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Vreau sã vã transmit din experienþa mea de moºuleþ,
trãitor în douã societãþi de rahat, care va sã zicã dulci ºi
lipicioase pe cerul gurii, un cer fãrã zboruri de vrãbii; doar
ulii. Le-am împãrþit ºi le-am trãit cu voi, mereu speriat sã
nu iau vreo gripã porcinã, sã nu-mi taie calea vreun limbric
înnobilat în maþele cine ºtie cãrui homo-erectus, sã nu
calc în ceva putred ºi mirositor. Sunt din acest punct de
vedere un „juma-jumist” în toatã regula. Am avut voie sã
tac asurzitor ºi astãzi mi-e scârbã sã vorbesc. 

Nu ºtiu cum sunteþi voi, dar eu, când mã gândesc la
întâmplarea acestei vieþi, mi-e ciudã pe mine cã nu mi-a
trecut prin minte sã mã transfer în alt regn, unul în care
sã nu existe epidemii de nesimþire ºi tupeu. Aþi auzit voi
de vreun prun care sã fie gãsit beat-mort în ºanþul unei
livezi? Aþi vãzut voi vreun fiu de cocor, lichea pe strãzile
orizontului? Aþi auzit voi de vreo piatrã de râu numitã în
funcþia de vârf de munte, doar ca sã-ºi bage în buzunar
tot aurul unui rãsãrit de soare?

Cel care a inventat democraþia (maºinãrie populistã prin
definiþie) a uitat sã ne precizeze cã ea, ori funcþioneazã în
parametri specificaþi de fabricant ºi este fabuloasã, ori o
legi cu sârmã ºi o lipeºti cu scotch ºi devine monstruoasã.
Dacã Solon ar fi avut habar de ce avea sã se petreacã
peste douã mii cinci sute de ani, ar fi trecut în prospect ºi
urmãtoarea atenþionare: „A nu se consuma democraþie pe

Homo-vampiricus
burta goalã sau în lipsa bunului simþ! Te poate da în dictaturã!”

Cum sã nu-þi strângi toate rufele într-o sacoºã de doi lei,
sã o apuci de nebun prin codru capitalismului de cumetrie,
când vezi creaþia acestei lumi hahalerice? Mihail Vlasov
nu mai este un avocat de provincie cu fler la funcþii ºi
onoruri. „Împãratul” este de acum o tipologie a mizeriei din
societatea în care trãim. Culmea este cã aceastã nulitate
chiar se crede împãrat! ºi asta nu þine de banii strânºi cu
sudoare; o sudoare ce i se vede pe trup, aºezatã în straturi.
Þine de modul în care îi priveºte pe ceilalþi, tupeul fãrã
margini cu care se raporteazã, el ºi neamul lui, la o adunãturã
de slugi. Din punctul meu de vedere nu pentru corupþie ar fi
trebuit trimis în judecatã, ci pentru nesimþire.

Cum sã nu plece tinerii cât mai departe de aceste locuri
când ne-au vãzut pe noi cum ne-am ploconit ºi le-am
sãrutat mâinile pline de ghiuluri acestor „vlasovi”? Cum
de nu am simþit cã trebuie sã respectãm mama, nu curva;
munca, nu frecþia; modestia, nu nebunia!?

Chiar sã nu avem nici o vinã? Am mai spus-o ºi o voi
repeta aici; cunosc sute de oameni de o frumuseþe moralã
zguduitoare, probitate profesionalã, caracter ºi umilinþã faþã
de ceilalþi. Oameni ce îºi iubesc þara fãrã sã o caute prin
buzunare cât este ziua de lungã. Dar noi nu! Ne lãsãm mereu
doar pe mâinile vampirilor. Ce vreþi! Chestie de geneticã.

Dan Elias

Marius Stan

Puþin ºi bun

Am fumat o singurã þigare
n-am tras în piept
n-am tras în tâmplã
am simþit numai fumul înfãºurat pe creier
ºi vântul topit în vatã de sticlã

Am bãut un singur pahar
l-am dat pe gât, l-am dat de pomanã
câteva ore mi-a tulburat sângele
ca mustul la început de toamnã

Am iubit o singurã femeie
arãta diferit
vorbea diferit
era însã aceeaºi fatã neajutoratã ºi plânsã
pe care o strâng în braþe acum

Am trâit o singurã viaþã
am avut curaj
am avut noroc
m-am târât prin noroi, apoi prin iarbã
un soldat rãnit, departe de casã

„Un foc viu” aprins la Urziceni
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Focul viu este un fenomen natural datorat emanaþiei de
gaze naturale care iese la suprafaþã prin fisurile scoarþei
terestre, formând flãcãri ce ard, aprinse fiind de razele solare
(sau de cãtre oameni, dacã flacãra se stinge). (Definiþie
preluatã de pe Wikipedia)

„Dar cel mai bine e sã creezi ceva sau pe cineva/ sã tai
o cãrare prin pãdurea imaginatã de tine/ sã aprinzi un foc
viu din frunze ºi lemne puþine/ sau din cuvinte” (Marius
Stan / „Focul viu”).

Comparând cele douã citate de mai sus, am înþeles cã
titlul cãrþii apãrute recent la editura „Helis” nu putea fi unul
mai nimerit. Aºa cum focul viu se naºte prin aprindere
spontanã de la razele solare, la fel ºi în poezia lui Marius
Stan se simte aprinderea „emanaþiilor” venite din inimã
(adicã tot din adânc), sub acþiunea unei scântei (scânteia
putând lua diferite forme: fie subiectul îndrãgostirii, fie
dragostea de pãrinþi, de naturã, fie melancolia singurãtãþii
etc). Citind cartea lui Marius Stan, nu se poate sã nu fii
atins de focul viu arzând în versurile sale. Toþi confraþii cu
care am discutat se declarã de acord cu faptul cã poezia
lui Marius este una autenticã, profundã sub aspectul unei
simplitãþi naturale, deloc cãutate. Poezia autenticã te arde
precum focul, cãci flacãrã nu se poate obþine din
„ingrediente” false. N-ai sã aprinzi apa în veci, cum în
veci nu vei împiedica iubirile sã ardã.

Cartea a fost lansatã
sâmbãtã, 11 iulie 2015, la
Urziceni, în Casa de Culturã,
amfitrioni f i ind domnii
Alexandru Bulandra, director
al Bibliotecii din Urziceni, ºi
Nicolae Petrache, director al
Casei de Culturã, precum ºi
directorul editurii Helis,
scriitorul Gheorghe Dobre
(totodatã redactor de carte ºi
postfaþator).

Sub reflectoarele Antenei 1
Slobozia, organizatorii au luat
cuvântul, iar dintre cei
prezenþi câþiva au exprimat
opinii (toate apreciative) ºi au
citit câte o poezie din carte.

La final, ne-am bucurat cu toþii sã ascultãm cuvântul
autorului, din care am reþinut în mod special faptul cã
primul ºi cel mai exigent critic al sãu este Liliana, soþia
sa, prezentã, de asemenea, la lansare. Se pare cã Liliana
Stan ºi-a însuºit bine rolul, nu doar de soþie ºi critic, dar
ºi pe acela cu totul special de soþie de poet. Nu cred cã-
i deloc uºor sã fii soþie de poet.

Marius: „I-am spus Lilianei: voi scrie o carte despre
tine. Ea mi-a zis: Seriooos? Ia mai gândeºte-te! - Mã rog,
voi scrie o carte în care majoritatea poeziilor sunt despre
tine. Ea s-a încruntat ºi mi-a zis: Mai gândeºte-te! - Ei,
bine... jumãtate din poezii sunt despre tine. A ridicat o
sprânceanã. - OK, ... voi scrie o carte în care 2-3 poezii
sunt cu siguranþã despre tine.”

Indiferent cine vor fi fost muzele - reale sau imaginare
- ale poetului, noi, iubitorii de poezie ne-am bucurat aºa
cum se bucurã copiii de darurile de sub brad. Discuþiile
au continuat în atmosfera elegantã a restaurantului
„Diplomat” din Urziceni. Prezenþi la acest eveniment
editorial au fost scriitorii: Gheorghe Dobre, Dan Elias,
Nicolae Teoharie, Florin Ciocea, Alexandru Bulandra,
Costel Bunoaica, Titi Damian, Alexandru Bulandra, Grigore
Spermezan, Florentina Loredana Dalian, Lili Balcan, Dan
Laurenþiu, Viorel Iagãr, conf. Univ. dr. Petricã Cristea,
Adrian Pavlovschi. De asemenea, s-au aflat alãturi de

Marius, tatãl sãu, prieteni, cunoºtinþe, foºti colegi.
Împreunã, ne-am bucurat de focul viu aprins de Marius
care, ori de câte ori vine de peste ocean, lãsând multiplele
responsabilitãþi din sfera ºtiinþificã, doctoralã etc, îºi face
timp pentru a se întâlni ºi cu noi, în special pentru cã
Urziceniul îl poartã în suflet, dupã cum mãrturisea - într-
un loc special. Întrebat fiind când mai are timp sã scrie,
Marius a rãspuns cã are destul ºi, spre exemplificare,
ne-a spus cã cea mai recentã poezie a scris-o în avion
pe drumul de la Chicago. Ne-a ºi delectat cu lectura ei. (O
citiþi acum, e în susul paginii)

Da, e bine „sã aprinzi un foc viu”, chiar dacã nu
întotdeauna acesta reuºeºte sã-þi lumineze interiorul cât
sã te gãseºti pe tine. „M-am lungit pe podea ºi am închis
ochii/ dar înlãuntru nu era/ nu era nimeni” (Adevãrul ºi
numai adevãrul)

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 12 iulie 2015

Petre Ioan Creþu
Candelã întoarsã
cum fulgerã în cer amintirea luminii ochilor tãi ca un bici
se pare cã atât mi-a mai rãmas
în suflet nu mai avem zbucium ci doar o durere cumplitã
dorul nostru înfipt în carne adânc cu o tristeþe prelungã
fermentãm în drojdii perfide
ºi zilele noastre devin tot mai puþine
nu mai avem timp ºtim asta ºi nu înþeleg de ce
ne zidim în copacul uscat cât mai departe unul de altul

- mâine în zori va veni felcerul strâmb sã ne vaccineze
ca sã uitãm

Uluialã ecleziasticã
cineva mi-a zis cã Dumnezeu este fãcut ºi el din har
pãmânt ºi carne de un Dumnezeu al dumnezeilor
care la rândul luie este ºi el fãcut din har pãmânt ºi carne
de un Dumnezeu al Dumnezeului dumnezeilor
ºi tot aºa pânã când totul devine un mare nimic
cãruia noi muritorii în plin elan mistic i-am zis
har dumnezeiesc
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SILVIA BITERE

VIA DEL MAR

În aceastã carte, Silvia Bitere încearcã sã fie altfel
decât în „De-a Coraline ” ºi „Gri Kamikaze “. Reuºeºte
asta, pierzând în schimb o parte din acea spontaneitate
debordantã care-i vitaliza poeziile.

Acum este mai lucidã, descoperind în universul imediat
conexiuni inedite. Demonstreazã astfel cã este un poet
valoros, care ºtie sã evite banalitatea ce caracterizeazã
multe din versurile publicate pe internet.

Dan  Simionescu
12.06.2015

Paris
TITI DAMIAN

JUDECÃTORUL DE SUFLETE
În acest volum, domnul Damian  a strâns o sumã de

povestiri care au ca temã universul ºcolii, lupta
permanentã a dascãlului cu sine însuºi, cu prejudecãþile,
oportunismul ºi sistemul, pentru a determina într-un fel
destinele a numeroase generaþii de copii.

Câteva texte sunt preluate din cãrþile anterioare, dar au
un rol  firesc în compensarea imaginii de ansamblu.

Ce poþi sã spui despre acest „manual” al tinerilor profesori,
rod autorizat al experienþei de câteva decenii în acest univers
complex? Cu mãiestria-i binecunoscutã, domnul Damian
aduce în prim plan fapte de viaþã care, privite în perspectivã,
au un rol important: te obligã sã-þi reevaluezi acþiunile, sã-
þi planifici altfel relaþiile tale cu ceilalþi.

08.06.2015
Paris

Dan   Simionescu

HELIS
MAI – IUNIE  2015

Vasile Andru, p. 1 – Sclipitor, caustic, sublim prin tuºele
groteºti care evidenþiazã fãrã echivoc slãbiciunea unei
societãþi predispuse la alienare.

g. alex, p. 2 – Într-o lume de 7 miliarde de individualitãþi
cine este cu adevãrat liber?

Dan Elias, p. 3 – Fãrã substanþa valoricã pusã în ele
de dumneavoastrã ºi  de  domnul Roºioru, rãmân o formã
nedigerabilã.

Marius Stan, p. 3 – Un Marius Stan altfel?
Marian  ªtefan, p. 3 - Pur ºi simplu trãind cu

încãpãþânare.
Ion  Roºioru, p. 4 – Te bucuri de  versuri fãrã comentarii.
Margareta, p. 4 – Cam slãbuþe de data asta.
P. I. Creþu, p. 5 –Fãrã comentarii.
A.G. Secarã, p. 6 – Carmen Tãnase „simte” poezia.
Doina Dobriþa Bîlea, p. 6 – Remarcabile poeziile. Cred

cã domnul Dobre va pãstra numele dumneavoastrã în
portofoliul poeþilor HELIS.

Lili Balcan, p. 8, 9 – Ce memorie aveþi!
Margareta, p. 9 – Literatura de valoare se face ºi la

modul acesta.
Marian ªtefan, p.12 – trecutul este ca un vin vechi,

care nu te îmbatã, dar te îndeamnã la meditaþie, îþi creazã
acea stare.

Adrian Bucurescu, p. 15 – Cineva numea  spiritul
acestor povestiri „umor ºampanizat “, adicã de cinci stele.

F. L. Dalian, p.16 – Excelaþi în proza scurtã dintr-un
motiv simplu: structura dumneavoastrã sufleteascã este
eminamente liricã, dar ºi predispusã la conciziune.

Clara Mãrgineanu, p. 13 – Aveþi dreptate.
Passionaria Stoicescu, p. 13 - Nu ºtiu volumul, dar

am încredere în autoritatea domnului Aurel Anghel.
F. M. Ciocea, p. 14 – Extraordinarã licenþa! Sinbad

trãind experienþele altora, un Sinbad atemporal.
Cristina Dinu, p. 14 – Graniþa dintre nebunie ºi

luciditate în artã este fragilã. Genialitatea marilor opere
literare constã în oscilaþia fireascã de la o stare la alta.

I. Ghe.Tofan, p. 17-18 – Text de facturã clasicã,
savuros ºi relaxant.

Melania Florescu, p. 18-19 – Complicat ºi obositor
când parcurgi genul acesta de prozã. Aveþi talent dar
trebuie sã mai ºlefuiþi tehnica naraþiunii, pentru a o face
mai vie, mai palpitantã.

Costel Bunoaica, p. 20 – Inconfundabil, inimitabil.
Gheorghe Dobre, p. 20 – Dacã aº fi fizician, aº spune

cã priviþi înãuntrul atomului fãrã microscop. Versurile au
claritatea cristalului, iar asocierile conceptuale sunt
fascinante.

15.06.2015
Vatican

 Dan   Simionescu

De câþiva ani, revista HELIS promoveazã cu bucurie
poeþi valoroºi din Macedonia. La fel se întâmplã în
Macedonia cu poeþi de la HELIS. E un schimb cultural
binevenit pentru toatã lumea ºi care poate fi ridicat la un
nivel superior cât de curând.

În numãrul 12 din 2015 al revistei BRANUVANIA, revistã
prestigioasã care apare la STRUGA, au apãrut poezii
semnate de Nicolae Teoharie, Gheorghe Dobre ºi F. M.
Ciocea, alãturi de autori din China, Croaþia, Macedonia,
Albania, Polonia, Bulgaria, Armenia, Azerbaidjan, Olanda,
Muntenegru. Tot în acest numãr sunt sãrbãtoriþi 70 de ani
de la apariþia limbii literare macedonene ºi tot 70 de ani
de la tipãrirea primului abecedar în limba macedoneanã.
Mulþumim domnului Petko ªipinkarovski, conducãtorul
acestei reviste ºi domnului Dina Cuvata, bunul nostru
traducãtor în ºi din macedoneanã în românã.

Semnalãm ºi numãrul 12-13, 2015, al revistei de culturã
RAST, care apare la BITOLA, un numãr consistent, care
are peste 190 de pagini. Aici semneazã helisiºtii Gheorghe
Dobre, Dan Elias, Costel Bunoaica, Viorica Gheorghe,
Florentina Loredana Dalian. RAST a gãzduit ºi în anii
trecuþi poeþi de la HELIS. Aici trebuie sã mulþumim poeþilor
Zoran Peikovski, Kire Nedelkovski, Vesna Mundiºevska-
Velianovska ºi neobositului prieten Dina Cuvata.

Gheorghe DOBRE

Poeþi de la HELIS în
reviste de culturã din

Macedonia

Diana Dobriþa BÎLEA

poeta
nu era ziditã din dragoste în sfinþii pereþi  ai lacrimii pe

obrazul bãrbatului
ºi rochiile îi þineau frig pentru cã erau fãcute din cuvinte

care nu aveau curajul sã meargã pânã la capãt

îmbrãca asfaltul cu o gleznã atât de limpede
încât dorul pãrea cã umblã singur pe stradã
mângâia norii cu o mânã subþire de speranþe
ºi pãsãrile îi fãceau cuiburi de piatrã pe degete

abia când ºi-a aprins inima
pe dalele cerului
încheietura mâinii a zãmislit barca pentru trecerea

cuvântului

astfel
poetei a început sã-i înfloreascã pe umeri setea celorlalþi
iatã
pãrul aºterne valuri line spre pieptul bãrbatului
fruntea coseºte rouã din palmele drumului pe unde

oamenii
trec
sã-ºi astâmpere seceta

o sã vinã cineva într-o zi
mã întreb
sã-i þeasã fâºiile rãmase din ani
netrãite
într-un fluture tânãr?

Sisifa
ecoul psalmilor din tãcerile tale îmi trece peste piele
tandru
se apleacã sã-mi strângã pietrele la piept

în rest
fluieri câteva raze de soare
ºi mi le aºezi pe fruntea drumului
vindeci luna de graba nopþii
ºlefuieºti colþurile stelelor ca ºi cum într-o zi
mã voi izbi de ele

de-þi vor creºte grãdini verticale pe buze
sã-mi vorbeºti ºi sã-mi cânþi din ele
mi-e greu în rochia asta de pietre
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Poemul titular, care
deschide volumul ºi
afirmã o poieticã
explicitã, exprimã largi
disponibilitãþi umane ºi
un întreg diapazon
sufletesc al
personalitãþii: accentul
cade pe creativitate,
care deschide ºi
contureazã teritoriul
imaginarului, aprinzând
“focul viu”, miracolul
existenþei ºi al trãirilor
artistice. De altfel, ca ºi
în cazul marilor poeþi –
de la Nicolae Labiº la
Nichita Stãnescu –

cuvintele (dar ºi necuvintele sau anticuvintele) devin
principala sursã ºi temã de meditaþie,  într-o epocã a
reflexivitãþii ºi autoreflectãrii creaþiei. Referinþa generalã
apare ca fiind dragostea, care – cum spune Petrarca –
miºcã sufletele ºi universul.

Poezia domnului Marius Stan atinge cote înalte prin
realizarea unei aparente simplitãþi dezarmante, care
implicã însã multã artã, meºteºug ºi, evident, împlinirea
unei vocaþii indiscutabil originare.

Poemele, exclusiv erotice, îºi includ o dimensiune
meditativã care devine ºi o filosofie de viaþã, ºi o mãrturie
de credinþã, pentru cã în sistemul creºtin de gândire
iubirea e mai preþioasã decât credinþa ºi mai eflorescentã
decât speranþa. Dragostea nu e un sentiment surprins la
momentul acþiunii, ci o construcþie a memoriei, iar memoria
uneori se poziþioneazã ca o proiecþie a imaginarului.
Efectul poetic nu disociazã între un adevãr mediocru emis
de realitate ºi o superbã mistificare a imaginaþiei.

Sentimentele se dezvoltã într-o panoramare existenþialã
plinã de meandre, dar care nu ajunge niciodatã la tragism.
Contemplarea înfrângerilor erotice coaguleazã mai
degrabã o filosofie de viaþã, un fel de învãþãturã care,
fireºte, nu foloseºte la nimic, pentru cã fiecare iubire
rãmâne unicã, iar zestrea sapienþialã nu este transmisibilã.

Poemele au ºi o faþã ascunsã, un mister profund, nu
imediat relevabil, un fel de ambiguitate care obscurizeazã
discursul transparent al confesiunii. Pe parcursul
volumului, autorul, fãrã sã-ºi schimbe vocea, traverseazã
fluctuaþii de amplitudine ºi modificãri de ambitus, ºi chiar
pendulãri între poezia experienþelor directe  ºi o carte de
învãþãturã, ajungând uneori chiar ºi la o exprimare
aforisticã. Cert este cã în cele patru cicluri, denumite
simplu: unu, doi, trei, patru existã o miºcare internã a
poeziei – nu o evoluþie, ci o reformulare spontanã ºi
continuã -  care cristalizeazã o construcþie intelectualã, o
creaþie elaboratã cu uºoare tendinþe de abstractizare.

“Un foc viu” – poemul care dã ºi titlul volumului,
construieºte o filosofie a existenþei cotidiene, un fel de
decalog negativ ºi deopotrivã un proiect pentru o viaþã
dinamicã, pozitivã: “E bine sã-þi fie teamã de ceva, de
cineva/ mai întâi de pãrinþi, nu cumva sã te iubeascã mai
puþin/ apoi de viaþa de zi cu zi, plinã de miere ºi venin/
sau poate de moarte // E bine ºi sã te bucuri de ceva sau
de cineva/ cum ar fi prima zi de ºcoalã sau de primul
sãrut/ de cel pe care l-ai ajutat ºi nici mãcar nu l-ai
cunoscut/ sau de tine, aºa cum eºti (...)/ E bine sã
zâmbeºti la ceva, la cineva/ dacã e cumva frig ºi porumbeii
îºi înfoaie penele/ dacã un bebeluº se freacã la ochi ºi îºi
coboarã genele/ sau dacã plouã liniºtit”.

Cvasi-absenþa punctuaþiei amplificã fluenþa ºi coerenþa
integralã a poemului, deºi textul, lipsit de metafore, rãmâne
explicit pânã la banalitate. Trebuie spus cã versurile
domnului Marius Stan nu au acea uscãciune ºi tendinþã
spre abstractizare a creaþiei literare specificã autorilor care
vin din zona ºtiinþificã, dovadã cã – în cazul sãu – la
început a fost cuvântul, au fost preocupãrile estetice. Iatã
“Scrisoare cãtre o femeie”: Draga mea/ cocorii au cãzut
pe arãturã/ au smucit o aripã ºi/ s-au tãiat în orizont /Am
vãzut cum îþi treceau sborurile lor prin gurã/ ºi cum aºteptai
ca o vãduvã/ scrisori de pe front// Am vãzut cum îþi puneai
lucrurile acelea pe pat/ ºi cum trupul tãu ca o hienã/

Poezia cotidianului ºi
îndreptãrile înþelepciunii
Marius Stan, Un foc  viu, ed. Helis, Slobozia, 2015

sfârteca întunericul/ ªi te-am auzit gâfâind ºi þipând/ ca
o mireasã/ prin care amintirea primei iubiri/ trece cu
telefericul// Acum a rãmas doar culoarea închisã a vântului/
inima ta/ ca o garoafã de cremene/ ªi lesa vibrând
încordatã a gândului/ cã ai sã naºti un copil/ ºi într-o zi o
sã-mi semene.”

Printre puþinele poezii care nu sunt de dragoste câteva
reafirmã continuitatea genealogicã ºi sugereazã ritualurile
misterioase ale oamenilor din marea Câmpie: “În durere
tatãl îºi adânceºte rãnile/ se lasã-n genunchi, în pãmânt
cãtre searã se lasã/ cu murmur îºi împart cãmãºile sale
rudele/ respiraþia lui abureºte oglinzile din casã// N-aveþi
teamã, le zice, n-aveþi grijã de nesfârºire/ ceasurile vor
bate în urmã mai clar, poate mai des,/ cea care a trecut e
abia ziua de mâine/ ziua de azi nici mãcar n-a cãpãtat
înþeles// Între pereþi lucrurile sunt to mai puþine, mai
veºtede/ inima noastrã abia mai are loc sã batã/ Privirea
mi s-a înnãmolit în rochia ta albã de nuntã/ aducerea
aminte s-a ºi sfãrâmat, e uscatã// O mare singurãtate în
aceastã urcare/ Liniºtea putrezeºte înfãºuratã în lucruri/
Am trãit din toate puterile. Am fãcut copii. Am ridicat o
casã./ Tu, în urma mea, încearcã sã te bucuri (...) (Ploaia
care tocmai a stat).

Domnul Marius Stan este un poet remarcabil, cu un
discurs îndrãgostit, degajat ºi înflorit, înclinat spre o
eflorescenþã imagisticã ºi o imprevizibilã combinaþie a
cuvintelor, folosite la cea mai înaltã tensiune semnificantã.

AURELIU GOCI

ECOU DINSPRE INIMÃ
(CU CARE SÃ APRINZI UN
FOC VIU DIN CUVINTE)

Au trecut (când oare?) treizeci ºi trei de ani de când a
apãrut prima (ºi ultima) antologie a cenaclului „Dor fãrã
saþiu” din Urziceni, „Cântece ºi semne”. Din augustul anului
1977 - când s-a nãscut cenaclul - ºi pânã la tipãrirea acelor
„Cântece ºi semne” trecuserã cinci ani, decisivi pentru
fiecare pãrtaº la acea inexplicabilã întâmplare culturalã.
Traseele urmate de fiecare, dupã aceea, confirmã zisa
mea. Îmbãtaþi de succes, schismatici, nãrãvaºi ºi
inconºtienþi, am hotãrât imediat sã pregãtim o a doua
antologie, care sã ne arunce iremediabil spre vârful
piramidei, acolo unde credeam cã ne e locul. A fost o
mare bãtãlie pentru impunerea unui titlu cât mai sugestiv.
Mi-am convins colegii cã „Ecou dinspre inimã” este cea
mai bunã alegere. Aºa se numea o poezie a lui Marius
Stan, abia plecat de pe bãncile liceului (cred cã ºi acum
e licean, cu tot pãrul alb ºi tonele de titluri ºtiinþifice pe
care le-a cucerit între timp). Lupte crâncene au fost ºi
pentru lista cu autori dar ºi pentru textele ce vor intra în
carte. Am dat toate materialele unui prieten, pictor
scenograf la teatrul Fantasio, cãruia i-am cerut sã ne
producã mintenaº cea mai tare copertã din lumea asta.
ªi ne-am pus pe aºteptat. Aºteptãm ºi acum pentru cã,
în vara lui 1983, teatrul Fantasio a plecat într-un turneu în
Statele Unite ale Americii ºi prietenul nostru a uitat sã se
mai întoarcã de acolo. Între timp, lumea a mers înainte,
ºi noi odatã cu ea. Majoritatea textelor propuse pentru
cartea care nu a mai apãrut am valorificat-o ulterior în
paginile revistei HELIS ºi în partea a doua a volumului
prof. Titi DAMIAN, „Scriitori din Zodia HELIS” (Editura
HELIS, 2013).

Despre Marius Stan s-au spus destule, dar toate
comentariile conþin, în fundal, sperietura ºi îndoiala
olteanului care, dupã ce s-a uitat ziua întreagã la o girafã,
a venit acasã ºi a afirmat rãspicat cã aºa ceva nu existã.
Uite cã existã! Dacã nu-i negi calitãþile, aproape
renascentiste, de care ºi el, uneori, se ruºineazã, ºi i le
accepþi, vei descoperi cã Marius este un om mult mai
normal, mai obiºnuit decât mulþi dintre noi. ªi-i place corpul
pe care îl locuieºte. ªi lumea în care trãieºte, aºa cum e
ea. Îl ajutã ºi faptul cã ºtie cine este ºi ce menire are.

Aº vrea sã vorbesc de acum înainte doar despre
transferul autorului în poeziile acestui volum, pentru cã
pãrþile conþin întregul, e mai simplu ºi nu existã riscul sã
o iau pe arãturã.

  Sã identificãm liniile de forþã ale cãrþii „Un foc viu” pe
care o þineþi în mânã.

1. Mai întâi a fost cuvântul. ªi acum, tot el este. Cu el
construim universul interior sau înconjurãtor, castele sau
improvizaþii, toate sunt construite cu aceste cãrãmizi.
Poezia de început, „Un foc viu”, separatã de cele patru

cicluri, le lumineazã ºi ne oferã cheia de intrare: „sã tai o
cãrare prin pãdurea imaginatã de tine/sã aprinzi un foc
viu din frunze ºi lemne puþine/sau din cuvinte”. Totul se
întâmplã în cuvânt, care trebuie sã ardã ca sã fie viu.

2. Cartea conþine un inventar al lucrurilor pentru care
meritã sã trãieºti. Într-o mare de vãicãreli ºi mize mici,
Marius Stan ne propune o poezie de dragoste de o
prospeþime ºi frumuseþe incredibile. Poeziile, chiar ºi cele
puþin triste, degajã, din cãldura focului viu, un mesaj
stenic, ne povestesc despre dragoste ºi speranþã, motorul
ºi combustibilul cu care viaþa se duce înainte triumfãtoare.
Doar iubirea poate purifica lumea (ºi purificarea se face
prin foc, dar un foc din cuvinte) ºi o poate salva.

3. Marius Stan e îndrãgostit de lume, o îmbrãþiºeazã
grijuliu, o reorganizeazã ºi îi dã un sens, pe care altfel nu
l-ar avea. Asta face, în esenþã, orice mare scriitor.

4. Pentru Marius Stan, poezia nu poate fi decât un
concentrat emoþional, ea surprinde stãri, emoþii, singurele
care meritã efortul ºi pe care nu le poþi fixa decât cu
instrumentele folosite de impresioniºti. Clipa conþine
eternul în ea ºi toate poeziile volumului sunt însoþite de
suprasens, acea aurã energeticã nevãzutã ºi nespusã
care înconjoarã textul, mesajul profund pe care îl simþi
dar nu ºtii de unde vine.

5. De la pelasgi la candela creºtinã, de la fenomenele
din Andreiaºu de Jos ºi Terca-Lopãtari pânã la ritualurile
contemporane, dar venite din strãfundurile istoriei, din
Ardeal ºi Bucovina, focul viu s-a încãrcat de semnificaþii
culturale ºi religiose esenþiale. “Un foc viu” valorificã
aceste semnificaþii ºi mai adaugã câteva. Le puteþi gãsi
citind cartea.

6. Cele patru cicluri ale volumului, notate aparent simplu,
Unu, Doi, Trei, Patru (Pitagora credea cã lumea este
alcãtuitã din numere ºi, cunoscându-le, astfel o poþi
explica), conþin stadiile arderii. În Unu focul se iscã ºi
creºte în intensitate, în Doi se atinge intensitatea maximã,
în Trei intensitatea scade ºi focul arde mocnit, liniºtit, iar
în Patru avem cenuºa ºi mai ales jãraticul din care poate
sãri oricând scânteia unei alte creaþii, poate chiar în
mintea ºi inima cititorului.

Dupã prozele scurte adunate în volumul „Câteva zile”
(Editura HELIS, 2013), proze care alcãtuiesc, de fapt, un
întreg, Marius Stan ne-a fericit cu acest volum de poezie
pe care vã rog sã-l percepeþi tot ca un întreg, ca pe o
construcþie foarte bine articulatã. Cu ele, autorul intrã pe
uºa principalã a literaturii române contemporane. Dupã
atâta amar de ani sunt fericit sã constat cã membrii grupãrii
de la „Dor fãrã saþiu” ºi-au construit cariere diverse ºi
valoroase, dar acþioneazã în continuare ca pãrþi ale
întregului la care visam în tinereþe.

Pentru cei care au citit cartea ºi au avut rãbdarea sã
parcurgã ºi prezentarea mea: reluaþi lectura poeziilor lui
Marius Stan. ªi menþineþi focul viu!

Gheorghe DOBRE
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O carte de poeme cât un
rug poetic incendiar

Poetului Nicolae Teoharie din Þãndãrei, citadin prin
determinarea socialã a creaþiei, suprarealist numai în
aparenþã ºi expresiv mistuit de o mãcinare discretã,
interioarã, i-a apãrut la Ed. Helis, 2014, cartea de poeme
scrisã în timbru pregnant autoreflexiv: „sã ne petrecem
moartea împreunã”. De aceastã datã, axa dominantã a
poetului ialomiþean este cea a poeþilor nocturni care se
furiºeazã la infinit printre nuanþe ºi a poeþilor de investigare
a fiinþei cu identitãþi multiple ºi obsesive, definitiv ancoraþi
în lumea deºertãciunilor. Cu noul volum, Nicolae Teoharie
ne apare ca un poet înzestrat al poeziei cotidiene de
perspectivã pesimistã, decepþionistã ori, mai degrabã, liric
vorbind, în telurismul fluvial al stihuirii ºi în expresia
biruitoare a spaimelor autogenerate. O lecturã atentã ºi o
analizã imanentistã, din interiorul textului, pãstrând
prudenþa comparaþiilor, va descoperi ºi cititorului lumea
maladivã a alienãrii urbane construitã pe afirmaþii incerte
ºi indeterminãri sufleteºti: “la început a fost/singurãtatea.
Poate a fost ºi povestea./…dar ca sã afli povestea pânã
la capãt trebuie sã fii singur” (frumuseþe ºi timp). Cum
Nicolae Teoharie este ºi un exponenþial poet cu vocaþia
epicului poematic, reuºeºte sã se descotoroseascã de
balastul descriptivismului, iar metafora aleasã din „atelierul
(lãuntric) de sentimente”, include în ea optimismul blagian
al aruncãrii ochiului pe minunile ce ne înconjoarã: „io,
aduceam ceva-ceva a fiinþã a depãrtãrilor,/doar treceam
dintr-o lume în cealaltã mereu” (trufie). Cu noua sa carte,
Nicolae Teoharie declanºeazã  repetate vibraþii meditative
în mintea cititorului, pentru cã expediþia existenþialã a
ieºirii din iluziile cu care trece peste spaimele, obsesiile,
oscilaþiile  ºi contradicþiile înfiinþãrii ipotetice, aici, (în sfera
teluricã a întâmplãrii cotidiene) ori dincolo, (în singurãtatea
mare a morþii, în solitudinea eternitãþii), nu-i decât ecuaþia
Fiinþei rãtãcitoare habitând la marginea Universului, în
proximitãþi thanatice: „m-am trezit în toate trupurile purtate
cândva” – pentru cã – “sunt un bãrbat vinovat, eurasian
ce umblã toatã/ziua prin cãrþi… când dau sã mã culc aud
un plânset neajutorat. Nu/ãsta e plânsul fiarei, îmi zic,
dar cu cât înaintez/în somn plânsul se aude aproape,
chiar la/încheietura mâinii, de parcã m-ar cunoaºte de
undeva/ºi aceasta-i pricinã de tulburare” (pricinã de
tulburare). Cu volumul „sã ne petrecem moartea
împreunã” Nicolae Teoharie ne dezvãluie un poet nu atât
al ideii de pustiire definitivã a lucrurilor ºi lumilor, cât al
fastuosului ideatic, cãutãtor printre aceste fragmente ale
deºertãciunii din lucruri, întâmplãri ºi fenomene stranii.
Asemeni poetului rus Serghei Esenin, ce-ºi avânta
cântecele lirice pe întinderile stepei ruseºti în sunetele
armoniilor risipite de o troicã înzãpezitã, Nicolae Teoharie
se declarã deschis: “sunt vântul fãrã de þarã, cu
neînchipuit de multe umbre”, promiþând energia ºi
ceremonia tragicã a unui alt cântec metafizic, cât un rug
poetic incendiar, nãscut din dureri, tãceri, gânduri viscolite,
trãiri ori moarte, smuls cu furia celui îndreptãþit sã
cerceteze partea unde e ascuns sufletul, ºi sã afle “pricina
de tulburare” a revelaþiei sale. ªi, aici, în acest volum,
Nicolae Teoharie practicã fragmentarismul biografic, pentru
a puncta ideea cã poezia sa este plinã de chei
memorialist-autobiograficece (mai mult sau mai puþin
marcate), ori purtãtoarea unor simboluri nedesferecate:
„…în deschizãtura asta în care am dat nãvalã,viaþa./e
marea tãvãlelalã. gândul e vânãtorul perfid al timpului/
care nu ne va ierta cã am fost oameni.” (trebuie sã pun
ordine în viaþa asta a mea). Dacã am apela (în cazul
nostru) la Kafka - tot era el socotit un ins straniu, venit
din altã lume, ce încerca sã ne transmitã în literaturã o
experienþã incomunicabilã -, am situa epicentrul obsesiilor
poetului ialomiþean, la marginea unui cer ºi a unei lumi,
unde, „la un moment dat va veni cineva ca sã ne caute,/
în urma unui denunþ sau poate dintr-o mare singurãtate,/
va pune întrebãri, va cere amãnunte, aºa, cã fiecare,/
aºa cum se pune cãutare în lumea noastrã ºi-n lumea
urmãtoare” (cãlãuza adolescenþilor definitivi), ori în
nostalgia celui care le-a pierdut pe toate. ªi tocmai la
marginea acestui cer ºi a acestei lumi de umbre, poetul
îºi cautã jumãtatea pierdutã: “poate n-am murit cum
trebuie,/poate cã încã mai sunt pe partea noastrã,/de
vreme ce vãd lumina lãmpii tremurãtoare,/tocitã-n
fereastrã sau poate-s fugit dintr-o carte/ºi de-abia acum
sunt om” – sau – “poate eu sunt cel ce mã vãd mergând
hâit/într-o parte, zicându-mi cã ãsta chiar are noroc/de

moarte. cã el vine de la un control medical,/cã are ceva
immaterial mai sus de ficat, cã acel ceva/tresare ca inima.
rãpusã-ntre pahare. adio ºi-o floare./ce sã mã fac? mã
trag dintr-un mare disperat” (poate). Cititorului nu-i poate
scãpa, percepþia încremenitã a uimirii poetului în faþa
lucrurilor terestre ce nu-i pot permite alegerea oricãrei
alternative (asemenea poeþilor de mare respiraþie), dar
nici înlesni cu uºurinþã sã înainteze ºi sã se desprindã
într-o altã trecere fireascã cãtre înþelegeri astrale vânate
numai de cei hãrãziþi scrisului: “de la început mi s-a bãgat
pe gât o lume ºoptitã:/dragul nostru sã umbli ferit, aplecat
maicã, aºa întocmai cuiva/acuzat de un mare pãcat pe
care nu l-a comis niciodatã./ºi jurã – ce sã jur? –cã vei fi
un rege bun, bun de tot.” (încoronare pe maidanul

mincinoºilor). Dacã pe culoarele labirintului sãu, celebrul
personaj K. (din Procesul lui Kafka) aºteaptã un alt mesaj,
o altã chemare spre filosofia implicitã sau explicitã a
eºecului în relaþia individ - societate, o forþã supremã,
aici, relaþia individ-societate, în cazul lui Nicolae Teoharie,
fiind de naturã pãmânteascã, poate fi înþeleasã ca „scena”
cu figuri stranii ºi amintiri bântuite de ciudãþenii (vezi lumea
din: „noapte de iarnã”; „ºi-am stat sub cântece”; „ucenicii

diavolului”; „juraþii”; „câinele”; „cosa nostra”; „învingãtorul”;
„am plânso din prima”; „mâna metafizicã”; „filosofii”; „la
cafeneaua verde”).  În a „comuta” povestea (partea epicã)
a poemului, poetul e pentru cititorul sãu un ghid vrãjitor,
un magician al labirintului sãu epic, din care tot el te scoate
în cele din urmã pe cãrãri neumblate cu o idee
deschizãtoare de perspective nebãnuite care sã te facã
sã te dai de partea magicianului care se miºcã firesc prin
lumea dezaxaþilor ºi petrecãreþilor prin crâºme: „ªi când
s-a prãbuºit noaptea aia obositã ºi piticã peste/„cãþea în
puþ” ºi s-a deschis uºa cîrciumii de am crezut/toþi cã intrã
marele risipitor, iat-o numai pe tânãra nevastã ne-a mai
dat o datã dracului/ºi a trântit uºa, luând-o la fugã pe un
sens de viaþã/în care ne nãscuserãm cu toþii vinovaþi.”
(aºteptându-l pe marele risipitor). E convins poetul: te
îndoieºti, te codeºti, îi urli speranþa... ca de vieþuirea ta
neverosimilã „o formã de sinucidere admisã de temple”.
Cu alte cuvinte, puþinã nebunie nu stricã alãturi de câteva
rânduri sincer adresate într-o epistolã de învãþãturã scrisã
pe buza prãpastiei ridicate „de prin dãrãmãturile unui om”:
„cã, vezi, nãdãjduim ºi noi cã vei ajunge acasã/învelit în
pielea unei depãrtãri ºi pentru asta/punem noi rugã, deºi
pe la noi s-a auzit/cã ai fi murit ca pe vremuri: sãrac ºi în
vogã” (poem sãrac). Poemul care dã ºi titlul cãrþii de faþã
„sã ne petrecem moartea împreunã”, începe ca o
poveste, semn cã ºi moartea poate fi învinsã  - cum a
mai fost – printr-o prelungire a unei nelipsite apetenþe
pentru un epic spectaculos mistuit în discurs ironic: „un
tractorist se pierduse prin lume. ªi a mers el/ºi a tot mers
pânã când a dat de o noapte. acolo l-a lovit/un cântec. ªi
ºi-a fãcut casã în acea adânciturã a timpului.” ªi acum
urmeazã saltul în irealitate, suprarealism, putem spune:
„un cal osos a intrat/în pãdurea de lângã drumeag. îmi
era aºa de drag, încât pãdurea/a intrat în pahar ºi acum
cãlãreþul se vedea foarte clar/voia sã-mi transmitã ceva
important ºi s-a prins de buza paharului/da’ gloaba aia de
cal mi-a spart buza cu copita de argint./sori de sânge
pluteau peste pãdurea aceea...”. Aceste proiecþii ºi
introspecþii scenice sunt resorturile sale intime care l-au
„consumat” ca pe vremea trãdãrii ºi cã, intuitiv, a mers
„acolo, nu mai mult de un gând: sã ne petrecem moartea/
împreunã. încolo e bine.”  E, dacã vreþi, strigãtul sãu de
salvare a sufletelor pe calea rostirii curate, sincere, sub
forma unui cântec fluvial whitmanian, când asemeni
Învãþãtorului, care se ruga în grãdina Ghetsimani: „Tatã,
ia de la mine paharul acesta”, poetul aratã, spre cerul
noilor dimineþi, paharul amãrãciunii noastre. Dacã existã
un el, apoi acesta nu poate fi decât unul rimbaldian-
apoteotic: „în realitate sunt un obosit de viaþã, înjosit de
consistenþa unor tandreþi refuzate... ºi lumea nu se oprea,
mã-sa ei de lume!” (privitul în ochi). De aici încolo,
cititorului nu-i va rãmâne decât sã-i desferece gândurile
ºi sã-i scoatã la luminã reflecþiile, definiþiile, intuiþiile,
etimologiile din secretul apãrat cu atâta strãºnicie. Dar
despre descifrarea vremurilor (sugereazã poetul), convins
cã realul e numai umbra unei taine nedescifrabile, ne vom
mai întâlni cu acest „prea risipitor poet”, nu (cum spune)
când va lãsa „viaþa vraiºte”, ci „când tãcerii i se vor auzi
puii în noapte”. Þine-þi aproape!

Tudor Cicu

Vulgaritate vs. bunul simþ
“Suntem liberi” a exclamat cea mai mare parte dintre

cetãþenii acestei þãri, în decembrie 1989 ºi cea dintâi dintre
libertãþi a fost de a putea spune orice ºi este benefic sã
te poþi exprima liber, sã poþi spune ceea ce-þi trece prin
cap, dar nu oricând, oriunde ºi oricum, mai ales în absenþa
cenzurii ºi a unor sancþiuni pentru ceea ce spui. Dar
autocenzura trebuie sã existe, care este o consecinþã a
educaþiei, o înfrânare de la exprimarea în public de
expresii vulgare, indecente, de naturã sã provoace
indignarea publicã. Pentru cã mai existã încã, din fericire,
o mare parte a populaþiei care nu profereazã ºi nu acceptã
proferarea în public a unor cuvinte vulgare, injurioase
gesturi chiar porno. Cei ce refuzã asemenea producþii

sunt adepþii bunului simþ, formaþi la ºcoala “celor ºapte
ani de acasã”, adevãraþii purtãtori ai bunului simþ, cei
mai numeroºi fiind vârstnici, iar cei care rostesc non stop
tot felul de vulgaritãþi în gura mare aparþin generaþiilor
tinere, inclusiv copii.

A fost odatã un actor celebru care acum nu se mai aflã
printre noi ºi care rostea pe scenã urmãtoarea replicã:
“Nu mai existã nici fricã, nici ruºine. Lumea asta a
înnebunit”.

Aºa este ºi azi. Nu mai existã nici fricã (de cine?) nici
ruºine (de ce?) pentru foarte mulþi.

Cândva, pãrinþii, ca sã-i opreascã pe copii de la rostirea
de vorbe urâte, le spuneau (evident, celor mai mici) cã
dacã mai zic astfel de vorbe, o sã le taie popa limba.

Cei mici ºi mai naivi credeau în ameninþarea aceasta
ºi ori se abþineau de tot, ori o fãceau pe ascuns, doar
între ei ºi în locuri cât mai ferite, ca sã nu fie vãzuþi ºi
auziþi de cineva. Oricum, nu le rosteau în public.

Sigur cã nu avea deloc a face popa cu limba celor mici,
rostitoare de prostii, dar teama de o astfel de posibilã
urmare îi oprea pe cei mai mulþi sã capete deprinderea
de a vorbi urât în public. Acum, pãrinþi, bunici ºi alþi
responsabili cu buna creºtere a celor mici, nu numai cã
nu se mai preocupã de educaþia ºi buna creºtere a copiilor
lor, ci fie ei înºiºi au un comportament lipsit de bunul
simþ, proferând vulgaritãþi în public, fie îi încurajeazã ori
nu iau atitudine faþã de tinerii vulgariºti.

Asta ºi pentru cã nici legi nu sunt ºi nici autoritãþi nu
sunt care sã amendeze comportamentele de acest fel.

Vulgariºtii cautã din ce în ce mai mult exprimarea în
public. Vulgaritãþile de orice fel se rostesc frecvent în
meciurile de fotbal, atât de cãtre unii jucãtori, cât ºi de
cãtre spectatori pe stadion ºi se preiau prin microfoanele
televiziunilor.

Arbitrii însã nu iau nici o mãsurã, probabil fiindcã nu
este înscrisã în regulamentul jocului de fotbal. Ar trebui
sã se prevadã în regulamentul respectiv dreptul ºi obligaþia
arbitrilor de fotbal de a sancþiona pe jucãtorii care în timpul
jocului rostesc expresii vulgare, obscene, triviale; mãcar
pentru arbitrii ºi jucãtori, cat despre spectator, este mai
greu de stãvilit manifestãrile de acest fel.

Din pãcate, rolul bisericii, al familiei ºi al ºcolii în
eradicarea acestui fenomen este din ce în ce mai palid.
Se înjurã în familie, se înjurã în ºcoalã ºi mai înjurã ºi
unii popi.

Azi, vulgaritatea a devenit o a doua naturã umanã.
Emisiuni televizate, unele cu pretenþii, permit unor
personaje ºi ele cu pretenþii sã rosteascã în faþa altor
milioane de telespectatori, cuvinte ºi expresii pe care
altãdatã nu ar fi putut sã le rosteascã nici mãcar în cadrul
unui grup restrâns de cunoºtinþe ºi prieteni. Vulgaritatea
este ca la ea acasã, nu numai prin ce se rosteºte, ci ºi
prin imagini. Aºa zisele vedete sunt din ce în ce mai
dezbrãcate ºi se maimuþãresc cu gesturi tot atât de
vulgare, obscene pânã la porno; ºi când te gândeºti cã
dupã unii astfel de apariþii (arãtãri) fac parte din categoria
producþiilor artistice, iar cei ce le prezintã sunt din lumea
artiºtilor. De fapt, când se ajunge la o vulgaritate
generalizatã, manifestatã în public, oriunde ºi oricând,
este dovada decadenþei sociale, începutul sfârºitului
societãþii de consum care oferã nu numai mâncare de
proastã calitate, ci ºi un mediu social de proastã calitate.

g.alex
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Iniþiere în arta plocoanelor
(Corupþia sacrã ºi cea

ghiavoleascã)

Pe locul Institutului demolat au mai rãmas în picioare
doar portaliul indestructibil, ghiºeul casieriei ºi ghereta
portarului cu inscripþia „Universitate”.

- Magistre, am o veste de milioane! zice portarul,
care purta un calpac ºi o mantie de academician.

- Despre ce-i vorba? întreabã Ambrozie.
- Ai intrat în conul de interes al unui vodã rural. Eºti

om norocos. Þi-a pus mitropolitul mâna pe creºtet când
erai prunc... Iatã vestea: te cautã chiar ºeful fermei din
Deal. Tovarãºul Ops, e neam cu zeul opulenþei, chiar i
se spune în surdinã Domnul Opulenþã, el hrãneºte tot
arealul nostru. Un om putred de puternic, incoruptibil
dar mare corupãtor.

- Mã cautã? Pentru ce?
- Nu-þi cere nimic, dar îþi dã totul. Trebuie doar sã

semnezi o diplomã de absolvire a Universitãþii, pentru
nepoata Opulenþei Sale. Asta-i tot! Ar putea s-o
semneze oricine în locul tãu, cã oricum diploma asta
nu serveºte la nimic; dar ºtii, la noi nu se prea cunosc
buchiile... ºi nu are cine sã semneze. Iar punerea
degetului nu se practicã în cazul unui document greu.
Uite diploma. Semneazã!

ªi-i bagã sub ochi un pergament superb, cu chenar
grena, cu ornamente voievodale, cu titluri pompoase.

- Cum sã semnez? Cine este? Nu a frecventat
cursurile.

- Nimeni nu zice cã a frecventat. Zicem doar cã a
absolvit. Avem nevoie de absolvenþi, nu de frecvenþi.
Nu vrei sã sporeºti procentul de laureaþi ai naþiei?
Semneazã!

- Nici vorbã, zice Ambrozie.
- Da de ce, tovarãºe? Þi-am spus cã diploma asta nu

serveºte la nimic. Omul vrea doar s-o punã-n ramã ºi
s-o atârne pe perete. Oamenii ãºtia mari n-au nevoie
de nici o diplomã, ci vor s-o punã-n ramã. S-o arate
musafirilor ºi megieºilor, apoi s-o lase moºtenire la
urmaºii urmaºilor noºtri!

Ambrozie apreciazã argumentele.
- Sã-i spun adevãrul festiv, continuã  portarul. Nepoata

Opulenþei Sale se mãritã. ªi el, tovarãºul Ops, vrea sã-
i ofere cadou o diplomã înrãmatã. Diploma nu conteazã
prea mult. Dar rama – ehei, comandã specialã, lemn
de santal cu broderie perlatã. Semneazã!

Ambrozie se veseleºte. Dã sã plece.
- Stai! zice portarul. Dacã nu semnezi de bunã voie,

eu încerc sã te corup. Te voi corupe cu artã, nu cu
parul. Sunt douã moduri de corupþie: una divinã, cu
laude, elogii ºi tãmâie. Alta ghiavoleascã, cea mai tare
din toate: cu bani ºi cu plocoane. Un procuror, pentru a
învinge semeþia ta, ar fi recurs la înscenarea unui
proces. Eu, însã, cred în cele douã corupþii. Mai ales în

corupþia doi. Cãci corupþia ghiavoleascã e manã
cereascã!

- Aºa!
- Corupþia ghiavoleascã se adreseazã stomacului,

baza vieþii. Nu þine la toatã lumea. Þine la campionii
stomacului ºi la maeºtrii esofagului. Dar la sfântuleþi, la
incoruptibili neruºinaþi, eu bag corupþia sacrã. Bag
tãmâie. Bag lacrimi ºi sughiþuri! Prosternãri pânã la
pãmânt! Dau ochii peste cap ºi suspin!

ªi portarul, aprinde un tãciune, pune tãmâie, ºi
începe sã suspine ºi sã lãcrimeze. Apoi plânge sincer,
zguduit de tristeþe ºi de rugãminþi:

- Magistre, semneazã diploma tinerei mlãdiþe...
Rugãmu-te ne mântuie! Universul fãrã margini e la
degetul tãu mic! Nu ne lãsa pradã deznãdejdii ºi dã-ne
diplome!

Pronunþa diplome cu accentul pe o.
Se aºazã în genunchi, zice:
- Îndurã-te de noi! Fã pace în noi! Deschide-ne

cãmara cea cereascã a nestricãciunii. Dã-ne pecetea
cunoºtinþei.  Îndurã-te de tânãra mlãdiþã ºi semneazã...

Ambrozie face ochi mari, e derutat, poate chiar începe
sã fie miºcat de emoþiile ºi lacrimile portarului.

- Vãrs lacrimi corupãtoare, sofianice! zice portarul.
Corupþia divinã cu lacrimi se þine! Cu cât mai multe
suspine programezi mentalul cu bine. Câte lacrimi, atâta
programare pozitivã, curãþitoare. Hai, pune autograful!

Bate trei mãtãnii mari, apoi se ridicã, ia diploma, ºi o
atinge hieratic de fruntea lui Ambrozie.

Zice:
- Gata. Atingând-o de fruntea ta, pot constata cã

acordul tãu este engramat aici! Nu te poþi plânge cã aº
fi obþinut prin forþã aceastã engramare, cãci am muncit
pentru ea! ªi eu cred cã engramarea frontalã face cât
o semnãturã, ba chiar cât douã!

Ambrozie admirã viclenia sincerã a portarului. Acesta
crescu în ochii lui cu doi stânjeni.

Portarul se bucurã sã audã asta. Zice:
- Acum fii atent la alt aspect al problemei. Peste o orã

va veni un convoi cu produse agro-alimentare, care
constituie dreptul tãu de autor. Pentru cã tu eºti autorul
promovãrii tinerelor mlãdiþe.

- N-am nici merit, nici pretenþii! zice Ambrozie.
- Aici nu-i pe merit, e pe faptã ºi pe sprânceanã. Ca

diploma sã devinã validã, ea trebuie unsã. ªeful fermei,
adicã tovarãºul Ops, a pregãtit un cadou, convoiul e
pe drum: 500 kg de cartofi albi, 400 kg varzã roºie,
300 kg grâu maºcat, 200 kg brânzã, 100 litri de vin.
Mai vine o furgonetã cu pastramã de oaie, ºi vestita
scrumbie danubianã; mai primeºti ºi bureþi caucazieni,
ouã de prepeliþã, ºi fãinã, ºi slãninã. ªi   ceva bani
numerar, dinari. Asta nu mai e corupþie, cãci survine
dupã prestare, nu înainte. Asta e cadou curat, e
ofrandã. Þi se pare un plocon decent?

-   Este PIB-ul judeþului pe un an, cred.
- Þi se pare mult, pentru cã eºti un pârlit de savant,

neiniþiat în arta plocoanelor ºi-n simfonia ciubucului.
Fii meloman, bãdie! Ploconul este magica simfonie! E
cea mai muzicalã artã! Magistre, ai în faþã un viitor
facultativ. Nu întoarce spatele. Nu fi paseist. Fii futurist!
Eu am devenit futurist luptând din fragedã pruncie. Se
cade sã-þi deschid ochii. Ascultã. Cadoul lui tata Obs e
modest, dacã-l raportezi la poziþia misterioasã pe care
o ocupi dumneata în societate, ºi la faptul cã totuºi,
cunoºti buchiile! Mulþi ºtiu sã aplaude, dar puþini ºtiu
buchiile! Se vede cã eºti un paseist, un debutant în
simfonia ciubucului. Dar eu te voi ajuta sã intri în rând
cu noi, în marele concert al sforilor. Sã treci definitiv de
la corupþia folcloricã, bazatã pe ouã ºi posmagi, la
marea corupþie post-modernã!

Portarul face o pauzã de efect, apoi continuã:
- Te voi ajuta dezinteresat, deºi vom împãrþi totul pe

din douã. Adicã îþi las ºi þie 10% din încasãri. Dar îþi voi
deschide ochii, voi fi maestrul tãu. ªi-n aceastã calitate,
îþi dau prima lecþie: cere dublu. Valoarea omului stã în
galoane ºi-n pretenþii. Sã pretinzi mult ºi vor ’ºi cã
valorezi mult. Câte parale furi, atâtea parale valorezi!
Cât jefuieºti, atâta eºti! ªtii cât a plãtit tata Ops pentru
o Diplomã de criogenie ºi patoclizã (habar n-am ce-i
asta), pe care a oferit-o înrãmatã, s-o punã pe perete,
la nunta nepotului?

- Nu ºtiu, nici nu mã intereseazã! zice Ambrozie.
- A oferit dublu. Eu zic sã jucãm tare ºi sã cerem cu

vârf! Aceºti oameni n-au nevoie de noi decât o datã în
viaþã. La noi nu-i ca la stomatolog, unde picã zilnic
ploconul. La noi, clientul vine azi, absolveºte în zece
minute Academia, ºi salut! Fãrã nicio durere. Nu tu dinþi
scoºi, nu tu rinichi drenat, nu tu bronhoscopie. De
Academie ai nevoie doar o datã-n viaþã, ca sã atârni ºi
tu o diplomã pe perete... De aceea, sã-l stoarcem azi,
cã mâine nu-l mai prindem! De acord?

- Fabulezi frumos, domnule portar. Fabulare
humanum est. E timpul sã plec.

- Dacã ai sfieli, îþi mai spun cã Obs nu dã de la el, ci
din hambarele statului. El este doar un slujitor al statului,
nu posedã bunuri personale, n-ar nici salariu! Nu ai de
ce te feri sã primeºti, cã este din averea anonimã a
patriei!

- Îmi închipuiam. Salut!
- Dacã-mi faci greutãþi refuzându-l pe semizeu, eu

mã descurc fãrã dumneata! zice portarul. Iar ploconul
respectiv, oricum  figureazã în contul tãu, chiar dacã
nu-l preiei. Am sã-l pap eu, dar rãmâne cã l-ai primit
dumneata. Adicã pe obrazul tãu ºi pe stomacul meu. Îþi
spun: eºti prea tânãr pentru lumea asta. Îþi recomand
sã mai îmbãtrâneºti, sã te mai ramoleºti niþel. Sã ºtii:
adesea þi-am fãcut bine fãrã sã mã laud. Când erai
prof la noi, veneau la mine rapoarte defavorabile,
turnãri, despre tine. Nu le-am înaintat, le aruncam la
coº. Docimologie, ai? Te apucaºi sã faci docimologie la
noi! ªtiu totul. Au fost multe sesizãri ºi plângeri, dar
toate s-au oprit la mine, la pubela mea. Te puneau în
cãtuºe dacã nu distrugeam delaþiunile. Te rog, aºadar,
sã primeºti 5% din ofrandã.

- Nu primesc nimic.
- Ia 1% ºi suntem chit.
- Nimic.
- Consider cã l-aþi primit ºi cã, din lipsã de spaþiu

locativ, l-aþi depozitat la mine.
- Aºa!
- La urmã, îþi voi dezvãlui câteva secrete ºi

învãþãminte, aºa cum au rezultat ele din irosirea vieþii
mele. Iubesc ploconul, cãþãrarea prin îmbogãþire ºi mã
tem cã într-o zi voi fi lovit de descoperirea zãdãrniciei
acestui drum. Mã tem cã devin mai bun. Asta ar
însemna cã dau peste cap toatã viaþa mea! Toatã
agoniseala mea vastã. Am strâns avere la ghereta asta,
prin trafic de influenþã ºi spionaj elevat. Eu aveam un
destin planetar. Eu eram un epitom al cetãþii mele, un
etalon, practician al jafului inteligent, prin persuasiune,
prin evloghie, fãrã nici un foc de armã. Un stâlp al
societãþii! ªi, deodatã, simt primejdia de a deveni mai
bun...

Ambrozie îl priveºte în tãcere. Portarul încã se luptã
cu el însuºi, se agaþã de „arbori binari”, de algoritmul
Huffman. Încã se complace sã fie ce-a fost.

Zice:
- Baºbuzucii au dat, la noi, o sintezã eficientã, o cheie

a burii noastre, o cheie a endorfinei, practic: dialectica
ploconului, onoarea pungãºiei. Ce vrei? Fãrã
nedreptate, nu existã progres. „Fãrã ispitã, nu-i
mântuire”; fãrã jaf nu existã jefuiþi. Fãrã cãlãi n-ar exista
martiri. Fãrã drojdie n-ar dospi pâinea. Unde am ajunge
dacã s-ar opri roata asta, fie ºi pentru o zi? Oare nu ar
stagna speþa, nu s-ar întoarce la repaosul absolut? Asta
vrei?

Ambrozie dã din cap, portarul continuã:
-Pãmântul este jinduit de iad, pentru cã voi, ãºtia,

turnaþi aghiasmã cu bidonul...Înþelegi, te îmbeþi cu miros
de busuioc. E ca o adiere, ca o brizã... De cum ai venit,
am simþit cã umbli la mintea mea. Plãcut ca o brizã.
Sau mi se pare? Vine din altã sursã? Eºti plin de
surse?... Da, se petrece. Sunt ca un victorios de care
râd în hohote învinºii. Vãd atâþia învinºi veseli, încât se
ieftineºte tot ce-am cucerit. Rãmân cu o victorie de pus
în ramã... Da, am simþit cã umbli la mintea mea, la locul
inimii. Dar este aºa plãcut, încât vreau... De parcã m-
aº conecta la ceva dulce ºi vast... ºi vãd cum nimicul
care-l þin în mâini se numeºte puterea. Sunt destul de
sus ca sã sar de pe orbita mea, pe alta. Sã sar de pe
orbita „vãtãmãtorilor” pe cea a „drepþilor”. Dar  oare
dacã nu mi s-ar dãrâma ghereta, n-aº fi fost mereu cel
ce eram? Merit ce am primit? Nu ºtiu dacã ne vom mai
vedea degrabã. Mâine se dãrâmã ghereta. Asta este
ultima diplomã pe care o mai eliberez. Adio.

vasileandru @ yahoo.com
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Florin Ciocea – scriitorul
marinar ºi fermier din
Câmpia Bãrãganului

Cartea secretelor, ed. Helis, Slobozia, 2014; Manual

de fenomenologie, ed. Helis, Slobozia, 2014; Pescar

pe oceanele lumii, ed. Helis, Slobozia, 2015
Surprinzãtor, apariþia volumului de poezie al lui Florin

Ciocea a reuºit sã-mi modifice ºi opinia asupra
însemnãrilor lui de cãlãtorie, pe care acum le înþeleg nu
doar ca simple provocãri aventuroase pe mãri ºi oceane,
ci creaþie adevãratã, elaboratã major ºi bine cumpãnitã.
Recunosc cã la început nu am intuit talentul uriaº al
acestui nonconformist incorigibil, nu i-am descoperit
complexitatea ºi profunzimea care trebuie înþelese în
spiritul personalitãþii sale creative. O comoarã de om care,
pe de o parte, poate fi un pragmatic „businessman”,
moºtenitor al îndrãzneþului marinar din tinereþe, iar pe de
altã par te – un creator adevãrat, polivalent ºi
nonconformist – aºezat abia la maturitate la casa (ferma)
lui din Bãrãganul ce i-a devenit sursã de inspiraþie.

Cartea secretelor este o carte de poezie adevãratã ºi
autorul, care cultivã cu dedicaþie ºi talent atât proza cât
ºi poezia, rãmâne egal cu sine în ambele ipostaze. Poetul
balanseazã larg de la o viziune cosmogonicã la
amãnuntele pitoreºti ºi meschine ale „never-land-ului
cotidian”: Politica este calul de bãtaie al poetului, atât ca
abstracþie în sistemul filosofic, cât ºi ca reprezentare
concretã în viaþa de zi cu zi, iar Istoria, fãrâmiþatã în
evenimentele existenþei, are gustul acru-amar al aguridei
rupte înainte de vreme. A treia referinþã fundamentalã este
Bãrãganul, teritoriu aspru ºi arid, dar care induce o
excepþionalã disponibilitate sufleteascã: M-am târât pânã
la fântânã/ ªi am strigat:/ -Istorie!/ Ca-n Bãrãgan am
strigat:/ -Pãmântule!/ Unde-þi sunt ochii/ Sã þi-i sãrut,
pãmântule (xxx)

În general, textele poetice se muleazã pe experienþele
biografice extraordinare ale autorului, dar uneori ajunge
la extrema generalizare ºi armonioasa abstractizare a
marii creaþii: Când se naºte un om/ Pe îndepãrtatele lacuri
moare o lebãdã!/ Dupã aceea, plouã îndelung/ ªi nuferi
imenºi îi acoperã trupul imaculat./ Zborul se mai învârte
încã pe deasupra lacului, / Dupã care, în amurg,/ Cade
fãrã zgomot în trupul pruncului adormit. //Când se naºte
o lebãdã pe îndepãrtatele lacuri/ Un om rãtãceºte gol pe
Câmpiile Elizee.

Pragmaticul prozator este completat în poezie de un
vizionar preocupat deopotrivã de geneza lumii dar ºi de
apocalipsã. Poetul e îndrãgostit de „câmpia eternã”, de
spaþiul infinit al Bãrãganului, aºezat sub cupola imensã a
cerului. Nu cunosc un text mai desãvârºit ºi mai
reprezentativ pentru câmpia nesfârºitã decât aceste ºase
versuri, de o perfectã transfigurare esteticã: Când tãcerea
sparge timpanele ierbii/ Aud apa cântând încet în tulpini/
ªi pãsãrile/ Pãsãrile de foc sãrutã la amiazã þãrâna/ Iar
cerul lichid/ Picurã mut în sufletul privighetorii. (Bãrãgan).

Se poate vedea cã autorul nu înþelege prin poezie doar
descriere viguroasã, obiectivã, ci ºi proiecþie vizionarã ºi
receptare a misterului ºi a muzicii sferelor de veºnicã adoraþie.

Volumul Manual de fenomenologie propune o carte
diferitã de Pescar pe oceanele lumii, reprezentând
calitatea de cetãþean aºezat, de femier în Câmpia
Bãrãganului. Este „o construcþie dramatico-filosoficã, o
fabulã sarcasticã, o Þiganiadã a provincialismului, un
pamflet la istoria recentã a oraºului Feteºti”, afirmã
polivalentul autor, prezentând astfel un volum scris cu
dedicaþie ºi intensitate. Referinþa continuã trimite la opera
unui scriitor ºi filosof de care nu cred sã fi auzit prea
mulþi în afarã de F.M.Ciocea, un anume Ion Voinea (1949-
1981), ºi are ca eveniment principal construcþia catedralei
din oraº. Însã povestea nu e simplã, ci agrementatã ºi
complicatã cu alte poveºti imaginare, unele moralizatoare
culese de autor de prin satele Bãrãganului. Misterul rãmâne
acest Ion Voinea, care transgreseazã din viaþa realã în
cartea lui Florin Ciocea, un fel de gânditor popular ºi
scriitor (fãrã sã scrie) ce emanã o înþelepciune tradiþionalã
pe care o face prezentã chiar în zilele noastre.

Naraþiunea, simplã ºi foarte degajatã, include ºi un
„Studiu etnografic al elevului de anul doi F.C.” despre „Marþi
Seara”: Bãtrânii mai pãstreazã încã ºi azi obiceiul de a
nu lucra în seara de marþi. Pânã la jumãtatea secolului,
satele de pe firul Borcei adormeau întotdeauna mai

devreme în aceastã zi cu ghinion a sãptãmânii. Odatã cu
înserarea, dupã ce animalele din ogradã au fost hrãnite
ºi închise în locurile lor, gospodãriile – mai ales cele care
aveau fete de mãritat – îºi închideau bine uºile ºi
ferestrele. De obicei se stingea lumina fiindcã „atrãgea
duhul rãu”.

Marþi seara intra totdeauna pe coº, pentru a-ºi
„împrospãta” nuanþa cu funingine ºi afirma plenar
atotputernicia vrãjitoreascã. Cei care vorbeau, când se
întâmpla sã fie ºi ea acolo, ori îºi pierdeau graiul, ori unul
din membre devenea moale ca ceara. Existã o credinþã
popularã, foarte veche, care spune cã duhurile necurate
pot acþiona negativ asupra fizicului ºi psihicului omului
atunci când li se aratã un semn de împotrivire. Marþi Seara
este duºmanca neîmpãcatã a fetelor mari, pe care le
sluþeºte ºi le furã dragostea, dãruind-o celor „urâte ºi
proaste”.

Cu volumul Pescar pe oceanele lumii, F.M.Ciocea
dovedeºte cã nostalgia mãrii i-a rãmas lipitã de suflet ºi
rememoreazã cu plãcere anii tinereþii. Autorul nu se
împiedicã de „tradiþia” prozei marinãreºti, de modelul
strãlucit reprezentat de „Toate pânzele sus” ºi elaboreazã
alt gen de narativã – eficientã, pragmaticã, informativã –
deºi nu evitã nici poveºtile marinãreºti spectaculoase,
pitoreºti, cu episoade intercalate, pline de informaþii ºi
istorioare din domeniu. Desigur, F.M.Ciocea nu e chiar
„ultimul” marinar care a cãlãtorit la sud de Ecuator, ocolind
Republica Sud-Africanã, ci ultimul marinar care are talentul
sã-ºi povesteascã admirabil cãlãtoriile ºi sã þinã un Jurnal
nuanþat, dinamic ºi bivalent, adicã foarte exact în datele
ce privesc mãrile traversate ºi þãrmurile cercetate, dar
de impresionantã pregnanþã literarã în ceea ce priveºte
trãirile sufleteºti, imaginarul generat de existenþa pe
„miºcãtoarele cãrãri” sau de viaþa la bordul vaporului cu
care a înfruntat singurãtatea, valurile ºi furtunile.

Dar marinarul s-a aºezat temeinic pe pãmântul
Bãrãganului pe care îl iubeºte nespus, sub cupola unui
cer plin de stele despre care a scris ºi poetul Tudor George.
Îl ºtiam pe F.M.Ciocea poet ºi prozator deopotrivã, ºi
aºteptãrile mi s-au confirmat în ultimele sale scrieri,
prin excepþionala forþã de evocare, prin surprinzãtorul
sãu l ir ism subtextual, t ipologic contrastant cu
duritatea de stâncã a bãtrânilor lupi de mare, cum s-
ar putea presupune.

Trebuie spus cã un neliniºtit ºi imaginativ iubitor de
cãlãtorii – a ºi plãtit pentru  aceastã dominantã
sufleteascã pe vremea comunismului, când a încercat
sã treacã Dunãrea – deºi fizic vorbind, aceasta nu era
cine ºtie ce performanþã, câtã vreme a pornit înot sã
ajungã la... Istanbul.

Cu cât figura pitoreascã, delicatã ºi aventuroasã a
autorului se depãrteazã spre fundalul minþii, cu atât mã
cufund în memoriile sale (cu un Jurnal intercalat) extrem
de interesante, scrise cu condei sigur de profesionist.
Chiar pe spaþii mici, în anumite secvenþe, autorul reuºeºte
sã capteze ºi pe cititorul cel mai exigent – ºi exemplific
cu portretul pe care-l realizeazã unui personaj excepþional,
Vasile, ...un marinar veteran, nãscut prin voia sorþii ºi a
lui Dumnezeu, câine. De patru ani Vasile trãieºte pe navã.
Coboarã în toate porturile, dar se întoarce întotdeauna la
vapor. Dacã ultima barcã a plecat fãrã el, se aventureazã
înot. Marinarii au grijã sã-i lase scara de  pilot coborâtã
pe slip. În oraº, singur fiind, îi urmeazã pe marinarii
care vorbesc româneºte, chiar dacã nu i-a vãzut
niciodatã pânã atunci. Majoritatea navigatorilor îl
cunosc, mãcar din auzite.

Polivalenþa lui Florin Ciocea  - poet, prozator, memorialist
– se manifestã ca faþetele unui diamant: nu au legãturã
una cu alta. Poetul e chiar poet, prozatorul chiar dezvoltã
o vocaþie epicã lipsitã de orice lirism parazitar. Autorul de
memorii chiar scrie memorii – obiective, fãrã paranteze
sentimentale – ºi în felul acesta construieºte  „never-
land-ul cotidian”.

Un cult al prieteniei ºi un suflet generos cu care a fost
dãruit de Creator au fãcut din extraordinarul Ciocea o
personalitate a Bãrãganului, care identificã un scriitor de
primã mãrime dar care, aºa cum se întâmplã cu oamenii
foarte dotaþi, nu se ia cu totul în serios. Semnalez însã
cã trebuie luat în serios de critici ºi de comunitatea
scriitoriceascã, precum ºi de aceea a cititorilor pasionaþi
de cãrþi bune.

F.M.Ciocea este un scriitor divers ºi complex, cu mult
mai profund decât a fost perceput pânã acum.

AURELIU GOCI

Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE
•  Medicamentele s-au ieftinit Scumpindu-se.
•  Domnul Ion Alecu, ziarist ce cautã adevãrul de-o

viaþã (ºi, uneori, îl ºi gãseºte), a ajuns la o concluzie
care meritã discutatã. El crede cã românul nu se teme de
lege. Românul se teme doar de instituþii. E diferenþa
esenþialã dintre modul nostru de gândire ºi acþiune ºi
modul de gândire ºi comportamentul cetãþenilor statelor
cu democraþie adevãratã. Eu comit infracþiunea oricum,
cã nu mi-e fricã de legi ºi, dupã aceea, caut soluþii ca sã
nu fiu prins. Mie mi-e teamã doar de instituþiile care m-ar
putea prinde. La occidentali e mult mai simplu, e doar
prima parte: cetãþeanului obiºnuit nici mãcar nu-i trece
prin cap, chiar doar ca o adiere de idee, sã încalce legea.
Nu s-a gândit niciodatã cum sã pãcãleascã instituþiile,
cã nu era nevoie de acest efort. De aceea, mulþi nici nu
înþeleg ce se întâmplã în România pentru cã gândesc ºi
trãiesc în alþi paramentri.

•  Vom fi normali când ne vom teme de lege ºi nu ne va
fi fricã de instituþii. Mai avem pânã atunci.

•  Sindromul bunul întregului popor lucreazã ºi acum
eficient. Pe vremea comunismului, când avuþiile erau bunul
întregului popor, eram fericiþi, seara, când aduceam acasã
ceva din avuþia întregului popor. Nu aveai sentimentul cã
furi de la altul, cã ºi tu fãceai parte din întregul popor,
deci lucrurile aduse acasã îþi aparþineau ºi þie. Acum
aproape s-a terminat cu bunul întregului popor, dar
sindromul a rãmas. El ne împinge sã încãlcãm cu plãcere
legea ºi sã facem tot ce-i posibil sã nu fim prinºi. Oricum,
furturile se petrec tot din bunul întregului popor, care mai
existã într-o proporþie semnificativã (regii ºi alte lucruri
administrate de stat), nu din proprietãþile private.

•  Suntem mai informaþi? Nu cred. Cred cã suntem mai
dezinformaþi. Peste 90% din ºtirile pe care le devorãm
zilnic conþin informaþii inutile, cu care nu ai ce face. Astea
sunt inofensive. În celelalte zece procente intrã ºtirile
reale, folositoare, dar care te manipuleazã, în loc sã te
informeze. Toxicitatea lor este mult mai mare decât a celor
cu care nu ai ce face.

•  Nu ai de-a face cu justiþia, când ceva trebuie lãmurit.
Ai de-a face, de fapt, cu oamenii care lucreazã acolo. ªi,
deja, e altceva.

Stare de beþie
Unul dintre personajele unui serial de televiziune îi

spunea cu convingere altuia: “Dacã nu mai bei, începi
sã vezi, ba cã nu ai una, ba cã nu ai alta” .

Nu conteazã cu ce te îmbeþi. Numai beat sã fii, sã nu
mai vezi: pe cei ce furã, pe cei ce mint, pe cei ce înºealã,
pe îmbogãiþii peste noapte, pe trântori ºi pe laºi, pe cei
ce fac treabã de mântuialã, risipa ºi prostia de la tot pasul.

ªi dacã nu ºtii cu ce ºi cum sã ajungi într-o aºa stare,
au alþii grijã sã o facã.

În orice clipã primeºti un anestezic care te duce pe altã
lume, departe de cea realã, fiindcã nu te poþi lipsi de
internet, de televiziuni ºi nici de alte mijloace de ameþire
a celor slabi de înger. Iar când ºi dacã te trezeºti, nu mai
recunoºti nimic din ceea ce e în jurul tãu, eºti tot mai
confuz ºi derutat încât sã nu mai poþi distinge ce e real ºi
ce este virtual, exact aºa cum ºi-au dorit cei care te
îmbatã zdravãn ca sã devii un zombi, un bezmetic,
hãlãduind prin lumea asta modernizatã la extrem.

g.alex

Ion Cioran

Alb sau negru
era o frumuseþe
de o noapte ºi nimic mai mult
în clarviziunea orbului
va fi iaraºi vineri
când ne vom întâlni ritualic
ºi vom aºeza
de o parte ºi de alta a zilei
câte un inger ºi câte un strigãt
ca într-o tragedie greacã
în contrast cu neîntâmplarea de aici
dincolo de ziduri muzicã
semn cã totul e sub control
în toate acestea
rãmâne nesimetria
ca principiu ultim al lumii
viaþa aceasta e altceva
ºi jocul de ºah continuã
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Ion Roºioru

Slalom karmic printre zile

Sâmbãtã. Bisericuþa doarme-n parcul solitar:
Stau de vorbã pe o piatrã c-un flacon de ambre noir!

Miezul zilei. Minaretul s-a încins de-atâta soare:
Uit buimac sã suflu-n spuza amintirii viitooare!

Zgomot surd. Cizmarul tânãr pleacã-n sat dupã cãrbuni:
Mã forþez sã-mi scot din minte anii noºtri cei mai buni!

Umbrã deasã. Plânge-o fatã-n cãruciorul cu rotile:
Nu mai fac de multã vreme slalom karmic printre zile!

Pe plac fãcându-i fricii

Pipernicit, ovãzul se pârguia pe dâmb:
Pe piatra funerarã citeam un scris scãlâmb!

Mirosul iasomiei pãrea epuizat:
Ruhuna el fatiha  -  atât am descifrat!

Pe dâmb stãtea la pândã o viperã cu corn:
Mesajul ei hipnotic: sã nu mã mai întorn!

Rafale de cãldurã din cer cãdeau duium:
Pe plac fãcându-i fricii am coborât în drum!

Pe horn un vânt
astmatiform

Singurãtãþii tuturora ºi rând pe rând ºi compactat
Îi sunt simbol când teiul tânãr e de miresme devastat!

Singurãtãþii tuturora ºi compactat ºi rând pe rând
Îi sunt stindard când plopii-n viscol s-apleacã pânã la pãmânt!

Singurãtãþii tuturora ºi snop enorm ºi fir cu fir
Îi sunt depozitar când intru sã stau pe-o bancã-n cimitir!

Singurãtãþii tuturora ºi fir cu fir ºi snop enorm
Îi sunt expresie când suflã pe horn un vânt astmatiform!

Sã nu se spulbere himera

În dimineaþa încã verde adie vântul dinspre vers:
Sã facã dragoste cu vântul ea se aruncã-n ºa din mers!

Imaginarii tei în floare ameþitoare prind sã dea:
Ea sã-ºi adape calul iscã-n pustiul stepei o derea!

Înghite timpul epitaful pe piatra fostului strateg:
Sã-ºi piardã urmele silfida-ºi struneºte calul pe talveg!

De-atât nesomn se coace grâul ºi n-are cine-l recolta:
Sã nu se spulbere himera ia des înfãþiºarea ta!

 Dor îmi e de tine

Orice clipã-i gata sã-i se strige: Stai!
Dor îmi e de stepã, dor îmi e de cai!

Pe fragilii umeri anii-s tot mai grei:
Dor îmi e de casã, dor îmi e de zei!

Chipul libertãþii e un un gol de frâu:
Dor îmi e de brizã, dor îmi e de râu!

Seva îºi înºealã trunchiul c-un altoi:
Dor îmi e de tine, dor îmi e de noi!

Poezia-mi poartã paºii

E duminicã. Mireasma teilor adie sfânt:
Poezia mea albastrã se întoarce în pãmânt!

E duminicã: Se umflã vântul serii în perdea:
Poezia mea neleapcã se propteºte-n cafenea!

E duminicã. Fântâna-ºi cerne-n aer stropii fini:
Poezia mea febrilã vrea de mine s-o dezbini!

E duminicã. Lãstunii pregãtesc un nou asalt:
Poezia-mi poartã paºii spre tãrâmul celãlalt!

Privesc vrãjit
cum verigheta...

De-a rotocolul iar ºi iarãºi se scurg secundele din ceas:
Din bietul înecat doar frigul filtrat prin plâns a mai rãmas!

Tot mai cãzut e într-o rânã debarcaderul scâlciat:
Nicicând nu te vei mai întoarce de unde tânãrã-ai plecat!

Parâmele de in, albastre cândva, s-au putrezit de tot:
De ce sã-nvinuiesc destinul c-ai fost în plus pe feribot?

Pe malul celãlalt adastã un ºlep pe jumãtate gol:
Privesc vrãjit cum verigheta mi se scufundã în nãmol!

Încã visul fãrã tâlc

Peste noaptea verde-ocru dãdea iama cea de tuci:
Ghid al popii ºi al fetei m-avântam printre uluci!

Pe versanþi abrupþi de sare fulgerul planta scântei:
Popa, când mã angajase, îmi dãduse zece lei!

Câinii ce lãtrau în satul rudãresc pãreau mai mulþi:
Aº fi dat orice ca fata sã nu vadã cã-s desculþ!

Popa se rugase-n barbã, fiica lui tãcuse mâlc:
Noaptea-aceea-mi populeazã încã visul fãrã tâlc!

 Sã trag concluzia tardivã?

Mestecenii plantaþi în parcuri de dor nestins se zãrâncesc:
Sã trag concluzia tardivã cã oriºiunde-s te iubesc?

Pe lacul mãnãstirii taie novicii copci din loc în loc:
Sã trag concluzia tardivã cã fãrã tine mã sufoc?

Pe sub bisericã pulseazã un apeduct roman uitat:
Sã trag concluzia tardivã cã ne-ntrerupt te-am aºteptat?

Mireasma teilor în floare eternizatã-i doar în rai:
Sã trag concluzia tardivã cã-n cer alãturi o sã-mi stai?

N-o sã mai revin cu tine

Volbura-ºi ridicã albe cupele de rouã-n soare:
N-o sã mai închin niciuna plinã-n toamna viitoare!

Strãjuit de anghinare printre vii drumeagul moare:
Rãdãcinile-mi dreseazã paºii-n ele sã coboare!

Pe gorgan un ºarpe galben sâsâie cu-nverºunare:
Deºi ne-ntâmplatã încã muºcãtura lui mã doare!

Putrezeºte-un cal sãlbatic mort de sete pe cãrare:
N-o sã mai revin cu tine niciodatã la izvoare!

Petre Ioan Creþu

Anorexie
“Luatu-s-au strigele

ªi scorpiile, “
(Descântec popular)

la marginea lumii rãsfrânt peste miriºti peste brazde un

curcubeu stingher

lacrimile transformându-se tãcut în vin de împãrtãºanie

ºi fecioara cu ochi de aur albãstrit vãluriþi se frânge nãlucã

pomul creºte-n scorbura verde cleºtar ºi ilumineazã feeric

cu luna înfiptã

în tâmpla umbroasã ºi parcã nici nu mai este pom poate

este o stare de dor

cheamã-mã în alb iar tropotul cailor sparge liniºtea

coamele lor flãcãri, auzi?

vin strãzile buluc cu gleznele strivite de tramvaie verzi ce

scrâºnet de fier ronþãit

câtã neliniºte în ploile de mai ºi cum se rostogolesc ele

peste ºine peste vãmi

ºi câtã uitare prãvãlitã din cer dor oasele ºi se albesc sub

raza lunii în pãtrar

din ceaþã rãzbate câmpia ca o locomotivã roasã de cer

câtã ruginã se-nfige în carne

ca un cui strãveziu tragic un scrânciob de iarbã împletitã

presare ninsori

de flori carul de foc de purpurã sfântã ºi un diavol ºchiop

omul strãjer

mecanicul magic cu al lui coif de fier peste miriºti peste

brazde ca un gând stingher

îþi dezvelesc carnea sfios pânã la tainã ºi te frâng iubire

din altã lume ºi plângi

Ninsori
tu abia de mai poþi sã respiri ºi faci vântul sã adie în ºoapte

printre ferestre ºi uºi un anotimp ce ninge

ninge cu îngeri beþi ºi lacrimi ºi cuci bãtrâni ºi ºchiopi fãrã aripi

Dumnezeul Iubirii rãtãcit printre stele

ºi curg lumânãri peste lumânãri peste duzii în floarea

ºi ceara lor se tot prelinge în corãbii grele de scrum

ºi-n plumb se-aprind semnele de foc ale zodiei mele

ºi flãcãrile lor cuprind cimitirul de vise ºi arbori cãzuþi

ºi muchiile luminii scãpãrate între roþile dinþate

din orologiile sparte ºi tembele

prin vine îmi curg mãrfare ºi aprozi ºi sulf ºi floarea albastrã

în ochi se întâmplã necuprinsul ºi timpul meu cel neîntâmplat

se sparg sigilii sus în cer ºi zei pãgâni se sting în digul vechi

beþi de luminã ºi de chin ºi de crini sã nu te miri

poate cã tu nici mãcar nu ºtiai poate îþi era greu

dar în jurul nostru e un timp cinic un univers meschin

ºi abia de îþi mai pâlpâie în tâmplã lumina albastrã

e un vuiet prelung ºi în dungã printre duzi

pe coasta dealului în apus sunt mori de fier ce nasc ninsori

ºi unde clopotele sunã sparte a spaimã ºi a fricã de moarte

De întâi mai
nici nu mai ºtiu ce sãrbãtoream de întâi mai mai întâi

speriat, ascuns în mecanismul de lut

al unui ceas cu lanþuri de fum ºi cuc

poate prima noastrã întâlnire iubito

sau poate prima mea atingere secretã cu veºnicia

oricum

amândouã întâmplãrile au sãpat în mine

ºanþuri adânci ca niºte ecouri prelungi
de piatrã înmuguritã în trestie ºi în duh
ºi cum ne curg tranºeele în zigzag femeie
pe umerii dezaripaþi de întuneric în grabã
încã mi se mai vãd urme de suflet
ºi aºchii de luminã mov din Calea Lactee

de jur în prejur creºte glorios cerul
ºi se aude în oase oftând poemul de luni
ºi cum scânteiazã cu lumina aprinsã în piept
de zici cã este un animal de pradã
cu o mie de gheare ºi guri
ºi o luminã rece prinsã în frunte
se mai aude ºi un înger tuºind pe furiº
cum îºi scuturã norii de aripi
de plouã o ploaie de zbor pe pãmânt
ºi mie îmi este ºi somn ºi sete prea curând

ºi de la geamul meu încã se mai vede marea
ca un abur de fum urcând dincolo de pietre
dincolo de stabilopozi tuºiþi pe o muchie de nisip
ºi de unde se vede zarea amestecatã cu ceaþa
de niºte maºinãrii infernale
cu roþi dinþate ºi scripeþi de fier

de un timp mã chinuie un pat de spital
ºi o durere cruntã
adunatã în mine, pasãre albastrã cu ciocul de sticlã
tãinuitã în iarba abia rãsãritã printre îngerii goi
se smulge sufletul scrîºnind
din carnea mov de pãpãdie
ºi îºi pierde urma prin livezi
de zici cã a mai rãmas un rest
de viaþã tristã  pe sub unghii
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”
Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (XIII)

(continuare din numãrul trecut)

Din carnetul cu supracoperta albastrã pe care scrie
Uniunea Scriitorilor din Republica Popularã Românã

CONFERINÞA PE ÞARÃ A SCRIITORILOR
 1965

*

Secretarul de partid fãcut pe tipul lui Lãncrãnjan. Cãuta
sã se facã urît, basca trasã pe frunte, - paltonul lung de
seminarist – cînd ajungea acasã ºi se dezbrãca se fãcea
frumos. În lume însã se fãcea cît mai urît ºi neelegant ca
sã fie în tonul urîþeniei ºi cenuºiului din jur.

O fãcea de ruºine ºi nu din demagogie ca alþii. Alþii, cu
aceeaºi îmbrãcãminte, se cãzneau sã fie „chipeºi”,
„þanþoºi” ºi efectul era grotesc.  Lãncrãnjan împingea acest
urît vestimentar pânã la marginea ascezei -

*

Claritatea unei dimineþi de iarnã cu ºuer de vînt ºi lacul
vînãt lucios încreþit între trestiile galbene -

*

Femeia în doliu din maºina 60 (...) cu copilul. Copilul îi
spunea Stãnicã tatãlui (mort) îl cãuta de bomboane prin
buzunare, cînd era în cosciug. Se ducea cu maicã-sa la
cimitir ºi o întreba: ce face Stãnicã al nostru ? Ce face el
acolo, în pãmînt ? Mãi, Stãnicã, tu nu mai vii acasã, de
ce nu vine, mamã, ai ?... Femeia în doliu (þãrancã) îi
povestea rîzînd toate acestea unei alte þãrãnci pe
bancheta dublã. Copilul vorbea cu ºoferul -

*

Bufetul Laminorul. Soba, burlanul lung argintiu – turtirea
generalã a oamenilor -

*

Îi plãceau grilajurile în ploaie – reflexele – (automobilele
cînd trec, farurile)

*

În literatura noastrã nu existã imaginea infernului (o
metafizicã). Numai în literaturile mari.

*

Mizil. Curtea din spatele restaurantului. Closetul. Rîpa
cu malul galben, cu douã cãsuþe povîrnite, cu rufele
întinse pe o funie oblicã la uscat pe sub care trecea o
javrã – pae, balegã, coceni putreziþi (iadul e galben –
pucioasa !) totul putred, fetid, cu fecale pe jos. Noroiul

*

Luna este conºtiinþa pãmîntului. („Jurnalul” lui
Kierkegaard). Luna vegheazã asupra noastrã ca o
conºtiinþã galbenã.

*

Avusesem una din reacþiile acelea de om prost, pe care
n-ai cum sã le reprimi, fiindcã ating ceva esenþial uman
(prostesc)

*

Pe noi ne leagã mai mult ceeace pãrãsim, - fiecare.
*

Scandal exterior (lumea) scandal interior (gãlãgie
interioarã) – ºi la mijloc pielea, numai ea este liniºtitã. (-
numai pielea e liniºtitã)

*

Acel lucru prelingîndu-se de pe pulpele þãrãncii peste
grãmada de pepeni vãrgaþi pe care el o trîntise ºi copilul
ei de 7 ani care dormea tot pe pepeni mai sus

*

El: De ce nu te uiþi la cer ? (Era în august – ºedeau
obosiþi pe prispa coºmeliei)

Ea: Dacã nu ºtiu carte (cu ochii în jos)
*

Agnosco veteris vestigia flammae (Recunosc urmele
unei flãcãri strãvechi)

*

Ea: E un bãrbat care ºtie unde ºi cum sã punã mîna
pe tine.

*

- Bine, dar acesta e adevãrul !...
- Adevãrul ãsta nu ne convine acum, asta-i !

*

Scena cu Fãnuº ºi Virgiliu Cîndea. Cînd Fãnuº (dupã
ce Cîndea îi pupã mîna) întinde, pune piciorul pe masã
sã i-l sãrute. Scoate ciorapul – spune Cîndea. Miroase. F.

scoate ºi ciorapul. E nespãlat piciorul, face nazuri C.
Fãnuº toarnã peste laba piciorului coniac. Îºi spalã
degetele cu el Nu vrea. F. vrea sã dea foc cu un chibrit
sã-ºi purifice laba.

*

În  loc de Paris, în noaptea aceea am visat tancul de
lut cu soldatul sovietic cîntînd (urlînd) Katiuºa cu pieptul
însîngerat scos afarã din turele. Un tanc – prispã, cu lutul
galben (ca o sobã rotunjitã) plin de pae, de resturi de
spicuri

*

Intrarea la Geo D. (Geo Dumitrescu, 1920-2004, poet –
n.n. A.B.)  în Griviþei: poarta de lemn care dãdea în gangul
sordid ºi pe care scria cu litere mari roºii scrise cu vopsea
scursã de ploi:

La Adam cãmãºi
*

Îngrozitor: madam Sisif ! Iartã, doamne !
*

Grandilocvent ca toþi barbarii.
*

Bãtrînul care se scula noaptea ºi începea sã frece
podelele. I se stingeau luminile de pe coridoare ºi adormea
ca pãsãrile -

*

Visul cu focul. Pe un munte. Aruncam apã ºi totul în jur
lua foc. Aveam flãcãri pe haine. Totul crepita -

*

Noaptea pe furtuna cu praf galben, loes asiatic.
Atmosferã înãbuºitoare. Respiraþia grea.  Avea pielea la
gît, la  îndoituri, plinã de loes înmuit de transpiraþie

*

Ideea cã de un lucru inutil, sau mai puþin util, în indirectã
legãturã cu viaþa ta, te desparþi mai greu – e mai dureros...

ªi, dimptrivã, de ce eºti mai legat, te desparþi mai uºor,
din pricina actului eroic, eroismului în sine al actului, care
dã tensiune, te elibereazã, te face sã exiºti mai puternic
(ºi a exista înseamnã a uita) – durerea aici fiind ca o
pantã lunecoasã pe care te duci mai repede – unde ?

Într-un fel marile tragedii sînt mai uºor de suportat, -
catarsisul, conºtiinþa nedreptãþirii tale  de cel de sus –
ajutã, îþi dã un orgoliu otrãvit ºi amar al condiþiei sisifice
– suficientã ca sã înduri

*

„Nu ºtim niciodatã cîtã derutã se ascunde într-o stîngãcie
de stil ºi nici sã percepem tãcerile bune, în constrîngerea lor.”

*

Descoperirea fãcutã într-o searã cã redevenim pãgîni,
dupã  stratul subþire al erei creºtine, ceva ca un val
dedesubt, o confuzie de sentimente ºi instincte uitate,
„de lipsã de scrupule” (totu-i permis) care reapar încet la
suprafaþã. O senzaþie turbure, ca o erecþie sexualã fãrã
obiect precis, ca un prea plin energic, acumulat prin lipsa
de contact ºi care se vrea, în fine, cheltuit.

*

Nume  (pe o listã a administraþiei unui I.Al.) 1. Axente
Cãldãruº 2 . Alancuþei Virgil 3. Holcã Ilie 4. Sau Halcã Ilie
? 5. Fîlfãnescu Dumitra  6. Rouãdedeal Filip 7. ªarpe
Mîndruþa 8. Ciocîrlie Costache 9. Micu Cenuºã Marin
Fluturaº

*

Important  (scris cu pastã roºie – n.n. A.B.) Obsesia
pãcatului originar devenitã politicã de stat.

*

Marea în mai. Mamaia pustie. Vulgaritatea îngrozitoare
de la Park Hotel.

*

Gura rujatã în triunghi (dinþi laþi cu strungãreaþã, înnegriþi
de tutun – chipul unei cucoane)

*

Gabrioleta portocalie.
Lanul de rapiþã galben cu verdele lanului de grîu ºi casa

cu þiglã, cu pereþi albi, singurã în mijlocul cîmpului –
femeia în rochie roºie care umbla prin curte.

*

Mãtasea – bluza – care fugea pe ea – pe sîni – pe
pielea satinatã de blondã.

*

Avea un scris drept, mare, sigur, ca pe un ordin de
chemare – un scris de furier.

*

Romulus Vulpescu: pasiunea gramofonului, a plãcii, a
imprimãrii, celuloidul – asculta voci din neant. (Romulus
Vulpescu, 1933-2012, poet, traducãtor – n.n. A.B.)

*

Dormea seninã, ca un copil, pe o parte cu mîna în
buzunarul halatului de bae, cu dungi, ºi vãzînd-o m-am
simþit singur ºi am trezit-o

*

Bãnulescu: inteligent, abil, ascuns (neam de cãlugãr –

o ascezã vitriolantã ) (ªtefan Bãnulescu, 1926-1998,
prozator – n.n. A.B.)

*

Trufandalele sînt mîncarea unor oameni lipsiþi de rãbdare -
*

Duminicã 5 Ianuarie 1969
- Startul la roman – primele douã pagini -
Doamne ajutã ! -

*

Prin mame, sîntem ºi puþin femei
*

Invidia, pãcatul cel mai josnic
*

Ea  trãeºte singurã. A avut doi bãieþi (Breban ºi Ivasiuc)
care trãiau prin ea, o iubeau, voiau sã se arate tari, dar
erau profund slabi, erau de fapt niºte fete -

*

Condiþia lui Isac care, nemiºcîndu-se, neconsumîndu-
ºi  energia, neevoluînd de fapt fizic, cu toate arderile
umane care fac sã uite pentrucã uitarea e un fel de
cenuºã, rezultatã din ardere – o ardere mai intensã ºi
mai nouã face ca arderea veche, anterioarã, sã se prefacã
în cenuºã. Isac, (ca Ordinatorul) pãstreazã totul în
memoria lui. Aceasta e marea lui suferinþã. Nu poate sã
uite. El nu poate sã uite ºi fiindcã tot ce ºtie, ºtie prin
intermediari, prin cei care i-au povestit, - el nu participã direct
niciodatã, ºi de fapt el nu poate sã uite pentrucã a
înmagazinat în cap esenþe de întîmplãri, poveºti, de fapt un
soi de literaturã brutã, neprelucratã. Tot ce îþi povestesc þie
martorii oculari este – prin forþa naraþiei subiective – un soi
de literaturã – o a doua realitate trecutã prin reþeaua
particularã ºi unicã, irepetabilã, a unei memorii sau conºtiinþe.

Tot romanul fãcut pe ideea aceasta cã (aceastã carte)
povesteºte de fapt acel soi de literaturã. Realitatea
întreagã n-o putem sesiza niciodatã. Înaintãm, luminînd
exact în jur – (în direct) cît lumineazã conul de  (luminã
?) al conºtiinþei noastre. Contactul acesta direct e singurul
real cu adevãrat.

Ce auzi ºi ce þi se povesteºte (ca ºi lui Isac ºi cu atît mai
mult lui ptcã e paralitic) – educaþia, filmele, cãrþile, oamenii
pe care-i întîlneºti – sînt acest soi involuntar de literaturã.

*

Femeia care, vorbind, i se miºcau nãrile – avea
ligamentul prea scurt. X se opri ºi se uitã, ca sã vadã,
dacã nu se înºalã: da, nãrile i se miºcau.

*

N. Breban (observaþia lui Fãnuº) care avea la buzunarul
dela piept un pieptene negru în loc de batistã – i se vedeau
patru dinþi (îi numãrã, atent) ºi printre ei scame -

*

Cearta  cu Fãnuº  Ideea cã vorbind cu violenþã, atacînd,
el descoperea, lasã sã i se vadã pãrþi ale caracterului pe
care înainte eu le bãnuiam numai, cînd îl auzeam bîrfindu-
i pe alþii, ºi care acum, fiindcã era vorba de mine, ºi mã
privea direct, mi se pãreau monstruos de certe ºi de
nesuportat.

Violenþa mea îl surprindea. Nu se aºtepta la atîta rãutate.
Erai ºi înainte aºa ? I-am spus cã nu, cã acum, el, mã
obliga sã fiu aºa, cã ºi eu mã miram, dar vina era a lui ºi
ceeace cu douã ceasuri înainte nu mi-aº fi imaginat –
putinþa  de a-l urî ºi de a-l ataca atît de violent – i se
datora lui. Amîndoi trecuserã peste toate rezervele  pe
care le avuseserã pînã atunci unul faþã de altul, ºi
amîndoi, dupã atîta stãpînire, dãdeau drumul cu o plãcere,
vecinã cu beþia, la jigniri, înjurãturi, imprecaþii.

*

Haita de cîini – sãrind la 23,30 printre blocuri, pe aleea
asfaltatã, cãtre ringul de beton (semicercul) unde sînt
pãstrate   lãzile de gunoi. Sînt vreo 18 de toate mãrimile
– corcituri, dulãi ciobãneºti – javre tãrcate, negru cu alb,
merg aferaþi, umãr la umãr, vorbind între ei parcã, sînt
liniºtiþi în aferarea lor – seamãnã cu un grup de oameni
care comenteazã un meci de fotbal... dar cînd ajung la
lãzile de gunoaie, cînd intrã unul cîte unul în semicerc
asfaltul scrîºneºte sub   dalele  de beton, cînd dispar în
el, ce junglã – brusc -   ce bãtãi, ce muºcãturi. Cei mai
mari iau totul. Cînd se terminã scena, se întorc pe aceeaºi
alee cu flori, petunii, sub lumina lampadarelor cu neon, la
fel de liniºtiþi – cei mici, javrele, n-au fãcut decît sã-i
însoþeascã pe cei mari – n-au mîncat nimic.

De introdus scena la Obsesia lui Chiril din Caraula de
noapte.... curca tãiatã, cîinele cu jabou alb -

*

Un personaj à la Breban, mare, brunet, fãtãlãu, cu tenul
închis, lucios – de femeie cu trãsãturi bãrbãteºti – cînd
vorbea, trãgea aerul printre dinþi, ceeace producea un
sunet neplãcut, mitocãnesc – invers de cît þi-ai suge
mãselele, - o pompã aspiratoare -

(urmare în numãrul viitor)



9

TRECEREA DE LA FAPTÃ
LA CUVÂNT

Când soarele apune, o face doar pentru noi.
Când omul apune, apune doar pentru sine.
Când un popor apune, apune
pentru istorie.

Trece de la faptã
la cuvânt.

NAªTEREA CUVÂNTULUI

Drama macedoneanã se naºte
în clipa când e tulburatã unitatea spaþiului
nãscutã de tulburarea minþii
ºi conflictul dintre dorinþe, posibilitãþi ºi realitate.

Apartenenþa-mpãrþitã pe diferite spaþii
ºi civilizaþii este viermele care roade din interior.

Cu timpul, roaderea produce efecte,
moliile surpã tãcut.

Ele dor dupã un timp, timp
ºi numai timp.
Spre deosebire de tirani ºi
tiranie.

VISUL

Omul acela vine de undeva.
Pe un umãr poartã lumea,
pe celãlalt, Macedonia.
Pentru echilibru.

GREªALÃ. DESCRIERE.

despre trecerea
prin viaþã
ei discutã
transformaþi în jivine
ca din poveºti

nu-ndrãznesc
moralã sã tragã

despre lume sau despre ei
discuþie mare sã facã
ºi s-o continue

dar fac amor, Ajderul
chiar aºa ceva aºtepta

ºi balaurul
se va întrece pe sine

GELOZIE

necesarã-i descrierea ei
pentru cã ea-i peste tot
activã
ca o limbã vie, plictisitoarea muzicã de oraº,
animal rozãtor,
flãmândã ºi însetatã
fãrã-ncetare
pe mese linge ºi suge
cu desfãtare

ºi nouã ne lasã doar oasele

Poeþi din Macedonia

CATIÞA CHULAVCOVA

S-a nãscut la Veles pe data de 11.12.1951. Poet,
prozator, eseist, critic literar, traducãtor, academician.
A obþinut multe premii literare. Bibliografie liricã:
Blagoveºtenii (1975); Act (1978); Consonanta noastrã
(1981); Sudoare nouã (1984); Sete: poezii de scelerat
(1989); Domino (1993); Preludiu (1998); Printrelume
(2000); Colþ sfânt (2003); Gheaþã subþire (2008).

SUS

     Lui Slave Ghiorghio Dimoski

Îþi vãd calul
legat sus,
acolo, în norii de peste Velestovo.
El doarme si tace sãlbatic.
Se uitã de-acolo, de sus
ºi nu înþelege:
ce cãutãm noi aici?
Mã întreb
ce am fãcut eu în viaþa-mi
ºi calul întunecat
înghite norul
ca pe-o cinã din cer.
Privesc la el ºi ºtiu:
are cine sã mã audã.
Dacã înþelege sau nu, ce conteazã!
Poete,
ne chinuim sã trãim de-o jumãtate de secol
ºi continuãm sã credem ºi sã scriem.

Mai putem încã sã fim
aproape viteji!

               Velestovo, 14 de august 2009.

CU STRICTEÞE,
CONFIDENÞIAL

Eu sunt ca o uºã fãrã cheie.
Nu ºtiu ce mã þine
de nu am cãzut.
Cãderea-i departe
ºi tot mai mult semãn cu un pin
care trebuie doborât,
 sã se culce.
Îl vor tãia cu ferãstrãul
ºi din el vor face o bancã
pe care vor moþãi atotºtiutorii.
Vor spune cine am fost.
În ce am crezut ºi pe cine-am iubit.
ªi neapãrat la ce m-am gândit,
la cele care nu se pot închipui.
Dar secretele mele sunt dezlegate.
Toate câte am vrut sã le spun le-am scris,
ei, dacã ºtiu, sã citeascã.
Eu sunt acolo unde trebuie sã fiu
ºi cred în asta.

VIAÞA NOASTRÃ
Bilianei

ªi chiar dacã aº putea s-o schimb
aºa ceva n-ar accepta.
Niciodatã n-am fost atât de fericit
ºi nu ºtiu ce-i aicea de schimbat.
Dacã te uiþi puþin mai de departe
vei observa cât de mari suntem.
Eu ºi tu, micuþo,
ca vitejii corabieri navigãm înainte.
Unde?
Unde vrem.

BRATISLAV TAªCOVSKI

S-a nãscut în Skopje pe data de 11.09.1960. Poet,
prozator, dramaturg, traducãtor, jurnalist ºi publicist. A
obþinut trei premii pentru poezie ºi un premiu de stat
pentru publicisticã. Bibliografie liricã: Degete în nori
(1987); Taurii din sângele meu (1989); Hârtie
periculoasã (1991); Îngerul ºi muza însetatã (1994);
Demonica (1997); Sabia mea chinezeascã (2001);
Casa caselor (2002); Dupã-amiaza unui optimist
(2003); Poeziile din secolul trecut (2004); Pãmânt
gol (2005); Marele cântec al dragostei (2006); Fuga
din Ierusalim (2007); Cuvinte în atac (2009); Încheiat
în liniºte (2010).

LIMBA MEA

Aici nu-i nimic de gândit.
Nimeni nu poate sã-mi ia
aceea care de secole-i a mea.
Nu poate cineva sã mã ponegreascã
doar pentru cà nu-i plac.
Aceea este numai estetica lui neagrã.
ªi proastã, bineînþeles!
Oare pot sã gândesc altfel?
Noi de mult am crescut,
semãnãm cu un munte sfânt
printr-o mulþime de vârfuri negre.
ªi ce-i de gândit aici
pe care limbã sã scriem?
Pe-a noastrã sigur,
pe limba care nu place altora.
Cât de hazlie situaþie
ºi chiar a glumã seamãnã glasul lor.
Lasã suflete,
Lasã-i sã vorbeascã în zadar.
Nimic nu ne pot face!
Nimeni nu poate nimic sã ne ia
dacã noi înºine nu dãm!

De aceea,
tu, muntele meu de litere ºi cuvinte,
sã creºti!

Traducere: Dina Cuvata
Stilizare: Gheorghe Dobre

Dobroslaw Marcinek

Cântecul nopþii
ascultã somnul de sare cum scânteiazã somnambulic
în sâmburele închis al serii
deschide sângele înstãnit cu sfidarea sãrutului
unui suflet uns în sidef

apropiindu-mã de visul stins al iasomiei
nisipul din luminã
ucide umbra de piatrã din gândul apei,
iar timpul tresare ca un izvor susurând
topind munþii abrupþi de sare
dintre pleoapele evei

Iona
am vrut sã scriu ceva despre un om singur,
nemaipomenit de singur,
dar am scrijelit în noptiera plinã cu praf
zvârcolirea broaºtei exilate
în muntele de sare -

am vrut sã scriu ceva despre un timp,
un timp nemaipomenit de singur,
dar lumina dintre mine ºi umbra lui
s-a împietrit în gândul ce-mi zbura
cu aripi surde de liliac
printre tristeþile macrocosmice,
încât nu am putut sã mai scriu niciun cuvânt

pânã la urmã am tãcut, am tãcut de tot,
încãtuºat în propria-mi luminã
ºi deodatã m-am întunecat
auzind paºii de furnicã
cum pregãtesc în bucãtãrie
celelalte rãzboaie

scot totul din prizã ºi zic aceasta a fost
Lumea

Mucegai
în colþurile obscure ale camerei
înfloreºte mucegaiul mov
etalându-ºi moartea
visam cum cobor în golurile ºoaptei
fãrã sã mai port pe piele
istoria dezbrãcatã
de veºmintele de hemoglobinã

în lumina putredã
cuvintele ºerpuiesc maladive
aproape ca-ntr-un ecou cãptuºit la mijloc
ºi-s gata sã moarã neliniºtite
într-un poem muced
ºi sur
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Ioan NEªU

INTERVIU CU
PREªEDINTELE

(roman)
- Pe unde dracului umbli, domnule, parcã ai fi un dulãu

în cãlduri? Te caut de azi dimineaþã ºi nu dau de
dumneata. Strânge-þi catrafusele ºi carã-te acasã.
Îmbãiazã-te, tunde-te, spalã-te pe dinþi, cumpãrã-þi ciorapi
ºi pantofi ºi, dacã îþi mai rãmân bani, ia-þi ºi un costum
de haine. Pregãteºte-te  cum crezi de cuviinþã, cã eºti
bãiat mare, nu trebuie sã te mai învãþ eu, cã mâine te
duci la Palat sã faci un interviu cu preºedintele, a þipat la
mine redactorul ºef. Pânã nu termini treaba sã nu te mai
prind pe la redacþie ºi sã nu te punã dracu sã mã faci de
râs pe acolo.

Parcã mi-a dat cu ceva în cap. Cum adicã sã îi iau eu
un interviu Preºedintelui? Toatã lumea ºtia ce al dracului
este Preºedintele. Pe altul nu putea sã gãseascã? Sau
poate cã îºi pusese în cap sã scape de mine?  ªi ce
ocazie era mai bunã decât asta? Câþi nu ºi-au rupt gâtul
încercând sã-l intervieveze pe Preºedinte?

A doua zi m-am sculat cu noaptea-n cap. Parcã pânã
atunci dormisem ceva! Mã întorsesem tot timpul de pe o
parte pe alta, parcã aº fi avut febrã, iar somnul nu se
lipise de mine o clipã. M-am fâþâit apoi prin casã pânã s-
a luminat de ziuã. Exasperatã, soþia mea mi-a ºi reproºat:
,, Dar calmeazã-te, dragã,  doar nu te duci sã te mai
însori odatã. Vrei sã mã ceri încã odatã de nevastã?”

Ea credea cã este un lucru foarte simplu. Te instalezi
pe un scaun, dupã care tu pui întrebãri, iar ãla îþi rãspunde.
Ce mare lucru sã pui niºte întrebãri, mai ales dacã þi le-ai
pregãtit de acasã? îmi spusese odatã. Numai cã ea nu
avea de unde sã ºtie cã de frica lui tremurau generali,
miniºtri, directori ... Nu era însã nici prea complicat, citisem
toate interviurile lui apãrute în presa de dupã evenimente,
citisem biografiile lui Stalin, Lenin ºi Hitler la care puteam
face referiri într-un context favorabil, parcursesem operele
unor mari oameni de stat, mã simþeam pregãtit, astfel
încât sã pot purta o discuþie cu el de la egal la egal sau
pe aproape. La aspectele practice nu eram la înãlþimea
lui, dar îmi fãcusem un obicei din a-mi forma pãreri proprii
în toate problemele politice, mai ales. Nu mã interesa ce
afirmau alþii, indiferent ce funcþii aveau, eu nu preluam
din emisiunile TV decât informaþiile, iar concluziile le
trãgeam singur, de aceea mã gândeam cã nici la capitolul
acesta nu mã poate gãsi descoperit. Am plecat cu douã
ceasuri mai devreme. Indivizii care se respectã se duc la
o întâlnire exact la ora fixatã, nici un minut mai mult, nici
un minut mai puþin. Mai ales la un nivel atât de înalt. Nu
se concepe altfel. Mai mulþi m-au ºi atenþionat: ,, Domnule
fii atent la acest aspect, am auzit cã individul este dat
dracului, mai ales când vine vorba de astfel de amãnunte”.
ªi apoi, câte lucruri neprevãzute nu se pot întâmpla pe
traseu. Iar bani ca sã chem un taxi nu aveam. Dar, ca sã
nu par penibil, am sã mã învârt în jurul palatului pânã la
ora fixatã.

Trecând prin faþa Universitãþii, mã gândeam cã a învãþa
la o ºcoalã din afarã era visul multor tineri de la noi. Acest
vis devenise acum o realitate. Interesul este mare din
partea ambelor pãrþi. Nu mai dezvolt acest subiect. Poate
cã am sã scriu un articol pe tema aceasta zilele urmãtoare.
Ceea ce vreau sã spun este cã foarte curând exodul de
populaþie dinspre noi spre ei a crescut peste aºteptãri.
Se atrag unii pe alþii ca niºte fluturi îndrãgostiþi. Pleacã
fraþii, surorile ºi pãrinþii celor plecaþi iniþial. Apoi vecinii ºi
rudele, la început au plecat din curiozitate, apoi fiindcã
se câºtiga mai bine acolo, astfel încât, dupã ce pun
deoparte o sumã, se întorc în þarã ºi-i privesc cu
superioritate pe cei care nu avuseserã încã acel curaj
minim necesar. Îºi construiesc vile, uneori adevãrate
palate, îºi aduc ºi maºini scumpe, chiar dacã uneori la
mâna a doua, cu care se plimbã apoi pe strãzile noastre
înguste, ºi pline de gropi, cheltuiesc mici averi pe femei
sau jocurile de noroc. Pãmânt nu cumpãrã pentru cã
pãmântul trebuie muncit ºi ei ºtiu cam ce înseamnã asta.
Sã-l munceascã alþii. Ei se întorc aici ca sã se odihneascã.
Aproape cã uitaserã sã mai munceascã pãmântul. Sau
nu le mai plãcea, nu mai era pentru ei. Adevãrul este cã
toatã lumea cam uitase sã munceascã. ªi dacã nimeni

nu mai muncea, începuse sã se vadã efectul în nivelul
de trai. ªi dacã puþini îºi permit sã huzureascã, cei mai
mulþi o duc din ce în ce mai rãu. ªi asta i-a impulsionat
sã plece afarã, pentru a se salva. Plecau în excursii ºi
uitau sã se mai întoarcã. ªi aº fi continuat sã mã gândesc
la acest subiect ºi sã mã pierd în speculaþii, eu fiind de
profesie sociolog ºi, implicit, interesat de acest fenomen,
dacã în preajma palatului prezidenþial nu m-ar fi salutat
cineva. Un bãrbat care ºi-a dat imediat seama cã mã
confundase cu altcineva. Destul de civilizat, omul ºi-a
cerut scuze într-un mod elegant, dupã care ne-am
îndepãrtat unul de celãlalt cu un zâmbet, dar gândurile
îmi fugiserã deja în altã parte.

Înainte de a da ultimul colþ, m-a oprit o þigãncuºã,
aproape cã mi-a tãiat calea, silindu-mã sã mã opresc,
lângã un coº mare cu flori ºi m-a invitat sã cumpãr un
buchet. Erau frezii, niºte flori proaspete ºi galbene. M-am
oprit ºi am privit-o o clipã. Era fermecãtoare þigãncuºa.
Avea un chip proaspãt ºi dulce, iar ochii îi strãluceau,
plini de vraja dimineþii pe faþa care surâdea gata sã se
predea ºi sã fie iubitã. Nici nu ºtiu cum s-o caracterizez,
dar ochii ei spuneau totul, nici nu mai conta ce se
ascundea sub fustele ei largi ºi înflorate. Curând însã i-
am uitat, eu aveam treburi mai serioase de rezolvat decât
sã mã pierd în ochii unei þigãncuºe. Am cumpãrat un
buchet ºi, dupã ce l-am plãtit, i l-am oferit. Citisem undeva
cã un individ îºi fãcuse un obicei din a proceda astfel. Eu
n-am vrut însã ca sã copiez gestul, oricum nu eram un
original. Fetei probabil i se mai întâmplase, însã þinuta
mea impusese. Eu nu puteam sã fiu un nimeni. ªi nici nu
eram, din moment ce mã îndreptam spre o întâlnire cu
Preºedintele ca sã-i iau un interviu. Încã nu eram cineva,
dar dupã ce se va publica interviul cu siguranþã voi fi.

M-am uitat la ceas, mai era timp pânã sã mã primeascã
Preºedintele. ªi atunci, din lipsã de altã preocupare, mi-
am cumpãrat un ziar. Nu neapãrat ca sã-l citesc. Prea
puþinã lume  mai cumpãrã presa pentru a o citi. Ce sã
mai citeºti într-un ziar? Toate lucrurile sunt ºtiute, ce putea
sã se mai întâmple peste noapte? Ziarele sunt folosite
doar ca ambalaj. Însã trebuia sã fac o impresie bunã. Eu
îl cunoºteam pe Preºedinte, chiar ºi dacã numai de la
televizor, dar el încã nu avusese onoarea sã mã cunoascã
pe mine. Nu puteam sã intru acolo muºcând dintr-un mãr.
Aceleaºi ºtiri, mi-am zis eu la o primã privire, aºa cum
anticipasem. Preºedintele se întâlnise cu ...  Preºedintele
a þinut o cuvântare  cu ocazia ... Preºedintele ...  Iar într-
un colþ mi-a reþinut atenþia un comunicat al ministerului
de interne în care se spunea cã ieri au trecut graniþa 1571
de persoane. Însemna cã începuse sã se dezvolte
fenomenul aºa cum deja eu preconizasem, iar cineva chiar
þinea o evidenþã, deºi încã nu se fãcea caz. Dar fenomenul
era monitorizat. Sã încerc sã-i pun Preºedintelui o
întrebare în acest sens sau sã mai aºtept? În mod sigur
este mai înþelept sã aºtept ca sã ne cunoaºtem mai bine
ºi pe urmã pot sã-l întreb ºi despre acest aspect.

M-am întors automat, ca ºi cum aº fi simþit privirea
cuiva aþintitã asupra mea. Þigãncuºa se uita dupã mine.
Parcã uitase cã ea se afla acolo ca sã vândã flori. Probabil
cã încã se mai întreba cine sunt ºi cu ce mã ocup. Nu
mã mai vãzuse prin zonã. Cineva prea important nu
puteam fi totuºi, din moment ce mã deplasam pe jos.
Însã Preºedintele nu avea de unde sã ºtie cã eu nu
venisem cu taxiul. Poate numai dupã praful de pe pantofi.
Dar un Preºedinte trece peste astfel de amãnunte. Oare
chiar trece? Poate cã Preºedintele nici nu-mi va întinde
mâna. Norocul meu este cã am niºte mâini finuþe. Din
punctul acesta de vedere nu-mi fac probleme.

Mai este un sfert de orã, îmi zic eu privind ceasul mare
din faþa palatului, moment în care-mi dau seama cã încep
sã mã nãpãdeascã emoþiile. Mi-am scos batista ºi,
protejat de trunchiul gros al unui stejar, mi-am ºters pantofii
de praf. Acum era altceva. Poate cã eram puþin transpirat,
dar mersesem încet, nu aveam cum sã fi transpirat.
Oricum, ar fi indicat ca data viitoare, dacã va mai fi o ,,
data viitoare” , sã am la mine o batistã de schimb sau un
set de ºerveþele. Câte se pot învãþa, domnule, cu ocazia
unei astfel de experienþe, îmi ziceam eu începând sã urc
scãrile palatului, ºi încercând sã par cât mai dezinvolt,
ca ºi când aº fi fost un obiºnuit al  casei.

(continuare în numãrul viitor)
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 Dropia fãrã întoarcere
Ca un degustãtor citesc cartea lui Marin Preda, pentru

plãcerea stilului, nicidecum pentru mulþimea de idei de
multe ori discutabile; bietul uriaº era prizonierul
fantasmelor, scobit pe dedesupt de hoarde de pãduchi
ideologici; îºi cheltuise resursele de sfântã împotrivire,
ameninþase pe dictator cã se va sinucide dacã realismul
socialist va fi sculat din morþi ºi instalat sperietoare la
poarta închisorii dogmatice. Cum pentru mine rãmâne cel
mai iubit dintre salcâmi, dincolo de gropile unde a fost
obligat, prin îmbrâncire, sã calce strâmb, autorul
Moromeþilor este prin creaþie un spirit ºi artist în curs de
iluminare, aproape convins cã istoria umblã cu înºelãciuni.

Astfel am ajuns la titlul de mai sus, pe care îl dedic
unui poet ale cãrui versuri ºi versete mustesc abundent,
straniu, de mitologia imposibilei întoarceri a cuiva spre
cineva ºi undeva, în câmpie. Am devenit prieteni dupã
întâlniri întâmplãtoare prin culisele poeziei, unde, cine
are ce cãuta gãseºte; eu l-am aflat pe George Theodor
Popescu, ba, ironic ºi nu prea, i-am dedicat niºte versuri
într-o baladã amicalã:

„La Catacomba, unde se-înfrãþesc poeþii
ªi-l cotropesc pe Theodor dropii de Vlãsia,
În cârje, din chervan pogoarã Poezia (...)”
Poet neîntâmplãtor al câmpiei deloc eterne, dovadã fiind

dramele interioare ale lui Marin din Siliºtea-Gumeºti, ale
lui George Alboi din Roseþi, ale lui Adrian Bucurescu din
Sãrãþeni, Theodor din Creaþa-Leºile, azi Petrãchioaia,
judeþul Ilfov, este autorul unui poem cu emblemã, „Fiul
dropiei”, alcãtuit din „mãºti în suferinþã”, numerotate de
la I-LXVII. Îi þin, în bibliografie, loc de paºaport boieresc
pentru spaþiul poeziei, unde nu politicienii de trei parale ºi
doi bani iau decizii, ci numai stihuitorul de stirpe nobilã
precum viþa-de-vie. Pentru cã se considerã împlântat cu
toate rãdãcinile într-o fabuloasã copilãrie petrecutã în
Câmpia Vlãsiei, ajuns între timp meºter pe tarlaua literarã,
Theodor, are dreptul neamului de pãlmaºi sã spunã:

„Deschid în zori Câmpia
ca pe o carte –

lut aprins, în tumult,
cu neputinþã de atins.” (XXIII)
Poemul este o reconstituire, din cioburi, din delir, din

duhul focului, din merii înfloriþi a imaginii unui fiu al „dropiei”,
imagine pe care poetul nu o mai regãseºte dintr-o vinã
tragicã: ceva fãrã nume, o disoluþie macereazã câmpia o
datã cu apusul ultimului dintre arhanghelii pãsãreºti.
Masca „Într-o bunã zi, mi se înfãþiºã în Duhul ei vãdit”
este una dintre multele intrãri în labirint, dincolo de Porþile
numerotate 1,2,3, unde:

„Vino!, m-am auzit strigat. Pe atunci nu aveam nume,
eram numai Fiul

Dropiei.” (IX)
Bineînþeles, poetul divagheazã în permanenþã, nu spune

nimic pe nume, se compor tã ca într-o Genezã
neîntâmplatã decât cândva, demult, undeva, într-un
pãgânism, unde „ctitorul” nu poate avea decât soarta celui
care se pierde, dispare. Poemul, luat în întregime, este o
enormã metaforã, în amãnunt figurile de stil apar relativ
întâmplãtor, înlocuite prin cuvânte rare, prin ritualizarea
rostirii, prin ceremonii ale gesturilor, ale tãcerilor, ale
aluziilor, ca într-un templu preistoric, de neînþeles, ezoteric,
de o profundã discreþie, unde poezia se murmurã
incantatoriu, ºamanic, aproape de neauzit pentru urechile
sau spiritele neatente:

„Cât se poate muri am învãþat –
în himere ca-în tãceri
adânc încercat.

„Va trebui sã rãmân în eres”
am decis înmãrmurit,
Dropiei Albe slujind, în metanii
simþindu-i arsura.” (LXVII)

De o stranie frumuseþe este „masca” dedicatã
„prietenului meu Gheorghe Bucãtaru, azi menhir”,
compusã în versete, care îi reuºesc de minune ori de
câte ori le cere ajutorul:

(continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10)
„Umbra vie a unui opaiþ joacã pe tavanul încãperii;
 Puþin la trup, aºezat pe o laviþã strânsã în peretele

dimpotrivã CEL
GHEORGHE pare a mã aºtepta de mult;
Dupã ce mã îmbrãþiºeazã ºi mã sãrutã cu fruntea, mã

îndepãrteazã blând,
îndemnându-mã sã mã aºez pe un trovant din apropiere;
În ochii albaºtri ºi curaþi tresare bucuria;
Tac – cuvintele sunt de prisos.
O liniºte de început de lume pune stãpânire pe mine.” (LXIII,

Porþile 3)
Sãrutarea „cu fruntea” este, în context, un gest de abisalã

sacerdoþie, încât, atunci când divinului prieten „lacrimile i se
preling pe obrazul supt, poticnindu-se în barba þepoasã”,
martorului nu-i rãmâne decât sã constate, aproape ca un
nou Pilat din Samnium:

 „Iatã omul – singurul de care mi-e milã când plânge.” (LXIII,
Porþile 3)

Spre finalul poemului, se schimbã mãºtile, apare
bãlãcãrirea simbolicã în zemosul balcanism, unde poetul
proiecteazã inclusiv romane, pe care le aºteptãm, pentru cã,
princiar, Eugen Barbu deja s-a þinut de cuvânt. În „Fiul dropiei”
filonul balcanic iese cu multã spilcuialã la suprafaþã,
completând mitologia câmpiei, pentru cã simbolica Piaþa
Sudului vine ca un balsam pentru aripile împuºcate:

Pe sub ruinuri ºi tocmeli boltite
Mocnesc la Curtea Arsã drojdieri,
Peste oraº s-a fost pornit a ninge,
Au ce ne pasã nouã cã de ieri

Gâlceava veacului e-în toi; în hrube
Cu fuste largi ichomonicon, târlice
Post-modernistele fâºneþe
Subtil scurg zaþul din ibrice.

Se dau de ceasul sorþii pãlimari –
Cu fluturi cap-de-mort în parmalâce,
Dar nu uitaþi mehenghi în noaptea asta ninge,
Veniþi în drogherii sã rãsucim trabuce.” (LIII)

Eul-liric a devenit de nevoie orãºean în vecinãtatea Pieþii
Sudului, unde, poetul nu existã pentru cã, de drept, dropii nu
existã, prin urmare proclamã, sã-l audã toþi „foºtii negustori
de cercevele”:

„Lãtrau bicisnice potãi
La decadente faetoane,
Miºeii toþi buluc la porþi
Sã cleveteascã pe cucoane,

Îmbãtrâniþi în politichie ºi-exilaþi
În verzi metehne deocheate,
Foºti negustori de cercevele
ªuchii – ce moace deºãnþate?! (...)

O veac hilar, sulemenit mi-e graiu’,
Pontificând zbanghii dulceþuri,
M-ai biruit; în caldarâme
Scot la mezat mantaua de fireturi.” (LX)

Istoria l-a nedreptãþit pe Marin Preda; a fost ingratã cu fiul
iubit al Moromeþilor, pentru cã nu ea, prin necesitate, i-a
alungat pe þãrani din istorie, le-a confiscat pãmânturile,
uneltele, vitele, produsul muncii ºi al religiei muncii, i-a târât
în boxele acuzaþilor, în dubele miliþiei, în închisori ca
recalcitranþi ºi potrivnici ºi rãsculaþi, sau ºi-au aºteptat moartea
ca Ilie Moromete, cu faþa la perete, ci niºte dictatori fals legitimi,
care, culmea ironiei aceleaºi istorii, spumau în microfoane la
înalte tribune tocmai în „numele poporului”. O „imposibilã
întoarcere” a devenit posibilã, o reparaþie cel puþin moralã, la
nici un deceniu dupã moartea tragicului prozator.

Pentru celãlalt fiu iubit, al Dropiei pierdute, nu existã altã
întoarcere decât în marginala Piaþa Sudului din mãºtile finale,
LIII-LXVII, unde oraºul este acceptat fãrã lamentaþii
semãnãtoriste, ba din contra, cu întreg repertoriul gros ºi
vâscos de ironii, batjocuri, de cu decãzute cârciumi ºi cafenele
hirsute, într-o nouã turcire fãrã „floarea de mac din colþul
lunii”(LXIV), pentru cã pãsãrile de poveste au pierit ucise de
lãcomia cuiva, ucigaº a tot ºi a toate, inclusiv al naturii, fãrã
recurs la vreo reparaþie moralã, însã poeticã, da, cu supra de
mãsurã.

„Cu ochiul cel înnourat
De prea ilustra sa tristeþe,
 Te-îmbrãþiºeazã precum vezi
Pribeagul -  fiul Dropiei -  Celesta.” (LXII)

„Nu ºtim în table de aur sentinþa sã fi fost sãpatã”, aºa se

face cã George Theodor Popescu îºi încheie poemul într-un
gol fãrã speranþã ºi fãrã acuzaþi, în versuri violent lapidare,
cu un vag ºi cãutat ecou eminescian, la care adaugã, uluitor,
un vers sãpat cu simplitate în numai trei cuvinte de mâna
sigurã, puternicã, fãrã sã tremure, a unui înþelept meºter:

„Cât
stelele clipocesc în lacuri,
stãruind – clarvãzãtor
ca odinioarã,
ce ar mai fi de adãugat?!

„Gândeºte-te totuºi
la Phlebas fenicianul” ?!

îmi zic –
locul erorii pãzind.”

Sã fie numai o întoarcere zadarnicã, de fapt o repetabilã
rãtãcire spre un alt „loc al erorii”, pãzit de cine ºi pentru ce?

Dialoghez prin lecturã cu mulþi poeþi; unii m-au dezamãgit;
câþiva, vorba lui Theodor, prin nicio „tocmealã”, îmi sunt
apropiaþi, dragi. Conteazã sã nu mã înºele casa poeziei, o
vreau primitoare, încãpãtoare, înfloritã asemeni inimilor lor.
De fiecare datã este un fericit prilej sã mã întâlnesc cu Theodor,
sã schimbãm opinii ºi sã ne bucurãm în numele poeziei, pe
care o iubeºte cu dreaptã mãsurã, de multe ori alãturi de
prieteni lui, toþi într-un fel sau altul, niºte fii ai dropiei.

Marin Preda, „Imposibila întoarcere”, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1971

George Theodor Popescu, „Fiul Dropiei”, Editura Vremea,
Bucureºti, 2002
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Semnal editorial

Vasile Panã: De-a râsu’
plânsu’

La o masã fãrã faþã, cu o scrumierã plinã ºi douã pahare
seci, îi spuneam deunãzi lui Vasile Panã: „ Hai, picteazã-

mi cartea!”. Vorbind aproape în ºoaptã, pictorul îmi
desfãºoarã tematica ºi estetica sa. Totul trebuie sã fie
spontaneitate, impresie, promptitudine. Efortul îndelung
ofileºte, tulburã, degradeazã. Pictorul ºi-a cãutat un loc
potrivit, apoi a început sã întindã pete de culoare. Ce de
culori ºi fine arabescuri! Pictorul se îndârzeºte, intrã în
emulaþie cu peisajul rural ºi urban. Împrãºtie culori peste
culori, le mai închide, le mai lumineazã. Verdele e cu râsul
iar violetul provoacã plânsul.

Tabloul, acum, îmi aparþine ºi trebuie sã-l elogiez. E cartea
de meºter a lui Vasile Panã. În cuvântul de deschidere al
cãrþii, autorul mãrturiseºte: „Eu, care-mi irosesc vreme

multã mâzgãlind cu pensula pânzele din faþa ºevaletului,

habar nu am, de multe ori, care-i culoarea pe care s-o dau

ochilor dupã ploaie”. În schimb, Vasile Panã demonstreazã
cã ºi-a ales riguros culorile cuprinse în paginile cãrþii,
arãtând cã a scris un „jurnal al unei epoci despre care nu

ºtim multe ºi întocmai ca un vin  bine pritocit, are savoare

deosebitã”. În carte viaþa curge, nu este metaforã, clipele
aleargã neîncetat ºi noi împreunã cu ele, perpetuum
pasageri, ne cuibãrim înãuntrul clipei bine mobilate.
Evenimentul ne târãºte implacabil, ne lãsãm în voia lui,
simþim umanitatea purificatã de rugina civilizaiei, de râsul
ºi plânsul cu substrat. Apãrutã în valoroasa Editurã Helis,
cartea se citeºte uºor, fãrã a o lãsa din mânã, ºi întocmai
ca un tablou rãmâne întipãritã în memorie.

Gheorghe Marinel

Dan Elias

Cartea de poezie
Marieta Buzescu – „Vreascuri”

 Marieta Buzescu a publicat primele versuri în Revista Helis,
folosind un pseudonim pe care l-a abandonat ulterior. Este
de ani buni profesor de filosofie la Liceul din Fierbinþi ºi
începând cu luna iunie a acestui an, lunã în care publicã
prima carte, poet cu acte în regulã!

Cartea se numeºte „Vreascuri” (ISBN 978-973-0-19370-
1), cu un subtitlu în aparenþã ironic („Spre luminarea
sufletului”) dar care ne spune ce face poezia în general; taie
în trup ferestre, peste care întinde geamuri subiri din pânze
de pãianjen, pentru ca acel ceva necunoscut dinlãuntrul
nostru sã se poatã bucura de o altfel de luminã.

Cele 91 de pagini sunt în integralitatea lor, adicã ºi materialã,
pagini de autor. ªi asta pentru cã Marieta Buzescu este
responsabilã de la cuvânt, la copertã, aranjament grafic ºi
tehnoredactare.

Poezia Marietei Buzescu are certificarea verbului „a simþi”,
verb pe care mulþi îl fac responsabil cu starea poeticã. Eu nu
mã aflu printre ei, dar asta nu înseamnã cã nu pot recunoaºte
ºi chiar invidia rezultatul unei astfel de abordãri. Primul pe
care l-am re-simþit a fost lipsa oricãrui complex în aºezarea
structurilor lingvistice dupã modelul lui „ce vreau sã spun”.
De aici ºi libertatea construcþiilor sonore fãrã schiþe ºi planuri
prealabile, cu aparenþa unei anume fragilitãþi. Ceea ce pare
important în poezia Marietei Buzescu este sinceritatea, adicã
relaþia de dragoste dintre discurs ºi realitatea sentimentelor
ce îl genereazã. „Visul de varã târzie/ sub tãlpi murmurând
poezie/ ºi-ascunde gândul de tâmplã.// De ce nu se-ntâmplã?”
… „Cu buza crãpatã de sete, eu, strig./Tu-mi dai întreaga
fântânã cu apã.” … „Înºir mãrgele:/ roºii - de viaþã,/ verzi – de
speranþã,/ albastre de zbor,/ albe – de dor!” … „Azi sunt../
Mâine vreau..// Copac./ Interzisele mere/ ruginã/ haine de
frunze!” „Privesc liniºtitã/ forfota lumii/ pe cerul mov.// Drumuri
împletite/ curg separat./ Câte ciocuri cu hranã/ pentru puii
lor!// Dacã nu aº mai fi?”

   Pe fundaþia unei reguli care spune cã „scriu ce simt, pentru
cã numai ce simt este adevãrat”,  nu se poate construi perfect,
pentru cã perfecþiunea nu ne aparþine. Din acest motiv micile
naivitãþi, ruperile de ritm sau unele stridenþe verbale, dacã
nu ar fi existat, ar fi trebuit inventate în text, pentru cã autoarea
ne propune o poezie umanã, o nobleþe a imperfecþiunii trãite,
în locul unei riguroase fabricaþii de simþãminte.

Printr-o întâmplare a acestui mister, pe care formal îl numim
realitate, o cunosc de ceva vreme pe autoarea versurilor din
aceastã carte, ºi îmi asum o constatare, în mod evident
subiectivã. Marieta Buzescu este ºi poeta cu capul în norii
unei ploi de varã, mereu cu rochia pãtatã de umbrele unor
cocori, ce poate nu au zburat niciodatã, dar ºi o posibilã
descendentã din tribul pierdut al amazoanelor conduse de
viteaza Hipolita ºi de mândra ei sorã Antiopa. Marieta
Buzescu ºi-a câºtigat pas cu pas, cu efort ºi consecvenþã ºi
realitatea ºi poezia. Spun asta ca o dovadã a faptului,
nedemonstrat încã ºtiinþific, cã se poate trãi mai multe vieþi în
acelaºi timp.
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Culise diplomatice

RELAÞIILE ROMÂNO-RUSE
(1914-1916)

Petre OTU
Marian ªTEFAN

O formã prescurtatã a acestui text a format conþinutul
unei comunicãri prezentate în cadrul celei de a 19-a
ediþii a Simpozionului de istorie ºi civilizaþie bancarã
„Cristian Popiºteanu“, desfãºuratã în ziua de 12 aprilie
2011, având ca temã Banca Naþionalã a României în timpul
Primului Rãzboi Mondial.

Textul integral rãspunde interesului dovedit de cititorii
revistei noastre pentru cunoaºterea unor evenimente ale
cãror consecinþe se prelungesc pânã în zilele noastre.

Poziþia României faþã de conflictul mondial declanºat la
15/28 iulie 1914 a fost fixatã în cadrul Consiliului de Coroanã,
convocat de regele  Carol I la Sinaia, în ziua de 21 iulie/ 3
august. Regele, susþinut de Petre P. Carp, dorea respectarea
Tratatului de alianþã cu Puterile Centrale, încheiat în 1883 ºi
reînnoit ultima datã în 1912. Liderii politici prezenþi au decis
însã „luarea tuturor mãsurilor spre a pãzi fruntariile þãrii”. Din
aceastã formulare ambiguã, mulþi au înþeles cã era vorba
fie de „expectativã armatã”, fie de neutralitate. Dupã pãrerea
noastrã, interpretarea corectã este „expectativa armatã”,
deoarece ea lãsa opþiunea deschisã.

Prudenþã, neîncredere
ºi o propunere ºoc

Din acel moment, atragerea statului român în conflict a
devenit un obiectiv important al celor douã tabere beligerante,
care au fãcut uz de toate mijloacele pe care le-au avut la
îndemânã. Situaþia României era deosebit de criticã, fiind
prinsã între cele douã coaliþii ºi având revendicãri teritoriale
faã de ambele tabere. Chiar de la începutul ostilitãþilor, relaþiile
româno-ruse au dobândit o importanþã aparte. Vecinãtatea
directã cu Rusia fusese plinã de consecinþe pentru evoluþia
istoricã a românilor, Imperiul Rus proiectându-se drept cea
mai gravã ameninþare la adresa fiinþei de stat a României.
Aceasta a fost ºi raþiunea pentru care, în 1883, Bucureºtiul
aderase la Tripla Alianþã (Puterile Centrale), formatã din
Germania, Austro-Ungaria ºi Italia, timp de trei decenii,
prezenþa noastrã în blocul centralilor constituind principala
garanþie de securitate, la adãpostul cãreia s-a desfãºurat
modernizarea societãþii româneºti.

La începutul deceniului doi al secolului trecut, relaþiile
româno-ruse cunosc o relaxare, marcatã ºi de vizita þarului
Nicolae al II-lea la Constanþa (1/14 iunie 1914). Pasivul
raporturilor dintre cele douã þãri era însã departe de a fi
depãºit, neîncrederea ºi suspiciunea fiind o resimþite chiar
ºi în cursul ultimelor sãptãmâni de pace din 1914.

Cunoscând mutaþiile din politica externã a României,
evidenþiate în timpul Rãzboaielor balcanice, ministrul de
Externe rus, Serghei Dmitrievici Sazonov, a cerut primului
ministru Ion I.C. Brãtianu sã  facã demersuri la Viena ºi
Belgrad, pentru a încerca sã aplaneze contradicþiile dintre
cele douã þãri, generate de asasinatul de la Sarajevo. În
acelaºi timp, ministrul rus la Bucureºti, Stanislav Poklevski-
Koziel, a primit misiunea sã sondeze intenþiile guvernului
român. În întrevederea din 14/27 iulie 1914 cu diplomatul
rus, I.I.C. Brãtianu a fost foarte prudent, apreciiind cã un
„rãzboi european general ar fi o catastrofã pentru România”.
Dupã cum raporta Poklevski-Koziel superiorilor sãi, Brãtianu
evitase sã precizeze „ce atitudine va lua România în caz
de rãzboi, spunând cã este necesarã o consfãtuire prealabilã
cu reprezentanþii tuturor partidelor politice de aici”. În acelaºi
timp, Brãtianu ceruse sã fie informat de cãtre guvernul rus
„asupra gradului crizei ºi, dacã rãzboiul european va deveni
inevitabil, ce mari puteri vor participa ºi ce scopuri finale
vor urmãri prin rãzboi, atât Rusia, cât ºi aliaþii ei”. Poklevski-
Koziel a revenit a doua zi, 15/28 iulie 1914. Nici de aceastã
datã, Brãtianu nu a fost foarte explicit, subliniind doar cã „în
nici un caz Rusia nu trebuie sã se aºtepte la vreo acþiune
duºmãnoasã din partea României”.

Conformându-se cererii anterioare, diplomatul rus l-a
informat pe Brãtianu cã în „cazul unei ciocniri armate reale
între Austria ºi Serbia”, Rusia lua în considerare o intervenþie
în favoarea acesteia din urmã. Interesatã sã influenþeze în
favoarea sa atitudinea României, diplomaþia rusã a venit cu
o propunere ºoc: la 17/30 iulie 1914, Sazonov i-a cerut lui
Poklevski sã-i comunice lui Brãtianu „cã noi suntem gata
sã susþinem alipirea Transilvaniei la România”.

Cele câteva zile care s-au scurs de la declanºarea

rãzboiului pânã la ºedinþa Consiliului de Coroanã care a decis
atitudinea României au cunoscut o intensã activitate
diplomaticã din partea cabinetelor europene pentru a influenþa
decizia Bucureºtiului. Îngrijoratã cã România ar putea intra
în rãzboi alãturi de Germania ºi Austro-Ungaria, Rusia a
repetat oferta cu Transilvania, idee acceptatã ºi de guvernul
francez. Ca atare, hotãrârea Consiliului de Coroanã de la
Sinaia privind „espectativa armatã” a fost primitã cu uºurare
de cãtre guvernele Antantei.

A urmat, timp de peste doi ani, o intensã activitate
diplomaticã în patrulaterul Bucureºti-Petersburg-Paris-
Londra, cu scopul de a pregãti intrarea României în rãzboi
alãturi de Antantã. Canalul Bucureºti-Petersburg a fost foarte
important, întrucât, în cazul unei intrãri în acþiune, Rusia
vecinã devenea cel mai important aliat al României.
Negocierile au fost deosebit de dificile, interesele ºi
concepþiile autoritãþilor ruse ºi române fiind diferite ºi nu o
datã contradictorii. Prezenþa Rusiei în rãzboi, alãturi de Franþa
ºi Marea Britanie, se justifica doar prin atingerea unor
obiective mai vechi ale diplomaþiei ruse: stãpânirea
Strâmtorilor Mãrii Negre; controlul regiunii Mediteranei de
Est (inclusiv preluarea „Locurilor sfinte”); realizarea unei
federaþii a statelor slave din Peninsula Balcanicã (eventual
a unui  singur ºi mare stat slav) etc. (De altfel, temându-
se cã Rusia ar fi putut pãrãsi alianþa, încheind pace
separatã cu Centralii, prin acordul secret din 17 martie
1915, Franþa ºi Marea Britanie au recunoscut drepturile
Rusiei în Strâmtori).

Un prim pas: convenþia secretã
Scopurile guvernului român vizau reîntregirea statului prin

unirea cu teritoriile locuite de români, dar aflate sub dominaþie
strãinã. Atâta vreme cât se negocia un tratat de alianþã cu
Rusia, Basarabia, anexatã de ruºi în 1812, rãmânea, cel
puþin momentan, în suspensie. Cercurile conducãtoare ruse
priveau relaþia cu Romînia în mod diferit: Statul Major
Rus(Stavka) aprecia cã neutralitatea României era cu mult
mai favorabilã Rusiei, decât intrarea acesteia în acþiune,
ceea ce ar fi însemnat cã armata rusã îºi extindea frontul
cu aproximativ 1.400 de km. Eºalonul politic, în special
Ministerul de Externe, privea însã mai nuanþat aceastã
problemã.

În primele luni de campanie, pentru Rusia, ajutorarea
Serbiei ºi atragerea Bulgariei în alianþã erau obiective de
mare importanþã care nu puteau fi realizate însã cu o Românie
neutrã. Intrarea României în rãzboi împotriva Puterilor
Centrale era utilã ºi din perspectiva blocãrii aprovizionãrii
acestora cu grânele ºi petrolul românesc. „Marea mea
precupare – scria Sazonov în memoriile sale – era de a
priva inamicii noºtri de importurile româneºti ºi guvernul
imperial era dispus sã plãteascã foarte scump acest
serviciu”. Ulterior, dupã scoaterea Serbiei din acþiune ºi
intrarea Bulgariei în rãzboi de partea Triplei Alianþe, diplomaþia
rusã a devenit mai reticentã faþã de atragerea României.
Totuºi, ideea nu a fost abandonatã: când ruºii aveau succese
pe front, Petersburgul devenea reticent faþã de angajarea
României; când situaþia pe front devenea nefavorabilã,
devenea brusc interesatã de contribuþia militarã a României.

Deocamdatã, însã, dupã ce s-a adoptat „expectativa
armatã”, apreciind cã rãzboiul va fi lung, guvernul român a
luat în calcul posibilitatea încheierii unei convenþii cu Rusia.
Brãtianu a negociat în cel mai strict secret, utilizând douã
canale: ministrul Poklevski-Koziel la Bucureºti ºi Constantin
Diamandy, ministrul român la Petersburg. Iniþiativa acordului
a venit din partea rusã. În telegrama sa din 19 august/ 1
septembrie 1914, Poklevski-Koziel îºi informa superiorii cã
la Bucureºti unii oameni politici (nu îi numea) „au ºi început
sã-ºi exprime îngrijorarea cã neutralitatea României nu e
suficient apreciatã de noi ºi cã noi ar trebui, din acest punct
de vedere, sã facem anumite promisiuni. Aceste persoane
ºi unele organe de presã, în treacãt, chiar ºi-au exprimat
speranþa cã Rusia, în schimbul neutralitãþii României, va da
acesteia o parte din Basarabia. Dupã cum am raportat la
timp, chiar Brãtianu, de douã ori, ºi-a exprimat dorinþa de a
primi din partea noastrã unele precizãri, iar ministrul Italiei
de aici, cu ceva timp în urmã, mi-a arãtat necesitatea de a
asigura mai temeinic raporturile amicale ale României faþã
de noi”.

Discuþia lãmuritoare dintre ministrul rus ºi Brãtianu a avut
loc o zi mai târziu, Poklevski informând prompt centrala:
„Dupã un schimb amical ºi sincer de pãreri – scria el – am
ajuns la convingerea cã, personal, pe Brãtianu l-ar încânta
ideea de a primi din partea Rusiei, Franþei ºi Angliei o
comunicare scrisã în sensul cã, dacã România rãmâne
neutrã pânã la sfârºitul rãzboiului, atunci, în caz de victorie

finalã a acestor trei state ºi modificarea echilibrului actual
în Balcani, României i se va garanta integritatea teritoriului
actual ºi compensaþii din teritoriile Austriei, unde majoritatea
populaþiei o constituie românii”. În concluzie, Brãtianu a spus
cã el „trebuie sã studieze amãnunþit aceastã combinaþie,
fiindcã ea, din punctual sãu de vedere, constituie aproape o
crimã de stat, deoarece el nu ar putea-o comunica Regelui
sau altor persoane”. Într-o întâlnire ulterioarã, Brãtianu  ºi-a
dat acordul pentru continuarea tratativelor, cerând însã
pãstrarea secretului absolut. Poklevski-Koziel sfãtuia
Ministerul de Externe de la Petrograd sã accepte continuarea
demersurilor, întrucât viitorul acord prezenta importante
avantaje pentru partea rusã. În primul rând, cât era Brãtianu
la putere, Rusia era asiguratã de neutralitatea României. În
al doilea rând, compensaþiile teritoriale promise României
se puteau face pe seama inamicului, respectiv a Austro-
Ungariei. În al treilea rând, refacerea hãrþii politice ºi teritoriale
a Peninsulei Balcanice nu ar mai fi întâmpinat nemulþumiri
sau chiar rezistenþã din partea României.

Negocierile au decurs destul de rapid, partea rusã
acceptând, într-o formã uºor modificatã, cele douã condiþii
puse de Brãtianu: garantarea integritãþii teritoriale a statului
român ºi respectarea principiului etnografic în delimitarea
viitoarei graniþe în Bucovina. La 18 septembrie/1 octombrie
s-a încheiat convenþia secretã româno-rusã. Potrivit
declaraþiei scrise a lui Sazonov, Rusia se obliga sã se opunã
oricãrui atentat la integritatea teritorialã a României în
configuraþia din acel moment. În acelaºi timp, Rusia se obliga
sã recunoascã dreptul statului român de a încorpora acele
teritorii din monarhia dualistã care erau locuite de români.
Cât priveºte Bucovina, viitoarea graniã dintre Rusia ºi
România urma sã fie trasatã potrivit principiului majoritãþii
populaþiei, în acest scop prevãzându-se constituirea unei
comisii interministeriale. Totodatã, Rusia se obliga sã
întreprindã diligenþe pe lângã cabinetele de la Londra ºi Paris
pentru a accepta prevederile convenþiei.

(Continuare în numãrul viitor)

Duioºie
  DUIOªÍE, duioºi, s. f. 1. Simþire gingaºã, delicatã,

pornitã din inimã; gingãºie. 2. Melancolie, tristeþe, jale. 
(pãrerea DEX)

Pãrerea mea?
Duioºie este atunci când priveºti cãþelul tãu dormind,

dând din lãbuþe când viseazã ºi þi se pare cã este un copilaº;
Duioºie este atunci când priveºti o fetiþã pe care n-o cunoºti,

întorcându-se acasã de la serbare în costum de prinþesã;
Duioºie este atunci când preferi pisoiul care s-a nãscut cu

un mic defect ºi puiul de gãinã care a stat mai strâmb în ou;
Duioºie este atunci când constaþi, primãvara, cã ºi

peste pomul pe care-l credeai complet uscat a nins cu
flori albe-roz;

Duioºie este atunci când asculþi douã foste colege de
liceu, acum de 65 de ani, depãnând amintiri ºi schimbând
impresii despre peruci;

Duioºie este atunci când prinzi un ºoricel în cãmarã,
cu binecunoscuta metodã “cu nuca” ºi în loc sã-l dai pisicii,
îi dai prostãnacului drumul afarã;

Duioºie este atunci când îi zâmbeºti iubitului tãu, deºi
ºtii cã tocmai s-a întors de la întâlnirea cu o  “alta” ºi
reuºeºti sã-l iubeºti, poate cu mai puþinã pasiune dar cu
mai multã înþelegere...

Duioºie este atunci când te duci acasã, la mama în
vârstã, rãmasã singurã. ªi dupã scurtã vreme vrei sã pleci,
sã te întorci la viaþa ta, la lucruri mai vesele. ªi de la geamul
 maºinii care demareazã lent, parcã ruºinatã ºi ea de
laºitatea ta, vezi casa, cu mama în poartã, cum se face
micã, mai micã, mai micã....ºi observi gestul ei, când duce
mâna cu colþul basmalei la gurã, sã ascundã o lacrimã, în
care s-a strâns parcã toatã durerea din lumea asta!

Duioºia nu ne omoarã, dar nici nu ne mobilizeazã în
vreun fel. E ca o bomboanã dulce dar tãvãlitã prin praf
amãrui de cacao, ca o romanþã, ca o melodie mai siropoasã,
ca un film banal “de casã” la care te surprinzi lãcrimând, e
ceva ce te face sã-þi simþi inima ca de cearã topitã.

Duioºia nu ajutã instinctului de supravieþuire, dar
“frãgezeºte” într-un fel Sufletul ºi nu-l lasã sã se usuce de tot.

Pãrerea mea!
Margareta
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Nuestra Senora di Guadalupe:
Proba materialã a apariþiei Maicii Domnului la

Tepeyac-Guadalupe, Mexic

VICTOR NICOLAE

A MURIT ASEARÃ MAMA
Voiam sã vãd aur, sã mi-l apãs tare pe piele, aur de 24

de carate. Veºnicia strãluceºte în puterea lui, îmi spunea
mama. La ora închiderii, bijutierul îºi ascunde marfa în
seif. Aº fi forþat o spargere. Dar ce hoþie ar fi aceea, cu
senzaþia cã toatã prada îmi aparþine? Mã simt stãpânul
comorilor. Într-o vitrinã, am vãzut chiar bijuteriile ce nu
mai erau acolo. ªi-n clarobscurul magazinului, am zãrit-
o pe mama. Lumina din ce în ce mai tare, pe mãsurã ce
se îndepãrta. Era cu mine în braþe, ca prunc. Apoi, eu
am devenit tatãl ei...

Într-un târziu, am adormit pe scãrile bisericii. Ploaia
m-a udat zdravãn. Când mi-am schimbat cãmaºa, am
vãzut câteva pete mici, tari, galbene. Strãluceau metalic
pe pielea mea, din interior, parcã. Cu un an în urmã, Jay
mi-a arãtat niºte umflãturi frumos colorate, ce i se tot
înmulþeau pe tâmple ºi coborau pe faþã. A mai trãit o
lunã. Aº cere ajutor cuiva, unui medic român, dintre cei
de pe aici, ca sã mã înþeleagã mai bine. Intru într-o
bibliotecã publicã, unde, pe gratis, pe Internet, îl gãsesc
pe Dr. Sarmis Popescu, dintr-un întreg ºir de
„doctorºescu”? Numai un Popescu veritabil m-ar mai
putea ajuta! Aflu ºi ce-i melanomul, ºi ce înseamnã
tulburarea de identitate disociativã: o dereglare ce mi-ar
dezvolta mai multe identitãþi. Mai degrabã mã ameninþã
o identitate asociativã, cumulativ-speculativã!  ªi, dintr-
un mesaj trimis de sora mea prin email, am aflat cã,
asearã, a murit mama.

Cabinetul doctorului se aflã la demisolul casei în care
locuieºte. O Salvare a intrat în curte ºi brancardierii au
coborât targa cu cineva din familie. Doctorul abia se mai
þine pe picioare. Este... o doctoriþã. Popescu-tatãl ºi-a
botezat fata cu numele de Sarmis. Ne ia fiºele, mã lasã
ultimul. Mi-am luat din raft un ziar, ce apare la New York
în limba românã. Nu ºtiam cã avem un nou preºedinte,
un neamþ, dupã nume. Pe cel vechi, toþi aºteaptã sã-l
vadã la puºcãrie. Cã nu mai avem pedeapsa cu moartea.

Dr. Sarmis a mai dat o fugã pânã la capãtâiul
bolnavului sãu. „Tata se luptã cu anii lui cei mulþi!” mi-a
zis ea. ªi-a pregãtit o seringã, anestezic, vatã, plasture
ºi un bisturiu. Dupã injectãri în trei locuri, ca sã
anestezieze o porþiune cu una din cele mai mari pete de
pe pieptul meu, va desprinde o bucatã de piele. În câteva
zile, rezultatul va arãta dacã e sau nu e o tumoare
malignã! I-am zis cã nu-i nevoie de anestezie, cã suport
uºor recoltarea probei. ªi-a luat bisturiul ºi a apãsat pe
bubele mele, cu lama pe lat. Apoi, a apãsat direct cu
vârful degetelor. S-a ridicat, a stins lumina ºi a ieºit.

A revenit cam peste o orã, cu un halat flauºat pe
braþ. Pe o scarã interioarã, am urcat într-un salon cu
ºemineu. Dincolo de un paravan chinezesc, tatãl sãu
zãcea într-un pat dublu. Mi-a zis cã ea doarme sus ºi cã
lasã uºa de la capãtul coridorului întredeschisã, dacã
intervine ceva... Mã culc lângã bãtrân, sub blana ce
contrasteazã izbitor cu toatã mobila stil din jur. Aºa-s
bãtrânii, le e frig mereu. Nici nu-i chiar aºa de cald sub
blana asta, sumar argãsitã. Parcã nici nu-i de oaie. O fi
de urs? Puterea ursului!

M-a trezit un miros greu, de fripturã bine condimentatã.
Mi-e o foame de lup, parcã n-aº mai fi mâncat de
sãptãmâna trecutã! În timp ce mã dezmeticesc, bãtrânul
aduce o pulpã de bizon la tavã, mujdei ºi mãmãligã pripitã.
Mâncãm ºi bem vin negru. De sub pat, iese un câine
ciobãnesc. Îºi pune labele pe masã. Îl aud pe bãtrân:
„Cea mai preþioasã avere e sãnãtatea...  Banii ºi-au pierdut
puterea. Bogaþii devin tot mai bogaþi. Lãcomia lor a
devastat planeta. Singura grijã le este cum sã-ºi schimbe
gunoiul monetar, maculatura tipãritã, pe 10 cenþi, în
depozite reale. Ar da tot ca sã-ºi cumpere sãnãtate”.
Domnul Popescu ºtie tot: „Bãtrâneþea e un dar al vieþii,
nimeni n-o mai garanteazã”. ªi mã anunþã sec: „Mâine,
plecãm la Braºov!”

Ne urcãm într-un avion mic. Bãtrânul porneºte, dar
nu decoleazã. O lasã pe fiica lui sã preia comanda. Sarmis
a venit cu noi, iar cel de-al patrulea membru al echipei
este câinele ciobãnesc. Dr. Sarmis piloteazã sigurã pe
sine. „Are darul zborului de la Bâzu, el i l-a transmis. A
þinut-o în braþe când avea doar câteva luni...” - îmi spune
bãtrânul. L-a cunoscut bine pe Bâzu Cantacuzino, cel
mai bun pilot din lume! ªi trecem de Tâmpa. Splendidã
priveliºte! Dupã Predeal, urmãm cursul apei la vale. „Ãsta-
i drumul... Cu petrolul ei, România ocupa locul 5 mondial.

ªi Aurul Negru pentru Hitler trebuia sã disparã. Nouã
rafinãrii au fost distruse de 200 de avioane, cu câte o
tonã ºi jumãtate de bombe. Zburam jos, suflul exploziilor
ne zguduia.  Liberatorul nostru a încercat sã scape spre
nord-vest. Un motor îi ardea, apoi a luat foc toatã aripa.
Bombardierul s-a întors cu burta-n sus ºi a alunecat pe
iarbã, pânã ce s-a oprit într-o stâncã. Din tot echipajul de
opt, niciunul trecut de 22 de ani, am fost singurul
supravieþuitor. Zãceam inconºtient, în turela spartã, pe
spatele epavei rãzboinice B-24...!”

Trecem peste Valea Ialomiþei. La “ºapte izvoare”, apa
nu are deloc bacterii.  Venea aici ºi Zamolxe. Vechiul
sanctuar dacic de pe Vârful Omu e unul din colþurile unui
triunghi sacru! Legile universale îºi cautã aici mediumul,
ca sã ni se releve printr-o informaþie subiectivã. Vortexul
ancestral se instaleazã benefic numai în anumite condiþii.
La noi, el îºi semnaleazã prezenþa prin ceaþa albastrã.
„Înceteazã cu poveºtile astea. Hai, mãi, isteþilor, sã trezim
puþin interesul strãinãtãþii pentru “Bucegi, un tãrâm al

miracolului alpin” ! Sfinxul nostru este buricul unor linii de
forþã cosmicã! Aici, s-au înnodat. Cosmosul lucreazã
competitiv, din plin, pentru noi. Dar Dacii de pe Columna
lui Traian? Dar Sanctuarele lor de la Sarmisegetusa...
Miturile conþin ceea ce oamenii locului încearcã sã
pãstreze ascuns. Restul þine de publicitate. Fantezia
mercantilã proceseazã eficient teme ca “grãdina
miracolului reversibil”, zona unicã, sanctuarul energetic
al pãmântenilor, locul ales îºi cautã afinii pentru a le
dezvãlui Cele 7 legi ale Universului, la rãsãrit de soare...”

Istoriile îºi compenseazã inferioritatea prin artizanatul
mitologic. Românii îºi reconsiderã trecutul cu aceeaºi
incapacitate cu care îºi intuiesc viitorul. Când a apãrut
raportul despre creºterea dioxidului de carbon peste orice
limitã, noi ne-am declarat norocoºi. Biata planetã nu mai
reuºeºte sã-ºi izoleze noxele în sol sau în oceane, toate
depozitele i s-au suprasaturat. Temperaturile globale cresc
ameninþãtor, permafrostul se topeºte ºi elibereazã cantitãþi
uriaºe de carbon ºi metan. Regiunea polarã ocupã 25%
din pãmânt ºi, dacã îºi degajã tot carbonul, nu mai e de
trãit. Dar, cred unii, triunghiul carpatic va supravieþui.
Deþinem secretul geriatric.

 Ceva a început sã sune în carlingã: Contorul Geiger!
Avionul nostru îºi cautã cu greu drumul. Parcã s-ar
împotrivi aspirãrii într-un nor gri. Nici n-ar fi prea rãu, dacã
aºa am nimeri printr-o „poartã a timpului”! Bine cã n-am
mai zis încã o prostie: Dacã nu ne-am amãgi cu tot felul
de iluzii, probabil cã nici n-am mai putea rezista. În
dreapta noastrã, pocneºte o rachetã de avertizare. Imediat
auzim un ordin în radioul de bord. Survolãm o zonã
interzisã, riscãm sã suferim un accident. Ni se cere
îndepãrtarea cu minimum 50 km / sud.  Din când în când,
vedem mari suprafeþe defriºate. Printre munþii golaºi, se
cascã uriaºe gropi de gunoi...

Bãtrânul are o memorie perfectã, þine minte toate
coordonatele. Dar nu mai recunoaºte semnele. Vârful
muntos, la poalele cãruia ar trebui sã zacã de 75 de ani,
cu burta-n sus, marele B-24 Liberator, lipseºte cu

desãvârºire. Unde-i muntele? Este, valea s-a ridicat, l-a
acoperit. Câinele se agitã. Ceva ancestral îi spune cã ne
apropiem de stâna strãbunilor sãi. Bãtrânul þine mâna
stângã pe manºã, o împinge. Avionul coboarã lin pe o
adevãratã pistã. Câinele sare primul din carlingã ºi se
duce sã-ºi caute stâna. „Aici ar fi trebuit sã fie. Ciobanii
m-au tras din turelã mai mult mort decât viu. În zorii acelei
zile, turma lor fusese atacatã de un urs. L-au omorât cu
bâtele. Dar ºi unul dintre ciobani a cãzut în luptã. Au jupuit
ursul, i-au luat blana ºi l-au înfãºurat în ea pe fratele lor,
cel cu toate oasele rupte. M-au luat ºi pe mine, cã rãsuflam
încã. M-au pus lângã tânãrul cioban, au mai aruncat pe
noi niºte piei de oaie, ne-au bãgat în trupul muntelui ºi
ne-au închis cu o stâncã. A doua zi, eu am deschis ochii.
Pe tânãrul zdrobit de fiarã, l-au îngropat pe un tãpºan, la
rãdãcina brazilor, pe când soarele apunea...”

Facem un foc. „Cred cã te-au atins neplãcut vorbele
mele - ºi-a deschis palmele deasupra flãcãrilor Dr. Sarmis.
Mai ales cã ne complacem cu trufie de caprã într-un
fenomen socio-cultural de duzinã. ªi alþii fac la fel. Cine
se entuziasmeazã de misterele paranormale, ori de
importanþa mondialã din filmele cu daci - ei bine, acela
nu mai cere reforme, nu mai pretinde justiþie, nici salarii
decente. Se mulþumeºte cu satisfacþiile rãsucite, acceptã
iluzia democraþiei ºi-i voteazã conºtiincios pe nominalizaþi.
La ultimul recensãmânt, mulþi cetãþeni s-au declarat a fi
de naþionalitate - daci, pentru cã ei se considerã astfel.
Conducãtorii, conduºi la rândul lor, au rentabilizat
manipularea prejudecãþilor. Starea nocivã escamoteazã
realitatea, o vopseºte, ocoleºte problematica gravã ºi
menþine sistemul tot mai nedrept!” Dr. Sarmis scurmã jarul:
„Lumea întreagã arde, se va schimba, pentru cã totul se
schimbã. Din aceastã mizerie cumplitã, nu mai  existã
decât o singurã ieºire, cea a suferinþei. Unii cautã sã
acopere durerea cu aur ºi argint. Omul are nevoie de o
protecþie prin niºte valori reale. Care? Trebuie sã activãm
alte forþe inestimabile ale naturii.”

Flacãrile îmi fac ºi mai intense petele aurii de pe piept.
Mã gândesc la mama. Câinele urlã, nu mai gãseºte locul
stânii. Bãtrânul crede cã ne aflãm deasupra unor deºeuri
radioactive. La miezul nopþii, trecerea s-ar fi deschis prin
munte. Fluxul vital s-ar fi scurs pe sub blana însângeratã,
de urs. Dar, au rãsãrit tot felul de studii despre extincþia
planetarã. Vinovaþi suntem chiar noi, oamenii. Speciile
dispar de 100 de ori mai rapid. Peste trei generaþii, tot
ecosistemul se prãbuºeºte. Polenizarea s-a redus, insectele
mor. Ratele degradãrii n-au precedent, ciclul se repetã la
65 milioane de ani. Umanitatea îºi pierde habitatul.
Exploatarea demenþialã, inechitatea, creºterea populaiei
ºi marile schimbãri climatice ne duc inevitabil la colaps...

Aºa cum ne-am aºezat, alcãtuim totuºi un triunghi, pe
liniile de forþã dintre Bucegi, Retezat ºi Ceahlãu. Dr. Sarmis
nu mai râde de mine: „Orfeus era divinul rege al tracilor
ºi, prin cântecul sãu deosebit, îi schimba pe oameni,
îmblânzea fiarele pãdurii. Marele Salmoxis ne-ar fi putut
face nemuritori! El ºtia cã trupul se reface, dacã ne
vindecãm întâi sufletul. Depun mãrturie Platon ºi Herodot.
La rândul lor, Tacitus, Strabon, Cassiodor, Crysostomos
ºi Iordanes s-au lãsat convinºi de posibilitatea nemuririi
noastre. Secretul stã în desãvârºirea celor douã pãrþi ale
trupului, când sensibilitatea se înalþã odatã cu gândirea.
Cuvântul vindecã, transferã energii conºtiente. Asta era
enigma. Sã ne umplem de duhul venit din înalturi, dar ºi
din miezurile subterane. Însufleþirea cu duh e o nouã
credinþã, mult mai scumpã decât o aºteptare divinã. Avem
ape de o puritate rarã, avem aer din plãmânul codrilor
noºtri! Ne-am dãruit nouã ºi lumii întregi cele mai eficiente
revitalizante. Ce nu ne-ar oferi cei putrezi de bogaþi? Am
redeveni noua pradã, în ochii noilor cuceritori!”

Practicile zalmoxiene au corespondenþe la germani
ºi la celþi. Azi, se numesc procedee homeopatice,
psihoterapeutice sau sugestohipnotice. Le mai întâlnim
în diverse ritualuri de iniþiere, sau în cele de trecere.
Bãtrânul ºi fiica lui aºteaptã ceva de la mine, aºteaptã...
Din avion, auzim sunetul Contorului Geiger cum s-a
stabilizat la cota maximã. ªi nu ne mai îndoim cã, sub
noi, sub podul gros de beton, întins între munþi, se aflã
unul din cele mai mari depozite radioactive.
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VI. Isus în embrionul morþii
5.  Isus a murit de curând
Despre învierea  imediatã a unui om  mort de curând  am

citit în Evanghelie.  Cînd Isus ºi ucenicii sãi  se aflau la masã
în casa lui Matei, „9,18 ...un dregãtor venind, I s-a închinat
zicând: Fiica mea a murit de curând; ci, venind, pune mâna
Ta pe dânsa ºi va trãi.”  Adicã va învia printr-o atingere a lui
Isus.  Credinþa tatãlui în puterea lui Isus de a-i învia fiica este
absolutã. „23 ªi venind Isus la casa dregãtorului ºi vãzând pe
cântãreþii din flaut ºi mulþimea tulburatã, a zis: 24 Depãrtaþi-
vã, cãci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El.”
Pentru ei, moartea fetei era ceva în afara oricãrei îndoieli, iar
râsul lor  exprima  neîncrederea  în  reuºita noului venit de a
o învia.  „25 Iar dupã ce mulþimea a fost scoasã afarã, El a
intrat, a luat-o pe copilã de mânã ºi ea s-a ridicat. 26 ªi s-a
rãspândit aceastã veste în tot þinutul acela.”

Sã constatãm prezenþa în aceastã scenã a învierii a câtorva
elemente:  moartea de curând a unei fiinþe dragi celui care-i
solicitã ajutorul lui Isus; credinþa  lui absolutã în Isus ca agent
al învierii din morþi; convingerea mulþimii cã este martora unei
morþi adevãrate;  scoaterea din scenã a celor neîncrezãtori în
puterea lui Isus de  readucere la viaþã a defunctei;  acþiunea
propriu-zisã ºi  învierea fetei.  Acþiunea propriu-zisã este doar
marcatã printr-un gest al lui Isus - „a luat-o pe copilã de mânã”
-,  fãrã sã aflãm alte amãnunte.

De aici rezultã cã, ºi în cazul morþii ºi învierii lui Isus,
considerat ca fiinþã umanã pur ºi simplu, ar fi fost nevoie de
intervenþia salvatoare a cuiva cu aceleaºi calitãþi terapeutice
cu ale sale.  Dacã lucrurile s-ar fi petrecut  prin   acþiunea
directã a lui Dumnezeu, atunci nu am mai avea ce discuta.
Dar nici Isus însuºi nu era sigur cã Domnul din cer va interveni...

Moartea ºi învierea lui Isus, aºa cum sunt pezentate în
Evanghelie, conþin elementele unui eveniment controlat ?

Pentru a rãspunde acestei întrebãri, trebuie sã reflectãm
asupra faptelor aºa cum au fost prezentate  de evanghelist.

Pregãtirea cadrului biblic al morþii ºi învierii: semnul lui Iona
(12,39-42)  ºi Fiul Omului este Domn al Sâmbetei (12,8-13).

Elemente predictibile: de evitat judecata ºi execuþia
evreiascã, care nu ofereau nicio ºansã de supravieþuire
(11,pp.15,140); de preferat  procesul ºi execuþia romane. Pânã
la urmã, „Acesta este Isus, Împãratul iudeilor” este formula
care îl poate salva pe Isus: prin ea, el devine duºman al
romanilor, pentru „crima de batjocorire a Cezarului sãu”
(11,p.108),  deci va intra sub jurisdicþia lor.

Ritmul  alert al înlãnþuirii faptelor (11,p.76): trãdare-arestare-
proces-execuþie;  semnalul declanºãrii  avalanºei  este dat
de Isus  însuºi prin intermediul lui Iuda (26,21-25); vezi semne
ale mãsurãrii timpului pânã la execuþie în discursul lui Isus
(16,21; 20,18-19; 26,2; 26,45).

Moartea prin rãstignire (11,pp.150-155). Cum i s-ar putea
supravieþui ? Prin: violenþã minimã înainte ºi în timpul rãstignirii;
scurtarea la maximum a rãstimpului rãmânerii pe cruce;
deplasarea rapidã într-un loc ferit unde  cel mort de curând
sã poatã fi readus la viaþã.

Atitudinea tolerantã a romanilor (11,pp.134-136): batjocurã
în locul violenþei (27, 27-31); Isus nu-ºi poartã el însuºi crucea,
ca orice condamnat la rãstignire (27,32); coborârea  de pe
cruce ºi preluarea corpului lui Isus  imediat, de la prima
constatare a semnelor morþii sale (27,50, 57-60).

 De subliniat permanent cã este vorba de un asalt al cerului,
deci de o acþiune în forþã, coordonatã ºi continuã, fãrã
menajamente, din partea agenþilor Proiectului. Aºa a fost
intrarea  în lume cu scena botezului din debutul Proiectului,
aºa trebuie sã fie, cu atât mai mult, ieºirea din lume cu scena
morþii ºi învierii, din finalul sãu.

6.  Visul lui Isus devine coºmar
 Visul lui Isus era  ca Dumnezeu Tatãl  sã-l contacteze.

Provocarea cea mai mare a unui tatã nu poate fi decât pericolul
morþii iminente  a  fiului sãu. În acest caz, el nu  are cum sã
rãmânã impasibil.   Deci  Dumnezeu  Tatãl  ori nu-l  va lãsa
pradã morþii, ori El, cu necesitate în logica asumatã a credinþei,
îl va învia ! Încã din copilãrie, odatã cu primirea puterilor ºi  a

Alexandru Bulandra

Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului

O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din Noul
Testament

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

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

(continuare din numãrul 3-4)

înþelepciunii de la Dumnezeu, Isus a trãit mereu cu sentimentul
acestei prezenþe:  fãcându-i  voia în toate, evocându-l  în
fiecare clipã, ducându-i cuvintele în sufletele oamenilor ºi
puterea în trupurile lor scoase din boalã ºi pãcat, el îl ºtia pe
Dumnezeu inspirându-i  fiecare suflare a nemãsuratei sale
bune-credinþe filiale.

Ce constatã  acum Isus ?
Cã moartea se apropie ºi Dumnezeu nu-i  dã nici cel mai

mic semn de atenþie.  Era în grãdina Ghetsimani, 26,37 “ªi
luând cu Sine pe Petru ºi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a prins
a se întrista ºi a se mâhni. 38  Atunci  le-a zis: Întristat de
moarte Îmi este sufletul.”  Isus, ca lider al Proiectului, era pe
moarte. Credinþa care îl animase pe tot parcursul derulãrii lui
a ajuns la limita de jos a supravieþuirii. Uzura moralã ºi
nemulþumirea îi surpaserã optimismul iniþial. Iar  moartea  fizicã
ar fi urmat ca ceva fãrã nicio importanþã.   Apoi, 39 “mergând
puþin mai înainte, a cãzut cu faþa la pãmânt, rugându-se ºi
zicând: Pãrintele Meu, de este cu putinþã, treacã pe-alãturi
de Mine paharul acesta !...”  Iar ca ruga lui sã nu parã cumva
prea cutezãtoare, adaugã: “Dar nu cum voiesc Eu, ci cum
voieºti Tu.”   Cu alte cuvinte:  varianta doritã de Isus  este  ca
el sã nu fie dat morþii, iar acest lucru sã fie fãcut în felul în
care Dumnezeu crede de cuviinþã.

Ce-i  rãspunde  Dumnezeu ?
Nimic, deºi Isus îi lãsase timp de gândire, întorcându-se la

ucenicii care dormeau ºi  nu privegheau  ºi  nu se rugau, cum
ar fi trebuit.

Cum a evaluat Isus tãcerea din înalt ?
O interpreteazã  ca fiind voinþa lui Dumnezeu ca el sã  moarã:

“42 Pãrintele Meu, de nu-i  cu putinþã sã treacã pe-alãturi de
Mine acest pahar, ca sã nu-l beau, facã-se voia ta !”  Lui Isus
nu-i venea, totuºi,  sã creadã cã Dumnezeu Tatãl îl dã morþii !

Poate nu a fost înþeles ! Sã mai spunã o datã rugãciunea,
mai clar, mai hotãrât !

Aºa s-a gândit ºi el: s-a întors la ucenicii care dormeau în
continuare, “44 ªi lãsându-i, iarãºi  S-a dus ºi  S-a rugat a
treia oarã, spunând aceleaºi cuvinte.”

ªi ?
Isus a auzit aceeaºi  tãcere neagrã a nopþii.
Dar dacã Dumnezeu vrea ca el sã moarã, va mai vrea el

sã-l învie ? Ce garanþie mai putea avea Isus pentru o astfel
de intervenþie ?

Când au venit sã-l aresteze,  Isus se adreseazã ucenicului
care a scos sabia sã-l apere:  „53. Sau crezi cumva cã nu pot
sã-L rog pe Tatãl Meu ºi sã-Mi trimitã acum mai mult de
douãsprezece legiuni de îngeri  ?”  Aceastã întrebare retoricã
este de un tragism sfâºietor: Isus ºtie deja cã Tatãl nu-i va
trimite niciun singur înger, ºi nu va ridica un deget mãcar.
Pentru  Fiul Sãu, acum, El nu existã, sau pentru El, acum,
Fiul Sãu nu existã. Isus se aratã  a fi ajuns la capãtul putinþei
de a înþelege un lucru de care depinde totul: dacã Tatãl Meu
nu mã va recunoaºte, ajutându-mã la acest greu al meu, ca
sã trec prin moarte la înviere, atunci cine o va face întrucât
trebuie fãcut -  „54 Dar cum se vor plini Scripturile, cã aºa
trebuie sã fie ?” ªi dacã Dumnezeu, într-adevãr,  nu o va
face, cine altcineva ar putea realiza acest miracol astfel încât
cele vestite sã se împlineascã ?

Dar a gândi în alternative în acest moment al experimentului
înseamnã sã  accepþi un adevãr cutremurãtor: mobilul intim
care a pus în miºcare tot acest Proiect  spiritual, social ºi
istoric nemaiîntâlnit – recunoaºterea lui Isus ca Hristos Fiul
lui Dumnezeu – s-a dovedit a fi   eronat.  Iar viaþa lui personalã,
concentratã în jurul acestui  ideal suprauman, se sfârºeºte
într-un eºec lamentabil.  Asemenea unui cercetãtor care ºi-a
calculat cu cea mai mare scrupulozitate fiecare element al
experimentului, migãlind milimetric toþi factorii optimi care au
ghidat mersul etapã de etapã cãtre un rezultat care nu putea
fi altul decât cel aºteptat de toatã fiinþa lui vibrând de dorinþa
întâlnirii cu Dumnezeu,  Isus nu poate înþelege de ce, totuºi,
rezultatul este altul.

7. Întrebarea fatalã
Cadenþa de metronom  a faptelor  continuã  în  26,57: “Iar

cei care L-au prins pe Isus L-au dus la Caiafa, arhiereul, unde
erau adunaþi cãrturarii ºi bãtrânii.”  Când  i se cere sã rãspundã
martorilor aduºi de acuzatori, Isus tace.  La orice întrebare
primitã, Isus  nu ar fi rãspuns, cu o singurã excepþie: aceea
privitoare la identitatea sa biblicã: “63 ªi arhiereul I-a zis: Jurã-
te pe Dumnezeu cel viu sã ne spui nouã dacã eºti tu Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu !”   Înseamnã cã bãtrânii ºi cãrturarii îi
spuseserã lui Caiafa despre lectura pe care Isus o fãcuse
psalmului lui David cu versul „Zis-a Domnul Domnului meu” .
Cu acelaºi prilej, ei aflaserã cã  Isus are acest  cãlcâi al  lui
Ahile, miza personalã a jocului pe care-l fãcea  cu oamenii. ªi
cã, atacându-l  în acel loc vulnerabil,  el nu avea cum sã tacã

ºi sã nege, luând interogaþia aþintitã ca o suliþã asupra fiinþei
sale celei mai intime drept dovada recunoaºterii ei de cãtre
chiar duºmanii sãi de moarte: „64 Isus i-a rãspuns: Tu ai zis.”
Apoi adaugã imaginea eshatologicã unde se va transpune
chipul sãu aflat acum în faþa atacatorului: „Dar vã mai spun
eu vouã...” - ca sã-i înveþe cum se petrec lucrurile în ceea ce-
l priveºte numai pe el -  „De acum...”  Din aceste momente o
sã aveþi în minte pentru totdeauna icoana de care vã e teamã
ºi care vã va rãvãºi liniºtea: „Îl veþi vedea pe Fiul Omului
ºezând de-a dreapta Puterii ºi venind pe norii cerului.” Cu alte
cuvinte: eu nu voi muri, cum vreþi voi, ci voi trece în împãrãþia
lui Dumnezeu, cum vrea Tatãl meu ! La auzul acestor cuvinte,
braþele ºi gura lui Caiafa explodeazã: “65  Atunci arhiereul ºi-
a sfâºiat veºmintele zicând: A spus o blasfemie !”  ªi toþi cei
prezenþi au luat  foc, zicând: “68 Vinovat este de moarte !”

8. Pendulul lui Pilat
Pilat nu gãsea niciun motiv sã se constituie ca parte în

diferendul dintre adversarii ºi susþinãtorii lui Isus. Din punctul
de vedere al ocupantului roman, acest Isus nu exista.

Problema era strict evreiascã, de credinþã a lor, ºi eu mã
gãsesc la mijloc... Încerc sã-i  împac. Nu e posibil...

Partea adversã  îi cere moartea prin rãstignire. …Se întoarce
la Isus.  Vorbeºte cu  el, dar  fusese rugat înainte sã aibã
grijã, era bunãtatea întruchipatã, un om care nu ar face rãu
nici duºmanilor...

Sã existe, oare, un asemenea om ? Mã uit la el; într-adevãr,
nu-l  vãd în stare de lucruri violente, de rãscoalã... Cum de
am intrat eu  în aºa ceva ?

Ce s-ar fi întâmplat cu Isus ºi Proiectul sãu dacã Pilat l-ar
fi eliberat ?

Ar fi revenit la starea de lucruri pe care o lãsase când a fost
arestat în grãdina Ghetsimani: în crizã evidentã, un punct
mort al Proiectului.

Cum se spalã Pilat pe mâini ?
În primul rând, cautã un motiv cât de cât plauzibil care sã-

l constituie ca parte interesatã în aceastã disputã.
Ce tot spune Isus: cã este împãratul iudeilor... S-o

creadã el !
ªi acest lucru i s-a pãrut atât de caraghios încât, fãrã sã

vrea, ºi-a transmis  impresia  pe scarã ierarhicã pânã la nivelul
de bazã, al simplilor executanþi.  Ordonã sã se scrie pe plãcuþa
care  se va pune deasupra capului celui rãstignit: „Acesta
este Isus, Împãratul  Iudeilor” .  El acceptã revendicarea taberei
duºmanilor  lui Isus, ºi-l  condamnã la moarte prin rãstignire.
În acelaºi timp, însã, dã satisfacþie ºi celeilalte pãrþi, a
susþinãtorilor acestui om ciudat, având grijã ca execuþia sã
fie fãcutã cu jumãtate de mãsurã, mai mult pentru ochii
acuzatorilor.  ªi va fi personal acolo, la locul execuþiei, pentru
ca totul sã se petreacã dupã voia lui.  Restul – fie ce-o fi !

9. Isus în matca primordialã
Când  iminenþa morþii îi invadeazã conºtiinþa, Isus redevine

om, cel dinainte de Proiect, atunci când  încã nu-ºi asumase
cu fermitate noua identitate, ci o privea de pe marginea de
sus a umanitãþii  sale gata de zbor spre vecinãtatea divinã de
la capãtul elanului sãu suprauman. Spaima morþii ca înviere
ratatã îl readuce în matca primordialã – fãrã energie, fãrã
glas, fãrã voinþã, ca un embrion în izbãvitoarea  placentã
maternã.  Nimic sã nu-l mai atingã. Isus începe sã se retragã
treptat dar precipitat din identitatea lui din Proiect: de la Cinã,
din grãdina Ghetsimani, din Proces, din Rãstignire,  pânã
când rãmâne doar un chip pustiu, pãrãsit de apa vieþii;  e ca o
metamorfozã desfãºuratã invers, de la fluture la   gogoaºa
primordialã cu pereþii albi ºi moi.

Vãzut din afarã, acest proces interior  pare sã arate aerul
de superioritate al lui Isus. El era dintr-o altã lume, aceea a lui
Dumnezeu. Ideea de a fi judecat de oricare instanþã
omeneascã îi este strãinã felului sãu de a fi. De aceea el nici
nu se implicã într-o posibilã apãrare, dând rãspunsuri în doi
peri sau tãcând. Chiar moartea îi jigneºte mãreþia intangibilã.
El se retrage cât se poate din calea  paºilor brutali ai execuþiei
cu  un corp moale, fãrã pic de vlagã. Omorul este un afront de
neacceptat, într-atât încât chiar ºi revenirea la viaþã nu-l va
mai aduce la sinele sãu de dinainte de dezastru.

Dacã introducem corectivul premeditãrii morþii, acesta nu
scade cu nimic teama de un foarte probabil eºec al intervenþiei
salvatoare; pe parcursul derulãrii tuturor acestor etape
intermediare insuportabile, oricând se poate întâmpla ceva
care sã fie fatala piatrã de potignire a planului atât de bine
gândit. ªi mai era un aspect  de rãu augur: nici chiar  în cele
câteva clipe dinaintea declanºãrii acestei avalanºe de
umilinþe, Tatãl sãu ceresc nu a dat niciun semn de grijã, de
prezenþã alãturi de fiul sãu atât de greu încercat.

(urmare în numãrul viitor)



15

Marian ªTEFAN

MICRO-ALBUM

FOTOGRAFIC
„Oare, de ce mergeau oamenii la fotograf?”– se

întreba muzeograful inginer Adrian Stroe într-o

scurtã prezentare a Expoziþiei La pas prin lumea

satului. XXIII, Studioul Foto, gãzduitã de Muzeul

Agriculturii – ºi tot domnia sa dãdea un

rãspuns:„Pentru cã gestul de a se fotografia era

foarte însemnat, fiind asociat adesea marilor

evenimente ºi ceremonii din cadrul comunitãþii locale:

botezuri, nunþi, târguri, sãrbãtori

religioase...Fotografia avea rolul sã-i facã

«nemuritori» pe cei înfãþiºaþi, dar fixa ºi niºte

conduite... Trecând cu privirea asupra fotografiilor

vechi, observãm cã nu vedem persoane, ci

personaje, cu rolurile lor sociale, întãrite de mimicã,

posturã, aºezare...“ (Ialomiþa, din 22 iulie 2015).

Domnul Stroe ºtie, mai bine decât mine, cã foarte

important este ºi cel care „trece cu privirea“ peste

vechile fotografii. „Citirea“ lor atentã ne ajutã sã

reconstituim cu mai multã acurateþe istoria unei

comunitãþi umane, evoluþia ei în timp sub multiple

aspecte: economic, cultural, social...

Ca lucrãtor timp de peste patru decenii în redacþia

unei populare reviste de istorie, ºtiu cât de

importantã este iconografia ºi ce impact are ea

asupra cititorului. Fiind copia unei realitãþi obiective,

fotografia nu poate fi bãnuitã de „falsificarea“

informaþiei pe care o poartã. De aici inestimabila

valoare de document istoric a fotografiei.

Pentru a fi mai convingãtor, am sã reproduc câteva

piese din mica mea agonisealã. Cu doar patru

fotografii pot reda câteva elemente fundamentale din

„cronica“ unei familii de þãrani din Grecii de

Jos(Fierbinþi-Târg) de-acum aproape un veac.

Foto 4.

„Spune-mi cu cine te însoþeºti, ca sã-þi spun cine eºti“, zice un vechi proverb. Mulþi þãrani din Grecii de
Jos, ca ºi cei din Balta Neagrã se ocupau cu grãdinãritul ºi, aºa cum se vedeþi în aceastã fotografie, se
întâlneau adesea în Piaþa Obor din Bucureºti, unde veneau sã-ºi valorifice produsele.

Foto 1.

Moº Ioniþã Gãrãjeu, a trãit „cãlare pe douã veacuri“.

Avea straie ºi mentalitãþi specifice sfârºitului de secol

XIX ºi a supravieþuit celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.

Deºi l-am apucat în viaþã, adevãrata sa personalitate mi-

a relevat-o aceastã fotografie, dãruitã de un strãnepot al

sãu. Astãzi, neamul sãu din Grecii de Jos s-a stins.

Foto 2.

Dupã cum sunt îmbrãcate, Niculina (pe scaun),
fiica lui Ioniþã Gãrãjeu ºi cele douã fiice ale sale
reprezentau trecutul ºi viitorul. ªi iatã cum, în douã
fotografii, apar trei generaþii: tatã, fiicã ºi nepoate.

Foto 3.

Familia Gãrãjeu face noi „achiziþii“ umane. Pe
scaun este înfãþiºat Niculae Stoian (Ciºniu) din satul
apropiat Balta Neagrã. El este socrul Niculinei
Gãrãjeu ºi în pozã apare împreunã cu doi dintre fiii
sãi ºi soþiile acestora.

Marian HOTCA

noaptea minþii

e noaptea minþii dragã lume ce ai creat obeliscuri,
piramide egiptene, dumnezeii ºi chiloþii tanga la set,
sparg un ou de perete ºi-mi lipesc urechea de plitã
sã aud cum focul iadului face crize de epilepsie

medicamente! medicamente! medicamente!
mã apropii de dulap ºi trag toate hainele în mijlocul

casei -
mângâi un cartof putred ºi scriu pe slãninã
poeme ce se vor topi meditând în rântaº

e noaptea minþii mele ºi mã rog la icoana cu Lady
Gaga

apoi dansez lasciv în faþa motanului cu
ochii de peºte ce mã ard

un os de caprã atârnã de candelabru
ca un pendul nesatisfãcut
ºi nu lasã cãderea mãduvei sã se împerecheze
cu somnul parchetului
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În al doilea an, dupã inaugurarea Teatrului „George
Ciprian”, am început sã realizez o suitã de interviuri,
cu unii dintre marii actori prezenþi pe scena
buzoianã, pentru un ziar local. Am ajuns ºi în cabina
Dianei Lupescu, o doamnã de o frumuseþe
incontestabilã, soþia unui actor care nu mai are
nevoie de nici o prezentare: Mircea Diaconu. Sincer
sã fiu, o vãzusem pe Diana Lupescu jucând în cel
puþin 20 de reprezentaþii, fiind, cât de cât, în temã
cu evoluþia sa artisticã. Vreau sã spun cã îºi
interpreta rolurile impecabil, profesionist. ªtiam cã
se bucurã de o imagine artisticã bunã, corectã. La
repetiþii, se purta  foarte politicos cu personalul
tehnic. Spre deosebire de alþi actori, simþeai, în
comportamentul acesteia, cã nu-ºi invidiazã deloc
colegii, dimpotrivã, dacã e cazul, le poate suporta
cu un stoicism educat cine ºtie ce ifose minore. Cu
alte cuvinte, doamna Diana Lupescu era enervant
de fireascã. Îþi impunea, de undeva, din interiorul
fiinþei sale, un respect instant, ca sã zic aºa. Culmea
ghinionului, la interviul respectiv am fãcut o gafã de
proporþii. Nu ºtiu ce mi-a trecut prin minte ºi nici acum
nu pot uita jena prin care am trecut atunci. La un
moment dat, am întrebat-o, dacã, între succesul ei
artistic, ºi frumuseþea fizicã,  ar exista vreo legãturã.
Mi-am dat seama cã am gafat, când i-am vãzut faþa
congestionatã, de un roºu aprins. Iritatã, jenatã,
totuºi calmã, distinsa doamnã Diana Lupescu mi-a
spus cã nu prea înþelege întrebarea. Am mormãit
câteva cuvinte, mi-am cerut scuze, am tras de
cuvinte, am dus interviul la bun sfârºit ºi am plecat
din cabinã cu sentimentul amar cã picasem la un
examen destul de important, cel al bunelor maniere
faþã de o femeie pe care, conform zicalei, „nu trebuie

sã o atingi nici mãcar cu o floare”! A fost prima mea
lecþie de ultrasensibilitate, primitã, ce e drept, de la
o fiinþã îndreptãþitã sã fie egalã cu ea însãºi, mai
frumoasã decât talentul ºi mai talentatã decât
frumuseþea!...

Marin Ifrim

Din istoria Teatrului „George Ciprian”

Diana Lupescu, mai
frumoasã decât talentul ºi

mai talentatã decât
frumuseþea!

Firmã de actor:
„Cinematograful Sebastian

Papaiani”!
Drumul marelui actor Sebastian Papaiani, prin

memoria mea selectivã, începe din clipa în care l-
am cunoscut direct, lucrând împreunã o bunã
perioadã de timp. La repetiþii, era aºa de uman încât
aproape cã-l compãtimeam pentru risipa de energie,
drept pentru care fãceam tot posibilul sã nu-l
supãrãm deloc, eu ºi ceilalþi colegi tehnicieni. La una
dintre aceste repetiþii, eram în ultimele rânduri ale
sãlii de spectacole, doar eu ºi el. Îl priveam împreunã
pe ªtefan Bãnicã jr., care, dezlãnþuit, într-o joacã
nebunã, scotea sufletul dintr-un pian. Brusc, cu o
sinceritate dezarmantã, Sebastian Papaiani mi s-a
adresat: „Uite-l, el este vedetã. Una adevãratã. Eu

sunt doar un actor. El câºtigã bani din concerte, are

fani…”.Am încercat sã spun cã nu e chiar aºa, cã,
totuºi, dumnealui e unul dintre marii actori români ai
teatrului românesc dintotdeauna. Mi-a explicat cã
gloria nu înseamnã mare lucru ºi cã, tot mai des,
are senzaþia cã ºi-a irosit viaþa ºi talentul într-o þarã
care oferã doar „glorie”, nu ºi o stare materialã
conformã cu statutul sãu real. Mi-a fost imposibil
sã-l combat. Am vorbit despre mai multe lucruri
atunci, prin 1998. Anii au trecut ºi l-am mai vãzut pe
actor, doar în vreo câteva emisiuni TV, în calitate de

invitat. Avea aceleaºi convingeri clare despre muncã
ºi rãsplata acesteia. La începutul anului 2015, la
Piteºti, invitat la o emisiune, la TV Argeº, vãd în
apropiere o firmã strãlucitoare, superbã:
„Cinematograful Sebastian Papaiani”. Am rãmas
mut! În emisiunea respectivã, aflat  încã sub efectul
uimirii, am vorbit ºi despre Sebastian Papaiani,
despre colaborarea noastrã de la Teatrul „George
Ciprian” din Buzãu. Aºadar, nea Bicã, a avut
dreptate, dat nu pânã la capãt. A rãmas cu gloria,
dar ce glorie, cãci, numele sãu, învingãtor prin lume,
s-a întors acasã, în oraºul natal, ºi a fost tratat cum
se cuvine,odatã pentru totdeauna. Nu e de colea
sã te cheme, încã din timpul vieþii, „Cinematograful

Sebastian Papaiani”.

Marin Ifrim

ªTEFAN BÃNULESCU
sau

Unicul fantastic difuz
S-a vorbit adeseori de trãsãturi expresioniste, de o

sintezã de ”vrajã folcloricã ºi coºmar modern” ºi a fost
remarcat aproape de cãtre toþi cei care au comentat rarul
dar de povestitor al autorului.

Arta înceatã, fraza ceremonioasã, limba pãstoasã ºi
aluzivã sunt, într-adevãr, lucrurile ce se vãd numaidecãt
în povestirile bãnulesciene unde e vorba de o lume care,
folosind un limbaj pe care îl înþelegem, lasã totuºi impresia
cã trãieºte în alt timp ºi se miºcã dupã alt ritm.

De fapt, satul lui Bãnulescu este mai vechi decât acela
al pescarilor sadovenieni. ”Iarna bãrbaþilor” rãmâne fãrã
îndoialã o carte greu de ignorat, însã în paginile ei se simte
adeseori cã scriitorul cautã formula narativã cea mai bunã.
Oamenii de baltã (balta ºi câmpia constituie spaþiul
nuvelelor din ”Iarna bãrbaþilor”) beau þuicã galbenã de
corcoduºe ºi mãnâncã, oftând gros, bucãþi grase de batal.

Indiscutabil, cea mai bunã nuvelã care deschide volumul
-”Mistreþii erau blânzi”- trece dincolo de barierele în faþa
cãrora efortul uman pare neînsemnat. Într-un sat
pescãresc inundat de apele Dunãrii, Condrat ºi Fenia
cautã deznãdãjduiþi un loc uscat, un petic de pãmânt
pentru a-ºi îngropa copilul ºi dau peste tot de apã, de
plavie, de pene de cormoran ºi de stânci.

S-a spus cã trebuie sã citim aici o parabolã (Parabola
Potopului) însã mai mult decât atât nuvela ne dã
sentimentul unei înstrãinãri tragice a omului sub un cer
vrãjmaº ºi pe un pãmânt cotropit de forþe oarbe. Pentru
ªtefan Bãnulescu natura înceteazã a mai fi un cadru,
devine un element esenþial în compoziþie, unde dispare
impresia de fraternizare între om ºi naturã.

Secretul constã probabil în faptul cã fantasticul apare
difuz în plin realism ca o finã aburire a marginilor geamului
prin care privim înfricoºãtoarea dezlãnþuire a naturii ºi
disperata gesticulaþie a oamenilor aflaþi în primejdie.

“Seva prozei lui ªtefan Bãnulescu - scrie Ion Simu- e
arhaitatea, sugestia vechimii: mitizarea, estetizarea ºi
magia. “Cartea de la Metopolis”, sumã a întâmplãrilor unui
þinut între câmpie ºi munte, a cãrui cumpãnã o þine fluviul,
e un tulburãtor poem al singurãtãþilor, încercând dialogul ºi
sfârºind în monologul povestirii o cuprinzãtoare rememorare
a miturilor, legendelor ºi restrânsei istorii a Sudului”.

”Pãcatul meu - preciza autorul - este cã nu ºtiu sã
povestesc lucruri exacte, raportate direct la metru pãtrat,
nu mã atrage decât partea nevãzutã a lucrurilor întâmplate
ºi pe acestea pornesc mereu sã le spun pe scurt ºi, dacã
par banale, vina nu poate fi decât a mea, fiindcã altfel, eu
le-am socotit hotãrâtoare din moment ce mi-au rãmas în
minte ºi continui sã îndrãznesc sã le spun altora.

Îþi închipui, deci, dacã îmi place partea neobservatã a
lucrurilor adevãrate, cât de mult mã uimesc poveºtile
inventate care cred cã cer enorm de multã muncã ºi cât
respect am pentru aceia care posedã un asemenea dar,
atât de puþin întâlnit pe lume !”… (ªtefan Bãnulescu)

Prin tot ce a scris, ªtefan Bãnulescu ne-a oferit un
folclor imaginar al unor spaþii adevãrate, suprarealitatea
fiind ghemuitã în real, în timp ce acum, imaginarul acoperã
totul, pãmânt, teritorii, oameni, moravuri, datini. Bãrãganul,
atât de prezent în nuvelele sale, s-a retras adânc spre
rãdãcini, iar România, invocatã în precizãri minuþioase,
face parte din acelaºi joc bizantin al dublului, menit sã
ne rãtãceascã pe drumuri ºi în interpretãri pieziºe.

Florea Ecaterina – bibliotecar
Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa
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Gânduri
Soarele dãdea spre asfinþit când la poartã opri o

ºaretã trasã de un cal negru din care coborî un
om care, dupã straiele pe care le purta, dovedea
faptul cã nu era din sat.

Fãrã sã strige, cu un gest firesc ca o obiºnuinþã,
deschise poarta ºi se îndreptã spre casã.

 Ajuns la uºã strigã uºor, ca ºi când n-ar fi dorit
sã deranjeze.

Din spatele uºii se ivi chipul lui Ion care, afiºând
un zâmbet sincer ºi o uºoarã surprindere, îl salutã
pe noul sosit ºi îl invitã în casã.

Îndatã ce aceºtia ajung în odaia mare, toþi copiii,
în afarã de Niculae, cel mai mic, se fac îndatã
nevãzuþi fãrã sã fi primit vreun semn de la tatãl lor.

- Bine ai venit, domnule Socrate! Chiar zilele
astea gândeam cã nu mai aveam nici o veste de
la dumneata. Ceva noutãþi ai, cã pe la noi se spune
de cãtre cei veniþi din Rusia cã o sã ne bage în
Colectivã.

- Bine te-am gãsit, Ionicã! Eu n-am venit sã
discutãm politicã. E treaba altora. Am venit ca sã-
mi dai toþi banii pe care îi ai acum.

Ioana, o munteancã mãrunþicã, de undeva de prin
zona de munte a Buzãului, cu care Ion se
cãsãtorise dupã moartea Mariei, intrã cu o oalã de
vin în mânã, prinse câteva frânturi din conversaþie
ºi, de emoþie, mai, mai sã scape oala din mânã.

- Mulþumesc Ioanã ºi ia du-te dumneata ºi vezi
sã nu se încaiere bãieþii ãia cã e cam gãlãgie în
curte. Apoi continuã:

- Bine, dom’ Socrate! Imediat, fãrã sã pune alte
întrebãri, se ridicã de pe scãunelul pe care ºedea
lângã mãsuþa din camera de zi ºi se duse în altã
camerã de unde veni cu niºte bancnote în mânã.

- Asta e tot ce am! Nu ºtiu dacã vã este de ajuns,
dar mãcar la ceva tot vã vor fi de folos.

Dupã ce bãurã o oalã de vin ºi mai sporovãirã
de una ºi de alta, Ion îl însoþi pe vizitator, care
îndatã se fãcu nevãzut.

Ioana, rãmasã fãrã cuvinte în urma miºcãrii bruºte
fãcutã de omul ei, nu prididea sã ºteargã lacrimile
ce curgeau necontenit pe obrajii biciuiþi de soarele
ºi vânturile de Bãrãgan ºi cu glas asemenea unui
bocet îi reproºã lui Ion cã dãduse toatã averea lor.

Ion, calm, îºi aprinse o þigarã ºi aºezându-se pe
un scaun lângã gura sobei zise:

- Apoi, dumneata n-ai cum sã înþelegi ce ºi cum!
Lasã cã ne descurcãm noi, ca întotdeauna. Dacã
omul are nevoie acum, e musai sã-l ajut, cã d-aia
a venit la mine ºi nu la alþii. Aprinse focul în sobã ºi
ieºi în curte, unde se îndreaptã spre grajdurile cu
vite pentru a se asigura cã au tot ce le trebuie.

Socrate Stãnescu, de fel din Mãrculeºti, se ocupa
cu administrarea terenului de la poligonul de
artilerie de la Jegãlia ºi de foarte multe ori Ion luase
în arendã teren pentru a-l lucra cu familia sa, fapt
ce a creat o stare de încredere deosebitã între cei
doi.

Dupã ce a plecat de la Ion, Socrate a mers ºi a
cumpãrat de toþi banii lui ºi ai celorlalþi, pe care îi
adunase de la  câþiva oameni de încredere, vite,
pe care le-a dus într-un þarc de lângã Mãrculeºti.

Seara se lasã ca o cortinã peste goliºul lui Roibu
întrerupând vaietul cumpenelor ºi scârþâitul gãleþilor
vãrsate în uluci spre potolirea setei.

Un fuior de vânt ca o ºtafetã despicã papura din
fundul curþii întrerupând orãcãitul sâcâitor al
broaºtelor ºi stârnind cercuri largi în apa galbenã
a lacului.

Noaptea trecuse într-o fireascã normalitate, fãrã
a trimite semne prevestitoare care sã tulbure

somnul satului de sub costa dealului.
Dis de dimineaþã, satul este cuprins de o

frãmântare fãrã seamãn, care, de când se
terminase rãzboiul, nu mai fusese simþitã.

Ion, simþind cã ceva nu este în regulã se
îmbrãcã ºi plecã în sat spre a se lãmuri ce se
întâmplã.

 În faþa primãriei, câþiva oameni, printre care cei
mai avuþi din sat, priveau cu mânie ºi totodatã cu
îngrijorare cãtre uºã, în speranþa cã cineva le va
da ceva lãmuriri.

În fond, ce se întâmplase? Printr-o miºcare
bruscã, fãrã comunicare,  autoritãþile vremii au
trecut la schimbarea banilor, fapt ce a determinat
pierderi însemnate în averea oamenilor, mai ales
a celor care þineau banii sub saltea.

Lãmurit, cu un uºor zâmbet în colþul gurii, Ion
zise, încet, aºa doar pentru sine: „bã, al dracului,
Dom’ Socrate!” ºi îºi continuã drumul spre casã.

 Miºcarea lui Socrate venise în întâmpinarea lui
Ion, astfel încât acesta sã nu piardã agoniseala
ºi sã poatã sã-ºi asigure sprijinul material pentru
copii, dintre care unul, cel mai mare, ªtefan, urma
sã facã nuntã.

Ajuns acasã, primi înºtiinþare de la Socrate sã
meargã pânã la Mãrculeºti.

Înhãmã caii la cãruþã ºi plecã la Mãrculeºti unde
fu întâmpinat de cãtre Socrate, care îl însoþi la
þarcul cu vite pe care le pregãtea pentru transport
la Bucureºti ºi îl invitã sã-ºi aleagã câteva
animale, pe care sã i le dea lui ªtefan la nuntã,
urmând ca diferenþa de bani sã o primeascã de la
Socrate dupã ce acesta va încasa banii de la un
abator de la Bucureºti unde aranjase sã livreze
animalele.

Satisfãcut, Ion alese o vacã ºi un viþel,  pe care
le legã de cãruþã ºi se întoarse la Sudiþi urmând
scurtãtura drumului pe sub coasta dealului.

Zilele treceau într-o totalã debusolare pentru
sãteni, iar toamna-ºi intra în drepturi, aducând cu
ea, odatã cu împuþinarea lucrãrilor câmpului ºi
evenimentele deosebite care marcau întreaga
viaþã a satului, nunþile.

*
Luni, înainte de prânz, la poarta lui Ion opresc

trei cãruþe din care coboarã vreo cincisprezece
bãrbaþi înarmaþi cu instrumentele specifice
activitãþii lor. Era vorba de câþiva lãutari din
Þãndãrei ºi de prin împrejurimi care, conduºi de
starostele Ionicã Bãlan, unul dintre cei mai buni
vioriºti din zonã, dupã oboseala nunþilor pe care
le cântaserã, s-au adunat la casa lui Ion zis
„Geanete” sã bea un pahar de vin ºi  sã
povesteascã cum au decurs cântãrile.

Ionicã Bãlan, cu paºi siguri pãtrunde în ograda
lui Ion ca în propria locuinþã ºi, îndreptându-se
spre uºa casei, strigã:

- Leatule, aruncã-mi cheia de la cramã!
Ion, care auzise vacarmul de la poarta sa ºi

era deja în uºã, prinse cheile dintr-un cui aflat în
tocul uºii ºi i le aruncã cu un gest de obiºnuinþã.

Dupã ce cãruþele au intrat în curte, iar lãutarii
ºi-au luat instrumentele, Ion a strigat dupã doi
dintre bãieþii sãi care erau prin apropiere ºi
numaidecât au improvizat o masã din scoarþele
de la cãruþã, peste care a aºezat o foaie de preº
nouã ºi a trimis-o pe Ioana sã scoatã niºte
brânzã, ceapã ºi mãmãligã rece pe care sã le
aºeze pe masã ºi sã punã ºi niºte ulcele de
pãmânt pentru vin. Dupã ce toate aceste treburi
au fost rezolvate se retrase lãsând oaspeþii sã-
ºi vadã de treaba lor.

Ionicã Bãlan, cunoºtinþã veche a lui Ion, foºti
camarazi în armatã, preia controlul activitãþii ºi
se duce în cramã de unde se întoarce cu o
gãleatã de vin pe care o aºeazã pe masa
improvizatã spre potolirea setei ºi a oboselii.

Dupã câteva momente în care liniºtea fusese
atât de adâncã încât nu se auzea decât
molfãiturile celor mai bãtrâni, se încep povestirile
care mai de care mai hazlii.

Întrucât acolo unde este un lãutar ºi un
instrument iar pe masã o canã cu vin, nu se poate
sã nu se tânguie o vioarã sau sã salte ciocãnelele
de pe corzile þambalului, petrecerea se transformã
ºi într-un fel de schimb de repertorii, fiecare
încercând sã prindã câte ceva de la ceilalþi.

Când discuþiile se mai aprinseserã, fiecare dintre
instrumentiºti  interpretând câte un cântec, asta
aºa ca pentru a-ºi demonstra virtuozitatea, pe
poartã intrã  ºi Vasile Gagiu - þamabalgiu ºi
Rãducanu viorist, ambii vecini ai lui Ion care cer
încuviinþarea starostelui Bãlan sã asiste ºi ei la
cântare, fiind încuviinþatã prezenþa lor cu un gest
uºor din cap.

Pânã dupã prânz, ograda lui Ion a rãsunat de
hore, sârbe, brâie, geamparale, cântece de jale
ºi de bucurie interpretate cu multã virtuozitate,
ca ºi când se petrecea un concurs. Dupã câteva
ceasuri bune, cãruþele pãrãsesc în mers uºor
goliºul lui Roibu. La plecare, Ionicã Bãlan a
încheiat ritualul lãsând pe masa lui Ion plata
pentru vin, mâncare ºi gãzduire.

Viaþã reintrã în starea de apatie ºi normalitate
în care greutãþile nu dau liniºte oamenilor.

*
Aliman Solovãstru, vãrul lui Ion, fost prizonier

ºi el în Rusia, se abate într-o searã pe la casa
acestuia pentru a sta de vorbã în legãturã cu
înscrierea în Colectivã.

- Mãi Alimane, ce vor, mã, ãºtia cu colectiva
lor? întrebã Ion trãgând cu nãduf din chiºtocul de
þigarã pe care-l mai avea. Cum, mã, sã le dau eu
lor caii, cãruþa, secerãtoarea, pãmântul meu, via
mea, cum, mã? Pãi eu, eu cu ce mai rãmân, mã?
Ce le fac eu la ãºtia, mã? arãtând spre cei ºapte
copii de vârste diferite.

- Ioane, degeaba te vaiþi  ºi-þi faci griji. Asta e.
Eu vin de acolo ºi am înþeles cã nu e altã cale.
Trebuie sã te înscrii ºi tu cã altfel te forþeazã ºi n-
o sã-þi fie uºor.

Privind în gol, aºa ca ºi când o stafie i se arãta
înaintea ochilor, Ion rãsufla precipitat dând din cap
asemenea pendulului de la ceasul din camera
mare. Aºa ceva nu-i trecuse niciodatã prin cap.
Sã renunþe de bunãvoie la ce era numai al lui. Sã
se uneascã, auzi, sã se uneascã cu cei care
sufocau umbra agudului din centru satului când
lui i se tãia cãmaºa în spate de sudoare pe
câmpurile de la Caramanu, Teºila sau de la
Poligon ºi zise printre dinþi, aºa, ca o descãtuºare:

- Ceara mamii ei de treabã! Bine, mã, Alimane.
Am înþeles, mã! Asta e! ºi se repezi în aºa zisa
crama de unde scoase o oalã cu vin pe care o
bãu împreunã cu vãrul lui într-o liniºte ca de
mormânt. Numai cumpenele puþurilor ºi, din când
în când, mugetul vacilor aduse la adãpat mai
rupeau liniºtea grea care apãsa ograda lui Ion.

21.04.2015
Vasile Iordache
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Paºapoartele

- ªi de ce vreþi sã plecaþi dincolo?
- ?
- Aveþi vreun motiv anume, aveþi vre un…
- Nu, nu am nici un motiv.
- Tovarãºe profesor, dumneata care predai o ºtiinþã

ateistã de când e lumea, ar trebui sã ai un motiv, o cauzã
cu efect, o tezã antitezã, o teoremã directã ºi una
reciprocã….

- ?
- Mã uit aºa la dumneata, tovarãºe, ºi-mi aduc aminte

de ultimul cãruia i-am aprobat sã plece dincolo. ªtii ce-a
fãcut? Nu s-a mai întors, nu s-a mai întors nenorocitu’. ªi
mi-a trimis de acolo, de la Par…, sau de la New…, de la
Lo…, nu mai ºtiu, cãrþile astea poºtale, ca sã-mi facã în
ciudã, cã nu se mai întoarce.

- Pãcat, cã acolo nu se uitã nimeni la el!
- Da, da, bine gândiþi, bine, foarte bine, tovarãºe! Noi îi

sfãtuim pe toþi sã se întoarcã, fiindcã aici e raiul pe
pãmânt, nu acolo unde fug ei de noi,  nu dincolo unde
cred ei cã ar fi liberi.

Aºa le spunem. Discutãm cu toþi care ne cer excursia
asta, cu fiecare, cu fiecare în parte, ca sã-i convingem
de importanþa întoarcerii, ca sã-i ferim de ispita
neîntoarcerii.

- Cam riscaþi cu metoda asta de convingere, cã dincolo,
fiecare devine alt om, fiecare are o altã înfãþiºare.

- Aºa-i, aºa-i tovarãºe profesor, bine gândiþi, bine gândit!
Unu’ ne a cerut sã plece în Aus…, în Vie.. ca sã-ºi
schimbe valvele stricate de la inimã. „Le schimb ºi mã
întorc” ni se vãita aici, acolo, pe scaunul în care stai ºi
dumneata. Dus a fost. Uitaþi ce ne-a scris pe o vedere de
acolo. „Bãi proºtilor, v-am pãcãlit! N-am nimic la inimã.
Aveam nevoie de un rinichi, de o bãºicã a udului ca sã
urinez pe amintirea voastrã.”

- Ce mãgar…
- Aºa a fost ºi aici, aºa a rãmas ºi acolo. Spalã vase

într-un restaurant, într-un pub, cum îi spun ei, adicã bar
cu farfurii, cu mâncare rece ºi caldã. Inginer ºef „la
proiectãri”… Sã ajungi gunoier dom’le, tovarãºe, e o
prostie! Aici era mare, acolo este mic.

- Pãi, cei dintâi sunt cei de pe urmã!
- Pãi, dacã ar veni înapoi, el cel din urmã – de acolo, nu

va mai fi cel dintâi aici, cã ne-a trãdat ºi-l scoatem din
regula, din re…

Omul cu faþa rotundã, din faþa lui Io, se opri pe silaba
întâi a substantivului feminin “regulã”. Uºa se deschise,
cât sã încapã în trei-sfertul înãlþimii ei, în deschidere, un
corp de femeie urâtã cu-n pãr nãclãit de sudoare, cu-o
faþã brãzdatã de riduri adânci, de plugul unui semn de
întrebare ascuþit, tras de gânduri între tâmple, pe
sprâncene ºi în rãdãcina pãdurii de pãr din orizontul strâmt
al unei frunþi teºite.

- Cafelele…
- Da, da, suspinã colonelul, comandantul suprem al

departamentului SEC… al trimiterii sau reþinerii doritorilor
de excursie în punctele cardinale ale României, în pãrþile
azimutale  ale libertãþii de cãlãtorie dus ºi întors peste
tãrâmul carpatic, dacic, al tãrâmului unic de suveranitate
comunistã.

În cele douã mâini bãtrâne cafelele tremurau, în ceºti
spãlate cu sodã causticã pe o plitã nevãzutã, în farfurioare
cu pete de lacrimi uscate ºi picãturi de zaþ.

Io se simþi onorat de aceastã atenþie. Clipi de mai multe
ori ca de obicei, lãsând de fiecare datã pleoapele închise
pe jumãtate, pe ochi, pe gânduri, pe iriºi. Colonelului îi
plãcu acest comportament, privirea plecatã a celuilalt ºi
îi înmânã chiar el, ceremonios, cafeaua. Io aºteaptã pânã
când comandantul îºi ridicã ceaºca pe frunte, pânã când
ceaºca din frunte se roti, cu urechea prinsã de douã
degete, din obraz pe gurã, se vãrsã între buzele crãpate
ale unei guri de om însetat.

Asta i plãcu ºi mai mult colonelului instituþiei SEC. „Omul
ãsta aºa cum se poartã, cum mã aºteaptã sã vorbesc,
cum pãºeºte pe cuvinte la un pas în urma mea ca-n
regulament, ca-n regulamentul nostru de ordine interioarã,
îmi place. Ar fi o pierdere sã nu se întoarcã. Dar, cum a
spus o chiar el, risc, risc, încã o datã!”

Faþa i se dilatã, tot ovalã, pânã la limita superioarã a
extensiei muºchilor ei. „Omul suprem” îºi gustã numai
cafeaua, cu grijã, ca nu cumva sã fie otrãvitã, ca sã nu-

ºi sfârºeascã toate judecãþile asupra omului dinaintea lui,
bând ceaºca pânã la fund.

Mâinile îi tremurau. Aºezã tandemul ceaºcã farfurioarã
pe masã, semn cã era mahmur, semn cã licoarea atinsã
îi mãrturisea drogul, îi mãrturisea puterea ei afrodisiacã,
excitant – afrodiziacã asupra inimii lui bãtrâne, asupra
trupului sãu înfipt pe masã, între braþele deodatã leneºe,
de prisos agãþate în  doi umeri mici, calcinaþi.

- ªi, cum îþi spuneam, dragule, problema mea ºi a ta, a
aprobãrii pe care o voi semna sau nu, este întoarcerea,
în-toar-ce-rea, mã nþelegi?

Colonelul se uitã în jur, de parcã pânda lui, pe omul de
dincolo de birou, plutea în aer, pândindu l pe el. Braþele,
moarte pânã atunci, în unghi drept, se smulse de pe birou,
apoi în matca trupului mamã, unduindu-se: unul în unghi
ascuþit, spre tâmpla stângã, altul – cel drept, într-o rotaþie
translatatã, la piept. Acesta, ultimul braþ, mângâie cravata
omului sferic în jos sub masã, îl îndreptã în coloana
vertebralã, cât sã nu cadã pe masã ºi se fãcu deodatã
suliþã spre ceaºca „omului drag” din faþa lui.

- Ia, ia ºi bea!…
Io ridicã ceaºca din farfurioarã, pe buze cu grijã, cu

grijã prin spaþiul dintre el ºi comandantul suprem al SEC.
Gustã numai, cu buzele lui netede, întinse ca un arcuº,

otrava catifelatã, parfumatã, ºi, cu jumãtate de privire, îi
mulþumi, de dincolo de ceaºcã, colonelului.

Acesta îi zâmbea parcã, îi fãcea cu ochiul, ºi el, Io, se
cãznea sã-i înþeleagã mai bine reazemul în cotul stâng,
faþa ovalã, oval dilatatã de un zâmbet neaºteptat, se
cãznea sã-i recepteze gesticulaþia privirii sub pleoape.

Io ºtia, din spusele altora, cã ar fi rudã cu acest popândãu
rege, cu acest judecãtor de libertate ºi gândi prin aceastã
„ºtire spusã de alþii” cã omul popândãu judecãtor de oameni,
de dincolo de el, din fotoliul tapiþat cu vinilin, din fotoliul de
piele bãtutã în cuie cu floare nichelatã, în cuie cu floare de
bronz, cã omul ar putea fi un om întreg ca el, Om
Dumnezeu, Dumnezeul Om oricine.

O ascezã îl cuprinse pe audient, mai lungã decât
însingurarea pe care i-o genera prezenþa celuilalt în sufletul
lui, pe care i-o genera acest interogatoriu subtil; al celuilalt,
despre întoarcerile posibile ale unei cãlãtorii neîncepute,
ale unui pelerinaj în pustiu, neînceput încã…

„Are har! Are har!” gânguri în gând, Io. „E viclean ca un
diavol ajuns Dumnezeu! Ce pãcat! Bea mult! A unui diavol
ajuns înger, poate! Are viclenia unui înger Coþcar, a unui
Demiurg Coþcar, intermundal…”

- Noi acordãm o atenþie sporitã rudelor, celor care se
înrudesc cu noi. Dacã nu se întorc de acolo, vom fi
pedepsiþi aspru aici. Dacã se întorc, dovedim celor mai
mari ca noi, dovedim Partidului, Par…, o înaltã conºtiinþã
comuni… comunistã. Comunismul, dragã profesore, este
conºtiinþa de sine a întoarcerii omului în sine, conºtiinþa
întoarcerii omului din rãtãcirile cunoaºterii în sinele lumii
noastre, lumii de aici…

„Ce log”… „ce logos!”, era gata Io sã strige în
singurãtatea protectoare a gândurilor lui. „O, e prea mult
spus logos! Logosul e cuvântul dintâi, pe câtã vreme omul
din faþa mea vâsleºte într un epilog absurd, într o pledoarie
partinicã, într o freneticã logoree. El e plãtit pentru cuvinte,
pentru potrivirea lor în mintea mea, ca un ocnaº într o
minã de cãrbuni: trei cãrbuni pentru o zi de ocnã, un puþ
forat mai mult pentru o zi de libertate.”

- … un ofiþ… de al nostru a trebuit sã plãteascã cu
degradarea, cu scoaterea la pensie de boalã, de… fiindcã
frate su nu s a mai întors. S a dus ºi nu s a mai întors…

„Interesant, e ca o rãzbunare pe viaþa celor de aici, pe
viaþa celor care se cred veºnici aici!” era din nou aproape
de pragul vorbirii Io, de pragul mãrturisirii, de pragul propriei
trãdãri.

- …noi avem genealogia tuturor de aici. Asta a fost o
muncã grea. Cine a fost bunicul, cine þi-a fost bunic. Cine
cu cine trãieºte, câþi copii a avut. Pe cine a duºmãnit, pe
cine a iubit, în care Dumnezeu a crezut, în care Dumnezeu
crede. Dacã se are bine cu vecinii. Dacã trãieºte în relaþii
bune cu nevasta… Arborele neamului fiecãruia ne este
cunoscut aici, din rãdãcini adânci pânã în frunzele, pânã
în frunzele lãstarilor înrudirii lui de acum cu alþii, sau a
neînrudirii lui cu alþii…

Io se cutremurã:
- Tata s a dus de curând, tata a mu…
- Da, ºtim. El nu se mai întoarce. Dar, tu ai rãmas ºi

trebuie sã avem grijã de tine. Noi ne îngrijim de viaþa
tuturor aici. De la când ºi cum se naºte pânã la  cât învaþã,
cum învaþã, pânã la când ºi cum moare, pleacã, vrea sã

plece – vreau sã spun.
„N-aº fi crezut cã dihania asta poate vorbi atâta. N-aº fi

crezut cã-i în stare sã filozofeze atâta cu mine pentru o
excursie, pentru aprobarea unei excursii dincolo!”

Veni ºi salvarea lui Io de învãþãmântul ideologic al
omului sferic. Observã, abia acum, cã era îmbrãcat într-
o hainã de piele, vizibilã pânã la burtã, la buric. La fiecare
cuvânt, scremut afarã într-o vorbire sacadatã, ochii îi
ieºeau din orbite, mâna dreaptã, cea rototranslatorie i se
bãlãngãnea în aer, în umãr, în cot, ca un metronom al
vorbirii, ca un arc ce sprijinea vorbele lui de sticlã în aer,
încã o clipã înainte de a se sfãrâma pe birou.

- … tatãl tãu s a dus. Nu-i dorim sã se întoarcã, fiindcã
nu ne-a fost prieten. ªtii, a fost cu legi… cu legionarii, pe
vremea când noi veneam la putere, când noi luptam sã
schimbãm faþa acestei lumi.

- Dumnezeu sã-l odihneascã, pe tata! strigã ieºit din
minþi Io.

Atunci, chiar atunci când Dumnezeu vibra prin camerã,
un ciocãnit de uºã, bisilabic, îi împietri pe cei doi.

- Intrã, strigã comandantul, din scaunul lui þintuit cu
capse arse, cu tuburi de cartuº tras.

- Sã trãiþi, se opri din salut, din ce avea sã „raporteze”,
un civil gri cu aceeaºi cravatã ca a comandantului. Ofiþerul,
civilul îºi dãdu ochii peste cap în uºa abia închisã,
bâlbâind un cuvânt fãrã înþeles.

- Zi-i mã!
- Þi-ga… Þiganul…
- Ce i cu el?
-  Vrea…
- Ce vrea?
- Sã-ºi dea foc în penitenciar, în curtea interioarã.
- Sã-ºi dea…
- Dar…
- Dar, ce?
- N-avem benzinã.
- Ia de la aprovizionare un bidon.
- ªi îl dãm lui? Cã ardem toþi...
- Nu-i dai, îl dezbraci. Îl ungi cu benzinã din cap pânã în

tãlpi aºa, sã vadã toatã lumea ºi sã-i spui dupã chestia
asta „Vrei chibrit, mã? Vrei chibrit? Na!” Dacã-l ia, sã-i fie
de bine, dacã nu, bagã-l înapoi în celulã ca sã-i intre
benzina în ochi.

Deodatã, comandantul se uitã la ceas.
- Cam asta-i! A trecut timpul al dracului de repede! Trece

timpu’ ãsta, în draci!… Da, de ce vrea sã-ºi dea foc
þiganu’?...

- Vrea sã plece dincolo, tov. comandant.
- La ruºi?…
- Nu, ce-i nebun? la americani, la sârbi, la… cã acolo

crede el cã viaþa, viaþa lui – de dincolo va fi mai bunã.
- Toþi cred asta ºi se întorc. Uite, vezi cartea asta

poºtalã, e scrisã de un „proiectant de nave” din Par… din
Paris, cãtre mine… „Tovarãºe comandant, lasã-mã sã mã
întorc înapoi, cã n-am ºtiut cum e aici. E ca dracu’. Spãl
vece-urile, mãtur strãzile, sap ºanþuri. Mi-e dor de-o
planºã, de-o riglã cu cric, de-un proiect al unei bãrci cu
pânze pe Dunã.. pe Dunãre…”

Subalternul tãcu din respect pentru guralivul de
comandat, pentru vorbele comandatului, care trebuiau sã
fie ºi  ale lui, ºi ale vorbirii lui zilnice.

 - Ãsta nu se mai întoarce, tovarãºe comandant! Ãsta,
nu are ce regreta aici! Cã aici se munceºte. Ãºtia, de-
alde ãºtia nu se mai întorc, fiindcã acolo cerºesc. Cei
care cerºesc dincolo se vor întoarce aici mereu.

- Bã Ureche, ai dreptate, ãsta se va întoarce! Lasã-l sã
plece, nu-l mai chinui! Lasã-l sã plece! Cei care cerºesc
dincolo, întorcându-se, vor fi bogaþi aici. Ha! Ha! Ha!

Mâna comandantului, mâna lui dreaptã   cea vorbitoare,
îi aratã uºa lui Ureche.

- Mã Bouroº, fã cum ºtii, cum þi-am spus adicã… Dacã
tot treci pe la paºapoarte, trimite-l pe Furdui aici.

Uºa se trânti, asurzitã de tocul capitonat. Comandantul
nervos, se ridicã în picioare, sferic în altarul fotoliului sãu,
îmbrãcat în piele, într-o hainã de piele pânã la brâu. Îºi
descreþi pantalonii albaºtri prin scoaterea picioarelor de
sub birou, prin câþiva paºi mici în jurul cafelei de pe el.
Bãu conþinutul ceºtii dintr-o sorbire, strâmbând din frunte,
din ochi, din gât.

Io stãtea nemiºcat în picioare în faþa lui, uitând când se
ridicase acolo, când se ridicase celãlalt din faþa lui. Furdui
zâmbea în uºa prin care dispãruse Ureche. Furdui se gudura
spre comandant cu paºi mici, cu paºi surzi, supuºi.

- Sã trãiþi!
(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18)
- Lasã, cã trãiesc eu ºi fãrã „sã trãiþi-ul vostru”. Vezi

ce faci cu tovarãºu’ profesor.
- Pãi, unde?
- Cum, unde? În cele ºapte vãmi. În cele ºapte vãmi

comun… comuniste. În est, în e…
Io îi tãie ultima vorbã est, la prima literã, cu o

îndrãznealã de care era strãin.
- Dar profesorul Istm, dar profesorul Dum, dar Sil,

au cãlãtorit unde au vrut.
- A, pentru plecarea lor acolo, am avut un gaj, am

avut un prizonier aici. Ce sã- þi fac, tu nu ai copii. Cei
fãrã copii pleacã ºi nu se mai întorc, ºtim noi, ºtim
asta de multã vreme…

- Am înþeles, în est, se creþoºi la faþã Furdui, ºeful
paºapoartelor.

- ªi vezi, instruieºte-l cã-i bãrbatul… cã nu pot trãi
fãrã el aici, cã nu pot muri aici cu el dincolo.

Io ieºi, mânat din urmã de ofiþerul înhãmat la
aceeaºi cravatã standard, la acelaºi costum de tergal
gri, ca al tuturor din SEC. Îl salutase totuºi pe
discipolul ideologiei comuniste, pe filozoful de
comandant, cu bãrbia trasã vizibil în piept, cu þeasta
mai adânc plecatã în frunte.

- Sãrut-o pe … din partea mea. Sã ai grijã de ea
dincolo, dincolo, auzi profesore, auzi? Uºa se trânti
închizându-i gura, ºtergându-i silueta ovalã,
zgomotoasã, întunecatã.

Capul secretarei rânjea în cealaltã uºã spre telefon,
semn cã ºeful trebuia sã-l ridice, sã-i ridice furca
vorbitoare. Imaginea ei conspirativã îl urmãrea pe
Io, îi aducea aminte de un chip cunoscut. Da, îºi aduse
aminte. Da, era Tofana, fata îngrijitoarei din ºcoala
lui elementarã. ªi aveau dosar bun Tofanii, calici din
tatã în fiu, sãraci curaþi ca toþi înscriºii partidului la
un trai mai bun, cel de azi, cel de cât o fi azi pânã
mâine.

ªterse cu un burete ud imaginea secretarei dintr-
un ungher al minþii lui, deschizând larg ferestrele
amintirii cuvintelor întunecate ale comandantului
nevãzut: „Cei care cerºesc dincolo vor fi bogaþi aici!
Cei care-s bogaþi aici cerºesc dincolo!” Nu era sigur
de ultima propoziþie, nu mai era sigur dacã voia sã
plece în acest pelerinaj, ori nu. „Trimiteþi-l în cele ºapte
vãmi, în est, mã Furdui, cã mi-i drag omul ãsta, cã,
mi-i al dra… de dra…”

- Poftiþi, tovarãºe profesor.
Paºapoartele verzi, verde crud i se lipeau de mâini,

sângerându-i parcã degetele acide, fierbinþi.
- În est, în RU…, în POL…, în GER…, în CE…, în

Un… în toate þinuturile estului. Traseul este clar. Tranzit
în RU, patruzeci de ore, cu drum prin GER… prin
TERN, prin LVO ºi în vest, în douãzeci ºi opt de zile
prin cele ºapte vãmi, în cât se roteºte luna în jurul
pãmântului, în cât timp trecem de la lunã nouã la
lunã plinã, plinã…

Io nu l mai asculta pe Furdui, care vorbea ca un
megafon în urechile lui, care se molipsise de logoree
de la comandantul lui.

O faþã bãlaie, un pãr bãlai, îi zâmbea dintr-un colþ
luminat al biroului cu paºapoarte. Arãta ca un înger
pus acolo sã purifice sufletele celor aleºi pentru o
cãlãtorie în necunoscut. „Mi-aþi fost profesor, Mi-aþi
fost profe…” repetau  ochii ei, într-o conversaþie
îndepãrtatã, într-o privire tocatã mãrunt de gene
lungi mãtãsoase.

„Iertaþi l! Aºa vorbeºte, tovarãºu’ Furdui cu jumãtãþi
de cuvinte. A vrut sã spunã „în est, în Rusia, în
Polonia, în Germania, în Cehoslovacia, în Ungaria,
dar a uitat, dar uitã ultimele litere ale celor ºase þãri
de dincolo, din estul de dincolo, uitã cauza plecãrii
celor pe care ºi-i aminteºte cã au plecat ºi nu s-au
mai întors. Tranzitul e prin Cernãuþi, nu prin Cer, prin
Ternopol, prin Lvov, nu prin Tern, prin Lvo cum a
pronunþat el aceste oraºe….”

Io se simþi obligat sã vorbeascã ultimul în prag.
- Bunã seara, bunã seara…
Auzi în urma lui, fãrã sã vadã cine a vorbit.
- Drum bun, tovarãºe prof…, tovarãºe Io!

 Ioan Toderiþã

Paºapoartele
SEMNAL

IORDAN  DATCU

Ovidiu Bârlea: De la Ion
Budai-Deleanu la

Lucian Blaga.
Ediþie îngrijitã ºi introducere de...,RCR Editorial,

Bucureºti, 2014, 214 pag.

Cercetãtor deosebit, dedicat vastului domeniu a creaþiei
tradiþionale orale, mai ales folclorului literar, impresionând
printr-o prezenþã promptã ºi continuã vreme de peste cinci
decenii, prin echilibrul, seriozitatea, calitatea ºi þinuta
ºtiinþificã a lucrãrilor sale, recunoscut de timpuriu, apreciat
ºi premiat în mai multe rânduri, domnul dr. Iordan Datcu,
la finele anului trecut, ne-a mai îmbogãþit cu o carte
interesantã ºi extrem de folositoare.

Realizarea prezentei ediþii prin care se creeazã
posibilitatea cunoaºterii concepþiei savantului Ovidiu
Bârlea privind relaþia literaturii cu folclorul se încadreazã
perfect în munca de editor ºtiinþific a lui Iordan Datcu,
domeniu principal de cercetare spre care s-a îndreptat
încã de pe la începutul activitãþii când a lucrat la EPL, s-
a extins ºi înãlþat calitativ ulterior la EM ºi observãm cu
plãcere cã s-a perpetuat pânã în prezent.

Volumul se deschide cu o introducere  consistentã ºi
valoroasã (p.5-24) dupã care sunt reproduse 11 studii
publicate de Ovidiu Bârlea din 1964 pânã în 1971, rãzleþite
în periodicele: Ateneu (4), Steaua (4), Orizont (1), România
literarã (1) ºi “Cel mai amplu studiu, despre Folclorul în
“Þiganiada lui I. Budai-Dealeanu, a apãrut ...în volumul
colectiv Studii de folclor ºi literaturã ,1967.”(p.24).

Argumentarea necesitãþii editãrii acestei cãrþi e simplã,
sincerã ºi directã. Editorul declarã:studiile “Le-am adunat
pe toate în aceastã ediþie pentru cã exprimã o laturã
însemnatã a scrisului lui Ovidiu Bârlea ºi pentru cã,
împrãºtiate în atâtea locuri, au rãmas necunoscute.”(p.24).

Gândul nostru dãnþãuº, cum ar zice codrenii ºi sãlãjenii,
vrea sã ne spunã cã e bine sã ne amintim cã în 2017 se
împlineºte o sutã de ani de la naºterea savantului Ovidiu
Bârlea ºi folcloriºtii, în primul rând cei din linia întâi, ar
putea sã se preocupe de acuma cu pregãtirea sãrbãtoririi
evenimentului.Intr-un anumit fel, cartea scoasã de domnul
Iodan Datcu ar putea îndeplini ºi rolul de semnal.

În introducere, editorul se opreºte cu multã atenþie
asupra problematicii fiecãruia din cele 11 studii, luându-
le în ordinea  logicii lor interioare, determinatã de specificul
fiecãruia, ºi nu dupã cronologia publicãrii lor, indiferent
cã trateazã teme din literatura noastrã naþionlã sau din
cea universalã.

În studiul De la folclor la creaþia cultã (pp.25-32), Ovidiu
Bârlea relevã deosebirea dintre creaþia anonimã ºi cea
cultã, subliniind cã...” teoretic trebuie sã se admitã cã
fiecare din cele douã realitãþi se cuvine sã fie apreciatã
dupã norme proprii, izvorâte din caracteristicile lor
fundamentale.” (p.26) “Este aici, noteazã editorul, prefiguratã
opinia sa  despre poetica folclorului.” (p.7). Din aceastã
idee va rãsãri vol. Poeticã folcloricã, Bucureºti, 1979, unde
...”propune o rupturã cu poeticile clasice care s-au ocupat
de folclor”...(Datcu, DER,,p.113). În esenþã, studiul acesta
pune bazele teoretice al înþelegerii ºtiinþifice a rãdãcinilor
folclorice ale multor opere ale literaturii de autor, de mare
valoare, create de: Homer, Dante, Rabelais, Cervantes,
Shakespeare, Goethe, Eminescu, Creangã etc.

De-a lungul activitãþii sale de cercetãtor al creaþiei
folclorice, Ovidiu Bârlea a acordat o atenþie privilegiatã
prozei populare. E potrivit sã notãm aici lucrarea în trei
volume Antologie de prozã popularã epicã (1966), ediþie
care însumeazã peste 1700 de pagini ºi a constituit o
foarte bunã bazã de documentare în acest important
domeniu. Urmãtorul pas în cuprinsul aceleiaºi sfere l-au
constituit scrierile despre Ion Creangã: articolul Creangã
ºi folclorul (Steaua, nr.1, 1965) ºi vol. Poveºtile lui Creangã
(1967, 320 p.).Pentru noi, articolul apare ca un preludiu la
volum. Înainte de a-ºi prezenta opiniile, autorul lanseazã
o ipotezã pe care o va demonstra prin observaþii ºi
comentarii directe pe marginea unora dintre poveºtile
marelui humuleºtea. Iatã ipoteza:”Înrâuriea folcloricã în
opera lui Creangã constituie problema primordialã, cheia
care deschide drumul spre înþelegerea ºi explicarea ei.”
(p.50). Urmeazã un lanþ de comentarii în cuprinsul cãrora
Ovdiu Bârlea comparã poveºti ale lui Creangã cu
variantele folclorice descoperite, demonstrând astfel
justeþea ipotezei formulate iniþial. Sunt discutate creaþiile:
Acul ºi barosul, Inul ºi cãmaºa, Harap-Alb, Stan Pãþitul,
Dãnilã Prepeleac, Cinci pâini, Povestea unui om leneº.

În urma cercetãrii comparatiste, Ovidiu Bârlea ajunge
la o seamã de concluzii, din rândul cãrora redãm mai jos

câteva: “Compararea operei lui Creangã cu naraþiunile
populare în forma lor autenticã trãdeazã asemãnãri ce
depãºesc aºteptãrile cu care ne-a obiºnuit istoria
literarã”.[...]”Dar dincolo de asemãnãrile izbitoare cu
poveºtile autentice, opera lui Creangã se distanþeazã
enorm de acestea. Poveºtile  lui sunt ºi colecþie folcloricã,
dar ºi creaþie cultã dintre cele mai valoroase.”[...] “Scrierile
lui Creangã conþin în plus acea pecete indiscutabilã a
geniului creator, acel farmec plin de luminozitate, inefabil,
care scapã oricãror încercãri de analizã.”[...] “Conþinutul
operei lui Creangã  e cât se poate de simplu, totuºi
Creangã rãmâne prozatorul cel mai dificil.” (pp.59-61)

Pentru ca cititorul interesat de chestiunea relaþiei dintre
literatura cultã ºi cea folcloricã  în concepþia ºi opera de
cercetãtor ale lui Ovidiu Bârlea, sã fie bine informat îi
punem înainte titlurile celor 11 studii care compun volumul
editat de Iordan Datcu:

-  De la folclor la creaþia cultã; - Rãdãcinile folclorice ale
dramei “Hamlet”; - Creangã ºi folclorul;

- Sãrutul pãmântului în romanul “Ion”; - Folclorul arhaic
în poezia lui Blaga; - Folclorul în “Þiganiada” lui I. Budai-
Deleanu; - “La hanul lui Mânjoalã” ºi substratul folcloric; -
“Mãgarul de aur” al lui Apuleius ºi balada “Scorpia”; - Filonul
folcloric în poezia lui Goga; - Fantasticul în naraþiunile lui
Caragiale; - Însemnãri despre “Fãt-Frumos din lacrimã”.

Augustin Mocanu

SÃSOAICA
M-A LUAT DE MÂNÃ ªI AM INTRAT ÎN BISERICÃ.

Mi-a înmânat un pliant, mi-a arãtat o bancã ºi a zis: “Ia
loc! Vom asculta orga, dacã accepþi! Când vrei,
indiferent de motiv, te ridici ºi pleci!”

Sunt complet afon. Mã întâlnisem cu muzica întâmplãtor,
doar la radio ºi la T.V.  Orgã nu ascultasem niciodatã.

Biserica era cam pe jumãtate ocupatã. Deºi erau
locuri în bãnci, unii stãteau în picioare. S-a micºorat
lumina. A început concertul. Se anunþã în germanã ºi
românã titlul piesei ºi compozitorul. Calm, abia ºoptit.
Aproape numai compozitori germani.

O liniºte totalã. Nicio foialã la cei din bisericã.
Impresiona muzica, inclusiv pe unul ca mine. O
pândeam discret pe Cristina. Când ºi când, câte o boabã
de lacrimã. Nu fãcea niciun gest sã o ºteargã. Nu
miºca. Pãrea împietritã. Am încercat sã-i aud respiraþia.
Nu am reuºit. Ecourile sunetului de orgã, returnate de
bolta înaltã a bisericii, mi-au adus aminte de ecoul
sunetelor de toacã, întoarse de bolta cea fãrã de sfârºit
de deasupra codrilor care ascund câte o mãnãstire
duratã dintr-un lemn, dintr-o neclintitã credinþã în
Dumnezeu. Duratã dintr-o cãinþã sfâºietoare, dintr-o
durere dupã cel mai  scump odor, fie el copil sau mamã,
iubit sau tatã, chemat la Domnul.

Toaca este singurul instrument ortodox care se apropie
de orgã. Dar rãmâne la o distanþã suficient de mare
pentru a demonstra respectul celor care au rãmas  doar
la “cioplirea lemnului”. Aºa suntem noi, românii, creºtini
chiar dinainte de zãmislirea ca neam. Mai târziu,
creºtinaþii au fãurit te miri ce ºi câte în secole în care
noi am stat cu capul plecat, sabia sã nu-l taie.

Dupã ce am cioplit toaca, ne-am apucat sã o batem.
Batem  zi ºi noapte toaca despre noi, despre alþii, ºi
ciulim urechea la toaca bãtutã de  alde ai noºtri. Nu ne
mai rãmâne timp sã mai ºi facem ceva.

Mulþi români împing creºtinismul nostru înaintea
botezului Celui de la care I se trage numele, ºi anume
ortodocºi, chiar ºi de mai inainte. Dar am rãmas aºa.
Rãstigniþi pe cruce, cu mâinile pironite. Nu de braþele
crucii ci de propriul piept, împreunate ca la introducerea
în copârºeu. Asemenea poziþie a mâinilor a îngãduit sã
ridicãm hogeacurile, atât cât se vede prin bãtãturile care
ne înconjoarã. Puþin!

Orga îi aducea slavã lui Dumnezeu! Gândurile mele
se rãzvrãteau împotriva mea ºi a neamului meu care
ºtie cã Dumnezei îþi dã dar nu-þi bagã ºi-n traistã! ªi
stãm, ºi stãm, þinând cu ambele mâini baierele largi
ale traistei ce, firesc, rãmâne tot goalã. Fãrã a dovedi
propria noastrã destoinicie, cãutãm în van o pulpanã
protectoare, fie ºi la Dumnezeu!

… Pe stradã mergeam în tãcere. Mã luase de braþ:
„Obosesc învãþând. Citesc în paralel o carte. N-am spor
nici la învãþat nici la lectura cãrþii. Personajul principal
este numit apostolul unui devotament. Rãu, nãvalnic,
pe tot parcursul. Sfârºit într-un abis de nisipuri”

Dupã câteva sãptãmâni mi-a propus sã mergem ºi
duminica la slujbã. Nu înþelegeam nimic! Sesizam doar
ritualul, cã era de o simplitate izbitoare. Participanþii
schiþau gesturi, se respectau între ei. Nu era nicio
forfotã, nu se târau în genunchi, nu pupau, la întrecere,
icoane iar la ieºire nu te agresau cerºetorii cu beteºuguri
reale sau închipuite.

Vasile Panã
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Meritocraþia
Haideþi sã-i întrebãm pe medici

cam cât ar vrea ei salariu, astfel încât

sã nu mai ia nimic de la pacienþi. Sã

facem acelaºi lucru ºi cu asistenþii

medicali. Sã ne spunã suma pentru

care sunt dispuºi sã-ºi coasã

buzunarele atunci când vin la patul

bolnavului pentru injecþii. Sã ne scrie pe o bucatã

de hârtie ºi infirmierele salariile pe cred ele cã le

meritã ca sã nu mai primeascã ãia cinci lei simbolici.

Apoi sã ne îndreptãm spre ºcolile româneºti (vorba

vine) ºi sã-i rugãm pe profesori sã ne spunã sumele

pe care le viseazã noaptea ºi pe care dacã le-ar primi

nu ar mai face meditaþii cu elevii din propriile clase,

nu le-ar mai cere pãrinþilor „fondul de cretã” ºi nici

cadouriile de sfârºit de an, sau alea speciale de trecut

clasa sau de intrat în bac.

Promitem sã nu-i întrebãm de ce plãtim

medicamentele prin spitale sau de ce nu poþi sã te

înþelegi cu „absolvenþii” prin cuvinte, ci doar prin

semne. Ne dãm cuvântul de onoare (!!) cã o sã ne

prefacem cã nu vedem gândacii din bucãtãrii sau

lipsa apei curente. Jurãm sã nu ne ducem la wc-uri!

Credeþi voi cã va fi unul singur care sã cearã mai

puþin decât a luat Petru Vãduva, la Transgaz, adicã

700.000 de euroi pe an!? Adicã ce-a fãcut ãla ºi n-au

fãcut ei? Sã fii cimpanzeul lui Tarzan ºi tot faci profit

la gaze, petrol sau la patriarhia bnr! Ce ºmecherie

managerialã privatã o fi fãcut omul de ºi-a tras de la

amãrâtul ãsta de stat atâta bãnet!? Sã nu-mi spuneþi

cã a tras apa, cã nu-mi trecea prin minte!

Bun! Le dãm cât vor. Credeþi cã se schimbã ceva?

Sunteþi siguri cã problemele noastre din sãnãtate ºi

educaþie þin exclusiv de bani ºi salarii?

Cu demnitarii statului despre asta era vorba. Ai

vãzut cã imediat ce ºi-au mãrit salariile, înmulþind

suma pe care o primeau cu trei sau cu patru, au

plecat toþi în concedii; ºi când spun toþi mã refer

chiar la toþi, de la vlãdicã la opincã. Unii nici nu ºtiu

dacã se mai întorc fizic printre noi, fiindu-le de ajuns

reþelele de socializare.

Dragii moºului, mi-e ruºine sã vã spun, dar uneori

mi-e dor de o dictaturã, nu a oamenilor, ci a instituþiilor.

Statul român este în lichidare, fãrã autoritate ºi fãrã

principii. Pare cã a fost dat sã fie gestionat de un

manager privat, ca la Transgaz. Numai cã aici nu este

vorba de unul. Haideþi sã ne luãm fiecare cât credem

noi cã meritãm ºi sã plecãm în concedii. Lãsãm la

Dunãre doar un afiº scris cu litere mari: „Suntem

plecaþi în vacanþã. Reveniþi, dar reveniþi degeaba”.

Costel Bunoaica

Trecerea prin ºoapte
mã-nfãºoarã-n brumã

Teama iarãºi bate cu betealã-n porþi,
Frunza destrãmãrii stã sã ne rãpunã;
Ai pe buze tunet ºi pe umeri nopþi –
Trecerea prin ºoapte mã-nfãºoarã-n brumã

Sete mi-e de tine ca de vinul vechi
Peste care iarba ºi-a sunat sorocul;
Aº lua paharul ºi l-aº umple ochi
Sã te sorb dintr-însul, iubito, cu totul

Însã teama bate cu betealã-n porþi,
În eter îºi  varsã trecerea nebunã...
Lasã-mã sã-þi dãrui visul unei nopþi
ªi sã fiu amurgul care te-ncununã !

Câþi ani s-au scurs
Câþi ani s-au scurs de  când n-ai dat un semn?
Câte cuvinte-au curs pe trupul meu de smoalã?!
Cã nu mai ºtiu sã numãr ºi nici sã  te mai chem
Din vremea-nneguratã cãzutã în blestem.

În mine mai  necheazã un cal fãrã zãbalã,
În mine se mai moare ca într-un vis rebel –
Mã iartã, dar, frumoasa mea povarã,
Cã-n urmã când  privesc, iubirea ta o cer!

Un gol cât orizontul îmi dã  târcoale noaptea,
Când luna se preface cã vrea sã-þi cadã-n pãr...
Or poate cã pãcatul de-a fi departe iarã
Mi se  împlântã-n suflet ca  aripa în zbor...

Câþi ani trecut-au de când s-a înnoptat?
Câte cuvinte-au  nins pe trupul meu de smoalã?!
Cã nu mai ºtiu sã numãr ºi nici  sã mai  rãzbat
Prin carnea timpului ce  astãzi mã doboarã

Cerbii cu copita în mirare bat
Au ruginit pe maluri florile trãdate –
Numai  rãni e ceasu-n care te ascunzi –
Când cãmaºa nopþii mi se arde-n spate
Tu încerci, iubito, iarãºi sã mã vinzi

Însã în depãrtare glontele tãcerii
Mai împuºcã-n treacãt trupul tãu cu flori;
E târziu în lacrimi ºi-nfloresc iar merii
Peste dimineþi spânzurate-n cer

...ªi rãmâne-n urmã câte-un gol ciudat
Unde se îngânã zãpezile, confuze;
Cerbii cu copita în mirare bat
ªi nedumeririi îi amânã frunze

Zãpada lumii pe trup mi
se-nfuioarã

Nu-mi sprijini pe umãr fruntea ta  amarã
Când peste noi se-aºeazã pulbere de vânt...
Zãpada lumii pe trup mi se-nfuioarã
De parcã rãdãcini m-ar trage în pãmânt

Eu nu am fost decât  un  bob  zãbavã
Peste poteca-þi scoasã la mezat,
Sau poate-, nstrãinato, o trecere suavã
Spre alt tãrâm în ochii tãi surpat

Eu mai aºtept zãpada
Eu mai aºtept zãpada sã cadã peste noi
Ca umbra unui  vultur peste trãgaciul puºtii,
Sã mirosim a  iarbã strivitã-n geruri moi
În care îºi tocesc cãderile genunchii

Eu mai aºtept zãpada sã urle sub fereastrã
Ca haitele de lupi mânate înspre stâni –
Prin trupul meu de aer  o lamã lunecoasã
Îºi  netezeºte luciul cu-o moarte mai  puþin

Când  va cãdea zãpada cu  limba ei de  foc,
Sã  mã ajuþi, iubito, s-o secer la mijloc!

Elegie de  iarnã
Decembrie-ºi rãsfaþã florile de  gheaþã
Ca pe-un colind  sub caldele fereºti –
Durerea  mea sã moarã ºi  sã trãiascã-nvaþã
Sub mâna care scrie tremurãtoare veºti

N-a nins! Deºi pãcatul, mai alb ca  o  ninsoare,
Ne-a aºezat  pe umeri  mirosul  lui de  prunc –
Sub ochiul tãu de  rouã ºi  pleoapa-mi de  mirare
Cãmaºa ta de  fatã  s-a-nzãpezit adânc

N-a nins! Cât îmi  doream de mult
Sã ni  se piardã  urma  printre troiene reci...
Dar s-a-ntâmplat s-adie  un putregai de  vânt
Sã-mi laºi pe braþ  durerea ºi-apoi  sã te petreci

ªi  iar  n-a nins în  vreme de  ninsoare!
Decembrie-ºi refuzã  colþii  cu  venin...
Doar  eu  mã  bat cu iarna când  jalnic mã-nfioarã
Ochiul  tãu de rouã,  frumoasã Adeline!

Întinde mâna ºi închide noaptea
A nins! Miracolul  mã  paºte...
E la  doi  paºi de  vina ce o port;
Întinde  mâna  ºi  împinge noaptea
Peste tristeþea care prinde  rod

Nu-mi pasã  de iubirile-þi mãnate –
Zãpada-i tot  ce  e  mai bun  în  noi.
Sã o  lãsãm sã-ºi sape  cuibul
Sub  umbra  ruginitã a gerurilor   moi

A  nins!  ..., dar  ce  puþin  e ceasul
Ce  ne-a vândut  poporului de fluturi...
Întinde  mâna ºi  închide  noaptea
Pânã  nu-ncepi,  iubito,  sã  te scuturi!


