. Un respectabil asasin cărunt, cu
[cuvânt indescifrabil] şi ochelari de profesor, oferă cu
multă amabilitate bice de vânzare.
(continuare în numărul viitor)

Infimele rânduri şi informaţii de-aici sunt doar
transcrierea nudă/frustă a foarte puţinelor “note de teren”,
făcute la repezeală, din când în când. Altele au fost sugerate
direct pe hărţile şi pliantele muzeelor sau expoziţiilor, ele
adormind tot acolo doar pentru că elementul descriere,
oricât de frugal, rămâne legat de spaţiul architectonic sau de
discursul pe care chiar expoziţiile îl compun.

Galerii edinburgheze
Ziua a 4-a: după mutarea la Ramada (hotelul din dreptul
monumentului lui Walter Scott), vizităm Scottish National
Gallery. Clădire de templu antic, aparent mică, dar cu
interior gigantic-copleşitor – prin bogăţia şi calitatea
operelor expuse. Sala 2: Giovanni Serodine (1600-1630),
The Tribute Money, lucrare comandată în 1625 şi poate că
influenţată de opera comparabilă a lui Caravaggio. Patru
farisei-taxatori şi Isus, parcă intrând în fugă şi îndreptânduse spre ieşirea unei uşi probabil blocate. Cu-o mână, Isus
arată spre gaura aceea de uşă spre care par toţi că vor să
fugă, deşi parcă mâna aceea ar zice “daţi cezarului ce este al
cezarului”. Cu cealaltă, arătând spre ceruri, de parcă ar
continua indicaţia (“şi lui Dumnezeu ce-i a lui
Dumnezeu”). Deşi mâna aceasta e doar compoziţională şi
decorativă, căci tot către mâna şi direcţia arătând în josul
hăului omenesc par să se îndrepte toate trupurile şi atenţia.
(…)
Duminică dimineaţa, până la ora 13, când ne vedem cu
Jared şi Cora, iarăşi acolo. Mai exact sus, unde francezii
impresionişti sunt precedaţi de englezii şi francezii
moralizatori (pictură “de caracter”, “de gen” şi de
“conversaţie”) ai secolului 18. Ca şi de câţiva italieni mari
(veneţiene). Sus, o mare superbă, de Courbet (în ciuda
înspumării, apa rămâne verde). Van Goghul unui cap de
femeie cu bonetă (apare şi în Mâncătorii de cartofi), lucrare
fără niciun element apocaliptico-narcotic, totul pe un fond
închis. Chiar lângă o nocturnă (aproape singura) de Monet:
bărci negre pe o mare cobaltină şi un cer gri închis. Alt
Monet cu corăbii mari la crăpatul zorilor; alt Monet cu o
biserică de sat şi ceva verdeaţă, restul parcă de nea. O mamă
alăptând (Renoir). Pissaro, Degas (portretul marelui Diego
Martinelli), Sisley. Pas mèche (1882), de Julian BastienLepage arată un copil cu bici şi trompetă. Nu doar ochii lui
te ţintesc şi te urmăresc prin toată sala, oriunde-ai umbla,
dar chiar şi bocancul din piciorul său drept. Amănuntul
răsucirii bocancilor se petrece deoarece fiecare dintre ei
aparţine celuilalt picior, tocmai inversarea aceasta creind
iluzia şi mişcarea optică ce survine deplasării privitorului.
Sala alăturată: două peisaje de Cezanne, una din căpiţele de
fân ale lui Monet. Un camp cu flori albe pe tulpini verzi şi
mulţi plopi şi cer cu flocoane albe (Monet). Trei Gauguin –
lupta lui Iacov cu îngerul (Viziunea predicii), un peisaj din
Martinica şi altul cu haitiene. În prima lucrare, femei cu
ochi oriental privesc, prin ochii imaginaţiei amplu
deschise, la siluetele omului şi îngerului încleştaţi. Golul de
fundal dintre capetele femeilor şi copacul central alcătuie
profilul unui taur. Detaliu secret sau cifrat, observabil nu de
către oricine. În peisajul martinican, paznicul sălii îţi atrage
atenţia asupra unor detalii egal ascunse şi hazlii: un cocoş şi
un copil care face pipi în tulpina unui copac. Cât despre
figurile tahitiene, ele sunt două femei (spate, respectiv,
faţă), între care e spatele unui bărbat. Alt Degas (trei
dansatoare), alt Degas (mai multe balerine). Un câmp de
Seurat; un Van Gogh vesel (câmp verde printre copaci albi,
în înflorire de lună mai). Pe o masă, sculptura degasiană a
unui lighean cu baigneuză (culcată pe spate) – ea roşie,
ligheanul cu apă, verde.
***
LUNI, la Scottish National Gallery of Modern Art. Jos,
săli mari, doar cu mizerii de pop contemporan (spre bizar,
ca Daniel Hirsch – anatomii de laborator medical ce dă
greaţă). O săliţă cu “răspunsul la fascism”. Marie-Louise
Motesiczky – The Travallers 1940 (fuga a patru femei
zălude peste Canalul Mânecii, într-o barcă în forma unei
linguriţe de aur şi a unei frunze). Plus Kokotschka şi Ditt,
Magrite (1937, The Black Flag – teroarea avioanelor de
luptă) şi Miro. În cu totul alt context, te reţine Edouard
Vouillard (1868-1940), cel care a trăit lângă mama lui,
croitoreasă şi pălărier, până la 60 de ani. În 1910 pictează cu
foarte mult carton sau pânză neatinse, fără subiect: interior
cu flori flotante şi copil scos din privire, interior cu textile,
flori şi lumânare – toate extrem de intime (“intimism”),
relaxante. Natura moartă cu candelabru e din 1900, Camera
roz – aceea cu copilul total marginalizat tematic – din 191011. Camerca mică a abstracţionismelor. Coridorul
scoţienilor, al cubiştilor ruşi. Natalya Gandarova – icoana
rabinului cu pisica (replică a Madonei cu Pruncul). Camera
cubiştilor clasici (Braque, Malevich, Picasso, Leger,
Metzinger, Herbin). În sala evreilor persecutaţi de nazişti e
şi blonda caraghioasă (nud-odaliscă) cu ochii bulbucaţi şi
păr de aur, a lui Dix (Nud pe o blană, 1932), când acesta era

acaparează numele misteriosului anonim poreclit de criticii
contemporani Maestro of the Embroided Foliage. Plus două
Lucas Cranach cel Bătrân (Eva şi Cupidon, Alegoria
Melancoliei), de care nicio privire nu va fi vreodată sătulă
sau cuprinzătoare.
mare professor la Drezda şi expert, plus influenţat de marii
oolandezi şi flamanzi ai renaşterii. Cele patru lucrări
Kokotschka, mari explozii policrome, sublimări de
angoase masturbatoare. Înainte de toate e sala Frank
Auerbach – o tonă de vopsea murluită cu lopeţi ca să dea,
privite de departe, portrete şi peisaje extraordinar de
sufleteşti şi ireproşabile. Pe-aproape, Leon Kosoff pictează
în acelaşi stil auerbachic din anii 50-60 (multă mozoleală).
Are aici peisajul urban, cu tren, intitulat Between Kilburn
and Willesdam Green (1992). Lucian Freud e prezent cu doi
bărbaţi ce dorm, în chip egal fotografic şi sufletesc (de
“caracter” şi atmosferă). Insul gol e, fără îndoială, partea
feminină a cuplului, cel îmbrăcat, partea masculină. Al
doilea e autorul – opinează Sanda, în vreme ce eu sunt tentat
să cred că e invers./ O cameră cu trei grinzi mari şi trei
clopote imense, catedralice; plus două rame-cutii cu o
maşină de spălat, respectiv un sac cu cărbuni. E semnată
Jannis Kounellis (anii 2000)./ Hol cu “coloriştii scoţieni”
(Cadell, Ferguson, Hunter, Peploe, sec. 20), un evantai
stilistic mergând de la preimpresionişti la cubişti – naturi
statice cu multe flori, portrete./ Dean Cemetery – plimbare
prin vechiul şi pitorescul parc funebru de peste gardul
vecin. Lunch./ Într-o nişă de pe casa scărilor, Femeie
îngenunchind, a lui F. E. McWilliam (1947), sculptor
suprearealist, e dintr-un ciment cu patină antică. Dar
plasticitatea nudului lipsit de tors, doar picioase, mâini şi
cap, o face mai senzuală şi mai atrăgătoare decât orice nud
feminin adevărat. Icoană ultramodernă şi totodată eternă,
de adorabilitate extremă./ Paolozzi – cele două ateliere din
Londra. Alături, o sală întreagă (doar) cu al său Vulcan. Jos
– galeria principală. Cu biblioteca zânei elouardiene,
izolată în acvariul realismului său istoric, iar înafara sa, cu
panotări multe şi valoroase. Pasărea din 1929 a lui Dali (pe
nisip, cu sau din nisip, o siluetă aviară albă are în burtă un
câine galben); Le signal de l'angoasse, 1932-38: nudul
blond, din profil, cu ceafa spre noi. Edward Baird – The
Birth of Venus: blonda roşie ieşind din spuma mării, pe plajă
scoici mari şi un crin sau orhidee violet. Picasso, Miro, 2
statui-totemuri polineziene. Două Max Ernst mici (dar
grăitoare); un Ernst mare de tot, un Magritte (cu tors, tubă şi
scaun, toate albe, plutind deasupra şpărmului şi a mării); un
Miro foarte mare şi minimalist. Un Tanguy, un Paul Nash,
alt Magritte (colac de toaletă pe care scrie “corps humaine”,
dar se numeşte Miroir magique). Un Miro mare
(Maternitate); un Man Ray (Involute – săgeţile drepte ale
decăderii se asociază cu corpul metalic al unei lăute mari)./
Păianjeni mergînd spre ţinte sau ovule. Pistrui galbeni în
colţul dreapta-jos, plus pistruii albaştri din colţul stânga-sus
se amestecă în centru sus (masculin, căci jos dreapta se şi
semnează) plus feminin./ Cecil Collins – 1937, The Joy of
the Worlds, o magmă verde cu multe spume albe, plus stele
mari explodând (pe acelaşi verde lemon). Alt Tanguy şi
Man Ray. Magritte – un bazin feminin gol, privit din faţă,
copie a oricărui clasic, dar cu rama ce urmează fidel linia
şoldurilor. Un Sam Haile, un Yves Tanguy iar (Plus jamais).
***
8 septembrie, înainte de a părăsi Edinburgul – fugă la
“Spania descoperită de artiştii şi colecţionarii engelzi”.
Colecţie temporară dezamăgitoare, după a cărei survolare e
de suit iar în galeria “veche”, permanentă, la Rafael şi
Boticelli. Unde e de analizat de ce madonele diafane sunt
însoţite întotdeauna de copilaşi urâţei. Răspunsul e unul
tehnic: toate erau făcute după modele reale, cu amante, soţii
sau iubite şi fiice care stăteau cuminţi, ore în şir, în poză; în
vreme ce copiii, întotdeauna agitaţi şi imposibil de captat,
erau făcuţi fără model, după imaginaţia goală neinspirată a
maeştrilor. Cele patru lucrări (pedella = bază de altar) cu
Viaţa şi faptele apostolului Toma în India, la regale
Gandaforus. Care îl angajează pe sfânt în serviciul propriu,
serviciu pe care acesta nu-l va onora. Un servitor regal îl
pălmuieşte pe apostol pentru impoliteţea de a nu mânca
nimic. Un leu îl va sfâşia imediat pe sperjur, iar un câine îi
va aduce mâna acestuia lui Toma. Închis deoarece în loc să
construiască un palat dăduse banii regelui la săraci, Toma
învie pe fratele regelui, minune după care regele se
încreştinează prin boteaz. Toma e silit să se închine înaintea
unui idol, acesta din urmă se sparge şi ia foc, focul şi fierul
încins nu-l ucid pe Toma, numai sabia marelui preot reuşind
să-l ucidă. Autorul: Luca di Tomme, activ între 1356-1389,
probabil pentru o biserică din Siena, numită San Thommaso
degli Umiliati in Siena. Plus superba Madonă a celui numit
Maestrul Vegetaţiilor Brodate (sau al Foioaselor Brodate –
un neerlandez activ între 1480-1510), în tabloul căruia te-ai
pierde ca-n paradisul cel mai luxuriant cu putinţă. Un tablou
destul de necunoscut sau nereclamat, deşi e mult mai
grozav decât cele din colecţii mari, americane, care

Măreţia bătrânei Londre
În Londra sunt multe de vizitat, dar două săptămâni n-au
cum să-ţi ajungă. Galeriile, muzeele şi expoziţiile sunt
extrem de bogate, te copleşesc până la extenuare, revenirile
devenind pretutindeni obligatorii. Oricât ai reveni în
National Gallery, British Museum, Tate Modern, Tate
Britain şi, desigur, în cocheta Courtland Gallery, nu-ţi va
ajunge. Cât despre multe alte locaţii, precum National
Gallery of Portraits, deşi lipită de populara National Gallery
of Arts şi în ciuda amărăciunilor renunţării, trebuie să o pui
printre cele amânate. Pe de altă parte, oraşele, catedralele,
monumentele, cimitirele, ca şi parcurile şi peisajele naturale
ale Angliei constituie spectacole veritabile şi exponate
magnetice, spaţii în care musai e să întârzii, acumulând
impresii, înţelegeri, energii, bucurii.
Tate British se vede sâmbătă, 12 decembrie, după
salutarea gărzii de la Buckingam. Luând-o invers, dinspre
contemporan spre vechi, dai de sala 21, a lui Moore şi
Meadows. 20, ca şi 18 e cu op-art şi cinetici (Pasmere,
Martin). 19: pictori şi sculptori (imensă, din piatră, femeia
culcată a lui Moore e ubicuă, având versiuni nenumărate;
cea de aici, aminteşte desigur de bronzul din parcul
muzeului modern din Edinburg). 17: simbolişti englezi
(Francis Bacon). 16: impresionişti englezi (mai ales
Duncan Grant, ce pare că studiază în atelierul lui Matisse şi
precis se inspiră din Picasso, Pissaro, Gauguin şi Van Gogh.
Veri decorative, Înotătorii (bărbaţi plonjând şi înotând), dar
excelează compoziţional, plus stilizarea anatomicogimnastă. 15 e sala mitologilor romantici: Sargent Watts
Leighton (romantic), Bret (impressionist încă de la 1871),
Burne-Jones (tot romantic), Sargent (egal romantic şi irealsimbolic). Gascombe John, Copil jucându-se – superb
bronz de copil (gol) lovind cu piciorul într-un os. 14: tot
mitologi şi simbolişti romantici, de mijloc al veacului 19: G.
Rosetti, Madox Brown, A. Moore, R. Dadd – veritabilii
prerafaeliţi. Doi preimpresionişti, 1 simbolic, cinci
impresionişti. Aici e egal realistul şi romanticul Millais, cel
cu Ofelia (plutind/ curgând pe râu încă vie, cântând), cu
Marianna (abandonata, albastră, cântând sau sfidând
îngerii din vitraliu); ca şi cu Christ la casa părinţilor săi
(sau Atelierul tâmplarului). Şi tot aici e şi Henry WallisChatterton (cu sinucisul lângă manuscrisele vechi pe care le
falsificase). Plus Rosetti (pentru care femeile toate au ochii
verzi şi reproduc modelul sau obsesia unei roşcate). 13:
afară de portrete (busturi), trupuri romantic-paseiste, nuduri
de ambe sexe, superbissime. 12: Whistler (impresionism
post-turnerian); între lucrări, trei sunt nocturne bleu. 11
(mare de tot): Constable (cel care, pe la 1835 îi adună pe
olandezi şi italieni la un loc); între piese, şi Studiul de nori –
carton (hârtie caşerată pe lemn) cu nori gri. 10: John
Linnell, Danby, Turner (peisaje romantice), Richmond
Palmer şi iarăşi (dominând) Linnell. 9: Turner, Watts,
Blake, Hohn Martin. Cel din urmă are trei gigantice pânze
(Câmpiile raiului şi două Judecăţi de Apoi). Danby – un
Potop cu totul original, obscur, cu ape ce curg ca ceţurile, de
pretutindeni. Aceasta e “sala terorilor” vizionare,
religioase, ori doar de psihologii anxioase. 8: sala cu tema
expoziţiei de artă din 1809, cu mai multe lucrări de William
Blake. Lucrări mici (A4) care, astfel fiind, nu
impresionează deloc. Expoziţia respectivă îl lansase pe
Blake (deja bătrân, căci se născuse în 1755) – de fapt era o
sală aparţinând lui tat-su, iar criticii momentului fuseseră
mai mult decât distrugători. Alături de nebunul bătrân mai
sunt expuse câţiva alţi, evident foarte dotaţi. 7:
Gainsborough, mult de tot, dar şi alţii (Constable, Stubbs,
Wright, Zoffany, Morland). 6: Fuseli (scenă din Visul unei
nopţi de vară), Joshua Reynolds, Benjamin West. 5:
portrete mari (trupuri întregi, majoritatea femei
preafrumoase şi longiline) de Lawrence, Sargent. 4: alţi
clasici, de debut de secol 18 (Zoffani, Hogarth – lucrări
multe, Mercier, Highmore (moralizţnd), şi – bizar de tot! –
un Canaletto). 3: portrete de dimensiuni mari (Hogarth,
Reynolds, Ramsey, Cotes, Gainsborough, dar şi străini
celebri, care au portretizat englezi). 2 are ca temă
portretistica din epoca Tudorilor (căci după Reformă
portretul devine foarte important). Un Rubens, portrete de
Van Dyck (englezi de la 1500 încoace); “şcoala britanică de
secol 16”, dar şi de secol 17; anonimi foarte pitoreşti şi
cvasi-hieratici. 1: un singur tablou, cu un prinţ tânăr, dintr-o
epocă foarte moartă (stil aproape naiv).
Aripa de muzeu care e dedicată marelui J.W.M. Turner
are şir propriu de săli. Evoluţia, viaţa şi tehnicile sale
picturale sunt etalate progresiv, istoric şi educativ. Cum e şi
(continuare în pagina 17)
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firesc, deoarece la început, din 1800, Turner picta aproape
clasic, totuşi insistând pe elementele cer şi zori. Pentru ca
după 1835-40 să ajungă să creieze doar explozii şi viziuni
de lumină (în centrul şi susul tablourilor), iar în josul
pânzelor, freamăt pur. Adică, jos, oarece detaliu mundan,
tulburat maximal, sus, apoteoze şi lumini fantomatice.
Marinele lui Turner tind să se continue şi împrăştie pe pereţi
în mod cât se poate de natural. Titluri banale, evident scuze
convenţionale sau oportuniste (momente istorice, nume şi
locuri reale), căci imaginile surprind vedenii ce depăşesc
declaraţia sau evocarea. Pictorul supraîncarcă mereumereu, făcând din orice răsărit, apus sau crepuscul suma
tuturor răsăriturilor, apusurilor şi crepusculelor de pe lume,
sfidând astfel orice imaginaţie sau reamintire, fiincă toate
se regăsesc în fiecare din cele prinse pe pânzele lui Turner.
Artistul celor mai multe nefinisări adaugă grăbit pastă de
culoare; nelăsându-l să se usuce, stratul interior se întinde,
stratul exterior se usucă înaintea celui interior şi crapă. În
sensul acesta, concentrat doar pe tehnicile mâinilor sale,
pictorul uită sau ignoră timpul, în chip egoist şi fatal.
Oricum, să facă toate acestea cu mult înaintea
impresioniştilor, rămâne de necrezut; iar neterminarea,
evident şi declarată, e o scuză pentru aproximarea unei
viziuni ce va deveni admisă şi consacrată abia mult mai
târziu, scuză pentru – de-a dreptul – psihedelism şi mistic.
Cât despre preţiozitatea sau pretenţiozitatea unor titluri,
discutabil adecvate, acestea asigură umilinţa.
O sală face pe larg introducerea în opera şi viaţa
geniului, de la primul autoportret (1789) şi până la hidoasa
sa mască mortuară. Mai departe, la fiece pânză expusă sunt
explicate şi ilustrate şi detalii relative tehnicii picturale (o
tehnică mai mult sau mai puţin, de fapt, din ce în ce mai
mult, inventivă şi revoluţionară, originală). 1 este sala
extazelor de apocalipse celeste ale lui Turner (pentru teme
banale şi ilustraţii cvasi-comune, totuşi incerte, geniul
repictează explozii cosmic-celeste şi “deschideri de ceruri”
ce pot să crape retina, să ia vederea). 2: Tema Război şi
pace. 3: Printre Nemuritori (lucrări, majoritatea
neterminate, inspirate din teme antico-mitice sau/şi din cele
văzute în călătoriile sale la Paris şi-n Italia marilor maeştri).
4: tema Tamisa – Râul Timpului, pentru Turner. Şi aici, la
1807 Turner e foarte clasic, postromantic, pentru ca după
1830 el să observe Londra şi Tamisa ca pe nişte epifanii ale
unor ruperi de ceruri, ale iluminărilor bruşte sau totale. Sunt
aici şi câteva marine, plus un Calcott (versiune după o
lucrare a lui Turner – furtună la gura de vărsare a Tamisei).
5: Anglia lui Turner – teme istorice, în duh classic,
nefinisate (ca şi în sala 3, “de şcoală” – studii). 6: Baleniere,
Epave şi Valuri (marea, marea şi iar marea, la maturitatea
turneriană), este sala capodoperelor. În trei lucrări, aceeaşi
epavă e lovită de valuri în furtuni şi momente diferite ale
zilei, ba chiar şi ale unei nopţi. 7: Odiseea italiană – peisaje
reale (dar tot cu sori galbeni, mari). 8: Turner Abroad – în
Franţa, Germania. În 1844, patru pânze cu albul aproape
exclusiv şi foarte puţin galben. Lacul Lucerna şi două
veneţiene, un pic de tot de albastru, foarte puţin galben, în
rest, majoritar, alb-alb-alb. Peisajul e extraterestru, divin. 9:
acuarele, foarte bune, dar cuminţi, de şcoală, de studio, de
schiţe. Însă după anii 20, până la 40 – foarte schematice şi
impresioniste (pete de culori).
Sus de tot, în pod, e expoziţia Experimentelor lui
Turner, explicând şi analizând tehnicile picturii turneriene.
Printre altele, aici sunt şi cele două Umbre şi Culori – două
piese pătrate (1843). Sunt viziunile lumii de a doua zi după
Potop: incredibile vârtejuri – cercuri de potop. Seara
Potopului (cu supratitlul “umbre şi culori”) este pe
albastru-gri, negru şi alb; Dimineaţa de după potop e cu
galben-roşu. Turner le dedicase lui Goethe, crezînd că
pomenind de german va fi reuşit să atragă atenţia reginei
Victoria (măritată în 1840). Dar piesele au rămas în
atelierul său până la moarte, iar graţia patronilor bogaţi,
oricât şi-ar fi dorit-o, i-a fost totdeauna străină. Atelierul
acesta de inserţie în mintea şi tehnica geniului e interesant şi
revelator; dar tot mai magnetice sunt piesele de jos,
capodoperele “albului evanescent”… (aşa zisese un critic,
“vapori lăptoşi”, scrie acum în eticheta picturii veneţienelor
– procesiuni de mascaţi abia sugeraţi). Muntele Pugi şi
Lacul Lucerna – impresie, alb împăstat, peste galben
dominant. Deschiderea Wallhalei (1842), în Geneva, la
inaugurarea unui templu de stil antic, prin care un rege local
celebra unitatea şi naţiunea germană. Turner transferă
evenimentul istoric într-o epifanie – de parcă Wallhala
mitică s-ar pogorî din cer peste femei care-şi ridică braţele a
adorare. Cer imens, desigur galben. (Plângi şi te bucuri;
plângi.)

Stimaţi cititori, vă rog să priviţi acest articol ca pe un semn de preţuire pentru munca şi pasiunea mai tânărului meu
confrate, istoricul ialomiţean Ştefan Grigorescu, cel care în 2009 a publicat volumul Inscripţii din judeţul Ialomiţa. N-am
avut ocazia să îl cunosc personal, şi nici cartea domniei sale nu mi-am putut-o procura. Mi-a împrumutat-o un prieten, iar
lectura ei mi-a relevat o lume extrem de interesantă, de multe ori surprinzătoare prin ineditul faptelor de viaţă şi ancorarea
ei în marea istorie a patriei.
Documentul pe care vreau să-l pun în circuit public este un epitaf săpat în lespedea de marmoră ce acoperă un
mormânt aflat în curtea bisericii din Micşuneştii Mari, comuna Nuci, judeţul Ilfov, sat situat pe malul stâng al
Ialomiţei, la circa un kilometru nord-vest de oraşul Fierbinţi-Târg. Multă vreme, din Evul Mediu şi până în epoca
modernă, acest sat a fost în strânse relaţii economico-administrative cu acelea care compun astăzi tânărul oraş
Fierbinţi-Târg. Aşadar, ne aflăm în acelaşi spaţiu cultural-istoric ialomiţean ilustrat de inscripţiile adunate cu atâta
grijă de domnul Ştefan Grigorescu.
Epitaful l-am descoperit cu mulţi ani în urmă, dar cunoştinţele mele de paleografie chirilică se dovediseră
neîndestulătoare pentru a-i descifra conţinutul. În 2006, întâlnindu-mă cu domnul academician Gheorghe Chivu,
născut la Micşuneşti, i-am povestit că strângeam material despre o carte privitoare la satele fierbinţene în Evul
Mediu. Între altele, i-am amintit şi despre epitaful acela buclucaş. Sigur că îi era cunoscut, dânsul fiind unul dintre
redutabilii noştri filologi, specialist în istoria limbii şi în studiul textelor vechi româneşti. Stabilisem să ne vedem la
Fierbinţi, dar dânsul nu a putut veni. La întoarcerea mea în Bucureşti, am găsit pe birou un plic. Conţinutul său îl
reproduc mai jos:
„Bucureşti, 24 mai 2006
Stimate domnule Ştefan,
O pană stupidă de maşină m-a blocat în drumul pe care
doream să-l fac la Fierbinţi. L-a blocat şi pe domnul
Crasnea (un alt fierbinţean – n.n.) pe care îl luasem cu mine.
Pregătisem pentru Dumneavoastră textul de pe placa
mormântului din afara bisericii din Micşuneşti.
Vă las astăzi (tot n-am plecat spre Fierbinţi şi cine ştie ce
va fi săptămâna viitoare) xeroxul şi transcrierea textului.
Sper să vă fie de folos.
Gh. Chivu“.
(Vă mulţumesc din nou, domnule academician,
pentru amabilitatea Dumneavoastră, şi îmi iau
libertatea de a reproduce integral transcrierea pe care
mi-aţi încredinţat-o):
„Descriu cu jale p-această piatră, din viaţă-mi cu durere
Ale mele fericiri, acum lipsit d-a lor vedere.
Fraţi! Doi ani am vieţuit în lume căsătorit,
Viaţă dulce am petrecut până la al meu sfârşit,
În căsnicie cu o soţie ce am ales plăcută mie.
Fiinţă dulce şi blajină, oh!, ce scump[ă]-mi erai mie!
Doi fii prunci eu am născut, pe cel dintâi l-am şi pierdut.
La cel din urmă, grozave chinuri p-a sa maică când l-a născut
Sufleteşte şi trupeşte [c]umplit amar se chinuia sărmana
soţia mea.
Văzând dă către soartă c-un tunerec o ajunge, fierbinţi
lacrimi ea vărsa.
Măiculiţa mea cea bună, fiul meu ş-a mea soţie!
Oh, ce scumpă bogăţie voi trei fiinţe mi-eraţi mie.
Ai mei fraţi ş-o surioară, mie scumpi odinioară
Ş-a mea fiinţă l-era lor. Cum dară se depărtară?
Prietini buni nenumăraţi ce pe mine mă iubeaţi,
Dă toţi voi m-am depărtat şi acum uitare-m[i] daţi.
Oh! Bătrâna maica mea, tânără soţia mea
Fierbinţi lacrămi ele varsă. Să mă piarză nu gândea!
Ele plâng, să tânguiesc, cum doară dă mai trăiesc!
Fără fiinţa lor cea dulce ce caut şi n-o găsesc.
Iar eu ce nu mai sânt în viaţă pre pământ
Trupul meu putrezitor zace-ntr-acest mormânt.
Lăcaşi vecinic asta este, aici trupu să aşează
Şi cu a Domnului voinţă sufletu să uşurează
De acele greli păcate. Muritor fiind, am făcut
Viaţă scurtă eu având de când lumea am petrecut.
Deci oricare muritori veţi fi aci cititori,
Cetind scurta-m viaţa mea, întoarceţi-vă cu fiori.
C-al vostru rând oricum şi când şi vouă să vă vie
Ziceţi-mi dar cu lacrămi mie: acest iertat să fie!
Eu pitar şi cavaler
Ioan Polizu
Născut leatu 1818, ghenar 1
Şi răposat leat 1845, iunie 3“.
N-am pregătirea necesară pentru a face o analiză
ştiinţifică a acestui text, a cărui valoare, ca document de
limbă, doar o bănuiesc. Ne dăm însă cu toţii seama că
avem de-a face cu o scurtă biografie a unui bărbat mort
la numai 27 de ani.
Apariţia unui astfel de text la Micşuneşti nu este
deloc întâmplătoare. Iar, acum, după ce cunoaştem
conţinutul lui, îl putem citi într-un context mai larg.
Biserica a fost ctitorită de Iordache mare stolnic, cel
despre care Ştefan D. Grecianu, în Genealogiile
documentate ale familiilor boiereşti, vol. I, p. 54 (nota din
subsolul paginii), ne dă următoarele detalii: „Acest
Iordache mare stolnic, fiu al cămăraşului Asan din vremea
lui Constantin vodă Brâncoveanu, a schimbat numele său
cel părintesc [Asan] şi s-a numit Micşunescu [cu]
ocaziunea ridicării bisericii de la satul de zestre,
Micşuneşti, al soţiei sale Smaragda, fiica lui Şerban vel
spătar Grecianu“.

Iată şi pisania bisericii: „Îndemnatu-m-am dentru
ajutorul ziditorului meu de am făcut acest dumnezeesc
locaş pentru cinstea şi lauda cei dintru o fiinţă Troiţă, unde
să prăznuieşte hramul Prea Cinstitei Născătoare de
Dumnezeu şi Sfânt Niculae şi al marelui mucenic
Gheorghe, întru veşnica pomenire a părinţilor şi a tot
neamului nostru şi robilor lui Dumnezeu Iordache
Micşunescu vel stolnic şi al soţiei mele Smarandi, care cu
ale noastre osteneli am zidit-o din temelia ei şi am
înfrumuseţat-o după cum se vede. În zilele prea luminatului
Domnului nostru Mihail Racoviţă Voevod; înzestrând-o cu
cele ce mi-au dat îndemn a fi pentru chiverniseală sfântului
jertfelnic şi preoţilor posluşnici arătând şi toată orânduiala
în hrisovul care li s-a dat şi s-au săvârşit de tot lucrul şi
zidirea ei în zilele M.s. Septembrie, 1 dne, vl. 7252 (1743)“.
Aşadar, urmaşii lui Iordache, ctitorul, au creat,
printr-o fiică şi zestrea acesteia, familia PolizuMicşuneşti. Unii dintre ei sunt amintiţi într-o altă
inscripţie de pe piatra de mormânt din tinda bisericii:
Dimitrie Polizu, paharnic, răposat în februarie 1821 şi
fiul acestuia, căminarul Polizu, mort 1837, decembrie 2.
Un alt membru al familiei, Ştefan Micşunescu, a dăruit
o icoană bisericii, în 1805.
Patru decenii mai târziu, la 3 iunie 1845, Anica Ioan
Polizu, soţia îndurerată a celui trecut în nefiinţă la acea
dată şi înmormântat în exterior, pe latura de sud a
bisericii, în dreptul altarului, a dăruit o candelă
sfântului lăcaş. (Vezi, V. Brătulescu, Remus Ilie,
Mânăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, 1935, Institut de arte
grafice „E.Marvan“, b-dul principele Mircea, 10,
Bucureşti IV, pp. 41-42).
În fine, să spunem şi faptul că pictura bisericii fusese
executată de „popa Dima zugravul“, nimeni altul decât
străbunicul lui ... Nicolae Bălcescu! (Cornelia Pillat,
Popa Dima Zugravul, în Studia et acta Musei Nicolae
Bălcescu, 1969, pp.354-363).
Iată cum, pornind de la un epitaf, o pisanie, câteva
inscripţii şi informaţii disparate se pot pune bazele unui
studiu genealogic despre familia Polizu-Micşuneşti, cu
merite importante în viaţa culturală şi politică a ţării.
Marian ŞTEFAN

Pe prispa unui mare palat oriental
E azi şedinţa fulger a staffului regal;
Că prin păduri, prinţesa, trecând cu garda ei,
Fusese atacată de-o trupă de mişei.
Cu garda mătrăşită, luată în robie,
De candida prinţesă nimica nu se ştie.
În plus de toate astea aveau cu ei la drum
Spre a aduce-n ţară prin modul orişicum,
Cocoşul denumit Kukuri Go Pe Kin
Simbol imperial al statului vecin,
Sperând să călărescă, printr-o călcare fină
În scopul fecundării, augusta lor găină.
Şi rău simţeau cu toţii desupra frunţii - spinii,
Că n-aveau chef de ceartă sau lupte cu vecinii.
De obicei rezolvă aşa evenimente,
Acela cunoscut pe zece continente
Că n-are-n DEXul lui cuvântul IMPOSIBIL,
Un mare luptător, un ninja invincibil!
El, prin antrenamente şi-un plus de la natură,
Parează-ntotdeauna oricare lovitură,
De parcă-ar fi mereu învăluit de-o vrajă,
Că inamicii lui o iau rapid pe coajă.
-- Tu, Invincibil Ninja, porunca noastră e
Să îţi aduni în grabă, cu grijă forţele
Şi, atacând mişeii ce-n munţi sălăşuiesc,
Să ne aduci în grabă simbolul cocoşesc
Şi candida prinţesă căzută în robie,
Iar pentru asta-ţi dăm... ce vrei tu de soţie.
-- Mărite împărat, nu-i vreme de pierdut,
Ştiu ce m-aşteaptă-n luptă şi ce am de făcut,
Pericol mare paşte fiinţa cocoşească
(prinţesa pot, cel mult, s-o pună să-l gătească)
-- Nicicum să nu se-ntâmple aşa nenorocire,
Că-mi ies din sănătate şi nu-mi mai intru-n fire!
-- Pornesc deja! Cu zgomot străbat pădurea deasă,
Spre-a-i instiga la luptă, să n-aibă timp de masă!
Ce voiniceşte Ninja străbate prin păduri,
Băgând fiori de groază în orişice făpturi!
Şi, ajungând în locul ce-l stăpâneau mişeii,
N-aşteaptă să-i ofere, sfioşi, simbolul cheii,
Ci se repede-n-trânşii cu sabia-i fertilă
Şi-i mătrăşi pe toţi, rapid şi fără milă.
Luă apoi prinţesa şi falnicul cocoş
(nu l-au gătit din lipsă de ceapă şi de borş)
Şi o croi în grabă pe drumul spre palat
Fiind, cu mare fală, de lume aşteptat.
Pe drum, îi prinse însă, o nesimţită ploaie
Şi, cum n-aveau în cale o casă ori odaie,
Intrară cu grăbire şi foarte la-ntâmplare
În ce găsiră-n pripă: o peşteră mai mare.
Şi cum priveau la ploaie, lipsiţi de optimism,
Porni, cu vuiet mare, un criminal seism.
Fugiră în adâncuri, că n-aveau ce să-nfrunte,
Iar peste gura grotei căzu un sfert de munte.
-- O, vai, sântem pierduţi (strigă cu multă jale
Prinţesa) de ieşire, nu văd să fie cale!
-- Ba nu îţi face griji, că or să ne găsească,
Doar şi prin stânci străbate cântarea cocoşească.
Dar până ce vor sparge pietroaiele din cale,
De noi, va fi, alteţă, amar şi chin şi jale!
Că nu avem merinde nici pentru două zile,
Iar până la palat sunt douăzeci de mile.
Doar până-ajung aici, le ia o săptămână
Şi nu ştiu ce ne-om face, augusta mea stăpână!
-- Păi, poţi să mă înveţi, în stilu-ţi bărbătesc,
În astfel de condiţii să supravieţuiesc.
-- Eu pot să îţi arăt cum te fereşti de boală,
Dar ca să rabzi de foame nu-ţi trebuie o şcoală;
Pot explica ce-i traiul când hrană ai un pic,
Dar nu pot să te-nvăţ cum să mănânci nimic!
Cunosc doar un popor ce-a inventat, departe,
Viaţa fără hrană şi foamea fără moarte,
Şi-au perfecţionat un vechi proverb chinez
Ce spune: "De la masă, de ai în tine crez,
Ridică-te 'nainte de a te sătura!"
Ei bine, ei se scoală 'nainte de-a mânca.
Le zic români, se pare şi au un straniu mit:
Că împăratul lor e, musai, un tâmpit.
Acum, nu ştiu de-i lege spre-a fi conducător,

Sau dacă astfel este poporu-alegător!
Deci, vom tăia în raţii bucăţile din coş,
Plus câte o grăunţă pe zi pentru cocoş.
Trecură multe zile, mâncarea se sfârşi;
Într-un târziu, sleită, prinţesa glăsui:
-- De foame simt că morţii eu îi voi da obolul;
Nu este altă cale, vom înghiţi simbolul!
-- Prinţesă, ştiu că moartea pândeşte-aci, în jur,
Deci zic să îl tăiem şi. fără înconjur,
Vom spune că-l tăiară cu zile-n urmă, ei,
Acei ce te furară, deci, ceata de mişei.
-- E tot atât de simplu ca vorba de alint?
Că eu, puternic Ninja, nu mă pricep să mint!
-- O, da, aşa-i, e parte din pregătirea ta;
Te-ar ajuta o lună pe la români de-ai sta
Şi, chiar de nu ai face politică la greu,
Tot ţi-ar intra în sânge, îţi dau cuvântul meu!
Că ai minţi şi-n clipa când spui un "bună ziua"
De ar striga miniştrii şi chiar Munchausen "piua!"
Deci, îl tăiară-n grabă şi îl gătiră-n pripă
Şi îl mâncară, spate, picior, gât, piept, aripă;
Iar când mai rămăsese din el o mică gheară,
Căutătorii curţii în peşteră intrară;
Şi cum să mai ascundă că l-au mâncat, socot,
Fiind doar fulgi şi pene întinse peste tot?
Au mers, deci, la palat, şi mare bucurie
A fost că s-a întors prinţesa-acasă, vie.
Dar curtea şi-mpăratul, amar s-au supărat
Când au aflat că sacrul cocoş a fost mâncat.
-- Cum ai putut,o, Ninja, să faci atare crimă,
Când pentru-a tale fapte, te aştepta o primă?
-- Eu nu aş fi făcut-o, nici mort şi nici în vise,
Dar, sfinte împărate, prinţesa flămânzise!
Şi, ce puteam să fac în clipa-aceea grea?
Nu ar fi fost mai tragic flămândă de murea?
-- Să-ţi fi tăiat o mână, sau muşchiul pectoral,
În astfel de momente poţi fi şi canibal!
Mai bine disecat şi cu un braţ de lemn,
Decât să tai gâtlejul simbolului solemn!
Acum, îţi mulţumesc de-a tale fapte bune,
Dar postul mă obligă asemenea a-ţi spune
Că, prin această faptă, călcat-ai legea firii;
Îţi cer, întru iertare, să-ţi faci un harakiri!
-- Prea bine, împărate, de nu-i o altă cale,
Îmi voi spăla onoarea vârându-mi spada-n şale!
Acestea fiind zise, cum n-avea sens a plânge,
Se duse-n altă sală, spre-a nu-i stropi cu sânge.
Trecură două ore, şi-n sală se-auzea,
Mult zgomot, ca şi cum s-ar da o luptă grea.
Gândise împăratul că altă treabă nu-i:
"Un mare luptător se roagă-n stilul lui"
Dar cum se înserase şi zarva nu-nceta,
Au prins pe rând, cu toţii, a se îngrijora.
-- Eu nu mai am răbdare, rostise suveranul,
Că de mai stăm aicea se împlineşte anul!
Intrară toţi de-a valma în urma dumnealui,
Şi, observând problema, rămaseră statui.
Că Ninja,-n mare vervă, culcat, curbat sau drept,
Cerca să-şi bage spada în burtă sau în piept,
Dar orice lovitură cu-o mână-ar fi să dea
Cealaltă o parează, chiar dacă el nu vrea.
-- Ce se înâmplă, Ninja, mi-ai rupt toţi trandafirii!
Nu vrei, de şase ore, să-ţi faci un harakiri?
-- Iertare, împărate, că nu e vina mea,
E ordin de la tine, ce şanse aş avea?
O alta e problema ce s-a ivit acum:
Mi-aş face şi sepuku, dar văd că nu am cum!
Eu, antrenat de mic în tainica-mi cultură,
Parez, chiar fără-a şti, oricare lovitură!
-- Păi, zise împăratul pe culmile uimirii,
Săriţi de-l ajutaţi să-şi facă harakiri!
-- O, nu prealuminate, ai milă de soldaţi,
În numai trei minute vor fi cu toţii laţi!
-- Şi ce e de făcut, că este evident,
Se va crea prin asta un jalnic precedent,
Când împăratul cere unui supus al său
Să-şi facă harakiri, să-l facă,-mi pare rău!

Nu-i nici o dezlegare în legea ce-o cunoşti?
-- Era o cugetare: "Deştepţii-i fac cei proşti"
Şi nu am înţeles-o, pesemne-aicea-i rostul,
Voi merge-n largul lumii ca să îmi aflu prostul.
Un înţelept, din mine, făcu un neînvins;
Din asta, doar prostia mă scoate, sânt convins!
-- Prea bine, dar reţine, că altfel nu suport:
Nu te întorci acasă decât extrem de mort!
*******
Trecu oceanul Ninja şi-ajunse în taiga,
Şi, pe-nserat, la zeii lui proprii se ruga;
Atunci văzu venind în jos pe mal de râu,
Un rus cu blănuri groase şi sabie la brâu.
-- Davai... ce caţi aicea, zi, până nu te tai!
Ori eşti român? Dă ceasu', moşia unde-o ai?
-- Stai frate, binişor, deja m-ai ameţit
(na, căutam un prost şi-am dat peste-un tâmpit!)
Te luminez îndată, dar ia-mă mai uşor;
Problema e că eu nu pot să mă omor!
Stă rusul şi priveşte ca dracul la un popă
(cam cum privesc de secoli la biata Europă)
-- Auzi, măi cheliuţă, tu faci mişto de mine?
Nu poţi să te omori şi d-aia nu ţi-e bine?
Şi se porni pe-n râs, aşa, ca proasta-n drum,
Că-n locul ăla, cică, mai râde şi acum.
Se duse mai departe, puţin nedumerit
Sărmanul nostru Ninja şi-n cale i-a ieşit
Un altul, care-aflând cu ce se confrunta
Păru mult mai dispus pe om a-l ajuta:
-- Păi bine, tavarişci, la noi nu e brabliema
Că, dă-o-n boje moi, ia uite care-i schiema:
Am omorât aproape jumate din planietă,
Cu bâta, baianietă, bazukă sau rachietă.
Şi dacă nu-ţi plac astea, nu văd care-ar fi bancul,
Putem juca rulieta, sau te călcăm cu tancul!
-- N-aţi înţeles, spasiba, voi faceţi toţi pe brejii,
Dar ştiu că vă cam bagă Soyuzu-n fund chinejii.
Porni peste câmpie, îşi mângâia chelia,
Gândind c-ar fi nevoie să schimbe strategia
Şi-ajunse într-o ţară frumoasă şi-nsorită
(urmaşii lui vor spune "păcat că-i locuită!")
Şi cum mergea agale zări un buzdugan
Zburând ca avionul cam cale de-un maidan.
În urmă,-o arătare înaltă cât un pom,
Ţipa că simte-n juru-i miros de glas de om.
Vru să-l salute Ninja, c-aşa era-nvăţat,
Dar zmeul, cu un paloş, sări la el turbat:
--Băi Făt-Frumos, ce naiba, văd că-ţi lăsaşi chelie,
Sau ai ieşit acuma de prin vreo puşcărie?
Aici greşi amarnic, dar n-avea cum să ştie
Ce-nseamnă pentru Ninja afrontul la chelie,
Că poţi să-i furi nuceagul sau să îi rupi tichia,
Să îl înjuri de mamă, dar nu-i jigni chelia!
Că,-ntr-o secundă, Ninja, uzând de spada sa,
Se-nvârte ca elicea, făcându-l musaca.
Şi, stând apoi de-o parte, gândea oftând mereu
Că drumul pân' la moarte e-n viaţă cel mai greu.
Nu îi prii odihna, că auzi-n pădure
Un cântec haiducesc şi clinchet de secure,
Iar pe cărarea strâmtă ce cobora pe munte,
Venea chiar Făt-Frumos, având şi stea în frunte.
Văzând pe Ninja-alături de-un munte de untură,
Îi zise: -- Bună ziua, ai pus de tochitură?
-- Ba, nicidecum voinice, nu cred că-i de mâncare,
Era un fel de... nu ştiu... şi-a vrut să mă omoare
Şi-aşa ceva nu-nghit, nici nu ingurgitez
(deşi n-aş spune asta de-aş fi un pic chinez).
-- Amar de-a mea măicuţă, păi ăsta e chiar zmeul,
Şi de o săptămână îl caut, derbedeul,
Că a făcut arşice cu tot cu oameni satul
Şi a delapidat pe fata lu-mpăratul!
Da ce-ţi veni să-l faci bucăţi aşa mărunte
De nu se mai cunoaşte picior, nas, gură, frunte?
Puteai să-l bagi în stâncă, rotindu-l titirez,
Că nu-i găsesc urechea să îl interoghez.
-- Nicicum n-aveam pornire în grabă să-l tranşez,
Dar el m-a scos prea iute din calmul japonez.
-- Dă-l în himenul vieţii şi în sictir de calm,
Că te-ai încins mai iute ca sticla de napalm.
Acestea fiind zise, nevrînd a se aprinde,
Îşi scoase din desagă sacoşa cu merinde.
-- Hai să mâncăm acuma, că l-ai ucis pe zmeu,
Şi până-oi da de fată e vai de capul meu

Domnule Titi Damian,
Am primit scrisoarea - colet, pentru care vă mulţumesc!
Că, de-l strângeam de boaşe, scuipa fasolea toată
Şi mi-ar fi spus de locul în care-a-nchis pe fată;
Şi-aveam merindele-astea de la măria sa,
Ca, de o fi flămândă, să aibă ce mânca.
-- Păi cum, tu ai tupeul de a-nghiţi mâncarea
Ce-ţi dete împăratul? aiurea ţi-este calea!
De-i pentru biata fată, cinstit e s-o păstrezi,
Să-i dai când vei afla-o, nu să te ospătezi.
-- Ei na, oi sta acuma flămând ca dobitocul
Chiar până-n ziua-n care s-o aflu-i e norocul?
Mai dă-l în fericire şi-n rest de împărat,
Mi-i foame şi mi-i sete, mă pun deci pe mâncat!
-- Eu, zău, nu mi-aş permite aşa o profanare
Cât timp sânt viu şi-n lege şi cât e cer sub soare.
Că eu, prin instruire şi după legea firii,
Jurat sunt pentru dânsul a-mi face harakiri.
-- Ce spui acolo vere, adică eu, cu cap,
Să iau un fierăstrău să-mi tai dovleacul trap?
Ba scuză-mă, amice, nu-s prostul orişicui,
Să facă asta vodă, s-o facă neamul lui!
-- Nu văd de ce mă miră, că voi, la o adică,
Îl confundaţi pe rege cu riga din şeptică;
Şi-aţi fi în stare-n ziua când vine la putere,
Să-i ziceţi: "hai, bă rege, nu dai şi tu o bere?"
Mai ştiu, în plus, de unul ce-i zise o mioară
Că doi amici de-ai lui spre seară îl omoară;
În loc să pună mâna pe par, să-i mătrăşească,
El lasă dispoziţii spre slujba cea gropească.
Păi ăsta-i harakiri făcut la capul gol:
Să ştii că o mierleşti şi să nu zici "nasol!"
Ci "fie după cheful şi voia cui o vrea,
Atât îmi fuse traiul deci, dă-l în oaia mea!
Şi pune de mă-ngroapă cu fluieraş la cap"
Eu cred că voi, românii, aveţi un handicap!
Eu, pentru împăratul, îmi tai şi bărbăţia,
De nu, să nu-mi spui Ninja şi să îmi pierd chelia!
Dar ţie, într-o parte, îţi cam lipseşte şaiba,
Că nu ai Dumnezeu nici cât să te ia naiba;
Îţi bagi în împăratu', pe maică-ta o-njuri,
Lu' fra'ctu-i iei pămîntul, pe taică-tău îl furi!
Decât să fii român, mai bine beat să mori!
Mai bine-mi fac sepuku de şaizeci de ori!
--Ia, mai domol cu astea, că nu e chiar cum zici!
Aşa zic toţi de vodă cât nu e pe aici,
Înjură cu obidă cam toată săptămâna,
Dar când îl văd că vine, dau toţi cu "săru-mâna"
Iar dacă se găseşte vreunul mai cu moţ
Să-i spună verde-n faţă că-i mincinos şi hoţ,
Îl scuipă şi-l reneagă desigur tot pe el,
Aceia ce-njurară, în lipsa lui, la fel.
Dar vouă vă convine, că poate împăratul
E om de omenie şi-şi merită palatul,
Şi are măreţie, alură princiară,
Dar noi încoronăm p'ăi mai tâmpiţi din ţară,
Ce,-n loc să ducă ţara şi naţia spre stele,
Slujesc şi pupă funduri la câteva lichele
Care-au prădat ca lupii sărmana noastră ţară
Având ca punct de sprijin - prostia populară;
În timp ce-analfabeţii ce nu îşi ştiu de nume,
Stând cocoţaţi în funcţii, ne reprezintă-n lume.
Sau colindând planeta (dar nu pe banii lor)
Se-ngraşă, dând cu tifla întregului popor,
Ori îşi trimit copiii la şcoli în lumea mare
Să aibă dobitocii şi studii de valoare,
Ca nu cumva, sădindu-şi o floare în grădină,
Să-ncurce salmonella cu-n fir de heroină.
Şi-n jalnica penumbră se prăpădesc talente
Ce-şi masacrează timpu-n durerile latente
Induse de nimicul vasal necesităţii,
Marcându-i ca legume în aria cetăţii,
Copiii oropsiţi ce n-au de-un corn cu lapte,
Şi îşi înghit veninul din zori şi până-n noapte,
Când îşi privesc părinţii muncind umili ca sclavii
Spre a avea Rolls Roysuri şi vile toţi gângavii,
Sau să se-mbuibe alţii cu caviar la greu,
Ori să servească-o halcă dintr-un privat teveu,
Având emisiune ce-i promovează vaca,
Filmându-şi bebeluşa-n direct, cum face caca,
În timp ce bogătaşul se rupe-n zero poante,
Iar paţachina-şi face chiloţi cu diamante.
-va urma-

În acest moment, când scriu aceste rânduri – este ora 22
din 2 februarie 2010. De dimineaţă am fost la şcoală – la
Vărbilău şi pe a 11 am ajuns în Ploieşti, am ridicat
scrisoarea (normală şi mare – scria pe aviz) – am vrut să o
ridic de aseară 1 februarie - „nu vedeţi că scrie 2
februarie!?” De la ora 12 până în acest moment am citit,
numai am citit, am băut câte o gură de ceai, nu am mâncat
nimic şi nici nu cred că o să pot mânca în curând: când mă
copleşeşte „damful“ eu nu pot să mănânc, îmi face rău…
Ce înseamnă, pentru mine, „damf“? – Înseamnă că
plâng, cu lacrimi pe obraz, cu sughiţuri de se zgâlţâie burta.
Plâng înghemuit deasupra tastaturii şi pe fiecare clapă cade
câte o lacrimă pentru fiecare pagină citită şi, cred, până o să
termin ce am de zis, vor cădea câte două, poate câte trei,
câte or fi să fie…Nu m-am jurat în viaţa mea pe nimic, nici
acum nu o voi face („este păcat, mamă!“) - dar trebuie să mă
credeţi că nu mă pot stăpâni – sunt singur în cameră, soţia
este „dincolo“, copiii sunt la casele lor, deci nu mă vede
nimeni, din când în când mai mă uit în oglinda
monitorului…Este cutremurător ce scrieţi despre Muscel,
Măţara şi Camboru, satele copilăriei şi existenţei noastre.
Ştiu că ştiţi ce înseamnă pentru muntenii noştri ca un
bărbat să fie văzut plângând: o singură dată am simţit că
taică-meu a dat în plâns, când au venit ultimii (pentru
totdeauna) câţiva copii colindători şi, pe la jumătatea zicerii
lor, el a făcut o grimasă – semn că nu se mai poate abţine – a
trecut prin tindă în camera cealaltă, eu am plecat înspre
spatele casei, mama i-a omenit pe colindători. „Ce te-a
apucat?“ – îl dojenea. „Când eram eu ca ei, nu reuşeam să-i
numărăm ca să ştim câţi sunt, şi acum au venit doar cinci
copii… Către unde ne îndreptăm, Doamne!”, l-am auzit
zicând.
Am plâns la moartea bunicilor, a părinţilor, a fratelui, a
fost mare necaz cu un nepot, de astă dată plâng că vremea a
vremuit năprasnic pentru locurile unde ne-am născut. Când
jucam oină pe Baltă sau pe Măjiceanca – eram la „bătuta“
treizeci de copii şi „pe câmp “ alţii treizeci. Când făceam
baracină în Aninii ăi Mici, lângă Izlazul ăl Mic, participam
cel puţin zece copii: „voi aduceţi ţăruşii, noi râpele şi
ăştilalţi le cară, tu acela de acolo, dacă nu faci nimic, nu intri
în apă !“
Cu siguranţă că o să primiţi recenzii cu puncte de vedere
diferite, o să primiţi pe drept laude meşteşugite, dar eu
comfirm fiecare pagină, pentru că am trăit-o, chiar dacă
sunt doar cu câţiva ani mai tânăr. Vreau să spun că aţi
fotografiat realitatea, dar o realitate care întrece
închipuirea. Nu mă hazardez în a migăli panganele
poeticeşti despre stil, coerenţă, limpezime, viziune despre
lume, etc. – există persoane ce au cuvânt greu de spus, eu
aduc mulţumiri autorului pentru că în acum, după 40 de ani
ai vieţii mele de cititor, aţi înlesnit sufletului meu neputinţa
de a opri din plâns trupul – mai ales că începusem să
apreciez că mă apropii de starea cititorului cât de cât
complet. Recunosc: dacă aş avea talent tot nu aş putea scrie
aşa despre acele locuri, despre unele fapte – vă admir ca aţi
mers pe o dungă subţire cât o rază şi nu v-aţi poticnit de fel.
Paginile despre Tanti Stela (mai ales!) sunt antologice – nu
este o laudă! O femeie cu adevărat înţeleaptă şi iubită de tot
satul. Fie-vă calea neîngrădită pentru cărţile bune ale
viitorului!
Notă 1: Pentru următoarea ediţie(revizuită – mai mult
adăugită), vă aduc o informaţie exactă: ziua de muncă la
C.A.P era plătită cu 5(cinci lei) – peste tot ziceţi 10(zece!) –
vă asigur că nu merită şapcaliii aşa de mare indulgenţă şi vă
spune asta unul care (profesor calificat fiind) a fost la coasă
şi la brazde la C.A.P, ca şi dumneavoastră, 22(douăzeci şi
doi de ani). Mama nu reuşea să facă „minim garantat“ ca să
poată primi „folosinţă – 33 de ari“ – după ce au dat „la
Colectiv“ 12 hectare pentru ogoarele „unite” şi atunci o
ajutam eu, aşa cum făceaţi şi dumneavoastră, adică toţi fiii
plecaţi ai Muscelului, Măţarei şi Camborului.
Este adevărat, cei mai mulţi activişti purtau şapcă,
aveau model „înalt“, totuşi unul dintre ei, nea Lupu(despre
care vorbiţi în carte) – vara purta pălărie neagră cu boruri
largi şi, când era mai frig, căciulă cu ţurlan. El era primul
care intra în curte când veneau „cu lămuritu” – îl puneau
ceilalţi la înaintare, mai puţini de cincisprezece nu plecau;
nea Lupu avea un mers caraghios, cu picioarele în
paranteză, când mergea ( mai mult beat) se sălta şi, pentru
echilibru, vâslea cu mâinile prin aer – îl am în memoria
fotografică (aveam 12 ani) cum s-a aplecat peste poartă, a
făcut să alunece zăvorul şi înainta ca un rac, în hopuri, dar
eficient, pe la jumătatea curţii strigând „Zahariooo!“ – un
glas dogit de ţigări, aşa cum mai auzeam noi, copiii, când
eram cu pluguşorul şi se spărgea pielea la buhai: „Uite,

Doamne, cu cine trebuie să mă înfrăţesc, ăsta are o jumătate
de pogon toată averea lui!“ – zicea taică-meu privind de
după perdea.
Plâng pentru că nici părinţii mei, nici părinţii
dumneavoastră, nici alţii, nici noi – nu ar fi fost să
primească aşa tratament…Plâng pentru că îmi aduc aminte
cine îmi măsura câţi metri cubi de pământ am săpat pentru o
zi muncă atunci când s-a făcut fundaţia Grajdului şi eram
clasa XI – a şi (pe la şcoală, la Pătârlagele) câştigam
olimpiade la matematică. Aşa a fost – după cum ziceţi: am
făcut liceul stând la gazdă, vara munceam şi reuşeam 120
zile – muncă (2/3 din ceea ce trebuia traiului părinţilor),
pentru unii este incredibil, aceasta a fost realitatea. Cine
regretă acele vremuri este un nemernic! În acest moment nu
mă vait, am cultivat roşii şi castraveţi ca-n plin Bărăgan în
piatra seacă a Vătraiului, pe unde am trecut am lăsat în urmă
lucruri durabile… Zic numai: era posibil să fie un pic altfel !
Sau, cine ştie ? Despre acestea trebuia să scrie cineva: cartea
dv. este tristă, în aşa ceva stă măreţia ei – nu poţi descrie
situaţii tensionate încât să se rupă cablul de oţel, râzând cu
gura până la urechi! Aţi făcut posibil ca veninul şi
încordarea din mine să se transforme în plâns. Mi s-a luat cu
mâna – şi nu o să uit!
Muscelul, Camboru şi Măţara au dat pe lume oameni!
Notă nr 2: Când am terminat de scris rândurile notate
mai sus se făcuse de 12 noaptea. În acest moment este ora
4(patru) – 3 aprilie. Mă gândesc să vă dau telefon pe la ora
10, de două zile a căzut Net-ul şi o să vină cineva pe la cinci
– diseară: o să vă trimit aceste rânduri pe adresa dv.
Până să mă ridic înspre tastatură m-am tot sucit cu
mintea, ce se întâmplă, care-i secretul, talent – talent dar am
citit destule cărţi scrise cu talent …
Trebuie să recunosc: la fel - am citit încovrigat de
tensiune – „Arhipelagul Gulag” de Soljeniţân; acolo, când
am văzut cele trei volume fără sfârşit mi-am zis: „Rotaru
Grigore – de astă dată statornicia şi uimirea în faţa
cuvântului scris or să cadă niţel din balamale“ – fără să
bănuiesc (nici atunci) că timp de patru zile nu o să mănânc
nimic (doar celebrul meu ceai neutru pe care-l folosesc de
vreo 30 de ani – o lingură de miere la doi litri lichid). Deci
am găsit firul şi sunt sigur că o să ţineţi cont de această
părere – vine de la un cititor bântuit de rigurozitate
(matematică!), chiar dacă ochelarii de cal ai dreptelor
paralele nu mi-a fost dat să-i port: stilul este inconfundabil
(nu-i de colea!), miroase a Titi Damian, dar dacă aş avea
ştiinţa de a scrie „O istorie a literaturii lumii“ v-aş aşeza în
grupa în care să aveţi companie pe Soljeniţân – descrieţi
excelent (evident că parţial – mă gândesc că vă gândiţi la o
trilogie). O formă diabolică de Gulag Total – asta a fost
„colectivul“ şi, cui vrea să mă contrazică, am multe să-i
povestesc, să-i fac demonstraţie.
Sunt oameni care au privit evenimentele din vârful
beldiei de nuntă – privilegiaţii - dar, cei mai mulţi – nuntaşii
– şi-au pus petic la opincă să poată merge mai departe
sărbătoarea – spre bălăbăneala celei mai drepte tâmpenii.
„Eu muncesc şi tu stai şi ţipi la mine că munca este datorie
de onaoare.“ „A, nu mai vrei să munceşti, nu vrei să faci ce
zicem noi, înseamnă că eşti împotrivă, eşti împotriva
poporului“ . Te puteai pune cu poporul? Dar adevăratul
popor făcea zile-muncă!
„Era mai bine înainte“ zic cei care nu ştiu să dea cu
coasa, să ţină gresoiul când o ascut, să prăşească porumbul,
să dea la porc, să înţepe vita de splină. Dacă poporul român
este (încă) un popor de vrajă (frumos în naivitatea lui
simplă) - eu cred asta, se datorează faptului că satul a existat
cu legile lui, „ale firii şi ale pământului”, cum frumos
spuneţi dumneavoastră, mai mult nescrise, cu farmecul dur
de poezie aspră, nu e deloc uşor să trăieşti la munte, pe acolo
au fost oameni înstăriţi (până în colectiv), şi nu boieri şi nici
chiaburi; ţăranul se lupta din greu nu să se îmbogăţească, ci
să nu devină sărac. „Tată, omul sărac ori este bolnav – să-l
ajuţi dacă poţi, ori este leneş – aprinde-i paiele!“ ne învăţa
tata.
Doamne, câte cărţi frumoase mai aveţi de scris! Aveţi de
unde – fie să fie !
Notă nr. 3: În 1912 – acte în regulă – satul Măţara
(atestat prin nume de pe timpul pelasgilor) avea 418 suflete;
pare incredibil, însă am făcut cu cineva o cercetare empirică
pe familii şi, când a început: în cutare familie erau 12, în alta
era 9 s.a.m.d, a ieşit cifra. Au fost momente (istorice) când
în Muscel existau 300 de familii. Acum se numeşte familie
casa unde mai există o persoană şi acea persoană are peste
70 de ani; satul românesc se topeşte încet, intră-n pământ şi
o să importăm casele pe care acum le exportăm, să mai vadă
şi nepoţii noştri cum arăta o prispă, un saivan pentru fân.
Nici nu ştim cât aur valorează un tub vechi de fântână şi neam apucat de comerţ …
Rotaru Grigore Delacamboru.
(continuare în pag. 21)

(urmare din pag. 1)

M-am bucurat nespus să-i întâlnesc „pe viu” şi
primirea a fost atât de călduroasă încât parcă ne ştiam de
mult.
Deschiderea oficială a avut loc vineri, 20 iulie, la
orele 11, când s-a desfăşurat prima rundă a atelierelor
literare. Organizatorii ne-au făcut onoarea de a deschide
cu noi atelierele, Florin şi cu mine făcând o succintă
prezentare a revistei Helis şi a celor ale căror nume se
leagă de ea. Revista a stârnit interes, mai ales că unii
dintre participanţi au mărturisit că nici nu şi-ar fi
imaginat că în Slobozia se scrie (eu mai auzisem asta), că
există o revistă cu frecvenţă lunară de apariţie, chiar şi
editură şi o asociaţie culturală. Adrian Suciu a mărturisit
că, pentru el, până acum, Slobozia reprezenta un oraş
prin care trecea când mergea la mare. Îţi mulţumim,
Adrian, pentru că, datorită ţie, s-a dezvăluit că Slobozia
este şi altceva decât un oraş de tranzit (mai nou, dacă
mergi pe autostradă, nici măcar asta nu mai e) şi te
aşteptăm cu drag la festivalul pe care cu siguranţă îl vom
organiza şi noi... undeva, cândva. Poetul Florin Dochia
a prezentat Revista Nouă, fondată de B.P. Haşdeu, care
apare la Câmpina. Din grupul primilor fondatori a făcut
parte şi Ştefan Bănulescu. Florin Dochia ne-a spus că
singurul exemplar care ar mai exista din primele apărute
s-ar afla la Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
Ialomiţa. Voila! Poetul Daniel Vorona a prezentat
revista pe care o editează singur singurel: Vama
Literară (Bucureşti). În continuare, au citit din creaţii
proprii poeţi debutanţi sau consacraţi: Laura Dan, Savu
Florea, Ioana Miron, Eglantina Becheru, Olivia
Oancea, Adrian Suciu, Adrian Munteanu. Poate şi
alţii, îmi cer scuze dacă i-am omis, dar memoria mea nu
este atât de bună şi mi se terminase, de-a lungul şi de-a
latul, suprafaţa liberă a pachetului de ţigări pe care
notam. Iată de ce nu mă las de fumat: dacă-mi vine
inspiraţia să scriu o poezie, şi n-am pe ce să notez? Nu se
cuvine să piardă ţara o poetă, pentr-un moft!
Începând cu ora 17, la Biblioteca Judeţeană
„Astra” din Sibiu, a avut loc evenimentul „Amprenta
poeziei”, în colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor
Sibiu. Au citit din poeziile lor domnul Savu Florea şi
tânărul Andrei, de 19 ani. Nevăzător de tot atâţia ani. Nu
pentru că s-ar fi născut aşa, ci pentru că „M-am născut
prematur şi, când m-au dus la incubator, n-au avut
ochelari de protecţie să-mi pună şi astfel am orbit”.
Pardon?! Ce n-au avut? Nu, Andrei, nu ochelarii le-au
lipsit, ci multe, multe alte lucruri, despre care nu vreau să
vorbesc. Dar nici să băgăm capul în nisip, ca struţul, nu
se cuvine. Fraţilor, când o să pricepem că un om nu-i un
ou de curcă? Andrei părea marcat cel mai mult de
experienţa din ultimii doi ani de liceu, petrecuţi într-o
şcoală „normală”, el fiind singurul elev cu deficienţe.
Spunea cu tristeţe că nu a avut prieteni, că, doar obligaţi
de anumiţi profesori, colegii lui îl mai ajutau să ajungă la
vreun laborator. Unii dintre noi l-au încurajat dându-i
exemple de nevăzători care sunt mai grozavi decât cei
sănătoşi, în multe privinţe. Ce simplu pare! M-am gândit
adeseori cum arată lumea celor care n-au văzut
niciodată, cum îşi reprezintă realitatea. Să trăieşti printre
oameni şi obiecte despre care n-ai nici cea mai vagă idee
cum sunt. Să nu-ţi poţi reprezenta forma, culoarea,
chipul tău în oglindă, nimic! Însă nu doar povestea lui
Andrei m-a impresionat (de fapt, el nu dorea să
impresioneze pe nimeni), ci şi poezia sa. O poezie în care
am simţit multă maturitate şi căldură. Ne-a spus că celor
care dorim ne poate trimite pe e-mail cărţile sale. Cu
prilejul evenimentului de la Bibliotecă, Adrian Suciu a
făcut următorul anunţ: anul viitor, Asociaţia
„Artgothica” va tipări prima antologie de poezie
contemporană în alfabetul Braille. Felicitări! Iată fapte
care atestă că unii se gândesc şi la cei aflaţi în suferinţă.
Şi nu doar se gândesc.
Ziua a continuat cu „Noaptea poeţilor” care a
început la orele 21 şi s-a desfăşurat la „Art Cafe”. (Ziua
a continuat cu noaptea, înţelegeţi...). Din nou au recitat
poeţii (printre care şi Amelia Stănescu, Mirela Lungu,
Florin Ciocea) de data aceasta, însă, a fost şi muzică.
Invitatul special al serii: Maria Gheorghiu. Despre care
auzisem, îi ascultasem şi unele melodii pe net, dar nu o
ascultasem niciodată live. O voce absolut încântătoare,
deloc monotonă şi surprinzătoare prin trăirea pe care o
transmite publicului. Ne-a cântat (şi încântat), de
asemenea, şi Tic Petroşel.
Sâmbătă, s-au reluat atelierele literare, cu prezentări
de carte, recitări, etc. Una dintre cărţile prezentate a fost

„Mireasa de sare” a Mariei Dobrescu, despre a cărei
poezie au vorbit Cezara Răducu (alias Magda Mirea) şi
Silviu Viorel Păcală. Un poet care a impresionat prin
forţa versului – Daniel Dăian – a prezentat cea de a treia
sa carte, apărută la editura „Grinta” (Cluj Napoca). Din
partea Editurii Grinta a fost domnul Gabriel Cojocaru
care, după o succintă prezentare a editurii, a oferit cu
generozitate cartea bilingvă a lui Lucian Blaga „În
marea trecere/ Pendant la grande traversée”, precum şi
o carte cu un format interesant (de inimă) dar şi cu un
conţinut pe măsură, a poetului Cristian Bădiliţă,
intitulată: „Fată frumoasă. Poeme de dragoste şi amor”.
Domnul Cornel Ungureanu, ajuns în tabără abia
sâmbătă, a ţinut un scurt discurs. Actorul Mihai Bica nea surprins şi încântat totdată cu versuri de Walter
Johrend, un neamţ pentru care limba română (poetică!)
pare a nu avea secrete. Silviu Guga a prezentat revista şi
editura „Cenaclul de la Păltiniş”, oferindu-ne numărul
din iulie a.c. Florin Dochia a vorbit despre o carte a
craioveanului Ioan Vintilă Fintiş. Domnul Niu
Herişanu, poet, sculptor (cel care a realizat şi trofeele
pentru premii) ne-a asigurat că antologia de anul acesta
va apărea în maximum 2 săptămâni. Graţie lui Adrian
Suciu, în această antologie vor fi prezenţi şi doi helisieni:
Florin Ciocea şi subsemnata. Însă la Sibiu, au fost
prezenţi, prin cărţile lor, pe care Florin le-a împărţit cu
generozitate nu se ştie cui, şi alţi helioţi cărora tot el le-a
făcut o scurtă prezentare: Gheorghe Dobre, Dan Elias,
Nicolae Teoharie, Costel Bunoaica. Marius Aldea a
citit atât din creaţiile sale cât şi din poeziile lui
Alexandar Stoikovici care nu a putut fi prezent la
festival. Am rezonat în mod special cu poezia lui Marius,
un tânăr ce pare să promită mult în literatură. Iar mi s-a
terminat pachetul de ţigări, iar nu mai ştiu cine-a urmat.
Înaintea atelierelor, am avut o discuţie interesantă cu
domnul Profesor Valeriu Mircea Popa, stârnind
indignarea lui Adrian Suciu care nu poate să priceapă „ce
găsesc femeile la domnia sa, de-l ascultă cu gura
căscată”. De fapt, înainte de asta, nu schimbasem o vorbă
cu dumnealui, discuţia s-a legat uşor de la o întrebare pe
care mi-a adresat-o, întrucât aflase, prin nu ştiu ce căi,
faptul că în ziua anterioară (de Sf. Ilie) fusesem la
Biserică înainte de începerea atelierelor. De aici încolo,
nu se mai spune, sunt lucruri de taină. (Aşi! Vreau doar
să-l oftic pe Adrian, făcându-l şi mai curios). Însă
discuţia a fost cu adevărat interesantă. Din păcate,
invidiosul de Adrian ne-a stricat tandemul, pretextând că
trebuie să se aşeze pe scaunul meu, pentru a putea să-şi
fixeze mai bine trepiedul pentru camera de filmat. Poţi să
zici ceva? Nu poţi!
Sâmbătă, începând cu ora 18, a avut loc decernarea
Premiilor naţionale pentru poezie „Mircea Ivănescu”,
într-o locaţie interesantă: Sala Oglinzilor a Forumului
Democrat al Germanilor din România. Călin
Sămărghiţan, Preşedintele Fundaţiei „Artgothica”, a
moderat evenimentul. Ideea premiilor „Mircea
Ivănescu” i-a venit lui Adrian Suciu la festivalul trecut al
Artgothicii, când poeţii erau îndureraţi de plecarea lui
Mircea Ivănescu. Zis şi făcut! Fără „Oare putem? Oare
nu ne-mpiedicăm? Oare nu ne împiedică alţii?” şi alte
asemenea. Juriul a fost compus din personalităţi
marcante ale literaturii române contemporane: Ion
Mureşan (Preşedinte), Cornel Ungureanu, Leo
Butnaru, Ioan Moldovan, Felix Nicolau. Cu excepţia
lui Felix Nicolau, aflat peste hotare, toţi ceilalţi membrii
au fost prezenţi la Sibiu. Premiile acordate au fost
următoarele: - Premiul naţional pentru poezie “Mircea
Ivănescu”:
PAUL VINICIUS – Liniştea de dinaintea liniştei,
Editura Tracus Arte, 2011.
- Premiul “Mircea Ivănescu” pentru debut: CRISTA
BILCIU – Poema desnuda, Editura Cartea
Românească, 2011.
- Premiul “Mopete” pentru manuscris: CĂTĂLIN
PAVEL Crista Bilciu mi-a fost colegă de cameră. Astfel,
am aflat, stând de vorbă cu ea, povestea unei tinere
regizoare de teatru care se luptă într-o lume ostilă,
dominată de misogini şi invidioase, să realizeze ceea ce
îi place, având multe renunţări pentru aceasta, inclusiv
confortul de a avea un loc stabil de locuit. Crista mi-a
lăsat impresia unui artist gata de orice sacrificiu pentru
arta sa. Mi-a spus că încă de copil a ştiut dintotdeauna ce
vrea să devină: în primul rând, scriitoare, deoarece
scriitorii i se păreau cei mai minunaţi oameni, apoi
regizoare, întrucât, după scriitori, cei mai demni de

respect i se păreau regizorii. Aşa să fie?
Programul a continuat cu „Noaptea poeţilor” la
Boemian Flow art&pub. Atmosfera a fost destinsă de
Alex, un băiat de 10 ani care a cântat superb din voce şi
chitară, inclusiv melodii compuse de el, care a
interacţionat excelent cu publicul. S-a citit multă poezie.
Adrian Suciu s-a dovedit un excelent organizator, având
în vedere că poeţii nu sunt uşor de ţinut în frâu. A
convenit ca cei care doresc să „înhaţe” microfonul, să
treacă mai întâi pe la el, să se înscrie. Mai reţinută în
astfel de situaţii, în plus având complexul prozatoarei, eu
n-am dat năvală la înscriere, aşa că stăteam liniştită în
colţul meu, ascultând. Adrian a reuşit să mă ridice şi de
data aceasta de pe scaun. Când mi-am auzit numele, mai
s-o iau la fugă, dar m-am gândit că nu se face, având în
vedere strădania organizatorilor pentru un astfel de
eveniment. Am citit „Domnişoara Nimeni” şi am dat să
scap, pretextând că a fost lungă. Adrian mi-a ordonat să
mai „zic” una, pe care să i-o dedic lui. M-am conformat.
Din sală, mi s-a spus că nu s-au văzut emoţiile, dar numai
eu ştiu ce nu mi-a tremurat, de la voce până la foile din
mână. Cu atâtea somităţi poetice în jur şi cu Paul Vinicius
care stătea pregătit cu replica sa preferată: „Să-mi bip bip
în ea, dacă asta-i poezie!”. Totuşi, la poezia doamnelor sa abţinut, probabil pentru a nu provoca oarece confuzii de
direcţie. Florinică citise şi el înainte, el are un succes
teribil pe unde se duce, doar că de data asta, începuse să
nu mai vadă literele. A pretextat că datorită luminii slabe,
dar eu cred că şi la el or fost ceva emoţii. Sau nu?
Adrian mai dădea din când în când pauză de
conversaţie. Asta mi-a plăcut teribil. Când se aculta
poezie, nu se vorbea. I-a invitat pe cei cărora nu le place,
să iasă afară. Aşa şi trebuie, dacă noi nu ne respectăm, ce
pretenţii putem avea să ne respecte alţii? În pauzele de
conversaţie, am mai sporovăit cu Tania, soţia lui Andrei
Velea. După terminarea secţiunii disciplinate, s-a ţinut
cea de open microphone, un fel de „care-apucă
microfonul, zice”. Printre cei care au reuşit să-l înhaţe sau numărat Emilia Zăinel şi Victor Potra. La plecare, am
aflat de la sculptorul Niu Herişanu că a învăţat să
cioplească încă de copil, fiind nevoit să-şi construiască
singur jucăriile, întrucât tatăl său era deţinut politic, iar
mama nu-şi permitea să cumpere jucării. Mă întreb de
câţi sculptori se lipseşte, azi, ţara, având în vedere că
jucăriile sunt gata „cioplite”.
După retragerea de la Boemian Flow, s-a stat în curtea
interioară până dimineaţă. Din păcate, pe la 2, eu tot a
trebuit să merg la somn, având în vedere că a doua zi
timona era la mine.
M-am întors acasă cu un teanc de cărţi pe care, din
respect pentru cei care le-au scris şi mi le-au oferit, îmi
permit să le numesc aici, împreună cu autorii, în ordine
aleatorie: Magda Mirea – Siaj, Maria Dobrescu –
Mireasa de sare, Marinela Porumb: Dincolo de iubire,
Pădurea de sticlă şi Reţetele Herminei, Călin
Sămărghiţan – Fardad, Florin Dochia: Prins în lumea
cuvintelor, Elegii de pe strada mea, Şarpele
dezaripat.
Nu pot încheia articolul fără să amintesc de Fara. Nu,
Fara nu e o poetă, dar îi place mult poezia, la fel şi
muzica. E vorba de căţeluşa (ogar persan) lui Călin
Sămărghiţan, care a fost aproape tot timpul cu noi.
Drăguţă, cuminţică şi mare iubitoare de artă.
Am rămas cu o amintire frumoasă a taberei de poezie
Artgothica, a celor care m-au bucurat prin prezenţa lor,
prin poezia, prin muzica lor. Pentru că evenimentul a
avut o înaltă ţinută, felicit organizatorii, sponsorii şi pe
toţi cei care au pus umărul mai mult sau mai puţin la
reuşita manifestării. Inclusiv pe cele două doamne care
au avut grijă ca, pe parcursul şederii noastre, să nu ne
lipsească nimic.
Ne-am îmbrăţişat la plecare, ba chiar „am schimbat”
vreo două lacrimi, nu spun cu cine, că dumnealui şi-a
creat o aură de tip dur şi poate nu vrea să fie dat de gol.
Dar eu ştiu că lacrimile sunt semnul unei anume
sensibilităţi (ori poet insensibil n-ai să vezi, decât
vreunul pârât) şi, totodată, semn că eşti viu şi că nu faci
umbră degeaba pământului.
Organizator: Asociaţia Artgothica Sibiu;
Evenimente organizate cu sprijinul Consiliului
Judeţean Sibiu şi al Eli Lilly România
Partener principal: Editura ATU Sibiu
Parteneri: Biblioteca Judeteana Astra Sibiu, Cercul
Militar Sibiu, Consistoriul Superior al Bisericii
Evanghelice C.A. Sibiu, Asociaţia Nevăzătorilor Sibiu,
Editura Grinta Cluj-Napoca, Cafeneaua Artiştilor „Art
Cafe Sibiu”, „Bohemian Flow art&pub”, printATU.ro.
Parteneri media: Revista „Cenaclul de la Păltiniş”,
www.agonia. ro, www.fdl.ro, „Agenţia de carte”,
„Tribuna”, Radio România Cultural
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Scrieţi despre masa cu trei picioare, scundă – simbol
solar, pe aşa ceva se tăiau pepenii de la Crăciun până după
Bobotează: îi aduceau toamna în căruţă de la Căldăruşanca,
Padina, Floricica, Pogoanele, Reviga, etc. – pe unde aveau
ai noştri pământurile, mergeau pe drum trei zile, aveam
cinci ani când tata mă purta în căruţă (de drag mergeam la
Câmp!), cu dejugători, mămăligă la resteu, bota cu lapte,
căţeaua sub codirlă (era pentru hoţi), ouăle în mălai, carnea
la untură – au fost lucruri universale, dar ţăranul muntean a
fost aprig, cu gesturi calculate dar insistent, dacă era numai
după el – nu se făcea colectiv. Aduceau pepenii de la
depărtare de trei zile şi-i tăiau de Anul Nou: scrieţi că
păstrau merele şi perele în beci înfăşurate în otavă – aşa se
întâmpla, dar despre formula lui tata de a păstra pepenii nu
mi-am luat notiţe: ori pepenii aceia erau după soi, ori
păstrarea lor (nu mai ştiu dacă în rumeguş, ori în nisip alb,
mai aducem mică de la Piatra Albă, o coceam şi făceam
praf) – dacă mai punea ceva în lăzile de păstrare –
individuale – nu mai ştiu!, că îl tăia felii în clucă (atunci
vedeam şi eu un om fericit – taică-meu când da drumul la
felii să cadă sub formă de raze pe faţa rotundă a mesei), în
acel moment trebuia să strigăm în cor, un fel de descântec…
Auaaa!( mai târziu am citit că este o reminiscenţă pelasgică
păstrată în memoria colectivă) …altfel am fi găsit miezul
pălit şi bineînţeles că strigam şi ridicam mâinile spre tavan
şi miezul era fraged de parcă acel pepene atunci era adus din
bostană (afară – minus 15 grade!). Când zicea către soacrăsa: „Mămică, să dai jos din cui Masa Rotundă !“ ne dam
coate, adică vine pepenele şi atunci îşi căuta fiecare „cârpa
de mâncat pepene“, o bucată de pânză de in şi fiecare avem
literă cusută-n culoare pe ea, pentru că s-a luat hotărâre cârpa să fie-nsemnată - în urma vreunui scandal, pentru că
fără cârpă îţi intra zeama-n sân şi mai încolo miroseai a
stricat; de grăbit să ne-nfigem pe apucate – nu o făceam,
pepenele era aşa de mare, că mâncau toţi ai casei şi tot mai
rămânea mai mult de un sfert. „M-am făcut ţâmpănă!“ –
auzeai câte o vorbă camboreană .
„Colectivul“ a luat la obor bucuriile simple ale ţăranului
român şi a declanşat algoritmul depopulării satelor: va sosi
în curând vremea când o pereche de vătale o să coste cât un
apartament la oraş, ce să mai zicem de obiceiul - hai, să
băgăm cânepa în lac! Ţăranul român, nici vorbă că a fost
„şlefuit“, i s-a propus „binele“ cu forţa şi, de fapt, a fost târât
într-o formă de exploatare veritabilă – tu munceşte, eu te
normez - şi erau foarte mulţi normatori, se-ntunecase
pământul... Există şi un paradox: chemarea către oraş a
distrus colectivul; cerc vicios: înfiinţarea colectivului a
distrus satul şi agonia satului a făcut ca bomba să trăsnească
– nu a mai fost cine să fie normat!
Am dat proiect la tâmplar să-mi facă o masă cu trei
picioare – nu sunt sigur de proporţii, de dimensiuni: faptul
că avea picioarele scunde ţinea de ritual. Existau nişte
reguli de sodă caustică: a) la masă nu se vorbeşte (ne mai
umfla râsul – dar, când simţeam că vine momentul, găseam
un motiv şi alergam afară, dădeam cu apă pe ochi sau cu
zăpadă); b) chiar dacă aveai numai doi ani – să te sprijini de
masă era interzis, … ori (Doamne fereşte!): să stai cu
fundul pe ea …hă …unde te crezi, este faţa Soarelui, este
faţa lui Iisus – burdihanie…); c) masa avea orificiu tip
Tărtăria, pentru agăţat în cui sau o cheutoare de lemn sau
metalică; d) după fiecare ospăţ i se opărea faţa cu ceai de
izmă ori muşeţel sau rostopască; e) masa rotundă înaltă cu
un ax central şi numai la bază cu trei pinteni laterali era
pentru preot când venea cu Botezul sau făcea Sfeştanie. Vă
întreb: mai aveţi masa rotundă (mică) la Muscel? ar fi
interesante dimensiunile, Masa Tăcerii a lui Brâncuşi…Mia spus tata că nea Ionică avea o masă unică, dintr-o singură
tulpină de tei. O mămăligă rotundă răsturnată pe un fund
rotund, aşezat pe o masă rotundă: foloseai hrană de trei ori
întărită cu puterile aceluiaşi simbol; mâncând, aduceai
sacrificiu Soarelui pentru căci, prin lumină, a obligat
pământul să ne dea şi hrana noastră. Trebuie înţeles ca un
permanent sacrificiu şi ar fi suficient: surplusul de
sacrificiu ar însemna că doreşti mai mult decât este bine.
La Camboru (vă rog, să nu mai scrieţi Camburu!)
păstrez în Casamare masa rotundă înaltă cu ax – este
străveche – bunicul dinspre mama – Fănică Burghiu o avea
de la bunicul dumnealui (Neculai) – este un odor! Lucruri
pe care le-am pierdut în timp: masa mică rotundă, un
buduroi (l-am dat pentru muzeu şi aud că a ajuns prin
Canada!), piatra de răsfug, o sabie akinakes şi o zăbală
dacică. Păstrez (în bibliotecă!) fierul de plug al plugului de
lemn (cred că sec al IX-lea) găsit în curtea casei la Camboru
şi un ciocan făcut din oţel - 99 de procente – nemuritor.
Nota nr. 4: Cred că aţi auzit de masa de piatră
rectangulară din curtea bisericii de la Muscel, de tubul de
fântână de la Ursari, de candelabrul cel vechi – de pe timpul

părintelui Chivoiu, de clopotul cel mic – 22 kg de argint, de
ulucul de piatră de lângă fântâna lui Stoenel din Bozioru –
fântâna aceea este făcută numai din tuburi cioplite, erau în
plan să fie înstrăinate ghizdurile sub formă de ceaşcă din
Măţara, de la poarta lui Ion Boştoc şi, mai nou, a venit unul
să disloce un gogoloi de la Babele de la Ulmet să-l ducă la
dumnealui în curte, la vilă, în Danemarca… te doare capul!
şi dacă nu ne-am cunoaşte, s-ar pune eticheta – S.F.…
Domnul Mândricel ce mai zice? O fi ştiind de toate acestea
???!!! Oare ştie cineva că biserica de la Muscel este
monument istoric (ridicată pe timpul lui Cuza pe locul altei
biserici, şi ea pe locul alteia? Nimeni nu vede că în
interiorul ei, la loc de vizibil se află însemnele masonice triunghiul şi ochiul? Am impresia că nici patriarhia, nici
episcopia nu au habar de aşa splendoare (întreţinută cu
veneraţie de puţinii credincioşi rămaşi) cu picturile
interioare realizate direct pe scândură de tei!
Despre mafia cărţilor vechi (bisericeşti) nu am voie să
vorbesc – stau şi mă întreb de ce a căzut Net-ul, cică a venit
unul cu şurubelniţa şi a umblat la caseta de pe hol la parter –
eu stau la etajul I!). Au început să se vândă casele cu prispă
şi cu tindă şi cu beci, vin cu trailere mari, cu macarale şi
buldozer şi rămâne locul curat – se va întinde mândră
păşune de tip pelasgic pe unde ne-am jucat „pitita“ şi nu de
mult îmi făceam probleme: „Doamne, dacă o fi să fie şi la
Camboru, şi la Riveche, şi la Dimeneşti să umble turme
frumoase cu batali înfotăzaţi în frunte, atunci acei ciobani ai
viitorului vor avea de lucru cu piatra de la fostele case –
ziceam – şi recunosc că am zis în eroare! Vin, cumpără şi
pleacă luând totul: şi piatra, şi bolovanul rotund de la poartă
(mare păcat să mişti aşa ceva de la locul ce i s-a dat!). Au
început a se trezi popoarele din somnul care a născut
monştri: importă satele! Tinda şi Casamare, şi beciul, şi
acoperişul în patru ape au miros de sacralitate; betonul este
o piatră chinuită, în combinaţie cu fierul i s-a luat duhul;
lemnul este catifelat şi piatra piatră are duh. Are! însă numai
acolo unde i-a fost hărăzit locul. S-o fi întrebat cel ce mişcă
un tub de fântână de la locul lui că şi mişcă undele cereşti,
cele ce-au răsărit pentru legătura dintre cele nemuritoare –
apa de băut şi puterea tainică a stelelor (a eterului)? Dispar
pe rând, mai toate duhurile! Am tot scâncit că avem gropi şi
noroaie, că suntem izolaţi – acesta a fost Raiul, această
izolare a ţinut echilibrul: dacă un uluc de piatră are peste
2000 (două mii) de ani – te apuci tu – Zombilică să-l faci
vânzător, că vezi - doamne, a fost a lui ta'c'tu – mare!?
Nemernicie: unele tuburi au fost cioplite de călugării
dacilor, echipe care au lucrat şi la Rupestre, tehnica
cioplirii este aceeaşi, în plus, pe buzele celor folosite ca
ghizduri se mai văd semne – litere străvechi – ar avea de
lucru specialiştii în descifrări, dacă nu, de ce nepoţii mei,
pentru un tub de piatră al acelor vremuri de demult – să
meargă în altă ţară să-l vadă ?
„Colectivul“ a format oameni „noi”. Tatăl

Florea Miu şi-a subintitulat poemele din volumul
SECUNDA ŞI TEMPLUL (Ed. Autograf MJM, Craiova, 2011),
drept metafizice. Într-adevăr, ele instituie un discurs asupra
fiinţei, în manieră proprie. La Florea Miu, fiinţa, această
abstracţiune indefinibilă noţional pentru că se află îtr-o continuă
devenire, şi care trebuie să includă esenţa viului, ia forma
clepsidrei şi încape într-o lacrimă. Cupa superioară este
rezervată transcendenţei goale: „Mi-e teamă să mai stau aici/ cu
tot cerul adunat deasupra mea./ (...) / Pe de altă parte,/ cerul îmi
este şi povară, şi casă:/ dar cu acoperişul foarte înalt/ care ar trebui
uneori reparat./ Am pus câteva gânduri ici-colo/ ca să nu mă
plouă,/ însă mi-e greu să ajung până sus./ Pe lângă strivitorul gol
de deasupra,/ greutăţile din mine/ mi se par uşoare.” (Despre cer)
Cupa inferioară a clepsidrei ontologice este rezervaţă
trăirilor proprii, condiţiei de fiinţă muritoare, dezamăgită de
relaţiile sociale inautentice, instaurate de contemporani: „Ce să
mă fac cu sufletul ăsta al meu/ care mă trage în jos/ ca o piatră de
moară?!” (Malformaţie congenitală)
Drumurile, care constituie simbolul predilect al poetului,
încă din volumul CERUL DIN LACRIMĂ (Ed. Ramuri,
Craiova, 2009) nu duc nicăieri. Cel vertical, care trece prin
gâtuirea clepsidrei, se pierde în neantul trascendenţei, iar cele
terestre, labirintice prin câmpie, marchează absurdul existenţei:
„Dureroase mai sunt drumurile câmpiei!/ Nu e nimic să le
adăpostească./ (...) / Dureroase mai sunt drumurile câmpiei!/
Arse de soare şi mâncate de ploi -/ în rănile lor se văd urmele
celor/ care n-au ajuns nicăieri.” (Umbră şi semne)
Viaţa este imaginată ca o călătorie iniţiatică, în sensul
teoretizat de Mircea Eliade. Conform istoricului religiilor,
călătoria se desfăşoară în interiorul nostru, spre regăsirea de sine.
Florea Miu nu găseşte un centru reconfortant al fiinţei, de unde
decurge tristeţea incurabilă şi călătoriile fără sens.
Existenţa aridă, într-o societate cu valorile răsturnate,
instituie o nostalgie insurmontabilă: „Trăiesc cu sentimentul/ că
istoria s-a sfârşit/ fără măcar să fi băgat de seamă/ că nimeni nu e
mai presus/ de întâmplări!” (Ultima zi)

dumneavoastră, tatăl meu şi alte persoane de o vârstă cu ei
ar fi zis lui Zombilică: „măi, noi credem că eşti cam prost !“,
adică , mai pe ocolite - „astâmpără-te!“. Dar Zombilică se
gândeşte numai la tubul lui digestiv şi, la o adică, îţi aduce
aminte că este în schemă şi tu nu eşti şi dacă el vrea, şi
întotdeauna vrea, îţi inventează vreo două de nu-ţi mai
trebuie câte zilişoare vei mai avea nici tub, nici călugări,
nici abur albastru; este-adevărat îi ţâţâie fundul, ştie că-i
eliminat, dar mai încearcă, se mai ţine cu unghiile, mai
ţâfneşte cu scuipat, mai dă cu mînjeaua, doar-doar lumea şio aduce aminte că el a ţinut lumea în scripeţi.
Nota nr 5: Este ora 10 şi 14 minute şi eu scriu, avantaj –
scriu direct la tastatură, fără ciornă, pe urmă repar pe ici,
adaug pe acolo – nu este timp, domnule, mi-am aranjat toate
treburile vieţii, sunt sănătos, ca toată lumea am şi bucurii şi,
dacă vin necazuri, mă gândesc cum să le micşorez
efectul…, dar timpul s-a micşorat, nu o mai fi având răbdare
? Despre locurile natale şi despre albine aş scrie la nesfârşit
şi în oricare moment despre un alt aspect; cu siguranţă este
adevărat: purtăm în codul nostru interior harta-matrice a
locului unde ne-am născut. Nu ar fi absurd să vă fie mai drag
cătunul Camboru decât zona din Muscel numită Dimineşti
?! Aaaa… dacă plecăm în lume şi ne întâlnim la Sibiu,
atunci se schimbă povestea – suntem din comuna Colţi
(toponim cu iz pelasgic însemnând „stâncă”, ai auzit lume –
noi aceştia suntem din Colţi, vrei să-ţi arăt o bucată de
chihlimbar – poate că am vreun nasture pe la mine, dar nu
această bogăţie (accidentală) mă face să mă entuziasmez, ci
faptul că suntem din Colţi, locul legendarei Colchide unde
au poposit demult argonauţii greci în căutarea Lânii de Aur.
Chiar o fi coincidenţă că locul se numeşte de când se ştie
Martire, adică de la zeul Marte pe care romanii l-au
împrumutat de la pelasgi, că Samarul şi Vârful Ceciliei
poartă nume provinciilor antice Samaria şi Cilicia, de unde
au venit Sava Gotul cu misionarii lui, că dealul din spate se
numeşte Vârful Goţilor?
Şi tot aşa! Omul sfinţeşte locul – nu mai este nevoie de
vreo demonstraţie! Reciproc: locul induce sfinţenie în om da, însă ce faci cu acest Dar - trebuie să fie preocuparea ta,
Dumnezeu are şi alte griji!
Nota nr. 6: Cu toată strălucirea expresiei – cartea
aceasta plimbă cititorul pe tărâmul sacru al acestor urme
matriciale: sacralitatea unui loc are anumite dimensiuni
prin ceea ce i-a fost dat să fie – ca loc pământesc legat de
stele, dar şi prin ceea ce s-a petrecut în timp acolo; cei vechi
făptuiau mărind (păzind, întărind) doza de sacru, noi cei din
urmă să fim jefuitorii!!?? Te cuprinde cu frig şi, pe zi ce
trece, te cuprinde şi deznădejdea; de fapt, pe asta se
mizează: poate renunţă, poate dispare satul… De ce,
domnule, de ce să dispară Raiul? Vătrai ...vatră + rai. Lângă
vatra Raiului / Este „Fagul” Omului, adică al scriitorului
Titi Damian.
A scris aceste rânduri cu mândrie, cu plecăciune şi din
inimă,
Rotaru Grigore Delacamboru.
N.B. Acest text a stat ascuns doi ani în memoria
calculatorului.
Dincolo de scriitura modernă, poetul teleormănean Florea
Miu rămâne un tradiţionalist care respinge postmodernismul.
Simbolurile sale predilecte sunt: clepsidra, drumurile, lacrimile,
pădurile, poarta, fântâna (ultimele două de sorginte folclorică).
Poarta sufletului nu se mai deschide primitoare, iar din fântâna
eului se găleţile scot nămol.
Peregrinările autobiografice trec desigur şi prin câmpia
împădurită a Teleormanului. Evenimentele vieţii sunt o înşiruire
de lacrimi prin care poetul călătoreşte într-o transhumanţă fluidă.
Plânsul reprezintă o abluţiune terapeutică prin spălarea sufletului
cu lacrimi curate.
Poemul Secunda şi templul care dă titlul volumului, are şi el o
structură clepsidrică. Poetul resimte sacralitatea fără de sens a
lumii, motiv pentru care se retrage în adâncurile sinelui. Prin
orificiul clepsidrei existenţiale se încearcă, fără rezultat,
comunicarea cu cerul. Căderea aduce însingurarea fiinţei : „Toate
întâmplările se adună/ într-o dâră din ce în ce mai subţire/ care se
va pierde cândva în văzduh.// E plină de mine secunda./ De mine
nu mai am loc/ şi, asemenea frunzei din arbori,/ spre adânc mă
întorc.”
În medifaţiile sale incitante, poetul aruncă o privire indiscretă
în spatele cortinei condiţiei umane şi este dezamăgit de
efemeritatea vieţii, aidoma jocului umbrelor platonice pe ecranul
existenţei: „Întotdeauna am vrut să privesc/ ceea ce n-ar trebui să
se vadă./ Acolo, în spatele nemişcat/ din care răsare doar umbra.”
(Acorduri finale)
Volumul de versuri la care ne referim /1/ atestă că poetul şi-a
conturat mai exact personalitatea melancolică, acutizându-şi
unicitatea/singurătatea. Demersul esenţializat aduce profunzime
crepusculară.
Paul Aretzu caracterizează exact poezia lui Florea Miu:
„Continuând să-şi clarifice identitatea, poetul înţelege că se află
zidit într-un labirint din care nu poate scăpa, într-o ţară a lui
Nimeni, pierdut între două nopţi eterne, în anonimatul cosmic.”
Pentru mine, poetul este zidit într-o clepsidră.
Lucian Gruia
1. Florea Miu – SECUNDA ŞI TEMPLUL (Ed. Autograf
MJM, Craiova, 2011)

(urmare din numărul trecut)
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Note pregătitoare pentru întâlnirea
lui Iov cu Socrate

Întrebări formulate venind dinspre Socrate: Care
este acţiunea lui Iov ca om curat în raport cu semenii
săi ? Face el, adică, din curăţenie, un scop al unei
acţiuni de îndreptare morală a membrilor comunităţii
sale ? Vezi cerinţa ca omul rău să fie pedepsit în timpul
vieţii. Vezi şi treapta cea mai de jos a umanului
descrisă de Iov – copii sălbatici.

XX
În timpul experimentului şi după acesta,
Divinitatea nu mai stă lângă Iov – aproape de cortul
lui. Acum era evident pentru oricine că Dumnezeu nu
mai era cel dinainte care-l răsfăţa pe Iov. Domnul
meu, gândea pământeanul, suferise o schimbare, dacă
fără un motiv anume s-a îndepărtat de mine şi mă
pedepseşte. Dacă Dumnezeu pedepseşte pe un om
fără vină sau pe un om care a păcătuit fără să ştie,
atunci este nevoie de cineva – o nouă divinitate ? - care
să mijlocească între mine ca om şi acest Dumnezeu
care nu mai receptează semnalele transmise de mine
în vechile coduri. Adică să-mi susţină nevinovăţia în
faţa Domnului sau, dac-am greşti, să -mi obţină
iertarea păcatului. Prin ideea salvatoare a
Răscumpărătorului, conceptul de Dumnezeu primeşte
o nouă determinare. Aceasta pare a fi o consecinţă
necesară a cazului Iov – aşa cum a fost asimilat în
religia ebraică. Şi, demn de reţinut, el apare pentru
prima dată în mintea lui Iov – în sufletul său răvăşit.
XXI
Conştiinţa nevinovăţiei este temei al căii către
Dumnezeu. Acest parcurs, însă, omul nu îl poate face
singur. Omului ar trebui să-i fie alături un însoţitor
divin. Atenţie ! Iov trăise deja această experienţă a
însoţirii divine, dar numai pe pământ şi numai de la
naştere până la un anumit moment – crucial – al vieţii.
Răscumpărătorul îl va însoţi, conform gândului
căutător al lui Iov, atât pe pământ, începând chiar cu
această neaşteptată răscruce a drumului vieţii sale, cât şi
în cer. Fundamental ! Deci nu în lumea morţilor ! Vezi
Ultimul solilocviu cu tabloul aevea al omului curat.
XXII
Afirmarea paternităţii divine este un argument
forte în demersul apropierii zeului de fiinţa umană
care îl caută pentru a fi recunoscută şi asumată. Tacit,
condiţia umană – inferioară -, revendică o atitudine
responsabilă din partea condiţiei divine – superioare.
XXIII
Gândită ca încercare a bunei credinţe a lui Iov,
cedarea Domnului în faţa ispitelor Satanei are un
rezultat care-i depăşeşte aşteptările: da, Iov este un
drept-credincios care numai din iubire pentru
Dumnezeu îşi menţine credinţa; dar mai e de lucrat
pentru ca natura umană ea însăşi şi nu doar un
exemplar excepţional al ei să fie capabilă de o
asemenea performanţă. Ce-i spune Iov lui Dumnezeu
completează rezultatele acestui experiment sui
generis. Iov nu obţine doar propria sa reabilitare în
faţa semenilor, ci şi promovarea unui nou proiect
uman în cadrul programului mai amplu al divinităţii
reformate ea însăşi.
XXIV
Unde-i fuseseră ideile, gândurile etc. pe care Iov le
aduce acum la lumina conştiinţei ? Înainte, cu
Dumnezeu lângă sine, nu le avea încă, ori i se păreau
fără importanţă ? (Se poate vorbi de inconştientul lui
Iov ? De arhetipul lui Dumnezeu – imago dei – din
sufletul său ?) În sufletul lui Iov primea contur, fără să
ştie, profilul unui nou Dumnezeu – idee fundamentală
! (Sau abia acum, prin sufletul răvăşit, se deschide larg
poarta Sinelui ?)
XXV
Momentul Iov: Iov este tot un ales; punerea lui la
încercare nu serveşte unui scop divin; Dumnezeu nu
discută cu Iov, deşi îl aude; este vorba de o îndepărtare
de om al lui Dumnezeu ? Dumnezeu nu mai face un
legământ cu Iov, aşa cum făcuse cu Avraam, de

XXXI
Moto:
“Psyhe conţine ceva divin, iar interesul fiecăruia
este să aibă grijă de sănătatea acestuia”.
(Proverb al lui Socrate)
exemplu. De ce ? Vremea legămintelor se pare că
trecuse, teama nu îşi dovedise eficacitatea iar în cazul
lui Iov fusese depăşită şi în calitatea ei de temei al
înţelepciunii umane. Noua înţelepciune statuează
existenţa omului bun ca fiind acela care îndeplineşte
poruncile divine ca de la sine. Problemă: poate
Dumnezeu să lase, de acum înainte, sarcina
ameliorării condiţiei umane în seama oamenilor buni
şi a noii lor înţelepciuni ? Vezi şi misiunea divină a lui
Socrate primită prin oracolul de la Delfi !
XXVI
Problemă fundamentală: cum se raportează aşazisa nouă înţelepciune, deschisă de meditaţia lui Iov,
la înţelepciunea socratică ?
XXVII
Iov dă o soluţie problemei apărute după moartea
lui Moise: cum va mai putea vreodată un om să-i
vorbească lui Dumnezeu faţă la faţă ? (cum îl vei mai
vedea aevea pe Dumnezeu?) Socrate nu-şi pune
niciodată această problemă.
XXVIII
Cum se vede dinspre paginile anterioare ale
“Cărţii lui Iov” convingerea personajului că este
nevinovat în faţa lui Dumnezeu ? Între rândurile
legendei, pretenţia aceasta pare corectă: Dumnezeul
însuşi îl evaluează la superlativ. În plus, bunăstarea lui
şi a familiei sale era dovada concretă a binecuvântării
divine. La acestea se mai poate adăuga trăirea însăşi a
subiectului ca om având convingerea că în toate
situaţiile a avut un comportament conform cu
cerinţele lui Dumnezeu. Când dovada concretă a
binecuvântării divine dispare şi Iov devine sărac,
bolnav şi fără copii, subiectul continuă, totuşi, să
trăiască acelaşi sentiment al curăţeniei care, în noua
situaţie de viaţă, ce-l arată ca vinovat, se transformă în
nevinovăţie. Puterea de a-şi susţine nevinovăţia întrun context advers. Puterea conştiinţei de sine – Omul
poate fi curat în anumite condiţii ontologice. La fel
Socrate, după ce judecătorii votaseră că este vinovat.
XXIX
Grila izraelită: aprecierea superlativă a eroului de
către divinitate; punerea la încercare a credinţei
eroului; dezbaterea pământeană din“Vorbirile”;
repunerea personajului în starea fizică şi de bunăstare
materială şi familială corespunzătoare nevinovăţiei.
Ce apare în plus ? Starea de bunăstare şi bunătrăire
dinaintea încercării ascundea o nemulţumire lăuntrică
– deci nu era întru totul curată ! Un sentiment tulbure.
Fundamental ! Aceasta este limita înţelepciunii ca
teamă de Dumnezeu ! După ce Iov va depăşi această
limită, devenind fără teamă de Dumnezeu, el va putea
aduce la lumină şi aceste sedimente de gândire
tăinuite. Iov este vinovat potenţial tocmai întrucât
ascundea faţă de Dumnezeu ceva... În Iov se dă lupta
de eliberare a gândirii de sub clopotul fricii de
Dumnezeu. Ruptura lui de tradiţie este explicită. Este
primul reprezentatnt al noii înţelepciuni. Toţi ceilalţi
nu sunt înţelepţi.

Când realizează Iov limitele proiectului uman
promovat de divinitate ? Sunt restricţii resimţite în
acţiunea propriu-zisă ori în meditaţie ? De comparat
situaţia de viaţă descrisă de Iov când era în
plenitudinea lui umană cu situaţia de viaţă generală a
omului pe care o descrie după cădere. Înainte de
cădere, Iov era un fel de Dumnezeu al comunităţii sale.
Vederea de sus. Iov era cel mai bine poziţionat om în
raport cu genul căruia îi aparţinea şi pe care îl avea sub
observaţie, judecare şi ocrotire. Este o perspectivă
care favorizează generalizările şi abstractizările.
Diferenţa lui Iov faţă de Dumnezeu: el este la fel de
interesat de om deşi nu este creatorul lui.
XXXII
Când trăieşte în bunăstare, deci în braţele lui
Dumnezeu, Iov nu pare să fie preocupat de moarte –
cum va fi etc. Totul i se pare ca o încununare de bun
augur sub oblăduirea binecuvântării divine. Vezi şi
Socrate, “Apologia” 41c: “Pentru un om bun nu există
nimic rău, nici în viaţă, nici în moarte, iar zeul are grijă
de soarta lui.” Când, însă, este lăsat să cadă din braţele
divine în groapa plină de mizerie şi boală, moartea îşi
iţeşte şi ea în ochii lui faţa hidoasă. Chiar viaţa dusă
până acum îi apare într-o nouă lumină. Ca şi cum Iov ar
fi devenit solidar cu destinul genului uman pe care până
atunci îl privea oarecum de sus, ca un favorit al sorţii.
XXXIII
Să ne întrebăm: pe cine ajută Iov prin zbuciumul
său meditativ ? Problema fundamentală pe care o
formulează Iov: are omul toate datele constitutive
necesare şi suficiente pentru a fi curat ? (pentru a duce
o viaţă în conformitate cu exigenţele divinităţii
creatoare ?) Altfel spus:putem să-i cerem omului, cu
deplin temei, un comportament de om bun ?
XXXIV
Fundamental: Iov – răspunderea fiinţei umane/
înţeleptului/ faţă de omul însuşi.
XXXV
Divinitatea îl pune în încurcătură pe Iov ( vezi
evoluţia de la disperare – implozie – dorinţa de
moarte, la cugetare – explozie – şi moartea ca
reînviere) iar acesta, la rândul său, îi pune în
încurcătură pe cei trei interlocutori ai săi prin
afirmarea nevinovăţiei sale. Dialogul dintre ei va duce
la cunoaşterea adevărului şi scoaterea la lumină a ceea
ce altfel nu s-ar fi ştiut niciodată... A aduce la
conştiinţă ceea ce era în inconştient. Paralel, la
Socrate: maieutica – a pune în încurcătură pe
interlocutor – întrebări – a aduce la conştiinţă ceea ce
era în inconştient. De analizat conştiinţa nevinovăţiei
la Iov din punctul de vedere al principiului socratic
“nimeni nu comite răul cu bună-ştiinţă”.
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Uitarea se cuibărise de ceva vreme în ramurile
groase ale unui nuc. Era un nuc mare, bătrân, cu
prestanţă de statuie antică năpădită de licheni şi
buruieni. Îşi ţinea rădăcinile bine înfipte în
răzorul ce delimita două loturi de pământ, aparent
cultivate. Aparenţa venea tocmai din faptul că
buruienile care făceau vizibil răzorul erau mult
mai înalte decât cele care năpădiseră rarii butuci
de viţă de vie ce ocupau, haotic, cele două loturi.
Adieri line, de toamnă, unduiau frunzele
nucului, stârnindu-le într-un balet suav, nedefinit,
slăbindu-le de multe ori legăturile cu ramurile
făcându-le să cadă, să plece într-o scurtă călătorie
către sol, pe un traseu tot atât de nebănuit precum
jocul lor. Sub nuc, frunzele căzute peste
buruienile înalte, păreau pălării de vreme rea
aşezate peste creştetele ofilite de vreme.
Crengile groase, unduite de adierea lină, se
frecau de o bârnă lungă de salcâm, adânc înfiptă
în pământ la umbra copacului. Bârna era tot ce
mai rămăsese din fostul foişor de pândă ce, cu ani
în urmă, era folosit ca loc de observare şi pază a
viilor aflate, atunci, pe rod: scârţ, scârţ... scârţ,
scârţ... o melodie fără sfârşit şi fără refren izvora
din frecuşul lemnelor, ca dintr-o vioară veche
atinsă de un arcuş văduvit de sacâz. O viţă de vie
sălbatică îmbrăţişa, cu corzile sale falnicul copac,
ancorându-l de sol, precum ancorau parâmele
înaltele catarge ale corăbiilor. Vrăbii şi grauri se
scăldau, cu aripile desfăcute, în arătura de peste
ani devenită, peste timp, ţărână. Vulpile îşi
decorau vizuinile cu fulgi şi pene atent alese,
confecţionate din pânză apretată şi sârmă. Aşa
cerea moda. Doar iepurii şi hârciogii păreau
mulţumiţi de nepăsarea vremurilor.
Pe şanţul ce mărginea cele două loturi de
pământ spre drumul de ţară, bolovănos şi prăfuit,
şerpuitor la nesfârşit printre tot felul de smocuri
de vegetaţie; două capre cu părul îmbâcsit de
scaieţi discutau, rumegând în acelaşi timp, despre
ultimele noutăţi în materie de coafură. Erau ţinute
strâns, de funii lungi, păstrate bine în palmele
obosite, arse de soare şi crăpate de vânt, de un
bătrânel cu faţa ştearsă. Pe cap, bucata de om,
purta o pălărie veche cu forme greu de încadrat
geometric, decolorată şi pătată de praf, ploi şi
vânt. Pamblica pălăriei, odată albă, purta asupra
ei, acum, toate tonurile reci de gri şi bej. Pe sub
borul pleoştit, o umbră deasă cobora spre vârful
nasului. Din umbră, două licăriri efemere erau
stârnite de câte o rază de soare rătăcită. Vârful
nasului părea o bucată, minusculă, de oglindă
aţintită către Soare. O mustaţă stufoasă, ca o
cascadă învolburată, se rostogolea de la baza
nasului spre buzele subţiri. Iar barba nerasă de
vreo cinci zile contura rotunjimea feţei. Gâtul
scurt era înconjurat, ca de un zid de apărare, de
gulerul cămăşii încheiată până la ultimul nasture,
abia vizibilă de sub puloverul lucrat în casă.
Gulerul era ros, lăsând să se vadă întăritura care
zăcea sub materialul de culoarea cafelei cu
lapte... lapte de capră. Puloverul, şi el de un maro
nedefinit, era vechi şi cârpit în coate. Peste el un
altul, cu ţesătura în pesmeţi, închis la ultimii doi
nasturi, acoperea, în parte, pestelca ţesută în
argea. Petrecută peste pantalonii decoloraţi,
pestelca avea, dintr-o pânză oarecare cusută de
mână, ca un marsupiu, un buzunar imens.
Bătrânul, înfipt cu picioarele în fundul
şanţului, sta drept în pantofii lui de gumă. Un
toiag lung şi drept, lustruit de mângâierea
palmelor sale, îl ajuta să-şi menţină poziţia.
Părea, acolo, pe fundul şanţului, care fie vorba
între noi, nu era atât de adânc... semăna mai mult
cu o cută a solului... aşadar, părea o rămăşiţă
uscată dintr-un trunchi de copac răpus de cine ştie
ce trăsnet. În singurătatea asta, doar caprele îl

recunoşteau, se obişnuiseră cu mirosul lui; un
amestec reuşit de levănţică, busuioc, praf, soare,
vânt, ploaie, zer, floarea-soarelui, porumb verde,
grâu, orz şi struguri copţi peste care se turnase o
aromă dulce de gutuie mângâiată de brumă.
Cuvintele îi erau puţine şi rare: Ţa... na drace!...
fiara naibii!... hai că te dau la lupi!... În rest,
bătrânul cât era ziulica de mare, molfăia între
dinţii rari o bucată de pâine uscată pe care o scotea;
frimitură cu frimitură din marsupiul pestelcii.
Oriude ar fi privit, alte şi alte loturi de pământ
împânzeau câmpul, până departe în zare. Un fel de
planeta Marte pe care diverşi experimentatori
încercaseră, odată, să cultive tot felul de ierburi şi
arbuşti. Reuşiseră în parte, dar abandonaseră
ideea. Capre, praf, vânt şi câte o casă ici colo.
Dacă cu greu ar fi putut spune în care zi a lunii,
şi în care lună a anului, şi în care an al vieţii sale se
găsea acum, bătrânul, cu siguranţă ar fi putut
mărturisi, fără ezitare, ale cui erau loturile de
pământ din preajmă, ar fi putut chiar povesti mici
istorioare despre fiecare în parte şi cu atât mai
mult, putea spune ce şi cum se cultivase pe ele în
ultimii ani de bunăstare. Proprietatea şi Dumnezeu
erau elementele de bază ale filozofiei sale.
Proprietatea, dar nu în termeni ştiinţifici rostiţi
prin ziare şi cărţi, ci mai degrabă aşa cum putea să
o rostească el: al meu... de la tata... rămas de la
buna şi maica mea... făcut de mine... că aşa e de
când mă ştiu eu... Judecata asta clară şi simplă,
hotărâtă şi irevocabilă o avea şi satul. Tocmai de
aceea nimeni nu se înverşuna în vreo gâlceavă fără
rost. Până şi şoarecii satului erau ai satului, şi
nimeni nu i-ar fi schimbat cu alţii din lumea largă.
Cu Dumnezeu era mai simplu: Dumnezeu da,
făcea, zicea, tămăduia, vindeca, ierta... aşa cum
spunea popa. Totul depindea de cum te rugai, de
cum te închinai şi de cum puteai merge duminica
la biserică. Se mai puneau la socoteală şi posturile;
dacă ele erau ţinute atunci când se cerea, dar
oamenii din sat, toţi laolaltă, hotărâseră, ca ei, să
ţină post tot anul şi să-l lase pe părinte să guste şi
pentru ei; aşa cum se ruga în zilele în care îşi
aducea aminte de oamenii din sat. Doar aşa îi putea
mulţumi pentru tot binele pe care îl făcea pentru
sat în relaţia cu Dumnezeu. Mai toţi erau
pensionari CAP. Aveau pământ, dar era nemuncit.
Nu mai aveau putere de muncă. Tinerii?!... plecaţi
pe la oraş. Ei... singuri... cu popa, cu cimitirul, cu
tămâiatul morţilor, cu vaca şi capra şi cu ce mai
creştea pe bătătură. Un ou, un cartof, lapte... lipii şi
mămăligă. Carne doar la sărbători sau când
veneau copiii. Vinerea şi miercurea, fasole.
Dumnezeu da... dar mai şi lua uneori.
Bătrânul, cu caprele lui era indicatorul de
intrare în lumea satului. Când îl vedeai, ştiai că ai
ajuns dincolo de timp; în lumea şi ţara poveştilor.
Scârţâit de roţi de care şi căruţe se auzi pe
drumul bolovănos şi prăfuit. Bătrânul privi în
lungul drumului, spre fluviu. Drumul, după ce
ocolea o movilă falnică şi veche de pe vremea când
timpul umbla în răzeşie, cobora abrupt către
fluviul ce tocmai, aici, şerpuia printre maluri când
line lungite-n reniş, când abrupte şi bine îmbrăcate
în păduri de salcie şi plop.
Încă nu se vedeau, dar bătrânul ştia că, nu
departe, ascunse de movila înaltă, carele şi
căruţele urcau, trase de boi şi cai, veneau grele şi
ursuze către el. Treceau zilnic, şi ora era tocmai
potrivită. Treceau cam în aceeaşi formaţie: în faţă
mergea un câine dresat. Purta pe cap, între urechi,
legat cu o cureluşă din piele de culoarea cărămidei,
închisă cu o cataramă sub bot, un bec electric
rotativ ce arunca lumini colorate în toate direcţiile.
Auzise bătrânul că acelui bec i se spunea girofar:

Porneşte girofarul, că plecăm!... strigase cineva
odată şi... becul, stins până atunci, începu să
lumineze.
Mergând, câinele mai şi lătra: Liru-liru...
si-do... liru-liru... si-do, si-do... Ce mai paradă!
Bătrânul văzuse câinele şi stând. Atunci se
aşeza pe coadă şi cu unul dintre picioarele din
spate se scărpina după ureche. Îl rodea cureluşa de
culoarea cărămidei.
Veneau căruţele şi carele. Primul apărea câinele
cu girofarul. Mergea grăbit în faţă. Apoi se iveau
caii, întâi vârful urechilor, apoi restul, ca un răsărit
de soare. Mulţi cai şi nesfârşite căruţele. Boii şi
carele... mai la urmă, urcau dealul mai greu.
Alaiul se apropia în scârţâit ascuţit de roţi.
Atelajele cărau nisip... de jos de la balastiera de
pe malul fluviului. Auzise bătrânul că se construia
o infrastructură... o infrastructură cu patru benzi şi
o dungă pe mijloc. Se spunea că două benzi erau
pentru dus şi două de rezervă. Poate!... Uncheşul
pricepea greu cuvintele astea neologistice... cum le
spunea popa.
În fiecare car sau căruţă, toate încărcate cu
nisip, trona un căruţaş; dar nu orice fel de căruţaş...
aşa cum era el ştiut de oameni, ci o specie cu totul
rară. Aceştia purtau haine aparte... neologistice şi
ele... joben, frac, papion... Aşa cerea
infrastructura, probabil... eleganţă.
Bătrânul se minuna privindu-i. Căruţaşii se
ocupau mai puţin cu condusul carelor. Lucrul ăsta
revenea, se pare, câinelui cu girofar. Dotaţi cu
găletuşe şi lopăţele, împăunaţii, în căruţele lor,
construiau din nisip... castele. Cum fac, de obicei,
copiii la plajă pe malul mării.
Câtă îndemânare aveau, de parcă construiau
într-o întrecere cu premii. De la încărcarea carelor
şi până la destinaţie, în fiecare atelaj creşteau din
nisip castele; unul mai frumos decât celălalt.
Căruţaşii îşi expuneau, ca într-o expoziţie cu
vânzare, fericirea. Acea fericire debordantă,
afişată într-un zâmbet larg, zâmbet atârnat pe faţa
lor ca o pictură pe simeze.
Căruţele şi carele mergeau de la sine.
Ajunşi la destinaţie, fiecare îşi sălta cu grijă
castelul, ajutându-se de o lopată mare. În glumă
botezaseră lopata... „Inima lui Stalin”... Apoi,
castelele erau împachetate în cutii mari de lemn şi
expediate la adrese numai de ei ştiute: Pentru
copii!... spuneau... să aibă copiii!...
Carele erau descărcate. Nisipul era întins şi
compactat cu utilajele grele. Căruţele şi carele îşi
reluau drumul spre balastieră.
Zilele treceau molcome şi ursuze.
Nisipul se aduna creionând infrastructura.
Când un strat era complet depus, nivelat şi
compactat, se organiza sărbătoare mare.
Alţi împăunaţi soseau în caleşti de lux. Se
întindeau panglici tricolore, se tăiau cu foarfece
lustruite. Urma şampania şi banchetul. Se bea, se
mânca şi se dansa până spre ziuă.
În ziua de după banchet, căruţele şi carele nu
mai treceau. Se odihneau mahmure.
Atunci bătrânul era trist. Se simţea singur. Doar
el şi cele două capre. Lor nu prea mai avea ce să le
spună. Nici caprele nu mai credeau vorbele lui. Le
tot ameninţa cu lupul, dar lupi nu mai erau nici la
grădina zoologică, şi nu numai atât, dar nici
grădină zoologică nu mai era.
Seara, bătrânul nu avea ce povesti acasă, şi asta
până începeau, iar, carele să mişte.
Ştia acum, de atâţia ani, cam în câte zile un strat
nou de nisip se va depune. Ştia cam când se va tăia
o nouă pamblică; urmată, apoi, de un banchet, de o
mahmureală.
Toate îl lăsau, însă, nepăsător. Pe el nu-l invita
nimeni, niciodată. Era numai infrastructura lor.
Radu Munteanu
03.07.2011, Feteşti

F.M. Ciocea
*
Uite, beat criţă, îmi plantez un reactor în stomac
Şi apoi, debordând energie,
Aprind toate becurile de pe strada ta iubito!
Scriu aşa un lung poem de dragoste,
Pătimaş,
Translucid
Şi mă-ntreb dacă merită
Să luminez existenţa ta
Sau să mă sinucid?

Spun unii că dragostea arde ca focul de paie,
La mine sigur o mie de ani,
Dar ce să-i faci?...
Când oasele-mi vor fi de mult ţărână
Reactorul fierbinte se va hrăni
Cu dragostea mea,
Sau cu dragostea ta!
(16.07.2012)

*
Ce tractorist nebun sunt!
Ar brazde mari pe cer
Şi semăn vânt, mici uragane,
Tornadele care au dezgolit

Sufletele îndrăgostiţilor dintotdeauna...
Să repeţi răsăritul în inimă,
Aş trece chiar dincolo, spre stele,
Pentru a goni MAREA NOAPTE din apropierea ta.
Dar ceva ancestral, plăcut şi dureros totodată,
Să exişti, chiar dacă uneori ai impresia
Mă trage spre centrul pământului,
Că te priveşti cu uimire de altundeva!
Pe care o să-l ar cândva,
(08.07.2012)
Fiindcă sunt nebun, tractorist nebun stârnind germinaţii
Oriunde lumina pipăie materia
*
Cu degetele ei gingaşe.
(18.07.2012) E noapte;
Creaturile nopţii mişună
Pe aleile nopţii,...
SĂ
Ucigaşi şi pradă...
Sexul, fraţilor, este motorul istoriei,
Să nu ai memorie
Care
creează monştri şi uneori sfinţi.
Şi doar clipele fericite
Dacă Creatorul ar fi aruncat zilnic
Să-i sape în creier continente înmiresmate.
Câte o găleată de bromură în râurile lumii
Probabil Napoleon şi Hitler n-ar fi existat
Să nu asculţi logoreea dementă
Iar Adrian Suciu ar fi scris doar despre metafizica
A paiaţelor castrate în direct la televizor.
pietrelor.
O simplă amputare determină
Să trăieşti pur şi simplu,
Naşterea unui popor de filozofi,
Călăreţ al vântului,
Unde specia poeţilor ar fi fost exclusă.
Traversând senin meridianele.
Dacă omenirea s-ar înmulţi prin diviziune,
Ce simplu ar fi:
Să iubeşti, ah, să iubeşti
Iei un deştept, îl toci mărunt şi gata,
Fătucele cu sângele vibrând
Faci un oraş de deştepţi.
În frecvenţa sublimă a universului.
Fiindcă democraţia prostiei funcţionează mai
efficient,
Proştii sunt mai rapizi;
Să priveşti moartea în ochi
Şi totuşi proştii conduc lumea...
Şi să plonjezi dincolo,
Ca şi cum ai avea un bilet de întoarcere valabil mereu. Nebunii, da!
(28.07.2012)

Ion CIORAN

singurătatea nu e decât
un cerc din copilărie
ce se măreşte continuu
la lumina felinarului
se prăbuşeşte o poveste
plină de iarnă şi cafea
în care îngerul aerului
este de obicei în altă parte
aşteptând moartea
de atunci
dimineţile capătă chip de femeie
cu fruntea plecată
la fiecare trecere
singurătatea nu e decât
un cerc din copilărie
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