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Editori:

Asociaþia
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HELIS,
Centrul Creaþiei

Populare Ialomiþa

Întâlnirea mea cu Basarabia s-a petrecut în
acordurile  unor cântece de jale. „Colo-n vale la
Þiganca/ Stãteau ruºii-n cazemate/ ªi ne bãteau
cu grenade/ Cu grenade ºi ºrapnele/ ªi cu puºti
mitraliere”. Un alt cântec era la fel de trist: „Nistrule,
pe malul tãu/ creºte-o iarbã ºi-un dudãu/ Iarba
creºte ºi-nverzeºte,/ Inimioara-mi putrezeºte…”

Þiganca, am aflat mai apoi, era numele unei
localitãþi din Basarabia. Acolo au rãmas pe veci ºi
doi veri ai tatãlui meu, cãzuþi sub ploaia de gloanþe
în vara lui 1941. Dar Basarabia ce e ?, am întrebat
eu. „Basarabia este cealaltã jumãtate a Moldovei, ai
sã înveþi când o sã mergi la ºcoalã…“

La cei abia 6 ani ai mei, mi-a fost greu sã pricep
cuvintele mamei  mele. Într-adevãr, când m-am dus
la ºcoalã, m-am întâlnit din nou cu Basarabia. Dar
ºi cu sora ei Bucovina, ºi ea parte din trupul
Moldovei.  Printre profesori, câþiva erau basarabeni
sau bucovineni, refugiaþi în þarã, unii în 1940, alþii în
1944. Mai fãcusem o descoperire: basarabenii, ca
ºi bucovinenii erau români, vorbeau aceeaºi limbã
ca ºi noi! Din acest motiv, multã vreme, în mintea
mea, Basarabia a avut chipul doamnei Eleonora
Ciobanu, profesoara de muzicã, iar Bucovina pe cel
al blândului domn Ion Oþel, dascãlul de limba rusã,
cel care, simþind cã nu prea aveam tragere de inimã
la orele sale, mã dojenise pãrinteºte: „Copile, dragã,
limba n-are nici o vinã, vinovaþi sunt alþii”. Pe atunci
însã, îmi era greu sã descifrez dramaticul adevãr
din cuvintele profesorului. Din pãcate, nu mã puteau
ajuta nici manualele ºcolare, nici  profesorii mei,
România aflându-se sub ocupaþie militarã sovieticã,
iar consilierii trimiºi de la Moscova supravegheau
tot ce miºca în þara asta. În astfel de împrejurãri,

MarianªTEFAN

BASARABIA. ISTORII  PARALELE
drama Basarabiei ºi a Bucovinei s-a topit în marea
dramã a comunizãrii României. Ambele însã, ºi
Basarabia ºi Bucovina, au urcat treptat drumul de
la suflet la conºtiinþã, devenind pãrþi din mine însumi.

Din fericire, anii studenþiei mele (1958-1963) au
coincis cu primele semnale dãtãtoare de
speranþe: regimul comunist de la Bucureºti
încerca desprinderea treptatã de sub tutela
sufocantã a Moscovei. Pentru a cãpãta sprijinul
celor mulþi, a apelat la istorie, readucând în
conºtiinþa publicã momentele glorioase ale
trecutului, cu marile sale personalitãi. Uºor, uºor,
istoria poporului român începea sã lepede straiele
deformante impuse de Roller ºi ceilalþi politruci
instruiþi la Moscova. Þinute sub lespedea tãcerii
absolute în primele decenii ale regimului comunist,
adevãrurile despre istoria Basarabiei ºi Bucovinei
îmi ieºeau în cale în momente din cele mai
neaºteptate, fie prin accesul la surse de informaþii
interzise pânã atunci cercetãrii, fie prin publicarea
unor lucrãri în cuprinsul cãrora cenzura „nu
observa” abordãri ºi libertãþi de exprimare de
neconceput pânã mai ieri. Þin minte impresia
profundã provocatã de apariþia, în 1964, a lucrãrii
Karl Marx. Însemnãri despre români ºi readucerea
în circuit public a celebrei scrisori din 1888 a lui Fr.
Engels cãtre socialistul român Ioan Nãdejde.
Ambele cuprindeau virulente critici la adresa
imperialismului þarist, condamnând repetatele
ocupaþii ale Principatelor Române de cãtre trupele
ruseºti ºi cotropirea Basarabiei în 1812.

Voi aminti câteva dintre întâlnirile mele cu
Basarabia ºi oamenii ei,  trãite în calitate de
redactor al popularei reviste Magazin istoric.

În februarie 1971, am fost trimis la Varºovia, în
interes de serviciu. Intenþionat, am cãlãtorit cu trenul,
ºtiind cã voi trece prin Bucovina. Citez ce am
consemnat atunci în jurnalul meu: „Dimineaþa, la ora
10 sunt deja în U.R.S.S. Trenul opreºte într-un oraº
destul de mare, dar nu-mi dau seama care anume.
Întreb în ruseºte feroviarul care tot ciocãnea pe la
roþile vagonului:

– Ce staþie e aceasta?
– Cernoruse…
Mã amuzã pronunþia ºi repet întrebarea.
– Cer-no-ru-se, silabiseºte el.
– A, Cer-nã-uþi, silabisesc ºi eu, dar în limba

românã.
– Da, domnule, Cernãuþi, vezi cã pricepi, îmi spune

ºi el tot în limba românã, privindu-mã drept în ochi,
cu o tristeþe pe care n-am s-o uit toatã viaþa...

 – Când þi se vorbeºte în limba ta, adaug eu,
întotdeauna pricepi mai uºor...

– Mie îmi spui...”

...ªi mândria unui translator
În ultima decadã a lunii aprilie 1975, am fost invitat

de Uniunea ziariºtilor din U.R.S.S., cu prilejul
împlinirii a 30 de ani de la victoria împotriva
fascismului. Erau prezente delegaþii de ziariºti din
toate republicile unionale, din þãrile socialiste, din
cele desemnate atunci cu sintagma „lumea a treia”
ºi din câteva state occidentale.  Translatorul

Tristeþea din privirea unui
ceferist...

delegaþiei române era un român basarabean,
Gheorghe S.; terminase institutul de artã dramaticã
din Chiºinãu ºi lucra la Radio Moscova, emisiunile
în limba românã. Ne-a întâmpinat cu braþele
deschise ºi s-a grãbit sã ne previnã discret încã de
pe aeroport: „Aveþi grijã ce discutaþi în camere la
hotel...“ A doua zi, în timpul unei scurte plimbãri prin
oraº, ne-a întrebat dacã am adus cu noi ceva cãrþi
în limba românã. Din pãcate, nu i-am putut oferi decât
douã-trei exemplare din ultimele numere ale revistei
Magazin istoric. Le-a primit cu bucurie. „Aici nu prea
ajunge revista dumneavostrã, mai fac rost de câte
o carte de pe la Ambasada României, dar trec rar
pe acolo, sub pretext cã vreau sã mã documentez
pentru emisiunile de la radio, sã nu batã la ochi...”

Programul cuprindea o vizitã în oraºul Brest-
Litovsk, unde exista un muzeu amenajat în interiorul
vestitei fortãreþe ce se opusese cu îndârjire trupelor
germane în iunie 1941 ºi, apoi, deplasarea pentru
trei zile la Minsk. Aici fuseserã programate o
sesiune, în cadrul cãreia se susþineau comunicãri
omagiale de cãtre reprezentanþii diferitelor delegaþii,
vizitarea Muzeului luptei partizanilor, depuneri de
coroane etc.

Textul comunicãrii noastre,  tradus la Bucureºti ºi
în limba rusã, releva contribuþia României la
înfrângerea fascismului, dupã lovitura de stat de la
23 august 1944 ºi alãturarea ei la coaliþia
antihitleristã. Pentru economie de timp, ºeful
delegaþiei rostea doar un mic pasaj introductiv în
limba românã, dupã care translatorul citea textul
integral în limba rusã.         (continuare în pag. 14)

Dan Elias

Dan Elias

ªarpele
Când, de curând, Papei

Francisc i-a fost stabilit traseul
ºi opririle la milimetru de cãtre
forþele de securitate israeliene,
acesta nu a comentat nimic,
dar a mers cu maºina pe unde
a vrut ºi a coborât acolo unde
a crezut el cã trebuie, direct
printre oameni: „Libertatea ºi
siguranþa mea sunt numai în
mâinile lui Dumnezeu!”

Preasfinþitul, preafericitul ºi
preahuiduitul episcop vicar al Romanului ºi Bacãului
se pitulase în limuzina cu geamuri fumurii ºi a chemat
poliþia sã-l scoatã din… mulþime. „Noi nu avem ce
mânca, suntem niºte oameni sãraci. De unde are
Ioachim atâþia bani pentru o astfel de maºinã? Ia ºpãgi!
Ne sfideazã cu luxul ãsta!”  Aceastã zicere de suflet
a unei femei în vârstã din satul Cernu nu se referã la
un politician, nici la un primar ºi nici mãcar la vreun
posibil prezidenþiabil (!), ci la un slujitor al bisericii
ortodoxe.

Nici mãcar turcii nu aveau nici tupeul ºi nici curajul
sã vinã în Valahia cu „gipanele” sã ridice  tributul, tribut
care, fie vorba între noi, era unul de bun simþ!!

Am vrut sã trec aici o statisticã comparatã privitoare
la numãrul de biserici, ºcoli ºi unitãþi sanitare, dar am
folosit imediat tasta „delete”, cãci numerele pe care
le aºternusem pe hârtie pãreau ireale. Vã spun doar
atât, cã în ultimii 20 de ani media pe an de biserici
nou construite este de 90. Matematica ne poate duce
ºi mai departe putând aprecia printr-un exerciþiu de
sublimare a cifrelor cã la 4 zile se inaugureazã un
nou locaº de cult. La 4 zile!? Atunci este perfect
explicabilã starea de iubire, altruism ºi moralitate în
care am ajuns!

Pe vremuri se spunea cã ortodoxia este ca lemnul
vertical al crucii, adicã spiritualitate purã, legãtura,
nemijlocitã de patimile pãmânteºti, cu Dumnezeu. În
acele timpuri, nu construcþiile grandioase din ciment
ºi cãrãmidã, nu clopotele purtând numele primarilor
dãruitori ºi nu foiþa de aur de pe acoperiºuri erau
mândrie de credinþã, ci alinarea ºi apropierea de
semeni, simplitatea ºi umilinþa, mersul pe jos printre
oameni.

 Luxul, ºpaga  ºi corupþia de care vorbeau femeile
acelui sat nu erau puse în relaþie cu preotul, ci cu
ierarhia, cu dorinþele ascunse în spatele geamurilor
fumurii. Tot ele aduceau un elogiu credinþei prin
ataºamentul fãrã rezerve faþã de cel ce stãtea în praful
drumului alãturi de ei  ºi nu  în rãcoarea aerului
condiþionat ºi moliciunea scaunelor din limuzinã.

Turma este la locul ei. Oile nu s-au rãtãcit ºi mai
mult decât atât,  încearcã sã-ºi þinã pãstorii alãturi,
sã nu se transforme în ciobani ºi sã rãtãceascã ei
calea. Aceastã constatare este singura speranþã, nu
catedralele, nu procesiunile moaºtelor, nu hotelurile
ºi lumânãrile ºi nici mãcar taxele pe colivã.
P.S.

Savonarola publica la nici 20 de ani, prin 1472, prima
sa carte. Ea purta  un titlu ce nici mãcar nu trebuie
tradus: „De ruina mundi”. La trei ani distanþã scrie a
doua carte, nici titlul ei nu trebuie tãlmãcit: „De ruina
ecclesiae”. Avea 40 de ani când ajunge la Florenþa ºi
din amvonul bisericii Santa Maria Novella îºi începe
periplul în memoria umanitãþii prin celebrele predici.
Într-una dintre acestea el spunea: „Cetãþeni ºi prelaþi
ai Florenþei, credeþi în Dumnezeu sau mãcar prefaceþi-
vã!”

De peste treizeci de ani mã urmãresc aceste cuvinte
asemenea unui ºarpe veninos. Din când în când, întorc
capul ºi-l zãresc ascuns printre ierburi.
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HELIS - MAI 2014
Dan Elias, p. 1 – Foile dintr-o mapã pot fi pretextul unui

exerciþiu liric în prozã.
Marius  Stan, p. 1 – Versurile îmi amintesc permanent

de  sinceritatea prozei dumneavoastrã.
Marian ªtefan, p. 3 – Chiar vã prinde aceastã tinereascã

notã eseninianã.
N.Teoharie, p. 5 – Aºtept volumul.
Aurel Anghel, p. 5 – Ca ºi la domnul Marian ªtefan

sau Augustin Mocanu, rememorãrile dumneavoastrã
au parfumul vinului învechit în butoaie de stejar.
G. T. Popescu, p. 7 – Poezie-aforism care te invitã la

reflecþie, te obligã sã-þi defineºti atitudinea în relaþia cu
universul apropiat.

P. I. Creþu, p. 6 – Pe când în volum?
Ion Roºioru, p. 7 – Ca de fiecare datã ... încântãtor!
Lili Balcan, p. 8 – Continuaþi, meritã!
Georgiana Cãciulã, p. 8 – De obicei poetul nu stã pe

un piedestral.Universul lui nu este locuibil ºi nici definibil.
Marian ªtefan, p. 12 – ªi eu l-am cunoscut pe Cristian

Popiºteanu. Evocarea dumneavoastrã este emoþionantã.
Victor Nicolae, p. 13 – La fe de efervescent ca în prozã.
C. Bunoaica, p. 13 – „Mã opresc ºi mã-nchin !/Locul

fugise cu rãscruce cu tot./ Depãrtãrile/nu mai aveau nici
capãt de drum, nici capãt de pod.” - modul sublim de a trãi
poezia.

g. alex, p.17  - Internetizarea de masã oricum se face
natural, prin dispariþia generaþiilor aºa-zis „inerte”.
Periculoasã este dobândirea conºtiinþei de sine a
inteligenþei artificiale. Dependenþa noastrã ne poate
transforma în marionete de care te poþi dispensa oricând.

Vasile Iordache, p.17 – Absurdul unor iniþiative
legislative este un efect al democraþiei, dovada existenþei
ei. Campania non-fumat are în primul rând un caracter
economic ºi apoi umanist. Costurile ulterioare ale viciului
sunt mult mai mari, din punct de vedere sanitar, decât
relaxarea fiscalã în industria tutunului.

Florea  Ecaterina, p. 17 – Vã admir patosul .
Grigore Spermezan, p.14, G. Apostoiu, p.11 –Ce

complex este universul spiritual al unui filozof! Ca sã-l
descifrãm cineva trebuie sã ne deschidã anumite porþi.
Intri ºi, dacã ai disponibilitatea necesarã, îl explorezi singur.
De aceea cunoaºterea este o experienþã personalizatã.

   06.06.2014 – Paris
   Dan  Simionescu

ADRIAN BUCURESCU

Serghei  Esenin  - Dor de Rusia
Nu este deloc uºor sã judeci traducerile dintr-o limbã

pe care nu o cunoºti decât superficial. Aºa cã, înarmat
cu tãlmãcirile din Esenin ale lui Zaharia Stancu, George
Lesnea, Ioanichie Olteanu, A.E.Baconsky ºi beneficiind
de sprijinul entuziast al unui distins coleg, nãscut la
Moscova, am plonjat în universul complex al liricii

Eseniene. Cartea dumneavostrã a fost un pretext pentru
a reveni aici, mai detaºat, dar ºi mai partizan, þinând cont
de faptul cã sunteþi un prieten helisist.

ªtiu din experienþã cã traducãtorul de poezie  îºi
transferã personalitatea în textele abordate, încercând
sã se apropie cât mai fidel de spiritul autorului. Constaþi
uºor asta mai ales când citeºti un poem tradus de autori
diferiþi. Judecând doar din punctul de vedere al cititorului,
unele poezii sunã mai bine în traducerea dumneavoastrã,
altele nu.

Aprecierea este subiectivã, fi indcã ºi cititorul
personalizeazã actul lecturii. Oricum, aþi fãcut o treabã
minunatã, ajutându-ne sã-l înþelegem mai bine pe Esenin.

Profesorul rus vã mulþumeºte cã i-aþi oferit ocazia sã-
mi citeascã poeziile în limba lui ºi eu vã mulþumesc,
deoarece muzicalitatea versului original are alte valenþe
când îi înþelegi mesajul.

04.06.2014, Paris
  Dan Simionescu

Poeþi din Teleorman

Dumitru Vasile Delceanu

VIS III
Luase foc gãdina de la stele
ªi de la ea luase drumul foc;
Dezlãnþuit din gândurile mele,
Am început sã chiui ºi sã joc.

Un înger spânzurat de cornul lunii
Mi se pãrea c-avea þigara-n gurã
ªi cã în scrumul ei ardeau lãstunii
ªi cã un drac de Dumnezeu înjurã.

Mi-am descãlþat opincile-ntr-o doarã
ªi.am dat cu ele-n cer, cu amândouã...
Când  m-am trezit, duceam în subþioarã
Un snop de trandafiri arzînd în rouã.

CURÃÞIE
Ai mei au fost ciobani din tatã-n fiu,
Din neamu-ntreg doar eu mã bag sã scriu,
Dar ºi la chinul ãsta cînd mã bag
Mã reazem  tot de fluier ºi ciomag.
Vorbesc cu steaua ºi rãstit ºi blând,
Mã spovedesc la iarbã mai curând;
În oameni ºi în câini nu caut alta
Decât lumina lacrimei, înalta,
ªi-n patru zãri în ceasul meu lumesc
Pe fluier o adun ºi-o risipesc,
Cãci unde, Doamne, ar putea sã fie
Ca-n lacrimã mai multã curãþie ?!

DENIE
Vãzduhul clãtinat de plâns de iezi
Vesteºte a-nviere ºi ospãþ;
Tu la icoana lacrimei veghezi,
Eu la clondir nãdejdea o agãþ.

Se bãrbieresc rumânii; în femei
Se-aprind fãclii de vis ºi curãþie;
Îngânã  toaca rugi pre limba ei,
Crâºmarii vând rachiu pe datorie.

Biserica ne-o ducem fiecare:
Unul în suflet, altul în spinare.

Lutul, Iarba
Jar sub talpa ta nisipu-i
ªi, cum umbli, parc-ai vrea
Zburãtoare sã te-nchipui
ªi sã luneci într-o stea.

Dar þi-i aripa crescutã
Înlãuntru ºi te doare.
Numai lutul îþi sãrutã
Glezna cu miros de floare.

Nu þi-a fost lãsat sã zbori
Pânã dincolo de tine.
Numai iarba-n subþiori
Te-ncãlzeºte ºi te þine.

Florina Isache

PLOI ÎN OGLINZI
Poezia femininã româneascã, incluzând ºi R.Moldova,

înregistreazã în ultimii ani un reviriment demn de invidiat.Din
acest punct de vedere, respectând proporþiile, are ambiþia
de a deveni port-stindardul liricii europene. Un rol
mãgulitor,dar care obligã. Îmi vin din þarã de obicei cãrþi bune
ºi foarte bune. PLOI ÎN OGLINZI a Florinei Isache m-a
surprins în primul rând prin sinceritate. Poezia ei este un
exerciþiu de sinceritate, care prin asociaþii inteligente
transmite un mesaj clar ºi persuasiv.

Poemele sunt construite fãrã metafore, dar printr-o sublimã
alchimie devin o metaforã în ansamblu. Discursul coerent,
tranºant te þine în prizã, iar mesajul  trãind undeva în mintea
ta, se clarificã dupã lectura acestor frumoase versuri.

Citiþi cartea...meritã!
03.06.2014, Paris

Dan  Simionescu

Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE
• Noua Românie e construitã pe baze greºite.

De la baza greºitã, ea a evoluat, bineînþeles,
greºit. E o construcþie ratatã de la un capãt la
al tu l .  Degeaba încercãm sã reparãm, tot
cârpealã rãmâne. Boala a înaintat aºa de mult
încât  chi rurgul ,  dacã va dor i  sã t rateze
pacientul ºi sã extirpe boala, nu va reuºi decât
omorând pacientul. Zeci de ani nici o instituþie
nu ºi-a fãcut treaba. Acum, când se miºcã
ceva, e prea târz iu,  se lucreazã în
compensare. Sistemul imunitar al corpului
social, dupã o letargie de peste douãzeci de
ani,  s-a t rezi t  º i  atacã în toate direcþ i i le,
generând boli autoimune din hiperactivitatea
nãscutã de dorinþa de a curãþi rapid corpul
social. Probabil cã hiperactivitatea vine dintr-
un sentiment de vinovãþie, de complicitate,
involuntarã sau nu. Orice ai face, e o aventurã.
E târziu. Trebuie sã o luãm de la început. Dar
care ar fi momentul T0? ªi vrea cineva sã
pornim de acolo?

• Frica (indusã subtil sau cu parul) þine unit un
popor, indiferent de orânduirea socialã dintr-un
moment sau altul. Dar, dupã ce faci ce vrei de
peste douãzeci de ani, e normal sã fii indignat
când vine cineva ºi te ia de guler, spunându-þi
cã trebuie sã dai socotealã. Noi nu mai ºtim ce
e frica ºi cruciada justiþiei nu are nici un efect
real. Nici o soluþie care se încearcã acum nu e
bunã. Trebuie altceva. Dar ce?

• Cineva, ascuns în computer sau telefon, te
pãzeºte sã nu greºeºti. Dupã miezul nopþii,
încuiat în camerã, cu lumina stinsã, crezi cã
eºti doar tu ºi computerul, faci ce vrei fãrã sã
deranjezi pe nimeni, eºti liber cât cuprinde.
Greºealã.

• Salariile din România postdecembristã nu
sunt altceva decât ajutoare sociale mascate,
adicã te ajutã sã poþi trãi de la o zi la alta. ªi
mai ºi munceºti pentru ele, e pãcãleala pe care
þ i -o t rage statul .  Ca sã trãiascã, românul
obiºnuit trebuie sã gãseascã soluþii. Statul te
invitã sã încalci legile, apoi te ia la omor când
vrea el. E o tacticã extraordinarã. Toþi avem,
astfel, ceva pe conºtiinþã, aºa cã vom fi mai
docili, mai inerþi, mai maleabili, altfel te poþi trezi
or icând cu mascaþ i i  la  uºã. Pentru cã e
imposibil sã nu fi încãlcat o lege. Înainte aveam
bani ºi nu aveam ce cumpãra cu ei, acum avem
tot ce ne trebuie, dar nu avem bani.

• Acum avem o liber tate interzisã înainte:
putem fugi din þarã fãrã sã ne mai alerge
nimeni sã ne pedepseascã ºi sã ne aducã
înapoi ca pe niºte oi rãtãcite întoarse în turmã.
Milioane de oameni au fugit, pur ºi simplu, din
þarã, de foame. ªi vor mai fugi.
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 Poetul Ion Vãduva a debutat editorial relativ târziu,
aºa cum observã criticul Aureliu Goci în prefaþa
volumului Luminã nenseratã (Editura ANCA,
Bucureºti, 2012), adicã „la deplina maturitate, dupã
ce ideea poeticã s-a deblocat, urmând mai multe
volume, apãrute în ritm egal ºi multiplicând aceeaºi
substanþã poeticã”.

Poezia lui Ion Vãduva, poet ce „se aflã la apogeul
strãlucirii sale”, este ceea ce s-ar încadra perfect într-
un areal al puritãþii ºi nu-i deloc exclus ca ea sã fi fost
elaboratã intenþionat ca antipod la modul de exprimare
optzecistã care exceleazã prin exacerbarea
fiziologicului scabros. Pilonii principali ai poeziei lui Ion
Vãduva sunt tocmai puritatea, credinþa ºi lumina,
adevãr pe care îl ilustreazã convingãtor chiar numele
celor trei cicluri ale cãrþii: Dispecer la salubritate, Aici,
în patria mânãstirilor ºi Luminã nenseratã.

 Predominã poemele de dragoste, ceremonialul
adresativ fiind mereu unul elevat ºi ingredientat cultural:
„Ca-ntr-o poveste din Halima/ Timpul ne strânge/ În
pasiunea degetelor lui Paganini/ Asemenea unei vrãji/
Din care nu te mai vãd./ Îmi este teamã/ Sã ºtiu de ce
întârzii/ La mine în somn” (Veghe). Mitul androginic
se insinueazã discret în discursul poetic: „Recunoscutã
de ziua/ În care-þi cerusem în dar/ Dreptul de a fi/ Într-
unul, tu ºi eu” (Dreptul de a fi). Iubirea dintre bãrbat
ºi femeie vine din povestea biblicã a cuplului edenic ºi
ea existã atâta vreme cât zãmisleºte poveste, poem
ºi cântec, motive recurente pe tot parcursul cãrþii ce
devine o laudã adusã candorii ºi imaculãrii sufleteºti.
Cãderea zãpezii e primitã ºi salutatã ca o sãrbãtoare
a firii ºi ea îi izoleazã pe îndrãgostiþi în timp ºi-n spaþiu,
estompând deopotrivã durerile ºi urâtul universal, chiar
dacã paroxismul contopirii binomului în monom erotic
nu e întotdeauna posibil: „Ninge peste urme grãbite/
Dupã ani de aºteptare/ Sau dupã plaja/ Cãzutã-n
uitare./ Nimic din mine/ Nu mai are puterea/ Sã
rodeascã/ Când bem din tihna lãsatã/ De searã lângã
tine acasã./ Ninge peste Piaþa Universitãþii/ Rãsucit
ca timpul în care trãim,/ Te simt abundent/ Ca o
descoperire plinã/ De grija în care privind/ Acel loc,
mã doare/ Ca un cireº ce se pierde/ În floare./ Cineva
s-a ascuns/ În respiraþia mea/ ªi m-a-ndemnat/ S-
aprind lumânarea/ Spre înalt/ Ca sã-þi fiu vocea/ ªi
zâmbetul,/ Noi doi ºi totuºi.../ Fiecare.”  (Cuvânt pentru
iubire).

Poezia lui Ion Vãduva inventariazã dorinþe, aºteptãri,
evadãri astrale, bucurii ale binecuvântãrii divine,
plonjãri în paradisul copilãriei, zãboviri în poveºtile
nesfârºite sau chiar nevisate, întãinuiri cu îngerul mãrii
din lacrimã, descifrãri ale veacului „suspendat în
icoane” ori cãutãri întru izbãvire ale lui Dumnezeu sau
al unei iubite pentru aflarea ºi pãstrarea cãreia nu
precupeþeºte niciun efort: „Credinþa pentru tine/ Se
iscãlea pe ziduri/ În muzicã ºi-n noaptea de fier/
Cochetã, rostogolind pe maidane/ Fecioria din vise,
exorcizându-se/ Secundei care vine ºi cântã./ Ochiul
albastru de nemãrginire/ Se deschide neliniºtii/ Din
braþele meduzei./ O vorbã pe coroana mâinilor/ Poartã
gura mea/ În timp ce asculþi/ Umbra deschisã a
salcâmului/ ªi crezi în somnul ce vine” (Chiar dacã).

Pentru poet, viaþa e de neconceput în afara muzicii
ºi a poeziei ca scriere, dupã dictare, a tãcerilor lui
Dumnezeu: „Un poem pe care nu l-ai citit/ Nici nu
auziseºi/ Continuã sã respire/ Desenat în cuvinte,/
Materie curgând/ Din râul sufletului./ Un poem în care
te întorci  -/ Sã-þi aduci aminte/ De noaptea târziu/ A
lui Paganini/ Ori Faust, asemeni unei note/ Din
Beethoven./ Mã strigase din somn/ Triumful care
plângea/ Strâns în iarba cerului/ ªi pe strãzi tãceai Tu/
Sã-mi dictezi/ Tãcerea Ta,/ Sã rodeascã în tot/ Ce va
fi sã fie/ Notat în visul pãmântului./ Singuri, încâlciþi în
drumuri/ Am ajuns noaptea/ În candela neuitãrii/
Reuºind sã fim singuri” (Desenat în cuvinte). Muzica,
leit motiv al discursului poetic al lui Ion Vãduva,  joacã
un rol de netãgãduit în a-l ridica pe om în sferele înalte
ale credinþei ºi ale iubirii purificatoare: „Am sã ascult
Mozart/ Lângã Mânãstire, sã purific timpul/ Stând cu
tine în subsolul cãutat/ Printre stele vetuste,/ Doar de

noi doi” (Drogaþi de iubire). Nu e deloc exclusã nici
relaþia dintre muzicã ºi frescele religioase (Sângerând
ca mãrturisirea). Între poem ºi icoanã existã, de
asemenea raporturi tainice. Desenul, la rândul lui,
poate veºnici  formele iubitei: „Încearcã sã rãmâi/
Desen pe perna/ Pe care tu ai ales-o./ Nu ºtiam unde
sã-ndrept/ Clipa pe care n-o poate auzi/ Nimeni, când
mã chemi/ Sã-mi fii speranþã/ Mãrii pe care am mers/
Credinþa din noi” (Desen pe pernã).

Poetul ºtie ºi e preocupat de faptul cã poezia trebuie
sã aibã ecou în celãlalt, în consumatorul de vise
provocate: „Gãseºte un cumpãrãtor de vise/ Sã mã
dezbrace de neliniºte,/ Sã-mi fie aureolã,/ Sã-i fiu
pradã/ Pânã când pãsãrile pleacã/ ªi suspinul urcã în
mine” (Despãrþire). Actul poetic nu exclude câtuºi de
puþin dialogul afectiv cu cei în sufletele cãrora
pãtrunde poezia sa (Era vremea tãierii mieilor). În
nevoia sa de dãruire, îl invocã pe Sfântul Augustin
(Poate nu ºtiai). Femeia iubitã este, cu siguranþã, un
astfel de cititor ºi poetul contribuie la iniþierea ei:
„Ascunde-mã între pleoapele tale,/ Între braþele tale/
Pânã la colþul orei/ În primejdia de-a descoperi/
Numãrul de aur/ Cu sexul ºi moartea din noi”
(Scrisoare cãtre un prieten). Iubirea întreþine, la
rândul ei, speranþa ºi ambele se nemuresc prin
cuvânt, prin Logosul care stã la baza tuturor vãzutelor
ºi nevãzutelor: „Stãm aici, între uitare ºi speranþa/ Cã-
ntr-o zi, asemenea luminii,/ Ne vom cuprinde în braþe/
ªi din noi se va aprinde candela,/ ªoptind cã nu mai e
nimeni/ Îmbrãþiºat de noapte./ Brusc, de dincolo de
ce ºtim/ Mesajul mi-a cãzut dintr-o carte” (Cunoaºte-
te pe tine însuþi). Discursul poetic al Ion Vãduva se
constituie ca un perpetuu imn al neliniºtilor deopotrivã
carnale ºi metafizice (Nuntã peste Roºiori). Timpul,
care „nu înghite rãbdarea/ La nesfârºit” (Voievod
pãmântean), nu iartã ºi e mereu la pândã. În acest
caz, graba lui se cere domolitã ºi chiar exorcizatã prin
iubire conferitoare de sens existenþial înalt. Spaþiilor
aglomerate. agresive ºi vulnerabilizatoare, (stradã,
obor, cârciuma lui Tony, discoteca, aeroportul, ºcoala,
spitalul etc.) poetul le opune mereu pe cel intim,
domestic, „leagãnul odãii”, preajma Catedralei, a
Mânãstirii sau a bisericii ori a stejarului singuratic (din
Redea) lângã care ºi-a primit botezul, colina „oftând
a toamnã”, altarul ºi orice alt topos nocturn-tãmãduitor
de spaime ºi neliniºti inerente visãtorului ºi
însinguratului romantic „cufundat în stele”, cum ar
spune Eminescu. Îi repugnã ipocrizia, vacarmul,
cheltuirea de nergie în convenþionalisme sociale de
tot felul, retorismul gãunos, insolenþa, promisiunile
neonorate, suficienþa, festivismul etc (Trece-mã
printre absenþe). Forþa mobilizatoare ºi catalizatoare
a sufletului îndrãgostit nu cunoaºte margini ºi
obstacole temporale: „N-aº rãtãci în spaima timpului/
Sã te gãsesc/ Întâmplarea din frunze/ Ori atârnând în
muguri,/ Imn misterului rodirii./ Se-aude iar Orfeu pe
þãrm de mare/ În cântec mãsluit/ Din fecioria zilei,/
Sub lespedea atâtor gânduri/ Îngenuncheaþi, fãrã/ De
timp în aºteptare” (Luminã petrecutã-n semne).

În Urziceni îºi apropie poezia de rugãciune ºi nu
oboseºte sã proslãveascã prezenþa mai mult decât
beneficã a lui Dumnezeu în existenþa sa, chiar dacã,
aidoma psalmistului de la Mãrþiºor, nu l-a vãzut
niciodatã: „Te rog, Doamne, nu pleca/ Dacã lacrimile
pãrinþilor/ Stau rugãciune/ Lângã împãrãþia Ta/ Încât,
fãrã sã te cunosc,/ Te ºtiu rost în existenþa mea./
Doamne, cât de rãnit poate sã fie/ Universul din ºapte-
n ºapte ani,/ Încercând disperarea/ În depãrtarea
scrisã pe ziduri/ Pentru cã aºtept/ Sã te desfaci cu
grijã/ Între dragoste ºi nãdejde,/ Luminã nenseratã,/
Poem între plajã ºi mine” (Dacã lacrimile pãrinþilor).

Poet al poeziei pure de elevatã facturã liricã ºi
implacabilã frazare, Ion Vãduva îºi consolideazã cu
fiecare poem locul sãu distinct în poezia româneascã
de astãzi. Viitoarele sale cãrþi sunt aºteptate cu real
interes ºi cu neþãrmuritã încântare.

 O surprinzãtoare apariþie poeticã s-a întâmplat în
primul numãr din 2014 al revistei Helis prin publicarea
unui grupaj de poeme semnate de un necunoscut:

Petre Ioan Creþu. La doar câteva sãptãmâni s-a
produs ºi debutul editorial al acestui mare necunoscut,
domnia sa, inginer electronist de profesie, tipãrind, la
Editura Vif din Constanþa, cartea intitulatã Poemele
sãptãmânii uitate, prima dintr-un numãr de altele
scrise în tainã de autorul al cãrui gest pare sã-l
reediteze pe cel de acum câþiva ani al lui Nicolae
Teoharie, altã achiziþie de elitã a Grupãrii de la Helis,
care acum se mândreºte cu el.

 Volumul cuprinde douã cicluri: primul e cel de la
care cartea îºi împrumutã numele, iar cel secund ºi
mult mai amplu fiind botezat Arca lui Noe. Postfaþa e
semnatã de ªerban Codrin care, cu flerul lui de avizat
degustãtor de poezie autenticã ºi de descoperitor de
talente pe care le susþine în demersul de a pãºi în
agora ºi de a se afirma, chiar de nu se mai aflã la
prima tinereþe, traseazã principalele linii de forþã ale
unui discurs poetic puternic ºi original.

Într-o lume care se desacralizeazã vãzând cu ochii,
Petre Ioan Creþu, în sufletul cãruia încolþesc ºi cresc
icoane, se înverºuneazã sã aprindã ruguri în stare sã
menþinã vie legãtura dintre pãmânt ºi cer: „în mine
încolþesc sacre icoane/ le ud cu lacrimi/ le hrãnesc cu
suferinþã cotidianã puþin rom/ poate o vodcã/ pânã
cresc mari/ când le vine sorocul/ vin iconarii sã le
cumpere/ iar eu le lipesc timbre ºtampilate pe frunte”
(un alt poem de luni). Lumea e vãzutã ca un
sanatoriu universal din care relateazã experienþe
bazate pe trãiri-limitã sau pe stãri halucinatorii. Nu
lipsesc tablourile onirice de cea mai bunã calitate
expresionistã ºi escatologicã: „pe sub picioarele mele
trec ceruri când vii când albastre/ crucea de care eram
legat în cuie creºtea fãrã de mãsurã/ ºi pe pãmânt se
fãcu deodatã o umbrã de întuneric pãcatele noastre/
arhanghelii zburau pe caii lor de foc ºi mai pocnea o
þeastã/ cu toate astea iubito pãcãtosului îi este dor de
tine” (sãptãmâna patimilor alandala). Poetul e doar
caligraful prin care se exprimã Însuºi Creatorul:
„Dumnezeu ne-a chemat la el într-o dupã-amiazã de
varã/ ne-a dat câte un poem sã-l scriem pe suflet cu
un crin/ dupã care puteam chiar sã murim aºa uitaþi
în þinuturi barbare/ sau ascunºi între douã femei ºi o
sticlã de gin” (poemul de miercuri). Sub masca de
poeta ludens, oricând pasibil de a intra în competiþie
cu Marin Sorescu, Petre Ioan Creþu este un poet grav
bântuit de cele mai profunde ºi mai acute neliniºti
metafizice. Poezia sa e o cale marcatã, ca în basme,
spre a-i asigura întoarcerea din întunecatul dincolo:
„ºtiu poemul acesta va fi drumul întoarcerii/ tu doar
þine poarta sufletului deschisã/ te voi regãsi ºi voi intra”
(gând subscris). În registru parodic de zile mari e
derulat mitul Creaþiei. Iatã finalul savurosului poem
facerea lumii: „Narcisist cum era, în ziua urmãtoare
a observat/ cã nici una din vietãþi nu-i seamãnã/ aºa
cã a luat un pumn de þãrânã,/ puþinã apã din marea
cea sãratã/ a frãmântat bine ºi m-a fãcut pe mine/
dupã chipul ºi asemãnarea sa/ cum nu-i mai rãmãsese
aluat ºi pentru Eva/ repede mi-a rupt o coastã/ s-o
macine/ ºi aºa de tare m-a durut/ încât, ori de câte ori
îl apucã pe Dumnezeu/ cheful de creaþie/ o rup la
fugã/ cât mã þin picioarele”. Tema morþii ocupã un loc
central în economia plachetei acestui poet ce-ºi
rescrie „viaþa aºa cum aº vrea s-o fi trãit”, dar cãruia
cel mai bine-i „reuºeºte moartea” (tristeþe flãmândã).
Thanatosul face casã bunã cu erosul, absenþa ºi
pustiul fiinþial fiind potenþate din ambele pãrþi: „cum
ºtiu cã pleci/ simt cum moartea bate la poartã/ mai
aruncã cu pietre în câinele ce latrã/ a deznãdejde a
furie poate a viaþã/ nu voi deschide” (...a deznãdejde).
Sau: „din plânsu-mi sterp se naºte moarte ºi lupii albi
deschid o poartã” (lupii albi). Fluturii care „se sinucid
albastru în zori” devin tot atâtea simboluri ale condiþiei
umane în care natura ocrotitoare a dragostei ar fi putut
juca un rol mântuitor: „cum treceai tu subþire ºi înaltã/
cu strada în piept nãlucã fulgerând/ pietrele se fereau
sã nu te doarã pasul” (pieziº de-a lungul unui gând).

Petre Ioan Creþu e un poet pe care viitorul poate
paria cu prisosinþã. Semnatarul acestor rânduri a fãcut-
o deja.

Ion Roºioru

Doi poeþi ialomiþeni
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6 IX 1979
Scena încercare viol de pe ªtefan cel Mare, gangul,

tipul bãtrân, bãtut, mulþimea, linºaj – cum miroseau
toþi în culmea furiei, - foarte urât, pestilenþial.

*

N. Iorga despre C. Brâncoveanu: „Oraºul
încremenise; se zvonea cã 12.000 de turci pândesc
în vecinãtate; ºi apoi, de multã vreme, resortul
împotrivirii era sfãrmat. Rãmãsese numai mila, o
uriaºã milã care înconjura acum toatã aceastã
mãreþie trãsnitã, toatã aceastã mândrie cãlcatã în
picioare, tot acest noroc asupra cãruia se abãtuse
cea mai asprã soartã setoasã de lacrimi ºi de
sânge...”

*

Nume de personaje (secundare, de fundal) Ion
Pipoton, Zãvoi... Nume de mocani Alucãruþã,
ªuºoacã, Jurghelea. Eventual numele sectanþilor care
se pregãtesc sã „decoleze” de pe colina din
(Bãrãgan) (din romanul „Însoþitorul” - n.n. A.B.) Pietriº,
Ruºinosu, Voileanu, Tipei, Vecerdea, Droc, Sagãu,
Cârlea, Triteanu, Aceleanu, Floaºu, Goºa, Centea,
Cioancã, Jurghean, Marin Chibrit, Tipuriþã... Eftimie
(Micuþul Efialte) Spãrcu

*

Cavoul zugravului din Uziceni. - Ceramicã
multicolorã – adânc ºi confortabil.

În luna Mai  F. important  Mai 1979
Copacul de pe malul Ialomiþei turburi, în soare, - în

care cântau pãsãrile. Momentul de tensiune
existenþialã legat de ideea „Nu ºtiam cã este atât de
frumos !”... (Privighetoarea ascultatã cu Karin ºi
Theodor (Grigoriu – n.n. A.B.) la Fierbinþi) Cimitirul
din Urziceni, în spate cu cavoul fãcut din plãci
multicolore de ceramicã galben, verde, roºu

*

Simfonia 32 de Mozart – Allegro spiritoso – începutul
Muzica stimulatoare la scrierea „Galeriei” plus

uvertura la „Simfonia în stil clasic” - Prokofiev.
*

Bãtrâneþea, ca monedã forte. Ai în mânã ceva
(viaþa) pe care, în faþa morþii, poþi s-o speculezi, în
sensul adevãrului, la maximum, cu orice sacrificiu.
(Vezi AuDieu inconnu) P.Dumitriu

*

Absalom – Faulkner 207 ed. Franc  ...”în împrejurãri
critice, un om (omul) revine totdeauna la ce ºtie el
cel mai bine – ucigaºul la cel ucis (la crimã) hoþul la
hoþie, mincinosul, la minciunã.”

*

„Pentru sãraci, totul se transformã în aparenþã”
Thomasi di Lampedusa (totul, idealul, visul (social)
îºi pierde orice substanþã)

*

2 iulie 1979
 Morga din Ploieºti
Moartea mamei, depusã la morgã. Vizita la morgã

– stabiliment nou. În partea lateralã a spitalului nou.
Aleea de asfalt... rampa cu o uºã care dã spre una
din sãlile morgei  complicatã în coridoare ºi încãperi
ca un labirint. ªeful sãlii – singur – un tip slab, brunet,

cu  mustaþã neagrã, scurtã, pãr mãtãsos, negru-
albãstrui – figurã de frizer, f. amabil ºi blând ºi
ascultãtor. El o va îmbrãca pe mama, în timp ce
aºtept. Mama e încã la frigider. E îngheþatã, ca sã zic
aºa, tun. Operatorul, cu un furtun de aer cald, îi va
da formã... Îi voi restitui forma pierdutã a corpului ei.
Mã întreabã pe mine din când în când, dacã e bine,
mama. Dacã aratã cum trebuie ea sã arate, înainte
de a fi transportatã la Urziceni. Discuþie cu ºeful
morgei, atât de amabil, de gentil ºi de promt în toate.
Furtunul cu aer cald... Scoaterea sicriului... aºezarea...
pe rampã, pe o scândurã latã, lustruitã spre camionul
funebru care a tras, special, cu „codirla” înspre
rampa de beton pe care se afla sicriul ºi care a fost
biniºor împins de ºeful morgei (nimeni în toatã
instituþia) spre camion. Drumul pe ºoseaua îngustã
de asfalt... Jocul sicriului la hopuri... Viteza redusã...

Amintiri despre mama... trecerea în barcã a Dunãrii,
iarna, printre sloiuri Albania... râul cu pietricele...
crapiii...

*

15 august 1977
Întoarcerea „acasã” - nostalgia existenþei din

pântecul mamei... memoria prenatalã... „Casa” ca
simbol al pântecului patern, al originii... Spre bãtrâneþe
oamenii þin sau stau din ce în ce mai mult acasã...
semn cã ciclul vital se încheie ºi cã te întorci acolo
de unde ai început, în pântecul Terrei... în groapa-
pântec-leagãn sau burtã... Geo cu burta ei uriaºã ºi
nesãtulã din care ieºim ºi în care ne întoarcem cu
toþii.

*

(dupã P.Everac ºi „grãdina” lui – n.n. A.B.) Kitchul
folcloric ...al artiºtilor culþi („p...de mistreþ” - cum le-a
zis Nichita Stãnescu în Italia, vãzându-l pe armoniosul
David al lui Michelangelo...) De când cu Brâncuºi,
toþi s-au apucat sã facã fusuri, fluiere, roþi, uneltele
primitive þãrãneºti, în lemn, marmorã sau beton în
plinã industrializare, crezând cã ajung ca Brâncuºi.
Niºte cãþei ! Toatã inspecþia fãcutã în „grãdina” lui
Everac  va fi un prilej de a combate kitchul folcloric al
plasticienilor lipsiþi de personalitate. (în romanul
„Însoþitorul” -n.n. A.B.)

*

O þãrancã în tren (cu precizia vocabularului ºi
exprimãrilor ei concrete, care nu s-au rãtãcit niciodatã
de la adevãrul lucrurilor) – Tabãrã graurii pe ei (pe
struguri...)

*

- Gata, strigã X, azi dãm cu cretã, mâine, cu vopsea
!

*

Þiganii... în trecere, când lasã un miros... sau în
liftul abia pãrãsit: cu mirosul lor dulceag de fum ºi de
lapte dat în foc.

*

 ...zise, cu o milã plinã de superioritate
*

Zeii, de fapt, suntem tot noi în situaþiile noastre...
în ipostazele... cu însuºirile noastre cele mai bune...

*

Un tip pe modelul lui Dr. C. Daniel – chel, sprâncene
groase, vopsite, cãzute pe tâmple (fãcea hipnotism)

*

Un individ care, unde se aºeazã, face în jurul sãu
o murdãrie indescriptibilã, chibrite, scrum, scobitori
rupte, ºerveþele de hârtie mototolite, ude, pline de
muci – e marca lui !

*

Un tip care trãieºte din ura publicã (gen Lãncrãnjan)
*

 - Ne prãbuºim, mon colonel (tipul care primeºte
sperþ ºi tot el se vaetã) (în pragul rãzboiului)

*

Un surd care se uitã þintã la buzele tale când
vorbeºte, dându-þi impresia cã te priveºte cu o atenþie
rãutãcioasã

*

Libertate provizorie (titlul unui film italian)

*

Pudoare în faþa unei ºanse prea mari (pentru un
ins modest)

*

Fides punica =  reaua credinþã.  Perfidia plus qurem
punica

*

octombrie 1979
Un comunist, om simplu, singur, fãrã rude, zace

bolnav de mult timp într-un spital. Nu-l viziteazã nimeni.
Lângã patul lui un mãcelar tânãr, la care vine în vizitã
fel de fel de lume (mulþi clienþi) dar ºi fete tinere.
(Pizdulice) E ºi un baptist în camerã. La acesta vin toþi
confraþii sãi care îi aduc lapte, fructe, tot... Se poartã
ca niºte fraþi. Comunistul e mereu singur. El se
intereseazã de sectã ºi intrã în ea, pt.cã vede cã ei
înþeleg altfel solidaritatea. Nu înþelege credinþa lor, nu
crede în Dzeu - ( ne spune într-o ºedinþã la intrep.)
dar el vrea sã intre în sectã pt.cã ãºtia au realizat
idealul comunist. Solidaritatea umanã.

*

Tribulaþiile unui tip care a dat un anunþ la mica
publicitate pt. un schimb. Mizerie... oameni þigniþi...

*

Foarte important ! 22 iulie 1979
Câteodatã, în situaþiile cheie, când trebuie explicat

ceva teoretic – de pildã, în final, despre existenþa ºi,
poate, chiar necesitatea sectelor, în America, în
România etc... la acest final de secol... fã în aºa fel
încât nu Autorul sã punã reflecþiile în gura
personajelor, ci invers, personajele sã punã în gura
Autorului, ca ºi cum ºi el ar fi un personaj printre ele
– (ºi este, trebuie sã fie !) Referinþe reflex ale
personajelor care designã pe Autor prin „ãla”, „ºtii tu
cine”, „tiranul nostru tãcut ºi eficient care le ºtie ºi le
decide pe toate, în numele nostru, ca sã fim noi fericiþi
întrucât fericirea noastrã este profesia lui
morocãnoasã, dar eficientã...”

*

 (pe un pãtrãþel de hârtie albã, scris la maºinã cu

litere roºii, iar ultima frazã cu negru, lipit cu plasture

transparent pe marginea interioarã a  coperþii de vinil
albastru – n.n. A.B.)

          Motto posibil – WE HAVE MET THE ENEMY,
AND IT IS US (Am întîlnit inamicul, ºi acesta (ºi el)
eram noi. (Autor anonim din rãzboiul din Vietnam, un
american)

*

(carneþelul cu coperþi roºii)
 „Nici un ºoarece n-ar putea convinge un alt

ºoarece cã e o laºitate sã fugi din faþa pisicii” - Despre
teamã – Savanþi germani

*

Norman Manea cu figura lui purã, veºnic
somnoroasã de înger iudaic suferind de conjunctivitã.

*

Onoarea are totdeauna o laturã ridicolã ºi artificialã.
*

- Dle, e lucru ºtiut, þiganii recunosc pe loc oamenii
de calitate.

- Fiindcã au fost robi la boieri probabil.
S-ar putea, s-ar putea.

*

8 August 1982
- Dupã masa, mai des, þi se face dor de morþi.
- Interesant. Nu seara ?
 -  Seara încep fantasmele, realitatea începe sã se

retragã, ce poate fi mai real decât o fiinþã dragã dusã
pe cealaltã lume.

*

Rânjetul vesel al lui Liviu Ciulei prezentând
condoleanþe.

*

Un personaj de mare succes, un antropoid cu capul
teºit cãruia îi ies bine toate (mason)

*

Pe întuneric, deveneau puþin infractori.
(urmare în numãrul viitor)
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Nicolae TEOHARIE

mã pregãtesc sã
înnebunesc

mã pregãtesc sã înnebunesc. bãrbat înconjurat de nimfe

ºi motani doresc sã înnebunesc pentru urmãtorii ani.

am ceva

la fiere, un fel de sânge în tãcere, care a început sã creascã,

domnul sã ne fereascã de fapte care conteazã abia

dupã ce a fost îndeplinitã voia sângelui în viaþa asta

în care stau ºi pe care am moºtenit-o într-o dupã-amiazã

de toamnã târzie, într-un colþ de magazie din lemn.

trasã de caii stepelor spre un sat îndepãrtat. în urma

cãruþelor alergau femeile, ºi noi copiii, ºi lupii, peste care

s-au risipit privirile mele,

iar eu n-am fãcut nimic sã le împiedic.

când voi înnebuni doresc sã mã îmbrac în galben, iar

privirea mea sã fie un ºuvoi de întuneric îngheþat.

se va întreba în stânga ºi-n dreapta cã cine e domnul acela

în galben ºi ce se ºtie despre tãcerea ochilor lui. se vede

de la o poºtã cã în ochii lui se întâmplã o faptã

sângeroasã.

deºi descoperirile geografice ale rãnilor s-au rãrit în acest

strâmt de þãrânã ºi sânge în care mã învârt, nu mai am

rãbdare

ºi doresc sã înnebunesc, sã caut un galion spaniol plin

cu aur,

scufundat în mare de niºte feministe frigide. aºa cã,

fãrã ruºine,

mã voi întoarce dupã lucruri stupide ºi taine lãsate

prin vãmi.

când voi înnebuni îmi voi aºtepta îngerul în sufragerie.

voi vedea cu mãsura omului cum se va întoarce voinic

ºi beat

ºi va susþine cã ºi-a fãcut de cap cu melancolice femei

bolnave de dansuri strãine. cunoºti drumul spre marile ploi

la fel de bine ca mine. aº vrea sã înnebunesc mergând

pe acel drum, în noapte, sã ascult vântul vopsit

cu ºoapte

dând la o parte frunzele, ca ºi cum mâna unui orb ar da

la o parte

întunericul de pe trupul unei femei pe care încã n-a

întâlnit-o.

evadare dintr-un roman
plicticos

aº putea uita cã trãiesc într-o carte ºi aº putea fugi

din acest roman plicticos. aº putea sã-mi iau concediu

de om

pânã la urmãtorul trup. sã fiu adus acasã întins pe un

anotimp

ploios. se va spune, cum voi sta întins pe un alt tãrâm,

cã am rãmas lãþit pe caldarâm, lângã birt: “bãuse cu o þoapã

lichior ºi el spirt”. aº putea dormi în paturile femeilor ce au

privirile vorbite pânã la capãt. aº da de bani ºi m-aº muta

într-o gaurã fãcutã de ºobolani în peretele unui viitor

coºcovit.

ai crede cã timpul se lasã privit ºi aº umple foi întregi

cu singurãtãþile mele pribegi. astfel,

aº coborî din carte direct într-o garã a singurãtãþii, iarna.

se va spune cã ninge prin fotografiile vântului. aº cere iertare

mâinilor care m-au atins. mi-aº rezerva un loc la

marginea timpului,

lãsând în urmã o dârã subþire de plictis, în speranþa cã

mã veþi cãuta.

aº fuma o þigarã lungã, lungã. aº fuma ºi aº privi,

ca prin ceaþã, viaþa unui han mongol, renumit

pentru melancoliile lui asiate.

fãrã precedent, m-aº opri în dreptul binelui. semnul

de carte

s-ar arãta a fi o fotografie în care eu port cearcãne verzi

ºi stau pe terasa unei cafenele cu soarele în amurg, ca

o ºtampilã

pe factura neplãtitã a zilei. din momentul în care am

coborât

din roman, douã lucruri ar fi interesant de ºtiut:

cu cât a scãzut greutatea cãrþii

ºi dacã a nins într-adevãr la pagina ºapte?

mâna metafizicã
mã duc eu la cafenea, într-o nepãsare de toamnã ºi tot

vorbind noi despre poezie, odatã aflãm cã lumea nu

mai e.

stau la fereastrã, cu bãrbia sprijinitã în braþul drept.

o vreme mã îndeletnicesc cu singurãtatea. când mã

deºtept

unii se ºi realizaserã, unii susþineau chiar cã peste puþin

timp vom primi whisky cu gheaþã. ºi, deodatã, privind

în gol toatã tevatura, veni un grãmãtic sã îmi

noteze gura.

eu stau doar în imagine, iar nu în îngânare ºi nici în fire,

mâna îmi crescuse fãrã oprire, trecuse prin bãrbie ºi ieºise

pe dedesubt, tremurãtoare, oprindu-se-n lumea

urmãtoare,

pe o foaie albã de hârtie, ºi scrie ce va sã fie, carne

ºi sânge

în faþa mea stã grigore ºi lângã el se frânge isadora. nu

se ºtie

cam cât sã fi fost ora, dar afarã soarele cãdea ca un cocor

rãpus. isadora avea pe ea carnea aceea grea,

amãnunþitã de zei,

ºi mai sus de nãsuc doi ochiºori din lemn de nuc ºi,

cu mâna

lui grigore între picioarele ei, cu necesitate

adevãrul se educã pe un singur sens de viaã.

privind pe fereastrã l-am vãzut pe tata cu un sac în spate,

în dreptul soarelui în declin, alãturi de un strãin. mergeau

la vale. cârciuma le venea cam pânã la ºale, dar îmi întorc

repede privirile în salã, aºa cã uite-o ºi pe isadora goalã,

cum se suie pe masã in nomine domini ºi

binecuvânteazã casa lui abraham grigore cu un dans

oriental. estimp tremurãtoare ºi vie

mâna scrie, scrie în lumea ce este sã fie:

„la început a fost omul. ºi omul era netocmit ºi gol.

în prima

zi omul a fãcut apele ºi uscatul ºi-o vie. ºi în om s-au fost

searã ºi dimineaþã. prima beþie. a doua zi omul

s-a sculat mahmur ºi a fãcut pomii, varza muratã, pãsãrile

cãlãtoare ºi strãzile. din a treia beþie omul s-a trezit

ºi mai greu. iatã ce scrie mâna: ºi atunci omul a fãcut

caii, whisky cu gheaþã ºi femeile. ºi a privit omul toate câte

le-a fãcut, ºi iatã cã bune erau foarte. ºi a fost

douãsprezece

din noapte când omul s-a trezit în mijlocul anxietãþii”.

nu mai recunoºtea nicio încãpere a inimii ºi-i era ruºine

sã cearã un sfat. influenþa frigului asupra copilãriei lui încete

este un subiect inflamabil pentru iubitorii de comete ºi, dupã

un chil de þuicã, cu sângele dezacordat de-o pãsãruicã,

am trecut

cu toþii la catolicism. ºi în a cincea zi când sã intrãm

în bisericã

omul uitase cheia în viaþa unui neamþ. s-a zis atunci

cã asta e paranoia, dar când s-a aflat cã neamþului

îi luase

viaþa un lunetist sovietic, noi ca niºte trestii fumegânde

în jurul altui chil de þuicã, ºtiind cã vorba devine adevãr

când se pierde în folosul celui ce o scrie am ademenit

depãrtarea sã punem de un alt real. ºi isadora a frecat

bucata aia de orizont atât de senzual,

încât omul a zis: sã facem lumea cealaltã. ºi în ziua

a nouãsprezecea a fãcut omul seringa ºi drogurile ºi

alte femei

ºi teoria corzilor. ºi asta e bine. cã dacã dai de o coardã

de vreo treizeci de ani te cordeºti simultan în lumea

asta vie

ºi ºi în lumea ce este sã fie, ca ºi cum ai întemeia un regat

al iepurilor, adicã dacã te fuþi în august pe o stivã de lemne

sigur te mai fuþi o datã pe o stivã de lemne ºi în

augustul

celeilalte lumi. ºi asta e bine, e bine de tot cu teoria.

dar în aceeaºi zi omul a dat chix cu fabrica de postav
ºi fix

în ziua a douãzeci ºi doua era bolnav ºi, în aceeaºi zi,
dupã mai multe trãdãri, curiozitãþi ºi drame, omul se trezi
cu douã mame ºi deveni salariat la stat. de aceea s-a

aflat o zi,
douã, încruntat ºi în trezire. nu pricepu nimic din devenire
ºi  cu amar în a douãzeci  º i  c incea zi  omul

bugetar hotãrî
cã pentru un pumn de þechini femeia de lângã el,
cu ochii cãprui ca frunza-n rugini va pune nume,
îºi va face cãutare în om  ºi în general se va ocupa
de excursii prin lume ºi prin atom.

femeia a întrebat colegii de birou: unde sunt elfii?
oamenii

de pe stradã i-a întrebat despre inorogi ºi centauri. colegii

au zâmbit stânjeniþi, oamenii au dat din umeri. a intrat

ºi în cafenea ºi dacã ai trece pe-acolo ai pricepe din

semne

cã mulþi dintre noi nu ºtiau ce este aceea o stivã de

lemne.

trebuie sã pun ordine în
viaþa asta a mea

trebuie sã pun ordine în viaþa asta a mea,

uite la grig, vede cã viaþa nu mai are sens ºi, totuºi,

cumpãrã bilet pânã la moartea urmãtoare. îºi târãºte

ºi el, în necazul lumii, partea de greutate, câtã i-a

fost rânduitã.

am privit cerul fãrã consimþãmântul pãrinþilor ºi acum

majoritatea teoriilor mele despre cititul în stele îmi

provoacã un exces de salivã. de aceea, cu vârsta,

dependenþa

mea de întuneric e adulterã. mi-ar fi de folos: o cafea

espresso, cu zahãr puþin, o urã necheltuitã la timp

ºi un

prieten apropiat al zãpezilor. aºa mã voi afla om singur

în ceasul unui septembrie de aur obosit sau într-o

ceaþã grea, meticuloasã, când femeia de necrezut va fi

frumoasã ºi când tãcerii i se vor auzi puii în noapte

cum se auzeau pistruii, cãzând în castronaºul cu lapte

de pe chipul surorilor mele.

n-a fost bine nici cã mi-am cumpãrat prezentul cu cele

simþuri de pãmânt cã, uite la grig vede cã a greºit

sensul vieþii
ºi cu o grijã exageratã leagã împotrivirile sângelui. un ins
curios, desigur în nedesãvârºire aici în lumea de jos.
am ajuns de râsul servitoarelor în casa curiozitãii.
e-adevãrat, nici eu nu voi fi printre primii, dar gândul,
gândul e vânãtorul perfid al timpului care nu ne va ierta
cã am fost oameni. dar vom fi îndeajuns de umili, cât sã
dispãrem înlãuntrul lui, înlãuntrul timpului. admit cã în noi
toþi sufletul, încã de la început, îºi are valizele fãcute,
cã nu se ºtie cu ce se ocupã el toatã ziua,
cã este un cãlãtor obsedat de sãlile de aºteptare, însã
o vreme mã voi ascunde într-un viitor peste care vor boci
tinere femei. o vreme un apropiat al zãpezilor va ucide
pentru mine. o vreme chiar voi lãsa viaþa vraiºte,
voi lãsa cerul înstelat  pe unde o vrea el,
iar tristeþea de pe mâini prin octombrie.

Din volumul „sã ne petrecem moartea împreunã”,

Editura HELIS, 2014
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Petre Ioan CREÞU

Poeme din ciclul SPITAL II
Sângeram o luminã de moarte sub piele
 

Vedeam cum îþi urcã tandru pe pulpe alcooluri tari

pe piept îþi strãlucea minciuna ca un puf de pãpãdie

a mai rãmas doar un contur de buze strãine ca o ranã

care-mi frigea carnea privirii bolnave

ºi ura ne desprindea violent de pe oase

dimineaþa din noi în pat rãmâneau douã umbre

înstrãinate spate în spate

tu pleci sângerând din biserica umãrului meu din altarul

coastelor mele

eu rãmân ºi plutesc fãrã þintã în orb ca o barcã fãrã

vâsle

ori prelingându-mã lichid prin orbite arse de lunã.

Dintr-o singurã smucire mi-am desprins de pe privire rana

am curãþat-o de praful lunii ºi de luminã

apoi am pus-o la pãstrat în sertarul cãmãºii în carouri

sunt destule rãni acolo îmi e greu sã le numãr.

E destulã  moarte strânsã în noi ºi nori sfâºiaþi de

pãsãrile lunii

prin ochii stinºi intrã amurgul sub pleoape ocrul strâns

pentru furtunã

întotdeauna mi s-a pãrut dragostea noastrã ca un

aeroport imens fãrã piste

ºi cum spuneam sângeram o luminã palidã de moarte

sub piele.

Pe tâmpla obositã un fluture vibreazã cumva cineva i-a

frânt aripile lovindu-l de lunã.

Câmpia beatã de maci

am vãzut cum sângele câmpiei se scurge pe albia

râului secat

cu maluri de fum ºi ceaþã pânã în fântâna pãzitã de îngeri

cum lanuri de maci ºi grâu pãºesc în oglinzi þinându-se

de mânã

iar armate de fluturi se rotesc înnebuniþi în jurul lunii

cu þipete îngropate adânc sub tainice livezi

cumva lumea se pregãteºte de o nouã creaþie

de ziua în care sã se facã din nou cerurile ºi pãmânturile

în satul meu sunt dezacordate mori ce macinã lumina

sunt aliniate la margine spre nord ºi din ele creºte

întunericul peste case

tot la marginea satului înspre sud creºte greu câmpia

din rana ei picurã bãrbaþii femeile ºi copiii satului

toþi îmi sunt rude ºi mergem fluierând la prãºit de porumb

creºte din noi oblic umbra în oglindã melcii iau în

coarnele lor de aur luna

în aer aburi tari de maci vântul obosit abia de mai adie

câmpia ca un fluture de fum cu aripile arse de luminã

Spleen
- sau fluturarea mâinii înainte de a ne sinucide -

mã agãþam cu unghiile ca niºte gheare de marginea

clopotului din biserica

crescutã în mine în nopþile pe când durerea îmi

strãfulgera oasele ca de sticlã rece

pe care dacã le-ai fi lovit cu buzele într-un sãrut s-ar fi

fãcut fãrâme

nici nu ºtiu cine de ce mi-a rãstignit prietenii inevitabil

îngenuncherea ne pãtrunde

nici nu mai ºtiu câte candele au stins îngerii orfani

mântuiþi de candoarea

mâinii tale stângi fluturatã pe deasupra câmpiei arse

urletul lupilor sfâºie pe furiº întunericul rãnile din talpã

le înfãºuram cu fâºii de luminã

- îþi mai aminteºti câte vieþi anterioare am petrecut

împreunã?

ne aruncam de pe stabilopozi cu capul înainte în mare

sau în hãul câmpiei ca o luminã ciudatã prelinsã din

ochii stinºi în întunericul zilei

îþi aminteºti cum ne resetam de fiecare datã când

ne rãtãceam

între plescãitul heideggerian moarte ºi sughiþul

cântãreþei chele

crezi cã ai putea sã-mi dai brânci în nemurire?

cum îþi ascunzi rãdãcinile în nisip ºi ele se prind cu

disperare

de amintirea unicei zile atunci când ne-am construit ca

fiinþã

într-o camerã de hotel azvârlit la marginea mãrii

ce bine cã ne-am regãsit din rãtãcire printre ispitele crucii

pãream cã suntem deºi nu mai existãm demult

Cod roºu
 

eºti ca roua în zori lacrimile nopþii plânsul zeilor beþi

picurând curcubeu

privirea ta cãpruie piaptãnã fumul din livezi

ºi ninge cu petale de flori de corcoduº în urma paºilor tãi

am întrebat livada de tine când ai plecat

în loc de rãspuns au înflorit pomii

poate te-ai ascuns ca lumina într-un fir de iarbã

sau poate ai uitat demult

cum noaptea îºi cheamã pãsãrile înapoi ºi le aºeazã

pe ramuri de argint ori pe raze de lunã

cum în vãzduh se aud ºoapte ca niºte flãcãri albastre

ºi dinspre câmpie se aude lugubru simfonia spaimei

refuz sã mai privesc cum muºcã uitarea din noi

cum din rãni ni se scurg amintiri de care abia de ne mai

aducem aminte

amândoi am vãzut cum de fiecare datã când se face

noapte

strãzile încep sã umble cumva de-a valma amestecate

cu acoperiºurile

bolnave de umbrã ºchiopãtând ori picurând cenuºã ºi urã

de un timp nu ne mai încape strada s-a umplut oraºul

de noi

dinspre sud-est câmpia ca un munte se prãvãleºte peste

case ºi pomi cod roºu

Sã murim într-o tandrã uimire...

la noapte am sã visez cã voi zbura pe deasupra oraºului

aripile îmi vor fi mari ºi puternice de zeu tânãr încã

neînfrânt

mã voi opri la fereastra ta ºi mã vei întreba dacã zbor

iar eu îþi voi rãspunde cã nu nu zbor doar visez

nu ar trebui sã-þi fie teamã uneori mi se întâmplã sã mor

moartea aceea dintre singurãtate ºi altã singurãtate

poate singurãtatea mea ºi singurãtatea ta þinându-se

de mânã pe furiº

ºi unde muzica nu se cântã ci doar se aude curgând

poate urma unui suflet / poate umbra unui nor / pe

câmpia rãscolitã / lunecã un fior...

de un timp umbra mea ºovãie sã mã urmeze cumva e

gata sã gãseascã alt trup

tu mã chemai din înãuntrul meu sã fugim / sã zburãm

cu aripi de cearã / sã murim într-o tandrã uimire

- dacã vom uita drumul înapoi cãtre noi?

Spaþii înguste

dacã mã uit în urmã vãd cã m-a pãrãsit pânã ºi umbra

peste câmpie se lasã noaptea cu o spaimã nãucã în cãlcâie

din lumânarea aprinsã întunericul se prelinge pânã în

sufletul îmbãtrânit de aºteptare

cumva moartea s-a ascuns în orbita ochiului stâng

în care  lacrimile au sãpat ºanþuri adânci lumina s-a

stins a mai pâlpâit puþin ºi atât

- ieri mereu este ziua în care nu ai mai venit doar ore

rãtãcite

am  înþeles târziu cã nu e bine sã duc cu mine amintiri

doar biserica construitã cu faþa în sus cu icoanele

atârnând ca niºte limbi de clopot

ºi ceea ce s-a mai gãsit în strãfundul oglinzii

va trebui sa mã aºtepþi în casa bântuitã de copii

nenãscuþi

golitã de ferestre ºi luminã pereþii ca o piele zbârcitã

bãtrânã

unde trebuie sã-þi ºtergi de pe tãlpi urma paºilor mici

ºovãielnici

pânã la urmã ne vom contopi os în os gând în gând

frunzã în frunzã

roll soul

Sub tâmpla mea crivãþul viscolea fâºii de luminã

peste câmpia tristã trec cai nãrãvaºi în goanã nebunã

sub copitele lor tremurã carnea pãmântului translucidã

ca gheaþa

pe deasupra îºi zboarã marºul funebru batalioane de

cuci ºi corbi în vestoane negre

departe tu îþi îngropai sãrutul promis sub zãpadã.

Cumva moartea se înfiripã printre gânduri pe lângã

coaste

ºtiu cã n-am apucat sã învãþ sã exist îmi mai trebuie o

viaþã

mã izbeam solitar de umbrele ei erau peroane de ceaþã

trenul ruginit uitase sã opreascã se scurgea scârþâind

în maºina de tocat viaþã.

Eram doar privire dezbrãcatã de urã desculþã albã în

întuneric strãfulgerând albastru.

Autoportret

Sunt un om acolo uitat nãscut  într-o duminicã

la cea dintâi dungã albastrã subþire a dimineþii

într-o cãruþã în goana cailor ºi fricã de moarte

câmpia a tresãrit ºi se auzea curgând din ceruri

o luminã galbenã ºi pufoasã.

Sunt compus din aproape ºaizeci de ani ceva centimetrii

ºi barbã

un mort viu din care strãfulgerã ochii cãprui un pic spre

verde

cel mai adesea sunt rãstignit pe cruci strãine vini

închipuite

ºi în care amicii aruncã cu urã ºi cu pietre.

Þâºneºte din mine neputinþa ºi durerea prin unghii ca o

rãzvrãtire

de-o vreme silabisesc versuri din putrede cuvinte ºi

lupi urlã  la stele

în genunchi se frânge iarba muºcatã de gura fierului de

coasã

iar eu lichefiez singurãtatea ºi o îmbuteliez în peturi de

plastic.

Nu înþeleg de ce când mã vezi ochii tãi se mãresc

ºi dintr-o datã binele devine rãul peste aer giulgiul de

întuneric

eu am vãzut durerea am pipãit-o m-am logodit m-am

izbit cu fruntea

de pãmântul câmpiei pânã când am îmbãtrânit ºi am

murit.

Sunt doar o umbrã din care roade tramadolul.

Resuscitare 2
 

cohorte de îngeri damnaþi cu aripile frânte de fulger

trag dupã ei câmpia adormitã în spicul de grâu

în urma lor rãdãcini albite precum oasele

ºi multe rãsãrituri pierdute în iarbã

 

noi creºtem goi ºi lungi þinându-ne de mânã sub lumina

de aur a cornului de lunã

 

alþi îngeri atârnau agãþaþi de suflet ca de niºte toarte

deasupra fântânii din care scoteam luminã în loc de

apã

mergeam beat de întuneric împrumutat de moarte

oraºului din sud

carnea mea numai ranã sângele meu otravã e timpul

mi se tot spune la fiecare colþ de stradã

eºti omul în care soarele nu mai rãsare

 

ne îngropãm þinându-ne de mânã cu gândul cã la

primãvarã vom înmuguri
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“… cât sã-mi dreg trupul firav
cu puþinã moarte. “

Cârcotaº din fire
s-a oprit dincolo de stãvilar
sã pipãie lumina - Cu teamã
ºi încrâncenare.

Soarele – dintr-un veac apus
vitriola siluetele plopilor.

Aºa l-am ºtiu, cãzut
în darul muþeniei, exersând
erezii nimãnui de folos.

Egumen într-o vreme
- cateherisit pentru arghilofilie
tocmai fusese izgonit,
îºi proptise sãlaº la zidul
monãstirii Plumbuita,
dincolo de Podu’ Târgului Dinafarã.

- Sã trag cu ochiul la cele veºnice
ºi inima la cele lumeºti spunea,
”în devãlmãºie
ca un isprãvit” – Elie Pãsãraru’

Mã viziteazã adesea
- Celãlalt
suge neodihna zilei
pe cât îi stã în putinþã
examinîndu-mã discret
þi-apoi lunecã plagiind umbra
piramidei din colþul strãzii

- crin pe un mormânt de jidov

Îºi va aminti de mine
sunt sigur,dupã cum îþi foloseþte
limba fumegând în paraclisul
axiologic – Marturie stau
casa cucului, carâta de foc
ºi noaptea monarhului,
rivalul nostru. De aceea,
privesc cu teamã dorul
ce mã bântuie “iar gura
ne rãmâne sfãrâmatã – o joacã
a întemeierii propriu-zise”.

În mâna lipsã
þin un pui de cuc
- un idol al tinerei generaþii -

sunã discutabil

Dupã o viaþã divizatã
îndoielnicã
nu mai am nimic de negociat.

Ceea ce pot sã fac
e sã-mi amintesc;

ninsoarea ºi praful de puºcã – detalii

de la masa cea îndestulatã – În spiritul
unei gândiri existenþiale
care nu exclude-ndrãzneala desigur.

Bizar… ºi “totul era ºi pãrea
mai presus de moarte”!!

În Balanþã
câinele meu Artrhus visa
talanþii rândaºilor. Izgonit –
nu-i nimeni sã-l cheme.

Ca-ntr-o pravilã de demult
bogomilii înhãmaþi ereziei pe roate
urinau contra vântului

Se fãcuse searã – în diguri.

Sub Noian ploua mãrunt
peste laþitãþile noastre

Aprilie pe drumuri –
fãrã  de þarã sunt, ca regele nebun

Sacrilegiu!? Rector Magnificus
dupa cum zic, sacrilegiu –

doar berzele-ºi fac cuib
în vâltoarea lumii.

Strâng
mai aproape blana
câinelui meu ºi mirosul
de fiarã îmi cutreierã  nara.

Obsedant
încã  acest cuvânt
ce mi se scurge în sânge
ca otrava – Gurile rele
clevetesc la ferestre murdare –
sporind duminicii zurbaua

Îngeri schismatici spalã
uliþa rudarilor de mercantile gunoaie

- iar pe Dumnezeu
l-am ucis a câta oarã?!

Au pentru care neîntâmplate fapte
ismenitu-s-a vrerea,
de sufletul roºu, aprins – stacojiu azi
ºi s-a cuibãrit  ostatic
la masa tãcerii.

Spre pacoste ºi surpare – nevoiau
misiþii, epistola ce cu grãbire
o adãpostire la sân – bruscând
semantic arta seductiei.

Rãsboinic crud – luceafãrul de searã
Ananith profana zidul monãstirii –
cu mãscãri
în chiar joia pocãinþii.

- Ce mare mistic îþi este stãpân
De eºti atât de singur”?
“Ce tainã grea, scormoneþte la vreme
de noapte
glasul tãu cobitor”? Vinovãþia
cât este sã vede –
rãdicând praful Balcanilor
ºi damful oºtirii de gânduri

- la dogma þi puritatea sãgeþii

Tâmplatu-s-a
de-am zãbovit la îndemnarea
ºi ºtirea lui.

ªtiam cã mã aflam
într-un nod – La limita eºecului
mustea piatra foc verde subversiv
ºi-n locu’ inimii mai licãrea
vechea îngãduinþã având

faþa arsã pe-o parte.

Ca un exaltat þinteam
vârful de sus al triunghiului
“De la nouri cãtre Soare
Printre lunã ºi luceferi”.

  Toate
ce-am pãgubit
se aflã aci cu podobeli –
cum se vãd,
ca-n ultima rãsucire a tâlharului
pe cruce.

Te tulburã
ºi  pe tine istoria – Messer
aceastã  curtezanã tânãrã, plinã
de tertipuri ºi nazuri?!

Prelaþii în purpurã îþi þipã
angoasele pe Câmpia  Mierlei
cât pe ce sã-þi piardã chipul –
în armuri-sub cruce. De vreme ce
mã recunosc o anomalie, o fantã –
puþin zis incomodã aceastã
clandestinitate. Þarã de basnã!

O þarã de basnã “unde
totul putea-va sã fie vândut”! –

Cum sã-nþeleg? Ca pe-o nouã
contradicþie

supraVieþuirea?!

Certificam
cu propriul meu strigãt – absent
intrarea în acel numãr impar
ca-ntr-un vehicul biologic -

de aceea prea multe nu sunt de spus.

Tu crezi þi azi cã trupu-i o  poartã
ce poate fi “înãuntru dar ºi-n  afara ei

     nemuritoare”?!

Risipitorii sunt gata sã-þi lege
glezna prin ochiul rãmas deschis – Curgi,
curgi mai e nevoie sã te privesc, sã te

ascult,
treaz sã rãmân
þi-n umãrul cadânei  împins – sã plâng
hulpav, învins ºi de nimic?

Trebuia sã fi presupus
cã nu pot þine “în cuvenitã
consideraþie uzanþele”

Maliþios
“nu mai vãzusem pe nimeni
aºa de-ndârjit în propria-i pieire”

Ca-ntr-un silogism perfid
de-aº fi ºtiut,
stricam acolo o vorbã,
un tertip,
spre a nu tulbura
mai mult decât e nevoie
obiºnuinþa –
ascunsã sub masca infamiei.

Simetrice
stoluri de grauri
înclinã tarafuri – ruginind
în acoperiþuri de tablã

roºie – Toamna-i pe aproape.
În surâsul cocotei. Numai zidul
sinagogii sever ne desparte.

Atât de netedã-i lumina amiezii
încât Statuia Cãrturarului ni se alãturã –
încercatã de-o mânie târzie.

Miþunã pe strãzi.
Îmi revine trista vocaþie
de-a fi viu. Mereu
“de pazã peste noul zvon”

În urmã
am deprins a ne mânca
unii pe alþii – dovedindu-ne utili

Jupuite de vii
cuvintele cãpãtau culoarea roþie
a fructelor de cârmâz
în plinã bancrutã.

Trecusem Podu’ Calicilor
predilect cãtre Uliþa Marghidanilor.
În lumina perfidã se insinuau
bucile matracucii, - sânii cãzuþi
în borheturi vegetale
cu iz de þiitoare nevroticã

lucru de-nþeles

“aþa  pierirã mulþi”
ºi nimeni n-ar califica aceasta
în afara pietãþii noastre seculare.

Urmându-i
deaproape-maestrului desigur
am intrat în Freiburg
la vremea magnoliei înflorite –
posibilã formulã a inefabilului?! –
cârtind în limba ce mã poartã
cu precãdere supusã temei,
lucru pe care l-aþi putea trece
cu vederea – Canon dintru-n exod
niciodatã pe sfârºite de parcã
viaþa mea despuiatã de iluzii zeloase
se risipea în incununabule
printre “searbedele umbre” disimulate
dorului de nefiinþã ºi
scarabei de aur adormiþi

- Pânã la urmã murim singuri
mi-am zis, clamând
 deznãdejdea anonimului.

Ploua mãrunt ºi curcubee
- niºte cârpe acolo?! – deasupra oraºului
  fluturau limpede a bunãcuviinþã.

Mã nãpustisem pe uliþi
ca la zaverã vremea scadenþei sosise
în creierul pãpuºii fãrã viaþã din vitrinã
se mistuiau pe rând þipetele nevestei
fotografului Cârjaliu ºi de prisos
câinele abisului dupã un cod genetic

schimbat
lãtra la Zidul plângerii – în ruinã
- pãrãsisem de curând tagma prozeliþilor,

sudoarea îmi curgea în omilii pe crucea
fardatã ºtiam doar atât cã-mi ºtergeam
lacrima – cu discul palmei – care pierise.

Aº fi putut cãdea
la învoialã?-
cabrat în înfãþiºãri multiple,

viaþa – ca o altã premisã
o trec în miracol.

Puþin îngãduitor
las’ altora fructul – preaplinul
pãstrând mai cu seamã
pentru mine nesaþul.

Poþi dobândi peste noapte
alt grai, în mesteceni cedând
arhaic trup de fecioarã?-

 Grãbit eu însumi fiinþã
a intrãrii
cãzut la învoialã    deschid
cãtre lume tot atâtea capcane.
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Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (V)

     (continuare din numãrul trecut)

TITLUL  DE  PROPRIETATE

 1. Convocarea

Leni se trezi dis-de-dimineaþã, dupã o noapte de nesomn
în care un gând  nu-i dãduse pace: cum sã facã rost de

bani pentru carte ?...

Exista o singurã posibilitate: sã-ºi vândã pãmântul primit
de la bunicul Costicã Ionescu !

Cum însã Titlul de Proprietate mai menþiona încã doi
moºtenitori, pe unchiul Spiridon Ionescu, de 90 de ani, ºi
pe mãtuºa Teodora Ionescu, de 85 de ani, problema
vânzãrii i se pãrea complicatã ºi îndepãrtatã, cu atât mai
mult cu cât cei doi, conservatori pânã în mãduva oaselor,
nu acceptau niciun fel de vânzare...

Pentru a evita o separare a sa pe cale judecãtoreascã,
Leni îºi propuse, în acea noapte de 5 martie 2013,
atingerea a douã obiective: convingerea celor doi de
eficienþa vânzãrii pãmântului ºi gãsirea unui împuternicit
care sã-i reprezinte la Notariat, întrucât la vârsta lor orice
deplasare era aproape o aventurã, aºa cum s-a ºi dovedit.

Construindu-ºi acest plan, Leni îl sunã în aceeaºi zi pe
vãrul sãu, Traian, fiul Teodorei Ionescu, propunându-i
calitatea de împuternicit. Acesta acceptã, dupã ce-i atrase
atenþia asupra pericolului de împotrivire ce va veni din
partea unchiului Spiridon:

- Eu o voi lãmuri pe mama, dar pe tine nu te vãd bine cu
unchiul !... De parcã n-ar fii destul cã-i un bãtrân încãpãþânat,
mai stã ºi departe, tocmai în vãgãuna aia, la Poiana !

- Traian, astãzi este 5 ºi pânã pe 25 îl voi lãmuri, sunã
scurt ºi hotãrât rãspunsul lui Leni.

Pentru Leni urmarã zile de negocieri, purtate prin telefon,
cu unchiul Spiridon, medic ºi proprietar a peste 30 de
hectare de pãmânt în zona Poiana, Arcanu.

   Cunoscând trecutul glorios al unchiului, curajul ºi
nonconformismul sãu, ca un bagaj genetic al neamului
dinspre tata, bagaj cu care se familiarizase, se angajã

într-un adevãrat duel al întrebãrilor, cu sau fãrã rãspuns,
ce curgeau ºuvoi:

- De ce vrei sã vinzi ? porni scurt Spiridon Ionescu
- Nu-i rentabil, unchiule.
- Da ce-i rentabil pe lumea asta?! filozofã unchiul fãcând

eforturi de a-ºi pãstra calmul.
- Nu ºtiu !... rãspunse Leni, convinsã cã va urma un

examen de verificare a cunoºtinþelor.
- Unde e situat pãmântul ?
- Pe lunca Ialomiþei.
- ªi ce are de vrei sã-l vinzi ?!
- Nu-i rentabil, ce iau pe mere dau pe pere !
- Nu-i într-o asociaþie ?!
- Ba da...
- ªi cât impozit dai ?
- Atât - ºi-i spune suma.
- De ce aºa mult  ?... eu nu plãtesc atât impozit !
- Este pe zone, aici atât plãtesc, am chitanþele !
- Vorbim mâine ! mai zise închizând telefonul.
A doua zi, Leni sunã iar:
- Te-ai gândit ?
Dupã o pauzã , unchiul ºuierã în forþã, convins cã sorþii

sunt de partea lui:
- Vreau sã vãd chitanþele !... Înseamnã cã terenul este

în intravilan.
- Acum nu e, dar o sã fie.
- Ei vezi ! Îi creºte valoarea! Nu vinzi nimic, auzi !
- Dacã-l trece la intravilan se va mãri ºi impozitul peste

mãsurã, rãspunse Leni sigurã pe ea.
- Hai, lasã tu !...o persiflã unchiul.
- Ba nu, eu nu mai pot sã-l duc, ºi pe urmã am nevoie

de bani !... puse punctul pe„ i” Leni.
- Când ai nevoie de bani nu vinzi pãmântul moºtenit

din strãbuni !... ºi vocea rãstitã a bãtrânului rãsuna în
toatã camera.

- Dar ce faci ?!...strecurã Leni.
- Te împrumuþi, asta faci.
- Eu mã gândeam sã punem un împuternicit sã ne

reprezinte la vânzarea pãmântului,  apoi împãrþim banii
ºi cu asta basta !

- ªi unde faceþi împuternicirea ?
- La Notariat la Ciocârlia, cã-i mai aproape de dumneata.

Pe 25 vin cu Traian cu maºina, te luãm la Ciocârlia, într-
o orã facem actele ºi pânã la ora unu te aducem înapoi la
Padina. Îþi promit cã nu dureazã mai mult !...

- Aa, pe Traian îl puneþi împuternicit ?
- Da.
- Nu pot sã merg ! zise cu cinism bãtrânul, luând-o de

la început.
- De ce ? încercã Leni sã câºtige timp de întãrire.

CÂTEVA ACTE  DIN ANUL
1941, PRIVITOARE LA
BROªTENII LUI ZAPPA

În arhiva Protopopiatului Urziceni, pe lângã multe acte
din perioada interbelicã ºi din anii celui de-al doilea
rãzboi mondial, referitoare la parohiile ºi comunitãþile
din vestul judeþului Ialomiþa, se pãstreazã ºi câteva din
anul 1941, în legãturã cu parohia Broºteni. Însemnãtatea
lor se poate desprinde din faptul cã prezintã obiectele
de patrimoniu dãruite de Evanghelie Zappa ctitoriei sale
religioase din Broºteni ºi pãstrate dupã opt decenii
aproape, de la moartea filantropului. Pe de altã parte,
se menþioneazã oamenii cu stare ai comunitãþii ºi
îndeosebi proprietarii funciari, adicã moºtenitorii sau
cumpãrãtorii întinsului domeniu stãpânit la mijlocul
secolului al XIX-lea de cãtre Zappa.

La 25 februarie 1941, rãspunzând unei adrese oficiale
a Protopopiatului Urziceni, Pr.Gheorghe I.
Constantinescu, parohul de la Sfântul Nicolae Broºteni,
a trimis un inventar al bunurilor vechi care se pãstrau în
bisericã. Adresa oficialã, cu nr.35/1941, menþiona
urmãtoarele:,,Prea Cucernice Pãrinte Protoiereu, În
conformitate cu ordinul P.C.Voastre no.155/941, am
onoarea a înainta alãturat un exemplar din inventarul
parohiei, completat cu numele obiectelor sacre, vechi,
specificând în dreptul lor vechimea ce au. Totodatã, vã
anunþ cã m-am conformat ordinului, pãstrând un inventar
în arhiva parohiei, iar unul s-a lipit în Sf.Altar al bisericii
parohiale. Paroh, (Ss) Gh.I. Constantinescu”1.Actul care
însoþeºte aceastã adresã reprezintã inventarul bunurilor
de patrimoniu aflate la începutul anului 1941 în

- Ce, nu ºtii ! Sunt bolnav, am cancer la prostatã, am
incontinenþã urinarã, sunt vai de mine, nu pot sã ajung
nici pânã la poartã !...

- Te ajut eu cu Traian.
- Nu pot nici sã mã îmbrac !...
- Te îmbrac eu cu Traian.
- Mie nu-mi trebuie pãmântul ãsta, eu am destul, luaþi-

l voi !
- ªtiu, dar chiar ºi aºa trebuie sã mergem la Notariat !
- Nu poot ! Sunt pe mooartee ! þipã cât putu Spiridon

Ionescu închizând telefonul ºi lãsând conversaþia în
coadã de peºte...

Dacã ai fi pe moarte nu ai avea atâta putere sã zbieri !

gândi Leni.
Traian se învoise de la servici ºi fãcuse programare la

Notariatul Cristinei Nedelea din Ciocârlia pentru ziua de
25 martie.

Tanti Teodora era pregãtitã, dar unchiul Spiridon ?...
Pe 24 seara, glasul lui Leni în telefon suna, de aceastã

datã, scurt ºi autoritar:
- Unchiule, mâine dimineaþã, la ora 8, sunt cu Traian la

dumneata.
- De ce ?! rãsunã la telefon o voce puternicã sufocatã

de indignare.
- Te luãm la Notariat la Ciocârlia, rãspunse sec Leni.
- De ce ?! ...
- Deci, toþi trei, dumneata, tanti Teodora ºi cu mine, îl

împuternicim pe Traian sã vândã pãmântul.
- Pãmântul nu se vinde !...
- Când ai mult, da, dar nu ºi când ai puþin, cã nu-i

rentabil, zise Leni cu calm.
- Eºti tu deºteaptã ! rãsunã batjocoritor glasul unchiului.
- Am nevoie de bani ! se încordã Leni.
- Nu pot sã merg ºi basta !
-Trebuie sã mergi, cã Traian s-a învoit de la servici ºi a

fãcut ºi programare la Notariat !
- Mã forþezi ! se umflã bãtrânul.
- Da ! se umflã ºi Leni.
- Mã pui tu pe mine în faþa faptului împlinit ?! þipã unchiul.
- Da !... chicoti Leni.
- Eºti tu deºteaptã !... râse unchiul.
- Da !... râse ºi Leni.
- Ce Notariat ?!
- Al Cristinei Nedelea, nu þi-am spus ! continuã Leni,

care din cauza nervilor îºi stãpânea cu greu  criza de râs.
- Aaa !... Este prietena mea !
- ªtiam !... Sã vezi cã nu o sã dureze mult !...
- O sã râdã de mine când o vedea cã vând pãmânt !
- Ba nu !
- Ba da ! Eºti tu deºteaptã !... þipã iar, închizând

telefonul.                               (urmare în numãrul viitor)

proprietatea bisericii din Broºteni. Însemnãtatea lui constã
în faptul cã menþioneazã, concret, bunurile bisericeºti
dãruite de filantropul Evanghelie Zappa ctitoriei sale din
Broºteni, în vecinãtatea cãreia avea sã fie înhumat în
1865. Inventarul cuprinde icoane, sfeºnice, candele, potire
etc., realizate în anul 1853, aºadar înaintea ridicãrii propriu-
zise a bisericii. Ctitorul a dorit sã lase bunuri de valoare
bisericii sale, bunuri care ºi la aproape opt decenii dupã
moartea sa erau în bunã stare, cu excepþia unor cãrþi ºi a
unui Epitaf, mai vechi decât restul obiectelor. Policandrele
erau realizate din bronz, restul odoarelor fiind din argint
masiv, iar icoanele împãrãteºti fuseserã pictate în aur
lichid. Actul menþioneazã urmãtoarele date:

,,Inventar de averea mobilã a parohii <<Sf.Nicolae>>
1940-1941. Averea mobilã. Obiecte, odoare, cãrþi etc.

Numirea obiectelor ºi descrierea lor; valoarea lei, starea
în care se aflã, observaþiuni.

1.Icoane. 9 icoane împãrãteºti la tâmplã-bunã-pictate
în aur lichid, la anul 1853.

2.Sfeºnice. 1 (un) policandru cu 24 lumini -bunã- din
bronz masiv, din anul 1853; 1 (un) policandru cu 9 lumini
-bunã- din bronz masiv, din anul 1853.

3.Candele. 6 (ºase) candele de argint -bunã- din argint
masiv, de la anul 1853.

4.Vase pentru serviciu. un potir de argint masiv -bun-
din anul 1853; un Sf.disc de argint masiv -bun- din anul
1853; un Sf.Epitaf pe pânzã -mediocrã- nu se ºtie anul.

5.Cãrþi de ritual. Sf.Evanghelie, cu capace de argint -
bunã- tipãritã la Neamþ 1845, din anul 1853 donat(ã); Vieþile

Sfinþilor, 10 volume, chirilice -uzate- din anul 1835-1836.
Pentru exactitatea celor cuprinse, Preot, (Ss)
Gh.I.Constantinescu”2.

Un alt treilea act, de fapt o anexã a unei adrese a
amintitului preot cãtre Protopopiatul Urziceni,
menþioneazã, sub formã de tabel, numele a 16 enoriaºi

ai parohiei din Broºteni, cu stare materialã bunã, unii
dintre ei fiind ºi principalii sprijinitori ai bisericii. Sunt
menþionate numele a 5 mari proprietari funciari, 6
comerciani ºi 5 proprietari de nivel mediu. Dintre aceºtia,
4 aveau domiciliul în Bucureºti, 9 în Broºteni, 1 în Alexeni
ºi 2 în Grindaºi. Intereseazã îndeosebi faptul cã unii dintre
marii proprietari funciari, stãpânitori peste pãrþi din întinsul
domeniu Zappa de odinioarã, aveau nume de rezonanþã.
Primul era Tancred Constantinescu, domiciliat în Aleea
Vulpache nr.7, Bucureºti, deputat ºi senator liberal, fost
Ministru al Industriilor ºi Comerþului, întemniþat de
comuniºti la Sighet în 1950, unde a ºi murit, un an mai
târziu3. Urma Romulus Ionescu-Galbeni, fruntaº þãrãnist4,
domiciliat în str.Gheorghe Cantacuzino nr.61, Bucureºti.
Al treilea mare proprietar era Nicu Cociu, domiciliat tot în
Bucureºti, în str.Eminescu nr.20. Apoi era menþionatã
Magdalena col.Cancicov, domiciliatã în str.Caragiale nr.28,
Bucureºti, ruda ministrului liberal Mircea Cancicov.
Singurul dintre marii proprietari agricoli cu domiciliul în
Broºteni era Gheorghe Mexis, descendent colateral al
amintitului Evanghelie Zappa5.

Dr. ªtefan GRIGORESCU

NOTE:
1.Arh.Protopopiatului Urziceni, Dosar no.2, coprinzând

hârtiile primite pe anul 1941,f.67.
2.Ibidem, f.74.
3.Ion Mamina, Ioan Scurtu,Guverne ºi guvernanþi. 1916-

1938. Editura Silex, Bucureºti, 1996, p.158-159.
4.Ruda cunoscutului lider þãrãnist postdecembrist,

Nicolae Ionescu-Galbeni.
5. Arh.Protopopiatului Urziceni, Dosar no.2, coprinzând

hârtiile primite pe anul 1941,f.158.
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Pe când mai era încã în România, Eugen Ionescu
debuteazã cu un volum de poezii intitulat Elegii
pentru cei mici. Nimeni nu-i putea prezice gloria pe
care o va atinge ca dramaturg. Surprinzãtor, cum îi
era firea de altfel, schimbã brusc formula de debut,
luând-o însã pe cãi ocolite. Al doilea volum este unul
de criticã literarã pe care îl boteazã ºocant Nu. O
primã observaþie: acum apar semnele unui
narcisism nedisimulat, Ionescu îºi evalueazã
elogios calitãþile de critic. Ca sã nu treacã
neobservat, se opreºte la nume mari, în vogã ºi
publicã trei studii consacrate lui Arghezi, Ion Barbu,
Camil Petrescu. Este o adevãratã tehnicã a
contestatarilor de a ataca sus, cât mai sus. Ionescu
foloseºte metoda. ,,Critica poeziei argheziene se
cere riguros ºi aspru selecþionatã”, scrie el ºi apoi
orienteazã precis atacul spre o mare autoritate a
momentului, Eugen Lovinescu: ,,Unii dintre
admiratori (ai lui Arghezi – n.n.) se dovedesc
nesiguri, în cele din urmã convinºi, precum d. E.
Lovinescu, ale cãrui teoretizate revizuiri indicã
întotdeauna o lipsã de siguranþã ºi de personalitate”.
(Tudor Arghezi). Pentru a ºoca, pãrãseºte criteriile
criticii ºi introduce în comentarii informaþii adiacente
actului de creaþie. Camil Petrescu, pretinde Ionescu,
ar fi crezut „în  capacitatea extraordinarã a viziunilor
mele critice”, credinþã care moare brusc odatã cu
eºecul cronicii despre  Patul lui Procust. Ce se
întâmplase? Noul critic, lãudat de Camil Petrescu,
þine sã-l dezamãgeascã rapid, pentru ca impresia
ce o va declanºa sã contrarieze cât mai puternic.
ªi reuºeºte. Dupã apariþia cronicii, Camil Petrescu
rãmâne stupefiat ºi îi spune cuiva: ,,S-a tâmpit!” Se
referea la Ionescu. Mãrturisirea o gãsim chiar în
volumul Nu. Natura ºi fibra scriitoriceascã ale lui
Eugen Ionescu încep astfel sã se contureze mai
bine.
Pãrãseºte România în 1938, în turbulenþa de

dinainte de rãzboi, care rãvãºea mediul scriitoricesc
ºi intelectual român, mai ales cel politic. Ideile aveau
nevoie de timp sã se sedimenteze. Numai cã timpul
nu aºtepta pe nimeni. Aburii istoriei erau prea
fierbinþi. Eugen Ionescu va judeca crunt generaþia
lui: ,,Noi am fost niºte bezmetici, niºte nenorociþi,
se confesa el în 1945. În ceea ce mã priveºte, nu-
mi pot reproºa cã am fost fascist. Dar lucrul acesta
se poate reproºa aproape tuturor celorlalþi: Mihail
Sebastian îºi pãstrase o minte lucidã ºi o omenie
autenticã. Ce pãcat cã nu mai este. Cioran e aici (la
Paris – n.n.), exilat. Admite cã a greºit în tinereþe.
Mi-e greu sã-l iert. A venit sau vine zilele astea
(septembrie 1945 – n.n.) Mircea Eliade: pentru el
totul este pierdut de vreme ce «a învins
comunismul»”. Teribile vorbe, dar nu pentru violenþa
lor le-am reprodus, ci pentru cã în ele am gãsit
semnele timpurii ale mâhnirilor ºi revoltei scriitorului
dominatoare chiar ºi  când îºi judeca prietenii.

Integrarea lui în cultura francezã va veni relativ
repede, graþie apropierii  de scriitorii de la revista
Cahiers du Sud. Succesul ca dramaturg îl gãseºte
franþuzit, Eugen Ionescu devenise deja Eugène
Ionesco. Primele aprecieri le dobândise cu Lecþia ºi
Cântãreaþa chealã. Ulterior s-a remarcat cu producþii
interesante: Scaunele, Rinocerii, Regele moare,
care vor intra în ceea ce s-a numit literatura
absurdului. Pierre de Boideffre îl include, împreunã
cu Ar thur Adamov, în capitolul ,,antiteatrul
metafizic”. A fost creatã chiar o legendã în jurul
succesului lui. S-a spus multã vreme cã piesa
Scaunele s-a jucat la Paris fãrã întrerupere câteva
decenii. Într-adevãr, în Cartierul latin, în fereastra
unui imobil de pe Rue Mouffetard,  un anunþ
prevenea trecãtorii cã acolo se joacã neîntrerupt

George APOSTOIU

Despre Eugen Ionescu ºi nu numai
respectiva piesã. Am intrat din curiozitate: o salã
micã la parter ºi câteva scaune. Nu am avut
niciodatã norocul sã prind un spectacol. Nu vreau
sã spun cã nu erau spectacole, dar nu ºtiu cine a
avut interesul sã întreþinã legenda discutabilã a
reprezentãrii neîntrerupte. Nu aceasta este
elocventã pentru dramaturgia lui  Eugen Ionescu.
Mult mai important este faptul cã numele lui va fi
îndreptãþit alãturat pãrinþilor ºi reprezentanþilor de
seamã ai teatrului absurdului: F. Kafka, S. Beckett,
H. Pintter, A. Adamov, A. Camus ’.a.; cã a fost
membru al Academiei franceze; cã prestigioasa
editurã Gallimard a publicat, începând cu 1960,
ºase volume din opera lui.
Impunerea lui în viaþa literarã parizianã a beneficiat

de un anumit sprijin. Întâlnirea cu Albert Camus i-a
fost de mare folos. O remarcabilã intuiþie, dar ºi
sfaturile lui A. Camus îl ajutã sã se integreze rapid
în moda literarã a momentului. Teatrul absurdului îºi
avea reþetele lui. Alain Bosquet gãseºte treizeci ºi
ºase de trucuri de care s-a folosit Ionesco  în piesa
La Cantatrice chauve, printre care: falsa candoare,
antiteza, amnezia, pãcãleala, povestea cu nebunii,
amestecul confuz al personajelor ºi, poate cel mai
frapant, logica ilogicã. Natura talentului ºi firii lui
Ionesco îi faciliteazã trecerea de la teribilismul din
vremea bucureºteanã la umorul straniu ºi  grotesc
rezultate din amestecarea tragicului ºi comicului atât
de mult uzitate  în literatura absurdului. În anii 50-60
ai secolului trecut scriitorii inventaserã moda de a
demonta mecanismele gripate ale unei societãþi în
care comunicarea nu mai funcþiona normal. Eugène
Ionesco  va fi unul dintre importanþii reprezentanþi
ai acestei mode. Este un as al calamburului. ,,La
vérité n’a que deux faces mais son troisième côté
vaut mieux”, scrie el undeva. Dar sã-l urmãrim cum
se foloseºte de  ,,logica ilogicã” pentru a teoretiza
teatrul de avangardã. ,,Omul avangardei se opune
sistemului actual. E criticul faptelor existente. Teatrul
de avangardã… e ca un teatru în marginea teatrului
oficial: pãrând sã deþinã  prin expresia lui, prin
cãutarea lui, prin dificultatea lui o exigenþã
superioarã. Adevãrata artã zisã de avangardã sau
revoluþionarã este aceea care, opunându-se cu
îndrãznealã vremurilor sale, se dovedeºte inactualã.
Visându-se inactualã, ea regãseºte acel fond comun
universal…ºi, fiind universalã, poate fi consideratã
drept clasicã”.

Atitudinea lui politicã nu urmeazã cursul amiciþiilor
literare ºi nici pe cel al curentului majoritar din rândul
intelectualilor francezi. La Paris, în anii de dupã
rãzboi, beneficiind de lupta pe care o duseserã
împotriva ocupanþilor naziºti, comuniºtii ocupau un
loc important în viaþa politicã ºi intelectualã a Franþei.
În mare, intelectualitatea francezã era preponderent
de stânga ºi chiar a creat o tradiþie în acest sens. Ei
bine, în aceastã ambianþã, Eugen Ionescu rãmâne
un anticomunist convins ºi sever. Am gãsit
consemnatã aceastã atitudine pânã ºi în Micul
dicþionar enciclopedic, publicat în 1978, la Bucureºti,
la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã. Iatã ce se scrie
acolo: ,,În viaþa publicã (articole, interviuri), se
situeazã pe poziþii anticomuniste” (p.1371).
În 1976,  prestigioasa Universitate Catolicã din

Leuven i-a decernat dramaturgului titlul de Doctor
honoris causa. În calitatea mea de ataºat cultural
în Belgia fusesem invitat la ceremonie de rectorul
Universitãþii, o cunoºtinþã mai veche cu care aveam
relaþii amicale, aºa cum reuºisem sã am ºi cu alþi
mari scriitori ºi artiºti  belgieni. Distinsul amfitrion a
þinut sã mã prezente lui Eugen Ionescu chiar înainte
de festivitate. Dramaturgul aºtepta nerãbdãtor
ceremonia, soþia îl mângâia delicat din priviri.

Îndreptându-mã spre el citeam pe chipul lui cã nu
mai are resurse de rãbdare. Se miºca ciudat, pe
loc, cu neastâmpãr. ªi el ºi doamna trãiau intens
evenimentul, dar se manifestau diferit. Agitaþia
dramaturgului m-a frapat. Starea de neliniºte îi
accentua ºi mai mult privirea lui vie. Alãturi, cu ceva
mai mult calm, aºtepta un alt candidat la gloria
universitarã, nu mai puþin celebru, cineastul
american de origine greacã, Elia Kazan. Mai era
ceva timp pânã la deschiderea ceremoniei.
Prezentat maestrului, între noi se leagã un dialog
din care reproduc numai o parte.

– ... De ce sã vorbim franþuzeºte, mai bine
româneºte...

Mã uit la doamna. Zâmbeºte amabil,  iar semnele
grijii pe care i-o purta soþului se mai risipirã.

– Cum doriþi. Continui: sunt deosebit de onorat sã
vã cunosc. Noi vã preþuim foarte mult în România.
ªtiþi, în þarã piesele dvs. au fost jucate la teatre de
prestigiu, sunteþi cunoscut ºi apreciat...

– Am fost. Piesele mele au fost jucate. Aujourd’hui
c’est défendu!

Nu-i fãceam un compliment gratuit, iar ºansa de
a-l cunoaºte pe autor îmi împrospãtase entuziasmul
ºi emoþiile cu care vãzusem spectacolul  cu
Rinocerii la Bucureºti. Nu ºtiam cã intervenise
nenorocita de interdicþie. Maestrul surprinde mirarea
mea. Mã strãduiesc sã-mi controlez reacþiile, fiind
interesat cu mult mai mult de a continua dialogul
decât de subiectul acestuia intervenit intempestiv.
Aveam o ocazie unicã de a sta de vorbã cu Eugen
Ionescu.

– Da, reia maestrul. Aºa se întâmplã azi în
România …

Se apropie o tânãrã:
–  Fata mea, zice olteneºte Eugen Ionescu, Marie-

France...
Tânãra era în cãutarea unei brichete. Îi sunt de

folos. Tatãl o pune la curent cu calitatea mea oficialã.
Marie-France terminase de aprins þigara ºi, la

auzul funcþiei mele, îºi strânge nervos sprâncenele
ºi plecã fãrã sã spunã un cuvânt.

– Iertaþi-o, spune oarecum stânjenit dramaturgul.
Doamna Ionesco  schiþeazã un alt zâmbet. Ceremonia

întârzia. Discuþia a continuat cu remarci usturãtoare ale
lui Eugen Ionescu la adresa regimului comunist din
România. L-am ascultat cu deferenþã. Nu l-am contrariat
cu nici un comentariu. Îl priveam zâmbind.

Însemnãrile mele notate ,,la cald” sunt entuziaste.
Avusesem doar onoarea de a vorbi cu marele
dramaturg Eugène Ionesco, membru al Academiei
Franceze.

Cât despre Marie-France Ionesco… Gestul ei
trãda încrâncenare. Refuzul mut ºi încruntat de a
asista sau de a participa la discuþia atât de aprinsã
de venerabilul ei tatã m-a surprins. Ar fi fost
interesant sã-i aud pãrerile. Deºi foarte tânãr,
dobândisem capacitatea de a asculta interlocutorii
ºi de a le respecta opiniile. Diplomaþia o cere. Am
încercat sã vãd raþiunea gestului tinerei Ionesco. Nu
mi-a fost greu sã o înþeleg. Pentru Mademoiselle
Ionesco eu eram de dincolo de cortina de fier. Aºa
era. Dacã ne aºezam la taifas nu aº fi negat. Nu am
negat-o niciodatã ºi nu aº fi putut sã o fac nici atunci.
Întâmplarea, oricât de bizarã, era pentru mine una
oarecum comunã. Trecusem prin altele mult mai tari.
Într-o împrejurare mi s-a propus sã trec acea cortinã.
Nu am acceptat. Am þinut pentru mine tentativa de
ademenire, aºa cum am þinut ºi discuþia cu Eugen
Ionescu. ªi mã bucur.

Ceea ce stãruie în amintirea mea este entorsa la
politeþe a domniºoarei Ionesco. Sã nu fi auzit
niciodatã domnia sa cã o bunã dovadã de culturã
este  curtoazia? Eu, cel de dincolo de cortina de
fier,  auzisem.

(Ca ºi cele precedente, acest fragment a fost
preluat din volumul Neamul ºi Babilonia, 2009)
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 Ion Roºioru

Sunt precum salcia
din valuri

Pe Dunãrea umflatã încã trec barje grele în aval:
Firesc e sã m-acuz pe mine cã încã lâncezesc pe mal!

Un trunchi de salcie adastã sã-l ducã apa mai departe:
Vremelnica iubire sfântã mi-a fost escalã cãtre moarte!

Întru salvarea buturugii apar þiganii cu þapine:
Cândva la þãrmul mântuirii pãrelnic m-ai adus pe mine!

Se înteþeºte primãvara ºi apa creºte-n voia ei:
Sunt precum salcia din valuri ºi nu mai ºtii cu mine ce-i!

De vinã-i numai timpul
Dacã-ai gãsit de cuviinþã sã te retragi din soarta mea,
De vinã-i numai timpul care nu s-a-ndurat pe loc sã

stea!

Dacã nisipul din clepsidrã întru blestem s-a rãsturnat,
De vinã-i numai timpul care macazul brusc ºi l-a

schimbat!

De ni s-a spulberat cenuºa de sub acelaºi spornic rug,
De vinã-i numai timpul care nicicând n-a fost mai centrifug!

Dacã febrilã toamna noastrã de dor s-a-nãbuºit sub nea,
De vinã-i numai timpul care s-a-nverºunat sã nu ne vrea!

 Foºnesc marame viitoare
Se pierde-n dimineaþa clarã cel de pe urmã fir de fum:
Pedeapsa karmicã începe ºi n-am motiv sã n-o asum!

Dã tonul primãverii cucul ce-ºi strigã numele prin crâng:
Mi-aº umili singurãtatea de m-aº porni din nou sã plâng!

La curba drumului ce trece prin sat sunt douã cruci în plus:
Te-mpaci definitiv cu gândul cã-n viaþa ta am fost intrus!

Foºnesc marame viitoare prin duzii doamnei Aiºé:
Mã-ndrept ºi azi spre cimitirul turcesc ºi mã întreb de ce!

 Privesc îngândurat în zare
În gara tot mai bântuitã a-ncremenit bãtrânul ceas:
Pe cât de doi am fost odatã pe-atât de nimeni am rãmas!

Torentu-n vechea carierã aduce mâl de pe versant:
Tânjesc sã mai primesc ºi astãzi epistole la Post-Restant!

Îºi drege vocea zgrumbã cucul în lunca de pe malul stâng:
Sã nu te-nduioºeze faptul cã n-am putere sã mai plâng!

Pescarii lipoveni beau votcã stalicinaia pe malul drept:
Privesc îngândurat în zare, îmbãtrânesc ºi te aºtept!

Adãstând te-am nemurit
Mirosind a stepã arsã s-a pornit un vânt anost:
Preþ de-o varã încercare pantunisticã mi-ai fost!

Dinspre stepa pârjolitã s-a iscat un vânt uscat:
Preþ de-o toamnã zvãpãiatã te-am iubit înfrigurat!

Dinspre stepa fãrã margini s-a-nteþit un vânt tehui:
Preþ de-o iarnã nemiloasã mi-ai fost zare care nu-i!

Dinspre stepa blestematã s-a zburlit un vânt smintit:
Preþ de-o primãvarã-ntreagã adãstând te-am nemurit!

 Îi râd în faþã umbrei
Bãtrânul cal se face-n urmã pe zarea stepei tot mai punct:
Plantez o cruce de mesteacãn la capul dorului defunct!

Bãtrânul cal se face-n urmã pe zarea stepei tot mai fum:
M-am împãcat deja cu gândul cã n-o sã te mai vãd nicicum!

Bãtrânul cal se face-n urmã pe zarea stepei tot mai nor:

Mi-am sugrumat orice nãdejde cã lângã tine o sã mor!

Bãtrânul cal se face-n urmã pe zarea stepei tot mai jind:
Îi râd în faþã amãgirii c-o sã te mai zãresc venind!

Nu uit cã vieþii îi zâmbeºti
Din amintire se revarsã mireasma merilor domneºti:
Ignori pustiul ce mã este, nu uit cã veºnic înfloreºti!

În fagul ce-i deja cenuºã un cuc prevestitor cânta:
Ignori taifunul ce mã zboarã, nu uit statornicia ta!

Ne-a prins la primul picnic ploaia într-o livadã de lãmâi:
Ignori cã soarta mã crispeazã, nu uit cã veselã rãmâi!

Cafeaua ne-a rãmas intactã în ceºti albastre chinezeºti:
Ignori cã moartea mã-nteþeºte, nu uit cã vieþii îi

zâmbeºti!

Va cãdea o stea
Pun pe foc cãpãstrul calului nãtâng:
De trei zile-s stepã, de trei zile plâng!

S-a pornit austrul, bate dinspre jar:
M-a bãtut destinul, l-am furat la zar!

Stepa-i fãrã margini, eºti pelin în ea:
Va icni o buhã, va cãdea o stea!

A secat dereaua, urlã un enot:
O sã iasã luna, o sã mor de tot!

Fârtat de cruce neagrã
Fârtat de cruce neagrã m-am prins cu ceasul rãu
Sã nu mai ies de-a pururi cu plin în drumul tãu!

Fârtat de cruce neagrã m-am prins cu piaza-rea
Sã nu mai trag nãdejde c-o sã te rup de ea!

Fârtat de cruce neagrã m-am prins cu visul bont
Sã nu mai trec spre tine de niciun orizont!

Fârtat de cruce neagrã m-am prins cu-amarul tot
Sã nu mai pot în moarte din suflet sã te scot!

GEORGIAN GHIÞÃ

Noaptea
Noaptea, prin visele mele
fiecare om trãieºte în acelaºi trup cu câinele sãu,
de aceea eu umblu cu picioroange.

Simt cum în vârful lor aerul este mai dulce,
ºi praful mai subþire ºi mai rar,
ºi vocile unora mai scãzute,
ºi privirile lor mai mici.

Aici timpul nu are culoare
cu mâini de chiciurã îmbrac destine nescrise
ºi-ncerc sã sparg în douã pãrþi egale
oglinda care îmi reflectã raze târzii
de ce-a fost ºi ce este.

Paºii din spate
Începuse sã bea din þigarã cu coada ochiului.
Prizonier între vene ºi lunã, cãuta alt colþ de chin
mai aproape de himerele pe care cei fãrã ºansã
le numesc altcumva.

Ideea despre viaþã i se pãrea ca o cuºcã de cearã
a cãrei soartã ruginitã aleargã spre intersecþiile
în care oamenii danseazã cu farurile nopþilor de august
pe ultima adiere altruistã ce strecoarã printre gratii
un zâmbet la aceastã orã inexactã, când greierii devin tenori.

Dincolo de înþeles stau cuvintele nerostite
ca un pas alungat din blocul neputinþei
unde zece ochi plini de ciudã lãcrimeazã pe cãmaºa
ce tocmai ºi-a aruncat logo-ul.

În urma paºilor trecuþi nu a mai rãmas decât

suveniruri de sare,
note de ieri, azi ºi mâine.

Minte-mã cu un like
Minte-mã cu un like
ºopteºte-mi nuanþe de aburi care sã se lase încet
pe umãrul meu stâng.

Azi nu cred cã voi vãrsa nici o lacrimã,
chiar dacã zaþul acesta matinal s-a transformat
în ursa micã de ieri noapte pe care o modelam
cu ochii.

Nici un numãr nu îmi mai poartã noroc.
Nici mãcar 13-le ce altãdatã mã fãcea sã tresar
ca un deþinut când i se deschide u’a la carcerã.

Minte-mã, dar minte-mã cu un like,
mãcar aºa voi simþi într-adevãr cã exist.

Ieri
Seara se scurge peste clorofilele noi
ca un strop de sudoare pe liniile palmelor
urcate în gol cu dungi rigide ºi grele.

Cerul se umflã în jgheaburile frunzelor slute
oamenii-n ceaþã stau muþi
ºi neputinþa îi nãruie
plouã...

Pe pervaz alunecã toþi norii
în suflet... pustiu... ºi
plouã...

Ca ºi ieri
îmi adun chipul pierdut
plouã...
cristale curg pe el
ºi timizi, cei fãrã vinã mã îmbrãþiºeazã.

Celelalte cuvinte
Privirea mea alunecã din oglindã în oglindã
mã subþiez fluvial risipidu-mã cãtre nu-ºtiu-undele din faþã
cãtre nu-ºtiu-undele din spate.

Stau drept ºi încerc sã fac un pas
o întreagã liotã de cadre fumurii se pune în miºcare
dinaintea ºi dinapoia mea.

Mã gândesc la strigãtul cuvintelor
eu, corbul alb
ºi prind în mâini zarea
condamnând acest celibatar ameþit
de amprenta secundei.
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Expoziþia
Fragment din volumul „Înainte de

magnolii”, în curs de apariþie

Îmi place, vara, ceasul în care se insinueazã înserarea.
Îmi transmite o liniºte, dar ºi un mister nedesluºit, rãscolind
aiurite doruri ale depãrtãrilor. În ceasul acela, parcã mi-ar
plãcea sã zbor, sã îmbrãþiºez lumea. Într-un astfel de
moment, mã îndreptasem spre Sala Dalles, cu inima
bãtând mai tare decât normal, aºteptând un nu ºtiu ce,
cãutând sã regãsesc un timp de demult. Intenþionat am
ajuns mai devreme, voiam sã mã bucur în liniºte de fiecare
picturã în parte, sã-mi aduc în memorie amintirile mele
care erau legate de momentul când Claudiu le pictase sau
când ni le arãtase. N-a fost sã fie sã mã aflu chiar singurã
în sala imensã, câþiva grãbiþi veniserã ºi ei cu mult mai
devreme, pesemne din motive cu totul altele, dar care nici
nu mã interesau. Cineva opinase la intrare: „Ce nume
interesant a gãsit expoziþiei. Înainte de magnolii. Dar oare
ce-o fi vrând sã însemne?” Eu ºtiam. ªi un sentiment
oarecum tembel de mândrie pusese stãpânire pe mine, nu
doar pentru cã numele expoziþiei, aflat acum pe buzele
multora, care avea sã fie reluat pe zeci de canale media,
fusese ideea mea; ci ºi pentru cã acolo, în picturile acelea,
la care toþi aveau sã se minuneze ca la vreuna din minunile
lumii, era o fãrâmã din viaþa mea. Un dram din aspiraþiile
mele, din tinereþea mea fericitã ºi plinã de fluturi. Aº fi vrut
sã le strig tuturor: „ªi eu, ºi eu sunt acolo!”, de parcã ºi eu
aº fi pus vreo linie sau vreo culoare pe pânzele frumos
expuse. Într-adevãr, te încearcã un sentiment de bucurie,
chiar de mândrie incontrolabilã, atunci când te regãseºti,
sub o formã sau alta în opera cuiva. Aºa cum te bucuri
atunci când te regãseºti în proza sau poezia unui scriitor,
când ºtii sigur cã tu ai fost acela care ai inspirat, oarecum,
creaþia respectivã. Sã fie asta din dorinþa omului de a se
abona la nemurire? ªi totuºi, cei mai mulþi inspiratori ai
operelor de artã rãmân, în majoritatea cazurilor, niºte
anonimi. Aºa cum fusese, de exemplu, fata oarbã care i-a
inspirat lui Beethoven superba Sonatã „Clar de lunã”, atunci
când, el vãitându-se de infirmitatea sa privind surzenia,
ea îi replicase „O, cât aº da sã vãd ºi eu un clar de lunã!”.
Pianistul G, aflat într-un colþ al Sãlii de expoziþie, interpreta
Sonata lunii, iar acordurile acesteia umpleau tot spaþiul
dându-i o anume consistenþã ºi tristeþe, totodatã.

Oarecum central era expusã „Cina neterminatã”. Fusese
scris ºi un anunþ în ceea ce privea tabloul respectiv: unica
expunere a acestuia avea loc în cadrul expoziþiei „Înainte
de magnolii”, dupã care urma sã fie donat Muzeului Naþional
de Artã Modernã din Paris.  M-am apropiat cu sfialã de
acest tablou despre care îmi povestise Claudiu. Gândul
cã, nu demult, pânza aceasta se bucurase ºi de apropierea
lui David mã emoþionase puternic. Acum mai mulþi ani,
fusese model, dar cu puþinã vreme în urmã se aflase, cu
oglinda în mâini, lângã pictura aceasta, o privise, respirase
lângã ea ºi... poate avusese mãcar un gând pentru mine.
M-am dus inutil de aproape de pânzã, tablourile se privesc
de la o anumitã distanþã. Am privit intens personajul central
ºi, fãrã sã-mi dau seama de gest, am schiþat o uºoarã
atingere, ca o mângâiere. El, David, era acolo, în chip de
Iisus, înconjurat de Apostoli. M-am simþit prost când
gardianul expoziþiei mi-a atras atenþia cã picturile nu trebuie
atinse. Bineînþeles cã ºtiam aceasta, dar cine s-a mai
gândit? Bine cã n-a pornit vreo alarmã!

 Eram într-o zi frumoasã de primãvarã spre varã. Claudiu
ne adunase pe toþi în atelierul improvizat într-o mansardã
închiriatã în Bucureºti. Eu ºi Lena priveam fascinate la
minunea care se sãvârºea sub ochii noºtri. Dintre toate
artele, pictura mã întrigã cel mai mult. Dacã muzica mi se
pare a fi regina artelor, cea care pãtrunde cel mai adânc ºi
mai eficient în strãfundurile sufleteºti, pictura mi se pare
cea mai de neînþeles. Nu pot pricepe cum ceva atât de
material – pensule, vopseluri – poate fi transformat într-o
operã de artã. Cum ochiul ºi mâna pictorului transpun
imaginea cuiva pe o pânzã, ºi ea materialã, fãcându-l sã
semene atât de bine. Nu contururile, nu redarea exactã a
unor trãsãturi, cât mai ales „prinderea” expresiei cuiva, acel
ceva care îl defineºte, aceasta mi se pare inexplicabilul
inexplicabilului. Cine-i conduce lui mâna? Cum este posibil
un astfel de talent? Îi spuneam acestea Pãpuºicãi, iar ea
îmi replicase cã în orice artã existã un astfel de mister.
„Gândeºte-te, pânã la urmã, cuvintele ce sunt? ªi cum
poþi face sã rezoneze simþirea cuiva, cum poþi transmite
acele vibraþii superioare, prin cuvinte altfel banale, pe care
le auzi rostite ºi la piaþã. Dar ceea ce face scriitorul cu ele,
uneori (vorbim de cei buni, desigur), este dincolo de om ºi
dincolo de ceea ce este el zi de zi. Ai fost balerinã. Iatã, ºi
dansul stârneºte atâta emoþie ºi transmite stãri.” Cedasem

explicaþiilor Pãpuºicãi, dar, pentru mine, cea mai incredibilã
dintre arte, rãmâne tot aceasta. ªi mi se pare nedrept cã
este cea mai puþin expusã aplauzelor. Nimeni nu aplaudã
o picturã sau un pictor. Emoþia se trãieºte interiorizat –
dacã se trãieºte, ºi gata. Îl întrebasem pe Claudiu ce crede:
în picturã, e mai mult talent, sau mai multã tehnicã. Mã
lãmurise buºtean, spunându-mi cã amândouã, în egalã
mãsurã, dar evident, fãrã talent, tehnica e în zadar. Apoi
îmi zisese de nu ºtiu care pictor celebru care, ajuns la
întâlnirea cu madama cu coasa, la peste 80 de ani, s-ar fi
exprimat: „Ce pãcat cã am învãþat sã pictez abia acum
când trebuie sã mor!” Lena se ridicase ºi se dusese sã-i
aºeze o ºuviþã lui David, nu ºtiu ce i se pãruse la el. Acesta
o atenþionase, stârnind râsul tuturor: „Azi, sunt Iisus. Nu
mã atinge, Magdaleno, cã încã nu m-am suit... în tablou!”
Cum aº fi putut rãmâne netulburatã îm faþa acestei picturi?
Ea era acolo, aceeaºi de acum zeci de ani. Noi eram care
încotro, târând de anii noºtri, o, Doamne, prea mulþi, târând
de umbrele noastre. ªi totuºi, în sufletul meu, era
dimineaþã, era vremea magnoliilor, ºi atâta tinereþe irositã!
ªi încã mai era David. „În mine, se mai vorbeºte ºi astãzi
de tine”...

Gardianul ºi-a dat seama cã nu sunt prea în regulã, m-a
întrebat dacã mã simt bine sau dacã vreau un pahar cu
apã. I-am mulþumit ºi i-am spus cã nu-mi trebuie nimic.
Îmi ºi imaginam cum mã numeºte în sinea lui: tâmpita
care stricã tablouri prin expoziþii. ªi totuºi, mi-a zâmbit.
De ce mi-o fi zâmbit? Pãrea mai mult decât zâmbetul
profesional. Aveam sã aflu curând. Gardian, gardian, dar
de atâta pazã pe la expoziþii, îºi formase un ochi expert,
atât cât îi e îngãduit unui gardian sã fie expert în picturã.
Dupã ce l-am refuzat cu apa, m-a îndreptat cãtre un tablou:
„Poate vreþi sã-l priviþi ºi pe acesta”. Mã recunoscuse,
piºicherul, într-o lucrare în care eram pictatã din semiprofil.
Mai întâi, am crezut cã e o coincidenþã, dar m-am convins
cã nu, atunci când le-a indicat, cu o mândrie nejustificatã
(sau poate da, având în vedere cã descoperise... America)
celor doi indivizi care admirau pânza, arãtând spre mine:
„Doamna este!” ºi, evident, fãcându-mã sã mã simt prost.
Ãia se holbaserã, când la mine, când la tablou, conchizând
în final, prin miºcãri aprobatoare din cap, cã da, eu trebuie
sã fiu. Era totuºi o picturã din tinereþe, pe care Claudiu
reuºise sã mi-o „fure” în timpul unui seminar. Altfel, nu-mi
prea plãcea sã-i pozez. Mã plictisea la culme. Atunci venise
special pentru asta. Intrigatã, l-am întrebat pe gardian cum
de m-a recunoscut, flatându-l se pare, dupã felul în care
s-a înfoiat. Mi-a rãspuns: „Simplu. Dupã nas.” Dupã nas?
Am ridicat, întrebãtor, din sprâncene. Zice: „Da, e un nas
special. Nu ºtiu sã explic, da-n orice caz, eu n-am mai
vãzut unul la fel”. Ãsta nu-i tâmpit! Asta, dacã nu cumva
s-o fi înþeles cu Claudiu. ªi el mã stresase cu poveºtile
despre nasul meu ºi mã terorizase cu unghiul din care
voise sã-l picteze, cel mai avantajos zicea el. „Nasul tãu,
Ina, este perfect. Se întâmplã rar sã aflii perfecþiunea sub
forma asta. Este exact cât trebuie ca dimensiuni, dar ceea
ce-l face unic e curbura acestuia. Dacã era un pic mai
cârn, þi-ar fi dat un aer de frivolitate; mai drept, þi-ar fi dat o
asprime care þi-ar fi rãpit din farmec.” Mai cã mã convinsese
cã, dacã trec oarecum drept o femeie frumoasã, asta se
datoreazã în cea mai mare parte nasului meu. O „anexã”
pe care eu nici mãcar n-o bãgam în seamã pânã atunci. ªi
David avea o pasiune pentru nasul meu. Îºi trecea uneori
un deget peste el, într-o atingere uºoarã, abia simþitã. Am
închis ochii, vrând sã rememorez acele clipe, apoi i-am
deschis, sã nu mã creadã gardianul chiar dusã cu pluta. L-
am întrebat într-o doarã: „Sunteþi cumva ºi pictor?” Mi-a
rãspuns afirmativ, oarecum jenat: „Da, dar eu nu sunt nici
pe departe atât de bun ca domnul Teodorini. Pictez. Dar
nu-mi permit sã trãiesc din picturã, de aceea lucrez ca
gardian. Totuºi, sunt bucuros cã am gãsit locul acesta,
unde trãiesc printre tablouri.” Apoi, prinzând curaj, mã
întreabã despre Claudiu: „Sunteþi rude?”. „Nu, sunt... am
fost...” Chiar aºa, ce-am fost? Ce aº fi putut sã-i spun
ãstuia în câteva secunde despre relaþia mea cu Claudiu.
Am ales o formulare lãmuritoare, dar care nu spune nimic:
„Ne-am cunoscut în tinereþe.” „Aha!”, a rãspuns, fãrã sã
ºtiu dacã ºi ce a priceput. Apoi, pentru cã nu venisem sã-
i fac conversaþie gardianului, distrãgându-l de la datorie,
m-am îndreptat cãtre tabloul cu magnolii, nu înainte de a-
i face o micã bucurie, ca rãspuns la atenþia pe care mi-o
acordase: „Cred cã sunteþi un pictor bun. Numai
dumneavoastrã ºi domnul Teodorini aþi remarcat trãsãturile
nasului meu.” Încântat din cale afarã, m-a invitat la viitoarea
lui expoziþie. Ei, lasã, cã n-am devenit chiar aºa de intimi!
Am dat din cap a nu se ºtie ce ºi m-am depãrtat, simþind
cã nu mai pot face pe politicoasa multã vreme cu acest
om care nu avea, în fond, nicio vinã. Dar mie nu de el îmi
ardea. Eu aº fi vrut, de exemplu, sã-l fi întâlnit pe David.
Nu ºtiu de ce venisem cu speranþa aceasta. Claudiu îmi
spusese clar cã nu a mai þinut legãtura cu el din acea zi

când s-au întâlnit ultima oarã în atelierul de pe Champs
Elysées ºi totuºi, eu, cu stilul meu de þesãtoare de iluzii,
mã gândeam cã cine ºtie, poate se va întâmpla o minune
ºi va veni, construind tot soiul de scenarii aberante.
Priveam tabloul cu magnoliile ºi îmi aminteam...

Desigur, era înainte ca între mine ºi Claudiu lucrurile sã
se fi lãmurit. Eram, de data aceea, doar cu ei doi. Cum
Claudiu picta, eu ºi David rãmãsesem împreunã într-o
oarecare intimitate care ni se întâmpla atât de rar. Am
privit ce-am privit la meºteºugul lui Claudiu, apoi eu am
propus sã ne plimbãm prin Grãdina Botanicã. Mergeam ca
doi prieteni, dar inima mea îndrãgostitã zvâcnea sã iasã.
La un moment dat, ne-am aºezat pe o bancã. Stãtea în
dreapta mea, îl priveam cu drag, m-aº fi aruncat în braþele
lui, i-aº fi stat la piept o veºnicie. În loc de asta, vorbeam,
spuneam vrute ºi nevrute, probabil aiureli. ªi mã bucuram
ca niciodatã de prezenþa lui, de vocea lui, de soarele acelei
dimineþi cãtre ora prânzului. Eram invadatã de un val de
bucurie imensã ºi mã întrebam dacã ºi pentru el e la fel.
Nu aveam certitudini. În ce-l priveºte pe David, niciodatã
n-am avut certitudini. Nici mãcar dupã ce Claudiu plecase
ºi noi am rãmas împreunã. Nici acum dupã toate cele
povestite de Claudiu, nu am convingerea cã am fost pentru
David tot ce a însemnat el pentru mine. ªi, pânã la urmã,
ce-ar mai conta?

Rând pe rând, am luat toate tablourile ºi mi-am
rememorat tinereþea dinainte de magnolii. Pianistul atacase
niºte nocturne de Chopin. Pluteam într-o irealitate strãinã
de tot ce mã înconjura. Vedeam mulþimea adunatã
admirând picturile, fãcând remarci despre ele ºi parcã mi
se pãrea cã indivizii aceia mi se bagã în viaþã, intrã cu
bocancii în intimitatea mea. Eu mã regãseam în spatele
fiecãreia dintre picturi. Eu, împreunã cu David. Trãiam în
alt timp. Ce cãutau oamenii ãia acolo? Ce voiau? ªi
cucoana aia ce zãbovea atâta în faþa „Cinei neterminate?”
Nu cumva voia sã mi-l fure?

M-am trezit la spital, în rezerva cu pereþii albi, reci ºi
neprimitori. Fãcusem iar un acces de febrã ca în cele douã
dãþi, o datã când rãmãsesem cu David, a doua oarã când
rãmãsesem fãrã el. O asistentã care mã supraveghea a
dat alarma ºi doctorul s-a înfiinþat imediat sã mã
programeze la diferite analize. L-am convins cu greu cã
sunt sãnãtoasã tun, cã singura boalã de care sufãr e
„sindromul David”, cã nu mã intereseazã ce spun aparatele
lor tâmpite. „Doctore, bucuraþi-vã cã oamenii sunt nefericiþi,
cã omenirea duce lipsã de iubire. Altfel, ar trebui sã vã
schimbaþi meseria. Nimeni, dar nimeni nu s-ar îmbolnãvi
de nimic, dacã oamenii ar fi fericiþi, dacã s-ar ºti iubiþi! Vã
pierdeþi vremea descoperind leacuri, când singurele reþete
pe care ar trebui sã le prescrieþi ar trebui sã conþinã leacuri
pentru suflet.” Puþin a lipsit sã nu mã interneze la psihiatrie.
De fapt, a fost nevoie sã-l ameninþ cã-l dau în judecatã,
asigurându-l, totodatã, cã asta e meseria mea ºi chiar mã
pricep. Am plecat pe picioare, mai sãnãtoasã ca niciodatã.
Cãci ceea ce nu ºtia doctorul dar eu ºtiam era faptul cã
acea expoziþie fusese pentru mine vindecarea. Iar febra
nu fusese decât o eliberare a organismului de sindromul
care mã însoþise ca o umbrã de-a lungul vieþii. În timpul
expoziþiei, retrãind în alt timp ºi totodatã în prezent,
proiectându-mã ºi în viitor, am avut revelaþia efemeritãþii
acestei vieþi, a inutilitãþii tuturor grijilor ºi problemelor
noastre. Tabloul cu Cina neterminatã va fi privit ºi peste o
sutã de ani într-un muzeu. Alþi oameni se vor perinda prin
faþa lui, vor avea de spus, de comentat, de simþit. Alþi
oameni pentru care la fel de importante vor fi dorurile, iubirile,
neîmplinirile proprii. Mi s-a fãcut milã de acei oameni încã
nenãscuþi care vor suferi, la rândul lor, din dragoste,
degeaba, ca ºi când lumea începe ºi se terminã cu ei.
Lumea nu începe ºi nu se terminã cu niciunul dintre noi.
Aºadar, nici cu mine.

Când ieºeam, în curtea spitalului, un copil se juca. Peste
o sutã de ani, nici pentru el nu va mai conta nimic. Nici
faptul cã acum umblã în niºte papucei rupþi, nici cã poate
nici pe el nu-l va iubi cine trebuie. I-am zâmbit ºi mi-a
întins ceva ce þinea ascuns la spate: un boboc de floare.
Ca sã-i ofer ºi eu ceva ºi neavând nimic care sã-l încânte,
i-am dat portretul meu, pe care Claudiu mi-l oferise când
mã vizitase la spital. Probabil copilul ar fi fost mai mulþumit
de-o bomboanã. A alergat dupã mine ºi m-a interogat:
„Tanti, n-ai un pix?” Am scos unul din geantã, pe care i l-
am întins. L-a luat vesel ºi a-nceput sã-mi deseneze
mustãþi pe tablou. Aºa-mi trebuie, dacã nu i-am dat mãcar
o bomboanã! Am râs împreunã de isprava lui ºi m-am
îndreptat cãtre casã, cu o imensã pace în suflet. Mã
vindecasem! ªi eram de-a dreptul bine dispusã. Copilul
acela, cu mãzgãlelile lui, îmi relevase un adevãr imuabil:
oricât de frumos ai avea nasul, dacã n-ai mustãþi, tot
degeaba!

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 07 iulie 2013
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Gheorghe DOBRE

Ceasul
ªi sclavul e liber. Liber sã... se uite la ceas.

Tatãl - Cât e ceasul? Deja e searã.
Mama, privind spre pendul - E oprit. Nu ºtii cã de douã

zile nu mai merge?
Tatãl, nervos - Totuºi, vreau sã ºtiu cât e ceasul! Trebuie

sã ºtiu cât e ceasul.
Mama - Al nostru aratã, de douã zile, cu încãpãþânare,

ora 10. Pentru el e dimineaþã continuã.
Tatãl - Ceas idiot. Nu mai e dimineaþã de douã zile. Trebuie

sã gãsesc ceva care sã mã rãneascã ºi-n ranã sã-mi toarne
ora exactã.

Mama - Telefoneazã-i lui Mirciulicã ºi cheamã-l sã-þi
convingã pendulul s-o ia din loc.

Tatãl - N-o sã vinã. Ziarele vorbesc aºa de frumos despre
el, despre marile lui calitãþi, de când a fost dresat, adicã
civilizat, încât nu-mi vine sã cred cã se va deranja pentru
noi. Mã calci pe nervi, femeie, cu prostiile tale.

Mama - ªi chiar dacã ar fi venit, nu te-ai fi lãsat pânã nu
i-ai fi zis ceva ºi s-ar fi supãrat. O fi dresat, dar e supãrãcios.
Ca tine!

Tatãl - Iar spui prostii. Mai bine dã-l jos de acolo ºi du-l în
cãmarã. Cel puþin o sã ne rãmânã alimentele proaspete.

Mama - Mai bine telefoneazã-i Scriitorului. Sau trimite-l
pe Glonþ dupã el, doar nu stã departe.

„Beþia îþi dã puterea sã simþi poezia. A o înþelege e altceva.”
ªi avea dreptate, oricât de discutabilã ar fi afirmaþia lui.
Dealtfel, nu-ºi apãra în nici un fel spusele, noi crezând la
început cã nu are argumente sã le susþinã, dar ne-am dat
seama mult mai târziu cã aceste argumente nu trebuia sã
vinã de la el ci din noi, ceea ce presupunea „sã vezi pietrele
unui râu foarte adânc”. Tocita chestie cu aparenþele nu era
de fapt tocitã deloc ºi cãpãta un înþeles foarte clar în astfel
de împrejurãri. „Numai femeia e fãcutã sã înºele ºi ea nu e
o aparenþã!.” „Pentru voi nu existã aparenþe, existã numai
erori ce pot fi corectate.” Justã deturnare de sens, chiar
dacã, logic, ºi-ar frânge singur gâtul. „ªi logicul e o prismã.
Luminã sã fie!”

(Intrã Glonþ, chiriaºul lor)
Tatãl - Borfaº preistoric, ai face mai bine sã stai în camera

ta ºi sã-mi plãteºti chiria! N-ai mai plãtit-o de cinci luni ºi eu
am mereu impresia cã n-ai plãtit-o de cinci sute de ani.

Glonþ - Civilule, mã umpli de scârbã numai când þi-aud
glasul! Cinci sute de ani, auzi! Pãi existam în minþile
rãzboinicilor de mii de ani. Simbolul pãsãrii-mpuºcate are
nevoie de mine. Nu crezi?

Tatãl - Nu cred nimic. Ba cred. Mai bine te-ai fi nãscut
mort ºi aº fi plâns cu dragã inimã în urma ta decât în urma
atâtor oameni. Pe care-i fugãreºti ºi-acum, în somn. Chiria!

Glonþ - Eºti un prost cu orizontul cât ascuþiºul unei lame
de ras. Sunt prea important ca sã fac tâmpenia sã-þi plãtesc
aºa devreme. Plec. Miniºtrii mã aºteaptã.

Tatãl - Du-te-nvârtindu-te! Sã te strângã, sã te-ncãlzeascã
în buzunarul drept în timp ce-or sã þinã discursuri despre
pace.

(Glonþ iese dându-ºi aere de babã cãzutã-n cochetãrie)
Glonþ (trântind uºa) - Civilule! (cu dispreþ, de parcã baba

s-ar uita-n oglindã ºi-ar crede cã-i altcineva)

(Se aude un râs teribil de afarã)
Tatãl, pufneºte ºi el, apoi revine - Tot zece-i ceasul?
Mama - Tot. Mai bine m-ai întreba altceva.
Tatãl - Ce?
Mama - Nu ºtiu.

„N-ai suferit niciodatã de teorie?”, m-a întrebat odatã ºi i-
am rãspuns mirat cã n-am auzit de aceastã boalã, nici cum
se manifestã, nici care e antidotul ºi – pânã la urmã – nici
mãcar nu cred cã a vorbit serios, ce, teoria e oreion, gripã,
ciumã, piatrã la ficat? „E o boalã foarte gravã ºi – nu te mira
– nu-i atinge (vorbesc de formele grave) pe palavragii ci e,
într-un fel, o complicaþie a celor atinºi de singurãtate. Iarãºi:
sã nu crezi cã-i bag pe mizantropi în casta de care-i vorba.
Nici pe nebuni. ªtii cã suferim de prea puþin discernãmânt
ca sã reuºim foarte repede sã credem cã înþelegem un
lucru, când el, de fapt, sãrmanul (trebuie compãtimit, nu?),
duce în palme o cu totul altã cheie. Tu preferi cheia bucãtãriei
(dar bucãtãria e deschisã).” Ce-mi spunea el despre aceastã
boalã a teoriei îmi suna în cap,  fãrã sã vreau, ºi insistent,
a „diaree”. „Da, e ceva asemãnãtor, te goleºte (izgoneºte)
de orice fel de pornire fireascã, voluntarã (romanticã, de ce
nu?), realã, pânã la urmã. Ei aplicã peste un fapt din viaþa
lor un bombardament sistematic de explicaþii, ca în

acceleratorul de particule din Elveþia, explicaþii inutile în
fond. Scuze nu au decât pensionarii, care sunt, crede-mã,
cei mai mari filosofi. Viaþa de zi cu zi îºi cere drepturile, fãrã
explicaþii, te obligã la hotãrâri unice ca direcþie, luate rapid
ºi pentru asta îþi trebuie ceva antrenament, ceva intuiþie.
Cu speculaþiile nu ajungi nici mãcar speculant. Teorii ca asta
de pânã acum poate face oricine, dar nu-i bine sã le facã.”

(Intrã Jana, cãreia îi place sã-ºi spunã ºi Evoluþia, fiica
celor doi. Urmeazã alt joc.)

Evoluþia - Salve, mamã! Salve, tatã!
Tatãl - Salve, în cine?
Evoluþia - Ei, tatã! Nu prea mã mai înþelegi. Ai început

sã-mbãtrâneºti!
Tatãl - ªi tu, ºi tu, fiica mea!
Evoluþia - Nu crezi cã alerg destul de repede ca sã-mi

simt trupul mai sãnãtos, mai tânãr?
Tatãl - Nu crezi cã viteza ascunde-n ea o nemiºcare

strigãtoare la cer?
Evoluþia - Care cer, tatã, care cer?
Tatãl - Ãsta care se tot uitã la noi, ignorând timpul. N-are

nici o treabã cu el. A, da! Tu ai inventat ºi ceasurile. Ia sã-mi
repari ceasul, dacã nu-þi e cu supãrare.

Mama - Lasã-mi fata în pace. Ce-ai mai fãcut astãzi?
Tatãl - Nu degeaba te-ai botezat singurã Domniºoara

Evoluþie. Þi-ai cam luat-o-n cap. ªi-n ultimul timp îi cam
tragi cu vorba. ªi cu antrenamente cu uºile-nchise. Ce pui
la cale? Ce-ai fãcut azi, mã rog?

Jana iese cântând, ignorându-i întrebarea - Mã-ntorc, tatã!
Mã-ntorc!

Avea din nou dreptate, dar ºtiu cã gândea în multe puncte
altfel. Puteam sã-i spun cã se contrazice, dar n-aº fi avut
eu dreptate. „Eu mã contrazic foarte rar!” Exista prea  multã
siguranþã în spusele lui ºi asemenea afirmaþii sunt
suspectate întotdeauna, dar din nou avea dreptate. ªi din
nou nu avea (în mintea lui existã vaste câmpuri de luptã
înroºite secundã de secundã de idei inamice, dar numai
generalii victorioºi pe deplin într-o luptã dreaptã aveau voie
sã urce în „cuvânt”).

(Moment de far niente. Apoi, încet-încet, dialogul se
reînfiripã.)

Tatãl, cu aerul omului care ºtie cã spune prostii, prostii
ce, totuºi, ar conþine un dram de adevãr - Eºti falsã, femeie!

Mama - ªi tu, dragul meu! ªi tu!
Tatãl - Vreau sã nu râzi: te-am iubit!
Mama - ªi tu?!
Tatãl, continuând - Avem o fatã...
Mama - ªtiu...
Tatãl - Ce crezi cã ar face dacã ne-ar auzi?
Mama - Nu ºtiu. Norocul nostru cã nu ne aude.
Tatãl - Sunã cineva.

„Nu vremea e tâmpitã, noi suntem tâmpiþi! Nimic din ce
ne este exterior nu e bun sau rãu, urât sau frumos. Depinde
de noi cum interacþionãm cu el ºi cum ne raportãm la acel
ceva. Repet, exterior. Existã sau nu, depinde de noi. ªi când
stai pe un scaun, el poate sã nu existe în mintea ta, pentru
cã nu te intereseazã. Eºti liber de ceva sau cineva (pânã te
loveºte în moalele capului, sã cazi de pe scaun, de exemplu),
dar nu poþi fi liber faþã de întreg. Eºti al lui, faci parte din el,
gândeºti în interiorul lui, eºti el, altfel nu se poate. Adicã nu
existã libertate. Dacã te-ai obiºnuit cu asta, cã nu-þi aparþii
în nici un fel, e bine.”

(Mama merge ºi deschide. Intrã scriitorul. Începe alt joc.)
Tatãl - Salut, nepublicabilule!
Scriitorul - Salut, tatã!
Tatãl - Ce mã, ºi tu te crezi fiul meu?
Scriitorul - Pãi da, pãi da! Trebuie sã am ºi eu niºte

rãdãcini, ca orice om.
Tatãl - A, mã faci urât ºi plin de pãmânt! Auzi, femeie,

am ajuns sã semãn cu o rãdãcinã!
Scriitorul, serios - Azi, mai mult ca oricând, mã apasã

singurãtatea. Am vrut sã te vãd, îþi simþeam lipsa, nu puteam
fãrã tine. ªi-am venit.

Tatãl - Cu alte cuvinte, þi-era dor de mine.
Scriitorul - Da, da, cred cã ãsta-i cuvântul: dor!
Tatãl - Ar trebui desfiinþate cheile. Dar e greu. Mai bine þi-

aº bãga un urs în camera de lucru. Te-ar þine pe afarã ºi ai
mai umbla ºi tu printre oameni. Vezi pomii de pe marginea
ºoselei?

Scriitorul, mirat oarecum - Da, cred cã...
Tatãl - Crezi pe dracu! Ei trec prin noi, au rãdãcini în

pãmânt. Coroana e o rãdãcinã care se-mplântã în cer. ªi noi
ne oprim cu maºinile-n ele. E simplu, de aceea cerul rãmâne
la locul lui ºi n-o ia la fugã, de aceea pãmântul rãmâne la
locul lui ºi n-o ia la fugã. Copacii aceia sunt puºi de oameni.
Tot ce iese din mâna lor e un râu ce sfideazã deºertul.

Scriitorul - Trãieºti din citate. Oamenii fac ºi rele...

Tatãl - ªi vor mai face. Nu cred în lozinci, cred în cei ce le
poartã. Sunt oameni, mulþi, aºa de mulþi încât cei rãi devin
gângãnii ascunzându-se prin crãpãturile pãmântului. Cred
în „Cel care a procurat apa din belºug pentru populaþia
cetãþii”.

Scriitorul - Codul lui Hammurabi, coloana a II-a, versul
40.

Tatãl, mirare aparentã - Cum, tu citeºti aºa ceva?
Scriitorul, fãcându-se cã n-a înþeles ironia - Ce pãrere ai

despre subdezvoltare?
Tatãl - Aºa, ca-ntre prieteni, þi-o pot spune: eºti un

subdezvoltat! Cauza: letargia ta þi-a direcþionat vârful ãla de
ac ce se cheamã talent spre greºita viaþã de catâr.

Scriitorul, de astã datã chiar neînþelegând - Dar de ce
catâr?

Tatãl - Pentru cã ãºtia nu pot avea urmaºi. N-au ce lãsa
în urmã.

Scriitorul - Sunt însurat, am doi copii...
Tatãl -  ... Care mai mult discutã cu mine decât cu ilustrul

lor tatã. Sã te fereºti de judecata copilului. Nici un tribunal
din lume, cât ar fi el de tribunal, nu poate contesta afirmaþiile
unui copil. ªi poþi sã te speli tu cu toatã apa Iordanului, aia
la care n-a ajuns Evanghelie Zappa, cã tot rãmâi pãtat.

Diligenþa cãzu în prãpastie împinsã de-o puternicã
decepþie în dragoste. Nu s-a descoperit dacã fantomele din
ea au avut de suferit prea mult. Scuzabilã e doar acea pasãre
de pradã care – cunoscând mai în amãnunt povestea – îºi
dãdu pe faþã atracþia pentru melodramã curãþind complet
locul. Trei generaþii mai târziu, pe acelaºi drum periculos, o
decepþie în dragoste fu împinsã în prãpastia unei pãsãri
prãdalnice de cãtre un automobile. Care mergea cu sãpun.

De unde se vede cã fantomele n-au pãþit nimic, adicã
erau adevãrate, ºi rãzbunarea poate funcþiona pânã ºi cu
sãpun.

Adicã nu mã intereseazã literatura, mã intereseazã doar
ce pot sã transmit cu ajutorul ei. Sã transferi textului viaþã,
coerenþã, chiar dacã prezici haosul. E singurul mod prin
care obþii picãtura de libertate care te salveazã.

Intrã Adrian Glonþ - Tatã, tatã, bagi omul la pãreri!
Tatãl - Aoleu, nebunilor, mã lasã nevasta acum, la

bãtrâneþe, dacã v-aude pe toþi cu „tatã-n sus, tatã-n jos,
tatã-ntr-o parte, tatã în altã parte”. Am umblat eu în tinereþe,
dar nici chiar în halul ãsta! Chiar cã eºti un glonte. ªi tu
(aratã spre scriitor), cred cã nu eu þi-am turnat mâncãrici în
mâna dreaptã de te-ai frecat pânã acum de trei cãrþi ºi tot
nu þi-a trecut!

Adrian Glonþ - Eu nu am nici o vinã cã mã cheamã Adrian
Glonþ. Aº fi vrut sã fiu copilul tãu!

Tatãl - Încerci sã scapi de rãspundere, tinere!
Scriitorul - ªi eu! Adicã nu sã scap de rãspundere. ªi eu

vreau sã fiu fiul tãu.
Tatãl - Fiu-fiul meu? Eu n-am nici un fiu-fiu, dar voi aveþi.

Sunteþi doi nebuni gustoºi !
Adrian ºi Tudor(Scriitorul), crezând cã l-au prins - Mai

gustoºi ca tine?
Tatãl - Doi coþofãnoi opãriþi lângã un corb bãtrân, opãrit ºi

el. Poþi muri de foame cu ei la nas!

Ce te-ntoarce spre tot ce-ai mai fost? ºi ce-oi mai fi fost.
ºi ce de-ai mai fost. te uiþi la fotografia ta ca la un strãin,
cadavrele tale se-nºirã-ntre voi. fãrã miros,  fãrã identitate,
ca niºte transfugi prea sensibili la climã, nãuciþi de lumina
aºa de rapidã ºi seacã încât nu simþi distanþa dintre douã
semnale (respiraþie de animal fugãrit), inutilã figurã de stil,
nãucitã ºi ea de luminã, ca pe-o þarã ciudatã din care n-ai
putut înþelege nimic, obiect avid cãutat cu mâinile, pocnind
o sferã cu inimã indiferentã ºi þipi sunt eu daþi-mi voie sã
intru inutilã figurã de stil. dincolo de egal se-ntinde un spaþiu
în care miliarde de ochi conþin alte imagini ochii tãi înaintând
în timp ca niºte spãrgãtoare de gheaþã ireale pentru cã nu-
i decât gheaþã înjunghiatã de raze, atât. ºi tu ieºi din cadru
cu fiecare cuvânt sfredelind noþiuni din care curge talaº
încãpãþânat ca un  cariu iluzoriu ca o boabã de sânge siluitã
la microscop.

ªi ce-ai mai fi fost de n-ai mai fi fost un simplu strãin într-
o fotografie reuºitã.

(Intrã Jana, lãlãind aiurea.)
Jana - Tatã, ce crezi despre mercenari?
Tatãl - Tu cel puþin nu minþi când îmi spui tatã. Oameni

fãrã cãpãtâi, ca tine. Diferenþa e cã tu faci rele mici, pe care
nu þi le contabilizez, chiar dacã pui în faþa lor zece lupe.
Doar vrei sã fii bãgatã în seamã.

Intrã tatãl Tatãlui – Gata, pauza s-a terminat. Urmeazã
scena curãþeniei. Voi puteþi sã faceþi ce vreþi, cã nu mã
intereseazã. La sfârºit, o sã iau ceasul ºi plec cu el. Poate
îl repar. Sau poate nu.

Sfârºit
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Moartea dinainte
morþii

Scriitorul Mihai Viºoiu a împlinit la începutul acestui an
o vârstã rotundã de 75 de ani, o vârstã la care alþii s-au
retras din activitate, bucurându-se în continuare doar de
razele soarelui care apune, aºezaþi comod pe o bancã în
parc sau jucând ºah pe sume simbolice cu alþi pensionari.
Dar Mihai Viºoiu nu poate face parte din aceastã categorie,
nu poate fi el omul acesta. Mihai Viºoiu nu poate sta
cuminte pe o bancã. El ºtie cã încã mai poate speria
Vestul. El lucreazã cât n-a lucrat în tinereþe când, aºa
cum spunea Mircea Dinescu, îºi risipea povestirile la
Editura aerului. El lucreazã ºi publicã acum romane ºi
culegeri de povestiri.

Anii aceºtia au fost martorii apariþiei, una dupã alta, ca
niºte directe de stânga bine þintite, a patru cãrþi. Este
vorba despre Moartea dinaintea morþii (Editura Axis
Libri, Galaþi, 2011), Scârba (Fundaþia Culturalã Antares,
Galaþi, 2013), Campionul învinºilor (Editura Axis Libri,
Galaþi, 2014) ºi Viaþa cu lupi, bani ºi moarte (Editura
Axis Libri, Galaþi, 2014). Editarea lor a constituit un
adevãrat eveniment cultural la nivel naþional, scriitorul
savurând plãcerea unor cronici de întâmpinare ºi
confirmare apãrute în reviste ale Uniunii Scriitorilor ºi ziare
importante din mari centre culturale.

Probabil cã la data acestei intervenþii, domnul Mihai
Viºoiu a scris deja ºi ultima carte cu care ne ameninþa,
Mi-e scârbã de mine, care va fi publicatã la mai puþin o
de lunã de la înmormântarea sa, dar toate la timpul lor.

Prin bunãvoinþa unui prieten am primit spre lecturã cele
patru volume ale scriitorului Mihai Viºoiu. Pânã la data la
care scriu, nu am citit decât Moartea dinaintea morþii,
ceea ce  a constituit pentru mine un regal. Cartea nu a
fost aleasã în urma unei recomandãri sau având în vedere
un anumit criteriu, nici mãcar anul apariþiei, ci absolut
aleatoriu. Despre celelalte volume vom face pomenire într-
un articol viitor. Semnalând aceste apariþii considerãm
cã facem un serviciu publicului cititor, care trebuie sã
afle ºi sã se bucure de aceste noi isbânzi ale lui Mihai
Viºoiu. Acesta nu cred cã mai are nevoie  de elogiile
noastre, pentru cã dupã ce citeºti Moartea dinaintea
morþii nu poþi sã scrii decât elogios. Aºa cum au scris
dealtfel ºi mulþi alþii înaintea noastrã. Ne-am permite, cu
voia dumneavoastrã ºi a autorului câteva mostre:

« Era student dar bãtea doaga falezii, cu ochii spre
Levant ºi cupolele de aur ale Asiei. Era ºi boxer... Bãiatul
era bãtãuº din prea multã vigoare tinereascã, dublat de

un talent literar neobiºnuit. Eram împreunã cu Nicolae
Velea. Amândoi l-am adoptat ºi i-am fãcut loc în pagina
culturalã a ziarului local. Dumnezeu ne-a þinut partea:
Mihai Viºoiu a devenit scriitor, a pãtruns în legenda
câmpiei scriind povestiri excelente...(Fãnuº Neagu) . »

« Cu biografie de  prozator american (boxer, bãiat de
gãlãgie la circ, scriitor de vagoane, electrician, îndrumãtor
cultural, etc.), Mihai Viºoiu s-a speriat în tinereþe de
responsabilitatea operei, în aºa fel încât desãlbãticindu-
se rapid, aidoma plantelor aduse de Columb pe bãtrânul
continent, a optat pentru ziaristica judeþeanã, scriind
entuziast ºi competent despre cultura porumbului ºi a
cartofilor...(Mircea Dinescu). »

« Mihai Viºoiu scrie o prozã care se adreseazã neocolit
cititorului, celui care vrea ºi doreºte sã înþeleagã mesajele
lui... Proza sa se continuã de la un roman la altul iar
cititorul trãieºte sentimentul cã fiecare carte de a sa
seamãnã cu un râu care-ºi adunã necontenit apele
(naraþiunile) în albia largã ºi încãpãtoare  -proza sa-
(Constantin Vremuleþ).»

Am avut senzaþia cã Mihai Viºoiu a scris ºi versuri sau
cã scrie ºi în continuare, pãstrându-le numai pentru el
sau numai pentru el ºi cei dragi, altfel de unde expresii
de genul « unde soarele iese ºi se îneacã în pãmânt »,
« bãrbat n-avea cã era frumoasã », « am câºtigat bani
dar am strâns durere », « dragostea nu se face din
amintiri », « viaþa este o uriaºã râmã pe care o tai de
câte ori poþi », « am împãrþit pâinea mea cu foamea
altora ».

Dealtfel, cu o jumãtate de secol înainte, maestrul
Romulus Vulpescu scria în revista Tomis din Constanþa :
« Simþi cã Mihai Viºoiu scrie ºi poezie -altfel spus cã
viseazã în ritmurile pe care le numim convenþional (când
rimeazã ori nu) versuri ; moare un þipãt prozodic în unele
gâtuiri lucide pe care orgoliul îndreptãþit al  creatorului le
uitã în articulaþiile frazei ».

Piesa de rezistenþã a volumului este microromanul cu
acelaºi titlu, Moartea dinaintea morþii, care, canonic
vorbind, nici nu este un roman, fiind mai mult o culegere
de amintiri care se întind pe durata a trei sferturi de veac,
de la primii ani de viaþã ai autorului ºi moartea fratelui
sãu Paul Marian, când acesta încã mai alãpta ºi care se
înbolnãvise de tuse mãgãreascã, iar autorul fusese
etichetat de mama lui ca fiind un criminal, fiindcã folosise
biberonul micuþului ºi-i transmisese boala ºi pânã azi, la
douã decenii ºi ceva dupã evenimentele din ’89. Este
redatã în fraze savuroase perioada de ºcolarizare, fiecare
an  ºcolar într-o altã ºcoalã, bombardarea oraºului de
cãtre americani în Vinerea Mare a Paºtelui din ’44,
perioada de cãutare a unei meserii dupã terminarea

liceului, etc. Un capitol aparte este dedicat situaþiei
þãrãnimii în perioada de dupã 1990.

Mihai Viºoiu a iubit þãranul ºi l-a respectat. De aceea îl
doare situaþia lui, mai ales ce se întâmplã cu el dupã
1989, când, dupã ce le-a fost înapoiat pãmântul, s-a
considerat cã problema þãrãnimii a fost rezolvatã. Dar
þãranii care s-au vãzut dn nou stãpâni pe pãmântul lor
erau deja prea bãtrâni, vlãguiþi de atâta muncã pentru
alþi, bolnavi. Fãrã utilaje ºi fãrã animale de povarã cu ce
sã-ºi munceascã loturile redobândite?  Þãranii au început
sa piarã, sã iasã din sistem, cum se exprima un ministru
de finanþe, încântat cã efortul social al statului se micºora
astfel, casele sã se dãrãpãneze ºi sã cadã pe cei care
au mai rãmas, iar satele sã disparã. Înainte, þãranii erau
obligaþi sã le pãrãseascã ºi sã se mute la bloc, acum le
«pãrãsesc» de bunãvoie iar statul face din nou economii
cã nu mai este nevoit sã construiascã blocuri.

Celelalte povestiri sunt niºte gânduri ale lui Mihai Viºoiu.
Aºa cum ºi le-a adus aminte autorul acum sau cum i-a
venit o idee ºi a notat-o cândva, nemaiadãugând nimic
cu ocazia redactãrii. Unele proze au doar douã rânduri,
altele câteva pagini. De exemplu proza « Noi » pe care
o redãm în întregime.

“ Pe toate pãmânturile, oamenii numãrã stelele. Noi,
românii, feciori de ciobani, le pãzim sã nu cadã.”

Aºezatã altfel în paginã nu ar fi rezultat o poezie?
Majoritatea povestiri lor îºi extrag subiectul din

promiscuitatea « mahalalei » pe care Mihai  Viºoiu o
cunoaºte atât de bine, astfel încât primul gând te duce la
«Groapa» lui Eugen Barbu. Dar «mahalaua» lui Mihai
Viºoiu este mai actualã. Cuceririle civilizaþiei au impus
acolo capete de pod. Altã diferenþã este în modul de
abordare. În «Groapa» autorul stã pe marginea ei ºi
observã tot ce se întâmplã acolo. Observã ºi noteazã
sârguincios dar nu participã. Mihai Viºoiu coboarã în
«groapa» lui, mai bine zis se aruncã în vâltoarea mahalalei
cu pumnii strânºi, cu pieptul îninte, hotãrât sã se impunã.
El participã activ la tot ce se petrece acolo. Frazele sunt
scurte dar dure, fãrã dulcegãrii. Fragmentele sunt scurte
ºi ele, fãrã înflorituri, dar la fel de frumoase ca ale lui
Fãnuº Neagu. Totul pare o înºiruire de instantanee
fotografice.

Dacã Mihai Viºoiu ar fi vrut, toate aceste cliºee s-ar fi
putut pune cap la cap în cadrul unei acþiuni unitare ºi s-ar
fi nãscut un roman. Dar Mihai Viºoiu nu a vrut un roman
ºi cred cã a procedat corect. S-ar fi pierdut multe
secvenþe care dau farmecul acestei cãrþi. Ca un cer
înstelat într-o noapte de varã.

Ar mai fi multe de spus. Oricum este o ºansã pentru
noi de a fi contemporanii acestui mare autor. (Ioan Neºu)

Sufletul florilor
din Bãrãgan

Teii bãtrâni ai Sloboziei aºteptau cu sufletul la gurã, alãturi de
teiºorii tineri - pe care îi flancau ca niºte zeitãþi protectoare, gestul
lui Ionel Perlea, pentru a izbucni într-o simfonie de parfumuri
aurii. I-am privit cu bucurie, dar ºi cu puþinã pãrere de rãu: bucurie
- vãzând cã, în timp ce edilii de prin alte pãrþi cãsãpesc teii, cei din
Slobozia îi ocrotesc; pãrere de rãu - ascultând ploaia ce punea
surdinã miresmelor. Nu-i nimic, mi-am spus, e ºi mâine o zi. ªi,
atunci, cine ºi ce ar mai putea opri gloriosul concert al Firii gata sã
acompanieze urbea în sãrbãtoare? La zi mare, de Înãlþare,
Slobozia îºi pleacã fruntea cu smerenie, mulþumind Domnului cã
i-a vegheat cei 420 de ani de existenþã atestatã documentar.
Apoi, timp de alte trei zile, se veseleºte - ca la o nuntã de basm a
voievodului Bãrãgan cu domniþa Spic-de-Grâu - prin cântec, vers
ºi joc, dorind parcã sã arate lumii întregi tot ce are câmpia mai
frumos. Cu imaginea teilor în minte, am pãºit mai departe, spre
clãdirea Bibliotecii Judeþene “ªtefan Bãnulescu”, alãturi de douã
colege ºi prietene cu care împãrtãºesc pasiunea pentru carte:
doamna profesor universitar doctor Crina Decusarã-Bocºan,
sciitoare ºi istoric literar ce ºi-a închinat strãdania de o viaþã
cercetãrii ºi editãrii operei lãsate de Iulia, geniala fiicã a lui Bogdan
Petriceicu Haºdeu, ºi doamna profesor Carmen Iordãchescu,
directoarea editurii piteºtene “Carminis”, unde cu tenacitate ºi
vitejie, publicã, de douãzeci de ani încoace, autori români de
manuale ºi de literaturã pentru copii (asta într-o vreme în care
majoritatea editurilor din România editeazã cu precãdere
traduceri). În timp ce stãteam de vorbã, schimbând impresii,
auzeam glãscioarele ºi forfota copiilor, care se pregãteau pentru
întâlnirea cu noi. I-am urmat în sala plinã pânã la refuz de elevi,
profesori ºi pãrinþi. Tabloul care ni se înfãþiºa era încântãtor:
îmbrãcaþi în uniforme pe cât de elegante, pe atât de imaculate,
spectatorii din primele rânduri - micuþii din clasa I - ne aþinteau cu
priviri cercetãtoare. Evenimentul care ne reunise era lansarea -
dupã o pauzã de douã decenii ºi mai bine - a unui nou “Almanah
al copiilor 2014”. Doamna Carmen Iordãchescu le-a vorbit

auditorilor despre cum a fost redactat almanahul ºi despre autorii
acestuia, scriitori români cunoscuþi, dar ºi elevi din toatã þara,
care au realizat o publicaþie interesantã, unde copiii vor gãsi,
alãturi de poezii, poveºti, ghicitori ºi glume, rubrici de ºtiinþã,
geografie, istorie, ilustrate cu multe desene ºi fotografii. ªi i-a
invitat ºi pe copiii din judeþ sã participe la ediþiile viitoare. Rând pe
rând, autoarele ºi-au prezentat, apoi, propriile cãrþi, din care au ºi
citit, iar copiii le-au aplaudat cu generozitate. A urmat un film
despre viaþa ºi opera Iuliei Haºdeu, prezentat de doamna Crina
Decusarã-Bocºan. Dar a venit ºi momentul programului artistic
pregãtit de elevii ªcolii Gimnaziale “Sf. Andrei”, clasa I, îndrumatã
de doamna învãþãtoare Evelina Filipoiu, cãreia îi adresãm, ºi pe
aceastã cale, felicitãri, care s-a aliniat în faþa spectatorilor, pãtrunsã
de importanþa actului artistic ce stãtea sã înceapã. Ei bine, clasa
I avea de ce sã se simtã importantã: corul sãu a uimit, încã de la
primele note, printr-o intonaþie corectã, unitarã ºi viguroasã (cã
doar unde-i cor, vigoarea creºte!). ªi, dacã mai adãugãm, la prima
impresie, ºi drãgãlãºenia coriºtilor cu glãscioare limpezi, rezultã
cã impactul a fost pur ºi simplu copleºitor. Cât despre recitatorii ºi
soliºtii vocali ai aceleiaºi clase talentate, nu putem spune decât
cã i-ar fi fãcut sã pãleascã de invidie chiar ºi pe artiºtii consacraþi!
Marea surprizã a spectacolului a fost piesa “Prinþesa Fluture”, cu
un scenariu scris de doamna Crina Decusarã-Bocºan, dupa
basmul omonim al Iuliei Hasdeu, interpretatã tot de micii nostri
artiºti (vorbim aici de micimea vârstei, desigur)! Fermecate de
culorile suave ale rochiilor vaporoase purtate de roiul de
zâniºoare-ursitoare mândre de rolul ce le revenea -  privirile
alergau de la una la alta, neºtiind pe care s-o admire mai întâi.
Nici familia regalã nu era mai prejos: regele de-o ºchioapã, dar
demn ºi plin de prestanþã, regina cu gropiþe în obraji, diafana
Domniþã Fluture - ale cãrei aripioare nu gãsiserã altceva mai bun
de fãcut decât sã se întoarcã pe dos, pajii ºi prinþii spilcuiþi veniþi
în peþit, au umplut de duioºie ºi de bucurie inimile spectatorilor
mari ºi mici. Ce-i drept, în “scenã”, actorii au mai vãrsat, pe ici, pe
colo ºi câteva lacrimi care nu figurau în indicaþiile de regie. Ce
vreþi, aºa se întâmplã când artiºtii pun suflet ºi doresc sã ofere un
spectacol fãrã cusur! În încheiere - finis coronat opus! – un grup
de eleve din clasa a X-a a Colegiului Naþional “Mihai Viteazul”, a
fãcut ca programul artistic sã capete noi valenþe de maturitate ºi
profunzime. În ciuda tinereþii lor elevele - îndrumate de doamnele

profesoare Loredana Stan (lb. românã), Vanda ªtefãnescu ºi Elena
Mocanu (lb. francezã) au prezentat un remarcabil eseu având ca
temã opera Iuliei Haºdeu ºi au recitat versuri din poezia acesteia.
Fie cã versiunea era în limba francezã, fie cã era în limbna
românã, interpretarea fetelor a dovedit o deplinã înþelegere a
personalitãþii artistice a Iuliei. Trebuie sã amintesc de Miruna
Mãchiþã, elevã olimpicã la limba francezã ºi membrã a formaþiei
de teatru francez “Francofonie”, câºtigãtoare a mai multor premii
naþionale, a cãrei pronunþie francezã impecabilã mi-a readus în
memorie un amãnunt edificator. Este vorba de scrisoarea în care
Iulia îi povestea tatãlui sãu - cu aproape un secol ºi jumãtate în
urmã - despre felicitãrile primite de la o Comisie a Sorbonei,
venitã în inspecþie la Colegiul Sevigne. Austerii magiºtri, uluiþi de
accentul perfect parizian al Iuliei au exclamat: “Cum, domiºoara
nu este franþuzoaicã?”.Dupã serbare, copiii ºi-au tras de mânã
pãrinþii spre standul Editurii “Carminis”, de unde copertele
multicolore ale cãrþilor le fãceau cu ochiul. La rândul lor, autoarele
s-au strãduit cum au putut mai bine sã mulþumeascã onoratul
minipublic de cititori, care le-a solicitat  autografe ºi a dorit sã se
fotografieze împreunã cu ele. La sfârºitul unei zile atât de încãrcate
de emoþii benefice, discutam, în drum spre casã, cu colegele,
minunându-ne ca de fiecare datã când ne întâlnim cu copiii, de
imensa generozitate ºi candoare a sufletelor lor pure ca pâlcurile
de maci de pe întinsul mãnos al Bãrãganului ºi ne-am dorit sã
revenim la ei cât mai curând, ca la un izvor de tinereþe ºi frumuseþe
nepieritoare. Gândul, alergând slobod - cãci unde ar putea fi mai
slobod decât în câmpia Sloboziei? - le trimitea mulþumiri acelor
oameni, cunoscuþi ºi necunoscuþi, pãrinþi, educatori, oameni de
culturã de aici ºi de oriunde, care înfãptuiesc, prin lucrarea lor,
miracole simple, de fiecare zi, miracole ce vor dãinui însã an
dupã an, vreme dupã vreme, în minþile ºi sufletele altor ºi altor
generaþii de copii. Cea care aºterne rândurile de faþã venea
pentru prima oarã la Slobozia, mânatã mai ales de curiozitate.
Acum, la plecare, ia cu sine cãldura ºi prietenia dãruite de oamenii
locului: ei cei care sunt adevãratele flori ale Bãrãganului, ei, ce
ne-au primit ºi pe noi în sufletul lor mare ca necuprinsul câmpiei.
ªi tot el, gândul ºopteºte: Fericiþi fãcãtorii de frumuseþe, cãci a
lor va fi împãrãþia iubirii!

Maria - Ioana Vasiloiu
Membrã a Uniunii scriitorilor din România
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(urmare din pag. 1)
Cunoscând procedura, Gheorghe ne-a solicitat

textul cu o searã înainte, pentru a se familiariza cu
el. Delegaþiei noastre i se ataºase º corespondentul
Scânteii  la Moscova, Laurenþiu Duþã, cunoscut
pentru acurateþea cu care stãpânea limba lui Esenin
ºi Puºkin. Sesizând unele neajunsuri, au buchisit
cu rãbdare textul, dându-i o formã corespunzãtoare.

În sfârºit, ajuns la tribunã, Gheorghe al nostru, cu
o voce plãcut-baritonalã, a început sã citeascã rar
ºi cu intonaþie, subliniind prin abile inflexiuni vocale
pasajele în care erau menþionate cifre privind morþii
ºi rãniþii, numele localitãþilor în care luptaserã ostaºii
români, datele privind efortul economic românesc.
În sala aceea mare se fãcuse liniºte deplinã ºi
gravã… Gheorghe o luase în stãpânire… La sfârºit,
l-am felicitat. Era îmbujorat de emoþie:

– Asta e, ce a fost mai greu a trecut, ce-o mai
urma vom vedea; i-am cam enervat…

A doua zi, la micul dejun, Gheorghe ne-a spus
zâmbind amar:

– Trebuie sã mã întorc imediat la Moscova, mi-au
spus cã e nevoie urgentã de mine… Vã vor da,
probabil, pe altcineva; oricum, Laurenþiu mã poate
înlocui cu succes.

La masa de prânz, o doamnã între douã vârste, a
venit la noi ºi s-a prezentat:

– Metaxa e numele meu; abia am sosit cu avionul
de la Moscova. Gheorghe a trebuit sã plece urgent…
Ne  vedem peste o orã ºi vedem ce mai facem…

Am rãmas muþi, dar am înþeles abia acum ce ne
spusese Gheorghe dupã ce coborâse de la tribunã.
Mai multe detalii ne-a dat dupã întoarcerea noastrã
la Moscova, când ne-a vizitat la hotel. I s-a reproºat
„tonul declamator” cu care citise comunicarea
noastrã, „lipsitã de spirit ºtiinific ºi minimalizatoare
a rolului eliberator al armatei sovietice…”

– Mãcar de s-ar opri totul aici. Oricum, eu sunt
mândru de tot ce am spus acolo…

180.000: un tiraj insuficient
La sfârºitul lunii ianuarie 1976, redactorul ºef mi-

a înmânat un plic ºi mi-a spus cã în 48 de ore trebuie
sã pregãtesc pentru tipar textul respectiv, pentru a
fi trimis urgent în tipografie: „Ar fi bine sã te duci
acasã, sã lucrezi în liniºte…“ Cum a ieºit din birou,
am deschis plicul, curios sã aflu ce era aºa de
urgent. Textul purta titlul Momente din lupta poporului
român pentru formarea statului naþional unitar. Nu
era semnat, dar dupã câteva fraze am recunoscut
autorul: academicianul ªtefan Pascu. Era un articol
despre Marea Unire, cu cele trei componente care
îi dãduserã acest calificativ: 27 martie/9 aprilie 1918
(unirea Basarabiei cu România), 15/28 noiembrie
1918 (unirea Bucovinei cu România) ºi 18
decembrie/1 noiembrie 1918 (unirea Transilvaniei cu
România).  La început am crezut cã e o glumã: cum
sã publici un astfel de articol? M-am dus la
redactorul ºef ºi i-am zis: „Materialul e scris de
academicianul ªtefan Pascu... Acuma, lãsând gluma
de-o parte, dacã s-ar publica, revista s-ar vinde ca
pâinea caldã…“ S-a uitat lung la mine ºi mi-a spus
uºor enervat: „Dar eu nu glumesc! Am sunat la
tipografie, sã nu intre revista în tipar; am scos douã
articole ca sã-i fac loc ãstuia. Nu înþelegi cã textul
mi-a fost trimis de la Secþia de propagandã cu
dispoziþia fermã sã aparã în numãrul  2 ?”

ªi articolul a apãrut, cu semnãtura autorului,
bineînþeles. Pe atunci, revista avea un tiraj de
180.000 de exemplare. Nimeni nu s-a mirat însã
când s-a aflat cã într-o singurã zi se epuizase…

MarianªTEFAN

BASARABIA.

ISTORII  PARALELE

II
Nu se stinseserã ecourile articolului semnat de

ªtefan Pascu, când bunul meu coleg ºi prieten
Gheorghe Neacºu m-a invitat la el în birou. Gicã
lucra la Arhiva Institutului de studii istorice ºi social-
politice de pe lângã C.C. al P.C.R.

– Dacã nu te-aº cunoaºte, n-aº face aºa ceva.
Am sã-þi dau sã vezi niºte documente...

Într-adevãr, peste câteva zile a venit la mine în
birou ºi mi-a dat un dosar:

– Le iei acasã ºi le vezi în liniºte, poþi sã le pãstrezi;
þi-am fãcut niºte copii xerox...  Ai grijã, sã nu te vadã
colegii cu ele...

Am bãgat dosarul în geantã, mort de curiozitate.
Seara l-am parcurs cu atenþie ºi uimire. Colegul meu
mi-a dat ºi unele detalii despre provenienþa acelor
documente. În 1961, Ion Popescu-Puþuri fusese
numit director al Institutului de studii istorice ºi
social-politice de pe lângã C.C. al P.C.R. Era unul
din vechii militanþi, membru de partid din 1932.
Susþinãtor al „politicii de independenþã“ iniþiatã de
Gheorghiu-Dej ºi continuatã de Ceauºescu,
„cominterniºtii” din vechea gardã îl acuzau de
naþionalism. Popescu-Puþuri era cãsãtorit cu o
basarabeancã, învãþãtoare, care avea contacte cu
mulþi dintre basarabenii aflaþi în România. Popescu-
Puþuri, care era ºi membru în Consiliul de Stat, i-a
strâns în jurul sãu, ajutându-i, pe cât i-a fost posibil,
sã obþinã pensii sau locuinþe etc. ªi cum la institut
funcþiona un serviciu de documentare, mulþi dintre
ei au fost îndemnaþi sã-ºi scrie memoriile ºi sã le
depunã, contra cost, la arhiva institutului. Încurajaþi
de atitudinea binevoitoare a directorului Popescu-
Puþuri, aceºtia au predat arhivei ºi alte documente
referitoare la unirea din 1918. Mulþi dintre ei îºi dorm
somnul de veci la mãnãstirea Cernica, unde, tot la
intervenþia lui Ion Popescu-Puþuri, li s-a rezervat o
parcelã specialã, devenitã în zilele noastre „Aleea
basarabenilor” – loc de pelerinaj ºi desfãºurare a
diferitelor manifestãri de omagiere a evenimentelor
din 28 martie/9 aprilie 1918.

Supravieþuitori
Grupul de basarabeni, deveniþi într-un fel

colaboratori externi ai Institutului de studii istorice
ºi social-politice, reuºise sã supravieþuiascã
„vânãtorii” organizate de NKVD imediat dupã
ocuparea militarã a României. În convenþia de
armistiþiu semnatã la Moscova în 12 septembrie
1944, prin articolul 5, guvernul român se obligase
sã sprijine acþiunea de identificare a tuturor
basarabenilor ºi bucovinenilor refugiaþi în România
în 1940 ºi 1944 ºi retrimiterea lor în locurile de
baºtinã. Cererea ocupanþilor se „întemeia” pe un
decret din 8 martie 1941, prin care basarabenii ºi
bucovinenii fuseserã declaraþi „cetãþeni sovietici“.
Nu toþi refugiaþii cãdeau însã sub incidenþa acestui
decret, mulþi dintre ei erau foºti funcþionari ai
administraþiei româneºti detaºaþi în Basarabia anilor
1941-1944, iar alþii erau într-adevãr basarabeni dar
stabiliþi definitiv în România pânã în 1940, neavând
niciodatã calitatea de „cetãþeni sovietici”. Listele
NKVD fuseserã însã pregãtite din timp ºi dupã alte
criterii, cuprinzând pe toþi cei care erau consideraþi
„duºmani ai regimului sovietic” ºi care aveau sã
populeze gulagurile staliniste de  dupã cel  de Al
Doilea Rãzboi Mondial. Din pãcate, ocupantul a fost
sprijinit cu servilism de autoritãþile comuniste impuse
de el la conducerea statului român.

Am considerat necesare aceste precizãri pentru
ca cititorul sã poatã descifra mai uºor conþinutul
documentelor pe care i le vom supune atenþiei în
cele ce urmeazã. Le-am ordonat cronologic ºi,
atunci când a fost cazul, le-am însoþit de alte
comentarii ºi note explicative.

Primul poartã data de 22 noiembrie 1972 ºi are
urmãtorul conþinut:

„Excelenþei Sale
Domnului Richard Nixon,
Preºedintele Statelor Unite ale Americii
WASHINGTON
Domnule Preºedinte,
Cel ce Vã scrie aceste rânduri este un român din

Basarabia ºi fost preºedinte al Sfatului Þãrii, care la
27 mar tie 1918 a votat Unirea Republicei
Moldoveneºti basarabene cu România.

Sfatul Þãrii, parlament revoluþionar, s-a inspirit în
actul sãu legislativ de concepþia fostului preºedinte
al Statelor Unite ale Americii – Thomas Woodrow
Wilson – pentru dreptul de autodeterminare a
popoarelor. De atunci, Basarabia româneascã este
mereu cu ochii la Statele Unite ale Americii ºi
realegerea Domniei Voastre la preºedinþia Americii
ne-a umplut inimile de mare bucurie, cunoscând
simpatiile Domniei Voastre pentru þara noastrã
româneascã, pentru poporul român.

În numele românilor basarabeni, Vã felicitãm
pentru realegerea Domniei Voastre ºi Vã rugãm sã
ne ajutaþi la reîntregirea Republicii Socialiste
România cu Basarabia ºi Bucovina, care au fãcut
parte din România, dar ne-au fost rãpite de Stalin,
în urma înþelegerii cu Hitler.

Vã rugãm sã indicaþi ambasadorului Statelor Unite
ale Americii, care va lucra la Helsinki, la viitoarea
Conferinþã pregãtitoare pentru stabilirea programului
Conferinþei de împãciuire a Europei, ca problema
Basarabiei ºi Bucovinei sã fie inclusã în acest
program.

Geniul creator al Americii sã vã ajute la îndeplinirea
misiunei istorice pe care o aveþi ca preºedinte al
celui mai mare, mai puternic ºi mai democrat stat
din lume.

Sã trãiþi ani mulþi ºi fericiþi, spre bucuria familiei
Domniei Voastre, a poporului american ºi a
democraþilor din toatã lumea.

Pan Halippa,
Fost preºedinte al Sfatului Þãrii din Basarabia, fost

deputat ºi senator al poporului basarabean ºi
ministru în mai multe guverne ale României Mari.

În prezent, locuitor în Bucureºti, sectorul 2, str.
Alexandru Donici nr. 32, România.”

Reamintesc celor mai tineri cã în urmã cu trei ani,
la 2 august 1969, preºedintele american fusese
primit cu multã cãldurã de bucureºteni, vizita sa fiind
privitã ca o încurajare a „politicii de independenþã“
promovatã de regimul de la Bucureºti. Pentru prima
datã un preºedinte al Statelor Unite ale Americii
vizita România ºi tot pentru prima datã un preºedinte
american vizita o þarã membrã a Tratatului de la
Varºovia.

În memoriul basarabenilor era amintit preºedintele
Thomas Wilson, cel care în celebrul sãu discurs
rostit în faþa Congresului American la 8 ianuarie 1918
sintetizase un program în 14 puncte care sã stea la
baza organizãrii Europei dupã terminarea Primului
Rãzboi Mondial. Douã din aceste puncte (9 ºi 10)
proclamau dreptul popoarelor la autodeterminare,
prevederi puse în practicã de Conferinþa de Pace
de la Paris. Cele 14 puncte wilsoniene erau într-un
fel ºi o replicã la Declaraþia drepturilor popoarelor
Rusiei lansatã de guvernul bolºevic la 15 noiembrie
1917.

Suntem puþini.
Cei mulþi au murit…

Al doilea document este tot un memoriu, datat 24
ianuarie 1973, adresat lui Nicolae Ceauºescu,
preºedintele Consiliului de Stat. Reproduc pasajele
mai importante, nu înainte de a ruga pe cititor sã
observe efortul autorilor de a-ºi învãlui gândurile în
straiele noului stil specific cultului personalitãþii care
îºi arãta primii lãstari:          (continuare în pag. 15)
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(urmare pag. 14)
„…Un mic grup din deputaþii basarabeni ai Sfatului

Þãrii, întâmplãtor s-au întâlnit în Bucureºti ºi au venit
la mine – fost preºedinte al Sfatului Þãrii – , unde,
dupã ce am trecut în revistã evenimentele
internaþionale ºi din þara noastrã, precum ºi
realizãrile înfãptuite de poporul român, sub
conducerea preºedinþiei Dvs. ºi a guvernului þãrii,
ne-am hotãrât sã ne procurãm marea plãcere de a
vã felicita cu prilejul anului nou 1973, urându-vã Dvs.
personal ºi guvernului României Socialiste sãnãtate
bunã ºi spor în munca ce o depuneþi cu atâta râvnã
pentru progresul economic, cultural ºi social al þãrii
ºi poporului român.

Ca foºti reprezentanþi aleºi ai românilor din
Basarabia, noi urmãrim cu mult interes dezvoltarea
naþiunii române din provincia noastrã natalã ºi am
dori sã contribuim ºi noi la aceastã dezvoltare cu
felul nostru de a gândi ºi activa. Dar pentru aceasta
avem nevoie de a ni se îngãdui sã ne organizãm
munca noastrã într-un mic colectiv, sã aibã
posibilitatea ca prin memorii ºi propuneri temeinic
studiate sã ajutãm puterea executivã a Republicii
Socialiste România la îndeplinirea celor mai mari
obligaþiuni pe care le-au avut guvernele României
încã din anul 1848 pânã în prezent, de a milita pentru
întregirea poporului român, în statul sãu naþional, în
hotarele lui fireºti ...

Suntem puþini. Cei mulþi au murit. Mulþi au avut
sfârºitul tragic în Basarabia, cãci Stalin a fost
de o cruzime caucazianã nemaicunoscutã în
istorie; câþiva dintre deputaþi au murit în
închisorile româneºti, dupã ce fuseserã
întemniþaþi în închisorile Rusiei þariste (fapte bine
cunoscute de cel cãruia îi era adresat memoriul –
n.n.). În total mai sântem în viaþã 10 oameni, din
care doi se gãsesc în strãinãtate: Anton Crihan
– în Statele Unite ale Americii ºi Ion Pãscãluþã –
în Olanda.

Dar aºa de puþini câþi suntem, noi putem face
legãtura trecutului cu prezentul ºi vrem sã slujim
viitorul. Oferiþi-ne posibilitãþi practice.

ªi cum þara întreagã vã sãrbãtoreºte pentru vârsta
de 55 ani, unioniºtii basarabeni vã ureazã mulþi ani
ºi gloria reîntregirii Republicii Socialiste România.
Aºa sã vã ajute politica marxist-leninistã!

Trãiascã Republica Socialistã România!“
În numele grupului, documentul era semnat de

acelaºi Pantelimon Halippa.
Cât l-ar fi putut ajuta politica marxist-leninistã sã

vindece rãnile provocate României de rapacitatea
imperialismului bolºevic, Ceauºescu avusese
prilejul sã constate singur, în septembrie 1965, când,
în fruntea unei delegaþii de partid ºi de stat, fãcuse
o vizitã în U.R.S.S. În mod surprinzãtor, românii au
pus în discuþie cu fermitate problema Tezaurului
românesc sechestrat de bolºevici în 1918; Brejnev
ºi ai sãi le-au servit o dezarmantã „lecþie de
marxism-leninism“. „…Noi am ajuns la concluzia
sã considerãm aceastã problemã îngropatã,
pornind de la ideea colaborãrii noastre frãþeºti
în continuare“.

Firesc, autorii memoriului nu aveau de unde sã
ºtie. Nici eu nu cunoºteam faptul cã Ceauºescu
ridicase o astfel de problemã în cursul vizitei sale
din 1965. Am aflat abia în 1999, când colegul istoric
Petre Otu mi-a oferit spre lecturã stenograma acelor
convorbiri, depistatã în arhivele fostului P.C.R.
Fragmentul referitor la tezaur a fost publicat pentru
prima datã în revista Magazin istoric.

Nouã Lenin ne-a spus…
Revenind la Pantelimon Halippa ºi prietenii sãi,

aflãm cã peste doar câteva sãptãmâni au redactat
alte trei memorii, destinate preºedintelui Consiliului
de Stat, primului ministru ºi ministrului de Externe.
Dupã cum se poate observa, memoriul din care vom
cita mai jos e adresat lui Nicolae Ceauºescu, în

calitate de ºef al statului ºi nu aceea de conducãtor
al P.C.R. ªi are caracterul unei scurte lecþii de istorie
despre unirea Basarabiei cu România. La catedrã
– acelaºi Pantelimon Halippa:

„În ziua de 9 aprilie, anul acesta, se împlinesc 55
de ani de la Actul Unirii Basarabiei cu România, act
votat de Sfatul Þãrii, în ziua de 27 martie (stil vechi)
1918.

Despre acest eveniment istoric trebuie sã ne
aducem aminte pentru motivul cã Europa este în
preajma Conferinþei care vrea sã-ºi ia sarcina de a
reglementa securitatea statelor europene ºi
colaborarea paºnicã a popoarelor de pe continentul
nostru.

Subsemnatul, ca fost vice-preºedinte ºi apoi
preºedinte al Sfatului Þãrii, þiu sã înºir câteva
considerente în legãturã cu activitatea acestui
parlament revoluþionar al Basarabiei…

Sfatul Þãrii a fost organul reprezentativ al
întregii populaþii basarabene, admis de toatã
lumea, în afarã de moºierii Basarabiei ºi de câþiva
dezertori de pe frontul ruso-român (aluzie la
Cristian Racovski, Mihail Gheorghiu-Bujor, Dik
Dicescu ºi alþi câþiva socialiºti români fugiþi în Rusia
ºi care s-au pus în slujba puterii sovietice – n.n.),
care nu erau mãcar originari din Basarabia, dar
vroiau sã punã mâna pe depozitele frontului,
care se aflau în Basarabia…

Dezertorii au complotat împotriva Sfatului
Þãrii, organizând la Odessa aºa-zisul
RUMCEROD  (acronimul organismului bolºevic
Comitetul Executiv al Sovietelor Frontului român,
Flotei Mãrii Negre ºi regiunii Odessa), care vroia
sã menþie în Basarabia stãpânirea ruseascã, dar
n-a reuºit, deoarece Ucraina, între timp, se
proclamase republicã independentã ºi încheiase
pace separatã cu Austro-Ungaria ºi Germania
ºi RUMCERODUL n-a fost în stare sã se opuie
invaziei germane în toatã Ucraina, întrerupând
legãtura între Basarabia ºi capitala Rusiei.

Sfatul Þãrii  a fãcut politica de autodeterminare a
populaþiei Basarabiei ºi a reuºit sã menþinã unitatea
economicã ºi politico-administrativã a Republicii
Moldoveneºti,  autonomã prin votul de la 2
decembrie 1917, ºi independentã, prin votul de la
24 ianuarie 1918. ªi aceste acte s-au fãcut cu
unanimitate de voturi a deputaþilor. Însuºi Actul Unirii
Basarabiei cu România a fost fãcut prin majoritatea
de 86 de voturi pentru, ºi numai 3 voturi contra. Acest
act era punerea în aplicare a principiului de
autodeterminare, pe care îl proclamase Wilson ºi
pe care îl împãrtãºea toatã lumea civilizatã, iar
conducãtorul revoluþiei ruseºti, Lenin, se pronunþase
chiar ºi pentru dreptul popoarelor mãrginaºe ale
Rusiei, care aveau, peste frontierele imperiului, fraþi
de sânge ºi de grai organizaþi în state naþionale, de
a se despãrþi de Rusia.

Nouã – moldovenilor din Basarabia – Lenin ne-a
spus textual: «Procedaþi cum vã dicteazã conºtiinþa
naþionalã ºi interesul politic, dar faceþi-o prin Sfatul
Þãrii».

Noi, moldovenii din Basarabia, nu suntem de vinã
cã urmaºii lui Lenin, ºi-au însuºit politica ºi
diplomaþia þaristã, de a stãpâni Peninsula balcanicã
ºi Marea Mediteranã, trecând peste statele ºi
popoarele ce-i stau în cale…

Noi – moldovenii din marginea de rãsãrit a insulei
latinitãþii – reprezentãm a patra parte din neamul
românesc ºi Republica Socialistã România nu are
dreptul sã se dezintereseze de soarta noastrã.

Domnia Voastrã, Domnule Preºedinte al Republicii
Socialiste România, V-aþi câºtigat un nume de mare
luptãtor pentru independenþa statelor ºi popoarelor,
pronunþându-Vã totdeauna pentru dreptul popoarelor
mici la egalitate cu popoarele mari ºi eu – ultimul
preºedinte al Sfatului Þãrii – mã simt obligat sã mã
adresez Domniei Voastre cu rugãmintea sã nu ne

uitaþi pe noi moldovenii din rãsãritul naþiunii române.
Noi suntem victima trecutului imperialism þarist.
Stalinismul este antimarxist ºi antileninist ºi el trebuie
sã-ºi capete sfârºitul la conferinþa pentru securitatea
Europei.

Noi – românii – facem parte din aceastã Europã
ºi ca insulã a latinitãþii în sud-estul European am
þinut piept atâtor invazii din rãsãrit ºi împotriva
imperialismului acaparator, fie al turcilor, fie al ruºilor,
fie al austro-maghiarilor sau germanilor ºi astãzi
avem dreptul sã ne redresãm, sã ne adunãm puterile
naþionale, politice, economice ºi culturale, ca, pe
calea aceasta, sã ne facem datoria faþã de noi ºi
faþã de întreaga lume.

Subsemnatul am cedat instituþiilor de stat ºi de
partid tot fondul de documentare în problemele
multiple ale Moldovei de rãsãrit ºi pentru aceasta
am fost gratificat de organele de stat ºi de partid.
Dar, la nevoie, îmi ofer serviciul personal ºi mai
departe Consiliului de Stat ºi Guvernului.

Gata oricând la datorie.
Pantelimon Halippa…”

(Continuare în numãrul viitor)

Cãrþi noi la
Editura HELIS
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Alexandru Bulandra

 Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului

O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din

Noul Testament

Eseu

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

ivealã ºi nimic ascuns care sã nu ajungã cunoscut.”

(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)

(continuare din numãrul trecut)

 IV. Citind împreunã cu Isus
3. Cartea lui Iov

Isus ºi Iov
Isus se ridicã la cer pe aripa geniului lui Al Doilea

Isaia. Distanþa dintre ei era de  peste 500 de ani de
aºteptare înfriguratã.  Prin analizã atentã numai ºi având
în minte traseul virtual al lui Isus, ajungem sã vedem
cum  acest parcurs  se afla deja în mintea  poetului ºi
profetului  necunoscuþi.

Înaintea lor, în poveste, Iov pãtimise pus la încercare
de Dumnezeu la sugestia lui Satan. În acest context,
el îºi dovedeºte, fãrã putinþã de tãgadã,  puterea
credinþei.  Sfãtuit de profetul inspirat, poetul Al Doilea
Isaia   trece povestea  în poem ºi   reconstruieºte atât
relaþiile dintre cele douã personaje  cât  ºi personajele
însele.

  Cea mai importantã  transformare textualã  este
adusã de  noua poziþionare a lui Iov  în raport cu
Dumnezeu, pe care-l revendicã drept Tatã al sãu:
„Mâinile Tale m-au plãmãdit, înseºi mâinile Tale/ Chipul
cel am mi l-ai dat, ºi-acuma/ Gândul Þi-l schimbi, vrei
sã pier chiar de mâinile Tale ?/ M-ai plãmãdit, mai Þii
minte, din lut, acum vrei sã mã spulberi ?/ Oare nu m-
ai turnat Tu ca pe lapte,/ Iar apoi m-ai închegat ca pe
un caº,/ M-ai îmbrãcat cu carne ºi cu piele/ ªi m-ai
þesut din oase ºi din vine ?/ Apoi mi-ai dat viaþã/ ªi-ai
vegheat, cu grijã ºi cu drag,/ La fiecare rãsuflare-a mea.”

Relaþia  din stratul povestitor al Cãrþii lui Iov dintre
un drept-credincios ºi divinitatea adoratã,  îºi adaugã
în poem  notele determinative  ale relaþiei  tatã-fiu.
Profetul  revine deseori la statutul patern al Domnului
faþã de  toþi indivizii umani, dar glasul poetului este cu
mult mai cutezãtor în  utilizarea lui, de cãtre fiul sãu
pãmântean cel mai preþuit,  ca argument  într-o
demonstraþie, totuºi,  incomodã pentru Domnul.

Mai apoi,  Iov are viziunea unui martor din înalt –
care nu poate fi decât  o formã a divintãþii: „De azi
încolo am un martor în înalt,/ Apãrãtorul meu este
acolo-n cer. (...) Tu, Doamne, sã-l primeºti pe acest
chezaº al meu,/ Cãci altul n-am, nu se gãseºte nimeni
sã rãspundã pentru mine.”

 În continuare,  Iov, care,  urmându-l pe Ieremia, îºi
invoca moartea ca pe un  liman al suferinþei fãrã sens,
ajunge sã-ºi proiecteze o alternativã  ingeniosã de
ascundere  de Dumnezeu în  chiar lumea morþilor: „O,
dacã m-ai ascunde în lãcaºul celor morþi,/ Sã-mi fie
adãpost pânã în ziua când/ Mânia Ta o sã se
potoleascã./ Aº aºtepta acolo zi dupã zi sã vinã clipa
hotãrâtã/ Când amintindu-Þi iar de mine, mã vei
slobozi./ Mã vei chema atunci, iar eu îþi voi rãspunde,/
ªtiind cã-Þi este dor sã vezi din nou pe cel ce l-ai fãcut.”
Iov este  acel  fiu al lui Dumnezeu  care-ºi imagineazã
o cale de a ajunge în faþa Tatãlui sãu.  Condiþia  reuºitei
acestei întâlniri era ca sã-l gãseascã  senin, netulburat:
„Acuma îmi pândeºti ºi-mi numeri paºii toþi,/ Însã atunci
vei înceta sã fii iscoada mea,/ Îmi vei închide vina
într-un sipet/ ªi alb curat voi rãsãri din nou.” Altfel spus:
chemat ºi iertat de Tatãl sãu ceresc, Iov devine om
curat – divin.

ªirul vedeniilor care-l aduc pe Iov fiul lui Dumnezeu
lângã Tatãl sãu  ceresc  se completeazã cu o a treia,
unde pare cã martorul din înalt, metamorfozat  în
rãscumpãrãtor, coboarã lângã  protejatul sãu de pe
pãmânt „viu încã-n carnea mea” :  „Da, ºtiu cã
Rãscumpãrãtorul meu e viu,/ Cã El, Cel de pe urmã,
se va ridica/ Slujind  dreptãþii mele pe pãmânt/ ªi mã

va apãra. Iar când mã voi trezi/ O sã mã ia alãturea de
El, iar eu,/ Viu încã-n carnea mea, Îl voi vedea pe
Dumnezeu/ Iar Cel pe care-L voi vedea o sã îmi þinã
partea:/ Ochii aceºtia-ai mei Îl vor privi, iar El/ Nu se
va arãta strãin de mine ºi îndepãrtat. Tânjesc de dorul
Lui...”   Iov este, aºadar,  adus de Rãscumpãrãtorul
sãu, care-i ºterge pãcatele pe pãmânt ºi în cer, chiar
în faþa lui Dumnezeu – aºa cum dorise. Astfel cã el se
transformã din fiul de pe pãmânt al  Domnului  în fiul
din cer al aceluiaºi  ºi totuºi alt Dumnezeu – care îl are
în sine ºi pe  Martor ºi pe Rãscumpãrãtor, multiplicându-
se  parcã  tocmai pentru a-l diviniza pe Iov.

Cum se va realiza, în cazul lui Isus, aceastã
transmutaþie  a condiþiei umane în condiþie divinã? Care
va fi reþeta acestei alchimii?

Vezi trupul lui Isus cu toate semnele crucificãrii pe
el. Isus era  în carnea lui! ªi era viu, cu memoria lui de
pãmântean nealteratã! Adicã era ºi în mintea lui  de
dinainte de moarte!

Pânã la urmã, cele douã determinãri fundamentale
ale lui Hristos din viziunea lui Isus  ºi despre Isus –
Fiul lui Dumnezeu ºi pãtimirile ca preluare a pãcatelor
omeneºti – sunt creaþii ale profetului ºi poetului Al
Doilea Isaia.  Isus vrea sã împlineascã aceste douã
idei geniale ale unui om despre a cãrui existenþã n-a
ºtiut nimic.

4. Fiecare profet cu Dumnezeul sãu

Acum, dupã ce am citit împreunã cu Isus vestirile
profeþilor Iezechiel ºi Al Doilea Isaia,  precum ºi Cartea
lui Iov, o întrebare de bilanþ devine pertinentã: coabitarea
dintre profet ºi Dumnezeul  sãu nu lasã urme ?

În  ce-i priveºte pe profeþi,  cu certitudine, viaþa lor
devenind funcþia unui instrument performant în mâna
sigurã ºi grea a divinitãþii.

Dar în existenþa lui Dumnezeu?
Ce întrebare mai e ºi asta ? Dumnezeu este

Dumnezeu!
Glasul profetului nu-I impregneazã profilul  auditiv

cu o nuanþã, o aromã,  numai a lui? Iar Dumnezeu,
ºtim asta,  nu-ºi alege glasul la întâmplare. Trebuie sã
fie o potrivire, o disponibilitate de comunicare a unuia
cu celãlalt. ªi dacã Moise ori, înaintea lui, Avraam, Îl
sfãtuiau pe Dumnezeu când cumpãnea deciziile care-i
priveau pe oameni, ceilalþi profeþi sã nu-L  fi influenþat
niciodatã?

Unde vrei sã ajungi?
 Dumnezeul lui Al Doilea Isaia este altfel decât, sã

spunem, Dumnezeul lui Iezechiel.
Cum aºa ?
Dumnezeul lui Iezechiel, ne-am convins împreunã cu

Isus,  este foarte apropiat de profet,  dar nu acceptã
slava divinã  pentru un om, oricât de înalte ar fi calitãþile
lui.  Cazul exemplar a fost, ºi pentru Isus,  cel al   regelui
care domnea în Tir: “ 28,2. Fiul omului, spune celui ce
domneºte în Tir: Aºa zice Domnul Dumnezeu: Inima ta
s-a înãlþat ºi a zis: Sunt un Dumnezeu ºi stau pe scaunul
lui Dumnezeu în inima mãrilor, dar tu, deºi nu eºti
Dumnezeu, ci om, îþi închipui cu inima ta cã eºti la fel
cu Dumnezeu.” Cauza acestei supraaprecieri de sine,
spune mai departe Domnul, este înþelepciunea: “3. Iatã,
tu-þi închipui cã eºti mai înþelept decât Daniel ºi nu
sunt taine ascunse pentru tine…”

De la înþelepciune ºi negoþ “5. …þi-ai sporit bogãþia
ºi mintea ta s-a îngâmfat cu bogãþia ta.” Pentru cã s-a
asemãnat cu Dumnezeu, Domnul va trimite asupra lui
hoarde de strãini, “7. ...ºi aceea-ºi vor scoate sabia
împotriva frumoasei tale înþelepciuni ºi vor întina
strãlucirea ta;  8. În mormânt te vor pogorî ºi vei muri
în inima mãrilor de moartea celor uciºi.”  Întrebarea
care urmeazã sunt sigur cã  l-a cutremurat ºi pe Isus:
“ 9. Spune-vei oare înaintea ucigaºului tãu: Eu sunt un
dumnezeu, când tu eºti un om în mâna celui care te
ucide, iar nu Dumnezeu?”

Nu cu urã, ci cu multã durere ºi regret  îl dã morþii
Domnul pe regele din Tir ! Din plângerea  Lui prin gura
ºi lacrimile lui Iezechiel, aflãm: “12. …Tu erai pecetea
desãvârºirii, deplinãtatea înþelepciunii ºi cununa
frumuseþii.” Toate calitãþile sale  sunt evaluate de
Dumnezeu la  superlativ, iar locul în care trãia  era  un
rai: “Tu te aflai în Eden, în grãdina lui Dumnezeu…”
Domnul îl simþea  ca fiind  foarte apropiat ºi de
încredere, de aceea : “14. Tu erai heruvimul pus ca sã
ocroteºti; te aºezasem pe muntele cel sfânt al lui
Dumnezeu, ºi  umblai prin mijlocul pietrelor celor de

foc. 15. Fost-ai fãrã prihanã în cãile tale din ziua facerii
tale ºi pânã s-a încuibat în tine nelegiuirea.” Cu alte
cuvinte: când ai vrut sã fi mai mult decât  te fãcusem
Eu, te-am pierdut!

De partea lui, Dumnezeul lui Al Doilea Isaia este plin
de sine ºi  nu se vede dublat în acþiunea lui izbãvitoare,
dar acceptã un om – prooroc ales de el -, sã i se
substituie în împlinirea voinþei sale, ridicându-l la cele
mai înalte cinstiri –  totuºi, nu divine.

La rândul sãu, Isus are de-a face  cu mai mulþi
Dumnezei într-unul singur: unul rãbdãtor ºi generos cu
omul – Cel al regelui David -, altul jovial dar cu mãsurã
– Cel al lui Iezechiel -, ºi un al treilea, impulsiv ºi plin
de sine dar deschis faþã de aspiraþiile omului profetic –
Cel al lui Al Doilea Isaia.  Isus se conduce dupã planul
Dumnezeului din Al Doilea Isaia atunci când se
hotãrãºte sã ia cu asalt cerul, dar îºi construieºte o
identitate biblicã agreatã de un alt Dumnezeu – cel din
epoca  regelui David.

Cum va fi evaluat Isus ºi de care dintre aceºti
dumnezei?

Iatã o întrebare imposibilã!  Despre Iov ºtim deja cã
a primit, pentru aceleaºi vorbe, calificative opuse de la
Dumnezeul din poveste, pe de o parte, ºi de la
Dumnezeul  din poem, de cealaltã parte.   Pe profetul
Al Doilea Isaia, acelaºi Dumnezeu,  care apare ºi  în
poem,   l-a     ridicat în slavã.

Cât de sus?
Cât de sus se putea  înãlþa  slava unui om pe pãmânt.

Apoi, ca  Mesia/Hristos,   l-a decãzut din toate drepturile,
l-a chinuit, aducându-i  moartea. Readucerea la viaþã
ºi reabilitarea  încheie acest  traseu destinal  tipic.
Hristos   este  aici o proiecþie a profetului care se vede
prin grila eroului poemului sãu, Iov.   De la  profet, ca
om ales  de Dumnezeu, la  Hristos -  acesta este  saltul
imens realizat  de   profetul  necunoscut!

Isus a crezut cu toatã fiinþa lui, citindu-i ºi recitindu-
i  vestirile, cã a intrat în logica lui Dumnezeu. Iar aceasta
era, de fapt, logica unui om?

Aceastã inducere  în eroare a lui Isus se petrece
atunci când el îºi asumã calea morþii ºi învierii aºa
cum este scrisã în Sfânta Scripturã – de fapt numai în
Al Doilea Isaia. Mai înainte, însã, Isus  fusese  uimit
pur ºi simplu de  transpunerea  lui temerarã:  profetul
nu este numai purtãtor de cuvânt al lui Dumnezeu dar,
prin chiar acest fapt, el îl  poate substitui în acþiunile
sale mântuitoare.  Cu alte cuvinte: el devine pe pãmânt
un altfel de Dumnezeu.  Acest gând atât de firesc  nu a
îndrãznit sã se iveascã în mintea niciunuia dintre profeþii
dinaintea lui. Dar proorocirile lui Al Doilea Isaia sunt
mai mult operã de ficþiune decât de reflectare a unei
activitãþi profetice reale, cum a fost, de exemplu, la
Ieremia. Al Doilea Isaia ca narator vorbeºte despre
profetul Al Doilea Isaia vãzut prin prisma poetului Al
Doilea Isaia.

Cum va face Isus,  pornind de aici ,  sal tul
supraomenesc la ideea Fiului lui Dumnezeu?

Isus pare copleºit  de  Domnul absent  pe care ºi-l
doreºte aproape  cum nu ºi-a mai dorit  nimic vreodatã.
De aceea, vocea lui se pierde în  ascensiunea  înãlþimii
de neatins  a  Dumnezeului Tatã.  Aceastã tragedie se
produce întrucât, prin gura lui Isus,  Domnul nu glãsuise
niciodatã. El nu are exuberanþa lui Iov,  atât de vocal ºi
revendicativ faþã de Dumnezeul sãu perceput ca Tatã
agresiv dar adorat. Totuºi, în glasul  lui Iov strigã, de
fapt, gura a doi profeþi: a lui Ieremia – modelul real al
personajului literar Iov -, ºi a lui Al Doilea Isaia – autorul
lui prezumat. Isus, dimpotrivã,  îºi construieºte în tãcere
ºi cu migalã noua identitate  de Fiu al lui Dumnezeu,
ca un Icar aparatul de zbor,  pentru a se înãlþa cãtre
marile porþi cereºti ale împãrãþiei  Tatãlui. Îºi exerseazã
zborul dând din aripile credinþei tot mai mari ºi mai pline
de sevã. ªi, când a ieºit în lume,  pregãtit sã decoleze,
ca dintr-un hangar pe un aerodrom virtual,  îºi mãsoarã
ºi verificã fiecare metru parcurs, dacã a primit vizã de
trecere la  staþiile de control dotate cu  borne textuale,
cea mai importantã fiind aceea a lui Ioan Botezãtorul.

Trac, crispare, elan... Începe sã se înalþe...
El nu ridicã glasul în faþa lui Dumnezeu. Doar  se

roagã cu vorbe abia auzite de urechea omeneascã
mãrturisitoare.  ªi numai  atunci când se  va afla þintuit
pe stâlpul agoniei, va striga cu glas de moar te
cutremurul vieþii sale eºuate.

(urmare în numãrul viitor)
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  F. M. CIOCEA

MANUAL DE
FENOMENOLOGIE (V)

Femeia care ascultã
poruncile bãrbatului

rãposat
Unei femei dintr-un sat îi murise bãrbatul. Dupã

ce l-a îngropat ºi a fãcut cele de trebuinã a ieºit prin
urbe sã mai scape de griji. Pe drum se întâlneºte cu
o prietenã.

- Þi-a murit bãrbatul, soro, o cãinã.
- A murit, iertarea-i Dumnezeu toate pãcatele, cã

era om bun, rãspunse vãduva.
- ªi ce þi-a spus bãrbatul cu limbã de moarte? o

descusu prietena curioasã.
- Mi-a dat multe poveþe sãracu: mai întâi mi-a spus

sã dau de pomanã calul cel sur, apoi vaca ºi la urmã
cei doi porci graºi.

- Chiar o sã-i dai ?
- Cum sã nu. Eu am ascultat întotdeauna

cuvântul lui.
- Altceva n-a mai zis ?
- Ba da. Chiar aºa a grãit cu glasul stins,dar ferm:
„Dupã ce vei face cele ce þi-am spus, sã te mãriþi

nevastã cu un bãrbat de cincizeci de ani !”
- ªi dacã nu vei gãsi tocmai unul de cincizeci de

ani? despicã firul în patru prietena.
- Voi lua doi de câte douãzeci ºi cinci de ani ºi

astfel îndeplinesc ultima dorinþã a bãrbatului !
***

„Sunt trei feluri de oameni: cei care cred în
adevãr, cei care confundã ºi cei care nu cred.”
                                                     ( Ion  Voinea)

Când s-a anunþat ºedinþã publicã de consiliu toþi
au fost surprinºi.

- De ce publicã? l-am întrebat pe primar la telefon.
- Fiindcã este o chestiune sensibilã, iar eu ºi

consilierii nu ne-o putem asuma singuri. Vino mâine
dupã amiazã la ºedinþã ºi o sã-mi dai dreptate.

I-am dat. Sala de consiliu era arhiplinã, unii se
înghesuiau în picioare de-a lungul pereþilor, atenþi
sã nu piardã un cuvânt din ordinea de zi cititã de
primar.

- Problema este cã trebuie sã renunþãm la serviciul
orãºenesc de circulþaie publicã, atât pentru binele
nostru, cât ºi al agenþilor.

Un murmur de satisfacþie strãbãtu sala.
- ªtiu cã vã bucurã, continuã primarul. Tocmai de

aceea am fãcut demersurile necesare la
inspectoratul judeþean de poliþie, care a înþeles
situaþia noastrã specialã, dar pentru a suplini lipsa
agenþilor trebuie sã montãm camere de supra-
veghere pe arterele importante ale oraºului. Agenþii
de la circulaþie vor fi mutaþi la ordine publicã, unde
mãcar vor rãmâne cu salariul întreg, dacã nu cumva
ºi acolo  gãsesc motive sã se amendeze singuri.

Hotãrârea, aprobatã în unanimitate ºi susþinutã cu
ropote de aplauze veni ca o gurã de aer proaspãt
pentru ºoferi, dintre care nu ºtiu sã fi scãpat vreunul
neamendat, nici mãcar primarul.

***
„Fatalitatea este nenorocul care te vrea cu orice

preþ.”  (Ion   Voinea)

Încã de a doua zi secþia circulaþie a fost
transferatã la ordine publicã, iar o firmã localã a
început montarea  camerelor de supraveghere.

Nimeni nu-i ura pe cei de la circulaþie, poate doar
nevestele lor, care nu mai vãzuserã salarii de luni
bune. Se comportaserã ca niºte roboþi, sancþionând

la grãmadã  orice greºealã, chiar personalã, iar pe
roboþi nu poþi sã te superi.

***
„Evitã o nenorocire dacã poþi, ea nu te va evita.”
                                                      ( Ion  Voinea)

S-a  reluat construcþia catedralei într-o atmosferã
hollywodianã, asta pentru cã printre nenumãraþii
sponsori se numãra ºi o televiziune particularã,
hotãrâtã sã transmitã reportaje zilnice de la faþa
locului.

În aceastã atmosferã sãrbãtoreascã, regizorul de
emisie a strigat prin portavoce „motor”, iar muncitorii
echipaþi ca la carte, cu salopete noi ºi cãºti de
protecþie ultimul rãcnet, s-au apucat de muncã.

Bineîneles cã toatã þãriºoara noastrã a stat cu
ochii pe eveniment, iar zidarii au ajuns peste noapte
eroi naþionali.

Surprinºi de audienþa jurnalelor, directorii
televiziunii s-au hotãrât sã filmeze  pe viu un serial,
amestecând printre constructori câþiva actori
profesioniºti ca sã condimenteze verbal ºi artistic
operaþiunea.

Mulþi cetãþeni, campioni la timp liber, ar fi vrut sã
ajute cu elan patriotic la construcþie, dar un grup de
jandarmi vigilenþi îi þinea la distanþã.

Primarul ºi câþiva consilieri vizitau zilnic ºantierul,
cãrând plini de demnitate douã, trei cãrãmizi,
bineînþeles sub luminile puternice ale reflectoarelor.
La câteva zile apãreau episcopul, prefectul ºi
preºedintele consiliului judeþean, primul bine-
cuvântând lucrarea, iar ceilalþi întrebând ceremonios
dacã au tot ce trebuie constructorii. Constructorii
aveau tot ce trebuie, dar întrebarea era protocolarã.

Un mucalit de zidar, exasperat poate de falsitatea
acestui joc rãcni ca la armatã, pentru a fi remarcat :

- Câte-o tãrie dimineaþa, la prânz ºi seara dom”
preºedinte!

Luat prin surprindere, preºedintele consiliului
judeþean se fâstâci, neºtiind ce sã rãspundã, mai
ales cã toate privirile ºi obiectivele aparatelor de
filmat erau îndreptate spre el.

Salvã situaþia episcopul, intervenind pe fondul
hohotelor de râs generale:

- Chiar ne-am gândit la asta, eu, domnul preºedinte
ºi domnul prefect. Începând de mâine la prânz
fiecare muncitor va primi o jumãtate de sticlã cu vin
de la patriarhie...Vin de împãrtãºanie!

- Asta fiindcã protecþia muncii ne interzice sã
abuzãm de alcool, mai ales în construcþii, sublinie
preºedintele.

Un chiot de satisfacþie izbucni din piepturile
muncitorilor, chiot care a reverberat toatã ziua în
buletinele de ºtiri ale televiziunilor.

Zidãria se înãlþa foarte repede, prea repede pentru
calculele televiziunii, care intenþiona sã prelun-
geascã show-ul cel puþin doi ani, aºa cã ceru
muncitorilor sã-ºi  tempereze avântul, spre marea
nemulþumire a pãrintelui Vasile.

- Dar este deja august, protestã acesta, vine
toamna, vin ploile, fãrã acoperiº, lucrarea se va
degrada.

- Ne ocupãm noi de conservare, argumentarã
producãtorii, mai ales cã nu întrerupem filmãrile.

- Enoriaºii sunt nerãbdãtori, vor biserica cât mai
repede!

- Dacã finanþau ei construcþia, aveau tot dreptul
sã vocifereze, deci sfãtuiþi-i sã priveascã ca ºi pânã
acum transmisiile noastre, care au fãcut celebru
orãºelul dumneavoastrã prãpãdit.

Când popa Vasile îi relatã primarului discuþia,
acesta îi argumentã imediat:

- Au dreptate, pãrinte. Datoritã lor, sponsorii au
donat fonduri pentru douã catedrale, bani ce pot fi
folosiþi ºi la alt proiect. Unde mai pui cã în oraº vin
zilnic autocare cu turiºti sã caºte gura la filmãri,
hotelurile sunt pline, mesele din restaurante ocupate,

iar bugetul primãriei dolofãnel. Pânã ºi primul
ministru are de gând sã ne viziteze oficial, iar dacã
lucararea se prelungeºte pânã la urmãtoarea
campanie electoralã, îþi  închipui câte fonduri ne vor
veni pentru infrastructurã?

În faþa atâtor argumente, pãrintele se dãdu bãtut.
- Mãcar sã termine garsoniera preotesei! încheie

acesta.
- Dacã asta este condiþia ca zidurile sã rãmânã

în picioare, coana preoteasã va avea o garsonierã
de lux !

***
„Corabia curajosului este de douã ori mai

rezistentã.”   ( Ion  Voinea)

Sfârºit

Grija faþã
de þarã

O binecunoscutã interpretã de muzicã uºoarã
(n.n.: aproape celebrã pânã la un moment dat)
spunea: “Avem o þarã frumoasã, avem mare,

munte, deltã. Cred cã românii ar trebui sã

fie mai grijulii cu þara lor”. Este româncã, de
etnie maghiarã, stabi l i tã de ani buni în
strãinãtate.

Da, mare dreptate are artista. Mai întâi a
apãrut nepãsarea. Apoi am devenit risipitori. În
cele din urmã, am ajuns distrugãtori de þarã.

Pe bani ori pe degeaba. Mai mult pe degeaba.
O dãm pe gratis oricui. Dar suntem europeni.
La ce ne mai trebuie þarã? Ce sã facem cu þara?
De ce sã mai avem ºi grija þãrii? Cui îi place, a
lui sã fie! N-are decât s-o ia!

Din pãcate sunt mulþi care gândesc astfel.
Nu prea demult, l-am auzit pe un vândut

spunând: “îmi pare rãu cã m-am nãscut în

þara asta”. ªtiind bine persoana, nu m-au
surprins vorbele lui.

Un ins care s-a nãscut în þara asta, a supt în
þara asta, a crescut în þara asta, a trãit ºi mai
trãieºte încã în þara asta, având o vârstã trecutã
de ºaizeci de ani, care confundã regimurile cu
þara, îºi ponegreºte fãrã ruºine locul cel mai
sfânt, locul naºterii lui ºi al devenirii lui ca om.

Cine sau ce 1-a otrãvit în felul acesta, încât
sã-ºi renege mama, casa, colþul lui de rai? Noi,
oriunde ne-am duce, gândul ºi sufletul rãmân
adânc înfipte în locul unde ne-am nãscut ºi dacã
uitãm de ce am plecat, nu trebuie sã uitãm de
unde am plecat. Sunt mulþi cei ce au fost ori
sunt plecaþi, ºi undeva departe, au plâns ori
plâng la propriu de dorul þãrii lor ºi, ca ultimã
dorinþã, le-a fost întoarcerea acasã, în viaþã ori
dupã viaþã.

Numai dorul de þarã, de casã a putut sã se
transpunã în zicerea “Fie pâinea cât de rea,

tot mai bine în þara mea”. Este o mostrã de
în þe lepc iune popularã,  o  sub l imare a
lacrimilor scurse pe meleagurile strãine,
acolo unde omul înþelege, în sfârºit, cã numai
acasã cu puþinul tãu, dar cât de mult el este,
poþi fi cu adevãrat fericit.

Nu putem sã nu fim patetici. Este în firea
acestui neam pentru care “Patria a priori” .

g. alex
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Scriitori ialomiþeni la Festivalul de
Literaturã ANTARES de la Galaþi

 În oraºele Galaþi, Brãila, Tulcea ºi Sulina, în perioada 3o
mai-3 iunie 2014 s-au derulat o seamã de evenimentele
culturale legate de ediþia a XVI-a Festivalului Internaþional
„Serile de literaturã ale revistei ANTARES”, organizate de
Fundaþia Culturalã „Antares”, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est-Galaþi, Bibliotecile
judeþene „V. A. Urechia” din Galaþi ºi „Panait Istrati” din Brãila.
Cu acest prilej, fundaþia organizatoare a tipãrit în mai multe
limbi o „ANTOLOGIE  LIRICÃ / LYRICAL ANTHOLOGY”,
sumarul cuprinzând numele a 18 poeþi invitaþi din Uruguay,
Chile, Spania, Italia, Turcia, Irak, Israel ºi România. Este
adevãrat, au absentat, din cauze diverse, inclusiv distanþele,
câþiva poeþi români, ceea ce nu s-a întâmplat cu oaspeþii
strãini, foarte punctuali la întâlnire. Afiºul festivalului anunþa
o prezenþã mult mai numeroasã, inclusiv ºapte autori
ialomiþeni (Gh. Dobre, Nicolae Teoharie, Costel Bunoaica,
Florentina Loredana Dalian) dintre care au fost prezenþi
numai doi ºi un prozator: Florin Ciocea, ªerban Codrin ºi Titi
Damian). Eforturile organizatorice au fost extraordinare, totul
apãsând pe umerii poetului Corneliu Antoniu, preºedintele
Fundaþiei Culturale ANTARES ºi directorul revistei cu acelaºi
nume, în grija poetei Simona Toma, a doamnei Brânduºa
Pintilie, a criticului ºi traducãtorilui Viorel ªtefãnescu, a
realizatorilor afiºului, a mapelor. Relizarea întâlnirilor - fiecare
cu farmecul sãu, dar mai ales a deplasãrilor - devenite un
veritabil turism cultural - au fost impecabil organizate,
dovedind, dacã mai era cazul, talentul de excelent manager
al lui CORNELIU ANTONIU al acestui festival de poezie de
amploare, gândindu-te numai la câþi factori economici ºi
politici a trebuit sã antreneze. Totul fãcut cu modestie, cu
sacrificii, fãrã emfazã, în numele culturii române.

În prima zi, 30 mai, au avut loc douã ºezãtori literare, una
la Casa „Al. I. Cuza” iar cealaltã, dupã amiaza, la Galeriile de
Picturã „Mantu”, fiecare pe timp de aproximativ douã ore,
chiar mai mult, pentru cã poeþii strãini îºi prezentau lecturile
în limbile materne, urmau traducerile în englezã ºi românã.
Printre ei, românii pãreau avantajaþi, cu inconvenientul cã
erau înþeleºi numai de prezenþa autohtonã. Noi, ialomiþenii,
Florin Ciocea, Titi Damian ºi semnatarul notelor de faþã, am
întârziat de la cazare, aveam în memorie adresele, dar le
deformasem, aºa cã întâmplarea a jucat un rol important,
mai ales cã ploua ca la facerea lumii, îndesat ºi rece, iar
telefoanele organizatorilor nu rãspundeau, fuseserã, în grabã,
pur ºi simplu uitate în maºini. Noroc cu intuiþia subsemnatului,
dar ºi cu omniprezenta Brânduºa.

Relativ aproape de sediul Filialei scriitorilor gãlãþeni, într-o
salã de primire a oaspeþilor din „Casa Al.I.Cuza”, protocol
îndeplinit pe la mijlocul secolului al XIX-lea de însuºi primul
principe al Principatelor Unite, de data aceasta Corneliu
Antoniu oficia prezentarea tuturor invitaþilor, pentru ca apoi
fiecare sã se recomande prin lecturã.

Poetul turc Metin Cengiz (n. 1953), editor, eseist, teoretician al
literaturii, membru al Sindicatului Scriitorilor din Turcia, membru
al PEN Clubului ºi al Asociaþiei Autorilor Turci, deþine mai multe
premii internaþionale, printre care Premiul Internaþional „Tudor
Arghezi”, a prezentat câteva poeme scrie cu un mare dramatism,
traduse din turcã în englezã, apoi în românã (Testamentul unui
poet, Primule ºi un pistol fãrã cartuºe), citabile în întregime.
Transcriu concluzia celui de al doilea: „Sunt ca un pistol fãrã
cartuºe,/ obsedat de primule,/ inutil ca ºi poezia într-o luptã.”
(traducere din englezã: Diana Alecu)

Poetul israelian, prozatorul ºi traducãtorul Menachem  M.
Falek (n. 1951, în oraºul Bistriþa, judeþul Nasãud, a emigrat în
1964) este vicepreºedinte al Asociaþiei Scriitorilor Evrei din
Israel, redactor de reviste literare scrise ºi virtuale, autor de
antologii, producãtor al lexiconului istoric al scriitorilor evrei
de limba ebraicã (2006), este cunoscãtor la perfecþie al limbii
române, din care cauzã ºi-a citit poemele în limba primei
patrii, cu dublura în ebraicã. Om de o mare culturã, cunoscãtor
al mai multor limbi strãine, printre care engleza ºi araba, de
o ironie subtilã, s-a dovedit un interlocutor admirabil, cu
profunde cunoºtinþe despre literatura românã. Poemul sãu
„Cercul soarelui” începe cu versurile „Când rãsare în zori
Marea Minciunã,/ Trebuie sãrbãtoritã destupând o sticlã de
ºampanie.” Dupã un lung ºir de paradoxuri, poemul se încheie
cu o splendidã meditaþie: „‘tii, soarele rãsare/ ‘i el nu are timp
sã acorde atenþie/ Fiecãrui om singur.” (traducere proprie)

Poeta Laura Garavaglia (n.1956, Milano), membrã a PEN
Clubului italian, este foarte apreciatã în þara natalã; a cãlãtorit,
ca ambasadoare a poeziei italiene, în multe þãri. Iatã un poem,
cu titlul dupã primul vers: „Singurãtatea nu ºtie de milã./ Chiar
ºi atunci când frunzele rãsuflã/ ºlefuite de vânt./ Sau lumina
subþiatã a dimineþii/ taie orice gând ºovãielnic,/ orice întreg
fracþionat. Iar a noastrã/ firavã stea îºi sângereazã lumina.”
(traducere: Geo Vasile)

Poetul ºi traducãtorul Mario Castro Navarette (n. 1950,
Chile), este membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor
al mai multor volume de versuri proprii, traducãtor al unor
antologii de poezie chilianã contemporanã în limba românã
(Iaºi, 2011), „‘apte poeþi din Iaºi” în limba spaniolã (Iaºi, 2011),

„Mihai Eminescu, poezii alese” (Iaºi, 2012), ºi bibliografia
poate continua. A absolvit Facultatea de Filozofie din Iaºi ºi
locuieºte alternativ în România ºi în Suedia. Poemul sãu „Ubi
patriae” cuprinde ºapte versuri scurte: „Frumoasã e þara mea:/
Munþi, dealuri, coline,/ Mãri, lacuri, râuri, Zgârâie-nori,/
Aroganþã economicã. ‘i la ce folos când/ Patria suntem noi?/
” (traducere din spaniolã: Lidia Antoniu).

Poetul Julio Pavanetti (n. 1954, Montevideo, Uruguay,
actualmente rezident în Spania), a fondat Liceul de Poezie
din Benidorm (Spania), este vicepreºedinte onorific al
Organizaþiei Mondiale a Poeþilor, etc. Compune poeme în
formã relativ clasicã, stroficã: „Am vrut sã las doar un verset/
– ºtiind cã nu sunt decât praf ºi umbrã –/ un mesaj de dragoste
pentru viitor/ înainte de a mã aºeza confortabil în bezna mea./
Am vrut, îndemnându-mi conºtiinþa,/ sã calculez distanþa
dintre viaþã/ ºi moartea care se aflã într-un poet,/ dar azi mã
deformeazã descurajarea/ ºi ruºinea. Abia încãlzeºte soarele/
în spatele spânzurãtoarei de dupã-amiazã./ Durerea este o
bãltoacã pe care umbra o/ lãrgeºte ºi mã împiedicã/ sã
urmãresc îndeaproape o poemã/ a cãrei ultimã dorinþã/ este
mãrturisirea./” (traducere din limba spaniolã: Lidia Antoniu)

Poetul Luis Miguel Rubio Domingo (n. 1961, Valencia,
Spania), lucreazã în industria turismului, cu studii de
specialitate inclusiv în psihologie. Secretar al Asociaþiei
Mondiale a Poeþilor, autor de volume de versuri, cu indicaþii
pentru a fi cântate cu acompaniament de chitarã clasicã, scrie
în general în versuri rimate. Poemele sale „Bãrbatului care îºi
încheie ultimul nasture la cãmaºã”, „Barbie” (un sonet în formã
perfectã) sunt de mare efect: „Muritoare Valerie, eternã
Barbie,/ pãpuºã gonflabilã cu înverºunare de zeiþã,/ cred cã
ai fi putut veni din orice Ursã,/ dacã n-ai fi poate o Venus
ucraineanã./” (traducere din limba englezã: Simona Toma)

Poeta Muesser Yeniay - în turcã, „lunã plinã”- (n. 1984, Izmir,
Turcia) a absolvit  Facultatea de Limba ºi Literatura Englezã.
Membrã a PEN Clubului din Turcia, autoare a numeroase
volume, participã la festivaluri internaþionale de poezie (Bosnia-
Herzegovina, Serbia, Franþa, India), a tradus antologii de poezie
din diferite literaturi în limba turcã. „Uneori omul se saturã sã tot
moarã/ Uneori devine o þarã pãrãºitã de toþi// Ca o þarã pãrãsitã
de toþi/ Uneori e femeia// Un peºte al durerii/ Izbindu-se de þãrm
marea se înalþã// Pentru ca nimeni sã nu-mi vadã rãnile/ Eu sunt
o crustã// Fãrã mine durerea nu ar exista./”

Grupului de poeþi din strãinãtate i s-a adãugat jurnalista
italianã Elisabetta Broli, venitã special sã scrie altfel despre
România decât cea întâlnitã pe unele strãzi periferice din
Italia, o Românie relativ mai autenticã, dicolo de multele
mizerii sociale ºi etnice.

Poeþii români care au citit în numeroasele, maratonicele
recitaluri s-au dovedit de toatã isprava, autori de versuri
polemice, pamfletare (românul e nãscut în zodia
pamfletului?), de o mare duritate a ideilor ºi a expresiei literare.
I-am remarcat pe toþi, fãrã excepþie: criticul, istoricul literar,
vehementul poet Virgil Diaconu, vechiul meu prieten; marele
poet baladesc al Irailei levantine, Nicolae Grigore Mãrãºanu;
admirabilul ºi mereu pe gânduri, poetul Daniel Saucã;
freneticul ºi supratalentatul Adrian Suciu; poetul peisajelor
nevinovate Laurenþiu Pascal; poetul petelor de luminã pe
ferestrele vieþii, Marin Moscu; poetul ieºean Valentin Talpalaru,
care ne-a citit pagini admirabile dintr-un poem despre Rodion,
un om ºi un destin al deltei; prozatoarea Doina Popa. Numele
celor absenþi, cu poemele traduse în englezã, se aflã în
antologia tipãritã. Nici eu, nici Florin Ciocea nu am fost cuprinºi
în sumarul volumului, tocmai de aceea ne-am fãcut datoria
mai cu prisosinþã, citind mereu alte poeme, alãturi de un nume
important în poezia de astãzi, Liviu Ioan Stoiciu (care a
reproºat organizatorilor absenþa din antologie).

În afara numelor deja amintite, la lecturile publice s-au
adãugat alþi poeþi, mai ales din Brãila, cele douã filiale de
scriitori aflându-se în colaborare. Nu am reþinut numele
tuturora, prea mã pregãteam pentru mine însumi, prin urmare
rog sã mi se ierte egoismul.

Sâmbãtã, 31 mai, grupul de poeþi s-a deplasat cu un
microbuz special la Brãila. Totul a început cu vizitarea
Muzeului memorial „Panait Istrati”, instituþie de prim rang pe
plan local, dedicatã unui scriitor uriaº, nu folosesc alt cuvânt
de apreciere, care a adus servicii profunde literaturii române,
um mare deschizãtor de drumuri pentru Fãnuº Neagu, ‘tefan
Bãnulescu,  Nicolae Grigore Mãrãºanu ºi nu numai, scriitori
ai Dunãrii ºi ai câmpiei române. Dupã o lecturã în sala de
festivitãþi a muzeului, în mijlocul unei expoziþii de portrete în
creion ale scriitorilor contemporani cu autorul „Kirei Kiralina”,
a urmat o plimbare spre Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati”,
unde, la fel, sala de festivitãþi aºtepta arhiplinã. Criticul literar,
profesorul Viorel Coman, ne-a prezentat o panoramã istoricã
a scriitorilor brãileni de ieri ºi de azi ºi locul special ocupat de
Nae Ionescu, Mihai Sebastian, dar mai ales de Panait Istrati,
fondator al unui nou topos în proza româneascã. Scriitorii
prezenþi au dat autografe pe cãrþile aflate în depozite.
Bibliotecarul Aurel Furtunã, binecunoscut ca un mare
colecþionar de autografe, ex-librisuri ºi alte obiecte specifice
muncii scriitoriceºti, inclusiv cãrþi de vizitã, mi-a pus teancul
în braþe, deci nu am avut cum refuza. Dupã o masã stropitã
din belºug la o splendidã pensiune pe malul fluviului, inclusiv

de o ploaie mereu ameninþãtoare, însã deloc începãtoare,
ne-am îmbarcat pentru o plimbare prelungitã pe Dunãre,
prilej de lansãri de carte, de discuþii despre tinerii
romancieri brãileni de azi, care, polemic, vor sã batã alte
cãi decât înaintaºii, cãrora le reproºeazã o prea pãstoasã
culoare localã.

Revenirea la Galaþi, la lãsarea serii, a fost de fapt o pregãtire
pentru a doua zi, când ne aºtepta lungul drum spre celãlalt
capãt al deltei, oraºul Sulina, o legendã pe care voiam sã o
vãd cu ochii, dupã atâtea poveºti auzite, sau citite nu mai
departe de romanul „Europolis” de Jean Bart.

Duminicã, 1 iunie, dupã traversarea cu bacul a unei Dunãri
prea abundente, aproape de cota unei inundaþii catastrofale,
printre uriaºe camioane cu remorcã, a început, în fuga
microbuzului ºi a automobilului ºofat de Corneliu Atanasiu,
drumul cu spãrturi levantine în asfaltul strãvechi. În cele din
urmã, printre coline galbene prin grija lanurilor de secarã, a
apãrut orãºelul Isaccea, unde locuiesc, pe lângã cine trebuie,
mai mulþi pictori ºi poetul Marian Dopcea, de care mã leagã
o foarte inspiratã prietenie, deoarece la îndemnul sãu am
început, în noiembrie 2002, sã compun „Baladierul.” L-am
reîntâlnit, mai puþin bãrbos, dupã un obicei pravoslavnic,
lipovenesc, însã mult mai albit. A citit din ultima sa carte, pe
care nu o primise încã de la tipografie, urmându-ne exemplul,
apoi fiecare poet, prezentat de Corneliu Antoniu, s-a strãduit
sã se ridice la înãlþimea aºteptãrilor în faþa unui public alcãtuit
din profesori ºi elevi de la Liceul „Constantin Brãtescu.” Ce e
drept, numai Liviu Ioan Stoiciu a cãutat o poezie pentru copii,
unde evoca un crâmpei din copilãria sa la cantonul de cale
feratã. Se adãugase grupului poetul Valentin Talpalaru, de la
Radio-Iaºi, cu microfoanele sale. Parcã era o neliniºte, dar
numai parcã.

Maºinile au început sã alerge spre Tulcea-port, unde,
aproape în grabã, ne-am îmbarcat pe o navã rapidã de
pasageri spre Sulina. Ce este drept, am ajuns relativ repede
la destinaþie, dupã numai o orã jumãtate, fãrã escale, într-o
Deltã a Dunãrii cu toate satele inundate, cu toate case devenite
insule singuratice, cu cai aºteptând în apã indiferent ce,
numai salvare nu.

 În sfârºit, a apãrut legenda, oraºul marelui dirijor George
Georgescu, al lui Jean Bart, câteva blocuri în stil proletcultist,
câteva palate, adicã niºte clãdiri mai mari, impunãtoare, din
secolul al XIX-lea, cu aspect de pãrãsire, biserici
monumentale, un ºantier naval în ruginã, o fabricã de
conserve de peºte în ruinã, multe vile în construcþie printre
case vechi, aproape dãrâmate de ani ºi, în amãnunþime, de
fiecare dintre cele patru anotimpuri, când Sulina suportã
asediul vânturilor marine, al zãpezilor ºi gerurilor, de prinde
Dunãrea pod de gheaþã de la un mal la celãlalt, al primãverilor
mustoase ºi al verilor caniculare. Dupã cazare într-o tabãrã
de copii, curatã ºi aerisitã de briza mãrii din apropiere, m-am
pomenit aproape fãrã sã vreau pe un vas relativ mic,
împãrþind puntea cu o parte dintre poeþi, pentru cã alþii au
refuzat, se spunea, de frica valurilor. Vasul se numea „pilotinã”
ºi avea drept sarcinã de serviciu sã îmbarce un pilot fluvial
pe un mare vapor oceanic aflat în aºteptare în largul mãrii.
Dupã o urcarea la bord a pilotului, a început marºul de
revenire din mare spre deltã, de mulþi kilometri, marº mãsurat,
auzeam, în mile marine. Treceam printre balize, pe lângã un
far vechi, pãrãsit, cândva aflat exact pe þãrmul mãrii, printre
maluri taluzate cu stânci de granit, unde se uscau în soarele
amurgului stoluri de cormorani, iar pelicanii ne fãceau în
ciudã, preferând sã fugã din calea unor poeþi înarmaþi numai
cu aparate de fotografiat. Trecând pe lângã noul far modern,
acoperit cu radare ºi umplut, pe interior, probabil pânã la
refuz, cu ecrane de calculatoare, ne dãdea tot felul de indicaþii
competente un ofiþer de marinã, aveam sã aflu cã marinã
fluvialã. A doua zi fãceam cunoºtinþã, deci cu o întâiere relativ
însemnatã: prozatorul Ioan Gh. Tofan (n.1945), autor de cãrþi
despre viaþa marinarilor pe fluviu, prin mijlocirea cãruia
Corneliu Antoniu ne facilitase aceastã insolitã aventurã
pentru necunoscãtori printre valuri ºi pescãruºi de mare.

 Martori la urcarea pilotului, pe o scarã de funie, pe uriaºul
mastodont de oþel, care îºi începuse mãrºãluirea spre
Dunãre, între balize, am vãzut cum un fanion special se ridica
la catarg, semn ca se aflã pilot la bord, iar ofiþerii din uºile
cabinelor ne salutau parcã din cer. Valurile cutremurau mica
ambarcaþiune. Revenind spre deltã, a fost recuperat pilotul
de pe alt vapor, care pãrãsea Dunãrea ºi înainta spre largul
mãrii. Deoarece pilotiera mai avea de fãcut niºte recuperãri
ºi schimburi peste noapte, am fost preluaþi de un vas mic, dar
rapid, care ne-a readus de unde plecaserãm, în port,
zgribuliþi, uzi de valuri, îngheþaþi de vânturi deloc prietenoase.
Eu, cel puþin, mã edificasem în ceea ce priveºte navigaþia,
care se face numai dupã reguli fixe, cu legi ºi regulamente,
cu specialiºti, cu poliþie de frontierã, înarmatã cu mitraliere
de bord, cu „lupi de mare” ºi „lupi de fluviu”, altfel existã
pericolul eºuãrii definitive în prima barierã cu aluviuni fluviale
sau maritime, martorã fiind o epavã ruginitã, ameninþãtoare
în dunele de nisip subacvatic dintre Dunãre ºi marea cea
mare...                                                     (continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18)
Luni, 2 iunie, am vizitat cimitirul cosmopolit, devenit monument

istoric, al vechii Comisii Europene a Dunãrii, cu morminte din
secolul al XIX-lea, unde români, evrei, armeni, turci, lipoveni,
ucraineni, ruºi, austrieci, englezi, unguri, germani, dar ºi piraþi
îºi dorm veºnicia laolaltã, un loc încãrcat de maci ºi albãstrele,
cu inscripþii în diferite limbi, în toate alfabetele.

Ne-am continat, pe jos, drumul spre plaja mãrii, pentru cã
în spatele digurilor apele sãrate îºi au golful lor de drept.

În ceea ce mã priveºte, am revenit în orãºelul foarte populat
pe vremuri (40.000 de locuitori) în actualul (cu aproximativ
5.000 de locuitori), la fel, pe jos, refuzând microbuzul
transportului local, pentru cã se organizase o ºezãtoare
literarã, altfel zis, o lecturã publicã în faþa elevilor Liceului
„Jean Bart.” Rolul de moderator a revenit lui Valentin Talpalaru,
care, dupã un tur de forþã printre poeþi, l-a prezentat pe
prozatorul Ioan Gh. Tofan, de altfel foarte cunoscut de toatã
asistenþa. Dupã-amiazã, douã bãrci, care înlocuiserã vâslele
cu motorul japonez Yamaha, ne-au scos în vitezã pe canale,
printre stufãriºuri ºi pãpuriºuri sadoveniene, ca în „Þara de
dincolo de negurã”, cu nuferi îmbobociþi ºi crini albi de apã.
Aproape dãdeau în floare, peste câteva sãptãmâni delta va fi
o grãdinã botanicã, pentru cã un paradis ornitologic, plin de
cântece, strigãte ºi aripi este întregul an.

Seara, poetul Florin Ciocea a fost invitat de veriºoara sa,
Ionela Nan, la sediul dispensarului veterinar, unde soþul ei,
Ionel Nan, consilier local, îºi desfãºoarã activitatea de doctor
veterinar. A fost un prilej pentru ialomiþeni ºi Corneliu Antoniu,
în jurul unei saramuri de peºte cu mãmãligã, totul de o
delicateþe infinitã, ca în poezia unui poet contemporan, sã
asculte întâmplãri reale despre deltã, despre caii sãlbatici
sau sãlbãticiþi din pãdurea Letea, încât, personal, regretam
cã nu eram blagoslovit cu talentul cuconului Sadoveanu, care,
de la un fir de aþã prins din zbor îþi þesea întregul covor cu
toate amãnuntele dintr-o poveste persianã.

Marþi dimineaþã, de data aceasta cu un vas de pasageri, de
la orele 7 la 12 am parcurs calea întoarsã spre Tulcea, printre
pescãruºi în zbor, care ciuguleau peºtiºori, motiv de tristeþe
la vederea satelor inundate nu numai de apele sãlbatice, ci
ºi de indiferenþã. Televiziunile au fost sufocate de imaginile
satului teleormãnean sub asediul apelor, de miniºtri în cizme
noi, blindaþi operetiscit în colaci de salvare, la plimbare cu
barca printre sinistraþi, dar nici o vorbã despre marile drame
din deltã, tãcute ºi resemnate.

Un popas la Casa de culturã a comunitãþii lipeveneºti din
Tulcea, în locul unei ºezãtori la Biblioteca Judeþeanã,
contramandatã, ne-a pus în contact cu ruºii pravoslavnici,
emigranþi din imperiul moscovit datoritã prigoanelor
religioase. Înapoi, la drum, dupã o scurtã reculegere la sfânta
mãnãstire Cilic-Dere, am pornit-o, printre lanuri de secarã
înecatã de maci, spre Galaþi, unde, la traversarea fluviului,
bacul ne-a îmbarcat ca pe ultimii norocoºi grãbiþi. Astfel, în
mijlocul dupã-amiezii, am poposit la hotelul „Izvorul”, nu
departe de port, gazda noastrã de câteva nopþi.

Seara, metamorfozaþi, cu cravatã ºi costum, poeþii s-au
prezentat la restaurantul de lux „Mareshal”, clãdire de
patrimoniu, veche de exact 100 de ani, deþinãtoarea unor
poveºti fascinante. Într-o atmosferã solemnã, poetul Corneliu
Antoniu a oferit diplome de participare, lãsând la urmã lista
cu premianþii celei de a XIV-a ediþii a Festivalului Internaþional
„Serile de literaturã ale revistei ANTARES.” Trebuie sã mai
amintesc doar cã diplomele ºi premiile s-au oferit în schimbul
unui recital din partea fiecãrui participant.

Premiile Festivalului:
Premiul pentru poezie: Diana Corcan, Valentin Talpalaru;
Premiul pentru prozã: Constantin Gherghinoiu;
Premiul pentru criticã literarã: Viorel Coman;
Premiul pentru roman: Titi Damian;
Premiul de literaturã pentru tineret: George Lixandru;
Premiul pentru dramaturgie: Victor Cilincã;
Premiul pentru traduceri: Petru Iamandi;
Premiul pentru debut: Laurenþiu Pascal;
Premiul pentru eseu: Ilie Zanfir.
Între timp, între diplome ºi premii, s-a lansat romanul

„Stigma peºtelui fermecat” scris în limba spaniolã de Lidia
Antoniu, în versiune româneascã de Mario Castro Navarette,
prilej de exasperare pentru poetul Sterian Vicol, care de abia
aºtepta sã ridice paharul în cinstea norocoºilor sãrbãtoriþi,
iar poetul chilian tot mai avea ceva de adãugat în calitate de
traducãtor.

Despãrþirile s-au consumat în miez de noapte, dupã destule
pahare ºi cântece sud-americane interpretate cu optimism
latin de poetul uruguayano-spaniol Julio Pavanetti.

Florin Ciocea, Titi Damian ºi semnatarul, în primii zori am
pornit dintr-un Galaþi abia trezit din somn spre Slobozia, care
ne-a întâmpinat odatã cu elevii în drum spre ºcoalã.

Încearcã cineva sã înmulþeascã 16 ediþii cu aproximativ 40
de participanþi pentru fiecare ediþie ºi va avea dimensiunea
acestui efort admirabil al Societãþii ºi revistei ANTARES din
Galaþi de a pune în relaþie poezia românã cu marea poezie a
lumii ºi de a facilita cunoaºterea prin poezie. Pentru cinci
zile, dar poate pentru o viaþã întreagã, pentru cei participanþi
- la fiecare ediþie alþii – Dunãrea a devenit „calea regalã a
poeziei”, dupã cum, inspirat, ºopteºte mottoul acestei
manifestãri de excepþie.

ªerban CODRIN

(continuare din numãrul trecut)
- Uite cã a venit acea vreme! Pentru cã meritã pomenit.

Da, a venit. Am învãþat multe cântece de la acest om care,
cu tot chipul lui care speria lumea, avea un suflet minunat.
Am primit multe sfaturi de la el ºi mi-au folosit mult în viaþã.
Acum sau de fiecare datã când este în discuþie cuvântul
„rapsod”, eu mã duc cu gândul la Dumitricã Bebeº, rapsodul
din satul meu, de la care am învãþat tainele cântecului autentic
ºi de la care am cules primele mele cântece.

- ªcoala lãutarilor din sat ºi învãþãturile lui Dumitricã
Beneº au fost benefice, dar nu puteau fi decât etape

intermediare spre þelul mai ambiþios, acela de a ajunge un

mare solist de muzicã popularã. Care a fost momentul
decisiv care v-a fãcut sã vã dedicaþi total muzicii populare?

Decisivã pentru viaþa mea a fost participarea la Concursul
„Floarea din grãdinã”, concurs al Televiziunii Române. Am
debutat aici pe 4 iunie 1974 ºi am câºtigat trofeul în 1977. Era
o ºcoalã în toatã regula. Când se termina ºi reuºeai sã câºtigi
trofeul, era cel mai bun certificat al talentului tãu. Doream sã fiu
ca modelele mele celebre, pe care le-am spus mai înainte,
doream sã cânt la televizor, la radio, sã scot discuri, sã fiu pe
scenã. Am reuºit! Realizatorii Sorin Grigorescu ºi Simona
Patraulea au avut ºtiinþa sã facã din concurenþi o adevãratã
familie. A fost un experiment care a adus în prim plan o
generaþie valoroasã de artiºti. Din generaþia mea, la „Floarea
din grãdinã au fost ºi Angelica Stoican, Maria Apostol, Ion
Sotelcan.

- Care este pãrerea dumneavoastrã despre folclorul local
în contextul României mari ºi care este locul

dumneavoastrã în ele?

Folclorul naþional e un întreg format din mai multe pãrþi,
fiecare contribuind cu specificul sãu la îmbogãþirea întregului.
Folclorul Bãrãganului e parte integrantã din folclorul naþional,
reprezintã o subzonã, un areal al zonei folclorice Muntenia,
partea de câmpie ºi dunãreanã a folclorului muntenesc, de
aici vin eu. La intrarea în concursul „Floarea din grãdinã” am
fost conºtient cã trebuie sã caut, sã lupt, sã fac dovada cã
deþin un repertoriu care reprezintã zona. Aici, la noi, la câmpie,
folclorul e cam pestriþ. Aici s-au statornicit oameni din diferite
zone ale þãrii, de la mocanii de la munte pânã la veteranii din
Primul Rãzboi Mondial, împroprietãriþi în Bãrãgan. Fiecare a
venit cu obiceiurile, datinile din zona sa. La Institutului de
Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” al Academiei
Române am avut ocazia sã reîntâlnesc pe unul dintre
profesorii mei din sat, Ion Moanþã, devenit cercetãtor. El s-a
aplecat cu mare atenþie peste cântecele culese de mine.
Doream sã mã convingã un specialist cã acele cântece sunt
reprezentative pentru aceastã zonã. Satisfacþie mare am avut
când cercetãtorii au fost mulþumiþi de materialul prezentat de
mine, el fiind imprimat pe bandã ºi pãstrat la institut. Cântecele
culese de mine le-am prezentat apoi celor de la radio ºi de la
casa de discuri „Electrecord”, unde au fost primite cu mare
interes, ajungând în fonoteca de aur.

Despre locul meu? Eu consider cã, în cadrul folclorului din
câmpia Bãrãganului ºi, mai ales, naþional, solistul Nicolae
Rotaru are locul lui bine definit, pentru cã a reuºit sã-ºi
reprezinte zona la un înalt nivel artistic. Eu mã consider un
interpret de frunte al cântecului românesc. Spun toate acestea
fãrã sã fiu acuzat de lipsã de modestie. Este recunoaºterea
unei munci de peste patruzeci de ani. Întotdeauna când spui
Nicolae Rotaru, spui Bãrãgan. ªi invers, când spui Bãrãgan,
spui Nicolae Rotaru, când te referi la cântecul popular. E o
mândrie pentru mine ºi nu poate sã mi-o ia nimeni.

- Toþi avem modele pe care le urmãm, conºtient sau nu ºi
care ne modeleazã cãlãuzindu-ne viaþa. Nu aveþi cum sã

faceþi excepþie, deci sigur aveþi ºi dumneavoastrã un model

pe care l-aþi urmat. Are un nume?
Da, am un model. Fiecare om, aºa este, indiferent ce face

în viaþã, are un model. De fapt, am mai multe. Mi-am ales ca
modele interpreþi din zona pe care o reprezint, zic eu, cu
cinste. Mã refer la marii noºtri artiºti Dan Moisescu ºi Ion
Luican, la regretatul Ion Albeºteanu, care a fost ca un pãrinte
pentru mine, la Ioana Radu, la Tiþa ªtefan, dar ºi la Benone

Gheorghe DOBRE

Nicolae Rotaru: „Cum
pãsãrile nu pot trãi fãrã
libertatea datã de înaltul

cerului, aºa nici eu nu pot
trãi fãrã muzicã!”

Interviu cu Nicolae ROTARU

Sinulescu ºi Irina Loghin. De la toþi am învãþat ceva bun de
dus mai departe. La rândul meu, am cãutat, prin calitatea
repertoriului ºi a interpretãrii, prin spectacole ºi prin felul meu
de a fi, sã fiu un model de urmat pentru cei care vin din urmã.
ªi mã bucur nespus când mai tinerii mei colegi gãsesc în
mine un sfãtuitor bun ºi un prieten adevãrat.

- Ce oameni v-au influenþat începuturile carierei

profesioniste?

O spun de câte ori am ocazia, nici o repetare nu e în plus:
profesorul Ion Vãduva, cel care m-a învãþat abecedarul
muzicii, care a avut rãbdarea sã mã asculte într-o pauzã de
repetiþii, la Casa de Culturã „Mihai Eminescu” din Bucureºti
ºi sã mã ajute de aici încolo de câte ori a putut, distinºii  Sorin
Grigorescu ºi Simona Patraulea, de la „Floarea din grãdinã”.
Apoi redactorii muzicali Alexandru Fabian, Marian Banu,
Constantin Tatu, Tudor Vornicu, marele om de televiziune,
care a format pe Marioara Murãrescu, Florentina Szatmary,
Gheorghe Pancu. Cu aceºti oameni am colaborat extraordinar
de bine. Ei au avut o influenþã pozitivã asupra carierei mele.
Cu Orchestra Naþionalã Radio am lucrat foarte bine. I-am
avut ca dirijori pe Ionel Budiºteanu, Paraschiv Oprea, Radu
Voinescu, George Vancu, Constantin Mirea. Nu o sã-i omit pe
redactorii Gruia Stoia, Angela Marinescu, Eugenia Florea,
Gheorghe Zerman.

- Nu cred cã aþi reuºit sã þineþi un inventar strict al

înregistrãrilor fãcute de-a lungul unei aºa de lungi cariere.

Câte înregistrãri aveþi pânã acum, aºa, cu aproximaþie?
Sunt foarte multe cântecele pe care le-am imprimat la

Societatea Naþionalã de Radio. Ele se regãsesc ºi în arhivele
altor posturi de radio din þarã: la Radio Constanþa, Radio
Craiova, Radio Iaºi, Radio Campus. Cred cã sunt mai mult
de 400 de înregistrãri.

- Cu cine?
Am foarte multe înregistrãri pe discuri clasice ºi pe c.d.-uri,

individual sau alãturi de soliºtii Ansamblului Folcloric „Doina
Bãrãganului”. Am fost acompaniat ºi de alte orchestre de
renume: „Rapsodia Românã”, „Ciocârlia”, „Doina Armatei”,
„Busuiocul” de la Bacãu, „Burnasul” de la Teleorman,
„Rapsozii Botoºanilor”, „Ciprian Porumbescu” din Suceava,
„Þara Vrancei”.

- Pe ce scene aþi cântat?

În patruzeci de ani am avut ocazia sã cânt în foarte multe
locuri din România. Am cântat pe toate marile scene ale þãrii.
Dar mã mândresc la fel de mult ºi cu spectacolele date pe mii
de scene de cãmin cultural, unde am fost primit ºi ascultat cu
bucurie.

- Aveþi un repertoriu variat. Ce genuri ºi ce teme

abordeazã el  ºi ce semnificã alegerile fãcute?

Repertoriul meu este destul de mare ºi de complex. Am
balade, doine, cântece propriu-zise: de dragoste, de dor, de
jale, de înstrãinare, de veselie, despre naturã, despre viaþã,
despre frumuseþea sufleteascã ºi despre frumuseþea naturii.
Toate versurile acestor cântece ºi melodiile lor sunt pornite
din strãfundul sufletului. Compun ºi eu. Consider cã e o
datorie sã compun, sã adaug ceva la acest folclor românesc
extraordinar. Alegerile fãcute de mine mã reprezintã, îmi
reprezintã sufletul, convingerile ºi modul de a vedea ºi
înþelege lumea.

- Povestiþi-ne o întâmplare semnificativã de la întâlnirile

cu rapsozii populari de la care aþi cules folclor?

Prin 1980 doream sã prezint material pentru o nouã
înregistrare la Electrecord ºi la Radio. ªtiam cã o echipã de la
Centrulde Îndrumare a Miºcãrii Artistice de Masã Ialomiþa a
fãcut o deplasare în teren ºi a cules folclor. Le-am cerut voie sã
studiez acel material, poate gãsesc ceva interesant pentru ce
aveam eu nevoie. Urmãream acelaºi scop, sã valorificãm
materialul, ei într-o carte, eu în niºte înregistrãri pe un disc sau
în fonoteca radio. Am fost refuzat! O sã-l vãd dupã ce va apãrea
cartea, adicã dupã câþiva ani. Soluþia? Am fãcut rost de un
reportofon, am urcat în primul autobuz ºi am plecat pe teren, la
cules folclor! Unde au fost ºi dumnealor. Am mers în localitatea
respectivã, am vorbit cu primarul, un om deosebit, care mã
aprecia pentru ce fãceam, a trimis maºina pe câmp dupã
rapsozi, care erau, de fapt, niºte oameni munciþi de te lua mila
ºi i-a adus de la rãrit sfecla. Rãritul ãsta se fãcea în patru labe,
cât erau rândurile de lungi. În ziua aceea au scãpat! Mi i-a
adus la primãrie. Aveam cu mine, de siguranþã, un sul de salam,
câteva pâini, o bucatã de brânzã ºi o sticlã de þuicã. Erau cele
mai bune argumente sã mi-i apropii. ªi în trei ore am cules
folclor cã am rãmas fãrã casete pe care sã mai înregistrez! Am
adunat mult mai multe cântece decât reuºise sã culeagã prima
echipã de la Centrul de Îndrumare. Am cizelat puþin acele piese
ºi le-am prezentat la comisie. Au fost foarte bine primite. Ele se
regãsesc pe mai toate discurile ºi c.d.-urile mele. Le-am adus
din acel sat ºi le-am dãruit oamenilor, le-am dat viaþã! Am fãcut
muncã de cercetare completã, din teren pânã pe scenã.

(continuare în numãrul viitor)
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Definition
watchdog,

like a lonely leukocyte (how about that?),
hateful,

like a drifting continent
that perpetually has for lunch

the same leftovers,
sort of a personal angel,

in charge of your daily cleanup.

my sole outcast
occurs when you fall asleep in Hades’ bed.

then I can bark at pictures
at will.

otherwise it’s all good,
I tirelessly go up and down

through your blood
preventing you from freezing.

***
at certain street corners

an old lady
keeps asking each of us

for the time

and we keep saying
that we forgot

and she keeps wishing us
to live longer and better

and we keep living and
passing by these

unavoidable
street corners.

In search of a chimera

Passing through the willows
deadly thoughts
nightly thoughts

whispery thoughts

searching for your chimera’s
body

with eyes wide open
deadly
nightly

whispery

mean music
that keeps calling

don’t save me
my friends

it’s coming…

Pockets
One needle pocket

then the rainbow pocket

a sleep pocket
and a grass pocket

then one for stuff,
and one for gigs,

and one for minks,
and one for things

but only you are hurt,
shot,

stabbed,
only you, night pocket

Saying
saying this
saying that
loving this
lying that

saying pray
saying stay
saying why?
saying bye

saying “my head is a church organ”
saying “my book is a rug”

saying “so what?” to the northern sky

you forget to die
your forget to lie

and discover the boredom
of killing another day

asking “what’s in the wires?”
and trusting there is ink

in the tires
                       Traducere: Marius STAN

Costel Bunoaica

Eratã. Cãlãtor prin
lumea deºartã

Eu vin din veacul trecut.
Dupã cum ºtii, Doamne, acum, e veacul douãzeci ºi unu,
ºi noaptea e ceva mai înaltã decât salcia mea de la poartã.
Tu spui cã atunci când visez, nu poþi sã mã dezlegi,
dar uite cum îþi ies crengile prin bodegi,
cum cresc rãdãcinile beznei în paharele pline ochi cu iluzii.
Întunericul mi-a trecut dincolo de gleznã,
în aortã se întâmplã confuzii,
vremuri mizerabile umblã în haitã, iar eu, zãu,
cãlãtor prin lumea deºartã,
nu am un prag, nu am o poartã furatã la care sã bat!
Nu am –
cum se zice – niciun Dumnezeu.
În veresii am intrat ca un zmeu; sunt datornic la stat,
în sectorul privat, la oameni de rând, iar tu îmi arunci verde
în faþã cã sunt o paiaþã? Un om de nimic. Ce sã-þi mai zic,
sã mã crezi?!
Tu pe toate le vezi.
ªtiu asta,
se simte în felul în care vorbeºti, în pustele cereºti
( când dai drumul stelelor prin hãurile doldora
cu noapte ), ºi mai ales
când sinele se rãscoalã ºi iese din mine afarã.
Însã,
Doamne, – mã iartã! – eu vin din veacul trecut.
N-am timp de ºarade. De vorbe în dodii n-am timp.
Te respect. Te salut! De-acum locuiesc în alt anotimp.

Încã nu e târziu
Tivit cu întunericul acestei lumi,
ochiul tãu,
în haina de împrumut a deºertãciunii,
nu m-a cunoscut.

Eram fãrã chip ºi fãrã iubire.

Dezbracã-mã,
îmi spuneai,
ca focul pânã la cenuºã! Trufia  gândurilor
alung-o pe un þãrm de patimi ºi ºterge-mi umbra
din pãcate.

Ochiul meu nu te-a cunoscut.
Erai fãrã chip ºi fãrã iubire.

Viorica Gheorghe

Rugãminte
Înserarea se coace cu þipãt
de copil pãrãsit.
Ros pânã la urzeala îndoielii era drumul
întoarcerii.
ªi totuºi,
cerul, din care plecaseºi hoþeºte,
picurã somn de genþianã, cât sã iei pe vârful
degetelor.

Rãmâi cu mine, Doamne!
Nu îþi sunt atât de strãinã pe cât par.

În torþã se aprind mestecenii ºi se învelesc,
ca mâinile mele,
în rugã.


