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Doamna s-a aºezat pe scaunul
din faþa mea ca ºi cum nu ar fi
vrut sã fie acolo ºi mi-am adus
aminte, aºa fãrã nici o legãturã
cu ce avea sã urmeze, de
vorbele actorului Mircea Diaconu.
El spunea cã statul pe scaun
este o amprentã inconfundabilã,
formatã dintr-o sumã de gesturi
mici ºi în aparenþã neînsemnate,
dar care spun, voit sau nu,
povestea omului.

Apoi mi-a spus de ce a venit ºi fãcea acest lucru ca ºi
cum se scuza, ca ºi cum ar fi trebuit ca  eu sã iert ceva.
Toatã discuþia noastrã s-a purtat în ºoaptã sau poate
numai aºa mi-o amintesc. M-am simþit stingherit.
Manuscrisul pe care doamna Cati mi l-a întins peste
hârtiile de pe birou nu era unul obiºnuit. „Nu ºtiu ce este.
Ar trebui sã vã spun cã este viaþa mea, dar viaþa nu se
scrie, ar fi prea uºor, viaþa se trãieºte ºi nu existã nimeni
cãruia sã te duci ºi sã i-o arãþi, sã-þi facã observaþii ºi
corecturi, ca mai apoi s-o trãieºti altfel.”

S-a ridicat ºi a plecat fãrã sã-i aud paºii. Nu am auzit
nici mãcar fâlfâitul ce-mi stãruie de atunci în urechi.

Am rãmas eu ºi mapa de plastic. Acum, la aproape un
an de la acea întâmplare, pot recunoaºte cã am fost pentru
destulã vreme un om speriat. Textul era acolo, în primul
sertar al biroului ºi eu  nu aveam curajul sã-l citesc. Apoi
am fãcut-o, dar  nu înainte de a încerca sã-mi scot din
minte  toate acele reguli ale unei literaturi devenitã dintr-
o datã caraghioasã. „Am simþit  nevoia de a scrie, pentru
cã numai aºa puteam scãpa de trecutul meu întunecat,
care nu mã lasã sã merg mai departe.”  „Numele
personajelor sunt reale, tot ce am scris este real, chiar ºi

Mama lui Andrei

Dan Elias

dorinþele sunt reale.”
Sã citeºti viaþa! ªi propoziþia ºi ceea ce reprezintã ea

sunt lucruri imposibile.
Ce verdict pot da eu despre o astfel de acþiune!? Pot

cel mult sã apreciez, dar ºi acest fapt este relativ,
eventualele atribute ale acestei falsitãþi frumoase pe care
o numim literaturã. Din perspectiva realului, arta scrisului
nu-i poate fi niciodatã o rivalã în adevãratul sens al
cuvântului. „Minciuna din literã” despre care vorbea
Gheorghe Dobre este .. un adevãr de netãgãduit! Pânã ºi
faimoasa sintagmã a „adevãrului pe care arta îl face
verosimil” nu este altceva  decât o biatã linguriþã de miere
pe care o înghiþim din când în când ca sã ne ascundem
neputinþa în faþa realului.  O sã mã ierte prietenul meu
Dobre, dar o sã mai amintesc aici un vers de-al lui ca sã-
mi liniºtesc gândurile: „Viaþa este singura boalã incurabilã
a Universului!”

ªi atunci, care mai sunt reperele!? „Povestea de viaþã”
pe care doamna Cati Constantin m-a lãsat s-o citesc este
o poveste despre destin, scrisã parcã din interiorul lui:
povestea argintului dintr-o oglindã. Uimitor este cã textul
pare tragic, apãsãtor, cu întâmplãri nefericite dar
rezultanta lui este o flacãrã altfel decât literatura.  Probabil
cã este acea scânteie a vieþii imposibil de oprit; povestea
iubirii. Din punctul meu  de vedere, atât  personajul central
Andrei, cât ºi evenimentele din jurul lui nu au dimensiunea
tragicã a destinului implacabil, ci fâlfâirea rarã a îngerilor.

Scriu aceste rânduri din adâncurile unei neputinþe.
Cuvintele noastre înºirate pe sfoarã, mimând  realul,
miºcate de invenþii gramaticale  sau îmbujorate de
metafore nu  vor învia niciodatã! Ele pot cel mult alina un
dor permanent, ascuns sau la vedere, de un real dincolo
de noi. Adevãrurile vieþi nu ne aparþin, noi doar le trãim
aºa cum ne sunt date.

Marius Stan

Peste nori
Nu ºtiu ce se întâmplã cu mine
de un timp nu mai vãd aºa bine
se lasã un fel de mâzgã, de ceaþã
peste gânduri ºi peste dimineaþã

Daa... ceva se întâmplã cu mine
de un timp nu mai aud aºa bine
ideile nu mai zumzãie, nu mai þipã
doar stau înºirate pe garduri de þiplã

E grav, ceva se întâmplã cu mine
nu mai pot sã mã miºc aºa bine
nici sã scriu nu mai pot, nici sã strig
ºi mi-e cald ºi mi-e frig
ºi mi-e cald ºi mi-e frig

Ciudat, ceva s-a întâmplat cu mine
planez peste munþi, peste nori

ªi e bine

Numai atât
Te întrerup numai puþin – þi-am zis
o respirare sau poate douã
numai atât cât sã te înfãºor în amintire
cu palmele-amândouã

Tu vezi-þi de treabã, încruntã-te puþin
o clipã sau poate trei
numai atât cât sã te-agãþ în creier
între demoni ºi zei

Acum te las sã te dezmeticeºti – þi-am zis
din vis sau din coºmar
numai atât cât sã aluneci iarãºi
în visul din pahar

Alege tu
Fire de borangic împletite în pãr
totul sau nimic
minciunã sau adevãr

Ramuri de pin sclipind în luminã
mult sau puþin
inocenþã sau vinã

Un cub ºi o bilã centrate în ochi
urã sau milã
blestem sau deochi

Câteva fapte zvârlite pe net
ziuã sau noapte
triumf sau regret

Prieteni de-o zi salvaþi pe mobil
letargici sau vii
galop sau tiptil

Pãdure de brazi întinsã pe pâine
pe vremuri sau azi
sau mâine, poimâine

O reconstituire
Întristeazã-te puþin, ca ºi cum m-ai iubi
priveºte în depãrtare, cãtre cerul înroºit
ca ieri ne-am atins electrizant mâinile
ca ieri ne-am zdrobit în îmbrãþiºare

Tu aveai buzele umede ºi iriºii dilataþi
ca sã absoarbã mai multã luminã, culoare
te rog, deschide braþele cât poþi de larg
ºi eu o sã te bat în piroane pe cer

Îmi amintesc bine, purtam cãmãºi înflorate
ºi pantaloni evazaþi ºi o chitarã obositã
ascultã, cântecul ãsta a fost pentru tine
apoi pentru noi ºi acum pentru vrãbii

Mai ºtii cum zi de zi ne cãutam prin oraº
din priviri, din atingeri, din strigãte disperate?
dacã vrei, putem încerca sã ne rãtãcim iar
sã refacem imensa bucurie a revederii

De la noi, la Teleorman
Roºiorii de Vede, Dideºti, Siliºtea Gumeºti, Zâmbreasca, 17-18 mai 2014

Editori:

Asociaþia
Culturalã

HELIS,
Centrul Cultural

UNESCO
“Ionel Perlea”

Florina Isache, poetã ºi membrã a Asociaþiei Culturale „Mileniul 3”
din Roºiorii de Vede, mi-a lansat o provocare în octombrie anul trecut,
la Festivalul de literaturã „Agatha Grigorescu Bacovia” de la Mizil: Ce-
ar fi sã ne întâlnim la Roºiorii de Vede în cadrul unei acþiuni organizate
de Asociaþia lor? De ce nu? Ne-am revãzut anul acesta, în februarie,
la lansarea mea de carte de la Bucureºti, când Florina, internatã
pentru analize, a fugit din spital sã ia o porþie de literaturã. Iar m-a
ameninþat cu invitaþia, eu iar am ameninþat-o cã vin, dacã mã cheamã.
N-a durat mult ºi invitaþia a sosit via e-mail din partea A. C. „Mileniul 3”
pentru A.C. „Helis”. Au dat curs invitaþiei, în afarã de mine, scriitorii
ialomiþeni: Titi Damian, Florin Ciocea ºi Carmen Tãnase. Întâlnirea a
avut loc în zilele de 17 ºi 18 mai 2014.

Sâmbãtã, la Casa de Culturã din Roºiorii de Vede, ne aºteptau,
împreunã cu doamna directoare, membrii Asociaþiei, care ne-au
întâmpinat cu o bucurie care s-a suprapus peste a noastrã ºi care
ne-a însoþit pe tot parcursul întâlnirii.

Mihai Petrescu ieºise la drum, sã nu cumva sã ne rateze. Deºi
eram numai cunoºtinþe virtuale, când am parcat maºina ºi i-am zãrit
silueta pe partea cealaltã, am ºtiut cã este el ºi cã pe noi ne aºteaptã.
Îl „cunoºteam” de pe un site de literaturã, unde îi citisem articolele
dedicate aviaþiei ºi aviatorilor. Nebun de aviaþie, ãsta-i Mihai. Mã
aºteptam sã ne întâmpine într-o carlingã.

Constantin Ciubotaru mai sã nu mã recunoascã. Mã vãzuse prima
ºi ultima datã în 2008 (tot la Mizil) ºi a þinut sã precizeze: „Vai, domniþã,
dar ce v-aþi schimbat! Eu vã ºtiam aºa subþiricãããã!” Nu vrea sã
priceapã cã au trecut ºi peste mine anii. Sau kilogramele, mã rog.
Încerc inutil sã-l conving cã tot eu sunt, sã-l acomodez cu noua mea
imagine. A doua zi o þinea tot pe-a lui: cã el îmi pãstreazã imaginea
aceea ºi numai pe aceea! Drept pentru care am hotãrât cã, de
sãptãmâna viitoare, voi dubla numãrul turelor de stadion.

Liviu Comºia strânge mâini în uºã. Nu, nu aºa! Cordial, nu ca la
securitate. Trec de el, apoi mã întorc, precum personajele din desene
animate, cãrora le picã fisa mai greu. Îmi amintesc cã l-am vãzut la
Alexandria, în 2012, cã a fãcut o cronicã la una dintre cãrþile mele, pe
care a ºi publicat-o. Se cuvine sã-i strâng ºi eu mâna (tot în uºã) pe
chestia asta.

Florina, ca Florina... tot timpul a zburat ca un fluture. Zbâr încoace,
zbâr încolo, sã le fie invitaþilor bine, sã nu le lipseascã ceva, sã nu-i
scape vreun detaliu. Da’ mai stai ºi tu, soro!

Dupã formalitãþile de întâmpinare, am trecut la fapte. Mai întâi am
fost invitaþi noi sã ne prezentãm, apoi s-au prezentat ºi gazdele noastre.
Fiecare a spus câte un cuvânt bun, a lecturat sau a cântat, într-o
atmosferã demnã de ... mileniul 3. Am prezentat pe scurt „Helis”-ul,
apoi pe noi înºine. Carmen ºi Florin au citit poezie, domnul Damian ºi

cu mine – prozã. Dupã ce ne-au ascultat cuminþi ºi ne-au aplaudat, a
venit rândul gazdelor sã vorbeascã. Domnul Constantin T. (de la tata)
Ciubotaru a fãcut o prezentare succintã a Asociaþiei „Mileniul 3” despre
care aflãm cã a luat fiinþã acum 14 ani ºi cã are relaþii de colaborare cu
peste 20 de localitãþi din þarã. Florina Isache a citit cu multã sensibilitate
poezie, acompaniatã la chitarã de Silviu Arsu. De altfel, momentele
„vorbite” au alternat cu cele muzicale. Foarte frumos a cântat Silviu,
împreunã cu un tânãr licean.

Mihai Athanasie Petrescu a citit o prozã neterminatã. Doina Chereceº
din Alexandria a avut o intervenþie graþioasã. Ne-am amintit cã ne-am
cunoscut la Cãlãraºi, acum 6 ani. Micã, micã-i lumea asta! I-am mai
ascultat pe Vasile Dumitru Delceanu care ºi-a exprimat nostalgia
întâlnirilor de altãdatã, întrebându-se retoric  unde sunt tinerii, pe
Domniþa Neaga, Sanda Maria Popescu, Ion Scarlat, Ion Drãghici, Ion
Bãdoi (de la „Opinia Teleormanului”); ne-au fost prezentaþi pictorul
Dumitru Ciocan Sin ºi sculptorul Costel Pãun.

Eugenia Dumitriu, pictor ºi poet, a fãcut invitaþilor o frumoasã surprizã,
încondeindu-ne pe fiecare, citând din „Fidelitatea lecturii” de Titi Damian
sau dintr-un text al meu – „Plecãrile”, un fragment în care s-a regãsit.
Scriitorul ºi jurnalistul Liviu Comºia a venit cu remarci pertinente privind
destinul literaturii actuale ºi ne-a prezentat revista „Drum”, de fapt un
jurnal cultural, o formã de jurnal care nu prea mai existã.

Doamna Elena Drãghici ne-a cântat un cântec românesc ºi, pentru
cã apucase sã-i scape cã ºtie ºi ruseºte (ulterior am aflat cã a studiat
rusa la facultate), am rugat-o sã cânte unul ºi pe limba lui Dostoievski.
Ceea ce a ºi fãcut. Mulþumiri!

O frumoasã surprizã am avut din partea Primãriei care a oferit
fiecãrui invitat de la „Helis” cãrþi, pliante ºi reviste, documente aºadar
care reprezintã oglinda Roºiorilor. Prima parte a întâlnirii s-a încheiat
cu schimburi de cãrþi ºi reviste, adrese de e-mail, invitaþii de colaborare
la revista „Caligraf” ºi alte „bazaconii” care se petrec atunci când se
întâlnesc scriitorii.

Ne-am deplasat apoi la Centrul Cultural unde am admirat expoziþia
de sculpturã (în piatrã de râu!) a lui Costel Pãun. Extrem de interesantã,
având în vedere materialul folosit, varietatea ºi frumuseþea acestuia,
dar ºi mãiestria artistului. Instrumentul cu care face prelucrarea este
flexul, iar finisajul se executã prin polizare. Spre deosebire de Mihai,
care umblã cu ochii în sus, dupã avioane, Costel Pãun merge cu
privirea plecatã, cãutând pietre. L-am întrebat, când nu expune, unde
þine lucrãrile. Iar rãspusul a fost: acasã, mãrturisind cã are peste 150
de piese. Ne-a invitat sã mergem a doua zi acasã la dumnealui, dar,
din pãcate, n-am reuºit, programul fiind încãrcat. Dar am plecat fiecare
cu câte o amintire de la domnul Costel, câte o frumoasã lucrare,
pentru care mulþumim.                                     (continuare în pag. 3)
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Dan  Elias, p. 1 - ªtiþi foarte bine câte exemple de
acest gen ne oferã istoria. Sunt amuzante pânã la
momentul când genereazã drame.

Marian  ªtefan, p. 1 – Sunteþi în inimile prietenilor
dumneavoastrã, nu-i aºa ? Excelente versuri.

Gheorghe Dobre, p. 3 – Fragmentele s-ar  integra fericit în
atmosfera romanului dumneavoastrã. Lângã el vreau sã spun.

G. Apostoiu, p. 1-17 – Mai ales cã imaginaþia lui
Eminescu a îndrãznit sã deschidã surprinzãtor de obiectiv
ferestrele spaþiului interstelar.

Titi  Damian, p. 5-20 – Un volum de prozã scurtã ar fi
un binemeritat respiro dupã MUSCELENII.

C. Þoiu, p. 4 – O acutã senzaþie de actualitate încerc
lecturând  jurnalul.

Marius Stan, p. 3, G.T.Popescu, p. 6, N. Teoharie, p.
7, P. I. Creþu, p. 9, Ion  Roºioru, p. 10, Dan Elias, p.3,
C. Bunoaica, p. 20  - Priviþi din afarã, detaºat, fiecare
dintre ei susþine concertul poetic cu o notã distinctã,
personalizatã, aºa încât unii dintre studenþii mei îi
recunosc auzind doar câteva versuri. Opera lor ar da
strãlucire oricãrei antologii de poezie mare. În literatura
românã  deja nu mai pot fi ignoraþi.

Lili  Balcan, p. 8 – Simplu, direct, aproape faceþi poezie
în proza asta autobiograficã.

Ioan  Neºu, p. 8 - V-aþi lansat pe un tãrâm hazardat.
Judecând dupã acest fragment ar fi ieºit o piesã de teatru
bunã, cu douã personaje sau trei. Dacã  este un viitor
roman  nu mã pot pronunþa decât dupã   ce îl citesc.

F.L.Dalian, p. 12 - Aici este adevãrata Dalian, sensibilã,
fin observator, ironicã atunci când trebuie. Aºtept romanul.

Ancuþa  Ion, p. 12 – Poezie fãrã pretenþii, adolescentinã.
Victor  Nicolae, p 13 - Efervescent ºi profund ca

întotdeauna.
g.alex, p. 14 – În þara unde mai poþi cumpãra voturi cu

doi pui congelaþi democraþia este coruptã, dar ºi
demagogia  electoralã produce acelaºi rezultat. Cât timp
nu existã un mecanism eficient de control al puterii,
politicienii vor folosi resursele statului în interesul propriu.

Marian  ªtefan, p. 15-16 – Când s-a pornit caruselul
amintirilor, memoria devine o fântânã inepuizabilã, te
menþine în formã, relevându-þi dimensiuni nebãnuite.

Vasile  Iordache, p. 16 – GÂNDURILE  dumitale ne
reamintesc cã trãim într-o lume prozaicã, unde mijloacele
sunt întotdeauna sub aºteptãrile noastre.

Florina  Voiteanu, p. 16 – Bine scris !
Marius  Untea, p. 19 - Chiar nu înþeleg: de ce a devenit sfânt

ªtefan Cel Mare ? Morala creºtinã ne dã dreptul sã absolvim
crimele indivizilor dacã construiesc câteva biserici ?

09.05.2014, Paris
Dan  Simionescu

TITI DAMIAN

MUSCELENII
Ce se întâmplã când un scriitor mai are de spus ceva ?

În cazul domnului Damian, rescrie o trilogie.
FAGUL, UMBRA, NORUL transmiseserã deja un  mesaj

distinct, consacrându-l pe autor în literatura românã, dar
demonul perfecþiunii ne sãdeºte totdeauna în creier
germenul îndoielii.

MUSCELENII  NU FACE DECÂT SÃ COMPLETEZE
ceea ce domnul Damian spusese deja, radiografiind  pe
multiple planuri spaþiul mitic din arcul  subcarpatic buzoian
ºi diluarea lui în Bãrãganul nivelator.

Se mai poate scrie ceva  despre acest univers special ?
Numai cu riscul de a te repeta.

În acest ciclu beletristic, fãrã tãgadã, capodopera este
FAGUL, pânã acum, fiindcã instinctul îmi spune cã energia
debordantã a domnului Damian ne mai pregãteºte ceva
deosebit.

04.05.2014, Paris
Dan   Simionescu

Scriitori

teleormãneni
***

Ce dor mã încearcã,
Ce pasãre rãnitã la geam s-a oprit ?
În scurgerea de ore, ceaþa
Vrãjeºte un trup adormit.
 
În cântecul tãu trudeºte-nserarea
Timpul dispare alungat de un gând,
Miºcarea-nceteazã, geana se-nchide,
Sub ploaia de varã-nfloresc.
 
La ora fântânilor lumii
Truditã soseºte la geam dimineaþa
Cu mers de fecioarã,
În fum se destramã iar ceaþa.

Eugenia Dumitriu

***
Am ieºit din aceastã iarnã
intimã la maxim
trei luni, cu zãpadã ºi ger,
cu urmãri negative
alunecãri de teren, inundaþii,
ºi stresaþi de gãlãgia celor din jur.
Am ieºit din aceastã iarnã
direct pe colþul ierbii pãºind,
cu privirea pe cer, pe cârduri
de pãsãri grãbite în zbor,
cu mânecile sumese pe braþele
înþepenite pe niºte unelte de muncã
lucioase în negrul pãmânt.
Am ieºit din aceastã iarnã
nerãbdãtori sã tot construim
monumentele generaþiei viitoare, plângând.

George Tutcãlãu

***
Iubirea noastrã a-nflorit în toamnã
ªi va intra cu noi în veºnicie...
Tu i-ai cântat cu glas de primadonã,
Eu i-am sãdit lãstar de poezie.

Eram atât de tineri, cã în urmã
Plecase-abia râzând copilãria-
Foc alb în care amintiri vii scurmã
ªi fac aievea sã fie reveria.

Ne-a mai brumat o iarnã pe la tâmplã?!...
A apãrut o dungã pe obraz?
Sunt norii de prezent ce se întâmplã

ªi-un timp ce n-are milã ºi rãgaz.

Ne prind acum din urmã - ce minune!-
Copiii, visul nostru renãscând
ªi care fiilor de fii le-or spune
De bunii lor care s-au stins pe rând.
E toamnã iar... ºi înfloresc iubiri
Ca floarea albã de cireºe-amare.
Hoþeºte vremea furã amintiri
ªi le trimite cu timpul în uitare.

Ion Drãghici

Nuntã de demult
În ziua nunþii noastre, sunt merii plini de floare,
Pãmântul ºi-a pus straie din lãzile cereºti;
Deasupra râu de stele strãluminând vãzduhul,
De nuntã masa-i pusã, tu singur doar lipseºti.

Nuntaºii toþi venit-au de prin adânc de lume,
Ducând pe umeri daruri cum nu s-au mai vãzut,
Închise în sipeturi de aur, încifrate...
E-atâta strãlucire, ca-n zi de Început!

Lumina-mi scaldã chipul, statuie de-alabastru,
Mã învestmânt în gânduri de alb, dar ele curg
ªi imi inundã casa care o ia la vale,
În caii mei de rouã se face-ncet amurg...

Încãrunþit-a vremea în lespedea din poartã,
Stau ºi mã uit în zare ºi încã te aºtept...
Rochiþa de mireasã e pusã la pãstrare,
Iar florile de nuntã îmi vestejesc în piept...

Domniþa Neaga

Fals sãrut pe pleoape
Profesorul venea zilnic ºi îºi rezema bicicleta de

pervazul ferestrei.
De lumea ei ( adicã) - percepþie ºi viziune.
ªi ea se gândea la lipsa de respect a unora,
la puterea de seducþie a altora,
la ploaia care trecea prin retine, ca printr-un geam

întredeschis,
la mâinile care alunecau pe corzile ei vocale, într-

o notã eroticã ºi înþelegea cã nici un drum nu
seamãnã cu altul…chiar dacã e acelaºi.

O mie de ochi o priveau din oglindã,
iar ea încerca sã menþinã tenta vie a realitãþii.
Prin punctul acesta treceau limitele închipuirii.
Un copil îºi lipea faþa de geamul vitrinei ºi se imagina

îmbrãcând fiecare articol din colecþia de tricouri ( cu
autograf) a ºefului, deºi era scris mare:,, Decorul nu
se vinde”.

Ochii copilului o trãgeau în adâncuri,
o rostogoleau printr-un câmp cu maci,
amintind o cãdere frumoasã.
ªi locul acela o menþinea pe linia de plutire.

Florina Isache

Singularitate
Mor bãtrânii, mor amintirile
în satul fãrã strãzi ºi gaz metan
Pe care un copil bolnav de friguri,
ce visa-ntr-o zi cât alþii într-un an
L-a imaginat o insulã
într-un mare ocean
În care tu ºi eu
de atunci, în derivã,
marinari ai câmpiei
lipsiþi de fiorul existenþial
al naufragiului
ºi orfani ai unei existenþe
decolorate
Ne-am obiºnuit sã plutim
singulari,
Stânjenind lumea
ca un chiot
pe câmpuri...

Alexandru Cutieru
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De la noi, la Teleorman
Roºiorii de Vede, Dideºti, Siliºtea Gumeºti, Zâmbreasca, 17-18 mai 2014

Marian ªTEFAN

 Stampe regãsite
Primãvarã-n Bãrãgan
Se furiºeazã pânã-n prispã nalba,
La streºini mugureºte iarãºi via,
Lãstunii sãgeteazã veºnicia
ªi-n jocul lor nebun de-a baba-oarba
Oºtiri de cuci cutreierã Vlãsia…

Din când în când mi-apar în vise dropii
ªi un drumeag uitat de Dumnezeu
Îºi cautã odihna printre plopii
Sãdiþi acolo de bunicul meu…

Amintire
Þin minte cãrarea
Cu sãlcii pletoase ºi plopi
Pudrând depãrtarea
Cu roiuri de fluturi miopi.

Þin minte cerul de varã,
Cu stele ca merele coapte,
Luna rotundã ºi clarã,
Greieri chemându-se-n ºoapte...

Þin minte cerdacul,
Gutuii, porumbãria...
Ce alb înflorea liliacul!
Ce basm e copilãria!

Toate-n lume au un rost
Bradul drept ca lumânarea
Sãgeta cu fruntea zarea
ªi în mãreþia lui
Era fala codrului.

Plopul ºi mai nalt ca bradul
Flutura prin nori stindardul,
Mândru cã pe fruntea lui
ªade bolta cerului.

Povesteºte cronicarul
Cum se-nvârtoºa stejarul
Când în trupul sãu scobit
Oamenii-ºi fãcurã schit.

Mai modest un pai de grâu
Îºi pusese maci la brâu,
Bucuros cã spicul lui
Face pâinea omului.

Moºii de varã
Grâul,verde ca brotacii,
Leagãnã sub soare macii
ªi mã-ntreabã „Ce mai faci?“
Îi rãspund: „Visez colaci...“

Peste creºtete de spice
Trece-n zbor o pitulice
ªi mã-ntreabã „Ce mai faci?”
Îi rãspund: „Frãmânt colaci...“

Sus în vârful nucului
Cântã puiul cucului
ªi mã-ntreabã: „Ce mai faci?“
Îi rãspund: „Am copt colaci“.

În rãzorul de la vie
Fluierã o ciocârlie
ªi mã-ntreabã: „Ce mai faci?“
„Mâine-s Moºii,-mpart colaci.”
Ea-mi rãspunde: „Bine faci!“

(urmare din pag. 1)
Sediul Asociaþiei „Mileniul 3” este mic, dar cochet, respirând literaturã.

Fotolii, mese, cãrþi, sobe. ªi expoziþia de picturã a Eugeniei Dumitriu.
Mai important dintre toate mi se pare faptul cã, dupã cum au mãrturisit
milenarii, „Avem sau nu treabã, ne întâlnim aici în fiecare joi.” Florina
îmi aratã: „Iarna, ãsta e locul meu. Domnul Ciubotaru face focul, iar eu
stau lipitã de sobã.” Asociaþia are ºi un binefãctor: domnul doctor
Viorel Dinu care le oferã gãzduire pentru sediu ºi le „mai scapã din
ciubucul dumnealui”, cum a glumit C.T. Ciubotaru. Tot respectul nu
doar pentru gestul domniei sale, ci ºi pentru prezenþa sa încântãtoare.
Dacã astãzi cultura mai supravieþuieºte, se datoreazã ºi acestor
oameni generoºi (rara avis, dar mai gãseºti câte unul pe unde te duci)
care, din ce am observat, de regulã sunt foarte modeºti, spunând cã
ei nu fac nimic, ei doar ajutã cu ce se poate. Dar sã ne intre bine în cap:
fãrã acest gen de ajutor, nu se poate! Doar guvernanþii considerã cã
actul cultural nu cere (sau nu meritã) bani. ªi pentru cã am ajuns la
acest capitol, nu vreau sã rãmânã lucruri nespuse. Poate unii cititori
îºi imagineazã cã întâlnirea noastrã a beneficiat de ajutor financiar din
partea vreunei instituþii de stat. Mi-ar fi plãcut sã fie aºa. Dar toatã
cheltuiala a fost efortul comun al milenarilor care au pus mânã de la
mânã (fãrã a fi neapãrat oameni cu dare de mânã; unii sunt profesori
pensionari), în faþa cãrora mã înclin cu respect. În lumea în care cei
mai mulþi se vãicãresc cã nimeni nu face nimic, sunt oameni care tac
(sãtui de-atâta vorbã) ºi fac. Cinste lor!

În curtea în care se aflã sediul ne-am fotografiat, mângâiaþi de un
soare prietenos care, de altfel, ne-a însoþit pe tot parcursul celor 2
zile.

Surprizele nu s-au terminat. Am mers la Biserica „Sfântul Ioan
Botezãtorul” din Roºiorii de Vede, unde ne aºtepta masa, într-o
ambianþã superbã, pe o terasã în grãdina bisericii. Dar înainte de a
merge la masã, am intrat în bisericã unde pãrintele Emilian Tricã, bun
prieten al milenarilor, cum aveam sã constat, ne-a întâmpinat, ne-a
dat câteva explicaþii, ne-a miruit ºi apoi a fãcut o scurtã rugãciune,
dupã care am cântat „Hristos a înviat din morþi”. Din monografia Bisericii
„Sf. Ioan”, alcãtuitã de Constantin T. Ciubotaru, care este ºi membru al
Consiliului Parohial, aflãm cã aceasta este a ºaptea, în ordinea vechimii,
din cele opt biserici din Roºiorii de Vede. Dupã cum se menþioneazã în
Pisania originalã, a fost construitã între anii 1842-1845.

La masa frumos aranjatã, forfotealã mare. Florina ºi-a pus toatã
familia la muncã. Pe soþul ei nu l-am vãzut stând jos (nici a doua zi),
doar a servit, a debarasat, a supravegheat. Mulþumim, domnule Isache!
ªtiu, ºtiu, de mulþumiri aveþi sacul plin, dar ce mai conteazã una în
plus? Atmosfera e întreþinutã de Silviu (chitarã/ voce) ºi pãrintele. Unii
cântã, alþii vorbesc. Se abordeazã teme literare, religioase, generale.
Mai primim niºte cãrþi, comandate special pentru noi, de domnul doctor,
având ca autori pe Sf. Teofan Zãvorâtul ºi Sf. Nicodim Aghioritul. Domnul
doctor ºi domnul poliþist vorbesc despre Israel, de unde se întorseserã
nu demult, marcaþi. Aflu cã între pãrintele Tricã ºi Asociaþie existã o
legãturã strânsã, uneori organizând acþiuni culturale împreunã. Ne
îndurãm cu greu sã ne smulgem din peisaj, dar trebuie. Aºa cã mergem
sã ne cazãm, ne facem cã ne odihnim o orã, apoi din nou la program.
Cât am stat în camere, s-a arãtat o ploaie scurtã, pretext pentru un
curcubeu sã se iveascã pe cer. Privindu-l din balcon, mi s-a pãrut ca
un salut în cinstea venirii noastre la Roºiori. Dom’ doctor, aþi comandat
cumva ºi curcubeul?

Repede repejor plecãm spre muzeu. Era doar noaptea muzeelor.
La intrare, trona afiºul cu noi. Am intrat ºi am asistat la douã expuneri
însoþite de expoziþii despre douã foste personalitãþi ale oraºului: Petre
Stroescu ºi Petre Voivodeanu. Ne-am bucurat ºi de surpriza muzicalã,
susþinutã de un domn profesor (vioarã) ºi doi elevi ai sãi (vioarã ºi
acordeon). Înainte de a urca la etaj, pentru un tur, am schimbat câteva
cuvinte cu jurnalistul Gabriel Argeºeanu ºi scriitorul Liviu Comºia.
Turul muzeului ne-a fost asigurat de fosta doamnã directoare, acum
pensionatã. Am întrebat-o ce o motiveazã sã vinã în continuare, deºi
nu mai este nevoitã. A ridicat din umeri, un fel de : „parcã poþi sta
departe de ce-ai iubit!” Foarte interesante exponatele, modul de
prezentare ºi mai ales atmosfera creatã, constituind o fãrâmã de
viaþã dintr-un Teleorman de altãdatã, atât al þãranilor , cât ºi al
intelectualilor. La ieºire, o colecþie de pãpuºi japoneze, donatã de o
japonezã care lucrase doi ani la muzeu. Aflãm cã în Japonia, colecþia
de pãpuºi e un fel de zestre pentru fete, o zestre care se alcãtuieºte
încã de când copila se aflã în primii ani. La ce se presupune cã-þi
folosesc pãpuºile ca zestre n-am înþeles. Dar e adevãrat cã, pentru
a-i înþelege pe japonezi, ar trebui sã trãieºti (cel puþin o vreme) printre
ei. ªi nu doar printre ei, ci la ei acasã!

Ne plimbãm pe strãzi. Roºiorenii serbeazã zilele oraºului. O
sãrbãtoare ca peste tot în þarã, care îmi lasã un gust amar. Muzicã
bezmeticã datã tare, fum de la grãtarele de mici, câteva comedii,
tarabe cu nimicuri. Numai pe feþele oamenilor nu se vede bucuria.
Tinerii se plimbã dezorientaþi. Mãcar ei au tinereþea! Mã bucur de
compania unui maidanez care are chef de joacã. Îmi tot înhaþã o
mânã, prefãcându-se a o muºca. Eu mã prefac cã mã doare. Nu mã
crede, evident. ªtie prea bine cã nu muºcã, ba chiar are grijã sã nu
înfigã colþii.  În tot acest joc al prefãcãtoriei, se aflã o sinceritate
debordantã. Dacã tot ne-am împrietenit, îmi aplicã ºi douã lãbuþe pe
haine. Nu-i nimic, tot trebuia sã spãl rochia! Ne conduce pânã la hotel,
apoi dispare în drumul lui. Mã simt trãdatã; mi se pare cã se desparte
prea uºor. Mentalitate de maidanez! Când trãieºti pe drumuri, nu-þi
permiþi luxul ataºamentelor.

Mai socializãm pe holul de pe palier, râdem, glumim, vorbim sau
tãcem, însã tot comunicãm. Ne îndurãm, în cele din urmã, sã mergem
fiecare pe la casele noastre. A doua zi nu era de stat!

Duminicã. Bat clopotele. Pentru slujba de duminicã, Florina îmi
indicase o bisericã mai aproape de hotel. Poartã hramul Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena. Nu stau mult, timpul nu-mi permite. În curtea
bisericii, pe o bãncuþã, o bãtrânicã vinde frumuseþe cu un leu. Buchete
de steluþe albastre (nu ºtiu ce flori sunt, dar sunt minunate), combinate
cu clopoþei mov. Iau unul. Îmi mulþumeºte ºi îmi ureazã sãnãtate. De
parcã i-aº fi dat cine ºtie ce avere. În timp ce mã îndepãrtez, mã întreb
de ce n-am luat mai multe. Mã ruºinez de mine, dar nu mai am timp sã

mã întorc. Ce puþin suntem dispuºi sã plãtim pentru frumuseþe!
Pornim cu trei maºini. Mergem pe un drum pe care nu mai circulã

nimeni. O vreme superbã ne încântã privirile, ca ºi peisajul uºor
sãlbatic, iar colinele sunt chiar forma de relief care mã face sã simt cã
plutesc. Mihai greºeºte drumul, întoarce. Eu întorc dupã el. Dar nu
ºtiu cum se face cã lui, deºi are maºina mai lungã, îi reuºeºte din trei
miºcãri. Mie, abia din cinci. Prudenþa, deh! ªanþurile nu mi-au plãcut
niciodatã. Intrând în Dideºti, mi se accentueazã senzaþia de sat pãrãsit,
de lume dincolo de lume. Intrãm în clãdirea care se recomandã drept
„Expoziþia Gala Galaction”. M-am bucurat atât de mult sã merg acolo!
De când am descoperit scrierile acestui mare scriitor, m-am îndrãgostit
de ele. De altfel, titlul acestui text l-am „furat” de la nuvela „De la noi, la
Cladova”. Nu ºtiu ce mã aºteptam sã vãd, nicidecum vreun Luvru,
dar nici o biatã clãdire ce stã sã cadã, cu uºa de la intrare având
vopseaua cojitã... Dar eu nu mã dusesem sã vãd uºi, ci sã mã umplu
de spiritul unui mare om de culturã, nu doar scriitor, dar ºi preot (pe
numele adevãrat Grigore Piºculescu), traducãtor de elitã (a realizat
traducerea Bibliei dupã textul grecesc al Septuagintei), profesor de
teologie, decan al Facultãþii de Teologie din Chiºinãu, academician etc.
A publicat atât cãrþi teologice, cât ºi literaturã de ficþiune. A excelat în
proza scurtã. Cineva chiar spunea cã Galaction ºi V. Voiculescu sunt
marii corifei ai prozei scurte româneºti. Subscriu!  Doamna Sanda îmi
aratã o fotografie ºi îmi spune: „Aceasta este biserica la care aþi fost
azi-dimineaþã. Înainte, a fost mãnãstire. Zidul acesta exterior, era, de
fapt, partea din spate a chiliilor.” Apoi: „Aici s-a petrecut acþiunea din
„Papucii lui Mahmud””. Niºte odãjdii, un potcap, instrumente de scris,
cãrþi îngãlbenite – semne ale trecerii sale prin viaþã. Atât rãmâne dintr-
un om? Ba nu! Dupã Gala Galaction au rãmas o traducere a Bibliei ºi
alte traduceri semnificative, Papucii lui Mahmud, Moara lui Cãlifar,
Lângã apa Vodislavei, De la noi, la Cladova...

Puþin mai departe, mergem la biserica din sat. Acolo unde a slujit ca
preot ºi bunicul dinspre mamã al scriitorului. Enoriaºii plecaserã.
Pãrintele se afla în bisericã, încã nu-ºi lãsase straiele de slujbã. Ne-a
privit puþin mirat când a vãzut o mulþime nãvãlind pe uºã. Semn cã
mulþimile nu se prea îmbulzesc pe acolo. Senzaþia de pãrãsire e
parcã ºi mai accentuatã aici. Biserica, un adevãrat monument de
patrimoniu, are tencuiala ºi pictura deteriorate. Pãrintele ne spune cã
singura picturã originalã (de pe la anul 1700) este icoana pictatã pe
peretele din stânga a Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena. Restul s-a
refãcut în 1936. De-atunci, nimic. Vopseaua e ºtearsã, scorojitã. Sfinþii
parcã plâng. Dumnezeu abia se zãreºte din mucegai. Ce bijuterie ar fi
aceastã bisericã, dacã ar fi restauratã! Am gãsit ºi legãturi cu ialomiþenii:
tatãl pãrintelui slujitor e din Manasia; tatãl lui Gala Galaction – de la
Gura Ialomiþei (mãrturisire a autorului).

Plecãm spre altã lume a satului: Siliºtea Gumeºti. Satul de baºtinã
al unui alt mare scriitor: Marin Preda. Oprim la Memorialul Marin Preda,
din clãdirea fostei ºcoli în care a învãþat scriitorul. Aici, ceva mai multã
dichisealã decât la Dideºti. Mirosul de duºumea datã cu motorinã mã
aruncã în timp. ªi la noi la Munteni, când eram elevã, duºumeaua se
ºtergea cu motorinã. Ce conta cã vaporii sunt toxici, iar noi îi respiram?
Stãm în bãncuþe, facem poze, ne prostim. Vorbim, ascultãm explicaþiile
gazdei. În curte, troneazã ºi un bust al lui Marin Preda. La un moment
dat, se aratã ºi domnul Primar care ne salutã. Îl pescuim pe poetul
Alexandru Cutieru ºi ne continuãm drumul pânã la fosta casã a
scriitorului, cea care ar fi trebuit sã fie casã memorialã, dar deh!
Urmaºii cer mult, statul nu dã. Drumul e plin de gropi, mari ºi dese. Nu
mã mai chinui sã le ocolesc, oricum sunt pe ambele pãrþi, aºa încât,
oricum ai coti-o, tot ... dai în gropi. Pãrãsire, sãrãcie, amorþire... Totul
îmblânzit de soare care, doar el, strãluceºte pentru toþi. Prin contrast,
pe sus fluturã bannere electorale, cu doamne vopsite blond sau roºcat,
râzând cu toþi dinþii, plesnind de bunãstare ºi asigurându-ne cã numai
votându-le pe ele vom fi fericiþi. Sau domni la cravatã. Totuna. Pe
bãncile de la poartã, oameni bãtrâni, triºti, plictisiþi de viaþã. Casa lui
Tudor Cãlãraºu (tatãl scriitorului) e o ruinã. O ruinã pãzitã cu lacãt. În
curte, iarba strigã dupã coasã. Cineva a aruncat pesemne cu o piatrã
care a spart un geam. Aºa. Sã se ºtie cã el e mai tare. Ne cocoþãm pe
gard sã vedem cât mai mult. Ce curte micã, ce cãscioarã! Câtã
sãrãcie trebuie sã fi fost aici cândva. De nicãieri apare un vecin care
ne deschide poarta, fãrã sã i-o cerem. Ne bucurãm ºi nãvãlim prin
iarba pânã aproape de genunchi. Îmi lipesc ochiul de geam ºi vãd un
interior gol. Se zãreºte doar undeva, în stânga, o vatrã. Cândva, aici
au trãit oameni, au iubit, au dat viaþã, au plâns, au suferit... Nu ºtiu de
ce, mã simt ca un violator care dã buzna în intimitatea cuiva. Doar cã
acel cineva nu se poate apãra în niciun fel. La plecare, vecinul ne
spune cã mai încolo a fost fierãria lui Iocan (ºtie omul!), colo, în capul
strãzii, cum te duci pe dreapta. Dar acum e bouticque. Bouticqul lui
Iocan. Un butic foarte închis ºi cu reclamã de butelii de la Petrom.
Acum, proprietatea privatã din România nu se mai aflã în mâinile unor
alde Iocan, ci în „lopeþile” marilor magnaþi petrolieri. Ce-ar fi zis
Moromete? „Asta depinde de facultãþi!” Nu, Moromete, acuma depinde
de bani. Dacã marii petroliºti s-ar scutura de mãrunþiº din buzunare,
vi s-ar umple ºi vouã gropile. Dar cum marii petroliºti nu-ºi vor scutura
niciodatã mãrunþiºul din buzunare, încercaþi ºi voi cu bannerele alea
care fâlfâie pe sus. Poate reuºiþi sã astupaþi mãcar o groapã.

Sufletu-mi plânge ºi-mi râde în acelaºi timp. Stranie, dar plãcutã
senzaþie. Totuºi, nu cred cã mi-ar fi plãcut sã vãd termopane. Pare
mai autentic. Dar consolidatã ºi scoasã din ruinã ºi bãlãrii ar fi meritat
casa asta.

Din nou în maºini. De data aceasta, cãtre Zâmbreasca, la cãsuþa
pãrinþilor Florinei. Dar mai întâi, oprim sã fotografieze Mihai un avion
al Romanian Air Force. La casa Florinei,  pe lângã un peisaj mirific,
ne întâmpinã doi oameni calzi, pãrinþii ei, plus fiica ºi nepoþica, soþul
ºi tot neamul. Suntem primiþi cu pâine ºi sare. Minunat! Suntem
hrãniþi ca purceii îngrãºaþi în ajun de tãiere. Convin cu Carmen sã
mai dublãm o datã numãrul de ture de alergare. Toatã lumea e veselã,
vremea e splendidã. De mult nu m-am mai simþit atât de acasã la
niºte oameni pe care abia i-am cunoscut. Îmi era dor de frumuseþea
simplitãþii ºi a tradiþiei. Pãrinþii doar tac ºi vegheazã sã avem ce ne
trebuie. Sunt oameni obiºnuiþi sã facã. Lucrul acesta se vede ºi din
gospãdãria pusã la punct. Facem o plimbare în spatele curþii, unde-

i ºi-un râu ºi o priveliºte de vis. Carmen se ofticã pentru cã a crescut
la oraº, în cutii de chibrit. Gãsim un Ciuº care paºte liniºtit ºi care se
dã la o parte când ne vede. Nu-i place de noi. Are dreptate. Nici el nu-
i obiºnuit cu oameni care vin doar sã se uite.

În fine... ne luãm cu greu la revedere, ne urcãm în maºini ºi
revenim la Roºiori. Acolo, pupãturi, schimburi de cãrþi, de telefoane,
promisiuni. Aproape nu-mi vine sã cred cã am trãit douã zile atât de
minunate! ªi îmi pare rãu cã trebuie sã plec, dar chiar trebuie. Pe
domnul Damian abia îl scot dintre gagici. Îl ameninþ cu doamna Victoria,
n-are niciun efect. Îl ameninþ cã plec fãrã el, abia aºteaptã. N-am
încotro ºi-mi folosesc vocea de amiral: „Domnule Damian, azi! Acum!”
ªi îi arãt uºa maºinii. Executã ordinul ºi, în sfârºit, demarãm. De la
Roºiori, la noi.

Dragi prieteni care ne-aþi fost, care ne sunteþi, nu am cuvinte sã
vã mulþumesc. Voi, ca scriitori, ºtiþi prea bine cã uneori cuvintele
sunt atât de sãrace. Doar vã îmbrãþiºez în stilul meu stângaci ºi vã
dedic textul acesta. Vã spun doar atât: mi-a fost drag sã vin (ºi poate
am sã revin) de la noi, la Teleorman.

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 19, 20 mai 2014
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”

Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (IV)
(continuare din numãrul trecut)

(Caietul cu vinil albastru)
9 martie 1977, de ziua sfinþilor mucenici (cu Gaby

Dimisianu vãzut scena)  M. Preda vârându-ºi în buzunare
sutele de mii încasate.  Dialog: - Preda – Dumneta, când
scrii, scrii bine, când vorbeºti, eºti complicat.

 - Nu, am zis eu, dumneata eºti simplist.
9 martie 1977 Marin Preda numãrând sutele de mii pe

culoarul Uniunii (când era încã pe Kiseleff) la 5 zile dupã
cutremur. Culoarul pustiu (eram cu Gaby Dimisianu,
mar tor) Preda îºi înfunda banii  somnambulic,
neîndemânatec, în buzunarele paltonului, în bani, se
cãptuºea astfel în bani. Supãrarea lui, când a aflat.

*
Preda, la Mogoºoaia, dupã apariþia romanului meu,

Galeria – îi spune poetului Mircea Dinescu:
          - Ai vãzut ce-a pãþit Þoiu ?... L-a luat apa

succesului...
*

Preda ºi Ilie Nãstase – scena de la barul Continental
– cu florile, când Preda culege florile din ring, ºi le duce
nevesti-si, la masã, - ºi când Ilie Nãstase sare ca la
fileu, ia florile de pe masã ºi le risipeºte pe jos, înapoi,
în ring.

          Viaþa nu-i o pradã, asta se strãdue sã ne înveþe
creºtinismul (ºi comunismul, poate)...

*
1 august 1977
- Da, da, puþinã educaþie creºtinã nu stricã, admise

Axente.
*

13 august (sâmbãtã) 1977
Discuþie cu Gogu Rãdulescu despre „Eurocomunism”

ºi stat – cartea lui Carillo... „Pune în cartea ta viitoare
– zice Gogu – ideea asta... contradicþia dintre
centralismul democratic, specific oricãrui par tid
comunist ºi pluralismul vest-european. Nu se poate trece
peste definiþia leninistã a centralismului democratic, a
organizãrii minoritare de sus în jos... dictaturã internã
în procesul de  luare ºi aplicare a deciziilor... Cât timp
þii la „centralismul democratic” - constituþia oricãrui
partid comunist – pluralismul devine sau o erezie sau
o tacticã, pe care adversarii o intuiesc imediat. Dacã e
ceva sincer, partidul comunist de tip vestic cade în
social-democraþie. Dacã nu e ceva sincer, asta se va
vedea cu timpul...

*
17 august 1977 – Bucureºti
Oamenii capitalei trãind zi de zi cu iminenþa

scufundãrii... Oraºul, bolnav, crãpat, cârpit, cu
retencuiala bezmeticã ºi iresponsabilã, (tencuielile
clãdirilor avariate rãmânând ºubrede sub aspectul
sãrbãtoresc al zugrãvelilor). Toþi au un aer de þicnealã...
Grãbiþi, speriaþi, se uitã mereu pe sus, inspectând
zidurile crãpate... Moartea devine ceva aproape
acceptabil, în faþa „iminenþei” - (ca-n exaltãrile
religioase, când speranþa, violentã, face din moarte ºi
din lumea de dincolo o simplã „camerã a doua” a vieþii

ºi existenþei...)
*

Mausoleul din fosta vale a plângerii (Cociocul) de lângã
Belu. Aerul sãu asiatic. Oamenii politici dormind în niºe,
unul lângã altul, - adversari cel mai adesea, împãcaþi în
acest ring suprem al memoriei. Faptul cã  muritorii de
rând sunt îngropaþi simplu, în pãmânt, pe când foºtii
ilegaliºti au parte de acest loc de veci pompos ºi care
inspirã o teamã mai mare chiar decât o inspirã moartea
rezumatã de cimitirele „de serie”...

*
Era o femeie subþire ºi rãcoroasã, pe care puteai s-o

ridici în sus numai cu o singurã mânã (fulg)
*

- Prea frumos ! Exclamã y. - insuportabil de frumos
!!...

*
(Elvis Presley - mort august 1977)

*
Chopin: Pentru cã este imposibil, este etern...

*
24 august 1977 Grãdina lui Everac (de la

Dâmbovicioara)
Statuile de lemne / sule de mistreþ îmbârligate, fusuri,

roþi, kitsch folcloric, plantate din loc în loc sub pomii
fructiferi neglijaþi – pruni, meri, neîngrijiþi, acoperiþi de
licheni, de mãtreaþã, pe care Everac îi lasã dinadins în
starea aceasta de pãrãginire, adevãrata creaþie
aparþinându-le de fapt poeþilor ºi actorilor pe care el îi
invitã aici la diferite ocazii sã se producã... instalaþi pe
tronuri mai mici de lemn, în timp ce El, Marele Maestru
de ceremonii ºade izolat pe un tron imens a cãrui
speteazã înaltã ºi latã îl acoper complet vederii (când
este privit din urmã)...

Grãdina coboarã în trepte spre o râpã unde se aflã un
gard de lemn putrezit... Arãtând operele de artã expuse
în aer liber... el mãrturiseºte, coborând panta spre
marginea râpei umbroase ºi umede (unde se întinde
gardul despãrþitor al fantasticei sale proprietãþi) cã acolo
va fi instalat sarcofagul sãu... ºi, în mod evident, locul
acestui sarcofag nu putea fi decât acolo, la vale, spre
râpã, ca o aluzie a declinului existenþei... aºezarea
Sarcofagului fiind ºi ea o chestiune strict esteticã, de
artã, sumum-ul acelei expoziþii în aer liber...  (Paul Everac
îºi doarme somnul de veci pe aleea Artiºtilor ºi Scriitorilor
din Cimitirul Belu, sub o placã de marmurã aflatã la doi
metri de mormântul domnului Constantin Þoiu – n.n A.B.)

Statuile au rame de lemn... Toate sunt bãlþuite (ca sã
reziste ploilor ºi ninsorilor) dar acest detaliu practic ºi
tehnic – baiþul cãcãniu ºi uleiul – le dã tuturor acelor
opere de artã diverse, un aer comun, de atelier paranoic...

Ramele proteguitoare, prevãzute pe partea dinãuntru
cu câte un beculeþ, ca sã fie luminate noaptea...

Astfel, acel „Brâncoveanu” cu gât lung (sugerând, gâtul
lung ºi subþire, decapitarea...) are ºi el deasupra cãciulii
voevodului un ancadrament de scândurã (bãiþuitã) cu
un bec... Rãzboiul de þesut transformat în (cuier)

 Aer general de cavou parvenit... de negustor îndurerat
care  are mulþi bani ºi care nu mai ºtie ce sã facã cu
banii... ºi are conºtiinþa cã, uite, nici banii n-ajutã sã-ºi
oploºeascã durerea.

 CASA  veche þãrãneascã ºi CASA nouã cu turn...
 Bazinul de ploi pluviumul... albastru, vopsit, plin cu

mere mici, putrede, cãzute din merii neîngrijiþi, ºi care
ne putând concura cu forþa vie de creaþie a poeþilor ºi
actorilor invitaþi periodic de Maestru, sunt lãsaþi dinadins
ºi aproape diabolic   în pãrãginire. (În acea poianã drept
de creaþie având numai Logosul înaripat, cuvântul...)

Casa n-are apã. Dealul e sterp, fãrã vreo sursã... Apa
e adunatã (ingenios, ce-i drept) de la ploi,  ºtreaºinile o
duc spre burlane, acestea prin jgheaburi dese (ºi la
Dâmbovicioara plouã des, slavã Domnului !) spre
pluviumul albastru, bazinul adânc de 2 metri ºi lat de
doi pe doi ºi plin veºnic cu merele mici ºi pipernicite ale
mãrului condamnat sã nu mai creeze, din cauza
concurenþei poeþilor ºi actorilor ºi pictorilor ºi sculptorilor
invitaþi „in corpore”...

Casa nouã, la ea duce o scarã de lemn spre unica, de

fapt, încãpere, biroul de 3 metri pe 2, nici doi, cu un
birou aºezat cu faþa spre uºile duble deschise spre o
terasã curioasã, betonatã, adâncã, încât când pãºeºti
pragul din  bioru spre terasã, senzaþia e cã te afunzi
într-u fel de cadã adâncã. Într-adevãr: aceastã terasã în
aer liber betonatã ºi adâncã de aproape 50 cm.este
destinatã sã primeascã apa de ploaie, care printr-un
jgheab rudimentar practicat pe una din laturile terasei
(înaltã de 11/2)... lasã apa de ploaie strânsã în adâncitura
terasei sã cadã în Bazinul adevãrat, Pluvium-ul din curte,
plin cu merele sale pipernicite... un bazin (cel de sus)
lãsând sã cadã apa în celãlalt bazin (cel de jos)...

Ceva  mesopotamian ! - va exclama evlavios, cucernic,
unul dintre vizitatori... ton în care se distinge totuºi o
intenþie ironicã...

  Cum sunt adãpostiþi artiºtii ?...
Ei au la baza Casei noi cu turlã un fel de grajd foarte

strimt ºi curat  cu priciuri de negri-sclavi, abea cumpãraþi
ºi transportaþi în corãbii din Africa spre noul continent
unde scriitorul-negru ãla care avea sã scrie în 1976
Roots, adicã Rãdãcini... cartea originii sale ºi a tuturor
negrilor transportaþi astfel peste ocean ºi care avea sã
facã o afacere bunã rãzbunând suferinþele strãmoºilor
sãi robi...

„Grajdul” feudal al trubadurilor ºi truverilor este luminat
de un bec de ºaizeci de vaþi ascuns în bucceua unei
roþi de cãruþã vechi, cãreia i s-a scos ºina de fier... Becul
lumineazã din interiorul buccelei strecurându-ºi lumina
printre spiþele prãfuite ale roþii (care cine ºtie cât timp o
fi strãbãtut drumurile încãrcate de poame, roatã tipicã
de cãruþã de munte...)

Priciurile sunt de fapt niºte gãuri cu stâlpi... gãuri de
cel mult un metru cincizeci lungime, astfel încât artiºtii
dorm literalmente încovoiaþi, încovrigaþi ca niºte câini...
altã mortificare impusã cu zâmbet viclean de maestru,
care ºtie în ce condiþii câineºti trebuie sã lucreze un
artist veritabil ca sã ajungã sã creeze operele... opere
ca acelea din poiana spre care dã uºa joasã de 80 cm
înãlþime a „grajdului” feudal. ªi intrarea asta scundã, pe
unde pãtrunzând  trebuie sã te apleci deabuºelea, e tot
un canon, o caznã, mortificare, o poartã, uºã a
umilinþei...

Artiºtii dorm înghesuiþi noaptea acolo, chiar sub terasa
unde se adunã apa de ploaie ºi unde maestrul creeazã
privind peisajul muntos, mãreþia naturii subcarpatice...

Maestrul este „Tiranul optim” (ºi optimist !) - astfel îi
zic artiºtii subjugaþi de el...

La masã, le dã vara: urzici fierte, ca sã-i fortifice, ele
conþinând ceea ce nu are îndeobºte mai nici un artist:
fier... o rezistenþã de fier, cu caracter, ºi el, tot de fier,
dacã aºa ceva e cu putinþã...

 Iarna: slãninã cu boia roºie, usturoi, ºi ce-i drept, vin,
un vin negru dupã care ei mor ºi care le înegreºte buzele
ºi dinþii ... Acestea, pe fondul orbitor al unei zile de iarnã
cu soare... buzele ºi dinþii lor, vã închipuiþi ce efect de
contrast (aer de electrocutaþi)... (Note folosite în romanul
„Însoþitorul”, Editura Eminescu, 1981, pp.16-24 – n.n.
A.B.)

*
Apropos de creºtinism, replicã – Douã mii de ani de

recunoºtinþã pentru aceastã iluzie frumoasã a lumii de
apoi mai bune... Fãrã ea, nu ºtiu ce s-ar fi fãcut omenirea.
Mulþumim pentru aceastã pauzã umilã ºi plinã de
speranþã.

*
 Un personaj pe mãsura lui Þuþea, (socraticul balcanic)
- Eu nu sunt om.
- Dar atunci ce eºti ?
- Român !

*
Doinaº...  (ªtefan Augustin Doinaº, poet -n.n. A.B.)

despre insul care a povestit  trei luni în închisoare
„Rãzboi ºi pace” - zi de zi ca un serial.

*
Iulie 1978
Magda Boureanu operatã de gâlci – amigdale – ºi care

le cere doctorului dupã operaþie ºi le pune într-un ºerveþel
de hârtie, ºi pe care i le dã, acasã, pisicii sale adorate...

*
„Un domn suspect de natural” - cum ar spune Nego.

(urmare în numãrul viitor)
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cyan   magenta  yellow  black

examenul de cãlãuzã
intrã în cafenea haaya, slãbãnoaga. intrã ºi vine direct
la masa noastrã ºi zice: sã ºtiþi cã spaima curbeazã spaþiul.
cã e timpul sã luãm viaþa în serios, sã facem chetã, cã eu

aº fi cel mai fricos ºi dacã am pune fricã lângã fricã
ar ieºi din spaima mea o cãlãuzã micã, micã
numai un ãla amãrât ne poate trece prin urât. cã dacã
am pune câte cinci lei mai multe feþe pale am face rost

de parale. uite, ea pune la bãtaie un lan de maci ºi o ploaie
sã mã învelesc vreo doi ani într-o ’coalã de ipãt.
pe vremea aceea carnea mea era pe moleºealã

ºi se plângea cã-s un om pierdut, un mic ’oarece culpabil
suferind cumplit de spaimã cã n-am sã duc þipãtul
la bun sfârºit. n-am vini. mã sperie pânã ’i apele
pe care le poarta haaya peste sâni. ’i în ciuda unor

complicaii suflete’ti ’i ca sã mã rãzbun pe haaya
nu pot sã îndes în ochi substana aia nefericitã.
vezi ce mãruntã fiinþã sunt?

ºi cum stam noi într-un fund de zi ploioasã pãrãsiþi
în versete ºi-ntr-o lene vâscoasã, ascultând neruºinate

vorbe de slugi, ºi cum un cântec de departe îmi cãlca ades
tãcerea, trecând eu peste obosealã, m-am adunat
la repezealã ºi, aflându-mã tot ºi irepetabil odatã îmi pun

alcãtuirea pe mine ºi ies ºi pe strãduþe joase ºi întortocheate
mã întorc la voi. m-am întors temãtor

ºi plin de praf ºi sânge. plin de un gol mai greu decât suport

în ziua de luni. ºi doamne ce mândru eram de acea absenþã
din mine. ce dor mi-a fost de voi... dar haaya ºi ai mei

au zis cã nu-s zdravãn la cap, cã n-am sã-mi iau examenul
de cãlãuzã. cã n-am sã pot sã strecor timpul printre grãnicerii
trecutului, mã rog, fãrã þipãt nu se poate sã îndoi plictisul

dupã legile oamenilor.

sã ne petrecem
moartea împreunã

un tractorist se pierduse prin lume. ºi a mers el
ºi a tot mers pânã când a dat de o noapte. acolo l-a lovit

un cântec. ºi ºi-a fãcut casã în acea adânciturã a timpului.
avea un cap mic, de copil, zbârcit ºi chel ºi mâinile lungi,
lungi ºi pe picioarele subþiri sta burta de gentilom ºi sub

burtã, puþa - un viermiºor ce nu mai avea rãbdare sã atingã
viteza de evadare spre o gaurã neagrã. în mod ciudat
tractoristul semãna cu un þipãt oval ºi auzea dintr-un

alt real inimioara unei copiliþe bãtând cu cincizeci de

anotimpuri pe minut ºi în inutul acela rece insistând
sã-i propunã: sã ne petrecem moartea împreunã. ºi
inimioara ei sã batã numai ierni, numai ierni cumplite

ºi o mânã, în golul acela de materie neagrã, o mânã þinând

aceste douã fãpturi ale frigului. copleºit de remuºcãri cã acolo
în lumea de unde vine el a dobândit obiºnuinþe rele,

tractoristul sfârâie vorbe pe la mese ºi, sã nu dea de belele,
are în el un regret obosit pentru stele ºi, fiind el amantul

dovedit al vinului, n-ar avea nimic împotriva destinului,

dar se vaitã de nedreptãþi, de adevãr ºi de bine.

cã a dat o raitã prin peisaj, avea parbrizul murdar

nu se vedea, era ºi pâclã ºi s-a fãcut o buclã dupã livada

cu pruni. o piatrã, doi nebuni, un behãit de caprã ºi n-a

vãzut panta. spaþiul s-a sluþit ºi fanta, haþ!

Nicolae TEOHARIE l-a respirat cu nesaþ.

adevãrul este cã el avea o tumoare ºi o þinea ascunsã

în partea în care locuia ºi fericirea, adicã în lobul frontal

stâng. când luna era mare, sã nu facã stricare de om,

tractoristul dãdea fuguþa, tot într-un suflet, la bisericã.

acel loc pentru cei lipsiþi de imaginaþie ºi umor. îºi scotea
basca de pe cap ºi o strângea în mâna stângã.

pe toate le-am pierdut, doamne, îi zicea tractoristul unui
bãrbos pictat pe perete. vorbele mele binevoieºte-le doamne,
cã pe toate le-am pierdut ºi tot. nici nu mai ’tiu ce aºtept.
sau pe cine. cãci au venit ploile, frigul cel mare ºi arºiþa

au venit... ºi-au mai venit la bisericã douã tinere femei
îmbrãcate în negru. în strãdania lui de a auzi lumina
dezlipindu-se de pe bãrbos, tractoristul ezita între douã ameþeli

care trec fie prin þeasta pleºuvã, fie prin adidaºii gãuriþi.
ºi când de pe perete un arhanghel îi pune în braþe norocul
el lasã baltã totul: smerenie, rugãciune, ba chiar ºi pe cele

douã sfinte femei, inaccesibile în felul lor, ºi dã fuga
spre bodegã unde bea, bea pânã când luna rotundã ºi mare
trage sã moarã într-o vâlcea. privirea lui când joasã,
când înaltã dãdea ºi-n lumea de-aici ºi-n lumea ailaltã.

estimp, inima lui rupea din una dintre tinerele femei
îmbrãcate în roºu. ºi sfârâia vorbe pe la mese: „trupul meu

fãrã mine în el a apãrut la cotitura drumului, când de fapt
eu cu trupul în mine urinam pe inima deschisã a umanitãþii.
eu cred cã faptele s-au petrecut pe dos. un cal osos a intrat
în pãdurea de lângã drumeag. îmi era aºa de drag, încât

pãdurea
a intrat în pahar ºi acum cãlãreþul se vedea foarte clar
voia sã-mi transmitã ceva important ºi s-a prins de buza

paharului
da’ gloaba aia de cal mi-a spart buza cu copita de argint.
sori de sânge pluteau peste pãdurea aceea...” ºi râdeau stâlpii

cârciumii cã asta i-a fost declaraia ’i când i-au plãtit
consumaia tractoristul pierdut printre pãianjenii timpului,
cam pe la vremea trãdãrii, i-a sãrutat pe toi. dar...

în acest timp rupea încet, cu amar, când din femeia aceea,
când din pahar ºi anexa teritorii misterioase, þãrmuri calde ºi
insule pustii frate! era haaya! a aºternut tractoristul privire

pânã la ea? apoi ºi tânãra femeie se întorcea spre el ºi
muºca

ºi ea din carnea inflamatã ºi-l împingea înlãuntru. ºi înlãuntru,
acolo, nu mai mult de un gînd: sã ne petrecem moartea

împreunã. încolo e bine.

de s-au înfipt tractoristul nostru în douã jumãþi de vodcã,

asigurându-ºi astfel viitorul, cã se întorcea acasã pe la
doiºpe din ziuã, fãrã bascã pe cap, cu o lacrimã de fericire
ºerpuind pe obraz ca un tren pe câmpie.

cã aºa zicea sofica: ”avea o lacrimã plinã de navetiºti,

dar îi juca pe chip ºi o tristeþe necuvenitã”.

necunoscuta din
cafeneaua verde

am dat sã fie timpul cât mai mic

rãpuºi de-o vodcã ticãloasã

ºi-un fel de dulce inamic

umbla târâº prin carnea deasã.

eram înalþi fãrã motiv,

eram frumoºi ca o ranchiunã

ºi din abisul colectiv

suie în noi groapa comunã.

ºi-n lumea asta grea, de var,

îngãlbeneam amanþi în vagi parfumuri

ºi de intra necunoscuta-n bar

lãsa în noi un gol ºi drumuri,

drumuri

îºi þine-n ude cârpe sânii grei

ºi-n mers parfum de tristã resemnare.

simþeam cu margine de ochi sfiala ei

ºi-am pus pe ochi o tandrã nepãsare.

ºi peste ani am prins-o în imagini

în visurile state la hotare,

aproape orbi cu trupuri în paragini

iubeam pierduþi femeia din pahare.

suntem de-acum demult în altã lume,

suntem frumoºi ca un pãcat.

femeia aceea fãrã nume

e visul ce vi s-a-ntâmplat?

Din volumul “sã ne petrecem moartea împreunã”, în

curs de apariþie la Editura HELIS

Aurel ANGHEL

Ignat în toiul verii
În iarna lui 1947, de Crãciun ºi tocmai de prima zi a Republicii, tata

nu a tãiat porc. A fost o perioadã nu prea veselã. Crescuserãm un
cârd de gâºte. Ca sã nu ducem lipsã de carne, o zi întreagã a tãiat,
în locul porcului, zece gâºte pe care le-a atârnat de grinda prispei de
la bucãtãria de iarnã.

-Lasaþi, tatã, cã sunt bune ºi gâºtele. O sã facem sarmale, fripturã,
avem varzã muratã, avem de toate, n-o sã vã lipseascã nimic.

Ne-a lipsit însã pomana porcului din ziua de Ignat, ne-au lipsit
ºoriciul, caltaboºii, cârnaþii, le zicea bunica trandafiri, piftia, dar câte
nu ne-au lipsit în acea iarnã…

Într-o zi din vara lui ‘47 plecam la coasã la ovãz.
-Ionicã, Ionicã, vezi cã a scãpat iar purceaua.
O arãtare de culoare neagrã a trecut ca fulgerul prin faþa noastrã,

a rupt gardul de la grãdina de zarzavat ºi s-a avântat înãuntru peste
brazde, peste roºii, peste florile mamei.

Tata a deschis portiþa ºi s-a dus sã o abatã spre ieºire.
Þi-ai gãsit…, sãlbãticiunea a dat câteva roate peste tot, a trântit

aracii roºiilor, a fãcut în câteva minute un adevãrat dezastru. Tata
fierbea de nervi. Scroafa a ieºit pe poartã ºi a început alergarea prin
curte. Pãrea turbatã. Era costelivã, îi puteai numãra coastele, ceva
nu-i pria în curtea nostrã, deºi era hrãnitã cu toate bunãtãþile. I se
fãcuse dor de noroiul din baltã, de foamea pe care o fãcea acolo…

La noi e o vorbã: ”când se face porumb mult se scumpesc porcii
“. ªi invers.

Dupã celãlalt Crãciun, tata umblase prin tot satul sã cumpere un
purcel. Nu vindea nimeni.,Toþi îi þineau sã le creascã preþul. Fusese
stabilizare, oamenii nu aveau bani ºi se strãduiau sã vândã pe bani
buni toamna tot ce produceau în gospodãrie.

Pe la începutul lui martie a adus de la Rovine o arãtare, am crezut
cã e  pisicã.

Mama s-a necãjit i-a zis:
- Nu vedem noi porc din costeliva asta.
ªi n-am vãzut.
Creºtea greu, guiþa, de enerva tot colþul nostru de sat.
-Ce faci mãi, Pârnoade, ai bãgat lãutarii la coteþ, l-am auzit într-o

zi pe Laciu, vecinul nostru.
-L-am bãgat pe dracu în coteþ, Costicã, asta am fãcut.
A intrat în curte, s-au dus la coteþ ºi numai ce îl aud:
-Pârnoade, dã-o dracu cã din asta nu faci tu  porc de Crãciun, veci.
-Lasã,  mã, cã am mai  avut eu odatã una, nu mai ºtii,  mangaliþa

aia de s-a fãcut de 300 de kg.
-Bine, mã, eu zic s-o duci îndãrãt la Rovine ºi sã te bucuri dacã þi-

o primeºte.
Tata era om cu þâfnã. N-ar fi dat îndãrãt niciodatã.
-Ei, mai vedem noi.
ªi am vãzut.În ziua seceratului la ovãz, tata cred cã înnebunise.

Alerga ca un disperat sã prindã dihania. De douã ori s-a aruncat
peste ea, a scãpat-o ca pe o gãinã. Mai avea sã ºi zboare …

- “Soarele ºi grebla si grijania ºi balta de unde te-am luat, ºi ai
dracului þigani cu neamul lor”, au fost doar câteva din seria unor
înjurãturi nemaiauzite.

Aflasem printre înjurãturi ºi de la cine cumpãrase minunea de
purcicã. De la niºte þigani cu casa pe baltã între Reviga ºi Rovine.
Purcica a dat sã intre pe sub gard în curte la Piºãtoru, vecinul
nostru. Tata s-a aruncat, a intrat cu capul în gard, a rupt o scândurã
ºi a rãmas priponit acolo. Pe noi ne-a apucat  râsul. Ne tãvãleam de
râs. Un gag fãrã comparaþie, îl vedeam în premierã absolutã.

-Opriþi-vã, maicã, ne-a sfãtuit bunica, cã vã rupe în douã tac-tu …
Reuºise. A tras trofeul îndãrãt în curtea lui, ºi când a scos capul

din gard o ºuviþã de sânge îi curgea de sub un ochi.
-Ioanã, adu un cuþit.
-Stai, omule, ai innebunit!
- Adã cuþitu, fã cum þi-am spus.
Altã serie de înjurãturi. Le dirija direct cãtre urechea bietului animal

þinut suspendat de picioarele din spate.
Am înlemnit. Tata nu tãiase în viaþa lui nici porc, nici miel, nici oaie.
A luat cuþitul cu o mânã, a pus biata purcicã jos, a apãsat-o cu un

genunchi ºi i-a infipt cuþitul între coaste.
Am auzit niºte horcãituri groaznice. Mi-au dat lacrimile.
Biata purcicã, þiganca, cum o botezaserãm, s-a ridicat, a dat sã

fugã, s-a împiedicat în neputinþa ei ºi a cãzut la pãmânt.
-Ia, deshãmaþi mã, caii, cã azi nu mai mergem la ovãz, azi stãm sã

facem pomana porcului, tui…ºi iar a început sã înjure.
A adus paie, a dat foc în mijlocul curþii, bunica a pus apã la fiert ºi

noi am sãrbãtorit Ignatul cu o zi înainte de Sf. Ilie.
Întâmplarea mi-a venit în minte de curând. Avusesem musafiri.

Invitaserãm prietenii noºtri la o masã cu lactate: brânzã, mamãliguþã,
smântânã, unt.

Curãþeam coaja lipitã pe ceaunel.
În faþã am vãzut iar casa noastrã, poate ºi zãpada de azi sã mã fi

întors atât de tare în vremea când mã ridicam primul de la masã, sã
curãþ ceunelul, sã pun puþin lapte, câteva resturi de la masa de
prânz ºi sã merg în grajd, unde într-un colþ era þarcul purceilor. Dintr-
un maldãr de paie, purceii scoteau râturile lor roºii ºi curate, se uitau
la mine cu o privire omeneascã. Sãream in þarc, le puneam în teicuþã
bunãtatea de mâncare pe care acum o arunc la coºul de gunoi. Ce
vreme! Totul începea cu trecerea lichidului alb printre dinþi. Nu
deschideau gura. Filtrau perfect laptele, un þâþâit drag mie acum, o
minune pierdutã, se auzea preþ de cinci minute. Începea competiþia
pentru partea consistentã a mesei de prânz. Mai întâi se împingeau
unul pe celãlalt, pânã ce le dãdeam uºor pe ceafã cu palma. Se
liniºteau repede, deschideau gura ºi înfulecau cu poftã. Încã cinci
minute ºi dãdeam drumul celui mai frumos spectacol. Începeam de
la ceafã un scãrpinat uºor. Scãpam mâna sub burticile lor ºi
continuam. Dupã câteva miºcãri aceste fiinþe de o candoare fãrã
egal se trânteau jos, se rãsuceau. Erau în voia mea. Îmi arãtau
burþile calde ºi moi. Mã strãduiam sã nu greºesc, sã nu scap vreo
scãrpinãturã în plus ca sã-i nedreptãþesc. Închideau ochii, stãteau
morþi de plãcere ºi eu de bucurie. Îmi puneam fruntea când pe o
burtã când pe alta. Mã culcam ºi eu între ei. Continuam aºa pânã mã
auzeam strigat de tata:

-Unde eºti, mã, iar te-ai bãgat la purcei?
Sãream ca ars, mã fãceam cã îi admir de la distanþã…
-Sã nu te bagi la ei ºi sã nu-i scarpini cã îi înveþi cu nãrav.
Nãravul lor se sfârºea de Igant. Întregul sat vuia din zori pânã în

searã. Peste douã zile venea Crãciunul.
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Petre Ioan CREÞU

Poeme din ciclul SPITAL II
Potopul
ploi ciudate se preling printre tãceri plec pe furiº

în fugã printre picãturi pe câmpia tãcutã bolnavã de

ape

cu spicele grele mustind de lacrimi lanurile îºi bântuie

nopþile triste

undeva în umãrul stâng noe construieºte din oase o

arcã

va aduna deznãdejdile iubiri neîmpãrtãºite

ºi multe întâmplãri de care uitasem

- tu baþi uºor în tâmplã ºi mã întrebi de un loc liber

e plin de mine în cer ºi pe ape îþi rãspund

Poate...

poate ar fi trebuit sã mã nasc ceas

sã pot sã-mi potrivesc viaþa ori de câte ori îmi rãmâne

în urmã

dar m-am nãscut om bulgãrele acela de luminã

o fãrâmã de duh de þãrânã de rouã ºi dumnezeire

poate ar fi trebuit sã mã nasc pasãre

sã mã înalþ ori de câte ori mã împiedic de o grijã

dar m-am nãscut ou sub o aripã de înger

sâmbure de zbor picãturi de umbrã iubire ºi luminã

poate ar fi trebuit sã mã nascã pe mine

sã mã zidesc altar în piatrã din sânge ºi foc

dar m-am nãscut în grabã ºi necuprins

într-o stângãcie umilã

Câinele meu
   - tanrenga -

Dupã ce a muºcat raza lunii

i-a rãmas între dinþi întuneric

câinele meu

I se prelinge moartea pe trup

se înfãºoarã uºor pe glezne

câinele meu

Dupã ce a fost muºcat de lunã

i se vede luminã între dinþi

câinele meu

- Câmpia uitatã

pe un ram de cireº

au înflorit pruni

Poem pentru ea

nici nu vei apuca sã cobori din autobuzul

cu linii albastre de-a lungul ºoselei

când sufletele noastre se vor dezbrãca de carne

þinându-se de mânã îºi iau zborul spre locuri neºtiute

iar pieile ne rãmân în urmã întinse cu grijã sã nu prindã cute

ne vom ascunde o vreme în oraºe strãine pânã când

dupã un timp te vor prinde alte doruri din urmã

te întorci în carnea bãtrânã ºi pleci fãrã sã ºtii

cã plâng ca un copil când mã laºi prea mult în întuneric

în noaptea polarã dintre douã autobuze

Poveste din þinutul bãtrân

þin noaptea în pumnul strâns sã nu se prelingã de-a

lungul mâinii în umãr

din prea multã luminã fãrâma de întuneric ademenitã

de partea mea de zeu

capcanã ºi temniþã deopotrivã m-am trezit deodatã

pãstrãtorul umbrei

cu genunchii la gurã în satul meu bântuit din câmpia

bãtrânã

unde cai de cenuºã se învârt nebun în cercuri desenate

de lunã

iar din fântânile sãpate adânc în mine þâºnesc bucãþi

de luminã

fluturi firavi

când mã încumet sã te chem mi se rup aripile

sau sunt înlãnþuit de pat ca un înger cãzut legat de

stâncã

- iartã-mã iubito am uitat pânã ºi drumul cãtre tine

nu ºtiu cum dar acum þin în celãlalt pumn o fãrâmã de luminã

sunt speriat ºi simt acut nevoia de mântuire

- zideºte în mine o inimã apuc sã-þi mai zic

Copilul nostru

îmi amintesc cum fãceam noduri batistei sã nu uitãm

cã suntem

cã am zburat cândva þinându-ne de mânã

lângã sobã bunica torcea fire de aur sau împletea aripi

de înger

la fereastrã maicã-mea þesea ºtergare de borangic pe

care le împãturea

frumos în lãzile de zestre aveam douã surori ce

aºteptau sã se mãrite

în casã mirosea a busuioc a boabe de porumb fiert a

cartofi copþi pe plitã

ºi a mere þinute în fân aduse de la munte

tu îmi brodai pe umeri crini era o iarnã grea

- nu ºtiu cum dar numai iarnã se întâmplã-n mine

pe cer nu mai sunt stele se mai aude câte un înger cãzând

lui Dumnezeu îi atârnã de pleoape lacrimi grele de plumb

e atâta singurãtate în aer pe mine mama nu m-a nãscut

pe pãmânt

a scormonit în cer cu disperare

cu laptele ºi sânge din þâþe ºiruind ce mamã am avut!

tata ºi-a fãcut mai întâi cruce mare ºi-a dat cu cuºma

de pãmânt

în loc de picioare am fost nãscut cu rãdãcini

pe care repede le-am prins de pietre sã nu mã poarte

vântul pe sub duzi

- cum ni se scurge umbra printre degete pânã în suflet

se face întuneric mai poþi însângera din dragoste iubito?

din noi a mai rãmas o carte de versuri stropi de luminã

copilul nostru

Umbra

pentru Dumnezeu mereu am fost o ranã un spin în cãlcâi

de câte ori ne întâlneam i se umezea aerul din nimb

cred cã nici el nu ºtia ce e cu mine pentru ce m-a nãscut

strângea din dinþi ºi mergea mai departe ºchiopãtând

pentru mine mereu am fost o povarã o umbrã ataºatã

de trup

În drumul tãu spre lume

în drumul tãu spre lume

priveºte în urmã peste umãr vezi partea mea de lut?

pe partea mea tãcutã a umbrei mã tot rescriu amar ºi

plâng

nu te opri nimic nu se comparã cu frica ce-o simþi ca

pe o mirarea

de care încã n-ai ºtiut cum n-ai ºtiut cã aºteptarea ta

ucide

eu mã lipesc uºor de tine ºi întunericul te doare

din tine urlã spaima înfiptã în asfalt

apoi o sã vinã ºi renunþarea un ritual cu zei ºi demoni

beþi pe lunã plinã

ºi þi-a rãmas o amintire de firul ei sã poþi sã te agãþi

în drumul meu spre mântuire

atât? priveºte în urmã peste umãr sã vezi cum alergam

pe strãzi

ºi cum se îndurã cerul ºi ma urcã încet încet pânã la el

am fãcut o obsesie pentru blugi tãi pictaþi îmi plãcea

cum îi împãtureai cu grijã

cum îi aºezai pe spãtarul scaunului eu respiram

întunericul ºi nu mã sãturam

dupã care probabil mimai un orgasm fumai o þigarã

repetam jocul acesta absurd pânã la saturaþie sau pânã

ne subþiam

ºi ne fãceam totuna cu scrumiera uitatã în pat

câteodatã uitam sã prefacem tandrii de cele mai multe

ori ne uram

deºi nu încetam niciodatã sã-mi placã sã-þi sorb

dimineaþa lumina din ochi

din tine a mai rãmas o urmã iar lanþul trist al vinei îl

târâi greu în pat

Unde eºti?

mi-am închis sufletul într-o colivie de fier

cuvintele erau cumva din porþelan

- când se loveau de noi se spãrgeau într-o mie de cioburi -

aripile lui uitaserã sã zboare a uitat sã zboare a uitat sã

zboare îngerul ãsta

þipa cineva în mine ºi nu înþelegeam deloc ce mi se

întâmplã

nedumerit ochiul mi se strivise de tâmpla unui flutur

tu coborai din Olimpul nevãzut înconjuratã de vulturi

ce-þi ciuguleau carnea din palmã ori lumina de sub

pleoape

- unde eºti? întreba asistenta blondã târând dupã ea un

cãrucior cu seringi

roþile scârþâiau strident ºi trãgeau cãtre stânga

unde eºti unde eºti unde eºti se rostogoleau ecourile

pe strãzile înguste ºi strâmbe

dupã care o tãcere tristã  va pica din cer

în zilele uitate pe marginea destinului tâmp ºi urât

- de atunci port în mine o colivie de fier despre care

ºtiu foarte puþin

Cântic amar de aeeeia

A e e e i a

iþi defriºam neghiob prosia

iubeºte-mã zic buzele-þi sublime

mi se scula un dor nebun de tine

cu gura strâmbã deshumai sãrutul

tot încercând de zor imputul

iþi defriºam neghiob prosia

a e e e i a

A e e e i a

în zile ºchioape iþi pliveam prosia

eu sunt tot singur fiarã în izmene

plângând de dorul tãu anadiomene

ºi soarta ºtreangul ei îl strânge

ºi ochiul meu de-a pururi plânge

în zile ºchioape iþi pliveam prosia

a e e e i a.

Luminã albastrã

Dumnezeu s-a nãscut dintr-o frunzã ca dintr-o durere albastrã

sã nu spui nimãnui doar noi mai ºtim asta

poate ºi marea învolburatã de lângã spital.

ceva din tine rãmâne cumva agãþat în spaþiile în care

nu trebuie sã respiri

deºi aerul e proaspãt ºi miroase a flori ºi a nemurire

- tu eºti zveltã împletitã cu iarba ºi înaltã pânã la cer

rãmâne o urmã de timp trãit printre stele iar viaþa ta

muritoare

îþi devoreazã sufletul harul tãu de nãlucã strãlucitoare

- cum te pierdeai în noapte plutind peste ape nisipoase fluidã

când treci desculþã pe miriºti numai eu nu tresar

într-un moment de obosealã pãsãrile cad din cer

resemnate

luna albã se sfarmã de boabele de grâu uitate în spice

de piatrã

iar noi facem focuri mari ºi limbile lor scriu pe cer

gândurile noastre

lumina dureri mersul pe jos în carnea fãrã de moarte

- tu voiai sã fiu lângã tine sau poate-þi doreai un copac

de care sã te sprijini luminã albastrã
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GEORGE THEODOR POPESCU

CONTURUL  UMBREI
- din înSemnãrile unui poet rotat -

I  “Cãrturar de primejdie “ – intui cum vremea
se bulucea într-un viitor incert.
Într-acolo se grãbeau, visând la vreo-

nlesnire
veliþii. Pasã-mi-te “viaþa-i o zãbavã
în dulcele adevãr ce ne place”.

II Sunt un închipuit. Refuz evidenþa,
iureºul constrânger i lor. Cu o pânzã

strãvezie
(culoarea cuprului nativ) pe ochi, trec
de la un anotimp la altul convins cã viaþa
meritã sã fie mai mult visatã decât trãitã.

III  Ciulinele – în Câmpia de la Dunãre
e un fel de lotus imperial –
triumfã acolo unde sfârþeþte de regulã
chibzuiala – în absolut.

IV Sacrificiul de sine
nu suportã termen de comparaþie.

V Fundamentalist prin vocaþie în conflict
permanent cu s ine,  cu prost ia

instituþionalizatã
ºi impostura – par a fi una cu sentinþa.

VI Inainte de a merge sã culeagã
“merele de aur” ºi-a asumat  “cele zece

munci”
Dupã  “legea sacrificiului”.

VII Cum sã lupþi c-un prost ?!!
Eºti dezarmat – N-ai argumente.
Pe un nebun tragi speranþa  sã-l mai

aduci pe cale.
Dar un prost ?  Un prost, e prost si-atât.

VIII Recunosc – prostia mã deprimã.

IX Ca-n haruspicii caut, cu degete lungi
de apã,

profilul mitic al Cuvântului. Pe care-l invoc,
la deschiderea cerurilor Vlãsiei.
Ca posibil rãspuns la posibile – ntrebãri.

X Cu acest trup pe care nu eu l-am ales
îndur defãimarea.

XI  Eram vânat – frica mã veghea.

XII Suav -  ca un copil doarme
în clavicula mea stângã – Þarpele.

XIII Într-o cârdãþie nefastã
 sângele meu

muºca dintr-un cer tras de lebede negre,
dându-mi viaþa pe nimic.
Cât din fiinþa mea viitoare
poate îndura atâta înstrãinare ?!

 XIV Îngrijorarea care  mã cuprinde
clãdeºte cu lespezi vii  “melodia dulce a

crucii”.
Cele dintâ i  cuvinte vor f i  :  Þ ine-þ i

aproape,

dispreþuind  moartea – af laþ i
Rugãciunea.

În chip firesc.

XV A-daina, daina ! Fratre “s-au mai
ostoit

gândul meu”?  Lumina ce-mi rãmase o irosii
în pre-texte, ca zarafi i orientului de

purpurã desigur.

XVI Fiul Dropiei – între Piaþa Sudului ºi
Cerurile Vlãsiei,

pendulând. Isarlâkul ºi Athosul meu.

XVII    Cu iminenþa unei revelaþii curg în
fãclii –

Cãrui rost voi jertfi cerul meu ?!!

XVIII Regeºte se-nfruntau disputându-ºi
naºterea mea,

vulturii - înfrãþiþi, cei doi - pe viaþã  þi pe
moarte,

ceea ce pentru mine a rãmas o vreme
de ne-nþeles.

A fost lecþia întâia despre înviorarea
argilei

în creuzetul memoriei – În fapt intrarea
într-o altã robie.

XIX Cum sã-mpac – pe mine cel de-
acum,

cu vieþile ce vor urma ?!!

XX În  calea nucului din Câmpie, la locul
numit ªes

stã  înfiorat Verbul – ca un ochi aprins de
ape.

E una din cele douãsprezece nopþi
centaurice.

Sub un cer de lebede ucise – cât un colnic,
coboarã  aburul rãsuflãrii divine.

XXI Vântul, wagnerian, sufla dinspre
tãrâmul fervorii –

fiind protejaþi, adãstam pe latura de sud
a triunghiului mistic.

 XXII Mi-am amintit atunci chipul bobului
de grâu –

arcuit þi în dificultate, în spate cu o piatrã
de moarã arzând - Ca dupã o trudã

orphicã.

XXIII Instalat într-o veche prigoanã,
de purpurã îmi e cânticul ºi solitar.

XXIV Eºti viaþa mea care se amânã / þi-
mi doresc

ºansa aerului pe care-l respiri/ - O,
respiraþia

în care totuºi atât de blând se  moare!

XXV Ci lasã sã-þi pup agrafa cea plinã
de primejdii.

Fii tu legea în care mã pierd þi mã-
ntunec.

XXVI La umbra mãrii leagãnã speluncile
verzi.

Ay, ay, ay tu pasere friguroasã
cânticul tãu albindu-mi oasele
Ay, ay tu pasere nu mã mai adumbri
cu  plânsu-þi.

XXVII În  vreme  ce lumina salcâmilor
cãdea dintr-o parte

- dulce amarã amintirea copilãriei.

XXVIII Cum caii de ham înverzite muscele
viseazã –

întrucâtva cuvintele mele. Cum în coline
macii

un mai aprins dor de moarte trãdând.

XXIX Trup înfrângerii cãutând în grabã,
veacul

scuipã mãrunte adevãruri mortale.

XXX Vâslesc uºor, în aerul rece ºi pur, printre
mesteceni, într-o dimineaþã irealã- cu un
sentiment de pãrãsire de parcã viaþa  mea
ar fi o pãrere – Susurã lumina în rãnile mele.

 XXX -Falº domnule, falº. Pãi ce aþa a
fost rãzboiu’ ?!!

Stupoarea ºi indignarea unchiului meu
Nicu Butimanu

-patru ani de front, la vizionarea unui film
sovietico – triumfalist.
Pe vremea când, caravana

cinematograficã bãtea
satele din preajma Bucureºtiului
întru  “culturalizarea  maselor”.
Atunci n-am înþeles…
“Grozãviile” la care fusese parte, fãrã

voia sa,
erau mai puternice de cât cârdãþia þi

complotul
în a falsifica istoria.

XXXII Un scriitor, vin ºi zic este “mare” -
pe mãsura obsesiilor sale.

XXXIII Mã întorc la Schitul de iarbã sã
ascult foþnirea

adâncã þi veche a stepei valahe.
Îmbãtat de primejdii învãþ stãpânirea de

sine.
O creangã de luminã adie – în fereastrã –
un  cântic tulburã amiaza smereniei. Mai alinã
Doamne, o vreme geana pãdurii cu paseri.
O, dã-mi puterea de-a rãmâne teafãr!

XXXIV Bunicul meu dinspre tatã, Dumitru
Barbu,

acest  Tolstoi valah a fost darul vieþii mele.
Iubea îndeobºte caii, poezia, vinul ºi neamul
Viu, mai adevãrat ca însãþi realitatea ..

el este
Insoþitorul.

XXXV  Înainte de-a învãþa taina cetitului,
Cãrþile

au avut asupra mea puteri miraculoase,
fascinatorii.

De vreme ce, pe masa bunicului din
odaia cea

mica  “de pe polatrã” alãturi de pâinea þi
cana cu vin se aflau în sfântã vecinãtate
o carte de rugãciuni ºi o istorie a neamului,
îmi pare firesc.
Cãrþi, Pâine, Vin. O, sfântã Treime !

XXXVI Poemul – viaþa mea care se amânã.

XXXVII Dupã ce H.Sgîrbici ,  pret ins
cãrturar – eunuc

în  fond, mârlan în esenþã, a deversat o parte
din reziduurile urii ºi ranchiunii sale –

insultându-mã,
am catadicsit, scrâºnind din dinþi cu obidã
sã-l gratulez:
- Urâtule ! mi-a scãpat.
Am probat  fãrã  vo ia  mea efectu l

aproape nãucitor
al  u l t imului  argument  “af lat  la-

ndemânã.”
Ca lovit între coarne a primit perplex
lovitura  de graþie – amuþind.

XXXVIII Acelaºi drumul erorii ?! –
închinându-mã Soarelui spun
cã unul suntem-
Ce-aº fi de n-aº fi fost ?!
- fãrã sã vreau poartã cãtre abis
deschisã mereu.

XXXIX Nu-l ºtiam, dar l-am aflat între timp
curmat  în mine însumi ca-n litigii,-
stãpânindu-mã de departe.

XL Cu frenezia Ultimului Poet Convertit
– Crizei

corectam instinctul focului printr-o
interogaþie

agresivã. Restaurând regimul evadãrii.
Schimbând înþelesuri care surpã.
Într-un cuvânt sublimând moartea-
cu viaþa.

XLI Mut, plin de spaime-
Janus  pe calea pierdutã mãrturisindu-þi
intempestiv erezia.

XLII Pânã la urmã murim singuri - mi –
am zis,

clamând deznãdejdea anonimului.

XLIII Mã nãpustisem pe uliþi ca la zaverã
- vremea scadenþei sosise.

XLIV Îmi revine trista vocaþie de-a fi viu -
 mereu de pazã peste noul zvon.

XLV O, cât  de mult iubeam soarele,
la sfârºitul zilei.

XLVI 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.

XLVII   Între mâna mea în exerci þ iu
hrãnindu-mã,

pe care-o adoram de altfel – ºi pierderea
vederii,

fericiþi -  mai cu seamã – erau zimþii
secerii.

XLVII O prieteni, darã gustul libertãþii
începe cu zãbala ?!!

XLIX Paseri cu pliscul de apã e amintirea ei.
În pleata-i neagrã  de reginã nomadã –

necheazã
un cal alb.

L - Extraordinar...!!  Nu se poate.
- Extraordinar … ce te-oi fi minunând aºa ?!
- Pãi n-auziþi mã femeie … A murit Stan.
- Ei .. ºi ? Ce þi-oi fi zis, cã-i nemuritor.
- Ãsta nu-i dintr-ai lui Bidã, de ne-a

vândut
nouã iapa ? Când cu comasarea …
- Aþa … pã Tisa … ºi…?
- De-asta zic … ªi se ducea într-ale lui.
Proverbiala fragilitate disimulatã a tatei.

LI Strânsã-n malu’ dimpotrivã laolaltã cu
vineþi  scaieþi, luna stacojie –
la care rage mãgarul lui Piþtea-bãtrânu’
În urma convoiului coboarã în trepte

Câmpia.

LII  Drum de þarã, abrupt – fãrã nume.
Blajini, nesocotind preþul vânzãri i  –

culegãtorii
de cârpe, în adierea ereticei vremi
Îi cuprind într-o zare, aidoma ceteraºului.

LIII Teþitã  de vântul, provenind dintr-o
risipã –

turla  din lemn de salcâm trasã de doi
catâri mimetici.
Zapis bizar – pritocind nãpasta.

LIV Taie, mi se spunea  de cãtre Magistru
–

Mergi pânã la automutilare. Nu-þi mai
subestima  cititorul -
Te miri cumva de ce Grecul din
inst inct  reteazã sculptur i lor  sale

vederea ?!

Sunt

satelitul tãu
La horoscop îþi cade iarãºi o sãptãmânã

foarte bunã,
Cu poezie ºi ospeþe, cu preumblãri sub

clar de lunã!

La horoscop putea sã-þi cadã o
sãptãmânã foarte rea:

De ce i-aº da crezare însã cât timp iubirea
ta mã vrea?

Dacã accept cã-þi va fi bine, resping cã o
sã-mi fie rãu

Atâta timp cât eºti planetã, iar eu sunt
satelitul tãu!

Cum preumblãrile pe lunã se fac, de
regulã, în doi,

De ce m-aº îndoi, iubito, cã nu e vorba
despre noi?

Ion ROªIORU
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Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (IV)

     (continuare din numãrul trecut)

Cu unchiul Licã
la frizer

Se împlinea, pe 25 martie 2014, un an de când nu-l mai
vãzusem pe unchiul Licã, fratele mai mare al tatei,
nonagenarul doctor din Padina.

Dupã o iarnã petrecutã în Bucureºti, în apartamentul
fiicei sale, acum aceasta îl însoþea acasã ºi grijulie, ca
de obicei, fãcu un popas la Urziceni, rugându-mã sã-l
însoþesc singurã la frizer, pâna ce ea avea sã-ºi mai
soluþioneze ºi alte treburi.

Gândul cã-l voi revedea îmi crea, ca de fiecare datã,
de altfel, o stare de neliniºte ºi emoþie, generate de un
sentiment al neputinþei ºi ignoranþei care mi se trezea în
prezenþa lui.

Bãtrânului de 91 de ani, frustrant de lucid, cu greu îi
faci faþã acumulãrilor de cunoºtinþe ºi de viaþã, pãstrate
vii ºi aureolate de o gândire logicã, tãioasã ºi cinicã.

La frizer fiind, în timpul scurs pânã la a-i veni rândul,
am purtat o discuþie a cãrei savoare consider cã trebuie
imortalizatã.

- Sãru‘mâna, unchiule ! Ce mai faci ?
- Uite, ce sã fac, Lili, mã supun unui ritual al pregãtirii

de moarte, care se pare cã începe cu tunsul, adicã  de la
cap ºi, când ajunge la picioare, eºti gata, pot sã cheme
popa ! zise el zâmbind ironic ºi adãugã: parcã eu nu ºtiu...
dar îi las în pace, o sã le fac o surprizã, cã-mi plac
surprizele...

Poftim de rãspunde la aºa ceva !, dar îmi luai inima în
dinþi ºi îi întorsei un alt zâmbet, mai puþin reuºit, crispat :

- Dar, unchiu Licã, ai vãzut la televizor documentarul
acela cu o provincie din Azerbaidjan, unde aproape toþi
locuitorii trãiesc peste o sutã de ani ?

-Eii !... Dacã l-ai vãzut, ia spune !, mã provocã dânsul
privindu-mã dintr-o datã atent ºi îndreptând spre mine doi
ochi mari cãprui deschis, în care am regãsit tot neamul,
cãci erau acolo ochii lui maica-mare, ochii lui tata, ochii
lui tanti Zizi, ai fratelui meu ºi ochii mei... În clipa aceea
mi-am adus aminte de vorbele domnului Þoiu, când m-a
vãzut prima datã: ”Hei, da tu semeni cu bunicã-ta, cu
coana Lenuþa ! Ai ochii ei...”

Am început sã-i vorbesc despre documentar:
- Reporterul i-a întrebat care-i secretul acestei longevitãþi.
- Eii ! ºi ei ce au rãspuns ?
- Aerul, asta au rãspuns.
- Eii ! Vezi ! ºtiam eu ! Dar ce sã te faci cu aerul din

Bucureºti, o adevãratã mizerie, dragã, pur ºi simplu o
mizerie, nu-l poþi respira ! L-am îndurat toatã iarna numai
la gândul, vorba evreului, cã se poate ºi mai rãu... Ce-ar
fi fost sã trãiesc în nord-estul Chinei, sau în smogul
Parisului, sau, ºi mai rãu, la Tokio !... D`abia aºtept sã
ajung acasã, la Padina !

- Da, la Padina, acasã, aºa este, dar acolo scapi de
poluarea aerului ºi dai de altã poluare, cea a singuratãþii !

- Mai bine zis de cea a oamenilor, mã corectã dânsul
continuând: pentru cã, fiind de o atât de proastã calitate,
preferi sã vorbeºti singur, mãcar atunci nu te mai
contrazice nimeni.

Dupã o scurtã pauzã, vãzând cã tac, tot dânsul reluã
discuþia, aflatã, de acum, în pericolul de a deveni un
monolog:

-  Dragã, tragedia satelor noastre este pustiirea lor ºi
pustiirea este generatã de aceste societãþi agricole care-
þi dau numai 600 kilograme la hectar. Pãi asta înseamnã
sãrãcire, pustiire ºi scãderea calitãþii oamenilor. Vorbeam

cu preotul din sat ºi mi-a spus cã în anul 2012 a avut 50
de înmormântãri ºi niciun botez. Ei vezi ! Asta este !

Revenindu-mi,  scurt,  memoria, mã îmbãrbãtai zicând:
- Unchiu Licã, am citit de curând ”Un veac de

singurãtate”, romanul lui Garcia Marquez, ºi el zicea, chiar
mi-am notat asta, cã „secretul unei îmbãtrâniri frumoase

nu este altceva decât încheierea unui pact onorabil cu

singurãtatea ”.

Mã fixarã iarãºi aceiaºi ochi mari de culoarea
leuºteanului toamna, zicându-mi:

- Dragã, nu ºtie ce vorbeºte, un mistic, cartea a scris-
o la tinereþe, ia întreabã-l acum, cã n-a murit, dacã mai
zice tot aºa. Singurãtatea este anticamera morþii ºi cei
pe care i-ai vãzut tu în Azerbaidjan trãiesc mult pentru cã
nu sunt singuri...

- Da, aºa este, mã grãbii eu sã-l aprob, completând:
sunt musulmani, mari pãstrãtori de tradiþii, sunt pãstori
din tatã-n fiu, trãiesc în comun, nedorind altceva decât
pãstrarea, perpetuarea secularelor lor tradiþii.

- Fãrã întrebãri, dorinþe ºi alte mofturi ?  întrebã unchiul
zâmbind piºcãtor.

- Fãrã, trãsei ºi eu, cu subînþeles, o linie.
- Eii ! Asta e ! Revenim la “fericiþi cei sãraci cu duhul”,

adãugându-i ”ºi longevivi”.
De data asta am râs amândoi de parcã am fi avut 20 de

ani. Nu m-am putut abþine sã nu-i spun :
- Unchiu Licã, eºti un ºarmant !
- Ultimul în viaþã, precizã dânsul ridicând un deget.
- Da, îi rãspunsei, având în vedere cã domnul Þoiu a

murit.
Devenind apoi cât se poate de serioasã, îi transmisei

ºi ºtirea bombã:
- Da, unchiule, ºi tot în acea regiune ziceau cã trãieºte

un om care a ajuns la vârsta de 168 de ani.
Unchiul se întoarse aproape supãrat spre mine :
- Nu, nu cred... aºa ceva nu se poate, ar însemna sã

fie mai în vârstã cu patru ani decât Eminescu al nostru !
Nu cred !...

La aºa un calcul rapid ºi la aºa o comparaþie am rãmas
fãrã cuvinte, începând ºi eu sã mã îndoiesc, reuºind sã
îngaim numai: aºa au spus !...

Venindu-i rândul la tuns, aruncã o privire spre frizeriþã
ºi-i zise, uimindu-mã încã o datã:

- Mãi, tu nu eºti fata lui Tudorel Carabulea, cã prea îi
semeni ?!

 - Ba da, sunt fata lui, rãspunse Vali frizeriþa, la fel de
uimitã.

 -Eii ! Sã ºtii cã în urmã cu 70 de ani, tatãl tãu, un bãiat
subþirel ºi înalt, mã tundea ºi mã mai tundea câteodatã
ºi Gicu ªerbãnescu, ce era adus de spate, aproape
cocoºat.

- Þineþi minte de acum 70 de ani ?! întrebã Vali frizeriþa
care, rãmasã perplexã, muta nehotãrîtã foarfeca de tuns
când în stânga când în dreapta.

-Þin minte ºi ce-mi fredona taicã-tu atunci când mã
tundea:

”Unde-a pus mândra casa?, mãi dorule mãi,

Cu fereastra la ºosea, mãi dorule mãi,
La fereastrã are-o floare, mãi dorule mãi,
Aºezatã cãtre soare, mãi dorule, mãi ”
-Oo... ! Da, era cântecul lui favorit ! Doamne, ce

memorie aveþi ! ªi eu care  nu mai ºtiu nici ce am mâncat
la prânz ! se minuna Vali, mânuind temeinic ºi cu pricepere
aparatul de tuns. La final se adresã unchiului cu mândrie:

- Sper cã vã place cum v-am tuns, poate mai veniþi pe
la noi !

- Da,  peste 70 de ani, cã se poate trãi ºi pânã la 160 !
Nu-i aºa, Lili ?

- Da, unchiule, rãspunsei zâmbind.
- De fapt asta e surpriza de care îi spuneam la început

! continuã uºor persiflant.
Uimirea era maximã ! Unchiul Licã îmi mai dãdea o

lecþie: a puterii de a te bucura pentru oricât de puþin îi mai
oferã viaþa dupã o vârstã ºi aºa înaintatã !...

...Emoþia de la început dispãruse, rãmânând numai
iubirea ºi acea voce a sângelui care mã înãlþa ºi mã fãcea
mai uºoarã decât un fulg !

Cãci pentru a te înãlþa este nevoie de un sprijin ºi sprijinul
ne este dat de rãdãcini !

 (urmare în numãrul viitor)

Acest arbore

liric
De-a lungul timpului, viaþa s-a transformat într-o

impuritate, o decãdere, distanþându-se de frumuseþea
originarã, candidã. Doar printr-o pornire misticã i se poate
reda existenþei atributele vechi, printr-o reorganizare
integralã. Singurul mistic este poetul care poate împlini
aceastã misiune de a realiza reîntoarcerea la unitatea
spiritualã, printr-o miºcare de expansiune ce conduce spre
un univers suprasensibil, univers ce se dilatã la infinit.
Doar poetul poate conferi Neantului o valoare pozitivã,
redând viaþã imaginilor originare ºi reziduurilor de mit în
încercarea de a învia o puritate arhetipalã, iar aceastã
candoare nu se poate gãsi decât în naturã.

Poetul se apropie de natura nudã ºi o atrage în fluxul
imaginilor, restabilind viaþa universalã. Singura sa fericire
este de a se afunda în regiunile inocente ale spiritului ºi
de a-ºi împlini sarcina, aceea de a reintegra absolutul.
Poetul este prezent în lume, dar trãieºte desprins de ea,
fiind capabil de a se metamorfoza. Însufleþind natura cu
propriul spirit, aceasta îi oferã ºi un corp în care înglobeazã
apoi un ideal de existenþã paradisiacã. Reconcilierea
realului cu imaginarul se realizeazã prin metamorfozarea
poetului. Creând puritatea prin imagini, se creazã pe sine,
ajungând sã întreþinã, sã sprijine, sã susþinã viaþa. Poetul
devine un centru pur al vieþii, un „axis mundi”, arborele
lumii ce creºte odatã cu explozia iraþionalului. Actul poetic,
fiind o acþiune vitalã, îi oferã naturii viaþa pe care poetul o
încorporeazã. Poetul, la rândul sãu, regãseºte starea
naturalã de care are nevoie pentru a integra elemente în
sacralitate. Ca un arbore, ca un produs al naturii, poetul
stabileºte un nou echilibru normal al existenþei prin gãsirea
unui drum între vis ºi viaþã, prin reconcilierea spiritului cu
lumea. Dupã ce a îndepãrtat vagul vieþii, poetul începe
sã schiþeze frânturi ale unei noi ordini stabile, iar pentru
acesta începe cu propriul eu, definindu-se ca parte
integrantã a naturii. Poetul devine un arbore sacru ce
reprezintã deplinãtatea naturii, un copac ce se hrãneºte
cu forþe intelectuale ºi senzoriale, cu o inteligenþã
sensibilã, cu beþia inimii ºi hrana raþiunii. Rãdãcinile
arborelui sãu pãtrund în cea mai adâncã zonã a vieþii
afective, iar poetul continuã sã îºi desfãºoare o activitate
în regiunile subterane ale conºtiinþei.

Copacul duce o viaþã liricã. Rãdãcina sa marcheazã
hotarul dintre sensibilitatea sideralã ºi inteligenþa, raþiunea
subteranã. Întrucât poetul nu doreºte sã îºi accepte
limitele, ci sã îºi extindã neîncetat câmpul conºtiinþei în
afara cãii raþionale, îi imprimã noului trup dobândit o
miºcare de ascensiune. Arborele se înalþã spre
sensibilitatea liberã, triumfând asupra fatalitãþilor, asupra
a ceea ce gândirea nu poate supune ºi cunoscând lumea
prin senzaþie. Copacul leapãdã formele comune ale vieþii,
crescând sub efervescenþa visului, ridicându-se spre a
contempla lumea.

Printr-un act de cunoaºtere poeticã, arborele supune
universul ºi ajunge la necunoscut prin libertatea spiritului
de care dispune. Înãlþarea arborelui coincide cu înãlþarea
spiritului, cu aspiraþiile umane spre o Frumuseþe
superioarã cãutatã încã de la început de cãtre poet, spre
puritatea absolutã pe care a conceput-o în afara lumii.
Poetul ºi-a îndeplinit visul ancestral, misiunea originarã:
ca un Dumnezeu a reunit în sufletul sãu toate înfãþiºãrile.
Aplecându-se spre lumea naturii, spre universul întreg,
descifreazã în acesta spiritul sãu.

GEORGIANA CÃCIULÃ
Clasa a X-a F, Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”

Slobozia
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Drãgan ºi proasta  lui
(poveste inventatã)

În drum spre oraº Drãgan trecu printr-un sat în care nu
mai fusese niciodatã. Era singur ºi carul sãu cel nou scârþâia
plãcut pe drumul prãfos. În satul acesta potoli bidivii la pas,
pentru a observa casele ºi curþile locuitorilor, comparând în
minte acareturile cu cele din satul sãu. Satul era la fel de
sãrac, iar oamenii cu nimic mai deosebiþi. Cum mergea el
aºa, gândindu-se cã sentimentul invidiei nu are motiv sã
încolþeascã în mintea sa, observã la poarta unei curþi, la
poarta dinspre stradã, o femeie legatã cu un lanþ lung de
picior. Celãlalt capãt era  prins într-un belciug, fixat temeinic
în stâlpul porþii. Intrigat, Drãgan opri cãruþa în dreptul femeii,
care-l privea ca ºi cum l-ar fi cunoscut dintotdeauna. Tocmai
vroia sã întrebe ceva când o voce din curtea vecinã i-o luã
înainte.

- Nu eºti singurul care te miri. Oricine trece pe uliþa asta
face acelaºi lucru.

- Dar de ce este legatã? întrebã Drãgan.
- Fiindcã e proastã ca noaptea. Dacã cineva îi aduce o

baligã ºi-i spune cã este prãjiturã o mãnâncã. Dacã tu îi
spui cã eºti soþul  ei te crede, dacã vrei s-o iei acasã vine
dupã tine ca un viþel.

- ªi eu care credeam cã fiinþã mai proastã  decât nevastã-
mea nu existã. Stã mereu legatã în faþa porþii?

- Sigur cã nu. Seara o leagã de capul patului. Oricum, are
noroc de bãrbat milos, cãci dupã mine o lãsam sã se ducã
unde a înþãrcat mutu iapa!

Se minunã Drãgan încã vreo câteva minute, privind chipul
tâmp al femeii ºi plecã în drumul sãu împãcat cu gândul cã
prostia nevestei sale nici nu se comparã cu tâmpenia
acesteia.

Concluzie: Dacã întâlneºti un prost, sã fii sigur cã în lumea
asta mare existã un altul mai prost decât el.

„Viaþa are suficiente mijloace de consolare”
(Ion Voinea)

Cum a fost convins pãrintele Vasile sã vinã cu noi la
cârciuma lui Dobra? Primarul a fãcut-o.

- Dacã nu vii pãrinte, i-a spus acesta, Dobra a promis cã
suspendã sposorizarea pentru catedralã ºi doar ºtii cât este
de consistentã.

- Dar am promis Domnului. . . .
- ªi eu am promis atâtea în campania electoralã, dar mi-

ar trebui ºapte mandate sã le onorez.
Argumentul a fost fãrã drept de apel, fiindcã pãrintele

fluierã acum mai abitir decât toþi când fetele domniºoarei
Sisi terminau un numãr special la barã.

- ªtii pãrinte, i-am zis într-o pauzã, dacã se dãrâmã
catedrala încã o datã nu existã decât o soluþie.

Toþi mesenii au întors capul curioºi.
- Cum sã se dãrâme!? exclamã speriat pãrintele.
- Dacã prin absurd se dãrâmã!
- ªi ce soluþie propui? interveni unul dintre prieteni.
- Aia aplicatã cu succes de Meºterul Manole: sã îngropãm

preoteasa în ziduri!
Un hohot general de râs cuprinse masa noastrã, iar dupã

scurte lãmuriri întreaga salã.
-Vorbesc serios, continuai, nu trebuie s-o îngropãm efectiv

fiindcã am fi acuzaþi de crimã. Este suficient sã-i amenajeze
constructorul o micã garsonierã în unul din ziduri, iar coana
preoteasã sã-ºi petreacã nopþile în ea.

-ªi pãrintele? zise un mucalit.
-Pãrintele le petrece cu noi la dezbrãcate!
Alte hohote de râs înveselirã atmosfera deja încinsã cu

debutul unui extraordinar tablou vivant, cadou al
domniºoarei Sisi pentru primar, tablou în care aceasta o
înfãþiºa pe Venus, înconjuratã de nimfe goale, ridicându-se
triumfãtor dintr-o scoicã, o cadã de baie în cazul nostru.
Sânii superbi ai domniºoarei strãluceau în lumina
reflectoarelor, iar spectatorii, adicã noi, amuþisem privind
extaziaþi aceastã scenã irealã. Primarul îºi ºterse emoþionat
câteva lacrimi ºi dãdu tonul aplauzelor,  nestinse nici dupã
o jumãtate de orã.

„Deosebirea dintre oameni începe acolo unde se
sfârºeºte mediocritatea lor” (Ion  Voinea)

- Iar dumneata?! exclamã surprins patronul de la „Bosky
club”.

- Aº vrea sã mai încerc odatã, îngãimã firav Elisaveta
Velicu. Sunt dispusã sã procedez aºa cum mã sfãtuiþi
dumneavoastrã.

-Eu îþi sugerez sã le oferi un pahar de tãrie, adicã sã bei
cu ei un pahar de tãrie, iar dupã ce atmosfera se îndulceºte
poþi încerca sã-i abaþi pe calea cea dreaptã.

-Credeþi cã o sã meargã?
-Garantat !
Patronul umplu câteva pahare cu vodcã ºi unul cu lichior

pentru Elisaveta, apoi chemã patru morocãnoºi, care salivau
la o masã privindu-i pe norocoºii ce sorbeau tacticos porþia
zilnicã de alcool.

- Doamna vã face cinste, le spuse, apoi o sã discute cu
voi probleme importante. Dacã nu sunteþi ascultãtori, adicã
sã ascultaþi atenþi, înseamnã cã mã jigniþi pe mine ºi nu
cred cã doriþi sã mã jigniþi!

- Nu, ºefu!
Le-a vorbit Elisaveta pânã când au terminat vodca din

pahare, apoi privind insistent ºi cu subânþeles recipientele,
asultãtorii se foirã neliniºtiþi pe scaune.

- Aþi pãþit ceva?  întrebã activista nedumeritã.
- S-au golit! mormãirã.
- Altele nu mai vedeþi! interveni patronul. Pentru astãzi

este suficient doamnã, fiindcã dacã mai rad câte un pahar o
sã vorbeascã ei mai mult decât dumneavoastrã. Continuãm
lecþia altã datã, bãieþi!

Morocãnoºii, deja mai vioi, privirã ucigãtor pieptul lat al
patronului.

- Chiar a fost interesant, zise Elisaveta terminându-ºi
paharul.

„Iluzia este copilul care a rãmas veghind la
mormântul visului pierdut” (Ion   Voinea)

Istoria lunii
(poveste popularã)

Demult, când Pârþanu încã nu venise sã facã satul ãsta,
trãiau aici douã surori. Erau singure, fiindcã tat-su ºi mama
lor muriserã mâncaþi de lupi, cã pe atunci pãdurea era
pânã la marginea satului. Vezi tu, surorile astea nu prea se
înghiþeau între ele. Erau frumoase, de veneau flãcãii de
jur împrejur sã le vazã. Ciobanii cu turme multe treceau
dinadins pe lângã casa lor ºi-i ziceau din fluier. Sãracii
moldovenii ãºtia bãteau atâta drum, de sus din Moldova ºi
plecau primãvara iar acolo, la munte. De multe ori mureau
aici ºi-i îngropau în pãmântul nostru. Ai vãzut câte cruci
sunt pe câmp? Ale lor sunt! Nu îi plânge nimeni, iar iarna
vântul urlã printre cruci de te sperii.

Cum îþi spuneam, fetele astea nu se înghiþeau, dar erau
gospodine vrednice. Odatã, nu ºtiu pentru ce s-au luat la
bãtaie, s-au apucat de pãr, s-au tras mai sã ºi-l smulgã, s-
au zgâriat cu unghiile. În timpul ãsta soarele mergea cãtre
asfinþit. Se uitã el în jos ºi le vede. Supãrat, coboarã, le ia
ºi le duce pe lunã, unde le pune sã facã mâncare, fiindcã
ºtii, îi place sã mãnânce mult. Altã datã când soarele se
apropia de asfinþit, surorile astea douã iar se iau la ceartã.
Aia mai micã ia un lemn din foc sã arunce dupã aia mare,
dar se împiedicã de ceaunul în care pusese fasole la fiert
ºi îl rãstoarnã, vãrsând mâncarea. Aia mare vãzând asta
s-a întors ºi a apucat-o de pãr pe sorã-sa. S-a încins o
bãtaie zdravãnã.

În timpul ãsta soarele s-apropie de casã ºi când le vede,
se enerveazã ºi le împietreºte pe loc.

D-aia în nopþile cu lunã plinã se vãd douã fete cu capul
în jos. Sunt ele, au rãmas una cu mâna în pãrul celeilalte!

                                           (povestitã de Neaga Caþaon,
sat Retezatu, com. Stelnica, 1964)

„Singura mare calitate a talentului ºi a geniului e cã
nu se pot cumpãra cu bani. Atât le-ar mai lipsi

proºtilor: un cap de geniu în care sã încapã toate
prostiile ºi un talent care sã le ascundã! Ce parodie!“

(Ion  Voinea)

Doctorul Barcaban
Barcaban este prietenul nostru ºi când are timp, foarte

rar, mã viziteazã la atelier. Când totuºi ni se face dor de el
îl vizitãm noi la spital, mai ales când  este de gardã. În
dulapul sãu din birou sticle  de wisky, coniac, vin stau
aruncate una peste alta, fiindcã doctorul, în afarã de faptul
cã le primeºte cadou de la pacienþi, nu bea decât în
tovãrãºia  prietenilor sãi, adicã a noastrã. Din dulapul
respectiv ne servim singuri, dupã dorinþã ºi discutãm pânã
aproape de miezul nopþii. Între timp Barcaban îºi face
treburile lui, dacã are urgenþe sau trebuie sã vadã un
pacient cu probleme. Nu ne deranjeazã deloc, dar de câte
ori revine în birou pune aceeaºi întrebare:

- V-aþi mai pus ºi voi în pahare?
- Stai jos, îl îndemnãm, povesteºte-ne ceva!
Am uitat sã vã spun cã doctorul este un geniu. Un geniu

neconvenþional, ºtiut de toþi, dar tolerat, fiindcã ce face el
în domeniul chirurgiei nu face nimeni pe lumea asta ºi
tocmai de aceea este tolerat. Aflându-se la o sutã de paºi
în faþa semenilor sãi, nimeni nu-i poate valida invenþiile,
iar datoritã rezultatelor excepþionale nici nu le poate
infirma. Numai pacienþii disperaþi fac cozi la cabinetul sãu,

dar nu preia decât cazurile epuizate de cãtre ceilalþi
confraþi.

Ei bine, genialul Barcaban a inventat un vaccin, de fapt
a fost o greºealã uriaºã, vaccin care împiedicã organismul
uman sã respingã organele transplantate, orice fel de
organe.

Când a realizat potenþialul descoperirii, doctorul a vrut
s-o doneze ministerului sãnãtãþii, dar ºerpii veninoºi ai
birocraþiei i-au pus atâtea piedici, inventând protocoale ºi
testãri îndelungate, încât a renunþat, folosindu-ºi invenþia
doar în cazuri disperate, în care pacienþii au o singurã
alternativã: decesul.

Aºa cã Barcaban a efectuat cu succes zeci de
transplanturi, folosind organe de la animale crescute în
ferma septicã din incinta spitalului.

- Ceva cazuri mai nostime? îl întrebai curios.
- Desigur.
- Povesteºte-ne!
- Acum douã luni s-a prezentat la cabinet o doamnã de

vreo treizeci ºi ceva de ani cu un cancer terminal la stomac.
Era zob ºi a trebuit sã-i înlocuiesc întreg sistemul digestiv
cu unul de caprã.

- Trãieºte?
- Chiar foarte bine. Numai cã ronþãie vegetale non stop.

Îmi povestea cã la picnicuri, când toþi se strâng în jurul
grãtarului, ea simte nevoia de a se aºeza în genunchi
pentru a mânca iarbã.

- Altceva?
- Mai este una nostimã, dar nu o spun!
- Se poate?! sãrirã ceilalþi. Jurãm cã tot ce ne povesteºti

aici rãmâne!
- E delicat. . .
- Te rugãm. . . Uite, de curiozitate nici nu mai putem sã

bem.
-O. K !Dar sã nu transpire. . . Un tip pe care sigur îl ºtiþi din

vedere, aºa, mai pirpiriu, s-a þinut de capul meu aproape
un an sã-i fac un transplant. . .

- De inimã? spuse unul.
- De sulã! Chiar aºa. Omul era complexat de micimea

obiectului ºi dorea sã-i transplantez una de mãgar.
- ªi ai fãcut-o? întrebã unul în hohotul de râs general.
- Într-un târziu, ºi a ieºit perfect.
- E mulþumit omu?
- Nu prea, fiindcã la fiecare erecþie leºinã.
Iar hohote dezlãnþuite. . .
- I-am explicat, continuã doctorul, cã nu are suficient

sânge în corp pentru asemenea sculã, dar n-a renunþat.
Mã gândesc sã-i adaptez o pompiþã cu soluþie salinã sub
piele, ca sã facã erecþia fãrã aport de sânge.

- Se poate aºa ceva?
- Sigur. Operaþii din astea se fac de mult timp.
- Ne-ar trebui ºi nouã! zise unul din prieteni, pe fondul

râsetelor spasmodice.
„Cine poate þine evidenþa a tot ce piere ºi a tot ce se
naºte? În fiecare clipã acest bilanþ e neterminat ºi e

neterminat pentru cã natura este infinitã” (Ion  Voinea)
Când telefonul sunã în noapte ºtiam sigur ce o sã aflu:
- Iar s-a dãrâmat! mã anunþã Piticul morocãnos de la

celãlalt capãt.
Din complezenþã l-am lãsat sã-mi descrie catastrofa, iar

când a închis mi-am continuat somnul, fãrã sã mã gândesc
la eveniment. Dacã fãceam asta sigur nu mai închideam
un ochi pânã dimineaþa.

Popa Vasile nu avea cum sã afle, deoarece de la
evenimentul precedent preoteasa îi închidea telefonul
seara ºi îl deschidea pãrintele când fãcea ochi dimineaþa.
Pentru urgenþe se folosea telefonul doamnei, care dupã
atâþia ani ºtia sã aprecieze dacã merita sau nu sã-ºi
trezeascã consortul din somn.

Dimineaþa, vãzându-i figura posomorâtã, pãrintele
exclamã doar, fãrã multã afectare:

- Iar s-a întâmplat!
Preoteasa aprobã din cap.
- Atunci e musai sã te îngrop în ziduri!

 ***
„Cei care nu îndrãznesc pierd deseori ºi ceea ce au

avut” ( Ion   Voinea)
- Cuvintele astea m-au speriat, le povestea preoteasa

cunoºtinþelor. Cum sã mã îngroape în ziduri?
Chiar din acea zi, îndârjiþi parcã împotriva voinþei divine,

constructorii, primarul, pãrintele ºi trei sferturi din locuitorii
oraºului au hotãrât într-o ºedinþã publicã, þinutã chiar
deasupra ruinelor , sã reconstruiascã totul. De astã datã
fructificând sugestia mea.

Constructorul a proiectat o micã garsonierã, încastratã
de-a lungul zidului de sud. De afarã nici nu-þi dãdeai seama
cã existã, dar pe hârtie pãrea destul de confortabilã.

„Nu ispita duce pe om ci omul poartã ispita” (Ion
Voinea )
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TREI POEÞI DIN
BITOLA - MACEDONIA

RADOVAN P. ÞVETCOVSKI

POEZIA
Vine fãrã sã anunþe, nu bate la uºã,
Dorind ea sã se culcuºeascã
În carneþelul poetului.

Îl opreºte pe acesta ºi-n mijlocul strãzii.
ªi el, poetul, nu are de ales, se opreºte,
 Scoate creionul ºi scrie
ªi-i face loc în viaþa lui.

Procedeu de-al lui Blaje Coneski …

ªi asta nu e totul. Nu se terminã aici.
Dupã aceea, poetul, ca o mamã,
Începe îngrijirea poeziei.

O tot îngrijeºte pe poezie
Pânã când ea se face frumoasã ºi se aºeazã
Într-o viitoare carte.

Aºa ne spunea odatã Blaje Coneski.

O mai uitã poetul pe poezie,
Aºa cum se-ntâmplã în fiecare zi
Sã uitãm câte ceva important.
ªi n-o mai ºlefuieºte
Ca s-o punã în casa poeziei.

Dar poate ca poezia sã-l supravieþuiascã pe poet.
ªi poetul, fericit sau nu,
Sã se mândreascã cu ea.

Aºa-mi vorbea odatã Coneski.

AªA NE POVÃÞUIA
CONESKI

Am spus nu aºa

ªi nu acolo cuvântul acela.
ªi iarãºi nu aºa!
ªi se pun cuvintele
Ca piatra
Pe piatrã când se zideºte un zid.

Aºa ne spunea Coneski…

Scriu poezie.
Mã uit –
Þâºneºte un cuvânt
Ca piatra.
Aºa cum gãseºti în fiecare zid.

Cautã altul, spunea Coneski.

Mã gândesc
ªi caut un alt cuvânt.
În seara aceasta îi voi gãsi locul
În ultimul vers din vis.

Acum este poezie, spunea Coneski.

VESNA MUNDIªEVSCA-
VELJANOVSCA

FRICA
Frica, vulcanul unde se ascunde
Prostia;
Chip ºi oglindã
Absurdului;
Surâs de tiran chinuindu-ºi supuºii

Neputincioºi;
Groparul nebunelor
Vise de-o noapte;
Beþie înmiresmatã a trecerii noastre prin lume
ªi arãtãtorul care taie pieziº
În nucleul adevãrului.

În fricã nu are sens
Sã te joci cu viitorul,
Toate chipurile lui se evaporã
Pe cãile norocului, întortocheate.

ZÃDÃRNICIE
Suntem un firicel de praf aruncat
În cosmos, un vis, iluzia
Unde ne sedimentãm egoismele;
Interspaþiul dintre
Caldarâm ºi suflet.

ªovãitori ca niºte frunze
Ce danseazã prin furtuna vremurilor,
Punem de zor miresme
Peste egoul care ne atârnã ca un pietroi
De gât.

Cu vorbe-nmiresmate
ªi miezul pierdutelor stele
Garduri vii înãlþãm
Timpul nemãrginit sã-l oprim.

ªi chiar dacã ne-ntrecem pe noi inºine
Tot rãmânem firicele de praf,
Prinse în hainele timpului-netimp.

MILIÞA
DIMITRIJOVSCA-

RADEVSCA

CLEMATIÞÃ
Clematiþã lângã drum
Pe murul, pe plopul tremurãtor
Pe arborele singuratec din câmpie
Pe ramura frântã din vale
Clamatiþa înfloreºte când îngheaþã sufletul
Clematiþa se coace cãnd moare lumina
Clematiþã lângã drum
Când floarea moare
Ea luceºte ca o coroanã
Pe fruntea iernii
Ea albeºte ca mãtasea
Pe neþesuta razei umbrã.

CUVÂNTUL
Cât
De multele ori luatã mãsurã
Cât ºi cât,
Cu mãsurare,
Cu dare ºi întindere
Cuvântul
ªi umbra lui
Cât
De cât
A rãmas puþin
Din acel schimb al fricii
Umbrã a umbrei
Cât
Deasupra capului atârnã
Ca o datorie
Ca o sabie
Ca o ghicitoare
Ca …

Din nou m-am rãtãcit în aceastã
Matematicã oarbã, retoricã.

         Selecþie ºi traducere: Dina Cuvata

            Stilizare: Gheorghe Dobre

Apariþie editorialã

Protopopiatul Slobozia -
Monografie-Album

În luna aprilie 2014, Editura Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor a tipãrit, cu binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Episcop Vincenþiu, Monografia-album a
Protopopiatului Slobozia, realizatã de prof. dr. în istorie
ªtefan Grigorescu. Profesorul Grigorescu este colaborator
constant al revistei „Helis” unde a tipãrit numeroase pagini
de istorie, de real interes, ale judeþului Ialomiþa ºi nu numai.
Monografia-album pe care a realizat-o recent, cu sprijinul
colectivului redacþional ºi al preoþilor din parohiile
Protopopiatului, se prezintã ca un veritabil document de
istorie localã, dovedind o muncã de documentare
impresionantã, rigoare ºi stil. Mai mult, calitatea tiparului,
respectiv forma de prezentare sunt, de asemenea, la
superlativ, informaþiile cuprinse în monografie fiind susþinute
exemplar de fotografii adecvate ºi grãitoare, de o calitate
excepþionalã.

Cartea este structuratã pe mai multe capitole: Cuvântul
înainte al Preasfinþitului Episcop Vincenþiu; Protopopiatul
Ialomiþa de la întemeiere pânã la începutul secolului XX;
Protopopiatul Ialomiþa în perioada interbelicã. Constituirea
Protopopiatului Slobozia; Protopopiatul Slobozia în perioada
postbelicã pânã în anul 1993; Protopopiatul Slobozia în cadrul
Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, dupã anul 1993; Parohiile
din Protopopiatul Slobozia (cu subcapitolele: parohii urbane
ºi parohii rurale) ºi Mãnãstiri din Protopopiatul Slobozia.

În Cuvântul înainte al Preasfinþiei Sale se aratã cã aceastã
apariþie editorialã încununeazã suita de manifestãri închinate
celor 20 de ani de slujire arhiereascã în Episcopia Sloboziei
ºi Cãlãraºilor. „Binecuvântãm apariþia acestei pagini de istorie,
de rememorare a trecutului nostru, de viaþã creºtinã, glorios,
dar ºi de continuitate ºi jertfelnicie a celor care pun mai presus
de orice credinþa  lor ºi dragostea pentru Dumnezeu”.

Celor 70 de parohii, 2 filii, 7 capele ºi 4 Mãnãstiri din cadrul
Protopopiatului Slobozia le sunt alocate scurte prezentãri care
cuprind: istoric, descrierea elementelor constructive, numele
slujitorilor, precum ºi fotografii exterioare, detalii de picturã,
elemente de patrimoniu din dotare, reproduceri ale pisaniei
ºi fotografiile actualilor preoþi slujitori. Se alocã, de asemenea,
un spaþiu descrierii pe scurt a Coralei „Sfântul Mare Mucenic
Mina” a Protopopiatului Slobozia.

Colectivul redacþional este alcãtuit din: Redactor ºef: Preot
Manuel Rusu, Redactor: Protopop Dumitru Drãghici,
Fotografi: Laurenþiu Tãtulescu ºi Arhid. Nicuºor Silviu Dascãlu.

Felicitãri domnului ªtefan Grigorescu ºi tuturor celor care
au contribuit la realizarea acestei superbe monografii-
album care este nu doar o carte, nu doar un document
istoric, ci o adevãratã bijuterie editorialã! Mulþumiri
Preacucernicului Pãrinte Protopop Dumitru Drãghici, din
mâinile cãruia am primit aceastã nestematã!

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 03 mai 2014
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Când spune: singura modalitate de a suporta viaþa este
sã ai obsesia sinuciderii, Cioran exprimã prin tehnica
oximoronului, în formã concentratã, o bunã parte din
filozofia existenþialiºtilor. Este un fel propriu de a gãsi un
rãspuns al lui la propria suferinþã pe care i-au provocat-o,
aproape toatã viaþa, insomnia ºi, de aici, obsesia
sinuciderii. ªi este, cu siguranþã, o contribuþie particularã
la frãmântãrile existenþialiste privind ideea de libertate a
individului. Opinia cu valoare de silogism a lui Soren
Kierkegaard potrivit cãreia, înainte de a fi conceput ca
fiinþã, individul are conºtiinþa de a fi existat, o regãsim la
Cioran dezvoltatã. El crede cã destinul ne este la
îndemânã, cã nu se aflã sub puterea factorilor exogeni,
oricare ar fi aceºtia. Cioran continuã în filosofie – cât
este de sincer rãmâne de discutat – lupta lui cu Dumnezeu.
Putem sã ne propunem în orice moment sã punem capãt
vieþii în totalã libertate de voinþã. Atât cât o suportãm,
obsesia sinuciderii devine o terapie paradoxalã pentru a
ne salva viaþa. Suferinþei de a trãi, dacã ea apare, i se
pune capãt prin angajarea propriei responsabilitãþi în
privinþa libertãþii de a trãi.

În ideologia lor, atât cât se poate vorbi despre ideologie
la existenþialiºti, libertatea a fost axul în jurul cãruia se
þesea existenþa. Camus cãuta libertatea prin revoltã
blândã, Sartre pretindea cã miºcarea amplã, revoluþia
adicã, este calea pentru obþinerea acesteia. Nici la unul,
nici la celãlalt strategia nu avea prea multã limpezime.
Nici la Cioran nu are, numai cã el este tranºant. Crud ºi
tranºant. Ceva le scapã tuturor în rezultatul soluþiei. Cioran
pledeazã pentru scoaterea destinului din mâinile altcuiva
ºi plasarea lui în graþia propriei voinþe. În acest fel
considerarea actului propriu esenþial în obþinerea libertãþii
de a trãi, cel puþin cea în privinþa propriei vieþi, pare la
îndemâna individului. Revolta sau revoluþia nu conduc sigur
la libertate în toate cazurile. Rãmâne drojdia suferinþei, a
soluþiei pentru suportarea condiþiei de existenþã. Cioran
crede, cel puþin pentru el, cã ideea sinuciderii, care lasã
individului libertatea de a trãi atât cât suportã viaþa, este
pozitivã, constructivã. Frontiera dintre solitudine ºi moarte
este la îndemâna individului. A povestit cum a salvat un
sinucigaº de la gestul fatal, în câteva plimbãri prin Jardin
de Luxembourg, convingându-l sã accepte sã trãiascã

cu ideea sinuciderii. Nefericitul s-a salvat ºi, ulterior, i-a
mulþumit filosofului. Cu un al doilea ,,pacient” lui Cioran
nu i-a mai reuºit. Petre Þuþea avea numai pe jumãtate
dreptate când spunea cã pesimiºtii ºi scepticii nu pot
ajuta pe nimeni. El comenta chiar pe marginea
sentimentului de disperare din scrierile lui Cioran. Terapia
propusã de Cioran pentru libertatea de a trãi, dupã cum
se vede, nu dã întotdeauna rezultate. Dar, trebuie spus,
nici cea a revoltei blânde a lui Camus din L’Homme révolté

ºi  nici cele ale apologeticii terorii revoluþionare sau luminii

reci a gândirii,  pe care a gãsit-o Michel-Antoine Burnier
la Sartre, în L’Etre et le Néant, nu sunt sigure. Omul nu
poate fi scos de sub ghearele istoriei. O recunoaºte pânã
ºi Cioran, singuratecul, insomniacul ºi bântuitul de
suferinþa pe care i-o produce gândul sinuciderii.
,,Suferinþa, la începuturile ei, sperã în revenirea vârstei
de aur aici, pe pãmânt, îºi cautã în ea un reazem, într-un
fel se fixeazã în ea; dar pe mãsurã ce se adânceºte,
suferinþa îi întoarce spatele, preocupându-se numai de
sine însãºi” (Vârsta de aur  din Istorie ºi utopie, 1960).

Dar cu cât aceastã libertate este mai mare, cu cât
individul are forþa sã o întreþinã ºi sã o prelungeascã - am
putea crede din terapia suferinþei propusã de Cioran - cu
atât dependenþa destinului de propria voinþã este mai
strânsã. Surprizele vin pe mãsurã ce intrãm în explicaþiile
filosofului. ,,Când acþionãm, avem convingerea cã suntem
liberi. Dar de îndatã ce examinãm acþiunea noastrã,
constatãm cã, la sfârºit, am sucombat unei iluzii sau unei
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jumãtãþi de iluzie. Dacã am fi pe deplin conºtienþi cã
acþiunile noastre, actele noastre sunt determinate, noi nu
am mai putea acþiona deloc. Orice acþiune presupune
iluzia de a fi independent”. Sunt precizãrile filosofului fãcute
lui Georg Caryal Focke, în 1992, deci atunci când,
renunþând sã mai scrie, privea cu mai mult calm înapoi.

Spleen-ul existenþialist a cãpãtat la Cioran ceva în plus
prin alura detestãrii. El a acceptat sã vorbeascã chiar
despre  eul detestabil, un fel de disconfort pe care îl
resimþea trãind. Viaþa, în acest fel, nu mai poate fi
acceptatã ca fãgãduinþã. Acest tip particular de
raþionament al lui Cioran poate fi considerat ca
amendament la filosofia existenþialiºtilor. Jean-Paul Sartre
scria: ,,Trebuie expuse în teatru situaþiile simple ºi
omeneºti ºi l iber tãþile ce se aleg în asemenea
situaþii...Ceea ce poate arãta teatrul mai emoþionant este
un caracter pe cale sã se formeze, clipa alegerii ce
angajeazã o moralã ºi o viaþã”. Pe Cioran nu îl intereseazã
perspectiva oferitã de viaþã ci povara ei. La Sartre, în
lumea lui închisã, în aparenþã fãrã de speranþe (Muºtele,
de ex.), eroii cautã fãrã busolã un dram de libertate. La
Cioran aceastã libertate ºi-o ia individul, prin propria voinþã,
atâta cât poate. Opinia lui vine din propria experienþã de
viaþã dar ºi din cea istoricã, ceea ce îl þine aproape de
existenþialiºti. Kierkegaard (1813-1855), Gabriel Marcel
(1889-1973), Albert Camus (1913-1960),  Jean-Pual Sartre
(1905-1980), Simone de Beauvoir (1908-1986) au avut,
de asemenea,  experienþele lor. Am dat în parantezã anii
de viaþã ai unora dintre exponenþii existenþialismului pentru
a vedea cã, în mare, cu excepþia pãrintelui lor filozofic,
Kierkegaard, toþi au trãit în coordonate istorice similare
cu cele ale vieþii lui Cioran (1911, Rãºinari - 1995, Paris)
Particularitãþile la român vin din condiþie de viaþã aleasã
deliberat de acesta, nu din notorietatea în
contemporaneitate. Privind de sus opera lor, lumea creatã
de ei are conºtiinþa insinuãrii absurdului în propria
existenþã. De aici se  naºte angoasa, neliniºtea al cãrei
leac îl cautã cu mai multã sau mai puþinã luciditate fiecare.
Toþi, însã, percep marginile neantului. Angoasa la Cioran,
aºa cum ne lasã el însuºi sã credem, s-a nãscut nu
neapãrat din ceasurile insomniei maladive sau din
sentimentul obsedant al sinuciderii, ci din derizoriul vieþii,
din pãcatul originar. Dumnezeu are, la Cioran, partea lui
de vinã pentru condiþia umanã. Filosoful crede cã un leac
poate sã-l ofere acceptarea voluntarã a ideii  calvarului
vieþii.  Camus gãsea remediul în revolta potolitã (refuza
revoluþia care conducea la haos ºi la vãrsare de sânge;
de aici ºi despãrþirea lui de Sartre). La Cioran, ideea nu
este salvatoare ci încercare, probã a pãrerii cã individul
ar putea sã gãseascã în propria voinþã cheia salvãrii
individuale. El o exprimã bizar, ca de fiecare datã, prin
recurgerea la alternativa vieþii: moartea. ªi aceastã
alternativã, garantatã prin deliberarea actului de
sinucidere, este scoasã de sub puterea Istoriei sau a
Creatorului. Este mai mult o idee decât o acþiune, nu orice
individ fiind suficient de puternic pentru a trãi suferinþa.

Este o cheie care poate fi extinsã, cred, ºi în privinþa
atitudinilor lui politice, inclusiv la aventura lui intelectualã
de apropiere de miºcarea legionarã: ideea nu presupune
acþiune. Trãieºti cu ideea pentru a te elibera de calvarul
vieþii.  Noica vorbea nu neapãrat în dodii când spunea cã
nimeni nu s-a sinucis cu cãrþile lui Cioran în mânã.

O mãrturisire gãsitã în prefaþa pe care o scrie filosoful
la importantul (incomplet, totuºi) opus publicat la
Gallimard, în 1995, Oeuvres, ne pune pe drumul bun al
descifrãrii codului gândirii lui Cioran: realului concret îi
gãseºte alternativa în idee. ,,Terminasem studiile ºi pentru
a-mi pãcãli pãrinþii, dar ºi pentru a mã pãcãli pe mine

(sublinierea mea), m-am fãcut cã lucrez la o tezã de
doctorat”. Deci nu a lucrat ci s-a fãcut cã lucreazã pentru
a înºela nu numai pe cineva ci ºi pe el însuºi. Cioran
converteºte obsesia sinuciderii în forþa care îl ajutã sã

înºele viaþa. Cu aceasta se înºealã pe el însuºi ca sã
suporte viaþa. Miezul existenþei este mutat din real în
ideea de real. Acesta este punctul de plecare spre
speculaþie, spre filosofie. El însuºi mãrturiseºte cã
,,jargonul filosofic îmi flata vanitatea ºi mã fãcea sã nu
dau importanþã celor care uzau de limbajul normal”. Sã
trãieºti cu ideea de moarte nu este simplu. Filosoful venise
la Paris cu aceea stare de surescitare care îi provocase
insomniile cronice. Adicã suferinþa. În literatura românã,
viaþa ca suferinþã este trãitã explicit de Bacovia: ,,Dormeau

adânc sicriele de plumb, / ªi flori de plumb ºi funerar
veºmânt - / Stam singur în cavou...ºi era vânt.../  ªi
scârþâiau coroanele de plumb.” (Plumb).  Firescul morþii,
cum spune Marin Preda, este complicat de om (din
memorie: moartea este simplã, numai omul o complicã).
Literatura existenþialiºtilor este populatã de personaje care
se angajeazã în acþiune pentru a scãpa de tortura vieþii:
angoasa. Cioran opune angoasei ceva ºi mai teribil:
obsesia sinuciderii ca leac pentru salvare. Iar insomnia
este una dintre sursele angoasei. ,,Fenomenul capital,
dezastrul prin excelenþã este starea de veghe neîntreruptã,
acest neant fãrã de sfârºit. Ore în ºir mã plimbam noaptea
pe strãzile pustii sau, uneori, pe cele frecventate doar de
însinguraþi profesioniºti, (insomnia fiind) însoþitoarea mea
idealã în momentele de supremã confuzie. Insomnia este
o luciditate vertiginoasã care converteºte paradisul în
loc de torturã. Orice este de preferat acestei stãri de veghe
permanente, acestei absenþe ucigãtoare a uitãrii. În timpul
acestor nopþi infernale am înþeles vanitatea filosofiei”.
Cioran scrie  „inanité de la philosophie” ; optez pentru
echivalentul ,,vanitatea filozofiei” deºi  „inanité“  are ºi
echivalentul ,,zãdãrnicie”. Pentru cã, mai departe, filosoful
adaugã: ,, Aceste ore sunt, de fapt, o respingere a gândirii
prin gândire, este conºtiinþa exasperatã de ea însãºi, o
declaraþie de rãzboi, un ultimatum infernal al spiritului
însuºi. Mersul pe jos  împiedicã sã pui ºi sã repui întrebãri
fãrã rãspuns, în vreme ce în pat, insolubilul te frãmântã
pânã la ameþealã”. Într-o astfel de stare de spirit,
mãrturiseºte Cioran, a scris Pe culmile disperãrii ca leac
de vindecare a suferinþei, ,,o eliberare, o explozie salutarã.
Dacã nu aº fi scris-o, mi-aº fi pus, cu siguranþã, sfârºit
nopþilor mele”. El iese din temperatura existenþialã, poate
chiar din cea a istoriei, nu prin sacrificarea condiþiei propriei
vieþii ci prin trãirea în solitudine. Amestecul nu este posibil.
Pentru fiecare problemã de viaþã, constatã filosoful, este
nevoie de o anume temperaturã; numai nenorocirea se
acomodeazã la orice temperaturã” (Amurgul gândurilor).
Totul contrariazã, contravine normei, firescului dar prin
aceasta Cioran nu este surprinzãtor, ci profund. Atunci
când propria lui suferinþã era mai chinuitoare, filosoful a
preferat singurãtatea. Cioran nu a fost neapãrat un izolat.
În ultima parte a opusului Oeuvres sunt adunate câteva
confesiuni despre cei pe care i-a cunoscut. Cei pe care îi
frecventa fãceau parte din lumea rafinatã a ideilor. Când
vorbeºte despre Joseph de Maistre parcã îºi face
autoportretul: ,,Printre gânditori ca Nietzsche sau Saint
Paul care au avut gustul ºi geniul provocãrii, un loc deloc
neglijabil revine lui Jean de Maistre. Ridicând cea mai
micã problemã la nivel de paradox ºi la demnitatea
scandalului, manevrând anatema cu o cruzime
amestecatã cu fervoare, el a ajuns sã creeze  o operã
bogatã în enormitãþi, un sistem care nu înceteazã sã ne
seducã ºi sã ne exaspereze”  (p.1519). Seducþia conferã
fascinaþia esteticã a scriiturii lui Cioran, exasperarea este
condiþia pe care, cel puþin aºa pretinde el, i-o procurã
viaþa. Timpul este un erzaþ metafizic iar cultul frumosului
i se pare o delicatã laºitate, o dezertare subtilã. ,,Sub
încântarea unei sonate sau a unui peisaj, ne dispensãm
de viaþã, cu un zâmbet de bucurie dureroasã ºi de
superioritate visãtoare”. Acest contact cu ideile sofisticate
nu pare sã-l îndepãrteze de o suferinþã pe care nu a
definit-o decât târziu, ºi nici atunci în termenii cei mai
preciºi: regretul cã a pãrãsit o lume a trãirii simple, cea în
care s-a nãscut. Lui Michel Jakob, în 1988, dupã
experienþa parizianã, îi mãrturiseºte cã i-ar fi prins mult
mai bine dacã nu ar fi pãrãsit satul lui natal. Nu vorbeºte
în termenii lui Blaga despre cosmosul perpetuat la sat,
nici în cei ai lui Coºbuc, ai ruperii, ai desprinderii de lume
originarã. Nu, Cioran bãnuieºte cã dacã ar fi continuat sã
pãzeascã turmele de oi ,,aº fi înþeles lucrurile esenþiale
la fel de bine ca în prezent. Aº fi rãmas mai aproape de
adevãr”. Temeiul regretului este aceeaºi frãmântare
existenþialistã: capacitatea individului de a percepe lumea.
Confesiunea are greutatea ei ºi nu trebuie luatã ca o temã
epistolarã. La sfârºitul vieþii, pentru relevarea adevãrului,
el încearcã sã se aºeze într-o altã perspectivã decât cea
în care a trãit. Ar fi fost posibil ca, rãmânând în mediul
originar, primar, simplu, sã fi rãmas mai aproape de adevãr.
Adevãrul este lângã începutul lumii în cãutãrile filosofilor.
Frãmântarea vine de la frecventarea lui Nietzsche, care
opunea ideea eternei reîntoarceri sentimentului paralizant
al disoluþiei universale (Dumnezeu a murit pe cruce). Nimic
nu existã, totul revine. Unde aflãm, pe drumul între
nihilismul religios ºi ateism, adevãrul?
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fost numit redactor ºef al revistei Magazin istoric. În
suplimentul editat cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la
apariþia revistei, promitea cã va dezvãlui culisele acestei
numiri. N-a mai avut rãgazul necesar. De fapt, el a fost
permanent într-o acutã crizã de timp. Aº spune chiar cã
viaþa lui se delimita doar prin douã timpuri: trecut ºi viitor.
Se considera doar un fel de chiriaº temporar al
prezentului.

Trecutul sãu se compunea dintr-o copilãrie foarte grãbitã
ºi o adolescenþã maturã, de vreme ce la 14-15 ani, cu o
înfrigurare ce l-a stãpânit tot timpul, luase, cum se spune,
viaþa de coarne. Nu cunosc prea multe amãnunte din
biografia sa profesionalã. Câteva elemente rãmân însã
definitorii. A iubit radioul, unde a lucrat o vreme, ºi cãruia
i-a rãmas credincios tot timpul. S-a simþit totdeauna
mândru cã pusese umãrul la apariþia revistei Lumea. Dar
casa lui mult iubitã, copilul sãu rãsfãat a fost Magazin
istoric. A adus cu sine tot ce învãþase pânã atunci, dornic
sã desãvârºeascã visele celor care, în aprilie 1967, prin
apariþia revistei Magazin istoric, declanºaserã una din cele
mai spectaculoase aventuri publicistice din istoria presei
româneºti. A fost norocos: aici l-a întâlnit pe Nicolae
Minei, alt creator de reviste, pe care îl cunoºtea de mult
ºi de care a fost legat printr-o trainicã prietenie, fãcând
un tandem redutabil.  Trec peste orgoliul personal ºi al
altor colegi fondatori ai revistei ºi îndrãznesc sã spun cã
Magazin istoric  este într-un fel pseudonimul istoricului ºi
publicistului Cristian Popiºteanu. L-a iubit ºi slujit cu o
dãruire jertfelnicã. Nu spun vorbe mari, trãiesc încã mulþi
dintre cei care pot depune mãrturie, unii dintrei ei au fãcut-
o chiar de la înãlþimea acestei tribune.

Nu i-am fost prieten, ci colaborator norocos. Pricepea
repede ce vrei. Cu un astfel de ºef e mult mai uºor sã

lucrezi. Îi plãceau oamenii cu iniþiativã,
Întotdeauna voia sã fim cu un pas înainte.
Ineditul era criteriul de bazã al fiecãrui sumar.
Exigent ºi rafinat, nu suporta leneºii ºi
impostorii. Se simþea în largul sãu printre
oamenii inteligenþi ºi cultivaþi. Avea o
sumedenie de prieteni din toate domeniile:
istorici, publiciºti, scriitori, actori, cineaºti,
muzicieni, diplomaþi, arhitecþi, medici. Mai
ales medici... Pe unde trecea lãsa în urma
sa prieteni. Totul însã în slujba Magazinului
istoric. Pe patul unui spital, unde, din
nefericire, a fost obligat sã petreacã multe
zile din viaþa lui, lucra pentru revistã. Mi-
aduc aminte cã într-o astfel de împrejurare,
m-a sunat ºi m-a rugat sã merg la Spitalul
„Sahia”, unde era internat. Fiind în preajma
zilei de 24 ianuarie, directorul spitalului

acceptase sã cheme pe cineva sã vorbeascã personalului
despre Unirea din 1859. Directorul n-a putut sã-l refuze ºi
m-a chemat pe mine. Nu îmi spusese însã nimic concret
ºi a trebuit sã improvizez pe loc. Dânsul stãtea în primul
rând. Din când în când privirile ni
se întâlneau. În ochi îi licãrea o
luminã caldã. Era fericit când, la
rugãmintea mea, sala a început
sã fredoneze împreunã cu mine
„Hai sã dãm mânã cu mânã...” La
sfârºit, nu s-a mai putut stãpâni,
a sãrit de pe scaun, a venit ºi m-
a îmbrãþiºat: „Ãsta-i Magazin
istoric! Bravo! Te-am ascultat cu
plãcere“. Era sincer, aºa cum a
fost ºi în seara aceea...

Programul se sfârºea la ora 17.
Deseori rãmâneam dupã program
ºi lucram în tihnã. ªi el obiºnuia
sã treacã o orã-douã pe la redacþie, când lumea era
plecatã. Venea special sã dea telefoane. „Nu ºtiu ce m-
aº fi fãcut dacã nu era telefonul, mi-a spus odatã; nu
exagerez, dar cred cã cel puþin cinci luni din viaþa mea
am trãit cu receptorul în mânã...“  Aºadar, vãzând lumina
aprinsã, a venit în birou ºi m-a rugat sã fac douã cafele,
pentru cã aºtepta pe cineva. I-am dus cafelele. „Sã nu
pleci, nu dureazã mult, vreau sã vorbim...“  Cu câteva
zile în urmã, unul dintre colegii mei de secþie nu-ºi
îndeplinise sarcinile curente ºi fusesem nevoiþi sã
încropim în pripã un alt sumar. O parte din vinã îmi
revenea, în calitate de ºef de secþie. Redactorul respectiv
a scãpat cu o criticã asprã, mie, spre a da un exemplu de
exigenþã,  mi-a suspendat dreptul de semnãturã pe trei
luni. Am vorbit despre multe în seara aceea. Îl apãsa însã

Marian ªTEFAN

Cristian Popiºteanu
Ochii care nu se vãd se uitã, spune un vechi proverb.

Nu i-am vãzut de 15 ani ºi nu i-am uitat. Ochii lui
Popiºteanu, cu sau fãrã ochelari, i-am întâlnit într-o dupã-
amiazã târzie din februarie 1967.  Erau de faþã : Virgil
Cândea, Al. Gh. Savu, Titu Georgescu, Dumitru Almaº,
Gheorghe Rãdulescu, Constantin Antip, Nicolae Minei
(Dumnezeu sã-i odihneascã!), Rãzvan Theodorescu,
Neagoe Stelian, Livia Dandara ºi subsemnatul, invitat în
ultimul moment. Se discuta despre ce ºi cum sã fie revista
care avea sã aparã în aprilie acelaºi an. Propuneri,
sugestii… La un moment dat, uºa s-a deschis ºi a intrat
un ins îmbrãcat cu un cojoc Alain Delon lung pânã la
glezne. Pe cap purta cãciulã din blanã, cu urechile legate
sub bãrbie. Îºi ridicase gulerul cojocului ºi îl prinsese pe
deasupra cu un fular. Pãrea cã vine de la Polul Nord. ªi-a
lepãdat blãnurile de pe cap ºi din spinare, s-a scuzat cã
întârziase ºi a luat loc lângã Virgil Cândea. Dupã
terminarea ºedinþei, s-a reechipat repede ºi a plecat…
Nu-l cunoºteam ºi am întrebat cine e. Mi s-a spus cã e
Cristian Popiºteanu, de la Lumea.

Timp de un an ºi mai bine ne-am întâlnit rar; fiind redactor
cu jumãtate de normã, trecea din când în când prin
redacþie, doar sã lase materiale. De regulã, poposea în
biroul lui Nicolae Minei, secretarul general de redacþie. În
octombrie 1968, aureolat de episodul Praga, de unde
transmisese în direct invazia Cehoslovaciei de cãtre
trupele Tratatului de la Varºovia, spre surpriza multora, a

Eveniment

„CÂND AMINTIRILE-N
TRECUT…”

Miercuri, 7 mai, s-a desfãºurat Simpozionul anual de
istorie ºi civilizaþie bancarã „Cristian Popiºteanu”, organizat
de Banca Naþionalã a României ºi Fundaþia Culturalã
Magazin Istoric. Cea de a XXII-a ediþie a avut un caracter
emoþionant, fiind consacratã unuia dintre iniþiatorii acestei
prestigioase manifestãri cultural-ºtiinifice, Cristian
Popiºteanu, de la a cãrui dispariþie s-au împlinit 15 ani.
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României, academicianul
Mugur Isãrescu a rostit o caldã cuvântare de salut, amintind
împrejurãrile în care l-a cunoscut ºi, în 1992, au pus la
cale acest colocviu. Apoi, la invitaþia domnului consilier
Cristian Pãunescu, în calitate de moderator, istoricii-
academicieni Dan Berindei ºi Rãzvan Theodorescu, criticul
ºi istoricul de artã Radu Varia, diplomatul Mihnea
Constantinescu, Dorin Matei, redactor ºef al revistei
Magazin istoric, preºedinte al Fundaþiei Culturale Magazin
Istoric ºi subsemnatul au vorbit celor prezenþi despre
Cristian Popiºteanu – ziarist ºi istoric.

Simt încã presiunea emoiþilor încercate în timp ce
vorbeam despre cel alãturi de care am trãit timp de 32 de
ani, împãrtãºind solidari bucurii ºi tristeþi, izbânzi ºi eºecuri,
dar, mai presus de orice, mândria de a fi fost, prin revista
noastrã, o prezenþã luminoasã, dãtãtoare de speranþã  în
inimile milioanelor de români iubitori ai istoriei. Rememorând
timpul nostru comun, m-am strãduit sã explic celor prezenþi
convingerea mea cã frumuseþea unei vieþi nu se poate
naºte decât din respectul ºi iubirea de oameni.

mãsura pe care o luase ºi, la despãrþire, a þinut neapãrat
sã-mi spunã: „þin prea mult la dumneata, te rog sã nu mã
mai pui în situaþii delicate; mi-e greu sã te critic în faþa
colegilor!”

Scria repede ºi bine. Avea însã un scris imposibil,
câteodatã nici el nu reuºea sã ºi-l descifreze. Secretara
sa se descurca însã de minune. Dimineþa,  când venea
la birou, doamna Lichter gãsea manuscrisul pe maºina
de scris. De multe ori, textul era însoþit ºi de un bileþel:
„Dupã ce îl colaþionaþi, sã-i daþi o copie lui Marian“. Citeam
cu „rãutate“, fãcând observaþii. Cu cât eram mai rãu, cu
atât þinea neapãrat sã vãd textele acelea. Altul s-ar fi
supãrat. El nu, el gândea altfel. Într-o searã mi-a ºi spus,
lãsându-mã perplex: „Pentru mine, observaþiile tale sunt
un semn de prietenie ºi respect ºi vreau sã-þi mulþumesc
pentru asta“.

Uneori venea în biroul nostru. Avea ceva de comunicat
sau îºi mai permitea câte o micã ºuetã. Parcã îl aud: „Ce
se mai zvoneºte prin târg?“  „Ce filme ai mai vãzut?“ Era
un mare pasionat al filmului. Dar ce Dumnezeu nu îl
interesa! Eu sau un alt coleg ne grãbeam sã-i oferim un
loc. „Nu, lasã, stau la biroul lui Marian... De aici vã vãd
mai bine pe toþi...“ Strângeam repede lucrurile de pe birou
ºi rãmâneam în picioare. Gestul sãu mi se pãrea o favoare.
„Ia ºi tu un scaun ºi vin-o aici lângã mine...“ Dupã mulþi
ani, mi-a spus aºa într-o doarã: „Sã nu crezi cã n-am
observat; eºti singurul care se ridicã în picioare când vin
în biroul vostru... Aºa suntem noi ãºtia mai bãtrâni...“

Viaþa la Magazin istoric n-a fost deloc uºoarã, cum
erau tentaþi sã creadã mulþi. Din afarã, dat fiind succesul
de public al revistei, mulþi o vedeau astfel. De aici ºi
vulgarele invidii resimþite de fiecare dintre noi, mai ales
de cãtre Popiºteanu. Mulþi îl credeau un privilegiat ºi chiar
râvneau sã-i ia locul. Aceºtia nu vedeau însã decât latura
spectacularã a revistei nu ºi eforturile ºi talentul celui
care o fãcea. Mai ales în ultimii ani înainte de ‘89, prin
târg circulau fel de fel de zvonuri despre viitoarele formule
de conducere a revistei. O ploaie de veleitari ºi impostori
trãgeau sfori, urzind tot felul de mizerii. Nu dau nume, dar
mãrturisesc cinstit: oricare dintre ei ar fi venit ar fi fost
spre dauna revistei. ªi mai ºtiu un lucru, dacã nu toþi,
foarte mulþi dintre cei care lucrau în redacþie ºi-ar fi cãutat
alte locuri sub soare. Pentru cã Popiºteanu reuºise, cu
talent ºi rãbdare, sã dea fiecãruia sentimentul mândriei
de a fi parte importantã a întregului. Din fericire,
Popiºteanu a rãmas acolo unde îi era locul. A fost de
altfel marea ºansã de supravieþuire a revistei, cãci fãrã
el, imediat dupã evenimentele din decembrie 1989, foarte
uºor Magazin istoric putea deveni doar o amintire frumoasã
pentru sutele sale de mii de cititori. Din frãmântãrile acelei
perioade extrem de agitate s-a nãscut ºi ideea sa de a
crea Fundaþia Magazin Istoric, fãcând din revistã un
stãpân pe propriile sale destine. ªi tot în acele momente
s-a nãscut ºi ideea acestui colocviu de civilizaþie bancarã,
ce, pe bunã dreptate, îi poartã numele.

 Omul Popiºteanu avea un adevãrat cult al prieteniei,
care se transforma în gesturi de rarã delicateþe. Fiind un

om suferind, era extrem de atent cu sãnãtatea altora. Am
simþit eu însumi, în multe împrejurãri, aceastã solidaritate
a sa în faþa suferinþei. Cred cã ne-a iubit ºi preþuit pe toþi
cei din redacþie, deºi nu prea l-am auzit lãudându-ne. Se
mândrea însã cu noi ºi ne lãuda celor din afarã. Un prieten
comun mi-a spus cã discutând cu el despre frãmântãrile
din alte redacþii, i-a declarat: „Am avut noroc sã lucrez cu
un grup de oameni cuminþi, unii ºi talentaþi, fãrã orgolii ºi
ambiþii nemotivate.”

Acei „oameni cuminþi” au simþit cât de greu s-a despãrþit
de ei. Nu se temea de moarte, se temea pentru ei ºi
Magazin istoric. ªtia cât de importantã era moºtenirea
pe care le-o lãsa.

Am spus-o ºi cu alte prilejuri: îi sunt recunoscãtor pentru
timpul trãit împreunã! Ce vremuri! Ce bãtãlii! Ce bucurii!
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Victor NICOLAE

FEMEIA CU BARBÃ

s p i r a l e  i n c e r t i t u d i n a l e :  ...mã scufund  /
raþional  / în adevãruri sacre / cu fantezia asfixiatã / condensat
în imagini / spre disperarea vitezei / cu care mã rãtãceam /
nebun / disperat / prin busole / frivole / ce-ºi trãdau precizia /
incizia / derutate  magnetic / spre tendinþele / ascunse
impulsiv / în evolutivul / programat / negativ ///  ºi / sap / ca sã
scap / din fluiditate  /// nu mai cred / în nimic / despre mine /
gol // aranjez / procesez informaþii / lipsite de sens /// înot  /
involutiv / cât pot / sã mai fiu viu / ud / în lumina / întunecãrii 
/ în întunericul / ca luminã / nedespãrþit de ape /// pe unde trec
/ mã petrec / sau numai supravieþuiesc / umezeala mea
îngenuncheazã / clacheazã / din ce în ce mai des / pervers  /
// lumina este un pãmânt / al cãrnii / smulse / de pe oasele
mele...

l i m b a  v i e  d i n  c a d a v r u :  ...victimizat / afazic / atins
de roze / tuberoze / din nevroze / psihopatologizat generalizat
/ acut / ºi pãrãsit de concluziile / raþiunii mele demonstrative
/ îmi injectez / violet / violent  / vâscozitãþi /  între / imaginativ
ºi real / între / semn ºi senzaþie / între / independenþã ºi
continuitate / între figuri de stil / pistil / ºi argumente / lipite de
tegumente / de gameþi /// controlat  / tarat  (drog  (monolog
(ameþitor) înteþit) sub þeasta) trepanatã) limbajul mi se
substituie / la ordin / umilit prin semnificantare  / în contratimp
/ în contrapunct / cu laºitatea de a-mi continua zilele /
muribunde  / global / globular /// globul  ocular / moare /
doare / tãiat de tranºee / cliºee / prin cataracta rãcitã / micã 
/ mare / cât câmpul de luptã / suptã / abruptã / cât un abator /
nimicitor / în care mãcelarii / aliaþii mei / cãlãii / îmi
recondiþioneazã cadavrul  / ambulant / reconectat / virtual /
ascuns sinucigaº/ în fiece crimã / din globul meu / ocular / ºi
redat veºniciei / în care / veºnic / se reîntoarce identicul / sã
dezlege semnele / prin interogare / prin zbatere / prin zdrobirea
globulelor  / a placentelor speculativ-conceptuale /// cadavrul
/ în care doar limba / mai rãmâne încã vie / iatã / singura-n
stare / sã mai respire / cât mã mai lupt cu uitarea / fiinþei mele
/ sacrificatã / plinã de realitate greu de învins / pe retina mea 
(cãutând calea)  aleea) azaleea  helisianã) heliologicã)
onto-teo-logicã) dupã pronunþarea / falsului meu deces /
oficial...

f i e r b i n t e,  f l o r i l e  d e  g h e a þ ã : ...când aerul
îngheaþã / pe geamul  / florilor de gheaþã / asimilate raþional

/ excitaþia mã-mpinge / cãlare / pe camila // ºi / exaltat /
regenerat / fertilizant / trec prin urechea acului / cãlare /
pe camila / reconvertit în fiinþã / dornicã de spaþii /
refugiante / recuperante / digerând iraþionalitate / lãrgind
arcul / imediat / la trecerea / prin urechea acului / cãlare
/ cãlare / pe camila /// respir cer / pãsãrile s-au
preschimbat / în monºtri marini / ºi cad în ape /
multipoluate  /// decodific schizoidul  (înfipt plãpând (în
dinamul memoriei  (provocând înaintarea (nu rutina (nu
moartea) cea trainicã) dinamic sfredelind) toate iubirile
mele) eterne) din  lacrima) miezului de noapte) înfipt )
în lacrima ) miezului de zi) cu cât detaliul se restrânge /
strivit / între gene / cu atât se dilatã / fractalitatea /
cotidianã / dinspre rãdãcina pubianã / spre virilitatea /
ce reface totul / din þãndãri / sub presiunea orgasmicã  /
// insule / insule / ale refugiului copulativ / insule /// ºi mã
re-ntorc / pentru a reintra / prin urechea acului / cucului
/ cãlare pe camila / cãlare pe neantul / de care nimeni
nu scapã / cãutând apã / nepoluatã / prin miracol / sau
/ numai o rememorare / pe puncte / iatã / desigur /
nesigur / ca florile de gheaþã / retrãiri / de la iubirea /
maximã / pe cadranul refugiului  / veºnic / desigur /
nesigur / ca prunc / bãtrân / racordat / la ultima
coordonare / ombilicalã / cãlare pe camila / prin placente
/ camila cãlare pe mine /// peºtii redevin pãsãri / de
pradã / cu mine în gheare / printre florile de gheaþã / ale
ferestrelor / vara / redevin cocoaºa camilei / leagãn /
pântec primitor // îmi suport  sfâºierea / absolut / normal
/ trecând / dincolo / dincoace / de distorsiunile derutante
/ cãlare / la înaintare / tot înainte / fiindcã înainte era mai
bine / cu mult mai bine / prin toate urechile acului...

s p a s m  a g e r m i n a t i v : ...cum fiece miºcare /
doare / oare încerc sã uit / gesticulaþia / aceea / cu care
îmi umpleam / fals / de obicei / intervalul / dintre cauze /
promisiuni / efuziuni / ºi efectele bombate / mai
totdeauna / ratate // nu-i complicat  / ziua s-a terminat  /
elanul a ars / consumat  / sterilizat  / printr-un oftat  ///
între demarare / din liberã iniþiativã / a procesului /
oricare / ºi finalizare / accidentalã / banalã / pe o coajã
de bananã // nu mi-am luat nici o garanþie // ce prostie /
ce lipsã de control / ce curaj factorial / anturaj
experimental  / impertinent / fracþional / ficþional / fractal
/ actal / actual / producãtor de rãu / de mai rãu / de mai
hãu /// minimalizare a viziunii / manipulare / sofisticare

/ când realul / tactil / e condamnat / invadat / redimensionat /
de puteri / halucinogene / letale-n cadenþã /// mituri ºi ideologii
/ mobilizând energii / sinergii  / prestabilite/ erectate amãgitor
/ diluate în spasm / în iluzii / lirice / virilic / inversate...

d r o n ã : ...orb,  orb,  morb / abuzat de urlet mut / de
austeritate / de libertãþi taxate / supraimpozitate /
supravegheat de drone / sfredelit de acuitate / ºi sãtul de
trecerea  / prin privirile celorlalþi / prin orbirea lor / fãrã sã fi
lãsat mãcar o urmã / un semn ce scurmã / acolo / în vederea
lor / din vederea mea / exact / dar / exact  / în momentul când
/ toþi ne privim / fix / fãrã ca nimeni sã se mai uite / la nimeni /
cuprinºi de albeaþã / de amânare / suspendare / dresând
umbre-n depãrtãri /// trãiri / exilate / în avatarul / desenelor
animate  /// leucomic / eu / privind în mine / la mine / cel
detaºat  / de mine / cel ce ar putea fi la fel de real / ca ºi când
vãd ochiul meu / mare / departe / privindu-mã pe mine /
deposedat de dreptul / de a mai avea drepturi / strivit în
capcana eliberãrii / zisã / promisã / cursã a evadãrii / cu
amenzi ascunse / trapã a salvãrii / prin chimioterapie / sau
prin genocid farmaceutic / la vaccinarea obligatorie /// eu /
din curiozitate / din regret / de frica / modificãrii genetice / sã
nu mi se stingã / cumva / filamentul dorinþei (înainte de ivirea
zorilor (însângerate (când casele cad (ascunzând cutremurul)
sub dãrâmãturi) sub stârv) restaurând noua ordine) tectonicã)
a oglindirii mele / în întregime / îndesat / strivit / nu numai
dinspre / înspre  / mã apropii de ochiul / cel din afara mea /
cel ce mã priveºte holbat / leucomicizat / cum aduc un scaun
/ urc / mã prind de marginea retinei / a dronei / rup o niºã / cu
unghiile deja rupte  / smulse / ºi intru la loc / orb / desãvârºit
 /  în privirea / care e ºi a mea...

c a n i b a l i s m : ...splendoare devoratoare / iubire ºi ideal
/ la piticul canibal / când / îmi iau inima-n dinþi / când / îmi
deschid arterele / când / a spune ceea ce gândesc / se
numeºte eviscerare / când / ºtiu prea multe / ca sã mai pot
transpira  / izolat  / resuscitat  ficþional /// sinuciderea are loc
public / cordial / între cãlãu ºi victimã / între / canibal ºi
intelectual / în punctul de identificare a victimei / cu cãlãul / cu
parlagiul  / dupã ce inocenþa mi-a fost judecatã / condamnatã
/ încarceratã / decapitatã / de adevãratul fãptaº / al crimei ///
ca sã obþin rezidenþe / în spaþii / din ce în ce mai largi / smulse 
/ cum smulg caninii mei / bucãþi de carne / însângeratã / din
propriul meu trup / pentru a-mi izola / victoriile / sub jocul de
artificii / al descãrcãrilor electrice / bruºte / la nivelul creierului
meu / repetat  / electrocutat / în deplinã pace / linã / sibilinã /

plinã cu prizonieri de rãzboi / cadavre / sfâºiate / între iubire
ºi ideal / sublim / canibal...

r e v i t a l i z ã r i   a s o c i a t i v e : ...eºec / dupã eºec / dupã
simpatiile  temnicerului / ºi / acum / pe deasupra  / renunþarea
/ la zborul printre fulgi (dupã ce m-au condamnat (pentru
nevinovãþia mea (de a cere judecarea (celor vinovaþi ( de
hidoºenia adevãrului (sub domnia rãului invizibil) a binelui
negativizat) din mizeria) globalã) purulentã) /// mi s-au tãiat
toate aripile / la ultima lecþie / înfãºurat / în sârmã ghimpatã /
// arhivat / viviseciþonat  / tranºat  /// temporar / veþi rãmâne în
duratã / mi s-a mai zis // însã / târziu / prãpastia e adâncã /
impostatã speculativ / ameninþatã doar de epuizarea  /
 capacitãþilor mele (dresate  (prin tortura (sistemicã) a
supravieþuirii) de azi ) pe mâine) perfecþionând izolãrile)
consecinþã a imaginarului ancorat) blocat) ºi trebuie / acum /
chiar trebuie / sã depãºesc evenimentul neurologic /
rahidianizat /// ca o sâmânþã / aruncatã de vânt / în umbra
cernoziomului  // ultima  dorinþã / prima / învingând plumbul
/ din encefalograma / viselor electrocutate / reanimate prin
vibraþii / fibrilaþii / vitezã-n asociaþii...

*ARTA  FACE  REALITATEA  MAI  CRUDÃ  ªI  MAI 
ADEVÃRATÃ

Costel Bunoaica

 Fiori. Ici-colo, niºte
margini de zãri

Pe butuc, nicio patã de sânge. Satârul,
înfipt în pustiu,
se aflã într-o mare confuzie.
Absolut din întâmplare,
femeia care cobora din târziu se îmbrãcase în prea multã

iluzie.
La rãspântie, trupul i-a obosit.
Era prea mândrã sã îºi punã copite de taur, în timp
ce fericirea avea chip din nisip.
ªtia cã dupã umilinþã urmeazã înserarea. Peste înserare
uitarea o sã poarte cununã de lauri.
Din pricini de dor,
spiritul, legãnat în cãpestre, îºi ispãºea penitenþa la

umbra
penelor obosite de zbor.

Nepovestit de nimeni,
cu anotimpurile scãpãtate rezemate-n ciomege,
trupul ei n-o sã intereseze.
S-a gândit cã nemãrginirea i-ar putea aduce fericirea.
ªi, rãtãcitã, l-a împins în hãuri sã danseze.

La capetele þipãtului, nimic;
la cel al tãcerii, depãrtarea luase alt chip.

Revoltat,
frigul deja trimisese solie într-o sticlã cu vin cã ticãlosul
acela îmbrãcat în vorbe puþine
nu e mai bun decât starea de beþie.
ªi se abþine.
Iese din cãrþi. Se retrage în legiuni puternic armate.
Nu-i trebuie cheie, nu-i trebuie hãrþi; cãrarea rebutului
duce direct în inima începutului. ªi bate!
ªi bate!
Cu inima rãzboaielor uitate. Cu diavoli ºi sfinþi.
Cu strigãt de ºoapte.
Revoluþionarul ninsorii, sesizat din oficiu –
he-he, revoluþionar nu e oricine ! –,
a întemniþat, fãrã ºovãire, ºoaptele în ospiciu din nuc –
sã nu mai circule zvonul cã, aici, întâmplãrile
nu se mai aduc.
Atât a apucat sã facã, fiindcã dâra deºertãciunii
a sugrumat licuricii ºi i-a încãrcat într-o spurcãciune
de barcã.
La periferia gândului subþire,
nu departe,
la nici o canã de vin înspre lene, Femeia Dacã

se scuturã grabnic de vremuri,
îºi dã jos de pe ea imperiul roman ºi coama de cal
ºi devine dãdacã în rezerva unui spital.
Nu vã mai spun cã netrebnicul acela barbar s-a angajat

paznic,
adicã portar. Tot la spital.

La capetele þipãtului, nimic; la cel al tãcerii, un dric.

Mã opresc ºi mã-nchin!
Locul fugise cu rãscruce cu tot.
Depãrtãrile
nu mai aveau nici capãt de drum, nici capãt de pod.
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FILOSOFUL ÎN AGORA
În urmã cu aproape douã milenii ºi jumãtate, întrebat fiind în

cetatea Atenei ce a câºtigat din studiul filosofiei, Diogene cinicul
ar fi rãspuns: ,,Dacã nu altceva, cel puþin sã pot fi pregãtit pentru
orice soartã”. El nu vedea în studiul acestei discipline o ocupaþie
totalmente inutilã, neaducãtoare de vreun  folos, dimpotrivã,
considera filosofia ca o activitate demnã de tot respectul, care
îºi are rostul ei inconfundabil.

În vremurile pragmatice, de crizã pe care le trãim azi, filosofia
pare sã-ºi fi pierdut identitatea. Din totdeauna, ea a avut menirea
de a se exprima asupra marilor interogaþii ale cunoaºterii lumii
ºi omului, asupra spiritului, umanitãþii ºi culturii, atât de presante
în aceastã epocã de zguduiri istorice, senzaþia lãsatã fiind aceea
cã ea dã dovadã azi de tãcere sau chiar indiferenþã în faþa
marilor valori umaniste. Într-o lume ce se cautã pe sine, aflatã în
plinã fierbere, filosofii se fac prea puþin simþiþi iar disciplina pe
care o practicã este departe de a-ºi juca doritul rol de conºtiinþã
criticã a vremurilor noastre. Dacã oamenii sunt fiinþe raþionale ºi
filosofia înseamnã o luare de poziþie raþionatã faþã de totalitatea
realului, unde au fost filosofiile ultimului secol zguduit de tragice
rãzboaie, de apariþia fascismului nazist ºi stalinist, de exterminãri
industriale ale omului etc.? Nu cumva acest faliment al conºtiinþei
morale este ºi unul al filosofiei? De ce nu-ºi asumã filosofiile
responsabilitatea pentru înfrângeri sau renunþãri la semnificaþiile
lor umaniste? Filosofia ar trebui sã se pronunþe asupra câtorva
mari interogaþii specific umane, sã se exprime asupra salvãrii
umanitãþii, a culturii ºi valorilor sale, a omului în faþa agresiunii
istoriei, iar dacã n-o face poate fi învinuitã cã ºi-a abandonat
scopul. Una din  prejudecãþile omului de rând al zilelor noastre
este aceea cã disciplina în discuþie nu ne ajutã sã rezolvãm
marile probleme cu care ne confruntãm – sãrãcia, ºomajul, bolile,
sursele de energie, mortalitatea infantilã etc. – iar atunci
întrebarea decurge firesc: la ce ne este utilã azi filosofia, dacã
ea nu ne sprijinã sã înfruntãm nesiguranþa resimþitã din lipsa
unor îndrumãri teoretice ºi practice în confruntarea cu provocãrile
vieþii? Ca atare, nu mai suntem surprinºi când un participant la
Congresul mondial de filosofie de filosofie de la Brighton (1988)
conchidea tranºant: ,,Filosofia nu te ajutã sã fierbi mãcar o varzã”.
Iar atunci, ce rost are sã baþi la porþile ei ce-þi rãmân veºnic
închise?

La câteva din problemele ridicate aici cautã rãspunsuri
universitarul Valentin Mureºan în incitanta sa carte Un filosof
rãtãcit în agora1, lucrare destinatã tuturor doritorilor de a-ºi clãdi
personalitatea pe solul fertil al culturii filosofice. Profesor de
eticã ºi director al ºcolii doctorale din Facultatea de Filosofie a
Universitãþii Bucureºti, un profund comentator al operelor lui
Platon ºi Aristotel, autor de cãrþi publicate la edituri prestigioase
din þarã ºi strãinãtate, editor ºi traducãtor etc., Valentin Mureºan
ne propune de aceastã datã o carte mai degrabã polemicã ºi
provocatoare, alcãtuitã din articole grupate în patru interesante
capitole: Starea filosofiei româneºti, Rolul intelectualului în cetate,
Filosofia ca mod de viaþã ºi Portrete de universitari. Vom aborda
succint câteva dintre ideile lansate aici.

Încã de la început, Valentin Mureºan þine sã demonteze douã
mituri negative legate de Facultatea de Filosofie, ambele
provocate de neºtiinþã: primul, acela cã filosofia nu ne învaþã sã
facem ceva util, vandabil, aplicativ, iar al doilea cã facultatea de
filosofie nu oferã o meserie, deci cã absolventul ei îºi poate gãsi
cu greu locul la angajare. Primul mit provine din interpretarea
abuzivã a unui pasaj din Metafizica lui Aristotel, unde Stagiritul
considerã cã o trãsãturã distinctivã a fiinþei umane este
curiozitatea omului de a cunoaºte de dragul cunoaºterii, nu
pentru aplicaþii. E drept cã unele ramuri ale filosofiei, precum
metafizica, matematica ori astronomia matematicã par a-i da
dreptate genialului gânditor antic, anume cã ele reprezintã o
cunoaºtere purã, fãrã a viza vreo aplicaþie, uitându-se cã acelaºi
Aristotel aratã cã alte ramuri ale filosofiei, precum politica,
legislaþia, etica, retorica etc. urmãresc tocmai cunoaºterea de
dragul aplicaþiilor, nu una gratuitã. Mai mult, azi se pune accent
pe filosofiile aplicate în diferite domenii: filosofie politicã, esteticã,
etica profesiilor, filosofia fizicii, a biologiei, economiei etc., putând
gãsi – continuãm noi ideea - filosofi direct implicaþi chiar în
programele americane de cercetãri spaþiale ale NASA. Pe de
altã parte, într-o lume dominatã de obsesia utilitãþii, nimeni nu
aratã  cu degetul îndeletniciri ,,gratuite” precum poezia, muzica
sau matematica purã, iar acela care ar face-o ar pãrea o fiinþã
stranie: lumea în care trãim este una umanã, nu se reduce doar
la obþinerea de profit material sau la supravieþuirea biologicã a
speciei. În capitalismul primitiv primeazã mentalitatea comercialã
a profitului imediat, dar în capitalismul evoluat existã ºi un profit
non-financiar: putem nega, de pildã, cã investiþiile în frumuseþea
urbanã sunt realmente nerentabile?

Celãlalt mit þine de faptul cã filosofia nu oferã ,,nicio meserie”,
deci niciun mijloc de supravieþuire atunci când se pune problema
angajãrii. La ce s-ar pricepe filosoful ºi unde ar  putea fi încadrat,
de vreme  ce nomenclatorul de meserii nu-l specificã?  Ideea
este falsã pentru cã - argumenteazã  Valentin Mureºan - în ultima
vreme, în nomenclator apare ºi meseria de filosof, alãturi de
cea de ,,tinichigiu”. Alte facultãþi, precum filologia, chimia, fizica
sau matematica fac caz de faptul cã scot profesioniºti cu mari
ºanse de inserþie socialã, în vreme ce filosofia ar rãmâne în
umbra lor în aceastã privinþã. Autorul nu este de acord cu atare
opinie, considerând cã ºi facultatea de filosofie oferã o
profesionalizare similarã ºi deci ºi ºanse de angajare a
absolvenþilor ei cu nimic mai prejos comparativ cu facultãþile cu
profil aparent vocaþional. Marile atracþii post-decembriste -
jurnalismul, comunicarea, studiile europene, care se bucurã

azi de ,,rating” – ar putea fi transformate în cursuri
postuniversitare de un an, adicã în studii vocaþionale de scurtã
duratã, pe considerentul cã aceºti specialiºti nu pot face mare
lucru în plus faþã de absolventul de filosofie, lor lipsindu-le
formaþia umanistã de bazã, studiul marilor opere care au forjat
cultura occidentalã. La fel au stat lucrurile ºi în antichitate, în
lupta dintre contemporanii Platon ºi Isocrate învingând pe
termen lung primul, deºi celãlalt se bucura în epocã de un
,,rating” mult mai bun cu ºcoala sa de format specialiºti ai politicii.

Ajunºi în acest punct, constatãm cã Valentin Mureºan reia o
temã la care þine mult, pusã pe tapet ºi cu alte ocazii: aceea cã
rostul facultãþilor nu este pregãtirea de tehnicieni dintr-un
domeniu sau altul, ci de oameni cu largã deschidere spre lume,
aºa cum apare scris ºi în prospectul unei instituþii britanice de
învãþãmânt superior: ,,În aceastã universitate nu se formeazã
specialiºti, ci oameni capabili sã se specializeze”. Se reia aici
ideea susþinutã de John Stuart Mill într-un discurs din 1867,
unde celebrul gânditor englez aratã cã Universitatea ,,nu este
locul potrivit pentru educaþia profesionalã. Universitãþile nu sunt
menite sã predea cunoºtinþele necesare pentru a-i pregãti pe
oameni pentru un anume mod de a-ºi câºtiga existenþa. Scopul
lor nu este de a pregãti juriºti ori medici buni sau ingineri, ci
fiinþe umane capabile ºi cultivate” (p. 13). Sã se fi perimat opinia
lui Mill? Azi, în þãrile cu învãþãmânt superior dezvoltat ºi cu un
sistem juridic funcþional, Dreptul se învaþã dupã universitate,
aºa cum se întâmpla ºi pe vremea lui Kant, iar un arhitect format
în Spania i-a declarat autorului cã a studiat Etica nicomahicã
timp de douã semestre. Ne-am putea întreba ce legãturã are
arhitectura cu faimoasa lucare a lui Aristotel, dar motivul este
mai mult decât plauzibil: se vrea pregãtirea de specialiºti
superiori, nu de meseriaºi buni, dar înguºti la minte. Opinia lui
Valentin Mureºan este aceea cã Universitatea nu trebuie sã
ofere o meserie, sã formeze specialiºti, aceastã funcþie revenind
ºcolilor superioare de meserii, iar asta dupã absolvirea
universitãþii. Rostul Universitãþii este acela de a oferi
fundamentele ºtiinþifice ºi umaniste ale omului civilizat, cult,
modern, care vrea sã se specializeze în viitor pentru a
exercitarea unei meserii, supra-specializarea studenþilor în
facultate creându-le acestora iluzii ºi fãcându-i mai puþin
adaptabili la situaþiile  inedite care îi aºteaptã în urmãtoarea
perioadã. În sprijinul argumentelor sale, autorul aduce ºi opinia
profesorului Brian Leiter, de la Universitatea dinChicago, pe
fondul unor atacuri ale juriºtilor la adresa filosofiei ºi a unor
acuze cum cã filosofia nu se vinde: ,,Dupã 20 de ani de predare
a dreptului, pot confirma cã nimeni nu este mai deºtept decât
studentul serios care ºi-a ales ca domeniu principal filosofia.
Orice facultate care scoate din program filosofia trebuie sã-ºi
punã un afiº pe care sã scrie <<Copiii deºtepþi sã se înscrie în
altã parte>>” (p. 15).

Universitatea nu trebuie sã pregãteascã un super-specialist
incult, complet nearticulat la nivelul convingerilor ºi instituþiilor
sale sale social-politice, profesionale, morale, axiologice, susþine
Valentin Mureºan. ,,Omul care a absolvit o universitate ar trebui
sã fie omul care nu dispreþuieºte ceea ce nu înþelege, care nu
se lasã dus la vrãjitoare ºi la MISA, care nu crede în << flacãra
violet>> ºi care ºtie în ce constã <<metoda ºtiinþei>>; este omul
care nu mai crede naiv în geocentrism, care nu furã, nu violeazã
etc., ci merge sã vadã Roma pentru monumentele sale, nu pentru
portmoneele ei. Iar dacã lucrurile nu se întamplã aºa ºi dacã
spirala MISA , ori ecranele TV sunt pline de absolvenþi/absolvente
de facultate care se înghesuie la adunarea unui <<guru>>
dubios ori se tãvãlesc în noroi, dupe ce au dormit o noapte în
frig pentru a atinge ceva moaºte <<care ne vindecã de toate
bolile>>, atunci  înseamnãcã ºcoala noastrã are o hibã. Dacã
nu cumva mai multe” (pp. 13-14).

Studiul filosofiei poate juca un rol important în procesul de
modernizare a poporului român, antrenamentul mental filosofic
formând structuri intelectuale extrem de favorabile dezvoltãrii
omului ca om, capabil sã gândeascã matur dupã absolvirea
facultãþii: capacitatea de gândire cu mintea proprie în diverse
domenii (presã, bãnci etc.), deci adaptabilitate la situaþii noi,
capacitatea de a gândi analitic, simþul nuanþelor, gândire
prospectivã, gândirea aplecatã în zona eticii practice cum nu
au alþi specialiºti etc. Iatã tot atâtea motive pentru a susþine cã
filosofia are drept de cetate, cã ea nu constituie doar o nobilã
inutilitate ºi o îndepãrtare de realitate, un simplu lux intelectual
de care ne-am putea dispensa cu uºurinþã.

Valentin Mureºan atrage atenþia asupra pericolului a ceea ce
se numeºte  ,,filosofia hip-hop”, tendinþa fireascã întâlnitã în
ultima vreme în facultãþi de a atrage studenþii la cursuri prin
prezentarea unor lucruri zglobii care sã le maximizeze plãcerea,
care sã nu-i solicite excesiv, în caz contrar ei îndreptându-se
spre facultãþile particulare ce nu ridicã prea sus ºtacheta
exigenþei. Într-o perioadã de hedonism, a-þi bate capul studiind
pe demodaþii Aristotel ºi Kant (,,cum fãceau strãmoºii noºtri”)
pare o perspectivã deloc tentantã, dar renunþarea la studiul lor
numai pentru cã numai corespund gusturilor tinerilor de azi
echivaleazã cu sacrificarea filosofiei. Sigur cã tendinþa de a
atrage studenþii spre departamentele de filosofie aflate în crizã
este întâlnitã ºi în America (business is business, nu-i aºa?),
dar în facultãþile de dincolo de ocean Aristotel nu fost trecut pe
linie moartã (,,cadavrul din debara”), iar opera lui Kant nu a
încetat sã fie comentatã, ba chiar numãrul publicaþiilor de eticã
teoreticã este imens. Ar fi absurd ca studiul serios ºi detaliat al
marilor opere filosofice, realizat cu mare efort intelectual, sã fie
abandonat sau minimalizat, sub motiv cã ne ducem existenþa
într-o altã epocã, cea a vitezei ºi utilitãþii. Trãim azi în România în
epoca manelei, dar asta nu înseamnã sã ne manelizãm
universitãþile, aºa cum nu se întâmplã în unversitãþile franceze

sau engleze. Dacã dorim sã ne integrãm în tradiþia europeanã
a facultãþilor de filosofie, nu sã ne dezintegrãm devenind mult
prea dâmboviþeni numai de dragul de a atrage cât mai mulþi
studenþi dizolvând specificul facultãþii ºi intrând astfel într-o
fundãturã, atunci este nevoie sã nu ne înscriem în tendinþa
filosofiei hip-hop, dimpotrivã.

Dacã deschidem un dicþionar, termenul de ,,agora” desemna
piaþa publicã din oraºele antice greceºti,  iar prin extensiune
semnifica adunarea poporului þinutã în aceastã piaþã. Desigur,
sensul actual al agorei este acela al implicãrii oamenilor în
viaþa cetãþii prin ieºirea ºi exprimarea opiniilor proprii în spaþiul
public, cu ºtiutele consecinþe de rigoare. Are filosoful de azi
obligaþia de a-ºi face cunoscutã vocea concetãþenilor sãi, sau
acest lucru rãmâne la latitudinea fiecãruia? Rãspunsul la aceastã
întrebare nu este atât de simplu cât pare la prima vedere, nici
uºor de dat.

Referitor la tentativa de descindere a filosofilor in agora ºi a
comunitãþii lor profesionale de a-i convinge pe alþii de ,,nevoia
de filosofie”, demersul i se pare dubios lui Valentin Mureºan.
Utilitatea socialã nu se clameazã, ci se dovedeºte în fapt, iar
biologii, matematicienii dau dovadã de mai multã înþelepciune
atunci când nu fac atâta risipã de energie pentru a-ºi justifica
activitatea socialã. Apoi, existã filosofi ,,de catedrã” ºi filosofi
,,de televizor”, în România circulând butada dupã care nu exiºti
dacã nu apari ,,pe sticlã”. Englezii ºi americanii resping categoric
ieºirea pe micile ecrane a profesorilor de filosofie alãturi de
,,vedetele” de altã facturã, consideratã o încercare de a triºa
profesional prin câºtigarea de notorietate dubioasã. Iar dacã
ºtii cine sunt multe dintre  ,,vedetele” care umplu prin rotaþie
studiourile de televiziune dâmboviþene, reticenþa  filosofului de
a coborî în agora este explicabilã ºi nu trebuie consideratã în
nici un caz o formã de laºitate, mai ales când alþii îþi impun sã
faci acest act, mai puþin propriul imbold. Notorietatea filosofului
trebuie sã provinã de la colegii sãi, care înþeleg ºi apreciazã
ceea ce a scris, nu de la dorinþa de a obþine succesul ieftin prin
ieºirea în spaþiul public pentru a face filosofia mai popularã,
cum procedeazã pseudo-filosofii de televizor, inºi care nu fac
reclamã filosofiei, ci lor înºile, prin ,,datul cu pãrerea” despre
ceea despre ceea ce se întâmplã în viaþa politicã româneascã
ºi nu numai. Adevãrata menire a filosofului este aceea de a face
cercetare ºi de a scrie cãrþi de specialitate care se impun prin
valoare în lumea academicã, nu de a urmãri dobândirea unei
notorietãþi ieftine ºi îndoielnice.

Desigur, Valentin Mureºan nu contestã responsabilitatea
cetãþeneascã a filosofului, participarea la dezbaterea publicã ºi
la rezolvarea problemelor cetãþii, inclusiv datoria de a lua
atitudine în mass-media ºi nu crede cã acesta trebuie sã se
izoleze în ,,turnul de fildeº” al ideilor pure, rupte de realitate.
Ceea ce contestã universitarul bucureºtean este faptul cã unii
filosofi prinºi de elanul angajãrii civice ajung, pe urmele lui
Nietzsche, sã considere cã jurnalistica filosoficã devine azi
esenþialã, filosofia – activitate profesionalã, de cercetare, ce
presupune competenþe specifice - fiind redusã la un mod de
viaþã accesibil tuturor sau la un gen publicistic facil, care satisface
gusturile omului de rând ºi radiografiazã realitatea imediatã.
Chiar dacã astfel de lucrãri se autodecreteazã ca singura formã
valabilã de filosofie, ele nu þin de filosofie, mai ales cã  autorii
strâmbã din nas la auzul  cuvintelor ,,Aristotel” ºi ,,Kant”, piloni
esenþiali ai culturii occidentale. Constituie un exces autodistructiv
al breslei filosofice faptul cã marile teorii etice sunt înlocuite cu
benzile desenate animate sau cu romanele populare, iar filosofia
a fost transformatã în criticã literarã generalizatã. Autorului i se
par scandaloase afirmaþia pragamatistului  Richard Rorty cã
Orwell este un Hegel al epocii noastre, ca ºi aceea a lui Nietzsche
cã vechii greci aveau ca doctrinã nu ceea ce au vorbit ºi – mai
ales -  au scris, ci modul în care se îmbrãcau ºi se hrãneau, ca
ºi obiceiurile lor. Iar dacã tot se vorbeºte de implicarea filosofului
în viaþa publicã, opinia lui Valentin Mureºan este aceea cã el
trebuie sã se implica ca specialist, deci în calitate de filosof,
altfel el devine un simplu comentator cu succes mai mare ori
mai mic în calitatea sa de comunicator, care este cu totul altceva
decât profesia de filosof.

Cunoaºteam din scrierile sale anterioare de specialitate stilul
lui Valentin Mureºan, un cartezian convins, pentru care claritatea
ºi concizia (briciul lui Ockham)  sunt esenþiale în redactarea
ideilor proprii, calitãþi nu întotdeauna la îndemâna autorilor de
azi. Dar admirabilul ºi sentimentalul capitol Portrete de universitari
denotã nu doar o rarã capacitate de analizã specificã filosofului
obiºnuit cu marile opere ale gândirii româneºti ºi universale, ci
ºi un veritabil talent literar. Oameni care au însemnat ceva în
filosofia româneascã de azi, cazul regretatului logician Cornel
Popa, ori filosofi contemporani precum academicianul Ilie Pârvu,
Mircea Flonta, Gabriel Liiceanu ºi Irinel Dincã sunt creionaþi în
cuvinte simple ºi frumoase, accentuându-se latura umanã a
personalitãþii lor, autorul considerând o datorie moralã
prezentarea portretelor literare a celor în mijlocul cãrora s-a
format.

Putem fi sau nu de acord cu opiniile lui Valentin Mureºan, dar
acestea constituie un bun prilej de reflecþie despre ceea ce
înseamnã filosofia în zilele noastre, despre cum ar trebui reformat
sistemul reformat de învãþãmânt ori despre secretul construirii
unor instituþii morale. Cartea sa meritã a fi lecturatã ºi urmãritã
cu creionul în mânã.

Grigore SPERMEZAN

1 Valentin Mureºan:
 Un filosof rãtãcit în agora,
 Editura ALL, Bucureºti, 2013.
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Între 16 ºi 18 mai, la Slobozia a avut loc cea de a
XXIII-a ediþie a Festivalului ºi Concursului Naþional de
Interpretare a liedului ,, Ionel Perlea,,  organizat de
Consiliul Judeþean Ialomiþa,    Centrul Cultural UNESCO
Ionel Perlea Ialomiþa ºi Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail
Jora” – Bucureºti.

La aceastã ediþie au participat  în concurs   interpreþi
reprezentând importante centre muzicale ale þãrii:
Bucureºti, Cluj, Timiºoara ºi Iaºi (Facultãþi ale
Universitãþilor, dar ºi instituþii filarmonice sau opere).

Juriul a reunit, ca de obicei, personalitãþi ale vieþii
muzicale româneºti, maeºtri ºi profesori:  Maria Slãtinaru
Nistor, Dana Chifu, Bianca Manoleanu, Ionel Voineag,
Claudia Codreanu, Florena Marinescu, Ana Rusu, Daniela
Caraman Fotea, Cristina Simionescu, Grigore
Constantinescu. Au fost  apreciate  structurile repertoriale
– microrecitaluri ale concurenþilor, cu miniaturi vocale
selectate din literatura naþionalã ºi universalã, ºi prezenþa
creaþiilor româneºti în primã audiþie, a liedurilor obligatorii,
semnate de aceastã datã  de cãtre compozitorul Horia
Surianu.

 Recitalurile- transfer artistic
între generaþii

Dupã concurs, prin tradiþie, maeºtrii, printre care ºi
membri în juriu, au susþinut recitaluri în faþa discipolilor.

În primul recital, vineri, 16 mai, orele 20.00, soprana
Cristina Simionescu, solistã a Operei din Iaºi,
acompaniatã de pianista Cezara Petrescu a interpretat
miniaturi vocale create de compozitori moldoveni.

A urmat ciclul de lieduri “Camera copiilor” de Modest
Musorgski - aniversat la 175 de ani de la naºtere, în
interpretarea mezzo-sopranei Claudia Codreanu ºi a
pianistei Inna Oncescu din Bucureºti .

Recitalurile serii de sâmbãtã, 17 mai, au constituit   un
eveniment în domeniul muzicii de camerã, o seara
Richard Strauss, de la a cãrui naºtere se împlinesc anul
acesta 150 de ani. Primul recital al serii a fost al   mezzo-
sopranei  Oana Andra (Opera din Bucureºti) ºi de
pianistului Alexandru Petrovici – R. Strauss Op.32 ºi
Op.39. Acest recital a fost susþinut de doi muzicieni în
urmã cu o lunã pe scena Ateneului din Bucureºti.

Remarcabil, Oana Andra este câºtigãtoarea Marelui
Premiu ,,Ionel Perlea,, în mai 1994.

Seara a fost de recitalul mezzo-sopranei Bianca
Manoleanu ºi al pianistului Remus Manoleanu cu
piese din ciclul 6 Lieder, op.67.

Duminicã, 18 mai, dupã Gala decernãrii premiilor ºi
Concertul Laureaþilor,  soprana Dana Chifu (Opera
Timiºoara), la pian, Roxana Ardeleanu, au susinut un
recital  cu miniaturi vocale create de compozitori
moldoveni.

EDIÞIA A XXIII-a a FESTIVALULUI ªI
CONCURSULUI NAÞIONAL DE INTERPRETARE A
LIEDULUI ,,IONEL PERLEA,, - O PAGINÃ DE AUR

PREMIILE FESTIVALULUI
Duminicã, 18 mai, în Sala de Concerte a Centrului

Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, a avut loc Gala decernãrii
premiilor, urmatã de Concertul laureaþilor.

Marele Premiu  “IONEL PERLEA -  Zetea Iustinian
Vasile (Universitatea Naþionala de muzicã Bucureºti)  -
acordat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.

PREMIUL I – Cormoº Victoria  (Academia de Muzicã
„Gheorghe Dima” Cluj)- acordat de Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea”.

PREMIUL II – EX AEQUO  - Butu Rodica ªtefania
(Universitatea Naþionalã de muzicã Bucureºti) ºi Dumitru
Adrian (Universitatea Naþionalã de muzicã Bucureºti)
acordat de Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

PREMIUL III  - Pavãl – Olaru Aida
Cãtãlina (Academia de Muzicã „Gheorghe
Dima” Cluj) acordat de Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea”.

Premiul Mihaela Agachi – EX AEQUA  -
Lamatic ªtefan (Universitatea Naþionalã de
muzicã Bucureºti) ºi Dinca Elena (Opera
Naþionalã Bucureºti), acordat de Centrul
Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.

PREMII SPECIALE:
• Premiul “Doina Micu”  - Adela Lorincz

(Universitatea Naþionalã de muzicã
Bucureºti)  pentru acompaniament acordat
de Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail Jora”.

• Premiul “Martha Joja” – Iftimescu Ioana
Andreea (Universitatea Naþionalã de muzicã
Bucureºti) ºi Godovaniuc Natalia (Republica
Moldova, Universitatea Naþionalã de muzicã
Bucureºti) pentru stil cameral acordat de
Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail Jora”.

• Premiul “Steliana Calos” – Bosovych
Alina (Ucraina, Universitatea Naþionalã de muzicã
Bucureºti)  pentru interpretare vocalã acordat de Uniunea
Criticilor Muzicali “Mihail Jora”.

• Premiul “Bianca”  - Marija Ciapaite (Letonia) pentru
acompaniament acordat de Fundaþia Culturalã Bianca.

• Premiul special  - Vasilache Cristina (Universitatea
Naþionalã de muzicã Bucureºti)  ºi  Adela Lorincz,
acordat de Fundaþia ACCUMM.

• Premiul „Suzana Szoreny” pentru duo cameral –
Drasovean Miriam (Universitatea Naþionalã de muzicã
Bucureºti) ºi Virban George Ionuþ (Universitatea
Naþionalã de muzicã Bucureºti).

“Avem sentimentul cã am reuºit ceva bun ºi de aceastã
data, cã talentele pe care le-am selectat vor porni într-o
carierã cu un succes meritat. Aº vrea sã spun cã existã
câteva elemente speciale ale acestei ediþii: au fost 23 de
concurenþi la ediþia a XXIII-a, dar pentru trofeu, Iustinian
Zetea este primul concurent, din cele 23 de ediþii, care a
luat distincþia cu nota 10 din partea tuturor membrilor
juriului. Cred cã cultivarea genului liedului se face ºi prin
competiþii pentru cã aºa putem sã învãþãm tinerii sã
pãstreze comorile muzicii camerale care le-au
moºtenit de la mari artiºti ai timpului” - a declarat
pentru Radio România Muzical domnul Grigore
Constantinescu.

Intr-adevãr, aceastã ediþie a înscris o paginã
de aur în istoria Concursului, prin calitatea
interpretãrilor. Câºtigãtorul Marelui Premiu,
basul Iustinian Zetea, pe lângã excepþionala
medie 10 obþinutã, a electrizat publicul, fiind
rechemat în scenã, prin aplauze, la Concertul
Laureaþilor din 18 mai.

Iustinian Zetea,  absolvent al  Universitãþii
Naþionale de Muzicã Bucureºti (în prezent fiind
doctorand) este solist al Operei Naþionale
Bucureºti. A susþinut deja numeroase recitaluri
la Bucureºti, Satu Mare, Baia Mare, Slobozia,
Cluj-Napoca, Braºov, a colaborat cu
Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, a fost solist
a l  Corului  Armonia  ºi al corului

bãrbãtesc  Camerata Transilvanica. Are în repertoriu ºi
numeroase partituri din muzica vocal-simfonicã ºi lieduri.

De menþionat evoluþia excepþionala a Rodicãi Butu
(Premiul II). Ne oprim la acest nume, deoarece tânãra
muzicianã este absolventã a Liceului de Artã ,,Ionel
Perlea,, din Slobozia, în prezent urmând cursuri de master
la UNB ºi predând cursuri de canto la liceul din Slobozia.

CONCERT DE MUZICÃ SACRÃ
LA CATEDRALA EPISCOPALÃ

SLOBOZIA
Festivalul s-a încheiat în seara de duminicã, 18.00 mai,

la Catedrala Episcopalã din Slobozia cu un concert
de muzicã sacrã.

Concertul susþinut de Corul de camerã ,,Preludiu,,
sub bagheta maestrului Voicu Enãchescu ºi de Corala
,,Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului
Slobozia, dirijat de Pr. Cãtãlin Stanciu, cu arhiereasca
binecuvântare a PS Vincenþiu,  a fost un eveniment
excepþional primit cu emoþie ºi  încântare de un public
numeros. Prin alãturarea secþiunii de muzicã sacrã unui
festival naþional de lied, s-a reuºit apropierea publicului

larg de muzica de camerã ºi, astfel,  omagierea
personalitãþii marelui muzician român Ionel Perlea.

Corul ,,Preludiu”,  formaþie etalon pentru arta coralã
româneascã, cunoscutã  în þarã ºi peste hotare prin
numeroase turnee de succes sub bagheta maestrului
Voicu Enãchescu, a interpretat piese de Dimitrie
Suceveanu, D. Bortneansky, Nicolae Oancea, Paul
Constantinescu, Marian Negrea, Nicolae Lungu, Sabin
Drãgoi, Ioan D. Chirescu ºi Dmitri Vasiliev.

ªi recitalul îndrãgitei Corale ,,Sf. Mare Mucenic Mina”
cu piese C.Arion, I.D. Chirescu, Alexandru Delcea, Gh.
Danca a fost rãsplãtit cu îndelungi aplauze.

,,Membru al Federaþiei Române a Centrelor ºi Cluburilor
UNESCO, Centrul Cultural ,,Ionel Perlea,, Ialomiþa a reunit
nu numai forþele artistice de pretutindeni ci, prin
colaborarea cu Uniunea Criticilor Muzicali ,,Mihail Jora,,
, a format un puternic curent de opinie pentru sprijinirea
valorilor tinere ºi creºterea ponderii culturale în cotidian.
Numele lui Ionel Perlea este astfel onorat cu deosebitã
admiraþie pentru arta sa” - a apreciat prof. univ. dr. Grigore
Constantinescu.

Marele Premiu- Iustinian Zetea



cyan   magenta  yellow  black

16

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
Sincer ºi naiv, ca un copil în preajma lui Iisus, aºa îl vãd eu

pe Nicolae Rotaru. Îndrãgostit de partea frumoasã a lumii, el
o îmbogãþeºte nu numai cu minunatele cântece populare
româneºti, dar ºi cu modestia, optimismul ºi bunul simþ cu
care l-a dãruit Cel de Sus. Merita o carte, e cadoul pe care i-
l fac mulþii lui prieteni.  ªi-a retrãit viaþa în amãnunt, ceea ce
cred cã i-a fãcut mare plãcere, ºi acum ne-o dãruieºte din tot
sufletul lui de artist adevãrat.

- Toate amintirile din restul vieþii nu valoreazã cât
amintirile copilãriei. Ele revin în memorie dupã ani de zile
de aºteptare ºi, când crezi cã s-au ºters definitiv, atunci
izbucnesc nestãvilite, mai vii ºi mai frumoase decât orice
ai împrejur la un moment dat.Cum a arãtat copilãria
dumneavoastrã?

M-am nãscut într-o zi de varã adevãratã, pe 27 iulie 1951,
de Sfântul Pantelimon, într-o familie de þãrani din satul
Înfrãþirea, comuna Dormãrunt, judeþul Cãlãraºi. În acte sunt
mai tânãr cu douã zile, adicã în hârtii m-am nãscut pe 29 iulie
1951. Probabil cã tata, euforic nevoie mare cã mai are încã
un copil pe lângã ceilalþi patru, douã fete ºi doi bãieþi, a uitat
sã se ducã imediat la primãrie. Sau a uitat data adevãratã a
naºterii mele. Fiind eu cel mai mic dintre fraþi, era firesc sã fiu
mai ocrotit ºi iubit de toþi, asta poate ºi pentru cã eram foarte
sociabil ºi prietenos cu oricine îmi dãdea atenþie. Când cineva
îmi stârneºte amintirile, nu reuºesc sã le mai opresc. Aºa cã
vom continua.

- Acesta e ºi scopul meu ºi l-am atins.Continuãm.
Da, da, am amintiri frumoase ºi multe. Când aveam cinci-

ºase ani îmi plãcea sã o însoþesc la ºcoalã pe sora mea
Ioana, ea fiind mai mare ca mine cu doi ani. Eram favoritul
doamnei Lia, învãþãtoarea Ioanei. Mã aºeza în ultima bancã
ºi îmi dãdea sã mã joc cu tot felul de jucãrii din lemn, avioane,
cãruþe, oameni, tot felul de animale în miniaturã, jucãrii
confecþionate de generaþii de copii la orele de lucru manual.
Cel mai tare îmi plãceau pãpuºile cu costume populare
lucrate de fete. Când pleca din clasã cu vreo treabã, doamna
Lia mã aºeza la catedrã ºi îmi spunea sã þin liniºtea ºi sã îi
spun pe cei care fãceau gãlãgie. Eu îmi fãceam datoria, dar
nu ºtiam de ce, la plecare, luam ghionturi sau bobârnace de
la cei mai mari. Doamna Lia obiºnuia ca la orele de muzicã
sã vinã cu patefonul ºi ne punea „plãci” cu diferite genuri de
muzicã. Pe mine mã atrãgeau foarte mult înregistrãrile cu
muzicã popularã. Nu mã dezlipeam de lângã goarna
patefonului ºi învãþasem sã-l ºi folosesc, adicã sã schimb
„plãcile” de ebonitã. Am ºi amintiri urâte din copilãrie. M-au
impresionat aºa de tare încât, oricât aº fi vrut sã le ºterg din
memorie, nu am reuºit.

- Toþi copiii din perioada anilor 50 au ºi amintiri
traumatizante, parcã trase la copiator. Metodele folosite
de comuniºti la colectivizare erau aceleaºi peste tot ºi
oamenii reacþionau la fel. Nu cred cã familia
dumneavoastrã a scãpat de tãvãlugul comunist.

Deºi începuse colectivizarea, tata þinea cu dinþii de
proprietatea sa, fiind printre ultimii care au cedat ameninþãrilor
activiºtilor de partid. Atunci când veneau, însoþiþi de miliþieni,
de perceptorul de la sfatul popular ºi de alþii de la raion,
mama trãgea perdelele ºi ne ascundea sub pat unde,
încremeniþi de fricã, aºteptam plecarea lor. Plecau, dar nu cu
mâna goalã! Luau tot ce gãseau: caii, vacile ºi alte bunuri ca,
mergând sã ºi le recupereze, tata sã fie obligat sã semneze
cererea de înscriere în colectivã. A fãcut-o doar dupã ce a
primit o corecþie corporalã severã, adicã a fost bãtut crunt,
venind acasã, dupã câteva zile de stat la beci, cu faþa tot o
ranã. A stat înfãºurat cu un brâu pânã toamna târziu pentru
cã avea câteva coaste rupte. Când ne-au luat la colectivã
caii ºi cãruþa, vacile, oile, un porc, gãinile, grapa, plugul,
boroana, rariþa ºi altele, tata a plâns ca un copil ºi s-a îmbâtat
pentru prima datã atât de tare încât, dupã douã zile, mama a
spart uºa cu toporul, crezându-l mort.

- Haideþi sã revenim la cele mai vesele.
Îmi plãceau toate vietãþile câmpului, inclusiv insectele.

Urmãream ore în ºir trebãluiala câte unui muºuroi de furnici
sau aºteptam sã iasã din strãfundul pãmântului, unde iernase,
câte un pãianjen, pe care-l amãgeam cu un muc de lumânare
legat de un crâmpei de aþã. Mã fascinau greierii, atât pentru
þârâitul lor, dar ºi pentru saltul acrobatic pe care-l fãceau.
Auzisem de la alþi copii cã dacã îi închini, le faci semnul
crucii, îi hipnotizezi. Aºa cã urmam ritualul, îi hipnotizam ºi-i

puneam într-o cutie goalã de chibrituri ca sã îi duc acasã. Cât
de mult s-a speriat mama ºi ce urechealã am primit când,
uitând cutia pe masã ºi ea vroind sã aprindã focul, s-a trezit
cu insectele þopãind pe masã!

- Sã ne apropiem de ºcoalã. Cum era la grãdiniþã?
La grãdiniþã n-am fost niciodatã. Am mers direct la ºcoala

din sat în clasa întâi. Învãþãtoare mi-au fost doamna Tiþa ºi
doamna Manole. De la Maria, sora mea cea mai mare, am
avut, fãrã sã o folosesc la ºcoalã ci numai la joacã, o tãbliþã
de ebonitã cu ramã. Pe-o parte era pentru aritmeticã, cu
pãtrãþele, cealaltã parte fiind pentru alfabet. Într-un colþ gãurit,
prins cu aþã, era un burete de ºters ºi în alt colþ era, tot legat,
un condei.

- Când aþi urcat prima oarã pe scenã, cum v-aþi simþit?
Aveam la ºcoalã o învãþãtoare, Nadejda Dumitrescu,

doamna Nati, cum o numeau toþi, care era foarte preocupatã
de activitatea cultural-artisticã. Fãceam parte din corul ºcolii
ºi participam la concursuri între ºcolile generale din raion.
Unul era „Dialog pe aceeaºi scenã”. La o astfel de activitate,
doamna Nati a hotãrât ca eu sã cânt ºi ca solist vocal. Vã
închipuiþi ce nesomn ºi emoþii, ce preocupare pentru
repertoriu am avut! Aºa am ajuns sã cânt pentru prima oarã
într-un concurs artistic. ªi aveam doar 9-10 aniºori.

- Vã mai amintiþi ce aþi cântat?
Cum prima evoluþie ºi primul premiu nu se uitã, îmi

amintesc cã am cântat „Mierliþa când e bolnavã”, cântec
învãþat de la Vasilica lui nea Ilie Zamfir, care era oarbã, o fatã
cu un glas dumnezeiesc ºi de o frumuseþe extraordinarã,
care venea rar, în vacanþe, fiind internã la o ºcoalã de

nevãzãtori din Alba Iulia. Nu ºtiu ce s-a mai întâmplat cu ea în
viaþã. Premiul a constat într-o litografie, „Vas cu flori”, dupã
lucrarea lui ªtefan Luchian. Litografia se aflã ºi acum în casa
pãrinteascã! Aºa am câºtigat ºi simpatie ºi respect din partea
tuturor. Eram nelipsit de la toate spectacolele ºcolare. Mama
mea, Constantina, þaþa Lina, cum îi spunea toatã lumea, mi-
a cusut ºi prima cãmaºã popularã pe care am avut-o ca
„artist”.

- Povesteaþi despre patefonul doamnei Lia. A mai fost
vreun patefon în viaþa dumneavoastrã?

 Iarna, când oamenii se adunau la clacã, îmi plãcea sã
stau în camera bãrbaþilor ºi sã ascult poveºti din timpul
rãzboiului, chiar dacã mã speriau ºi mã fãceau sã visez urât.
Rezistam în fumul lor de þigarã, mai ales cã nea Ion Aureanu,
vãrul tatei, venea cu patefonul, ãsta a fost al doilea patefon
important din viaþa mea, ºi ne punea cântece cu Zavaidoc,
Luican, Ion Radu, Ioana Radu, Maria Tãnase. Ascultam ore
în ºir cu gura cãscatã, dar ºi cu mintea, pentru cã memoram
cât puteam de multã muzicã ºi încercam sã o cânt ºi eu. Þaþa
Vasilica, þaþa Ioana, þaþa Mariþa, mãtuºi de-ale mele, mã
puneau sã le cânt ºi-mi ziceau: „Cântã, mã, ceva, sã vedem
ce ai învãþat dupã plãcile alea!” ªi cântam.

-În viaþa unei comunitãþi mici, toate erau aºezate dupã
niºte reguli vechi, clare,  pe care le respectau toþi. Lãutarii
aveau ºi ei locul, frumuseþea ºi rolul lor. Ce lãutari din
copilãrie vi-i mai amintiþi?

Aveam multe tarafuri: nea Zainea, cu vioara ºi þaþa Maria,
soþia sa, care cânta la acordeon ºi din gurã; taraful Ioanei lui
Cobzaru, soþul ei, la þambal ºi Gigi, bãiatul lor, la acordeon;
taraful lui Tanacã, unul din feciorii lui îmi era coleg la ºcoalã;
ai lui Flangiu; ai lui Buicã. Când cântau, eram nelipsit de

lângã ei, atent la repertoriul ºi mãiestria lor. Mã iubeau cu
toþii, mai ales cã eram bãiatul ãla mic al lui nea Gheorghe
Rotaru, om cu dare de mânã, în bani sau bucate, mai ales
pentru lãutarii care-i cântau „Uitã Gheorghe cãrarea! Sau
„Bãiat ca Gheorghe mai rar”. Îmi plãcea sã stau lângã lãutari,
sã-i ascult cum cântã ºi mai ales eram atent la versurile ºi
melodiile pe care le cântau. Mergeam acasã, îmi gãseam un
loc retras ºi cântam acolo ce reþinusem la horã. Atât de mult
am fost atras de aceºti lãutari, numeroºi în acea vreme, între
ei fiind o adevãratã concurenþã, încât mergeam la ei acasã
când aveau repetiþie. Se aºezau pe prispa casei, îºi luau
instrumentele, le verificau, le acordau, dupã care începeau
sã cânte. Ceilalþi, când auzeau, începeau ºi ei sã cânte, astfel
cã, la un moment dat, satul rãsuna cu muzicã diferitã de la
patru-cinci tarafuri deodatã! Când eram eu mai mic vroiam
sã cânt ca ei. Mai târziu, pe la 13-14 ani, vroiam sã fiu ca
Benone Sinulescu, avansasem, el fiind la mare modã în acea
perioadã, ca Ion Duca sau ca alþi cântãreþi consacraþi.

- Aveþi o amintire mai specialã, care nu are legãturã cu
muzica popularã, dar este legatã puternic de viaþa
dumneavoastrã?

Aproape în fiecare toamnã revenea acasã nenea Culaie.
Nenea Culaie se numea de fapt Nicolae Drãguºin, al lui tuºa
Ioana a lui Jidanu, sora lui tata. Nea Culaie, vãrul meu cu
mult mai în vârstã ca mine, era absolvent al Academiei de
Arte Plastice ºi era deja pictor consacrat, cu multe expoziþii în
þarã ºi strãinãtate. Lui tata îi era tare drag, mai ales cã, de
câte ori venea, îi aducea câte un bax sau douã de „naþionale”
sau „mãrãºeºti”, þigãrile lui preferate. Într-o dupã-amiazã de
toamnã însoritã ºi chiar cãlduroasã, îl urmãream pe nenea
Culaie lucrând la o schiþã. Deodatã, sare la mine zicând sã
nu mã miºc. M-am speriat. M-a luat, mi-a mai umblat puþin la
poziþia capului, a corpului, a luat alt carton alb, dupã care s-
a apucat febril sã mã „creioneze”. Uite aºa am ajuns model
pentru un tablou de-al sãu, care s-a realizat dupã mai multe
ºedinþe, în aceeaºi perioadã a zilei ºi îmbrãcat la fel. Când a
vãzut tata tabloul, i-a zis puþin mâhnit: „Bãi Culaie, mãcar din
pensulã sã-l fi scos pe-ãsta mic mai gras. Cine l-o vedea, o
zice cã îi dau sã mãnânce o datã-n sãptãmânã. Mai vinzi tu
tabloul ãsta la Paºtele Cailor! Dupã ani ºi ani, mai precis în
1977, cu ocazia unui turneu în S.U.A., vizitând sediul O.N.U.
din New York cu un grup de tineri români, invitaþi de o fundaþie
de tineret americanã, am vãzut pe un perete, într-un salon
dedicat României, o lucrare de tapiserie semnatã de vãrul
meu, pictorul Nicolae Drãguºin ºi de soþia sa, Cornelia
Ionescu-Drãguºin. Cu sentimentul de mândrie cã eram din
acelaºi neam cu nenea Culaie, am explicat tuturor cã artiºtii
sunt veriºorii mei.

- „Furaþi” muzicã de la lãutari, de la patefoane, vã mai
instruia puþin doamna Nati, dar aveaþi nevoie de un mentor,
un „antrenor” cu care sã lucraþi cu metodã. De la cine aþi
învãþat cu metodã primele cântece?

De la nea Dumitricã Bebeº. Venise în sat la noi de prin
Vlaºca, Teleorman ºi era un bãrbat cu niºte trãsãturi dure,
reci. Era sperietoarea copiilor satului. Cu mine, însã, era om
bun. Îmi amintesc cã dupã o serbare cu ºcoala, la cãminul
cultural din sat, la sfârºitul anului ºcolar, m-a chemat la el ºi,
de faþã cu mai multã lume, mi-a zis: „Mã, ãsta micu al lui
Gheorghe, tu cânþi frumos dar n-ai cântãri de pe aici de pe la
noi. Ia sã vii tu la mine ºi o sã te-nvãþ eu mai multe cântece,
dar ºi cum sã le cânþi, cã pe tac-tu nu l-am auzit niciodatã
scoþând douã-trei cântãri din gurã, ãla fluierã tot timpul. Sã
vii, mã, ºi odatã ºi-odatã ai sã mã pomeneºti.”

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 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.

(continuare în nr. urmãtor)
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Marius UNTEA

Psihologia
martirajului (III)

Martirii Brâncoveni nu sunt altceva decât mãrturisitorii
Învierii neamului românesc. ªi pentru cã sunt atleþi ai lui
Hristos în momentul morþii, sistemul lor endocrin a
secretat în organism Serotonina Duhului Sfânt, care le-a
dat bucuria reîntâlnirii cu Hristos din momentul botezului.
Cred cã, atunci, cei cinci brâncoveni ºi sfetnicul Ianache
au vãzut cerurile deschise înaintea ochilor minþii lor. ªi
atunci, El le-a spus sã îndrãzneascã, pentru cã prin
rãbdarea lor puþinã vor câºtiga raiul ºi nu numai, Vor fi
pomeniþi de toate neamurile, în toate vremile ºi anii. De
fiecare datã când se face slujba litiei unui sfânt se
pomenec ºi sfinþii martiri brâncoveni, care fac parte din
Pleiadele martiriului ºi din alte constelaþii ale cerurilor
deschise vieþii veºnice.

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a dat dovadã
de abnegaþie totalã, punându-ºi viaþa pentru oile sale. Nu
degeaba se cântã Pe Stãpânul ºi Arhiereul, însemnând
cã poporul îi laudã pe Voievodul þãrii ºi pe Arhiereul care
conduce biserica strãmoºeascã.

Aºa cã nu se uitã la viaþa proprie ºi nici la cea existentã
prin proprii sãi bãieþi ºi le reaminteºte de martiriul
macabeilor, de Daniel ºi cei trei tineri în groapa cu lei, de
Iona în pântecele chitului ºi de multe alte exemple din
Scripturã pe care le-au învãþat la orele de curs ce erau
þinute la curtea domneascã de ucenicii Sfântului Antim
Ivireanu, cel care a introdus limba românã în cultul bisericii.
Brâncovenii au fost un rezultat vizibil al scrierii cuvântului
lui Dumnezeu pe tablele de carne ale inimii ºi al celor
care au coborât mintea în inimã, singurul organ de simþ
cu care poþi vedea bine cu adevãrat1.

Aduceþi-vã aminte de mai-marii voºtri, care v-au grãit
vouã cuvântul lui Dumnezeu, priviþi cu luare aminte cum
ºi-au încheiat viaþa ºi urmaþi-le credinþa, aºa spune zeul
Hermes al creºtinismului.

Qui erat demonstrandum.

1 Bine nu poþi vedea decât cu inima, Antoine de Saint-
Exupery

Internetizarea
“Nu sunt internaut ºi nici nu vreau sã fiu. Agenda

mea este agenda vieþii, nu agenda internetului”, spunea
recent un demnitar.

Fiind un personaj cu o înaltã calificare, cu o instrucþie
la nivel înalt, nu cred cã refuzul de a fi internaut s-ar
datora unor inabilitãþi în ale tehnologiei ori generaþiei din
care face parte demnitarul.

E mai degrabã un soi de rezistenþã faþã de agresivitatea
noilor tehnologii, care în loc sã fie exclusiv benefice pentru
omenire, care sã-i facã viaþa mai bunã ºi mai uºoarã
omului, înlocuiesc realitatea cu o lume vir tualã,
accentuând procesul înstrãinãrii individului de viaþa ºi de
lumea lui realã.

Societatea tehnologicã invadeazã într-un ritm accelerat
existenþa umanã tradiþionalã, falsificând-o pur ºi simplu.
Numai sã ne gândim la basmele copilãriei în care atât
povestea cât ºi eroii erau umani, în comparaþie cu ce li
se oferã azi copiilor, poveºti de groazã ºi personaje care
sperie atât copiii, cât ºi pãrinþii, poate fi un argument destul
de elocvent.

Cu toate astea, nu poate fi anatemizatã o tehnologie în
întregul sãu, fiindcã totuºi o anumitã parte a ei este
folositoare omului. Trebuie numai sã se discearnã ce este
ºi ce nu este benefic pentru om.

Suntem în epoca internetizãrii. Aceastã tehnicã de vârf
va cuceri planeta întreagã. Ne bucurãm ori nu, fãrã
aceastã tehnicã nu se mai poate. Accesul la internet este
aproape obligatoriu. Existã încã o mare parte a populaþiei,
în special a populaþiei rurale, la care accesul la internet
este redus, aproape inexistent. Aici încã lipsesc atât
mijloacele cât ºi instrucþia necesare pentru utilizarea
reþelei internet. Cauzele sunt multiple, ca lipsa de interes,
vârsta înaintatã, inabilitãþi de ordin tehnic, sãrãcia.

Poate cã ne aflãm, în ceea ce priveºte internetizarea,
într-o situaþie similarã alfabetizãrii în masã, de acum
câteva decenii, când milioane de analfabeþi au fost

repartizate pe lângã voluntarii ºtiutori de carte, care i-au
învãþat scrisul ºi cititul. La fel se poate face ºi cu
internetizarea, în special în rândul populaþiei rurale, unde
instructori-formatori, prin acþiuni de voluntariat sau chiar
remuneraþi, sã-i instruiascã pe rurali sã mânuiascã
calculatorul ºi sã-i înveþe utilizarea internetului.

g. alex

GÂNDURI
Azi m-am trezit întrebându-mã care sunt binefacerile

mãsurilor protecþioniste iniþiate la nivel de Uniune Europeanã,
probabil ca o consecinþã fireascã a campaniei electorale
pentru Parlamentul European.

Dupã ce am scuturat uºor din cap, asta ca sã nu ameþesc,
pentru cã apoi cine ºtie ce se alegea din raþionamentul meu,
prima mãsurã prohibitivã care mi-a trecut prin cap  a fost
cea a interzicerii fumatului (la locul de muncã, în spaþii publice,
etc.).

Dupã o sumarã analizã, pentru cã nu mi-am propus sã
fac un studiu, fiind ageamiu în domeniu, cum ar zice un
amic de-al meu, am constatat cã prima acþiune iniþiatã la
noi, în numele unor idealuri umanitare (sic), acelea de
reducere a numãrului de fumãtori ºi implicit a incidenþei bolilor
provocate de consumul de tutun, precum ºi de scãderea
gradului de poluare (hai sã fim serioºi, cã asta e sorã cu
cea care viza impactul flatulenþei bovine asupra stratului de
ozon), ce zici, Coane, nu e interesant ? a fost dispariþia
þigãrilor ieftine (Naþionale, Mãrãºeºti, Carpaþi, Amiral,
Snagov).

Toate astea sub lozinca reducerii numãrului consumatorilor
de tutun.

Ce am descoperit! Totul e un fals! Ca fost fumãtor,
cunoscându-mi bine prietenii, consumatori serioºi, pot spune
cã numãrul lor s-a redus doar ca urmare a plecãrii lor în altã
lume, dar din alte cauze decât fumatul. Ceilalþi se chinuiesc!

A doua acþiune a fost creºterea preþurilor la þigãri. Astfel
cã în prezent un fumãtor cheltuieºte  cam jumãtate din
salariul minim pe economie pentru achiziþionarea acestui
drog.

Auzi, Coane, te ºi umflã râsul când vezi pe câte un imaº
câte un cioban rezemat în nelipsita-i bâtã, instrument de
menþinut direcþia de deplasare a turmei, cu o þigarã lungã în
gurã, cã sãracul trebuie sã fie foarte atent sã nu-ºi dea foc
la pãlãria de paie care-l apãra de soare, de ploaie.

Deºi fumatul a fost interzis în multe locuri, nu am sesizat
o reducere a numãrului de consumatori, asta în condiþiile în
care reclamele de pe ambalaje sunt care mai de care mai
înspãimântãtoare.

Apropos de avertizãrile de pe pachetele de þigãri; într-o zi,
aflându-mã la o prãvãlie micã de cartier, intrã un individ
care solicitã un pachet de þigãri. Vânzãtoarea, amabilã, îl
serveºte imediat. Dupã ce primeºte pachetul, muºteriul îl
studiazã cu atenþie ºi constatã cã avertizarea de pe ambalaj
atrãgea atenþia asupra faptului cã fumatul provoacã
impotenþã ºi se adreseazã vânzãtoarei cu o voce calmã ºi
oarecum serioasã:

- Vã rog frumos, doamnã, un pachet cu cancer nu aveþi?
Pufnind în râs, vânzãtoarea cautã în raft dupã pachetul

solicitat de client.
Asta e, Coane! Viciul e viciu ºi nu i ne putem opune oricum.

Cred cã alte mãsuri ar fi putut duce la efectul scontat.
În aceastã situaþie trebuie multã voinþã ºi o motivare mult

mai solidã decât campania imagisticã de pe pachetele de
tutun.

Hai cã încep sã bat câmpii! De fapt, despre ce ziceam? A
… despre preþ!

Pãi da! Cred cã în condiþiile date, dispariþia þigãrilor ieftine
nu are ca rezultat decât continua sãrãcire a populaþiei.

Pãi ce, dacã nu au mai gãsit þigãri ieftine s-au lãsat de
fumat?

Nu, Coane! Fumeazã la fel, dar mãnâncã mai puþin ºi mai
prost! Cã de murit se moare la fel ºi de la Kent ºi de la
Mãrãºeºti.

ªi mã gândeam cã grija faþã de om constituie axul central
al programelor europene ºi naþionale!

Vorbesc prostii!
Totul e fãcãturã. Totul e doar pentru punerea în dependenþã

în scopul manipulãrii ºi al realizãrii intereselor lor care de
mult nu mai converg cu ale noastre.

Umanismul inuman este cel care domneºte în prezent.
Restul e utopie. Vis! Democraþie?!

Aceste rânduri nu se doresc a fi o pledoarie în favoarea
consumului de þigãri!

Cu speranþa cã mi-aþi înþeles corect gândurile vã salut ºi
vã doresc tot binele din lume!

16.05.2014
Vasile Iordache

SLOBOZIA - DE LA
CTITORIE LA CUGET

Fiecare faptã se afundã în trecut, se aºazã în hronicul
zilei de ieri, devine lespede ºi treaptã a unor noi înfãptuiri.
Pãtrundem aºadar în istoria locurilor natale ca spre izvoarele
propriei fiinþe ºi întocmai ca în inelele de pe trunchiul arborilor,
vedem anii cu partea lor de soare ºi de vitejie. Numim, aºadar,
din vechimi, Patria: Mama. Ne leagã de fiinþa ei o sacrã
filiaþie ºi nu avem douã patrii aºa cum nu putem avea douã
mame. Suntem fiii de astãzi, dar înmãrmuriþi în istorie, pãrinþii
noºtri, bunii ºi strãbunii i-au rãmas pe veci fii. Prinºi sub
geana istoriei alcãtuim toþi o multimilenarã familie, rând pe
rând moºtenitori ºi ctitori, rând pe rând, nepoþi ºi strãmoºi.
“Nu poþi lua þãrâna patriei pe tãlpile picioarelor” a spus Danton
atunci când, aflat în umbra ghilotinei, era sfãtuit sã se
expatrieze.

Plãmãdiþi din acelaºi aluat, auzim fãrã efort vuietul
Rovinelor, al Podului Înalt, porunca lui Tudor, vocea
clocotitoare a Bãlcescului, fluierul Craiului Munþilor ºi
înþelegem mai bine, fãrã putinþã de rãstãlmãcire, rostul nostru
pe acest pãmânt. Puntea aceasta între ieri ºi mâine se
construieºte, zi de zi, pãtimaº ºi tenace. Dar metalul ei
inoxidabil, mai trainic decât arama horaþianã este tocmai
întâlnirea cu trecutul poporului tãu.Tocmai de acest trecut
nu ne putem dezice. Omul care rupe aceastã legãturã este
un renegat ºi, de fapt aceastã legãturã nici nu poate fi
desfãcutã decât prin dezumanizare.

Din eterna clepsidrã a timpului s-a scurs mult, iar de la
satul Vaideei, pustiit de tãtari în timpul lui Mihai Viteazul, la
Slobozia de astãzi, suntem martori la întâlnirea cu
copleºitoarea biografie a poporului tãlmãcitã în tot ce ne
înconjoarã. Este, dacã vrem, acea zestre indispensabilã a
unei existenþe între ieri ºi mâine, temei sacru de a vieþui
aici ºi nu aiurea, de a îndrãzni spre viitor pe mãsura
rãdãcinilor. Ca multe aºezãri din Câmpia Bãrãganului,
Slobozia dateazã din perioada feudalã. Mãnãstirea Sfinþii
Voievozi stã mãrturie incontestabilã a vechii localitãþi, iar
documentele de mare valoare pãstrate aici atestã modul în
care, secole de-a rândul, viaþa trãitorilor pe aceste meleaguri
a gravitat în jurul lãcaºului Sfânt.

Altã datã, stradã principalã, acum bulevard cu un nume
care leagã prezentul de trecut, ne duce cu gândul la ctitorul
lãcaºului Matei Basarab, cel care a consacrat pe vecie
Slobozia. ªi ... Doamne! ... Nu ai cum sã nu te întrebi câtã
nevoie ai de folclor, de regãsirea rãdãcinilor în inima Câmpiei
Române, locul unde soarele de varã e înalt ºi arde pânã
dincolo de întretãierea vechilor trasee ale transhumanþei.
Timpul, astãzi nu se mai mãsoarã nici în ani, nici în luni,
sãptãmâni sau zile. Timpul se mãsoarã în clipe ... iar peste
ele depinde cum cade lumina ... pe lucruri, pe gând, pe
istorie...

Marele prozator, eseist ºi istoric al artelor ºi culturii
Alexandru Odobescu înscrie Bãrãganul în lucrarea sa
“Pseudo-Cynegeticos” ca într-o frumoasã evocare ce leagã
praful amintirilor de vremurile trecute. “Soarele apunea drept
dinaintea noastrã; cercul lui roºiatic scãpãtase pânã pe zarea
orizontului, ºi razele-i, calde ºi senine, pare cã se aºternuse
peste tot ºesul rãsãritean al þãrei, care ni se destindea acum
subt ochi. De pe acest tãpºan, culminant, de unde munþii
Sãcuieni cotesc spre Þara Vrancei, tot Bãrãganul, tot câmpul
Brãilei, tot ºesul Galaþilor, cu matca Râmnicului, cu valea
Buzãului, cu lunca Siretului, toatã acea latã ºi oablã câmpie
se arãta scãldatã într-o luminã gãlbuie ºi lucioasã ca faþa
unei uriaºe sinii de aur; printr-însa, liniile ºerpuite ale râurilor
se desprindeau ca fire creþe de betealã argintie, iar suprafaþa
netedã a apelor sãrate din Balta-Albã ºi din Balta Amarã
oglindeau ca niºte ochiuri de sticlã, ferecate în mijlocul
dauritei table”.  Ce poate fi mai frumos de atât?! E ca ºi
cum, în basm, aceeaºi mânã ne-a dezlegat puterile. E mâna
care i-a îmbãrbãtat, i-a îndrumat ºi i-a vegheat pe toþi cei ce
au vieþuit pe aceste pãmânturi. Cu siguranþã în tinereþea ºi
vigoarea inimii fiecãrui slobozean, sãlãºluiesc amintirile
strãbunilor. ªi dacã poþi avea nefericirea de a fi orfan de un
pãrinte, nimeni nu poate fi orfan de toþi. Dimpotrivã, câte nu
se pot tãlmãci în tot ce ne înconjoarã, din actul fãrã moarte
al celui legat de vatra patriei? Ca într-un areal de basme,
legende, stihuri, zidiri, întreg acel depozit sacru, vãzut ºi
nevãzut descifrat sau aºteptat ºi care leagã viaþa fiecãruia
de pãmânturile strãbune, o viaþã pe care o chezãºuim,
trebuie regãsitã la fiecare rãscruce a timpului nostru. Cãci,
pornind de la baºtinile fãrã tãgadã, nu este nimic mai intens
prezent decât ... viitorul.

Florea Ecaterina, bibliotecar - Sala de Lecturã
Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”- Ialomiþa
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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
2. Profeþiile lui Al Doilea Isaia

d. Serviciile profetului ºi rãsplata
lui Dumnezeu

Acum  citesc împreunã cu Isus  cum Al Doilea Isaia
îºi rememoreazã viaþa sa de profet  în slujba Domnului,
tot aºa cum o fãcuse,  înaintea lui,  Ieremia. ªi dacã
spusele lui Ieremia au fost numite „Confesiuni”,  de
acelaºi gen pot fi considerate ºi  vorbele   urmaºului
sãu.  Ele încep chiar cu  începutul: „49,1...Domnul m-a
chemat de la naºterea mea, din pântecele mamei mele
mi-a spus pe nume.”

Cum ?
Iacove, Israele.  Nu mai trebuie sã subliniez

asemãnarea cu Ieremia ! ªi spune el mai departe: „2.
Fãcut-a din gura mea sabie ascuþitã; ascunsu-m-a la
umbra mâinii sale. Fãcut-a din mine sãgeatã ascuþitã
ºi în tolba sa de o parte m-a pus. ªi mi-a zis mie: Tu
eºti sluga mea, Israel, întru care eu mã voi slãvi.”

Ceea ce urmeazã este memorabil ! Aºa cum Ieremia
a traversat un moment de crizã profundã, când s-a
gândit sã renunþe la misia de profet din cauza  marilor
suferinþe pe care trebuia sã le suporte în numele lui
Dumnezeu, tot astfel Al Doilea Isaia ajunge în acelaºi
loc de cumpãnã a vieþii: „4. Dar eu îmi spuneam: În
deºert  m-am trudit, în zadar ºi pentru nimic mi-am
prãpãdit puterea mea ! Partea ce mi se cuvine mie
este la Domnul ºi rãsplata mea la Dumnezeu.”  Adicã:
binefacerile sunt  în cer ºi pentru altã viaþã ºi nu pe
pãmânt ºi pentru  viaþa de acum !

Dumnezeu i-a auzit însã nemulþumirea ascunsã în
suflet pentru rãsplata primitã ºi, lucru nemaiauzit decât
în legenda lui Iov, îi sporeºte binecuvântarea. Mai întâi,
Domnul recunoaºte cã  porunca pe care i-a dat-o iniþial
nu este pe mãsura puterii ºi devoþiunii sale: „6. Puþin
lucru este sã fi sluga mea ca sã aduci la loc seminþiile
lui Iacov ºi sã întorci pe cei ce-au scãpat dintre ai lui
Israel.”

 În termeni istorici, era vorba de perioada postexilicã,
deci de un orizont temporar limitat la câþiva  ani ºi la o
misiune de regrupare a  casei lui Israel.

Apoi, Domnul îi propune  sã facã ceva mãreþ, pentru
care „Te voi face lumina popoarelor ca sã duci mântuirea
mea pânã la marginile pãmântului.”  Mai mult: „8. În
vremea milostivirii te voi asculta ºi în vremea mântuirii
te voi ajuta. Te-am fãcut ºi te-am hotãrât Legãmânt al
poporului, ca sã aºezi rânduialã în þarã ºi sã dai
fiecãruia moºtenirile nimicite !”

Dupã aceste reaºezãri de statut, rol ºi   beneficii,
profetul Al Doilea Isaia trãieºte o nouã viaþã ! Iatã
declaraþiile lui:  „4.  Domnul Dumnezeu mi-a dat mie
l imbã de ucenic,  ca sã ºt iu sã grãiesc celor
deznãdãjduiþi.” În fiecare dimineaþã primeºte, prin
urechea deschisã de Dumnezeu,  poruncile zilei. „6.
Spatele l-am dat spre bãtãi ºi obrajii mei spre pãlmuiri,
ºi faþa mea nu am întors de la ruºinea scuipãrilor. 7. ªi
Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu
simt ocãrile.” Fãrã sã-ºi dea seama, profetul începe sã
imite vorbe ºi atitudini din  repertoriul  stãpânului divin:
„8. Apãrãtorul meu este aproape. Cine se judecã cu
mine ? Sã ne mãsurãm împreunã ! Cine este potrivnicul
meu ? Sã se apropie ! 9. Iatã, Domnul Dumnezeu îmi

este întru ajutor; cine mã va osândi ? Iatã, ca un
veºmânt vechi toþi se vor prãpãdi ºi molia îi va mânca
!” Transferul de autoritate de la Dumnezeu la profet  are
loc fãrã ocoliºuri protocolare: „10. Cine din voi se teme
de Dumnezeu sã asculte glasul slugii sale !”

ªi ce va zice ea ?

 e. Profetul Al Doilea Isaia  în rol
de  Dumnezeu

Citesc ºi nu ºtiu ce sã cred ! „51.1. Ascultaþi-mã pe
mine, voi care umblaþi dupã dreptate, voi care cãutaþi
pe Dumnezeu !” E clar, profetul vorbeºte în numele lui
Dumnezeu, ale cãrei porunci le recepteazã zilnic ! Dar
se întâmplã ceva, ca ºi cum Dumnezeu ar fi pãrãsit
scena, pe ea rãmânând numai profetul sãu care i-ar fi
luat locul ! „4. Ia aminte la mine, poporul meu, ºi voi,
neamuri, fiþi cu urechea la mine, cã de la mine va veni
învãþãtura ºi legea mea va fi lumina popoarelor. 5.
Dreptatea mea este aproape, vine mântuirea mea ºi
braþul meu va face dreptate popoarelor, întru mine vor
nãdãjdui þinuturile cele depãrtate cã de la braþul meu
aºteaptã scãparea.”

Fãgãduinþele pentru cei credincioºi curg  învolburat
din gura profetului – Dumnezeu în  imagini care îþi taie
rãsuflarea: „6. Ridicaþi la ceruri ochii voºtri ºi priviþi jos
pãmântul; cerurile vor trece ca un fum ºi pãmântul ca
o hainã se va învechi; locuitorii vor muri ca muºtele,
mântuirea mea va dãinui în veac ºi în veac ºi dreptatea
mea nu va avea sfârºit.”

Ce ar fi zis Isus citind  aceste cuvinte odatã cu noi ?
 „7. Ascultaþi-mã pe mine, voi, cunoscãtori ai dreptãþii,

popor care eºti cu legea mea în inimã ! Nu te teme de
ocara oamenilor ºi de batjocura lor sã nu te înfricoºezi.
La fel ca pe un veºmânt îi va mânca molia ºi ca pe
lânã viermii îi vor mistui.”

 Punctul culminant al asumãrii  în discurs de cãtre
profetul Al Doilea Isaia a rolului lui Dumnezeu  este
atins în versetul „12. Eu, eu sunt cel ce dã nãdejde !”
Vezi aceeaºi repetiþie a pronumelui personal eu ºi în
peroraþia  Domnului de la 43,11.  „Cine eºti tu, ca sã te
temi de un muritor ºi de un om de rând care trece ca
iarba ?”

Dar profetul, el însuºi, dincolo de acest discurs ºi de
misia lui, nu rãmâne  om muritor ?

f. Slava  ºi urâþenia profetului
Întrucât concluziile care par sã se iveascã din

aceastã incursiune în textul profeþiilor lui Al Doilea Isaia
sunt  de cea mai mare importanþã pentru destinul lui
Isus, este bine sã mai facem câteva precizãri.  Unele
din textele citate  fac parte din „Cântecele Robului lui
Iahve”. Ele se gãsesc la 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13 –
53,12 – ºi au ca autor acelaºi poet  Al Doilea Isaia.
Problema pentru noi este: mai putem gãsi ºi alte mãrturii
textuale în sprijinul acestui lanþ de identificãri profet –
poet – narator ?

Revãzând întregul text al profeþiilor, am observat  trei
locuri unde apar  elementele unui portret  fizic care nu
au  legãturã cu  mesajul propriu-zis.   Prima dintre
aceste aºezãri textuale misterioase se iveºte în timpul
confesiunii profetului, atunci când Dumnezeu îi face
noua ofertã de servicii ºi  rãsplatã. Copleºit, pare-se,
de  neaºteptata generozitate divinã, profetul dã un pas
înapoi, pentru a-ºi trage sufletul, înlocuindu-l  pe cel
care se confeseazã cu naratorul din el: „49,7. Aºa
grãieºte rãscumpãrãtorul ºi Sfântul lui Israel cãtre cel
dispreþuit ºi cãtre urâciunea neamurilor, sluga tiranilor:
Regi te vor vedea ºi se vor ridica, cãpeteniile se vor
închina pentru Domnul cel credincios ºi pentru Sfântul
lui Israel, cel care te-a ales !”   Rãscumpãrãtorul, oriunde
apare, este semnãtura în clar a lui Al Doilea Isaia.
Rãscumpãrãtorul ºi Sfântul lui Israel este Domnul
Dumnezeu.

Cui i se adreseazã El ?
Profetului sãu: ceea ce-i spune, cu regi ºi cãpetenii,

sunt cliºee în discursul de împuternicire divinã a
profeþilor  Ieremia ºi Al Doilea Isaia.

Atunci profetul însuºi sã fie cel descris ca fiind cel
dispreþuit ºi urâciunea neamurilor, sluga tiranilor ?

Altfel nu se poate !  Mai vedem cã acest pasaj nu
este inclus în „Cântecele Robului lui Iahve”.  Al doilea
loc  semnalat se aflã la 52,13-15, deci în perimetrul

„Cântecelor...”
Aici nu se spune cine vorbeºte – naratorul,

mãrturisitorul sau Dumnezeu ?
Din context reiese cã Dumnezeu zice: „13. Iatã cã

sluga mea va propãºi, se va sui, mare se va face ºi se
va înãlþa pe culmile slavei !”

Iar sluga mea  numeºte, desigur,  pe profetul  Al Doilea
Isaia !

Aici ne aflãm dupã scenele în care profetul îºi luase,
cel puþin în conþinutul ºi înãlþimea tunãtoare a vorbelor,
alura lui Dumnezeu. Înþelegem cã Domnul a urmãrit
întreg  comportamentul profetului sãu, îl aprobã ca fiind
conform statului de funcþii profetice convenit ºi, în
consecinþã,  susþine ridicarea lui  în slava  recunoaºterii
umane ºi divine.

 Presupun cã acest moment l-a  impresionat  foarte
mult  pe  lectorul Isus !

Acum intrãm din nou în acel spaþiu textual ciudat
pânã la perplexitate: „14. Precum mulþi s-au spãimântat
de el, - aºa de schimonositã îi era înfãþiºarea lui, ºi
chipul lui atât de fãrã asemãnare cu oamenii, - 15. Tot
aºa va fi pricinã de uimire pentru multe popoare; regii
îºi vor astupa gura, cã acum vãd ceea ce nu li s-a
spus, ºi ceea ce n-au auzit, înþeleg.” Gândul, înþepenit
parcã,  mã tot trimite la chipul lui Socrate, în contrast
flagrant cu frumuseþea lui interioarã, ºi la Michelangelo,
care plãsmuia imagini plastice divine care sã-i facã
uitatã  prezenþa fizicã.  În cazul profetului Al Doilea
Isaia, mi se  pare evident cã aspectul sãu exterior nu
are nicio legãturã cu funcþia lui divinã, dimpotrivã, el
reprezentând o piatrã de poticnire în calea lui.

Un accident nefericit !
ªi  tocmai de aceea  reverberând o profundã  suferinþã

umanã.  El pare cã strigã întru sine ca într-o aulã fãrã
ecou:„Doamne, îmi dai atâta slavã cereascã ºi nicio
fãrâmã de chip omenesc !”

Mi se sfâºie sufletul de durere !
ªi iatã, în sfârºit,  a treia apariþie a descrierii urâþeniei

de neînchipuit a profetului Al Doilea Isaia.  Ne aflãm,
atenþie !, la capitolul  53. Patimile, moar tea ºi
preaslãvirea lui Mesia. De aceastã datã, cel puþin în
primul verset, profetul revine la tonul confesiv: „53,1.
Cine va crede ceea ce noi am auzit ºi braþul Domnului
cui se va descoperi ?” El se aºeazã oarecum în afara
evenimentelor relatate, ca un simplu martor al unor
lucruri care nu pot fi crezute de toatã lumea, cum nici
puterea Domnului nu-i va binecuvânta pe toþi.

Îndrãznesc sã spun cã cel ce va crede va fi ºi
binecuvântat !

Iar acum, pe un ton de poveste, citim. „2. Crescut-a
înaintea lui ca o odraslã, ºi ca o rãdãcinã în pãmânt
uscat...”  Cuvântul odraslã  îl glosez ca mlãdiþã, vlãstar,
pe  linia semanticã  a rãdãcinii.

Cine a crescut ?
Mesia – o altã ipostazã a aceluiaºi Al Doilea Isaia.
Poet – Profet – Mesia... Cum se face cã singurã urma

neºtearsã a urâþeniei lui fizice ne descoperã pe
nefericitul purtãtor al acestor titluri sublime ?

„ ...fãrã  chip ºi fãrã frumuseþe, ca sã ne uitãm la el,
ºi fãrã înfãþiºare, ca sã ne fie drag.”  Urâþenia aceasta
rãscolitoare, ne spune chiar purtãtorul ei uitându-se la
ea ca la ceva strãin de sine,  pare sã fie  produsul unui
exerciþiu de abstractizare care o  scoate  din rândul
reflectãrii umane emoþionale. Gândul, iluminat dintr-
odatã, îmi ºopteºte cã acesta ar  putea  fi unul dintre
motivele pentru care  poetul Al Doilea Isaia  s-a apropiat
de Iov-ul din legendã, vãzându-l  agonizând,  cu trupul
ruinat de boalã ºi cu chipul plin de bube,  aruncat în
gunoaiele de la marginea satului. Nici nu-i poþi deosebi,
iar ceea ce urmeazã în Profeþii putea fi la fel de bine în
poemul lui Iov: „3. Dispreþuit era ºi cel din urmã dintre
oameni: om al durerilor ºi cunoscãtor al suferinþei, unul
înaintea cãruia sã-þi acoperi faþa; dispreþuit ºi
desconsiderat.”

Concluzia  nu poate fi decât una singurã: profetul Al
Doilea Isaia este implicat în opera sa cu toate
determinãr i le f iz ice, psihice ºi  spir i tuale  ale
personalitãþii sale. Iar aspectele fizice vor cãpãta o
pondere  nebãnuitã  în  stabilirea cãii  pe care o va
strãbate destinul sãu de excepþie.

(urmare în numãrul viitor)
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ION  TALOª -
OCTOGENAR

- medalion -
În Clujul  anilor nu prea frumoºi, de dupã al doilea rãzboi

mondial, unde am învãþat vreme de un deceniu, ca normalist
(1947-1953) ºi  apoi ca student la filologie (1953-1957), am
avut prilejul sã intru în lumea tineretului studios. Atunci m-
a ajutat norocul sã-l cunosc pe Ion Taloº ca elev la ºcoala
normalã ºi ca student, coleg de an ºi de camerã. Mã uitam
la el cu un strop de invidie, dar îl ºi admiram fãrã sã i-o
spun. Nici nu visam sã ajung vreodatã ca dânsul. Era un
tânãr prezentabil, foarte activ, ordonat, harnic ºi stãruitor,
cu mare voinþã de a învãþa pentru a dobândi o pregãtire
cât mai înaltã.

Seriozitatea, perseverenþa ºi dorinþa de afirmare în
domeniul cercetãrii împreunã cu simþul responsabilitãþii  ºi
cu îndrumãrile de specialitate oferite prieteneºte de cãtre
ilustrul sãu mentor Ion Muºlea, pãrintele Arhivei de Folclor
a Academiei Române, i-au deschis calea de a se manifesta
cu toatã energia tinereascã de care dispunea  la 23 de ani
când a terminat studiile universitare ºi a obþinut un post de
cercetãtor în  colectivul de folclor de  la Institutul de
Lingvisticã din Cluj. De asemenea, în acei ani de început
promiþãtor, tânãrul Ion Taloº a beneficiat de o colaborare
de excepþie cu marele poet ºi filosof Lucian Blaga ºi s-a
bucurat de prietenia lui Ovidiu Bârlea,  folclorist de frunte
al acelor ani.

Chiar de la început, preocupãrile cercetãtorului Ion Taloº
- savantul de talie ºi recunoaºtere europene de azi -
cuprindeau un larg câmp de probleme. ªi-a adâncit ºi lãrgit
mereu baza teoreticã de cunoaºtere în domeniu, ºi-a extins
sfera de studiu de la cercetarea spaþiului naþional cãtre cel
continental, realizând studii de folclor comparat, obiectiv
pentru a cãrui atingere a învãþat rapid limba germanã, ceea
ce i-a asigurat accesul la cea mai vastã bibliografie
europeanã privitoare la cultura tradiþionalã, surse de origine
germanã sau traduceri din diferite limbi de largã circulaþie.

Dacã ne-am permite sã feliem activitatea ºtiinþificã a lui
Ion Taloº am descoperi, credem, urmãtoarele aspecte
cunoscute nouã în linii mari, ceea ce, precizãm, nu
însemneazã o cunoaºtere exhaustivã, cãci pot exista ºi
alte chestiuni importante, abordate de savant, care însã
nu ne-au ajuns sub priviri.

1. Consider cã este foarte util, pentru cunoaºtere, sã
urmãrim, fie ºi numai sumar, dinamica muncii ºi afirmãrii
treptate a lui Ion Taloº ca cercetãtor de excepþie, devenind
un veritabil savant, de-a lungul ultimelor trei-patru decenii
din secolul trecut  ºi începutul secolului nostru.

a. în 1957 a absolvit filologia la Univeritatea “Victor Babeº”
din Cluj ºi a fost angajat ca cercetãtor în domeniul culturii
populare tradiþionale, la colectivul de folclor de la Institutul
de Lingvisticã din acelaºi centru;

b. în anii 1966-1967 ºi 1970-1971  urmeazã cursuri de
specializare în studiul comparat al baladei populare

europene la Deutsches Volksarchiv din Freiburg;
c. în 1970 devine doctor în ºtiinþe filologice al Universitãþii

din Bucureºti cu teza Meºterul Manole, avându-l  îndrumãtor
ºtiinþific pe  prof. univ. dr. Mihai Pop;

d. între anii 1969 ºi 1985, dupã înaintaºii sãi - Ion Muºlea
ºi Dumitru Pop - conduce  Sectorul de folclor al Centrului
de ºtiinþe sociale din cadrul Flialei din Cluj a Academiei
R.P.R.;

e. a întemeiat Anuarul de folclor ºi, între 1980 ºi1985, a
scos vol. I - IV;

f. în perioada anilor 1978-1985 este lector de limba ºi
literatura românã la Universitatea din Koeln ºi din 1985,
profesor la aceeaºi instituþie de învãþãmânt superior;

g. din 1986 predã literaturi populare romanice la
Universitatea din Koeln, unde, în 1993, obþine titlul de doctor
docent - Privatdozent;

h. ca recunoaºtere a valoriii operelor sale, i se acordã
distincþiile: Premio Internazionale di Studi
Demoetnoantropologici G. Pitrè - S. Salomone Marino. Citta
di Palermo. Edizione 2003 ºi Premiul “Timotei Cipariu” al
Academiei Române, pe anul 2004;

i. devine membru al USR, Filiala Cluj ºi al mai multor
societãþi internaþionale de etnoantropologie;

j. colaboreazã la un însemnat numãr de periodice de
specialitate editate în românã, francezã sau germanã, cu
apariþii în þarã sau în afarã ºi a unor volume de studii ºi
cercetãri cu caracter de culegeri colective.

2.  Ion Taloº considerã cã, în procesul cercetãrii, mãria
sa textul trebuie avut în vedere întâi ºi mai presus de toate.
“Corpusul de texte este, pentru cercetãrile de literaturã
popularã, tot aºa de important, cum sunt corpusurile de
documente sau de inscripþii latine sau greceºti pentru
istoric.” (Cununia fraþilor ºi Nunta Soarelui..., Bucureºti,
2004, p.373)

În genere, textele supuse cercetãrii se aflã împrãºtiate
în: colecþii tipãrite, diferite cotidiene ºi periodice,
manuscrise particulare,  fondurile arhivelor de foclor etc.
Dar sã nu uitãm cã existã ºi creaþii care s-au retras din
viaþa activã ºi duc o existenþã pasivã în memoria membrilor
unor colectivitãþi rurale, cãci folclorul este creaþia lumii
satului românesc. Ion Taloº a supus cercetãrii atât texte
înregistrate, cât ºi producþii culese personal din teren,
pentru descoperirea cãrora a cãlcat multe drumuri ºi cãrãri
ale lumii satului. Masiva monografie Cununia fraþior ºi Nunta
Soarelui. Incestul zãdãrnicit în folclorul românesc ºi
universal însumeazã 959 de pagini ºi adunã 528 de creaþii
în prozã sau în versuri, bazã documentarã  depãºitã
numeric doar de corpusul  Mioriþa, publicat de A. Fochi în
1964, alcãtuit din 930 de documente.

Un alt exemplu la fel de edificator îl constituie corpusul
de texte al subiectului folcloric Meºterul Manole. În
monografia publicatã în 1973, autorul prezintã un tabel
cuprinzând 165 de texte, grupate pe tipuri cu denumiri
geografice.Din acestea, 61, adicã mai mult de o treime,
reprezintã creaþii culese de Ion Taloº. Demn de reþinut aici
este faptul cã primul text având titlul Colinda zidarilor l-a
cules de la pãrinþii sãi: Ilca ºi Gavril Taloº din Prodãneºti,
jud. Sãlaj, în august 1957. Volumul Meºterul Manole II.
Corpusul de texte al variantelor româneºti, apãrut abia în
1997, conþine 280 de documente, din care 242 sunt texte
poetice ºi 38, legende în prozã.

3. Chiar numai la o privire de ansamblu, statistica creaþiei
ºtiinþifice a lui Ion Taloº impresioneazã prin diversitatea
subiectelor abordate, mulþimea materialelor  publicate ºi,
în bunã mãsurã, prin mãrimea paginaþiei.

Prima parte a volumului omagial: Romania Occidentalis
- Romania Orientalis, Cluj-Napoca 2009, 704 pp., ocupând
paginile 7- 32, se încheie cu Bibliografia  completã a operei
savantului, date  din anul 2009, care atunci  însuma 269
de titluri: Monografii - 8; Studii ºi articole - 128;  Ediþii ºi
traduceri - 10; Manual - 1; Bibliografii - 6; Recenzii -  96;
Lucrãri în manuscris  - 2; Conferinþe ºi comunicãri - 14;
Interviuri - 4.

În prezent, dupã cinci ani, se înþelege de la sine cã cifrele
anterioare nu mai pot fi luate ca absolute, dar nici schimbãri
aberante n-au putut avea loc. Ceea ce ºtim este cã acuma
sunt 9 monografii, cãci în 2013 a ieºit de sub tipar superbul
volum Omul ºi leul. Studiu de antropologie culturalã. De
asemenea trebuie sã nu uitãm cã urmaºii lui Ion Muºlea
au continuat cu credinþã orientarea ºi proiectele mentorului,
lucrând  la elaborarea treptatã a Enciclopediei culturii
tradiþionale româneºti. Ion Cuceu afirmã cã “O nouã razã
de luminã se întrevede în 1957, când în Institutul de
Lingvisticã ºi Istorie Literarã a fost angajat tânãrul Ion Taloº,
alãturi de alþi cercetãtori lingviºti ºi istorici literari.” (Romania
Occidentalis - Romania Orientalis, p.147). În aceastã
viziune, este firesc ca ºi numãrul grupei Lucrãri în manuscris
sã urce la 3, adãugându-se titlul - Catalogul tipologic al

colindelor româneºti, operã la care Ion Taloº s-a angajat în
1965 ºi a lucrat la realizarea ei mai mulþi ani. Acuma, când
se bucurã de reuºita monografiei despre om ºi leu, credem
cã se va întoarce la lucrarea despre tipologia colindelor.

4. Fãrã discuþie cã sâmburele valoric al întregii creaþii
ºtiinþifice a savantului, prof. univ. dr. Ion Taloº, nume de
excepþie care meritã sã primeascã în faþã prescurtarea -
acad. - îl constituie cele 9 monografii, deoarece în ele se
aflã rezultatul caracteristic de ansamblu al marii opere a
Domniei Sale, însumând nu mai puþin de 3714 pag., cele
mai multe în format academic. Cãrþile care constituie miezul
de aur al contribuþiei lui Ion Taloº la cercetarea ºi cunoºterea
culturii tradiþionale româneºti ºi europene sunt:

• 1970, Jertfa zidirii în obiceiurile ºi legendele europene,
Bucureºti, 226 pag.

• 1973, Meºterul Manole. Contribuþie la studiul unei teme
de folclor european, [I], Bucureºti, 470 pag.

• 1997, Meºterul Manole II  Contribuþie la studiul unei
teme de folclor european. Corpusul variantelor
româneºti, Bucureºti, 491 pag.

• 2001, Gândirea magico-religioasã la români. Dicþionar,
Bucureºti, XVII + 278 pag.

• 2002, Petit Dictionaire de mythologie populaire
roumaine. Grenoble, 213 pag.

• 2004, Cununia fraþilor ºi Nunta Soarelui. Incestul
zãdãrnicit în folclorul românesc ºi universal.
Bucureºti, 959 pag.

• 2007, Lupta voinicului cu leul. Mit ºi iniþiere în folclorul
românesc. Bucureºti, 59 pag.

• 2008, Valea Gurghiului. Monografie etnologicã.
Coordonatori: Ion Muºlea, Dumitru Pop, Ion Taloº. Ediþia
a doua  îngrijitã de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, 358 pag.+26
planºe.

• 2013, Omul ºi leul. Studiu de antropologie culturalã,
Bucureºti, 643 pag.

5. În acest galop nepotrivit vârstei noastre, dar
caracteristic temperamentului cu care ne-a înzestrat Soarta
precum ºi vremurilor fugãtoare în care ne este dat sã
vieþuim, am aruncat scurte priviri asupra Omului ºi
Savantului, Ion Taloº, care s-a þinut mereu drept ºi demn,
s-a dedicat total misiunii  alese, fãcându-ºi datoria cu
credinþã, seriozitate ºi profesionalism, chiar ºi când
împrejurãrile nu i-au fost tocmai favorabile.

Trecerea noastrã rapidã, atât cu mintea, cât ºi cu simþirea
prin grãdina cea bogatã ºi frumoasã a vieþii ºi creaþiei
ºtiinþifice ale D-lui prof. univ. dr. Ion Taloº, ne-a ajutat sã ne
facem o impresie personalã cuprinzãtoare asupra temei,
impresie al cãrei fond încercãm sã-l sintetizãm
în”propoziþiile” de mai jos, strãduindu-ne sã surprindem
câteva trãsãturi caracteristice care  conferã originalitate
cercetãrilor acestui mare savant ardelean:

- orientarea preferenþialã a cercetãrii cãtre specii epice
ca: balada, colinda, legenda, oprindu-se la subiecte
deosebite ºi de mare importanþã pentru cunoaºtere -
meºterul Manole, cununia fraþilor, nunta Soarelui, omul ºi
leul;

- dezvãluirea legãturilor creaþiei literare orale cu rãdãcinile
ancestrale ale culturii noastre tradiþionale: gândirea miticã,
creºtinismul popular, filosofia popularã a existenþei,
obiceiurile ºi tradiþiile neamului nostru;

- fundamentarea cercetãrii pe studierea ºi cunoaºterea
profundã a unui mare numãr de texte, pe parcurgerea unei
vaste bibliografii de nivel naþional ºi european ºi utilizarea
largã a metodei comparative, pentru a descoperi relaþii
existente, împrumuturi posibile, influenþe, importanþa ºi
sensul lor, deosebiri, aria de circulaþie în spaþiul naþional ºi
european etc;

- utilizarea în studii a unui limbaj adecvat, caracterizat
prin: proprietate, varietate, claritate, precizie ºi printr-o
construcþie frazeologicã fireascã, accesibilã, plãcutã ºi
odihnitoare, ceea ce nu însemneazã  coborâre în banalitate,
ci, dimpotrivã, salt spre limpezimea ºi frumuseþea clasicã
a stilului.

6. Ion Talos s-a nãscut în localitatea Prodãneºti, jud.
Sãlaj, la 22 iunie 1934, în apropierea sãrbãtorii cu dublã
semnificaþie, þinutã la 24 iunie: Naºterea Sf. Ioan
Botezãtorul, sãrbãtoare creºtinã, ºi Sânzienele sau
Drãgaica, strãveche sãrbãtoare popularã cu funcþii
specifice. La 22 iunie, anul în curs, 2014, savantul va împlini
80 de ani. Cu prilejul acestui eveniment unic în viaþã îl
felicitãm pentru frumuseþea ºi bogãþia a tot ceea ce a iniþiat
ºi realizat în existenþa sa ca om alãturi de cei iubiþi sufletului
sãu ºi în activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi îi urãm
sãnãtate deplinã, ani mulþi, buni, luminoºi, frumoºi, putere
de muncã ºi obþinerea de  noi succese.

La Mulþi Ani!
Cu dragoste ºi aleasã consideraþie,

Augustin Mocanu
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Cuvânt de
îmbãrbãtare seninã

la marea trecere
a maestrului

Theodor Grigoriu
 Maestrul Theodor Grigoriu a fost un Patriarh, un

mare Înþelept în Cetatea Muzicii, unde se intrã numai
dacã ai învoiere de la Johann Sebastian, alt nume al
lui Dumnezeu, recunoscut ezoteric de muzicieni ca
Divinitate Supremã. Încã ucenic, un dubutant curajos
a cãpãtat biletul binecuvântat în anul 1943, când, elev
necunoscut, a câºtigat Concursul pentru compoziþie
„George Enescu”, prezentând juriului cu un quartet de
coarde. Uluirea a fost mare, însuºi George Enescu a
cerut sã-l cunoascã imediat pe mult prea tânãrul
învingãtor printre ursuzii profesori universitari,
compozitori, dirijori, cunoscãtori în tainele partiturilor
indescifrabile.

Dupã trecerea anilor, ajuns la o vârstã venerabilã,
tânãrul de mai ieri compunea zilnic, începând de la
„cântãtori”, ore ºi ore, pentru cã avea de terminat o
lucrare de proporþii uriaºe, Simfonia celor Trei Temple.
Principala ºcoalã muzicalã a maestrului a fost propriul
sãu talent, pentru cã avea diplomã de arhitect.
Paleograf de manuscrise muzicale, editor al muzicii
vechi franceze, muzicolog, prieten al marilor nume din
arta componisticã mondialã modernã universalã ºi
româneascã, de la George Enescu, Ionel Perlea, Mihail
Jora, Marcel Mihailovici la Aram Haciaturian ºi Dmitri
Shostakovich, ultimii doi fi indu-i ºi profesori la
cursurile de specializare de la Conservatorul „Piotr Ilici
Ceaikovski” din Moscova, Theodor Grigoriu este în

primul rând un fenomenal compozitor, cum se
întâmplã, din pãcate, relativ cunoscut în afara
cercurilor de melomani, iubitori de muzicã în
dimensiuni clasice. Nu a compus jazz, nici
rock, nici pop, ci numai sonate, quartete de
coarde, simfonii, oratorii, lieduri, un concert
pentru oboi, patru concerte pentru vioarã
dedicate anotimpurilor româneºti, un grandios
concert „Trinity”, de asemenea pentru vioarã,
instrumentul favorit al maestrului, la care cânta
la nivel de virtuazitate. Oratoriul „Canti per
Europa”, simfoni i le vocal- instrumentale
„Vocalizele mãrii”, „O simfonie liturgicã”,
„Ovid iu la  Tomis” se înscr iu  pr in t re
capodoperele muzicii româneºti dintodeauna.
Din devotament pentru George Enescu, a
orchestrat „‘apte cântece pe versuri de
Clement Marot”, iar suita pentru vioarã ºi pian
„Impresii din copilãrie” a devenit un concert
pentru vioarã ºi orchestrã. La fel,  pr in
orchestrare, quartetul de coarde op. 10 de
Ionel Perlea a devenit simfonie. De asemenea,
a mai orchestrat lucrãri de Giusepe Verdi,
Frederik Chopin, Paul Dukas. Teoretician
muzical al polifoniei ºi eterofoniei, Theodor

Grigoriu a preluat isonurile bizantine în ciclurile sale
de Psalmi. Aplecându-se asupra etosului popular
românesc, a compus „Columna modalã”, un adevãrat
rãspuns, peste veacuri, dat lui Johann Sebastian Bach.

 Muzica lui Teodor Grigoriu este, paradoxal, extrem
de cunoscutã ºi apreciatã, însã fãrã adaosul de nume
al creatorului. Probabil, noi toþi, majoritatea românilor
am vizionat filmele Valurile Dunãrii, Dacii, Columna,
Pãdurea spânzuraþilor, Setea, Fraþii Jderi, Codin, ºi
multe altele. Toþi am apreciat coloana sonorã a acestor
pelicule ºi am rãmas marcaþi de acordurile orchestrei
simfonice care ilustrau fundalul sonor pentru tragicele
scene din Columna, Pãdurea spânzuraþilor, ritualurile
din Dacii. Ei bine, partitura muzicalã aparþinea lui
Theodor Grigoriu. Desigur, cât de curând, orchestrele
simfonice vor readuce în sãlile de concert aceste
magice creaþii, care deja au devenit legendare prin
multe capodopere ale celei de a ºaptea arte.

 Am discutat de multe ori cu maestrul, atât la Casa
memorialã „Ionel Perlea” de la Ograda, devenitã o oazã
de culturã, cât ºi la reºedinþa de la Bucureºti, din
preajma Studior i lor  Telev iz iun i i  Române. Un
apartament modest, dar luminos, de intelectual, de
muzician. Alãturi de pian, pe o masã uriaºã, se
întindeau paginile partiturilor în lucru, caligrafiate cu
tuº de mâna rãbdãtoare a meºterului copist al propriei
creaþii, notã cu notã, barã cu barã. Nu discuta despre
muzica sa, ci despre interpreþii ei. Pentru George
Enescu avea un adevãrat cult, îmi repeta mereu cã
spiritualitatea româneascã se ridicase, prin Orfeul
moldav, pe culmile unde numai Bach, Mozar t ,
Beethoven ºi Brahms mai îndrãzniserã. „Pãrintele meu
spiritual este George Enescu”, aceste cuvinte rãsunau
convingãtor în gura maestrului care compusese
„Omagiu lui Enescu”, partiturã foarte dragã lui Ionel
Perlea, interpretul ei în primã audiþie.

Mulþi ani secretar al Uniunii Compozitorilor din
România, spre senectute Theodor Grigoriu se retrãsese
numai în atelierul sãu de creaþie. Preºedinte al

Fundaþ ie i  naþ ionale „ Ionel  Per lea” ,  a  fost  de
nenumãrate ori invitat la Slobozia, în calitate de
membru în juriul Festivalului naþional „Ionel Perlea”.
În concertele din sala de festivitãþi a Centrului Cultural
i s-au interpretat lieduri pe versuri de poeþi români
clasici ºi contemporani. L-a bucurat mult primirea
titlului de Cetãþean de onoare al municipiului Slobozia,
pe care i l-a dedicat lui „Ionel Perlea”, genialul
ialomiþean pe care reuºise în anul 1969 sã-l invite de
la New York la Bucureºti ºi unde putea în altã parte
sã-l prezinte publicului meloman decât sub cupola
Ateneului Român. Copleºit de amintirile copilãriei, Ionel
Perlea a acceptat, poposind, în cele din urmã în casa
natalã de la Ograda.

Theodor Grigoriu nu pleacã dintre noi, nu pleacã
nicãieri, muzica sa rãsunã pe discuri, poeþii de la Anton
Pann la Eminescu, Blaga ºi Ion Barbu îl îmbrãþiºeazã.
Din ce în ce mai mult, prin interpretarea ºi difuzarea
creaþiei sale îl vom cunoaºte la adevãratele dimensiuni
uriaºe, aºa cã îi  vom da dreptate unuia dintre cei mai
mari creatori români, care spunea cândva: „Modelele
mele de frumuseþe sunt arta clasicã, mãnãstirile din
nordul Moldovei ºi gradioasa armonie a spaþiului în
care am vãzut lumina zilei.”

Maestre Theodor Grigoriu, nu numai cã eºti alãturi
de George Enescu unul dintre marii compozitori ai
secolului XX, dar acum începi sã-i calci direct pe urme
pãrintelui spiritual în veºnicie, unde numele îþi va fi
respectat aºa cum dumneata însuþi ai ºtiut sã cinsteºti
pe toþi înaintaºii nobilei arte a Paradisului, muzica,
unde eºti primit în acordurile grandioase ale orchestrei
ºi corului din „O simfonie liturgicã”.

ªerban Codrin
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