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ADRIAN BUCURESCU
sau
istoricul, hermeneutul, poetul zgubilitic
Mi-a fost dat, ca un privilegiu rar, sã mã întâlnesc de mai
mult ori cu un mare idealist, un reprezentant al speciei
umane despre care poþi afirma cu mâna pe inimã cã este
complet cu capul în nori, copleºit de credinþele sale aiuritoare,
de poeziile ciudate, de cercetãrile de istorie de dinaintea
istoriei vechi, de pe când zeii dominau imaginarul, iar miturile
le povesteau aventurile celeste ºi terestre. I-am spus-o întro zi, cu un fel de dulce nãduf, cãlcat mãrunt pe nervi de paºii
lui de Puk shakesperian, pe o insulã vrãjitã: Pãi bine, tu
semeni cu Elena, nu cea adorabilã din minunata poveste
homericã, ci sfânta, austera, uscata, încruntata Sfântã din
calendarul creºtin. Ca mamã a unui împãrat ticãlos, cãlãu al
viitorilor potentaþi religioºi ºi incendiator de biblioteci, unul
sanctificat cu numele Constantin cel Mare, un fel de Vladimir
Ilici ºi Adolf la un loc, a expediat de la Constantinopol la
Ierusalim o bandã de jefuitori sã-i aducã dovezile vieþii ºi
morþii lui Iisus în Sfânta Þarã. Bineînþeles, slugile imperiale
s-au achitat de sacrele îndatoriri, descãrcându-i la picioare
grinzile crucii, ºtergarul Veronicãi, coroana de spini,
piroanele, bicele rãcanilor de la ordinea publicã, ulcica ºi
picãturile de oþet, suliþa sutaºului. Lipsea vinul bãut ºi pâinea
mâncatã la Cina de Tainã, dar, probabil, marea Doamnã
ignorase aceste amãnunte, dar nici o grijã, s-ar fi achitat la
cea mai micã aluzie. Uite cu cine te compar! Când te
ambiþionezi sã gãseºti ceva, nimeni ºi nimic nu-þi rezistã. Ca
tracolog fãrã învoire de la bãtrânii bicisnici adormiþi în fotoliile
Academiei Române, orbi ºi surzi la argumente, eºti capabil
de orice demonstraþie. Astfel am aflat cã satele ialomiþene sau întemeiat cu mii de ani înaintea oricãrei statorniciri prin
hrisoave, mai ales cele dimprejurul unui Sãrãþeni natal,
vatra pãrinteascã. Profund normal, credinþa poetului a ctitorit
cerul cu amãnuntele stelare ºi pãmântul cu detaliile mitice,
restul este astronomie ºi istorie!
Aþi intuit despre cine vorbesc, despre poetul, tracologul,
jurnalistul ºi, mai mult decât orice îndeletnicire, sã nu mã
prefac, prietenul Adrian Bucurescu.
Profesor de limba ºi literatura românã prin comunele de
la marginea Bucureºtiului (l-a avut mai dãunãzi elev pe
Adrian Copilul-Minune), profesorul s-a iniþiat în tracologie
arhaicã, a redactat ºi a publicat cãrþi, dintre care nu am
reusit sã citesc nici un titlu, pur ºi simplu de negãsit. Dintr-un
foarte scurt fragment din „Dacia secretã” citat în „Scriitori din
zodia Helis” de Titi Damian, transcriu: „Sculptat de om sau
modelat de naturã, Sfinxul de pe platoul Bucegilor
reprezenta, pentru Geþi, capul lui „Orpheus, Domnul Nopþii.”
În acelaºi fragment, Adrian Bucurescu propune o traducere
a unui text orfic, în versuri, inscripþionat pe o cãrãmidã la
Romula, judeþul Olt: de ce aceastã traducere ºi nu alta, mã
întreb, atâta vreme cât nu cunosc sursele de informare ale
istoricului sau mitologului sau ezoteristului nostru.
Cu un renume recunoscut printre tracologi, Adrian
Bucurescu participã la congrese internaþionale, inclusiv în
Statele Unite, unde prezintã, în calitate de invitat, rezultate
ale cercetãrilor sale. Publicat în „Bucureºtiul literar ºi artistic”
din 1 octombrie 2011, scurtul eseu „O civilizaþie pe þãrmurile
României: TROIA”, ne devoaleazã câteva din metodele sale
de cercetare. Concluzia ar fi cã cetatea rãzboiului de zece
ani între coaliþia grecilor conduºi de Agamemnon ºi troienii
lui Priam, subiect al epopeii „Iliada” de Homer, s-ar afla, de
fapt, în Dobrogea, probabil sub straturile arheologice ale
Histriei dezgropate de Vasile Pârvan. Dupã sãpãturile lui
Heinrich Schliemann, existenþa cetãþii tracice asediate pe
malurile Helespontului a devenit din ce în ce mai mai
îndoielnicã. Sãpãturile de la Isarlâk, în Turcia, dupã 1873,
au dus la rezultate modeste, cu tot entuziasmul descoperirii
aºa-zisei „comori a lui Priam”. Ori Troia trebuie localizatã în
altã parte, ori, în ansamblul ei istoric ºi literar, epopeea
„Iliada” este o ficþiune istoricã, respectiv o ficþiune literarã
nãscocitã de un autor cu o forþã de persuasiune totalã. Adrian
Bucurescu porneºte de la argumente ale mitofolclorul
românesc arhaic despre cerb, aflat ca simbol pe steme ºi
sigilii moldoveneºti, în „tulburãtoarea„ „Povestea lui HarapAlb”, în tezaurul getic de la Agighiol, în miturile antice
consemnate de Pisandru, Pindar, Perechide, iar concluzia
este: „chiar denumirea cetãþii HIS-TRIA se poate tãlmãci
prin „A Cerbilor”; mai departe, „Tot aºa, ºi celãlalt nume al
acestei legendare Troia, ILION, trimite la cerb”, sau „numele
celebrei eroine a rãzboiului troian, ELENA sau HELENE, se

poate traduce prin Ciuta, Cerboaica”, pentru ca istoricul sã
tragã o primã concluzie: ”Iarãºi, cercetând geografia miticã
a Troiei din Iliada ºi din alte opere antice, constatãm cã, în
general, corespunde cu cea a Dobrogei”. Urmeazã
exemple, printre care: „numele getic al Dunãrii de Jos, care
delimiteazã Dobrogea, IS-TROS, sugereazã numele
întemeietorului legendar al Troiei, TROS”. În viziunea lui
Adrian Bucurescu, în epopeea Iliada s-ar pãstra straturi
mitoloice tracice arhaice, cu multe milenii anterioare
rãzboiului „homeric”, printre care legende despre straniul
erou Ahile, în realitate un A-KHILLEUS („Cel care conduce”,
sau „cocoºul”) Acesta „s-a rãzvrãtit contra centrului religios,
cultural ºi politic al Troiei, cu gândul de a face din provincia
lui þarã independentã. Întru aceasta a furat statuia Ciutei cu
Coarnele de Aur, patroana sacrã a împãrãtiei, ºi a dus-o în
Grecia, urmãrind a-i demoraliza pe troienii de la centru ºi
a-i încuraja pe propriii lui susþinãtori, prin puterile sufleteºti
atribuite acelei divinitãþi. Cum am vãzut, acelei Ciute sfinte
i se spunea ºi HELENE.” Prinþul A-KHILLEUS, a revenit
împotriva patriei sale cu ajutorul corãbierilor greci;
declanºând un rãzboi, a fost poreclit de traci PROMETHEUS, („Prinþul ticãlos, cel mai scârbos”). Dupã
îndelungate lupte, troienii fideli împãratului PRIAMUS
(„Minunatul”), conduºi de prinþul PARIS („Apãrãtorul,
Salvatorul, Învingãtorul”) ar fi învins pe trãdãtorii lui AKHILLEUS, care au fost mai apoi deportaþi pe Insula ªerpilor,
numitã o vreme, printr-un cuvânc trac COCCAIUS, cuvânt
intrat în limba latinã, cu sensul de „cocoº” (aºadar, cuvânt
pe care limba românã nu l-ar fi moºtenit din latinã, ci din
substratul traco-dacic autohton). Aici s-ar afla un început al
legendei lui Prometeu, mort nu în Insula ªerpilor, ci în
Caucaz. În sfârºit, dupã alte rãzboaie, grecii ar fi învins pe
troieni, cu ajutorul scyþilor, care au ocupat Dobrogea, numitã
multã vreme Shytia Minor, iar pe A-KHILLEUS l-au
proclamat erou al tuturor grecilor, dedicându-i un templu în
Insula ªerpilor, templu atestat arheologic. In concluzia lui
Adrian Bucurescu, „Imperiul fiind sfãrâmat, urmaºii troienilor,
tracii, s-au împãrþit, veacuri de-a rândul, în numeroase
triburi, care de multe ori se luptau între ele. Abia pe vremea
lui Zalmoxis au reuºit sã scape de scyþi, reconstituind o
împãrãþie tracã, mai degrabã spiritualã. Apoi, sub
conducerea marelui Buerebuistas, a mai strãluminat o datã
un imperiu trac, apãrând ºi dispãrând ca un fulger în
vâltoarea tragicei noastre istorii”.
Istoria o cunoaºtem, adaug eu, regatul lui Decebal a fost
distrus în douã rãzboaie de împãratul-cuceritor Traian,
bineînþeles, speriat de reapariþia unui imperiu trac la
hotarele imperiului roman.
În demonstraþiile sale, argumentele lui Adrian Bucurescu
sunt folclorice, mitologice, lingvistice, mai puþin arheologice,
model preluat dupã „Dacia Preistoricã” de Nicolae
Densuºanu. Dupã apariþia teoriilor savanþilor austrieci
Sulzer, Engel, Roesler, la mijlocul veacului al 18-lea, istoricii,
mai ales cei academizanþi, considerã absolutã romanizarea
ºi romanitatea fostelor spaþii tracice, când adevãrul se
dovedeºte mult mai nuanþat; cercetãtorii izvoarelor istorice
încep din ce în ce mai serios sã aibe dubii ºi sã-i recomande
pe romani drept urmaºi ai tracilor; limba românã nu pare
descendenta directã a limbii latine, ci limba latinã ar avea o
origine comunã cu româna într-o limbã tracã arhaicã,
strãromânã. Acestor spaþii aparent tulburi aparþin
prerseverentele cercetãri tracologice, cercetãri enervante,
care deranjeazã pe mulþi, pentru cã „urmaºii Romei”, cu
limbile lor „romanice”, adicã italienii cu limba italianã,
francezii cu limba francezã, spaniolii, portughezii, românii
cu limba românã s-au construit în timp ºi s-au bizuit inclusiv
cu argumente politice, pe istoria scrisã ºi minciuna impusã
de învingãtor. Este din ce în ce mai greu de dovedit cã
limba românã este urmaºa limbii latine, cursurile de
gramaticã istoricã erau, la facultãþile cu profil de filologie,
aproape ilizibile ºi fãþiº absurde, cãci dovedeau
imposibilitatea de a demonstra adevãrul unei minciuni
pentru mincinoºi. Combinate cu informaþiile încã secrete
din Biblioteca Vaticanului, cu uriaºele acumulãri de date ºi
concluzii arheologice, istorice, etnografice, mitologice, nu
peste mult timp, în viitor, multe riduri ºi obscuritãþi din culisele
trecutului se vor schimba în mod dramatic, modificând faþa
istoriei universale.
(continuare în pag. 10)

Pãsãricã, mutã-þi cuibul!
O sã îmi daþi voie sã vã
reproduc aici câteva dintre
declaraþiile berzei din Schitu
Goleºti, fãcute la o conferinþã
de presã dupã întoarcerea din
þãrile calde. Întrebatã fiind
despre situaþia sa locativã,
barza a spus: „Nu trebuie sã
luaþi în tragic faptul cã un
Dan Elias
minister al oamenilor a hotãrât,
dupã toate regulile, sã-mi realoce cuibul. Pentru cei
care nu sunt familiarizaþi cu ciripitul lor, precizez cã
realocatul este similar cu a te bãga unde nu-þi fierbe
oala ºi spun asta în cunoºtinþã de cauzã. Sigur cã,
revenitã în acest loc – þarã, dupã cum îi spun ei –
am fost surprinsã sã constat cã bietul meu cuib
deranja. Acum trebuie sã recunoaºteþi cã oamenii
sunt deranjaþi de tot mai multe lucruri. Dacã le citiþi
cãrþile, puteþi observa cu uºurinþã cã ceea ce îi
înconjoarã este numit de ei naturã, adicã un ceva
pe care ori stau cu fundul, ori îºi bagã picioarele.
Noi toþi suntem definiþi ca fiind folositori sau nu ºi în
funcþie de asta au faþã de noi un comportament diferit.
Nu vreau sã vã reþin atenþia cu nimicuri, dar nici nu
pot sã nu sintetizez conceptul de folositor în viziunea
lor; tot ce bagã-n gurã ºi ce trag pe gatere sau în
abatoare. Nu vreau sã le aduc tocmai eu
circumstanþe atenuante, dar gândiþi-vã ºi voi ce
vârstã au! Sunt niºte copii!
Despre persoana care a reclamat faptul cã nu
poate viziona programele televiziunilor din cauza
fâlfâitului meu, ºi cã, eu ºi puii mei, îi fãceam
murdãrie în curte, cuvintele sunt de prisos. V-am
mai atras atenþia asupra acestui fapt, respectiv
despre conceptul lor de proprietate, despre plãcerea
de neînþeles de a se închide între ziduri sau garduri,
ºi de fiecare datã mi-aþi rãspuns sã am rãbdare cã
o sã le vinã mintea la cap. Despre aºa zisa murdãrie
pe care am face-o noi, nu pot decât sã spun aici
rãspicat cã mi se pare o obrãznicie fãrã margini!
Dacã am putea sã-i luãm cu noi, mãcar o singurã
datã, în zbor, poate cã ar vedea cum aratã planeta
de sus; o imensã groapã de gunoi, plinã de mizeriile
ºi dejecþiile lor. Dacã fãcutul de gunoi ar fi un criteriu
de locuire, ar fi trebuit de multã vreme sã-i mutãm
pe ei într-un colþ pãrãsit de galaxie.
Le transmit prieteneºte sã facã ciocul mai mic!
Noi ne întoarcem în þara lor rece, din þãrile calde,
unde am putea oricând sã rãmânem; ei o fac? Noi
nu ne lãsãm copiii în cuiburi sã se descurce singuri,
cu râme ºi broscuþe aruncate de vecini ºi nici nu
plecãm dupã cuci, cu maºini ºi vile! Apropo! De
multã vreme vreau sã protestez faþã de o practicã
lingvisticã. În dicþionarele lor de ciripit existã un
sinonim golãnesc pentru ceva ce nici mãcar nu
zboarã ºi care face o referire de neînþeles la specia
noastrã; este vorba de pãsãricã. Sã le fie ruºine!
Nu vreau sã insist pentru cã, dupã cum bine ºtiþi,
noi mai avem ºi treabã de fãcut. Trebuie însã sã le
transmit oamenilor ca data viitoare când îmi vor pune
un afiº, mãcar sã roage pe cineva care nu este
analfabet sã-l scrie, ca sã-l pot înþelege.”
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Dan Elias, p. 1 – Politicienii noºtrii nu sunt nici mai
buni, nici mai rãi decât alþii. Li se poate imputa în primul
rând faptul cã, profitând de inocenþa politicã a poporului
român, l-au împãrþit în tabere divergente, fãrã nicio
identitate ideologicã. Cât timp peste un sfert din populaþie
trãieºte în afara þãrii nu poþi susþine un mesaj naþional
agresiv. O poþi face prin difuzie culturalã ºi prosperitate
economicã. Cât despre al doilea subiect, moldovenii se
vor întoarce spre Romania când vor fi dependenþi de
gazele, benzina ºi energia noastrã electricã. Cum credeþi
cã vor accepta nenumãratele clanuri KGB-iste controlul
fiscal ºi juridic românesc?
Margareta, p. 1 - Pânã la urmã ce importanþã are de unde
vine sãrbãtoarea, dacã este încã un motiv de petrecere?
Petru Botezatu, p. 1-2 – Subliniaþi odatã în plus cã
patriotismul nu s-a demonetizat.
Maria Enache, p. 3 – În poezie este importantã
sinceritatea.Versurile dumneavoastrã sunt savuroase.
Dan Elias; Costel Bunoaica, p. 3 – Ilustraþi perfect
dispoziþia omului de a trãi poezia.
Gheorghe Dobre, p. 3 - Se spune cã virusul nebuniei a
cuprins un întreg regat. Singur regele a scãpat neatins
pentru a trãi drama supuºilor sãi, care la un moment dat
îi voiau capul.
-Cum sã procedez? întrebã regele un venerabil vrãjitor.
-Ia virusul! îl sfãtui acesta.
De atunci nimic nu a mai fost anormal în regat.
Antonia Bodea, p. 4 - Nu am volumul, dar numele doamnei
Stoicescu este suficient pentru a gira calitatea versurilor.
Ion Roºioru, p. 5 - Nu mã pot abþine sã vã felicit pentru
frumuseþea deosebitã a poemelor.
Gheorghe Dobre, p. 5 - La bãtrâneþe realizãm cât de
spontani eram în tinereþe. Ne naºtem cu un simþ intuitiv
remarcabil, care cu timpul se dilueazã în raþionalism.
Carmen Tãnase; Loredana Stan, p. 7 – Când citeºti
dimineaþa poezie bunã, toatã ziua sufletul îþi rãmâne
deschis. Este un elixir ce coloreazã orele diurne ºi-i face
pe oameni mai fericiþi. În consecinþã, dumneavoastrã vã
asumaþi un rol important, ca toþi poeþii conºtienþi de
valoarea operei lor.
g. alex, p. 7 – Fiindcã rãul face parte din natura noastrã,
ar trebui mai întâi sã-i diminuãm influenþa individual ºi
apoi, printr-o culturã agresivã a binelui, sã facem binele
dominant în conºtiinþa colectivã.
Marian Hotca, p. 6 – Chiar în câteva versuri, poeþii
adevãraþi îºi dezvãluie personalitatea.
P. I. Creþu, p. 8 – Fãrã comentarii.
Valeriu Stoica, p. 9 – Un povestitor remarcabil. Cum
se împacã pictorul cu scriitorul?
Poeþi din Macedonia, p. 10-11 – Acesta-i adevãratul
mecenat cultural. Felicitãri, Gheorghe Dobre ºi Dina
Cuvata!
Titi Damian, p. 12 - Nu cunosc autorul.
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F. L. Dalian – Probabil ºtiþi ºi dumneavoastrã, dar proza
scurtã este domeniul literar în care excelaþi.
Gheorghe Marinel, p. 10 – Ce farmec au aceste
rememorãri!
Grigore Spermezan, p. 17 – Emigranþii sunt de mai
multe categorii, dictate de motivaþii ºi culturã. Istoria
fiecãruia dintre ei poate fi subiect de roman, asta înainte
de 89. Dupã, emigraþia nu mai are aceleaºi valenþe fiindcã
individul se aflã la un click distanþã de patrie, sau la cel
mult 12-13 ore de zbor cu avionul. Putem vorbi doar despre
o stare de spirit la unele persoane.
Oana Miruna Mãchiþã, p. 20 – Aveþi talent.
Margareta, p. 20 –Vã sfãtuiesc sã folosiþi numele real.
E pãcat sã intraþi în ZODIA HELIS cu un pseudonim.
„Margareta ” poate rãmâne între paranteze.
I. Neºu, p. 19 – Domnul Stoian este în primul rând un
prozator talentat, chiar dacã scrie monografii sau
memorialisticã.
Adrian Bucurescu, p. 16 – Cînd vom ºti mai multe
despre daci, istoria poporului român se va scrie altfel.
Dorina ªiºu, p. 19 - Trãdarea – o caracatiþã cu o mie
de braþe. Puteþi scrie zeci de cãrþi pe aceastã temã.
g. alex, p. 19 - Eu cred cã în fiecare partid politic existã
oameni integri, numai cã ariviºtii, cei lipsiþi de scrupule,
se bagã întotdeauna în faþã, iar când ajung în vârf se
înconjoarã cu indivizi de aceeaºi teapã. Cã tot ei fac legile,
pentru a le eluda fãrã consecinþe, înseamnã cã nu vom
scãpa de aceastã plagã decât prin rescrierea clarã ºi
simplã a legislaþiei. Penalizându-i fãrã milã, câþi credeþi
cã vor mai dori sã ajungã în vârf?
R. A. Vlãdãreanu, p. 15-16 - Fãrã comentarii.
Marian ªtefan, p. 13-14 – Un istoric, dublat de un scriitor
talentat, nu poate produce decât articole ºi cãrþi ce se citesc
ca un roman, pãstrându-ºi nealteratã rigoarea ºtiinþificã.
F. Ciocea, p. 20 - Pariez cã un tip din lumea asta va
pune în practicã aceastã idee, plauzibilã dacã þinem cont
de exploziva revoluþie ciberneticã.
Santo Domingo - 06.03.2015
Dan Simionescu

AUGUSTIN MOCANU
ÎNTRE SAT ªI ORAª
Ediþia a II-a a acestei minunate cãrþi vine mai împlinitã.
Privind fotografia monumentului ridicat pentru a marca
împlinirea a 800 de ani de existenþã a Bojului, mã gândesc
cã domnul Mocanu a construit un monument mult mai
durabil prin cãrþile domniei sale, monument pentru care
nu numai bojenii îi pot fi recunoscãtori.
Cu o mãiestrie de netãgãduit, domnul Mocanu conservã
în acest volum o lume dispãrutã, sau cu substanþa diluatã
pânã la dispariþie. Datoritã autorului lumea asta va rãmâne
vie pentru totdeauna în paginile tipãrite ºi cred cã nu peste
mult timp, recunoaºterea unanimã a acestei opere se va
înfãptui în conºtiinþa contemporanilor noºtri.
Paris
03.03.2015

CONSTANTIN GHERGH
ENCICLOPEDIA
MARTIRILOR DIN DEªERTUL
GHERGH
Domnul Ciocea mi-a trimis acest volum consistent de
733 pagini, cu o notã foarte entuziastã. Sincer sã fiu, mam îngrozit. Cine mai scrie astãzi romane de 700 de
pagini? Apoi l-am citit, circumspect la început ºi am
descoperit o capodoperã. Nu este un roman, ci un lung,
dantesc ºi fascinant poem. Probabil autorul a traversat o
dramã existenþialã fiindcã numai sub teroarea ei poþi scrie
asemenea cãrþi. Cunosc scriitori care ºi-au desãvârºit
marea operã în astfel de situaþii, posedaþi la propriu de
un alter ego ce a pus stãpânire pe spiritul lor. Conºtiinþa
extincþiei nu i-a epuizat, dar creaþia, efervescenþa ei i-a
vindecat de cele mai multe ori. Dacã gãsiþi cartea, citiþio, meritã. Veþi descoperi drama unui om care a traversat
deºertul Ghergh, deºert ce nu poate fi strãbãtut decât de
beneficiarii graþiei divine.
Paris – 02.03.2015
Dan Simionescu

LANSARE DE CARTE
“Teste de istorie pentru admiterea la Academia de Poliþie
Alexandru Ioan Cuza”
Miercuri, 25 martie, cu începere de la ora 11.00 la
Biblioteca Judeþeanã ªtefan Bãnulescu - Slobozia, Ialomiþa
a avut loc lansarea volumului semnat de Emilia Vlad “TESTE
DE ISTORIE pentru admiterea la Academia de Poliþie
Alexandru Ioan Cuza”, editat la Editura Cetatea de Scaun
Târgoviºte. Autoarea declarã în Prefaþã: “Dacã pregãtirea
examenului de admitere la Academia de Poliþie ar fi o
cãlãtorie, de bunã seamã, prezenta lucrare ar fi o hartã pe
care o punem la dispoziþie spre folos ºi împlinire” celor care
aspirã la statutul de poliþist.
Cartea este conceputã dupã programa de bacalaureat
a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinifice ºi a
manualelor aprobate ºi utilizate în ºcolile româneºti. Cele
114 teste conþin câte 30 de subiecte a câte 3 puncte
fiecare. La sfârºit se gãsesc testele recapitulative ºi cheile
de verificare, astfel cã elevul sau candidatul la admiterea
la facultate se poate autoevalua pe parcursul pregãtirii.
Emilia Vlad este din anul 1995 profesor de Istorie la
Colegiul Naþional Mihai Viteazul Slobozia, membru în
Consiliul Consultativ al Inspectoratului ªcolar Ialomiþa
pentru disciplina Istorie ºi a deþinut funcþii de metodist ºi
formator judeþean de-a lungul timpului. Elevii pe care i-a
îndrumat au obþinut rezultate prestigioase la olimpiade
ºi concursuri naþionale, regionale, judeþene. Cercetarea
istoriei ºi a tradiþiilor ialomiþene s-au aflat printre
preocupãrile specialistului Emilia Vlad care a participat
la simpozioane naþionale ºi internaþionale pe teme de
istorie, cum ar fi: Simpozionul Naþional ”Dascãlul, de
profesie român” din cadrul proiectului naþional “România,
þara mea”, Simpozionul Internaþional “Non-violenþa în
ºcoalã ºi în spaþiul comunitar”, Sesiunea internaþionalã
de comunicãri ºtiinifice „Culturã ºi civilizaþie la Dunãrea
de Jos”. Emilia Vlad a publicat comunicãri ºtiinifice, articole
sau studii în diferite reviste de istorie ºi culturã, face parte
din colegiul de redacþiei al Revistei de istorie Naparis ºi
este membru fondator al Asociaþiei Culturale Helis.
Lansarea de carte este dedicatã Zilei Poliþiei Române - 25
martie care va împlini anul acesta 193 de ani de la înfiinþare.

Media vs. primãria
Rãsfoind printre hârtii mai vechi am dat peste un
document intitulat “Protest public”, emis în anul 2012 de
primarul unui municipiu împotriva afirmaþiilor unor reporteri
de la o televiziune din România, prin care aceºtia au
denigrat în mod grosolan acest oraº paºnic din marea
câmpie românã, cu oameni cumsecade, în majoritate
sãraci dar cu mult bun simþ.
Primarul era indignat de faptul cã reporterii respectivi
au susþinut cã oraºul ar fi fost întemeiat de un puºcãriaº
ºi cã în trecutul mai îndepãrtat aºezarea aceasta se
numea “Vai de ei”. Ca argumente, primarul susþinea cã
oraºul a fost ctitorit de domnitorul Matei Basarab, iar
numele localitãþii nu a fost niciodatã “Vai de ei”, aceastã
pretinsã denumire provenind dintr-o legendã falsã.
Demersul primarului este cel puþin un gest firesc, acesta
apãrându-ºi cu determinare urbea pe care o pãstorea,
indiferent de partea cui era dreptatea.
Or, dacã în cazul în care primarul nu spune adevãrul,
atitudinea lui nu este de condamnat, cum este în cazul
reporterilor, care s-au folosit în emisiunea lor televizatã
de date ºi informaþii false, prin gestul lor, reporterii
încãlcând deontologia profesiei de jurnalist, denigrând un
oraº, o comunitate din propria þarã, iar pe de altã parte,
dezinformând publicul telespectator. Are însã ºi primarul
vina sa. Ca multe alte personaje din administraþia publicã,
n-a fãcut aproape nimic pentru informarea opiniei publice
despre locul pe care l-a manageriat, despre ce este bun
ºi mai puþin bun în teritoriul pe care l-a administrat, dând
astfel posibilitatea unor reporteri rãuvoitori sã facã
comentarii mincinoase la adresa comunitãþii respective.
Dacã cei în drept, prin funcþia lor, ar comunica permanent
ºi cu profesionalism, nu ar mai fi loc de manifestãri ºi
linºaje mediatice.
g. alex

au râs de el cu aceastã boalã exoticã, freudianã,
se explicã mama fiului destrãbãlat. dar doctorul
care-l consultã pe bãiat o contrazice.
aude în stetoscop zborul, nicidecum zbaterea.
potrivit firii sale ticãloase, fiul
a ajuns acasã cu o întârziere de un sentiment.
îºi urãºte mama, care este desãvârºitã,
are picioarele lungi, încã sângereazã impecabil
ºi nu o poþi considera complet nepriceputã
în ale fericirii chiar dacã
prezenþa ei în poem e exosomaticã.

este în lume un dezgust rafinat

Nicolae TEOHARIE

la vamã
strãjerii ne pun întrebãri despre sex.
convoiul murmurã ºi se miºcã sub ploaia rece.
nici nu poate fi vorba de conºtiinþã, cã doar
n-om fi oameni. din mulþime iese un matroz
pierduse ºirul zgomotelor cât timp a spãlat liniºtea
ºi a aºezat-o între vulturi
mã credeþi sau nu, marinarul era nefericit
“femeile sunt naufragii nocturne, spunea. pe timp
de furtunã porturile sunt simple târfe în care
se adunã bãrbaþi lepãdându-ºi plicticoasele frici.
pânã când strãjerii vor deschide poarta nu vãd
nici o piedicã în a ridica o cârciumã.”
dimineaþa am trimis-o pe una din cercul femeilor
decorative sã le arate sexul. una care umbla
cu o sticluþã de vitriol în poºetã
ºi tot întreba de bãrbatul din blow-up.
toþi sunt niºte javre, zicea femeia cu vitriolul în geantã,
dând la o parte toamna de i se vedea semnul
nefericii pe gât.

ne mai naºtem o datã
sã se tragã o linie în sala de naºteri
o linie în sala de aºteptare a vieþii
sã vinã bãrbaþii care ºi-au îngropat mâinile
în stoluri de pãsãri migratoare
sã vinã ºi sã împartã, sã ajungã la toþi
staþi liniºtiþi. un text al genezei va salva
aceasta ultimã facere. avem minuni pentru toþi
staþi la rând, nu vã înghesuiþi
s-au bãgat minuni la maternitate, se mai striga
prin cartiere mãrginaºe, prin colibe ºi sate
s-au bãgat minuni la maternitate, murmurã femeile
bãtrâne, fetele urâte ºi cei ce au ucis
staþi la rând, striga bãrbatul care seamãnã
cu un înger atât de uzat încât, þinându-l în luminã
puteai sã vezi gãurile prin care s-au strecurat
sufletele celor de demult. oh, nu vã înghesuiþi, iatã
adevãr spun vouã: mâine
vã veþi arunca pruncii în tomberoanele vieþii.

o boalã exoticã
pânã sã ajungã acasã fiul destrãbãlat
trece prin ºapte cârciumi, trece prin ºapte
femei ºi tot atâtea închisori ale cãrnii
îndoiala îl va locui o singurã datã.
asta dãuneazã grav poemului ºi poemul
va trece prin ºapte chimioterapii,
prin ºapte cenzuri ale tãcerii.

este în lume un dezgust rafinat, o penumbrã
ºi teama cã nu vei veni. fãrã sã fi pus sângelui
vreo întrebare, femeie, sunt trist. am tras
de pe mine anii, copilãria, iluzia ºi asta-i
confuzia. se pare cã exist ºi te aºtept.
în faþa stãrii civile, nu mai ºtiu cine sunt.
o substanþã tristã care s-a adunat într-un gol.
un dulap. un fel de fiinþã cu rafturi din care
scot cãrþile ºi încep sã citesc, aºezându-mi cuvintele
pe umeri, ca niºte aripi înfipte în aerul gros
ºi murdãrind ultimele capitole ºi rochia ta albã
cu un fel de ceaþã a înãlþãrii.
sunt atat de stins încât folosesc doar penumbre
de aceea nu pot sã-þi vorbesc despre acel gol obosit
decât într-un fel în care tu sã mã ºi crezi puþin.
nu, nu mã refer la un uter de mamã obosit
de atâta cerºit de fiinþã.
n-a fost tocmai ideea mea sã vin pe lume
luna nu a însemnat mare lucru în viaþa mea
ºi, deºi acum ne facem semne amicale, iatã
port o paloare decãzutã din drepturi.

Dan ELIAS

TEXTELE
Sã curgã
Pentru cã el era timpul, nu exista nici urmã de bãtrâneþe
în afara lui. Frunzele nu cãdeau, iarba nu se maturiza,
apa râurilor strãlucea precum o oglindã în care tot argintul
aþipise cu palma sub cap. Ceea ce era cald n-ar fi putut
fierbe niciodatã, iar ceea ce era rece nu respira. Inventase
vara ºi atât. Ca sã nu fie singur, lãsase pe maluri, în
pãmântul moale sau pe nisipuri, toate urmele paºilor lui,
ca ºi cum sute de umbre l-ar fi înconjurat. O vreme ºi-a
simþit palmele atinse de memoria lucrurilor; apoi a simþit
chiar lucrurile, ca mai târziu sã nu mai simtã nimic. Aºa
au început amintirile. Dacã ar fi fost dupã el, în acele
clipe s-ar fi oprit. Pentru cã el era viaþa, nu exista nici
urmã de moarte în afara lui. Doar din plictisealã mai
schimba din culori; amestecând sau pur ºi simplu
aºezându-le unele peste altele ca niºte cuverturi. ªi pentru
cã nimeni nu ºtia sã recunoascã dimineþile, ele nici nu
existau…. A fost suficient ca o singurã frunzã, dintr-un
singur copac, sub cerul clar al singurei amiezi, sã-ºi dea
drumul din braþele crengilor, îndrãgostitã pânã peste poate
de propria umbrã întinsã în iarbã. Aºa a început moartea;
prin voia lucrurilor fãcute de el. ªi dintr-o datã toate au
început sã curgã în jurul lui; sã-l atingã, sã-l mângâie, sãl sãrute. Râurile se-ndrãgosteau de maluri; norii fãceau
copii din abur ºi-i picau pe pãmânt; ºi pentru prima datã,
pãsãrile aveau voie sã se aºeze-n copaci, spunându-ºi
poveºti despre cer ºi pãmânt. Din urmele paºilor, ca dintro drojdie necunoscutã, au început sã creascã trupuri
asemenea lui; ºi pentru cã aºa a vrut el, sã se recunoascã,
deºi nu se vãzuse niciodatã, în carnea acelor forme, a
lãsat timpul lui sã curgã în ele, fãrã nici o regulã. La sfârºitul
zilei, într-un amurg pe care nu-ºi mai aducea aminte sãl fi pictat, a tras dintr-un plop o scarã de lemn ºi a plecat
sã priveascã; doar sã priveascã.

Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE
• În toatã istoria omenirii, democraþia n-a fost mai
rãspânditã ca acum. E vârful vârfurilor civilizaþiei. Nimic
mai fals! Existã o legãturã trainicã între democraþie ºi
libertate? Daþi definiþia libertãþii ºi apoi arãtaþi-mi mãcar
un semen liber. Nu-l veþi gãsi. Poate doar dacã oamenii
de ºtiinþã vor mai descoperi un trib, de care nu se ºtia,
prin jungla Amazonului. Dar, din momentul descoperirii,
acei oameni au terminat cu libertatea. De fapt, preþul
civilizaþiei este plãtit foarte scump prin pierderea
acceleratã a libertãþii. La drumul pe care ºi l-a ales
omenirea, altfel nu se poate. E un paradox aparent. Adicã
omenirea a adoptat o formã de organizare eficientã, dar
care nu mai are nici o legãturã cu definiþia din dicþionare a
democraþiei. ªi nu mai are nici o legãturã cu libertatea.
Am trecut la alt nivel ºi nu ºtim sã-i dãm un nume. Aºa cã
îl folosim pe cel vechi, golit de conþinutul iniþial.
• ªtire în presa noastrã: „Au fost gãsite rãmãºiþele lui
Cervantes, autorul nuvelei Don Quijote de la Mancha”.
Miguel de Cervantes va avea acum un mormânt numai al
lui, single, la care vor veni admiratorii cãrþilor sale. În ceea
ce priveºte „nuvela”, noi, ãºtia mai bãtrânii, continuãm sã
credem cã e roman. Ne întoarcem, uºurel, de unde am
plecat, adicã în regnul animal.
• Ne urcãm în pom, de unde coborâsem nu cu mult
timp în urmã.
• Descopãr, clipã de clipã, îngrozit, cã totul se rezumã
la bani. Ochiul diavolului. Care bani au un singur scop: sã
facã alþi bani. ªi tot aºa. Banii au devenit scop, nu mijloc.
În acest loc trebuia sã ne ducã evoluþia? Eu cred cã, de
fapt, aici e sfârºitul. Dacã nu gãsim altceva, care sã ne
uneascã schimbându-l între noi, chiar poate fi sfârºitul.
• Pe 20 martie e Ziua internaþionalã a fericirii. Ce zi!
• Zorii unui nou apus.
• Viaþa nu e o ºcoalã. E un haos în care trebuie sã
improvizezi tot timpul ca sã supravieþuieºti.
• Nu e bine sã iei prea în serios toate lucrurile serioase.
Devii sclavul lor ºi, zãu, parcã nu mai are nici un haz.
• Incontrolabile controale ne cenzureazã pânã ºi somnul.
Deparazitarea e o necesitate. Nu ne mai dãm seama cât
de obosiþi suntem ºi alergãm voioºi, legaþi la carul triumfal
al aºa zisei civilizaþii. Momentul când lucrurile îºi vor arãta
colþii a venit.
• „Orgoliul nu vrea sã datoreze ºi egoismul nu consimte
sã plãteascã.” De unde ºtia La Rochefoucauld chestia
asta?
• Pe trotuare nu eºti romantic decât atunci când tempiedici de trecãtori ºi ei te-njurã sãnãtos. Pãi, nu-i un
ritual prea sacru ieºirea-n stradã, mai ales când nu e
strada ta.
• „...peºti iviþi deodatã/sub un plug în arãturã, cã ºi
plugul stã-n uimire.” (Juvenal, Satira a XIII-a) Toatã treaba
e sã nu fii tu plugul. Dacã eºti altceva, îþi revii mai repede.
• S-au demodat florile chiar aºa de tare ca oferirea unui
buchet sã devinã o jignire?

Georgian Ghiþã

Frigul
Frigul naºte umbre lungi,
feþe de gheaþã îmbibate cu miros de benzinã
scuipatã lângã semafoarele mioape.
În acest anotimp, unele lucruri se ascund de noi,
nãscându-se altele în cãutare de hranã ºi apã.
Animalele zbiarã la prima lunã
care strãluceºte precum inimile îndrãgostiþilor
prinºi sub ea.
Ziua fuge din carul sãu luminat,
totul golindu-se de ea, ºi ea golind totul
în faþa noastrã, unde pustiul adunã stele,
iar versurile mele se transformã într-un inel.
De-aº putea cununa îngerii între ei...
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Lili BALCAN

Momente
din viaþa oamenilor
simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)
(urmare din numãrul trecut)

ªUETÃ CU TREI ELENE
Dupã o pauzã de câteva luni, se întâlneau iarã cele trei
veriºoare, spre deliciul lor, cãci puteau vorbi orice, slobode
la gurã, cum s-ar zice, slobozenie pe care numai gradul de
rudenie þi-o poate da. Pe cea mai mare Elena, numãrând
peste 70 de ani, celelalte douã o numeau ºi ”naºa”, fiind
botezate de pãrinþii ei, ambele cu numele Elena.
Între ele îºi ziceau: Naºa, Coca ºi Lili.
Coca ºi Lili, trecute de 60 de ani, încercau cu disperare sã
mai pãstreze câte ceva din tinereþea lor, salvând aparenþele
prin mascarea sârguincioasã mãcar a o parte din toate acele
defecte ce parcã dãdeau nãvalã...
Cochetãria femininã nu o abandonase nici pe Naºa, care
îºi pusese în valoare trupul subþire purtând pantaloni de
milanez peste care asortã o bluzã diafanã din voal ivoriu ºi
numeroase bijuterii adevãrate, având valoarea anilor ‘40,
moºtenire de la mama sa, naºa Bibica.
Invidioase, Coca ºi Lili, care se luptau de mult cu
kilogramele, mai mult fãrã succes, o apostrofarã de la intrare:
- Ai corp de balerina bãtrânã !
Parcã ciupitã de fund, Naºa le rãspunse înþepatã:
- Puteaþi sã vã opriþi la balerinã ! Nu credeþi ?
- Vrabia mãlai... râserã cele douã cu nodul în gât, cãci
vãzuserã ºi ceasul de aur de la mâna naºei, despre care nu
ºtiau...
Se aºezarã, ca de obicei, în jurul mãsuþei din sufrageria lui
Coca, fãcându-ºi, dupã îndelungi frecuºuri, câte un culcuº
confortabil pe canapea ºi fotolii. În apartamentul spaþios aflat
la etajul ºase al unui imobil bucureºtean din Calea Moºilor,
nu erau decât ele trei, neaprinzând nici mãcar televizorul, ca
sã se audã mai bine ºi în sfârºit sã vorbeascã, sã vorbeascã
ºi iar sã vorbeascã...
În numai câteva clipe pe masã apãrurã platoaºe cu
specialitãþi. Naºa, criticã, nedezminþindu-ºi statutul de fostã
profesoarã severã, se adresã piºcãtor gazdei:
- Coca, dragã, dar ceva de casã nu ai ?!
ªtiind lecþia, Coca se grãbi sã replice:
- Naºa, dacã te uiþi atent, periºoarele alea micuþe sunt fãcute
de mine.
- Aa ! Stai sã-mi pun ochelarii, sunt într-adevãr micuþe…
dar… sunt periºoare de casã! conchise ea râzând cu poftã.
- Ei, se trezi ºi Lili, dar ºi eu am fãcut fursecurile !
- Aha, se amuzã Naºa în continuare, bine, confirm încã o
datã cã sunteþi niºte gospodine!
- Cum adicã ”niºte gospodine ”? se interesã Coca simþind
ironia.
- Adicã faceþi mai mult în trei zile decât într-una ! rãspunse
Naºa hohotind de râs, spre stupoarea celor douã, care parcã
vorbite o întrebarã în cor:
- Daa… ! Dar tu ce ai fãcut ?!
Naºa, luându-ºi o expresie de totalã plictisealã ºi fãcând
cu mâna prin aer a lehamite, le rãspunse:
- Eu, fetelor, am depãºit de mult condiþia asta de… cum îi
zice? pocni ea din degete în cãutarea cuvântului care parcã
îi repugna, de…gospodinã, aºa cã am adus un foarte frumos
tort de cofetãrie… Este plin, dar plin de ciocolatã !...
- Toort ! se indignã Lili. Ai fãcut-o dinadins sã ne explodeze
colesteroalele ºi kilogramele !
Coca desfãcu încet, cu multã grijã, înveliºul tortului. Arãta
uluitor! Un vaiet general se auzi, apoi strigãtul lui Lili care încercã
sã articuleze, salivând parcã drogatã, uitând total de dietã:
- Este mare! Sã-mi dai ºi acasã o porþie!
- Dragele mele, abþineþi-vã în oricare altã zi, dar nu acum!
Acum ne bucurãm! Nu-i aºa?! Coca, repede farfurioarele! Eu
am sã-l tai! porunci naºa deschizîndu-ºi larg braþele într-un
gest amplu cu care vroia sã-ºi arate generozitatea ºi preaplinul
cu o imitaþie teatralã de a-ºi sufleca mânecile de parcã s-ar fi
pregãtit sã punã murãturi! ªi oricum, continuã pe acelaºi ton
vesel, nu vã mai chinuiþi degeaba, nu veþi fi niciodatã niºte
silfide, aici este vorba de genã, deci nu aveþi cui semãna
slabe, eu sunt slabã pentru cã o moºtenesc pe mamaia Veta.
Lili, parcã revenitã la realitate, se revoltã:
- Voi întotdeauna trebuie sã faceþi regulile ºi eu sã mã supun!
De parcã a fi profesor sau inginer e mai ceva decât a fii
economist, ca mine!
- Mai terminã, dragã, cu frustrãrile tale, aici nu e vorba de
profesiile noastre, interveni Coca împãciuitoare, ºi pânã la
urmã nu te obligã nimeni sã mãnânci!
Disperatã, Lili încercã sã se motiveze:
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- Pãi, cum!? Eu alerg în fiecare zi pe stadion, fac câte 6-7
ture, de râdºi copiii de mine, ºi apoi vin sã mãnânc tort!?...
- Cum adicã râd ºi copiii de tine? întrebã miratã naºaprofesoara.
- Stai sã-þi spun! începu Lili povestea. Sãptãmâna trecutã
alergam liniºtitã, când mã simt secondatã, pe dreapta, de un
bãieþel ce tot fãcea ocoluri stadionului pe o bicicletã. L-am
recunoscut pe Pârvu Ionel, minorul de 14 ani, cu ale cãrui
probleme sociale mã confruntasem pe când lucram la
Primãrie. El întruchipa toate racilele sociale, cum s-ar zice
era ”mizeria umana la purtãtor ”!
- Dezvoltã, fi mai explicitã! se foi naºa–profesoara,
devenind dintr-odatã atentã, adresând cu mâna Cocãi un
semn de refuz categoric faþã de atenþiile culinare cu care
aceasta le îmbia necontenit.
- Adicã, tot tacâmul: tatã farã servici, hoþ, reclamagiu, mamã
fãrã servici, locuinþã socialã datã de Primãrie într-o cladire
ruinatã, dezafectatã, ce stã sã cadã, alþi ºapte fraþi, toþi trãind
din cerºit ºi mila publicã la parastase ºi înmormântãri…
Lili spusese toate acestea dintr-o rãsuflare, ca pe o lecþie
ºtiutã ºi peste care dorea sã sarã cât mai repede cãci îi trezea
amintiri neplãcute.
- Bine-bine, situaþia asta s-a cam generalizat, dar de ce
era el ”mizeria umanã la purtãtor” cum ai spus?! se interesã
ºi Coca inginera, care, pragmaticã fiind, cu greu o fãceai sã
se impresioneze.
- Pãi… acest bãiat a avut prima dispariþie de acasã la vârsta
de 6 ani... Lili fãcu o pauzã, apoi continuã cu vocea sufocatã
parcã de un nod în gât: a fost victima abuzurilor fizice ºi de
atunci dispare periodic, este adus acasã de Poliþie ºi þinut
sub observaþie de inspectorii de la Protecþia Copilului. Privit
aºa, eu, la aceastã datã, dupã atâþia ani de experienã în
domeniu, pot zice cã este un copil pierdut…
- De ce nu-l instituþionalizeazã cei de la Protecþia Copilului?!
- Ei! S-a instituit o supraveghere asupra lui dar ºi aºa tot
scapã, nu stã, fuge, este rebel ºi apoi are pãrinþi!...
- Hai ! ªi ce vroiai sã spui cu asta, cã doar nu ne-am întâlnit
aici sã vorbim despre promiscuitatea vieþii ?! se ofuscã Coca.
- Dragã, vroiam sã spun cã pânã ºi copilul ãsta a râs de
mine!... se agitã Lili în canapea, vãdit nerãbdãtoare sã-ºi
depene povestea fãrã întreruperi.
- Cum?! se interesarã dintr-odatã amândouã.
- Pedalând pe lângã mine ºi þinându-ºi ritmul cu al meu, îl
întrebai: Pârvule, de unde ai bicicleta?
- Mi-a dat-o un om sã dau ºi eu câteva ture… rãspunse el
fãrã chef, întorcând capul într-o parte ºi privind undeva în zare.
Bãnuind care este costul turelor, îl descusui despre pãrinþi:
- Taicã-tu lucreazã acum?
- Nu, doamnã, cã l-a dat afarã de la Rosal alde Picior de
Lemn ãla! zise el pedalând aºa de încet încât bicicleta
aproape se ondula.
- De ce?!... insistai.
- Aºa a vrut el, ripostã copilul, obiºnuit cu interogatoriile ºi
rãspunsurile în coadã de peºte.
- Pãi, cum, mãi?! A venit Prigoanã de la Bucureºti la Urziceni
ºi a zis: ”Bã, pã Pârvu ãsta de mâine sã nu-l mai vãd paici!”?…
- Da, da! Chiar aºa a zis, vã jur! se prinse micul hoþ în joc,
luându-ºi o minã serioasã ºi fãcându-ºi semnul crucii grãbit de
la stânga la dreapta ºi cu cealaltã mânã pe ghidonul bicicletei.
Am abandonat întrebãrile care oricum erau în van, lãsândul sã-ºi facã turele iar eu mergând de acum la pas, cãci
obosisem. Dupã un timp îl aud în spatele meu râzând
zeflemitor:
- Doamnã, dar de ce alergaþi?!
- Aºa vreau eu, îi rãspunsei sec încercând sã nu dau frâu
liber sentimentului de enervare care mã cuprinde de fiecare
datã când cineva mã întreabã asta.
- Vreþi sã slãbiþi?
- Da…
- Vreþi sã nu îmbãtrâniþi?
- Da…
- Da ce, doamnã, vã pune cineva în vitrinã?!
Asta era prea mult, aºa cã m-am oprit, ºi fãcându-i ºi lui
semn cu mâna sã stea, l-am atenþionat sã nu fie obraznic.
Prefãcut, schimbã tonul ºi, devenind respectuos, continuã:
- Doamnã, eu ºtiu leacul ºi ca sã slãbiþi ºi ca sã nu mai
îmbãtrâniþi!
- Uite unde era oracolul!... mã împãcai eu.
- Doamnã, trebuie sã mãnânci, în fiecare zi, cele mai mari
bunãtãþi ale lumii ºi când mãnânci aºa ceva nu mai mori
niciodatã!...
- Adicã, ce?!
- Pãi, doamnã, zice aºa cã: dacã mãnânci noni nu-þi mai
cade pãrul ºi nu mai faci riduri, dacã mãnânci gojii nu-þi mai
cad dinþii, dacã mãnânci kiwi nu-þi mai trebuie niciodatã
ochelari, dacã mãnânci maracuja te simþi fericit, dacã
mãnânci guava nu îmbãtrâneºti, dacã mãnânci aguaje
slãbeºti ºi dacã mãnânci acai capeþi o energie de poi zbura
asemeni îngerilor!
Parcã spusese o poezie, un crez sau ultima rugãciune
seara la culcare.
Stãteam în faþa lui ºi îl priveam uluitã, pentru fiecare fruct
avea o altã expresie a feþei, se minuna, ochiii i se dilatau,

privirea se înalþa peste mine, tot mai sus, braþele i se
deschideau în gesturi largi… Amuþitã l-am privit atunci atent,
era slab dezvoltat pentru vârsta lui, la cei 14 ani arãta ca
pentru 10, palid, numai piele ºi os, avea totuºi niºte ochi vioi
ºi vicleni, miºcãrile îi erau agile ºi furiºãtoare, întreg aspectul
lui personifica sãrãcia ºi foamea duse la extrem!...
Aproape ºoptind l-am întrebat:
- De unde ºtii tu de toate bunãtãþile astea ?!!...
- Doamnã, par eu aºa amãrât, mi-a rãspuns victorios,
aproape batându-se cu pumnul în piept, dar sã ºtiþi cã sunt
umblat… eu am ajuns pânã, hãt, la Feteºti, am vãzut Dunãrea…
am vorbit cu marinarii, unul chiar mi-a promis cã la varã o sã
mã ia cu el pe vapor ºi o sã-mi dea sã mãnânc multe fructe din
astea pânã o sã mã satur ºi n-o sã mai vreau eu !…
Vãzând cã Lili devine tot mai înflãcãratã, Coca o întrerupse:
- Dar de unde þi-a venit idea cã râd copiii de tine?!
- V-am spus cã la început avea un râs zeflemitor, rãspunse
Lili rãmasã încã sub impresia celor relatate.
Mâncau acum tãcute, ciugulelile lor fãcând, parcã, un
tandem cu tic-tac-urile pendulei din perete. Timpul! Meditaþia
le fu spartã de Naºa:
- Pe mine, zise ea, povestea micuþului mã duce cu gândul
la Flori de mucigai a lui Arghezi, unde urâtul se împleteºte cu
frumosul creând existenþa umanã!...
- Oricum, de fructele astea nici eu nu am auzit! conchise Coca.
- Dacã nu ai ajuns la Feteºti, ce sã-þi fac ?! o tachinã Naºa.
- Auzi, Lili, reluã Coca, pe tine te-a surprins nu te-a surprins
bãiatul ãsta, dar eu era sã mor de inimã sãptãmâna trecutã
la Techirghiol!...
- De ce, draga?! se interesarã Naºa ºi Lili.
- Pãi ºtiþi cã eu în fiecare an fac bãi de nãmol ºi plante la
Techirghiol, ca sã-mi ameliorez blestematele astea de dureri
de mijloc ºi spate care mã þin înþepenitã ºi mã vor omorî nu
alta... ei, ºi într-o vineri mã duc la bisericã unde se þinea
slujbã de Sfântul Maslu.
Acum Coca se ridicã, îºi potriveºte papucii în picioare
ºi rãmase aºa, gesticulând ca pe scenã pentru a fi cât
mai convingãtoare.
Biserica era cam goalã, aºa cã am observat uºor prezenþa
unei femei micuþe, slãbuþã ºi foarte evlavioasã ce batea
mãtãnii la icoana Sfintei aproape necontenit. În timpul slujbei
ne-am apropiat amândoua de pãrinte ºi am îngenunchiat
atingându-i patrafirul în aºteptarea ungerii cu Sfântul Mir...
Eu abia am putut sã mã aºez în genunchi dar credinþa în
puterea de tãmãduire a Sfântului Maslu îmi dãdu puteri. Coca
fãcu semnul crucii continuând: La un moment dat aceastã
femeie a început sã se agite rãu, se ridica ºi cobora ca un
automat, apoi din ce în ce mai tare, a început sã se dea cu
capul de pardoseala de piatrã, se lovea cu putere de rãsunau
în tot locul pocniturile, striga, dar ce strigãte!... niºte rãcnete
urmate de grohãituri... Prima reacþie a fost sã mã feresc,
târându-mã în genunchi în spatele pãrintelui care continua,
în tot acest timp, sã citeascã rugãciuni ºi sã îndrepte spre
bolnavã crucifixul, apoi m-am pomenit prin bisericã mergând
în patru labe, cu o vitezã de nedescris, uitând de dureri de
spate, uitând ºi sã mã mai ridic în picioare, cãutând numai,
disperatã, sã mã ascund, sã nu mai vãd, sã nu mai aud!...
Pãrintele se ruga, se ruga ºi iar se ruga, când, într-un final,
femeia a început sã se îndrepte ºi, încet-încet, chipul sãu
rãvãºit a cãpãtat aspect uman... Eu,însã, ajunsesem atât de
speriatã, cã într-un timp m-am auzit strigând, în mijlocul
bisericii ºi în plinã slujbã: ”Înceteazã, taci odatã !...”
Înfierbântatã, Coca tremura uºor ºi aproape cãzuse în
genunchi, retrãind momentul.
Un timp celelalte douã o privirã meditativ mestecând câte
un fursec, apoi naºa tuºi scurt dupã o ultimã îmghiþiturã purtatã
cu greu pe gât :
- Da, am auzit ºi eu de astfel de persoane, dar m-a ferit
Dumnezeu sã vãd pe vreuna, am înþeles cã este un
spectacol groaznic!...
- Spectacol spui?! tresãrii Coca, deci tu nu crezi cã femeia
aia putea fi posedatã de diavol?!...
- Dragã, în primul ºi în primul rând, cã eu sunt fatã de preot,
rãspunse Naºa cu vocea autoritarã, eu nu cred în diavol ºi
apoi ce este cu invazia asta de diavoli ?! Cum îºi gãsesc ei
sãlaº numai în femei, cã de exorcizãri la bãrbaþi nu am auzit?!
Pãrerea mea este cã în femeile astea diavolii sunt legaþi de
nebunia lor, de epilepsie ºi câte alte slãbiciuni ºi dezechilibre.
Extremele ºi abuzurile duc la astfel de manifestãri ºi eu mai
cred cã tot pe linia asta se înscriu ºi femeile ce se întind pe
jos în bisericã cerând preoþilor sã calce peste ele... dar intrãm
în altceva despre care nu vreau sã vorbesc acum.
- Ai dreptate, continuã Lili meditativã, de parcã, intratã în
altã lume, nu ar fi auzit ultimele cuvinte ale Naºei, de ce
numai femeile sunt posedate, de ce nu ºi bãrbaþii ?!... Poate
pentru cã femeile sunt mai slabe ?!...
- Sau poate cã bãrbaþii sunt însuºi diavolul! presupuse ºi
Coca, continuând: în fond femeile ajung în pragul nebuniei
ãsteia din cauza bãrbaþilor! Mai bine lor le-ar citi popa
rugãciunile!...
- Daa!... Cã ºi gãseºti picior de bãrbat în bisericã! ªi dacã
vin, vin tot ãia de-s buni în faþa Domnului! trase Naºa o linie,
adãugând apoi, pentru a schimba discuþia:
(continuare în pag.7)
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SIMPLE ROSTURI DE
ZICERE
“când ne-au durut cuvintele întâiu’“
I
Atât de tristã defãimare
ºi-atâta moarte-ngãduie lumina
ORB-mi se sting sãrbãtorile în sânge
Voi glorioase dimineþi ale copilãriei,
sunt umbra cãzutã-ntre cai?
II
Cum caii de ham
înverzite muscele viseazã,
întrucâtva cuvintele mele
Cum în coline macii,
un mai aprins dor de moarte trãdând
III
Ies în rãscruci
în vântul geamãn
sã desluþesc în ierburi sens
Visez la satul meu ca la o davã
în ochii tãi înmugurind ades
IV
Invins, îmi sprijin sufletul
în þãrmurii acestei clipe
Cuvintele - numai rodind
împotriva tristeþii
ar mai putea avea chipul tãu
V
ªi cum ne iubeam
în albia râului încinsã, pãrãsiþi
- doar Duhul Câmpiei în preajmã,
am deprins a vorbire cu tine,
cu-vântul
VI
Cu Decebal
sinucis la rãdãcina cuvintelor,
poezia mea-i o dârã de sânge
în iarba crudã
Jur-împrejur zori umezi
VII
Trup înfrângerii cãutând în grabã,
veacul scuipã mãrunte adevãruri mortale
Besmetic destul,
trag dupã mine umbra obositã a lumii.
VIII
Imbãtat de primejdii
sorbit de-o luminã fãr’ de moarte
fãrã iluzii – deci liber
vâslind eretic.
Cocorul alb-în noaptea albastrã
IX
Ci eu în vremea aceasta,
muream câte puþin cu fiecare din voi,
dar mai ales,
în numele vostru, mistuindu-mã
clipã de clipã
fâlf – fâlf
gladiator învins – redat în sfârºit
mie însumi

tu pasere
nu mã mai adumbri cu plânsu-þi

X
Aud
prin somn
cum se sparge
chipul cel de mâine al zilei,
în bucãþi
Din tot ce-ai fost
n-a mai rãmas decât
cadavrul unei stele
XI
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
XII

XVIII
Orga de mesteceni
picurã luminã
în inima mea
Printre vitralii
chipul tãu
curge în sus
într-o cascadã de lacrimi
XIX
Piatra lunii,
serenissima,
fulgerã mirifica noapte
Singur…
mut cu privirea basilici
lângã inima ta,
aburind-o

Orb –
iluminat de ierburi,
apun în cuvinte
Mai dureros ca o corabie ninsã
surpã-n mine trupul femeii din vis
XIII
Mai abruptã cãdere
lumina
în inima poetului
seara când
fascinat
îþi linge rãnile de peste zi
XIV
Murisem –
din timpul vieþii.
O tristeþe fãrã margini
condiþiona absurdul
Umbra pe care-o face
mireasma florilor de salcâm
cu uliþa muscalilor
nu-i decât un mesajLa îndemâna rândaºilor.
XV
Surâs oblic,
învolburat.
Încredinþându-mã
cã “erorile ne aparþin”
mã agãþ
de conturul crispat
al lunii.
Tot o mânã-ntinsã
ºi-un aleancerºetor la cap de pod.
XVI
Printre cãrunte
oase de corãbii
susurã subþire
verdele sãu trup
Nãlucã oacheºã…
Eula arde
în ochiul unui peºte

XX
Umilindu-mã,
cu un ºir nesfârºit
de zei impietriþi
în hotarul de fum
al toamnei
- septembrie
inversã zidire de lacrimi
XXI
Bucovinit,
mai rãtãceam azinoapte
singur pe strãzi
în Cernãuþi
… pânã în zori
când umbra amarã
a lui Eminescu
care mã urmãrea,
a dispãrut
XXII
Cum rãsai,
întreg Bizanþu-ºi varsã cãtre mine
alaiul de sclipiri arome ºi fineþuri
încât sufletu-mi anahoret
abia de poate sã le-ncapã
ªi-atunci,
mã dor pe mine însumi
în cuvinte,
amãgindu-mã iarãºi…ºi iarãºi.
XXIII
ªi dacã,
nesupus ºi viril aerul rãsurilor este ºi noi,
asemeni lor respirãm în voie
cu toatã fiinþa –
atunci, în adevãr, Drumul Întoarcerii
trece prin inima ta,
ºi cãtre sfânt ceriul tãu
adastã sufletul meu

La umbra mãrii
leagãnã speluncile verzi
XVII
Ay, ay, ay
tu pasere friguroasã
cânticul tãu albindu-mi oasele
Ay, ay…
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Câteva poeme din volumul
„Acoperiºuri”
nu ºtiu de ce
de un timp
toate lucrurile din jurul meu
au început sã mã pãrãseascã
m-am trezit deodatã
între douã oglinzi
glisând dintr-una în alta
într-o dezordine perfect brownianã,
fãrã lucrurile
cu care m-am înfrãþit de-o viaþã
pe care le-am îndrãgit le-am iubit le-am urât
în jurul meu doar
liniºtea care îþi doare auzul
ºi simt cum îmi înnopteazã privirea
cum încremenesc în întuneric
e ca ºi cum
ai deschide o conservã de timp
ºi ai realiza
cã înainte de a te naºte
înãuntrul cutiei ai avut cuib,
la dracul zici deºi
ai locuit în locuri ºi mai rele
acum nici nu ºtiu ce îmi
lipseºte mai mult,
poate pantofii maro comozi ºi moi,
poate cãrþile de tarot, poate laptopul,
poate cã tu îmi lipseºti cel mai mult
iubirea mea târzie venitã la apus
cu zarea zvârlitã
ºtrengar peste umãr,
peste sânii tãi rotunzi
îmi este dor ºi de câmpia din mine
de poeziile scrise scrâºnit
la marginea patului
în insomniile cumplite ce-mi biciuie trupul sfârºit,
de chitara cu griful plesnit
mai mult o relicvã
de mine
de mine îmi este dor de mor
ºi dacã tot am fost pãrãsit
am sã pãºesc ºi eu în urma celuilalt eu
aºteptând un moment prielnic
sã te fur iubito
deºi
ºtiu cã eºti obositã
ºi uzatã un pic
pânã atunci am sã scot
din lada de zestre a mamei
sticla de vodcã ruseascã
ascunsã acolo de tata atunci când m-a vãzut
sãrutând prima oarã o fatã pe drum
ºi am sã beau pânã când
am sã mã contopesc cu eu
cu celãlalt eu
Anatomie 2
mi se pare lung tot mai lung drumul
construit cu migalã de la o coastã la altã coastã
pânã la umãr
apoi pânã-n cãlcâie
între timp am devenit eroul
tuturor întâmplãrilor de-a lungul acestei
ºosele de coastã
cu târfe multicolore sãdite pe margine
în scroburi sãpate din timpuri apuse
la umbra lor cresc poveºti aberante
ºi când se vor face cât luna de mari
vor umple de poeme cãrþile toate
încã nescrise de poeþii lunatici
cu oftica în piept ca o ghearã flãmândã
cineva a îngropat în mine un avion
prãbuºit într-o aripã moale
apoi i-a înfipt un ac cu gãmãlie în ceafã
sã nu mã doarã în somn
avionul cu o singurã manºã
acum locul este marcat cu o patã mare
de transpiraþie
iar pielea îmi e deja în stare de aripã
ºi þipã în mine pruncul promis
ºi pietre curg pe povârniº

6

cândva mi s-a spus
cã am viaþa neagrã în cerul gurii
ºi nu prea am înþeles mare lucru
doar þie îþi înflorea carnea
roºie ºi neserioasã ca o gulgutã
acum plouã îndrãcit peste faþã
peste picioarele grele bolnave de gutã
îmi decupez din ploaie un ºezlong
mã aºez ºi privesc la dansuri ºi iele
m-a zdrenþuit timpul rãu
ca pe o cârpã
fac doi paºi înapoi îmi umflu pieptul
ºi mã salut cu voce înceatã
- abia mã mai aud din câmpie respirând
ºi roua îmi cade oblic pe faþã
Neînchipuite
unde-mi sunt cuvintele nescrise pânã acum?
pare ca ºi cum ar fi undeva într-un sertar la dospit
ca un privilegiu
sau în butucul de plop
pus la topit înainte de a fi tras în hârtie
prin care colcãie viermi uriaºi
mai mari decât degetul mare
mã uimeºti îþi zic
ºi-mi cade întuneric virgin
peste ochi
peste mânã ºi buze
îmi este greu sã mã deschid
mã prind de un gând ºi trag de mâner
pânã când se face noapte
pânã când se face iar dimineaþã
în neliniºtea mea
tu laºi uºa de la intrare larg deschisã
sã intre aerul rece sã intre poºtaºul
poate se va nimeri ºi un vers bun
pe care sã þi-l scriu
prins într-o inefabilã uimire
cu mâna pe clanþã
ºi cuvintele care-mi plesneau
printre dinþi cu atâta candoare
vor rãsãri sub tãlpile papucilor tãi
ca niºte gâºte albe ºi mari
cusute de mânã
pe preºul de gumã
se pare cã sunt cel mai posedat om
de cuvinte nescrise
poate sunt un norocos
deºi doar tu mai ajungi tiptil în ochiul meu
Liniºtea din trupul florii
cum stai cu tâmpla înfloritã
în roz ºi alb
lipitã cast de sufletul meu
ºi te auzeam fulgerând luminã albastrã
ºi te priveam luminând
peste umbre de foc
ºi dintr-o datã am ºtiut
cã nu-mi trebuie aripi sã zbor
doar am ochi orbi cu care visez;
cã nu-mi trebuie ochi sã visez
doar am buze mute cu care cânt;
cã nu-mi trebuie buze sã cânt
doar am urechi surde cu care aud
liniºtea care transpirã odatã cu ceaþa
oricât ai vrea tu nu te mai poþi uimi niciodatã
aºa cum stai cu tâmpla înfloritã
lipitã cast de rana dintre coaste
cum stai cu tâmpla înfloritã
în galben ºi roºu sângerând
ºi cum îþi sprijini fruntea înfrunzitã
de-o floare a soarelui
tot mai palidã ºi plouã oblic în noi cu polen
acum e timpul îþi zic
fii pregãtitã sã-þi arãþi sânii lãptoºi
printre gânduri zãbrele ºi vise
doar ºtii cã cel mai greu ne este
sã lãsãm cumva în urma noastrã
o dârã subþire cum cã am fost

mai bine
adu-mi ceva de bãut ºi cântã-mi încet
ca un contrabas burtos
pe o singurã coardã
cântecul acela despre
cum în visele mele grele ºi reci
violam femei proletare
sau zâne cochete
deasupra mea deodatã s-au adunat pãsãri
ºi m-am întrupat în copilul nãtâng
pierdut
printre anotimpuri târzii ºi poeme rebele
Copil din crin
pe mine mã strãbate drumul de fier din ochi ºi pânã în talpã
ºine de cale feratã ca niºte corzi imense de þambal
eu sunt poetul surd cu ochii însãmânþaþi cãprui în zare
în carne îmi creºte umbrã ca un ghemotoc de întuneric
tu eºti zmeul pentru care nu mai am sfoarã ºi te tot înalþi
eºti pasãrea pictatã în fereastra postului de miliþie din sat
ºi coastele îþi sunt zãbrelele ce-þi þine plânsul ferecat
Dumnezeu e artist la trapez, la circul ºchiop din Fayoum
câtã pãdure am despicat cu pieptul cu drujba în rapel
mi s-a spus cã m-am nãscut bãtrân, desfrunzit, pe drum în
cãruþã
existã un loc la marginea satului unde caii s-au împiedicat
ºi eu m-am nãscut
acolo bunicul a sãpat o fântânã de sete topitã în adânc
unde îngerii strãlucesc luminaþi trepte de foc ºi am plâns ºi
am sângerat
lemn sfânt pietrificat în pruni eu feciorul cel nãscut din crin
trupul meu din sânge ºi durere fãcut din care muºti hãlci
mari de fericire
îl vor crucifica cucii în asfinþit oh, veºnicul mire al morþii,
pruncul ascuns în sâmburi de cireº
Clepsidra
mã doare cumva neputinþa mea
de a nu fi bobul acela de clar
picãtura de rouã a nemurire
geometria culorii în cuburi de roz
mã doare cumva umbra cãlcatã-n picioare
pânã la osul mustind de întuneric
am sã mã alunec pe un þipãt de înger
cãlare pe un alt înger
la rândul lui ºi el cãlare pe un înger
pânã ai sã înþelegi ºi-ai sã mã ucizi
cu vinã ºi urã la nesfârºit
pe sub ochii miopi
revolta zvâcneºte cumva în artritã
mã ºtiai singur într-o casã de lut
stând la fereastrã cu o canã în mânã
cu o mângâiere în cealaltã mânã
ºi fruntea era uscatã de brumã
cu o ranã în ochi, cu o uitare în suflet
amândoi ºtiam cã sunt
atât de multe lucruri ascunse în tâmplã
ºi auzisem ºi de starea de clepsidrã
clepsidra din lut cu nervuri de os ºi argint
închinat în pecete de îngerii orbi
în ea Dumnezeu purta dupã el nemurirea
ºi un ochi de ºarpe transformat în nisip
trecea un om pe drumul lui secret
umbrit de tufele de lauri
prin oase-i curgea frig
în suflet avea striviþi crini roºii
la subsuoarã îi creºtea iarbã
din muguri de lapte
lapte negru de iapã în cãlduri
am vãzut înaltul strãfulgerat,
pentru o clipã am întrezãrit în umbrã
mâinile mele ca niºte frunze
prea mult sunt acasã par sã-mi zicã
ºi de nespus de singur, ca un mormânt
pus în aºteptare pe o dungã de timp
mã doare mâna de-atâta singurãtate
ºi ochiul se zbate sub tâmplã strivit
- mi-au smuls umãrul din aripã cumva?

ai sã striveºti desculþã strugurii copþi
în toamna boþitã vopsitã în mov
din casele albe din paie ºi lut
miroase a vin ºi miroase a zeu
tu citeºti din Freud deºi

Lili BALCAN

DAN ELIAS ªI BASTONUL LUI MAGIC

Momente
din viaþa oamenilor
simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)

Pe limba întunericului,
În gura monstruoasã a haosului
Stã Dan Elias,
Agitând bastonul lui
Ca pe o baghetã magicã;
Alãturi, lumea se face,
Iar nelumea scormoneºte-n oglinzi
În cãutarea unui adevãr intangibil.

(urmare din pag. 4)
- Sã vã spun o nostimadã. Dupã simularea, din aprilie,
a bacalaureatului, fãceam un comentariu cu vecinii din
bloc mai în vârstã, iar eu, în calitatea mea de profesoarã
de Limba Românã, mã arãtam desigur indignatã faþã de
nivelul slab de cunoºtinþe al copiilor din ziua de azi: ”Dar
e posibil, domnule, elevã în clasa a douãsprezecea sã
dea un astfel de rãspuns?! Auzi! ”Eminescu era aºa de
trist pentru cã el ºi-a dat seama cã nu a realizat nimic în
viaþã ºi el îºi aºtepta iubita ca sã cutremure o barcã…”
Unul dintre vecini, care fusese ºofer, îmi zise: „Doamna
profesoarã, pe vremea noastrã se fãcea carte, nu aºa !
Cã dacã nu ºtiai tabla înmulþirii pe sãrite, te bãtea ºi la
ºcoalã, te bãtea ºi acasã, de-þi suna apa în cap, nu alta!
Uite, eu ºi acum, cât mã vezi de bãtrân, cã am 73 de ani,
dacã mã scoli ºi noaptea din somn îþi spun tabla înmulþirii
pe de rost, o visez pur ºi simplu: opt ori opt ºapteºnouã,
nouã ori nouã ºaiºopt, opt ori ºapte cinzeciºidoi ºi toatã,
toatã!… Iar de poezii nu mai zic… cã ºi acum îl ºtiu pe
“El Zorab “
La paºa vine un arab
F…ut în cur ºi ras în cap…
Totuºi, în toatã varza care mai era în mintea lui, ºi-a
dat seama cã ceva nu suna bine ºi speriat a dus mâna la
gurã. A reluat, debusolat, încercând sã repare… n-a
putut… A mai încercat sã-ºi aducã aminte cum este
bine… tot n-a reuºit…
Coca ºi Lili râdeau în cor ca dupã o descãtuºare. Naºa
finalizã:
- Dragã, scade calitatea oamenilor! La un pol copii tot
mai prost pregãtiþi pentru viaþã ºi la alt pol, hoþii, mizerabilii
tot mai abili, gata sã atace în orice moment!...
Naºa parcã se aprisese ºi, lãsându-ºi la o parte
farfurioara cu felia de tort, reluã:
- Nu vã mai spun cã zilele trecute, un fost coleg de-al
meu, profesor, în vârstã de 80 de ani, îmi povestea, de-a
dreptul plângând, cum ºi-a dat ultimii bani din casã pe
mâna hoþului crezând cã este ofiþer de poliþie, victimã a
unui scenariu ce ar fi pãcãlit pe oricine !... Dar, în sfârºit,
ce sã mai vorbim, cã s-a fãcut deja târziu!...
- Lasã, cã nu-i târziu, interveni Coca, ºi mãnâncã-þi felia de
tort!
- Dar voi, reluã Naºa, chiar nu aþi mâncat nimic! M-aþi
lãsat numai pe mine?!
Lili zâmbi:
- Da, tu îþi poþi permite , cu corpul tãu de balerinã…
- Hai, Lili, nu începe iar cã mi-ai împuiat capul cu
kilogramele astea! Ia mai bine un sendviº cu somon fumee
ºi îl dai jos mâine pe stadion!
- Mã laºi?! se fandosi Lili, înfulecând pe ultima sutã de
metrii.
Naºa trecu iar la cârmã:
- Mãi, dar s-a fãcut deja ora 4! Lili, tu trebuie sã ajungi
la Urziceni! Eu zic mai bine sã ne spunem la bunã vedere!
Am mai bifat o întâlnire ºi asta este foarte important
pentru fiecare dintre noi!
- De ce? se mai opinti o datã Lili.
- Pentru cã avem nevoie de comunicare, pentru cã lumea
toatã este o comunicare, pentru cã noi trei suntem o
picãturã într-un mare ocean de comunicare!
- Când ne mai vedem? se interesã la obiect lucida Coca.
- Fix atunci când dorul ne va chema! sunã, ca un
clopoþel, vocea Naºei, pãrãsind apartamentul.

Când Dan Elias se sprijinã în bastonul lui,
Numele femeilor pe care le-a iubit
Se ridicã din abis
Pentru a trãi lângã el singurãtatea,
Sau minciuna,
Care ne îmbatã deseori cu un elixir
Ce seamãnã uneori cu dragostea.
Când îl privii, deci, pe Dan Elias
Plimbându-ºi bastonul prin lumea bizarã a
umbrelor
Sã nu vã temeþi;
Universul îºi vindecã rãnile
Cu lumina sublimã a poeziei lui.
03.03.2015
***
Dumnezeu nu are chip... ,
ªi totuºi noi îl cunoaºtem,
Îl vedem zilnic în surâsul unui trecãtor pe stradã,
În arborii înfloriþi,
În cerul limpede care poartã sufletul nostru
Pe umerii diafani ai soarelui – viaþã.
ªtim cã este EL,
Dar uneori îi refuzãm dragostea,
Care poate fi plecarea noastrã definitivã
În culorile sublime ale florilor,
În iarba care niveleazã imperiile,
În cântecul simplu al sferelor,
Ce vindecã nebunia
Din ochii celor care se nasc.
07.03.2015
***
Am visat un înger,
O femeie cu pielea de înger
ªi viaþa mea s-a colorat în roz,
Apoi femeia – înger a devenit femeia-diavol,
Iar universul meu a îngheþat;
O ceaþã întunecatã i-a diluat substanþa ...
ªi nu mai visez.
ªtiu acum cã femeia–înger
Existã în coconul ei întunecat
ªi atunci când o atingem cu visele noastre
Ne consumã lumina din priviri ...
Dar nu ne pasã;
E dulce otrava pe care o bem însetaþi.
19.03.2014
***
Uneori mi-e teamã de mine însumi.
Aº putea sã-mi plasez
O supernova în evoluþie chiar în stomac,
Sã vin în lumea voastrã
ªi ... bum!!
Visele trãite sau încã nevisate
Vor pluti spre altã dimensiune,
Unde alþi oameni îºi vor hrãni cu ele speranþele.
Uneori teama asta a mea stârneºte
Aurore boreale pe cer
ªi atunci îmi puteþi privi sufletul,
Expansiv ºi exuberant,
Dar ... nu-l veþi înþelege !
19.03.2014

TRACTORISTUL
T ractoristul este fiinþa aceea care seamãnã
dragostea
În sufletele chinuite ºi aride;
Tot el omoarã moliile
De pe aripile albe ale luminii
Cu un insecticid aºa de sublim
Încât acestea încremenesc pe vecie
Între douã ondulaþii succesive.
Poate fi beþiv,
Afemeiat,
Bogat ºi sãrac în acelaºi timp,
Dar pe mantia uriaºã a bunului Dumnezeu
Se plimbã fericit cu tractorul lui,
Sau lucreazã,
Sau moare în numele vostru,
Ori poate viseazã o lume
Care capãtã culoarea visurilor lui.
Mã numesc F. M. Ciocea,
Tractoristul...
02.07.2014
F. M. Ciocea

Aproape straniu
Mã uit, în zare, la egretele albe,
la malul estuarului,

nu se anunþã nicio schimbare.
Lunile înverºunate trec,
încã nu baþi la usã,
în streaºinã, zãpada persistã,
în timp ce eu stau ºi-þi aºtept paºii.
Sub o lunã goticã
ºi fiecare clipire de stea,
prin pãdurea de ºoapte,
uºor confuz, dar rezonant,
noapte de noapte,
niciun sunet nu se pierde.
Încerc sã nu mã gândesc
la distanþa ºi spaþiul dintre noi,
dar existã momente
când eºti atât de aproape,
aproape straniu, atât de aproape,
mai ales atunci când,
spre mine, plutesc, în aer,
curbe delicate ca vãlurile picãturii,
adieri de gânduri,
miresme ºi brize de umbre dense.
Acolo, aproape, atât de aproape,
treci, cu mine, pe sub arcada
ramurii noastre de mãr,
precum un cântec,
mi-alungi neliniºtea din mine,
îmbrãþiºaþi la marginea timpului,
zâmbetele noastre se-ating,
fãrã putere sunt la atingerea ta,
douã lumini care
redobândesc desãvârºirea.
Atunci, acolo, atât de aproape,
îngerii s-au adunat,
precum mâinile tale
împreunate cu ale mele.
În sunetul acelor aripi uºoare
bãtea un contrapunct ritmic,
în timp ce tu, încet, încet,
ai zburat de la acest pãmânt nins,
de la acest pãmânt stins...
Irina Lucia Mihalca
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(continuare din numãrul trecut)

(Din carnetul cu pãtrãþele maronii-cenuºii)
*
Eu - Eu sînt pãrintele tãu, tu soarele meu, cînd mã
luminezi
- ªi cînd e noapte, ce faci? Pe unde umbli... (scris pe
coperta 2 - n.n. A.B.)
*
Vrãbile sburînd peste miriºtea neagrã, în sbor jos, aripile
beige ce luminau în soare cînd stolul se întorcea...
*
Locotenentul de aviaþie dela Tecuci care o iubea pe
Sulamita cîntãreaþa dela localul Mon plaisir . Venea
dimineaþa cu un Fleet (Potez) (tip de avion din flotila
românã în 1937 - n.n. A.B.)ºi cu gornistul escadrilei în
carlinga din faþã.
*
Titlu
(din balada Toma Alimoº)
Cade
timpul
rãcoros
*
Vocile din bãrãgan (cîrciumi) toamna, turburel, þambal –
obor de vite - voci de (...) ascuþite, disperate (pentru Cazaci)
*
Lumea devastatã. Au rãmas doar gãinile ºi pui care
ciugulesc (farfurii – ferestrele deschise)
*
Prizonierul propriei culpabilitãþi. Vinovãþia ca motor.
*
S-au cunoscut în frig – piºoarele – senzaþia de ud *
„Dacã pornesc dela premisa cã mi se rupe”
*
„Ce ne facem cu cîinii ?”
*
Cain – tatãl unei filiaþii de criminali.
*
„Sexualitatea nu duce la nimic. Nu este imoralã ci
neproductivã” (Camus)
*
„Mi-e fricã sã fiu fericit”
*
Muzeologul care îºi face incroiabila casã la Vãleni.
Poarta de lemn uriaºã. Gardul (faþada) de piatrã. Un puþ
þãrãnesc cu ghizd de lemn. Pe jgheab ºi-a pus o muºcatã
ºi în puþ (ghizd) nesãpat – în lada ghizdului a fãcut o
cuºcã de cîine (sau cocinã ?)
*
O englezoaicã bãtrânã cu pãr alb, fustã roºie, ten stacojiu
cu urme de sãpun pe piele – albã – rãspîndind un aer de
prospeþime. O conduce un bãrbat înalt, osos, cu spate
lat, adus – (pleºuv). Se distingea de restul trecãtorilor.
Curãþenie – alurã british.
*
Scurte metraje – memorie a amãnuntului, developãri tîrzii.
Cînd a strivit gîngania pe trunchiul cojit, pe care era un 8
roman. Sentimental. Distrat în timp ce asculta (aniversarea)
a strivit gîngania – tresãrind apoi de ce fãcuse.
*
O posesie: cînd, scriind, surprinzi lucrurile în miºcarea
ºi realitatea lor adevãratã – un gest, o fizionomie.
*
Titluri
Trompete dupã amiazã (un cîntec american)
Cade timpul rãcoros
Trandafiri roºii pentru o doamnã tristã - o romanþã
*
În faþa nedreptãþii destinului nu pot sã protestez altfel
decît lucrînd, scriind.
Mozart
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*
„L´oevre d ´art c´est l´épée de archange et il fout qu´elle
nous transperce”
(Georges Pompidou, într-un interviu din „Figaro littéraire”)
arta este... „le meilleur témoignage que nous puissions
donner de notre dignité (idem)
...La littérature... est le moyen de rester debout (Butor)
*
Nici nu vrea sã intre în raza respiraþiei lor
*
Stig Dogermen, romancier suedez care s-a sinucis la
31 de ani în garaj, gaze motor - „Je suis a tel point
l´ésclave de mon talent que je n´ose pas m´en servir, de
peur de l´avoir perdu” (sterilitatea).
„trecînd de un anumit prag, frica devine un ideal”
- „lumea micilor cãþeluºi”, a obiectelor ostile ºi a
pasiunilor vinovate
*
Care se învolbureazã cu tãcerea în sufletul torturat;
Acolo zace substanþa
(Richard II, act IV Scena I)
*
Avea un glas de om care vorbea de mult, cu o rezonanþã
puþin bãtrînã, din guºã – un glas care trecuse dincolo de
mîrîieli.
*
Pompierii prin ploaia deasã, în maºina roºie, cu cãºti
lucitoare pe cap.
*
Demonul observaþiei exterioare ºi interioare
*
Urna de cenuºã aºezatã pe un tren
*
Grija lui unde o sã fie îngropat. De murit mori oricum,
asta nu te priveºte, dar ce mã arde e unde voi fi îngropat
– de asta depinde totul.
*
1968 (scris cu pastã roºie, nu cu cernealã albastrã, ca
notele – n.n. A.B.) Cîrciuma verde de pe Furnica, beþiv
cu acordionistul þigan – 11 ani ºi celãlalt, prietenul lui –
copil – beþia cu copii (Fãnuº) sub balconul verde.
*
Citatul din noul testament Mesia învãþat dela paracliser,
le-a uitat pe toate numai pe acesta nu.
*
- Ce beþi voi ?
- Sirop.
- Ce marº ºtiþi ?
- Un marº de nuntã sau de înmormîntare.
*
A roºit de plãcere sau de ruºine.
*
Se uitau unul la altul. Unul a cãpãtat expresia celuilalt.
Pe stradã cînd trece cineva ºi te vede supãrat.
*
Privind zãpada: se gândeºte cum sunau nucile copiilor
de moº ajun, bãtute (trãistele) de genunchi la rãspîntie...
*
- Trebuie sã avem grijã de sufletele noastre.
*
Nu ne vedem, pentrucã ne vedem prea mult pe noi.
*
...ªi multã vreme îºi rumegã succesul...
*
- Nu te arãta atît de deºtept cît eºti. Mai pãstreazã
o rezervã...
*
O satisfacþie posomorîtã.
*
Prin definiþie, sau prin structurã, un om de talent trebuie
sã fie un om rãu (?)
*
Leonardo da Vinci
Calculul rezistenþei materialelor studiul asupra arcului
Noteazã: „O forþã cauzatã de douã slãbiciuni”
- Apropos de unele rezultate surprinzãtoare ale
caracterului.
*
Scriem din minusuri, din lipsuri, din ceeace am fi vrut
sã avem ºi nu ne-a fost dat sã avem. Ne închipuim cum
ar fi fost dacã n-ar fi fost.
*
Trecea pe o stradã prin întuneric ºi a simþit deodatã un
miros de proaspãt de brad, era un gard nou de ºipci (plouat)

ºi se vedea albicios prin întuneric ºi mirosea a brad
(senzaþie instantanee).
*
- Dela o vreme, nu mai am prieteni, ºi de telefonat îmi
telefoneazã numai indivizi care greºesc numãrul – voci
rãstite, alo I.REBUL C.PCT ? Chestii de-astea, voci
speriate, de grabã, de lucru, nãuci.
*
- Mie, cele mai bune idei îmi vin cînd îmi fac pantofii
cu cremã.
*
Vorbea despre scriitori ca despre niºte fraþi mai mari
plecaþi de mult în strãinãtate ºi care trebuiau sã se întoarcã
o datã ºi odatã, alþii, de nerecunoscut, plini de cadouri
nemaipomenite, ºi triºti, neapãrat triºti ºi dezamãgiþi de
atîta umblet prin lume ºi de ce aflaserã ori cunoscuserã ei.
*
Toamna cînd plouã, se vede cel mai bine (spre iarnã)
lumea prost îmbrãcatã. Vara mai merge, ai puþine pe tine,
dar în pragul iernii, pardesiile, paltoanele... Mizeria
vestimentarã din tramvaie, cîrciumi, tutungerii...
*
Un bãtrîn vorbeºte cu mobilele stil strînse de o viaþã.
*
Se detestã cordial.
*
Europa cîntã colinde (la radio)
*
1 ianuarie 1967.
Bon départ – je l´espère ! Sã fii mereu într-o bunã formã
fizicã. Renoncer ! Je suis deja vieux !
*
Pietre ninse. Plimbare cu Nichita Stãnescu prin curtea
muzeului arheologic. Urmele pãsãrilor pe cãciulile de
zãpadã care le acopereau (o crustã de zãpadã care
îngemãnase sus douã pietre alãturate.)
Garajul întunecos cu cutiile de ulei – unde am urinat.
Mormîntul
Grafia pe piatrã clarã în decorul înzãpezit.
*
Un scriitor trebuie sã fie ºi în cer ºi pe pãmînt ºi pe linie.
*
Bãtrînul care vorbeºte în argoul lui din 1930 - „Vasi” „Ei, nea Caramboale, a fost o jale”...
*
Cu simpatica ºi democratica dezordine francezã.
*
Bãiatul care noteazã (observaþii) frizeazã realitatea.
*
Mort de treaz.
(urmare în numãrul viitor)

DEPRESIE
De ceva vreme umblu
Ca un hohot de plâns înãbuºit
Printre oameni.
Nu pot sã plâng
Cã aº inunda oraºul
Nu pot sã strig
De milã, sã nu vã asurzesc pe toþi
Cu durerea mea.
Înãbuºitul hohot umblã prin mine
Din casa Sufletului
Cãtre ficat ºi inimã,
Dinspre nesomn cãtre stomac
ªi se cuibãreºte în gât
Sub formã de nod dureros.
„ de ce eºti atât de tristã?” mã întrebi
Ahhhh, om blând ºi frumos,
Atâtea aº vrea sã-þi spun
Atâta nevoie am sã mã descarc
Dar, tare mã tem, cã dupã aceea
Voi fi nevoitã
Sã te ucid.
Margareta

Florãria din centrul vechi
1
Polca lui Dvorak umplu dormitorul, trezind-o pe Mirela
dintr-un vis prea frumos ca sã fie adevãrat. Alesese
„Palatul pãpuºilor stricate” ca muzicã pentru trezirea
de dimineaþã nu pentru cã ar fi arãtat ca vreun palat
casa ei, ci pentru cã, atunci când se trezea, parcã ºi
ea se simþea ca o pãpuºã stricatã. În plus, melodia era
vioaie ºi mobilizatoare, fãrã a fi stridentã. Pentru a-ºi
reveni la starea funcþionalã, fãcea, chiar înainte de a
coborî din pat, câteva miºcãri uºoare de întindere, de
rotiri de braþe, picioare ºi gât. Abia apoi îndrãznea sã
coboare, rostogolindu-se mai întâi pe o parte, ca sã nu
forþeze coloana, aºa cum o învãþase Ludmila în orele
de aerobic. Hm… a fost o vreme când nu-mi calculam
miºcãrile, ba chiar mã contorsionam în fel ºi chip,
fãrã sã-mi pese de urmãri. E trist când începi sã te
gândeºti la astfel de lucruri. A fost ºi o vreme când,
la auzul primelor sunete ale soneriei ceasului, sãrea
direct în picioare, fãrã nicio trecere, de teamã sã nu
adoarmã la loc. Pe atunci, avea program fãcut de alþii,
pe atunci încã se mai temea de piciorul portarului,
pus cu hotãrâre în uºã. Acum, programul ºi-l fãcea
singurã. Dar ce-i curios e cã, acum, uneori îºi impune
sã se trezeascã la ore mai mici decât atunci. Cã doar
deh! E afacerea ei.
Chiar astãzi, ceasul sunase cu douã ore mai devreme
decât de obicei. Azi trebuia sã deschidã mult mai de
dimineaþã, sã pregãteascã aranjamentele, sã verifice
dacã fetele au respectat mesajele de pe cãrþile de vizitã,
conform comenzilor, dacã bãieþii sunt pregãtiþi pentru
livrare, dacã… Azi e 8 Martie. Ãia vor lua cu asalt
florãria încã de la primele ore ale dimineþii. Toþi vor, toþi
se grãbesc. Mâine va fi din nou liniºte. Cu asta nu se
putea împãca: de ce oamenii oferã flori numai la zile
convenþionale, sau cu precãdere atunci. Florile trebuie
sã facã parte zilnic din viaþa noastrã. În fine…
N-avea chef sã coboare, dorind sã mai prelungeascã
pentru câteva clipe dulceaþa visului din care fusese
smulsã brutal. Va sã zicã stimabilul inestimabil venise
mãcar în vis s-o sãrute. ªi sã-i dãruiascã flori. Un coº
cu lãcrãmioare, florile ei preferate, culese de prin
grãdini. Mai simþea încã în nãri mirosul suav al florilor
– el le spusese mãrgãritare – ºi mai simþea atingerea
finã, abia perceptibilã a buzelor. Nu fusese un sãrut
pãtimaº, ci unul atât de… nu ºtia sã explice. Parcã era
mai mult un sãrut al sufletelor. Absurd! De o mie de ori
absurd! ªi totuºi… Hai, miºcã-te! ªi tu, stimabile, ia-þi
mãrgãritarele ºi carã-te!
„Maaamaaa…” Ãsta era Pavarotti din CD-player-ul
automobilului ei. Cu pãrere de rãu, îi întrerupse cântecul
pe la mijloc. Iar o s-o amendeze tembelul ãla de
comunitar, c-a parcat cu roþile din spate în staþia de
taxi. Ce conteazã cã-i 8 Martie? A mai pãþit-o ºi
altãdatã. S-o amendeze! Regulile sunt reguli ºi trebuie
respectate. Chiar ea le spunea cândva foºtilor subalterni
cã cine nu respectã regulile mici, nu le respectã nici
pe cele mari. ªi-apoi, trebuie sã trãiascã ºi Statul din
ceva. De parcã n-ar plãti destule impozite!
De cum intrã, mirosul cafelei îi gâdilã plãcut simþul
olfactiv. Aºa o aºteptau fetele mereu, cu cafeaua fãcutã,
mai ales de când se prinseserã cã, pânã la cafea,
„mãnâncã” oameni. Ca ºi acum:
- Carmen, þie îþi place funda asta? ªi bunica lega mai
estetic sacii cu grâu, când îi ducea la moarã. Dã-te la
o parte, c-o fac eu!
Îºi propusese de atâtea ori sã nu mai fie atât de
implicatã, dar nu reuºea.
Poate clientul nici nu observa funda, cã doar pe el îl
interesau florile. Dar ea cum ar fi putut sã-i ofere niºte
flori atât de frumoase într-un ambalaj de doi bani? Mai
ales cã nu erau deloc ieftine. Era conºtientã ºi
recunoscãtoare de faptul cã orice bãnuþ pe care îl
plãteau oamenii – fie ei mai ajunºi sau dimpotrivã,
scotocindu-se dupã mãrunt – contribuise la schimbarea
în bine a confortului ei. Cu atât mai mult cu cât florile
nu erau un bun de absolutã necesitate ºi, la o adicã,
dacã tot ar fi trebuit tãiat ceva de pe listã, pe criza

asta instalatã comod, venitã ºi nemaiplecatã, ca ruºii
în Cehoslovacia, dacã tot trebuia tãiat ceva, aºadar,
acestea dispãreau primele. Florile ºi cãrþile – marile
inutilitãþi ale vieþii noastre, cum gândeau unii, dar fãrã
de care ea nu concepea cã se poate trãi armonios.
Cum nu putea concepe viaþa fãrã muzicã. Aºadar,
clienþii aceºtia, câþi au mai rãmas, fãcuserã, prin efort
comun, ca ea sã conducã un Volkswagen (nu cã nu ºiar fi permis „Audi”, dar nu concepea sã dai atâþia bani
pe o maºinã, când poþi face lucruri minunate cu ei; cum
ar fi sã-þi umpli casa de flori în fiecare sãptãmânã), tot
ei fãcuserã sã se mute din garsoniera de la VII pe care
o ocupase ani de zile, într-un apartament spaþios, în
bloc nou, cu portar la intrare, sã plece de douã ori pe
an sã viziteze locuri pe care le cunoºtea numai din
atlasul geografic ºi pe care nici nu visase cã le va
vedea pe vremea când era cercetãtor principal la
Mãgurele. Terminase Institutul de Fizicã, a treia în an,
primise repartiþie republicanã la Mãgurele, în cercetare,
muncise pe brânci, ulterior îºi luase ºi doctoratul în
chimie (cã nu stricã sã fie douã specializãri, mai ales
cã erau legate una de alta), îºi dãduse toate gradele
ºtiinþifice ºi, luatã de vârtejul studiului, ajunsese sã se
creadã un om împlinit. Pânã într-o zi când a realizat cã
nu se deosebea, la exterior, cu nimic de vânzãtoarea
de la aprozar. O vreme, n-avusese ochi pentru lucrurile
exterioare, complet absorbitã de Rezonanþa Magneticã
Nuclearã, joncþiunea p-n ºi alte mãscãri asemenea.
Când a deschis ochii, a constatat cã asistentele din
subordinea sa erau mai bine îmbrãcate, mai înghiulate
ºi îmbrãþãrate, vorbeau despre concedii la mare, la
munte, erau aduse de soþi cu maºina, în timp ce ea
venea cu autobuzul. Nu cã aceste lucruri ar fi avut vreo
importanþã covârºitoare, nu le pusese niciodatã pe
primul loc, dar, peste momentul „trezirii” ei, s-a suprapus
revoluþia nãvãlitã cu bocancii cu þinte în vieþile oamenilor
ºi ale instituþiilor. Institutul mergea din ce în ce mai
prost, iar mafioþii care vânduserã þara la fier vechi nici
gând n-aveau sã investeascã în cercetare. ªi-atunci,
în contextul atâtor tulburãri ani de-a rândul ºi care pãreau
sã nu se mai sfârºeascã, ºi-a adus aminte de pasiunea
pe care o avusese încã din copilãrie ºi pe care, datoritã
parcursului ei în viaþã, nu ºi-o manifestase deplin. Deºi
iubea artele ºi i-ar fi plãcut sã se manifeste într-una
dintre acestea, Dumnezeu n-o hãrãzise cu nici un dar
nici pentru muzicã, nici pentru literaturã sau picturã,
dar ceva tot îi lãsase, oarecum tangenþial ºi tot din
sfera frumosului: pasiunea pentru ºi priceperea la flori,
pe care ºi le manifestase încã din primii ani. Reuºea
sã facã un aranjament superb chiar ºi din bãlãriile de
pe marginea ºanþului. În satul copilãriei sale, aduna tot
ce putea trece drept floare: ciulini, traista ciobanului,
rochiþa rândunicii, ba chiar ºi florile acelea cu nume
ruºinos, cu referire la organul genital al þigãncii. Într-o
zi, chiar adunase o mulþime de pe marginea ºoselei, le
strânsese într-un buchet ºi le oferise maicã-sii. Prilej
pentru tatãl ei sã exclame: „Maria, ia te uitã ce de p…
þi-a adus fiicã-ta!” Se supãrase atunci, mai ales cã ea
nu ºtia cã florile acelea poartã aºa o denumire ºi nici
nu înþelegea de ce niºte flori atât de frumoase trebuie
sã aibã un nume atât de vulgar. Se supãrase ºi îi
trecuse, ca ºi atunci când a fost împiedicatã sã dea la
„Horticulturã” (cã „nu-i de viitor”). Dar uite, pânã la urmã,
pe cãi ocolite, tot acolo ajunsese. Chit cã nu prea
înþelegea ce nevoie avusese sã-ºi batã capul cu
structura înveliºului electronic al atomului, pentru a
putea face un aranjament floral. Dar numai Dumnezeu
cunoaºte cu adevãrat aceste cãi ºi rosturile lor.
Plecase din Institut, nu fãrã unele regrete, dar
hotãrâtã sã priveascã doar înainte. Îºi deschisese
florãria cu bani împrumutaþi de la Bancã ºi acum se
simþea bine în „raiul acesta în miniaturã” cum îi spunea
uneori. Voise sã termine definitiv cu nostalgiile ºi alte
chestii pãguboase. Când i se mai adresa câte unul care
îi cunoºtea trecutul cu „doamna fizician” sau „doamna
doctor”, îl corecta pe un ton blând, însã ferm: „Nu mai
sunt nici fizician, nici doctor!” „Dar ce?” „Florãreasã,
nu se vede?!” „Pãi… ºi cum sã vã spun? Doamna…
florãreasã?” Zâmbea, fãrã sã mai adauge nimic, dar în
gând îl sugestiona: „Scoate banul ºi taci!”
Adevãrul e cã fusese o vreme când îi plãcea sã i se
spunã „doamna doctor”. Ea însãºi se prezenta astfel:

„doctor Mirela Staicovici”. Ce ridicol! Dar acestea erau
regulile, nescrise dar mereu respectate, în Institut nu
te puteai adresa decât cu gradul, cam cum e ºi-n
Armatã. Totuºi, nu impusese nimãnui modul de
adresare. Doar o datã fãcuse o excepþie, când pusese
la punct una dintre laborante care îi spunea simplu,
fãrã titlu, „doamna Staicovici”. N-o deranja defel ºi nu
dãduse nicio impor tanþã faptului – nu le cerea
subalternilor decât sã-ºi facã treaba – ºi probabil nici
n-ar fi dat în continuare, dacã aceasta n-ar fi provocato. Lavinia, cãreia i se adresa pe nume ca oricãrei
laborante, a fãcut greºeala ca într-una din zile sã-i atragã
atenþia cã ea e nevastã de preot ºi, în consecinþã, ei
trebuie sã i se adreseze cu „doamna preoteasã”. Mirela,
cu nasul în electronii ei, habar n-avea ce hram poartã
soþii colegelor de laborator. Nici n-o interesa, cum n-o
interesau bârfele lor pe care însã aveau grijã sã le
fereascã de urechile ei, întrucât le interzisese de la
bun început ºi ºtiau cã nu glumeºte. Când o auzise pe
Lavinia, cu tonul niþel cam impertinent, impunându-i
formula de adresare, scãpase din mânã pipeta pe care
tocmai ºi-o luase din stativ. Dupã ce a pus-o pe doamna
preoteasã s-adune cioburile, a înhãþat-o de gulerul
halatului, a lipit-o de zid ºi i-a spus pe un ton pe care
nici ea nu ºi-l cunoºtea: „Serios? Iar tu, de azi, mi te
vei adresa cu „doamna doctor”! ªi te asigur cã, la mine,
doctoratul nu s-a luat prin contact sexual, ci prin ani
de studiu pe brânci ºi de muncã asiduã”. „Adicã ce
vreþi sã spuneþi?”, bâiguise Lavinia rãmasã cam fãrã
suflu ºi roºie în obraji. „Exact ce-ai auzit! Ai fost cumva
hirotonitã ºi nu ºtim noi?” Se dusese miorlãind acasã,
la pãrintele, sã-i spunã ce-a pãþit, iar a doua zi venise
foc ºi parã pe acesta, pentru cã-ºi permisese sã nu fie
de partea ei. Relatase în laborator, chiar în prezenþa
Mirelei, discuþia cu el: „Deh, coanã preoteasã – îi zisese
pãrintele – de smerenie ai auzit? ªi dacã n-ai auzit tu,
sã ºtii cã a auzit ea de tine. E scris ºi-n carte: pe cel
care nu se smereºte singur, îl smereºte Dumnezeu.
Bine þi-a fãcut! Tu nu trebuie sã spui cã eºti preoteasã,
ci sã arãþi, prin felul de-a te purta. Sã mi-o prezinþi ºi
mie pe doctoriþa asta, sã-i strâng mâna!” Mirela zâmbise
numai în colþul gurii, întrebându-se ce-o fi zis popa în
sinea lui, de ce i-a putut trece ei prin cap. Oricum, a
rãmas o vorbã în Institut: când cineva voia sã-ºi
evidenþieze un titlu meritat, adãuga la urmã: „ªi te asigur
cã nu s-a luat la mine prin contact sexual”. Dupã
incidentul acesta, le pusese pe laborante sã facã o
listã cu profesiile soþilor lor ºi, când voia sã se amuze,
li se adresa, dupã caz, cu: „doamna comandor”, sau
„doamna frezor-rabotor” etc. Cel mai tare se amuza
când îi spunea Rodicãi, o sfrijitã, slabã cât un fus:
„doamna boxer”.
Toate acestea erau departe acum. Rãmãsese doar
praful amintirilor ºi-al atâtor lucruri inutile de care ne
împiedicãm în viaþã. De altfel, Lavinia ºi Mirela
deveniserã ulterior bune prietene, iar între ele nu mai
exista acum nici „doamna preoteasã”, nici „doamna
doctor”. Erau, simplu, Lavinia ºi Mirela, atât, aºa cum
erau scrise în Cartea lui Dumnezeu.
- Zoe, de ce te holbezi, dragã, la mine? Pune ºiadunã frunzele care au cãzut de la flori, mai e puþin ºi
vor începe sã vinã clienþii. ªtiþi cã nu-mi place sã arate
florãria ca dupã rãzboi.
- Mã scuzaþi, doamna Mirela, eu… ºtiþi… mã tot
minunez de dumneavoastrã. Sã nu vã fie de deochi!
Cã tare bine arãtaþi astãzi!
- S-ar zice cã, în alte zile, arãt ca Muma Pãdurii?
- Aaa, nu! Mereu arãtaþi bine. Dar azi, nu ºtiu… aveþi
ceva, o luminã…
- Ei, m-am pupat cu unul azi-noapte!
Fetele începuserã sã chicoteascã, dându-ºi coate.
- În vis, dragã!
Un pic dezamãgitã, Carmen prinse curaj:
- Pãi dacã numai în vis, ºi arãtaþi aºa bine, cum ar fi
dacã s-ar întâmpla în realitate?
- Marº la treabã, cã vã jupoi!
ªi maimuþele astea… apasã degetul pe ranã.
(Va urma…)
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 16,17 martie 2014
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ªerban Codrin

ADRIAN BUCURESCU
sau
istoricul, hermeneutul,
poetul zgubilitic
(urmare din pag.1)
O vorbã proastã a academicianului Dan Berindei sunã cam
astfel: noi istoricii ne bazãm numai pe dovezi, pe documente.
Ba uite cã dovezi existã, dar academicianul adormit în fotoliu
ºi academicienii în aceleaºi roluri nu le observã dintr-un cumul
de nerozii subsumate prea multor explicaþii inclusiv politice.
Eseul „Tradiþii dacice de primãvarã” („Helis”, februarie
2015) începe cu o frazã absolut incriminatoare: „De ceva
vreme încoace, latinomanii, care pretind cã de la romani am
fi moºtenit totul, inclusiv graiul, sunt complet depãºiþi de noile
cercetãri în domeniu, iar teoriile lor fatasmagorice stârnesc
nu doar nedumerire, dacã nu ºi ilaritate.” Sunt analizate câteva
tradiþii de primãvarã, inclusiv „mãrþiºorul”, despre care
”latinomanii” îl atribuie tradiþiei latine/romane, demonstraþie
întemeiatã pe un document dacic tradus de autor. Nu acest
fapt vreau sã-l menþionez, ci mãiestria filologului, a
traducãtorului. De unde cunoaºte Adrian Bucurescu limba
dacã, de unde cunoaºte subtilitãþile ei fonetice ºi de
vocabular, bogãþia omonimicã a cuvintelor? Ei bine, le
cunoaºte ºi acest fapt este uimitor dincolo de strãlucita
demonstraþie.
O lucrare monumentalã de acelaºi autor este „Calendarul
sãrbãtorilor dacice, 2014". Format calendar de perete, cu 366
de foi nenumerotate pentru un an bisect, 732 de pagini, cartea
este o enciclopedie ºi demonstreazã un anumit nivel al iniþierii
autorului. În Predoslovie, mãrturiseºte sintetizator:
„Reconstituirea Calendarului Dacilor a fost posibilã graþie
pãstrãrii lui în sãrbãtorile ºi datinile populare româneºti, chiar
dacã unora dintre ele li s-au pierdut ori li s-au primenit
sensurile arhaice. Strãvechimea limbii tracice ºi puzderia de
dialecte cu care era înþesatã au dus la diferite interpretãri,
uneori copilãreºti, alteori absurde, cum ar fi, în calendarul
popular românesc Nunta Urzicilor, Ziua ªoarecilor,
Sãrbãtoarea Dinþilor ºi multe altele. Am încercat, pentru a
mai limpezi apele, a afla cât mai multe tãlmãciri ale lexemelor
tracice, lãsând pentru o viitoare lucrare, mai detaliatã,
povestea tuturor întâmplãrilor care au fãcut ca, pe acest tãrâm
al nostru, sã se perinde Nave Astrale ºi sã se închege Þara
Sfântã.”
Alte afirmaþii sunt de tot interesul: „Neamul Arienilor, care a
hãlãduit ºi pe meleagurile noastre, numãra anii de la 5.500
î.e.n., socotealã pe care românii au þinut-o cu strãºnicie pânã
la sfârºitul veacului al XIX-lea e.n. Cercetãrile demonstrazã
cã primul an din calendarul arhaic „de la Adam”, era anul
5.500 î.e.n., când de altminteri a început ºi aºa numita
„Revoluþie Neoliticã”. La rândul lor, Orficii au numãrat anii de
la 3.114 î.e.n., când a fost ucis celebrul împãrat-profet Orfeu.
Apoi, împãratul Buerevisto a întocmit ºi el un calendar pentru
traci, socotind anii de la 714 î.e.n., când S-au nãscut Fãtul ºi
Fata din Cer, supranumiþi Amândoi Zalmoxis.”
Aflãm cã anul traco-dacic avea 365 de zile, iar cel bisect,
366. Anul Nou începea la 1 ianuarie, inovaþie preluatã de
romani ºi extinsã astãzi la nivel mondial, uitându-se adevãraþii
autori ai calendarului, pentru a fi însuºit de alþii. Numele dacic
ANIAR (1 ianuarie) a devenit Ianuarie în limba latinã, cuvânt
intrat în limbajul universal. Latinii ºi alte neamuri socoteau
Anul Nou cu începere din 1 martie, dar copierea modelului
tracico-dacic a schimbat faþa calendaristicã a umanitãþii. În
cele din urmã, autorul recunoaºte: „Desigur, calendarul dacic
este incomplet, ca ºi informaþiile despre strãbunii noºtri. Este
posibil ca fiecare zi a anului sã fi avut una sau mai multe
semnificaþii, cum se vede ºi în calendarul creºtin. Viitorul ne
va lãmuri mai mult ºi mai bine.”
Lunile anului dupã calendarul dacic ar fi: Aniar (ianuarie),
Bouris (februarie), Martinus (martie), Ableros/Prior (aprilie),
Myos (mai), Iuenna (iunie), Iolai (iulie), Gastes (august),
Erichtonios (septembrie), Pyrmeroylas (octombrie), Bromius
(noiembrie), Andra (decemrie).
Zilele sãptãmânii: Lonis (luni), Marti (marþi), Mergurius
(miercuri), Zovis (joi), Bennar (vineri), Sambatis (sâmbãtã),
Domãnica (duminica).
Fiecare din cele 366 foi/732 de pagini sunt completate cu
alte denumiri dacice ale lunilor, denumirile populare româneºti
ale lunilor, sãrbãtori ºi tradiþii dacice, semne din perioada
credinþelor solare pãstrate în cusãturi ºi þesãturi populare,
citate despre daci ºi Dacia din diferiþi autori antici, medievali,
renascentiºti, moderni, nume de localitãþi din Dacia, fotografii
dupã statuete, dupã statui megalitice dacice, plante
medicinale dacice, o gemã dacicã reprezentându-l pe Orfeu
(marele profet dacic-tracic) crucificat cu trei milenii înainte de
Iisus Hristos, dar prezentat, paradoxal, ca într-un mozaic
bizantin, brãþãri, diferite modele de scriere, coliere, unelte
agricole ºi miniere din epoca fierului, urne, care de bronz,
instrumente de bronz, vase în diferite forme antropomorfice,
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idoli (statuete neolitice de lut ars), ulcioare de bronz din
tezaure tracice, piese decorative, leoaica de la Blidaru, vase
de ceramica aparþionând civilizaþiei tracice de la Cucuteni,
aplica în formã de zvasticã cu decoraþii zoomorfe de la
Bãiceni, aºadar simbolul soarelui la triburile traco-ariene,
vechi locuitoare ale spaþiilor carpatice, fragmente de fresce
de pe altare dedicate zeului trac Apollo, cu milenii înainte de
a deveni zeu în patrimoniul grecesc, busturi de daci la Roma,
statueta reprezentând-o pe zeiþa-mamã, Maria, alãptându-ºi
pruncii Apollo ºi Artemis (descoperitã în Galia), arme, simbolul
carpatic al dualitãþii, mai vechi cu douã milenii decât acelaºi
simbol oriental, Ying ºi Yang, etc.
Pe o paginã a lunii august este reprodusã întrebarea unui
elev: „Oare trebuie neapãrat sã ne lãudãm cu toþi cei care neau cucerit?” Sã recunoaºtem, rãspunsul este dramatic. Scyþii,
grecii, romanii, slavii, cumanii, maghiarii, tãtarii au cucerit
spaþii traco-dacice, apoi româneºti, ºi le-au însuºit ºi le-au
falsificat istoria, pentru a goli pãmântul de istorie, pentru a-i
ºtege orice urme de civilizaþii multimilenare ºi milenare.
În presa culturalã apar eseuri de Adrian Bucurescu,
probabil capitole din viitoarele sale cãrþi, precum un
excepþional „Iernile miraculoase ale Daciei”, Helis, decembrie
2014, unde, în încheiere, dedicã lucrarea: „...cititorilor revistei
cu titlu dacic de HELIS, care se tãlmãceºte prin „Solara,
Strãlucitoarea”. Eseul analizeazã rãmãºiþe abia vizibile, în
colinde culese în sate vechi ale judeþului Ialomiþa, unele
dispãrute, unde autorul intuieºte aluzii la zei, tradiþii, ritualuri
traco-dacice.
Poetul Adrian Bucurescu este la fel de fascinant, dar
necunoscut ºi nerecunoscut. Volumul sãu cu nume ciudat
„Poezii zgubilitice” a trecut neobservat, motive în plus sã îl tot
completeze pânã va cãpãta, nolens volens, dimensiuni
impozante. Universul sãu este voit urmuzian, suprarealist,
absurd. O „Noapte de varã” se prezintã astfel:
Douã gâºte croºeteazã
Apã mineralã.
Luna-n nouri albi viseazã
Noaptea idealã.
În cãsuþa cu zorele
Lampa lumineazã.
O pereche de andrele
Se îmbrãþiºeazã.
De la Hanul lui Mânjoalã
Vine Gogu-acasã;
A bãut ºi el o oalã
Dup-o zi de coasã.
Pe deasupra casei zboarã
Lin, ca o iscoadã,
Vaca lui Vasile Sfoarã,
Fluturând din coadã.
Luna-n raze-ncondeiazã
Dealul Curcubãta.
Vaca spre Gogu necheazã:
Bã, proastã e mã-ta!
Poemele sunt false parodii de cântece de lume din veacul
poeþilor Vãcãreºti ºi de atunci încoace, cu aluzii politice,
pamfletare, de fapt reprezintã masca îndãrãtul cãreia se
ascunde un poet ironic, sarcastic, zeflemitor, grotesc, deloc
îngãduitor, un „cinic” în sensul dat de filozoful german Peter
Sloterdijk. Iatã „Boala vacilor nebune”:
Douã biete vaci engleze
Au decis sã se salveze.
Nu de alta, dar, pe bune,
Nu ele erau nebune.
Au trecut înot în Franþa,
Fãrã sã-ºi piardã speranþa,
ªi-au ajuns la Dunãre,
Sã bea apã tulbure.
ªi pe Dunãre, în jos,
Frunzã ºi iarbã au ros,
ªi, cu glume ºi poveºti,
Au ajuns la Bucureºti
Boii toþi, când le vedeau,
Cu „Welcome” cã le primeau
ªi-n recepþii le þineau,
La televizor mugeau.
Ergo:
Mai tiptil, mai tropa-tropa,
S-a convins ºi Europa
C-aici e stabilitate
ªi pãºuni nepoluate.
O suitã de fabule fãrã moralã, în spirit dadaist, par cãzute

dintr-un Urmuz multiplicat în oglinzi paralele, ca în „Puiul de
mãmãligã”:
Cine piuie fierbinte
ªi nu-i nimeni sã-l alinte?
Puiule, sã fii cuminte!
Viaþa merge înainte.
Mama ta, Mãmãliguþa,
Doar ea ne-a salvat, drãguþa,
Aºteptând ca Penelopa
Sã se-ntoarcã Europa
La neamul de opincari
Cu catrinþe ºi iþari.
Iaca, lelea Mãmãligã
Se cam supãrã ºi strigã:
- Europo, eºti fudulã
ªi te dai prea mare sculã,
Dar fãrã noi eºti beteagã.
Europo, nu fi bleagã!
Auzind acestea, nene,
Puiul s-a umflat în pene
ªi-a zburat la Reykjavik
ªi-a jucat la loz în plic,
Iar din banii câºtigaþi
Trãi ani îndelungaþi
ªi-nfruptându-se cu peºte
N-a mai ºtiut româneºte,
Ba, mai rãu, îl durea-n frezã
ªi-njura în islandezã
Fãrã pic de-accent natal.
Halal, puiule, halal!
Morala:
Mãlãieº
În cãlcãieº.
Adrian Bucurescu ºtie sã glumeascã apãsat, sã ºpriþuiascã
ºi sã joace haiduceºte cu o ditamai cana de vin în mânã,
adicã îºi poartã la vedere masca „zgubiliticã” pe care ºi-a
confecþionat-o. „Zgubilitic”, cuvânt de negãsit în dicþionare
academice, o fi consemnat în cele de argou sau de
regionalisme, în orice caz sensul ar fi de zãpãcit, zãnatic,
zurliu, zbanghiu. Îndãrãtul mãºtii cine ºi ce se ascunde? Mã
duce gândul la alt iniþiat în ezoterism, care îºi juca în gura
mare rolul de rãspopit ºi zbânþuit de cenaclu, cãruia „boieritul”
Titu Maiorescu abia îi îngãduia „þãrãnismele”: Ion Creangã.
Spiritual, marele humuleºtean era un arhaic, un dac rãtãcit
în secolul al XIX. Iniþierea sa în ezoterism a devenit notorie
mai ales dupã genialele decriptãri ale lui Vasile Lovinescu,
autorul eseurilor „Monarhul ascuns”, „Incantaþia sângelui”,
„Steaua fãrã nume”, „Dacia hiperboreanã”, „Ion Creangã ºi
creanga de aur”, unde, printre altele, inspiratul ºi subtilul
ezoterist, discipol al lui René Guénon, devoaleazã cã opera
lui Nicã a lui ªtefan a Petrei se prezintã ca un tezaur de
viziuni simbolice, de reziduuri arhaice, de blazoane ale
trecutului-trecutului-trecutului mitic. Bufonadele lui Ion
Creangã au, cred, un corespondent în „glumele” urmuziene
ale lui Adrian Bucurescu, dacã nu cumva însuºi Urmuz se
substituie aceluiaºi univers ezoteric, de neînþeles în afara
tradiþiilor precreºtine. În mare mãsurã poetul Ion Gheorghe
este bântuit de aceleaºi diluvii ascunse în subconºtientul
colectiv, popular, dar ºi poetul mitic al „Câmpiei eterne”,
George Alboiu, la fel, un iluminat de vedenii grandioase,
primitive, de iniþiat. Decriptatã în aceastã cheie, întreaga
creaþie a lui Adrian Bucurescu se lãrgeºte spre mari
profunzimi ºi explicã fapte ºi afirmaþii aparent de domeniul
zãpãcelilor neserioase. Spiritul sãu ludic devine spirit mitic,
un mod de a dialoga pe cãi oculte cu zeii, deci spre o revenire
la pãgânismul înþeles ca multitudine de religii, credinþe,
ritualuri ºamanice, þãrãneºti, de dinaintea apariþiei religiilor
cetãþii, a cãrturarilor, a cãrþilor, numind aici Vechiul ºi Noul
Testament, Coranul. În mare mãsurã, Ion Creangã, Ion
Gheorghe, George Alboiu, Adrian Bucurescu fac parte din
aceleaºi familii, sã le numim ale “ºamanilor””, termen folosit
de Mircea Eliade, deoarece „vrãjitor” îi pãrea prea românesc
pentru fenomenul universal al ºamanismului. „Vrãjitorul”,
adicã iniþiatul, practicantul, preotul cultului „pãgân”, a fost
þinta furiei tuturor funcþionarilor din altare oficiale, care nu au
înþeles cã religiile cãrþii sunt relativ recente, de nivelul a trei,
douã mii de ani, faþã de credinþele ºamanice vechi de zeci ºi
zeci de milenii. De altfel, creºtinismul devenit religie de stat,
imperialã, în secolul IV dupã Hristos, a abolit „pãgânismul”,
prin dãrâmarea templelor, sau prin transformarea în biserici,
a desfiinþat jocurile olimpice, Academia Platonicã, a ars
Biblioteca din Alexandria, a asasinat pe Hypatia, a interzis
reprezentaþiile teatrale cu piesele marilor tragici Eskil, Sofocle,
Euripide, a fost un bolºevism înaintea bolºevismului,
totalitarism în cel mai mizerabil sens al cuvântului, timp de
15 secole, fapte care nu au fost uitate, dar trebuie mereu
reamintite.
Atunci ne întrebãm cine a fost Serghei Esenin? Fiul unor
þãrani ruºi, adicã slavi din satul Konstantinovo, pe râul Oka,
plasa Kuzminskaia, districtul Riazansk. La rândul lor, slavii
se prezintã, la origine, strãvechi triburi trace, care cu milenii

înaintea erei lui Hristos au migrat spre Munþii Urali ºi, dupã
alte milenii, au reînceput sã migreze, cu cãruþa ºi la picior, în
sens invers, de pe la mijlocul primului mileniu dupã Hristos
ºi nu s-au liniºtit nici pânã astãzi. Creºtin pravoslavnic, Serghei
Esenin pãstreazã în poezia sa reziduuri ºamanice, arhaice,
mânii ancestrale transformate în grandioase viziuni ºi
violenþe de limbaj. Inconºtient sau altcum, Adrian Bucurescu,
coborâtor dintr-o veche familie de þãrani ialomiþeni ºi mutat
în prima generaþie de orãºeni, a devenit un extraordinar
traducãtor al marelui nedreptãþit, în orice caz, cel mai mare
poet rus al secolului XX, direct din original. Nu ºtia, îmi
mãrturisea, „boabã ruseascã” nici nu a învãþat, paradoxal,
limba rusã, ci limba „esenianã”, aºadar traduce din original,
unde a pãtruns cutele subtile ale textelor metaforizate pânã
la obscuritate, care au ameþit pe mulþi traducãtori ºi poeþi
români. Hotãrât lucru, Adrian Bucurescu, care traduce din
limbi antice, dupã aceleaºi metode a învaþat limba marelui
rus. Sã recunoaºtem, fenomenul este prodigios ºi, dacã nu
aº fi acuzat, aº recunoaºte cã pe poetul nostru zgubilitic l-au
cam înzestrat zeii sau mama-natura (alþã zeiþã pãgânã) cu
geniu lingvistic.
Un prim volum este „Rusia albastrã ºi fãrã leac, poezii ºi
poeme tâlmãcite din graiul rusesc de Adrian Bucurescu”,
Editura Macarie, Târgoviºte, 2005, urmat de „Dor de Rusia,
traducere din limba rusã: Adrian Bucurescu”, Editura Singur,
Târgoviºte, 2014. Rezultatul sunã remarcabil, Serghei Esenin
ºi-a gãsit, în sfârºit, traducãtorul pe mãsurã.
Legenda esenianã a fost creatã în poezia românã în primul
rând de „eseniniºti”, dintre care, în „Istoria literaturii române
de la origini pânã în prezent”, George Cãlinescu enumerã
pe George Lesnea, Virgil Carianopol, Vladimir Cavarnali.
Traducãtori sau emuli, pentru a nu spune epigoni, „divinul
critic” le amendeazã limitele, prin urmare „Tãlmãcirile sunt
onorabile, însã prin alegere ºi constrângere prozodicã,
departe de suflul viguros al originalului(...)”, sau, Vladimir
Cavarnali „nu are nici o legãturã cu lirica ruseascã mai veche,
ci cu lirica proletarianã modernã a hoinãririi, a umilitãþii diurne,
din jurul lui Esenin, fãrã apocalipticul aceluia (...)”
George Cãlinescu nu pomeneºte pe Zaharia Stancu în
calitate de traducãtor. Am descoperit într-un anticariat un
exemplarul cu numãrul 963, ferfeniþit din „Tãlmãciri din
Serghei Esenin”, Editura „Cartea Româneascã”, Bucureºti,
fãrã an de apariþie, cu menþiunea „La traducerea acestor
poeme din ruseºte am fost ajutat de Esfir Efimovna ºi ªtefan
Baljalarschi”. Am încredinþat maculatura unui meºter legãtor,
cãruia i-a reuºit minunea: mi-a înapoiat un volum elegant, în
coperþi de Biblie, o carte de nedespãrþit, de cãpãtâi.
Serghei Esenin al lui Lesnea este eminescianizat, curãþat de
nu ºtiu ce ºi pentru ce, un înger cu aripile amputate ºi cioturile
vopsite în culori pastelate, binecunoscutul ºi iubitul din volumele
tipãrite în editurile de stat româneºti ale secolului 20.
În schimb, Serghei Esenin al lui Zaharia Stancu are
„apocalipticul aceluia”, vorba lui George Cãlinescu, marele
rus cãpãtându-ºi forþa uluitoare, de poet incomensurabil,
teluric ºi celest cum puþine lire ale lumii au mai reuºit vreodatã
în poezia liricã mai ales, dar ºi epicã. Uimitoarea adaptare a
starostelui din Salcia teleormãneanã se ridicã, probabil, la
unele înãlþimi ale originalului, pentru cã autorul „Urumei” a
intuit esenþialul: tãcerea, urletul ºi revolta pãmântului rusesc
în ajunul ºi dupã lovitura de stat bolºevicã din 1917.
Sã comparãm acelaºi text în trei traduceri:
„Nu fiecare ºtie sã cânte
ªi nu oricui îi este dat
Sã se rostogoleascã, mãr, la picioare strãine.
Aceasta e cea mai mare spovedanie
Pe care o face un huligan.
Eu dinadins umblu nepieptãnat
Cu capul ca o lampã de petrol pe umeri.
Toamna desfrunzitã a sufletelor voastre
Îmi place s-o luminez în amurguri.
Îmi place când pietrele înjurãturii
Sboarã spre mine ca grindina furtunii.
Atunci îmi strâng mai tare cu mâinile
Balonul clãtinat al pãrului.”
(„Spovedania unui huligan”, traducere de Zaharia Stancu)
„Nu oricine ºtie sã cânte, nu oricine,
Nu oricui îi este hãrãzit, într-adevãr,
Sã se rostogoleascã precum un mãr
La picioarele strãine.
Aceasta este marea spovedanie pe care mereu
O face-un derbedeu.
Eu dinadins umblu nepieptãnat ºi cu capul gol
Pe umeri ca o lampã de petrol.
Toamna desfrunzitã a sufletelor voastre

Îmi place s-o luminez cu amurguri albastre.
Îmi place când pietrele batjocurii spre mine prind sã zboare,
Ca grindina vijeliilor cotropitoare.
Atunci mai vârtos eu cu mâinile strâng în rãspãr
Balonul clãtinãtor al zburlitului meu pãr.”
(„Spovedania unui derbedeu”, traducere de George Lesnea)
Zaharia Stancu propune o variantã frumoasã, nervoasã,
metaforizatã; George Lesnea traduce expresiv, poetic, repetã
cuvinte ºi transformã metaforele în comparaþii. De observat
cã a doua variantã are nevoie de mai multe cuvinte pentru a
sugera aceleaºi sensuri, deci este mai redundantã, într-o
suitã continuã de rime.
„Nu oricine ºtie a cânta,
Nu oricui îi e dat, ca un mãr,
Sã cadã la picioare streine.
Aceasta-i cea mai mare spovedanie
Cu care se spovedeºte un huligan.
Eu într-adins umblu nepieptãnat,
Cu capul, ca o lampã cu gaz, pe umeri.
Desfrunzita toamnã a sufletelor voastre
Îmi place în întuneric sã o luminez.
Îmi place când înjurãturile crude
Zboarã spre mine ca o grindinã râgâitã de fricã;
Mai mult, îmi place sã rãvãºesc cu mâinile
Chica mea ce tresaltã ca o beºicã”
(„Spovedania unui huligan”, traducere de Adrian Bucurescu)
Este o traducere între douã propuneri, mai aproape de
sensurile textului original, o variantã cu rimele mai rare.
Pe ansamblu, traducerile lui Adrian Bucurescu sunt în ton
cu George Cãlinescu, „apocaliptice”, mai dure, rimate, dar,
ca în original, cu multe asonanþe, cu trucate naivitãþi de limbaj,
cu „greºeli” voite, anticalofile, cu”ciobituri”, vorba lui Nichita.
ªi încã, versurile adaptate au acel sunet de ingenuitate
copilãreascã de negãsit la ceilalþi truditori, mai livreºi, ceea
ce este o dimensiune extraordinarã pentru primul, nicidecum
o acuzaþie pentru ceilalþi.
„Dar tu, dragule,
Credinciosule câine tãrcat?!
De bãtrâneþe, te-ai jigãrit ºi ai orbit
ªi bâjbâind prin curte, cu coada pleoºtitã de tot,
Ai uitat mirosul unde-i poarta ºi unde-i grajdul.
O, ce dragi îmi sunt toate aceste nãzbâtii,
Când, ºterpelindu-i mamei un codru de pâine,
Muºcam, eu cu tine, din el, pe rând,
Fãrã ca unul de altul sã ne fie greaþã.”
(„Spovedania unui huligan”, traducere de Adrian Bucurescu)
Excepþionala variantã a lui Bucurescu are o forþã neagrã,
de stihie a pãmântului, comparabilã cu a lui Stancu, frumoasa
variantã a lui Lesnea este muzicalã, poetizatã ºi poetizantã.
Pe care o alegi? Este bine cã existã tustrele, plus varianta lui
Ioanichie Olteanu, cam într-un limbaj ardelenizat, arhaizant,
context unde trebuie amintiþi poeþii de la Chiºinãu, cu
propunerile lor, Igor Creþu, George Popov, Nicolai Costenco.
Serghei Esenin ºi-a cãpãtat o mare popularitate înainte de
Octombrie 1917, dupã ce se ataºase de Revoluþia din
Februarie. Era un bard al clocotului din opinia publicã. O
spunea însuºi poetul: „În Rusia, când lipsea hârtia, îmi
publicam versurile împreunã cu Kusikov ºi Mariengof pe
zidurile mãnãstirii Strastnaia sau le recitam pur ºi simplu pe
bulevarde. Cei mai fervenþi admiratori ai noºtri erau
prostituatele ºi borfaºii. Cu ei pãstram în continuare relaþii
amicale. Comuniºtii nu ne iubesc dintr-o neînþelegere. În
încheiere, o adâncã plecãciune tuturor cititorilor mei ºi un
apel: puþinã atenþie la inscripþia „Rugãm nu trageþi!”
Ironic, dacã nu cumva sarcastic, în alt context mãrturisea:
„Din Partidul Comunist Rus nu am fãcut parte niciodatã,
fiindcã mã consider situat mult mai la stânga.” La stânga, mai
la stânga, bolºevicii nu l-au iubit. „Sinuciderea” din anul 1925
este o legendã, Serghei Esenin a fost asasinat de bombastic
numita „Comisia Extraordinarã pe Întreaga Rusie pentru
Combaterea Contrarevoluþiei, Speculei ºi Abuzului de
Putere”, (CEKA). Agenþii ei, îmbrãcaþi în haine negre,
alcãtuiesc faimosul „Omul negru” din poemul esenian,
nicidecum obsesiile onirice ale unui bântuit de votcã, ci însuºi
coºmarul criminal al unei revoluþii nerevoluþie, cum a dovedito întreaga istorie tragicã a secolului de pominã XX. Într-un
eseu extrem de expresiv ºi percutant, ataºat postfaþã a
volumului de traduceri, Adrian Bucurescu demonteazã subtil
mecanismul minciunii „sinuciderii” lui Serghei Esenin, dar ºi
a lui Vladimir Maiakovski, cinci ani mai târziu. Vinovaþii nu au
fost atât Lenin, Stalin, Lunacearski, CEKA, poeþii proletcultiºti
îngrãmãdiþi în jurul unei reviste oarecare, cât sistemul opresiv
instituit de noii potentaþi împeriali ruso-sovietici, infinit mai
violenþi, în numele „poporului”, decât regimul þarist.
Parcã în aºteptarea morþii, Serghei Esenin scria în 1922,
iar Adrian Bucurescu traduce cu mãiestrie, totul topit într-o
aparentã simplitate, aºadar, poemul este recreat din interior
spre afarã, din profundele sentimente spre cuvinte, într-o
versificaþie mai liberã, fãrã abuz în ceea ce priveºte rimele,

relativ banale, însã înnobilate de forþa mãrturisirii, ca în
originalul în limba rusã:
„Toate le-am pierdut pe vecie.
Albastrul meu Mai! Iunie de azur!
Poate cã de aceea fumegã putregaiul
Peste acest chef de rãu augur.
Ah, dar azi aºa-s de veseli ruºii!
Trãscãul tare curge necontenit.
Cântã de Volga ºi de Ceka
Armonistul cu nasul pleoºtit.
Cu înverºunare în privirile nebune
ªi nesupuse, ca ºi în glasul lor ascuþit,
Jelindu-se cã, dintr-o toanã, în tinereþe,
La mânie, viaþa ºi-au nenorocit!
Unde sunteþi voi, cei plecaþi departe?
Luminile voastre v-au mai încãlzit?
Cu spirt armonistul îºi trateazã sifilisul
Pe care în stepele kirkize l-a primit.
Nu! Ãºtia nu vor fi striviþi –
Gunoiul le-a dat curajul în vileag –
Tu, Rosseia mea...Raz...na...
Asiatic meleag!”
CEKA devenise o obsesie popularã, se vorbea despre
sinistra instituþie numai în ºoaptã, însã poetul o pomeneºte
ca pe o realitate familiarã, alãturi de legendara Volga, unul
dintre fluviile naþinale!
Volumul „Dor de Rusia” cuprinde 100 de texte, poezii lirice,
iar dintre binecunoscutele poeme, numai faimosul „Omul
negru”, rãsãdit de asemenea de Zaharia Stancu ºi,
bineînþeles, George Lesnea. Lipsa poemelor „Ana Sneghina”,
„Pugaciov”, „Lenin” „Balada celor douãzeci ºi ºase”,
„Moscova cârciumãreasã” se simte în sumar, însã, fãrã
îndoialã, va fi anulatã în viitoare ediþii. Serghei Esenin a
compus peste 1000 de poezii/poeme, cifrã impresionantã,
dacã luãm în seamã vârsta autorului, dar poezia modernã a
inclus imperfecþiunile în inventarul stilistic, în numele unei
mai mari libertãþi de expresie, aºa cã nu este nimic de
reproºat, ba dimpotrivã.
„De-o striga vreun sfânt la mine:
Lasã-þi þara! Vino-n Rai!
Nu-mi trebuie Rai – i-oi spune –
Mie Rusia sã-mi dai!”
Aceste versuri, ca majoritatea din carte, par a fi compuse
direct în româneºte de un mare poet esenian, nicidecum
traduceri din volumul pomenit. Fac aceastã mãrturisire pentru
a scoate în evidenþã nobleþea unei întâmplãri literare,
traducerea/trãdarea marelui rus de un poet român care l-a
înþeles ca puþini alþii probabil în alte limbi literare, în
profunzime, inclusiv pentru câteva motive pe care le-am
pomenit pe parcursul acestei încercãri.
Adrian Bucurescu este o personalitate împortantã în þara din
arcul mioritic al Carpaþilor, cu multiple proiecte deja realizate,
altele în curs, aºa cã nu-mi rãmâne, mai mult sau mai puþin
cititor al sãu, decât sã mã bucur cã poezia ºi cultura
contemporanã îl au printre slujitorii fãrã odãjdii pompoase, însã
profund dedicaþi cãrþii ºi minunii dumnezeieºti numite creaþie.
Ne despart de epoca lui Iisus Hristos peste 2000 de ani,
aproximativ 80-85 de generaþii; mai îndãrãt, câteva sute de
generaþii aparþin alcãtuirii neamurilor tracice, unirii lor într-un
imperiu, migraþiei spre Urali, spre India, decãderea ºi
destrãmarea sub loviturile tracilor înºiºi, ale grecilor,
romanilor, aceºtia din urmã, fãrã sã o fi ºtiut, urmaºi direcþi ºi
indirecþi. Tracologii ºi Adrian Bucurescu printre ei în mod
strãlucit, cerceteazã epoci arhaice, cu mult înaintea apariþiei
creºtinismului suspect de asemãnãtor în multe privinþe cu
zalmoxismul traco-dacic, de unde întrebarea, asemãnare prin
contaminare directã sau prin continuitate? Cercetãrile încep
sã încline spre varianta a doua, continuitate.
Ceea ce numim „univers”, dincolo de „cer”, „lunã”, „planete”,
„comete”, „stele” ºi aºa-zis stele, este „nãscocirea”, „ficþiunea”
unor minþi luminate, de la astrologii Babilonului la Albert
Einstein ºi urmaºii sãi. Nimeni nu deþine adevãrul absolut,
nimeni nu greºeºte absolut, iar noi, profanii, dispunem de un
hamac legat între extremitãþi.
La rândul sãu, hermeneut al istoriei, dar ºi hermeneut al
poeziei, Adrian Bucurescu, care face parte dintr-o ºcoalã de
cercetãtori, ne propune visul sãu ezoteric ºi exoteric despre
lumea, istoria, cultura tracilor; nu este singura minte luminatã
într-un domeniu fãrã limite, nici nu deþine vreun adevãr
absolut, ci este, în tot ce gândeºte ºi face, un „poet”, iar vocea
bardului trebuie ascultatã pentru vibraþia ei totdeauna unicã.
Homer, cu voie dar mai ales fãrã voie, a montat, ca bijutierul,
mituri trace ºi fragmente de mituri în poemele sale, Heinrich
Schliemann l-a crezut pe cuvânt ºi a cãutat Troia cam pe
unde nu era de gãsit; Adrian Bucurescu, tracologii în general,
au destule pãreri în rãspãr cu Homer, de înþeles la un poet ºi
creator de ficþiuni, ºi mai multe disensiuni cu Schliemann
împreunã cu emulii sãi pânã azi, dar opiniile tuturor meritã
respect, atitudine deschis analiticã ºi o parafrazare, ce poeþi
minunaþi ºi miturile lor zburãtoare!
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GRIGORE SPERMEZAN

ADEVÃRURILE UNUI
ZIARIST
Într-o societate a ,,exploziei informaþionale”, de un dinamism
fãrã precedent, rolul ziaristului - denumit adesea ,,câine de
pazã al democraþiei” - devine semnificativ. Dar, dacã e greu
de crezut cã poate fi negat rolul ziaristului în societatea de
azi a comunicãrii, puþini oameni cunosc din interior
fenomenul acestei activitãþi atât de complexe, ziaristica, o
lume fascinantã ce implicã pasiune pentru scris, competenþã
ºi har, intuiþie ºi cãutarea ,,cuvântului ce exprimã adevãrul”,
grija pentru ca destinatarul sau consumatorul de mesaje sã
intre în posesia adevãrului printr-o infomare corectã.
Avem ocazia sã pãtrundem în acest univers aparte
lecturând incitanta carte a cunoscutului jurnalist arãdean
Tristan Mihuþa, întitulatã ,,Adevãrul gol-goluþ”1, o radiografie
a presei postdecembriste din zona de vest. Absolvent al
facultãþii de filosofie din Bucureºti, promoþia 1975, curs de zi,
autorul s-a decis târziu sã ofere cititorilor sãi o carte îndelung
gânditã ºi elaboratã, amânând apariþia ei din motive de
probitate profesionalã. ,,Nu credeam – aratã el în Cuvânt
înainte - cã voi scrie, vreodatã, o carte! Numai gândul de a
scrie vreodatã o carte mã înspãimânta, mã inhiba. Mã uitam
în jur. O sumedenie de oameni, cu har ºi fãrã har în a
comunica, au îndrãznit, dupã 1990, sã ne propunã sã
împãrtãºim cu ei gânduri ºi stãri de spirit. Scoteau cãrþi fãrã
sã aibã probleme de angoasã. Într-un fel, îi invidiam. Din
nimic puteau publica o carte! ªi ei, destui dintre ei, aidoma
cãrþilor pe care îºi treceau numele cu curaj, fãrã rezerve,
veneau de nicãieri. Or, eu scriam de peste 30 de ani de zile,
ajunsesem la mii de articole, poate zeci de mii. De ce n-am
avut ºi eu curajul altora. Dintotdeauna, am avut un cult pentru
cuvânt. Poate ºi pentru ca în mintea mea cuvintele sã sune
un pic altfel” (p. 5). Cum mai bine mai târziu decât niciodatã,
ziaristul din Arad a trecut peste indecizii, dând la ivealã o
carte scrisã cu veritabil talent de o mânã sigurã în mânuirea
condeiului, o lucrare de maturitate care se parcurge cu
plãcere ºi interes. El ºtie cã o carte, asemenea unui sistem
filosofic, poartã pecetea subiectivitãþii autorului ºi cã multe
dintre lucrurile publicate aici sunt incomode ºi vor supãra
foºti colegi, cunoscuþi sau oameni din politicã, dar pus în faþa
alternativei de a scrie ºi spune ,,adevãrul gol-goluþ”, pe de o
parte, ºi renunþarea la publicarea lucrãrii, a ales sã prezinte
adevãrul, asumându-ºi adversitãþile de rigoare. ,,Cartea de
faþã aduce în faþa cititorului o lume pe cale sã fie datã uitãrii.
În parte e ºi uitatã, deja. Reînvie sau, pentru cei mai tineri,
prezintã o galerie de personaje. Unele simpatice, altele
antipatice; unele cu rol fast în presã ºi în viaþa Aradului, altele,
dimpotrivã, cu o amprentã nefastã. Nu vã propun aici o istorie
a presei arãdene. Au fost alte încercãri, e drept seci, mai mult
statistice, pe alocuri scrise anost, cu rãutate, discreþionar. Cu
toate acestea, cartea pe care o propun cititorului reînvie, dã
viaþã unor vremuri trecute, îndepãrtate sau recente, dar care
vor deveni odatã îndepãrtate” (p. 6).
Imediat dupã absolvirea facultãþii, Tristan Mihuþa a lucrat la
Muzeul Judeþean Arad, secþia de artã. Cum în facultate urmase
un curs opþional de ziaristicã, ba chiar îi apãruserã câteva articole,
dupã câþiva ani a acceptat propunerea de a lucra în presa localã,
ca ziarist la publicaþia Flacãra Roºie, fiind plasat la secþia ,,culturã”.
Conºtiincios, se prezintã acolo în dimineaþa zilei de 2 ianuarie
1979, înainte de ora 7,30, când i s-a spus cã începe programul,
dar gãseºte birourile goale, iar ,,ofiþerul de serviciu”, abia trezit
din somn, îl pune la punct: ,,Uite ce e, sã nu aduci aici obiceiuri
proaste. Nimeni nu vine la ora aia. Abia pe la 8”. Novicele are
astfel revelaþia cã în presã lucrurile au specificul lor, cã lucrurile
au o altã turnurã decât îºi închipuise pânã atunci.
Mai mult, colectivul gãsit la ziar diferea mult de cel lãsat la
Muzeu. Acolo exista omogenitate în ceea ce priveºte
pregãtirea, toþi aveau studii universitare ºi puteau discuta
între ei cãrþile apãrute în librãrii (cu precãdere cele din colecþia
,,Idei contemporane”), la Flacãra Roºie era un mixtum
compositum alcãtuit din trei categorii de persoane: ,,rãmãºiþe”
ale perioadei când ziarul era alimentat de cãtre partid cu
muncitori fãrã pregãtire, apoi oamenii cu facultate, iar în cea
de-a treia intrau absolvenþii de ,,ªtefan Gheorghiu”, tineri
luaþi de la strung, de la maºina de tricotat ori de la rãzboiul de
þesut ºi trimiºi la ºcoala de partid sã studieze pe banii
poporului, pricipala lor grijã fiind aceea de a învãþa ºi a-ºi
însuºi documentele P.C.R. Unul dintre tinerii aceºtia din ultima
categorie ,,studia” pe un salariu de 3200 de lei, o bursã care
echivala cu salariul primit de autorul cãrþii dupã zece ani de
la absolvirea facultãþii. Iar dacã mânuirea condeiului nu era
partea lor cea mai tare, în schimb orgoliile acestor oameni
tineri ºi mai puþin tineri se vor dovedi nemãsurate în alte
privinþe, unul dintre ei fiind considerat chiar în redacþie ,,mai
bun de miliþian decât de ziarist”. Deocamdatã, însã, cu ei
trebuia sã lucreze tânãrul filosof, hotãrât sã facã o carierã din
jurnalismul de calitate.
De-a lungul vremii, constatã cã ziariºtii pot avea ºi alt rol
decât cel considerat normal în viaþa societãþii anterioarã
anului 1989, cel stabilit de decidenþii aflaþi la putere. Cum
presa localã a vremii chiar era temutã în teritoriu, judeþeana
de partid decide sã-i trimitã pe ziariºti în unitãþile agricole ca
sã forþeze preºedinþii ºi specialiºtii din agriculturã sã
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grãbeascã seceriºul, rãmas în urmã din motive obiective.
Repartizat sã rãspundã de CUASC Ineu, autorul se simte
prins între ciocan ºi nicovalã când trebuie sã relateze faptele
de acolo: pe de o parte, era o ruºine sã apari în ziar cu fapte
negative, pe de altã parte puteai fi sancþionat pe linie de
partid dacã nu dovedeai atitudine criticã, combãtând actele
considerate demne de a fi înfierate de cãtre partid. Odatã
trecutã vremea seceriºului, ziaristul nostru se vede obligat
sã meargã dimineaþa, la ora 5, ,,pe linia grajdului”, ca sã
vadã dacã oamenii din sectorul zootehnic îºi fac datoria ºi
vacile sunt mulse la timp. Aºa înþelegea Pavel Aron, de la
judeþeana de partid Arad, sã ,,instaureze disciplina” folosind
ziariºtii pe post de sperietoare într-o economie socialistã
centralizatã, ineficientã, dar e posibil ca indicaþia în acest
sens sã fi venit ,,mai de sus”, nefiind o iniþiativã localã.
O grijã dusã pânã la obsesie era aceea ca în ziar sã nu aparã
greºeli sau aspecte ,,interpretabile”. Autorul ajunge astfel sã
citeascã titlurile pe silabe tocmai pentru cã literele mari fãceau
mai adesea feste decât literele mãrunte din text. Când un coleg
de redacþie lasã din neatenþie un titlu de genul ,,Schimb de
masaje (în loc de ,,mesaje”, N.N.) între tovarãºul Nicolae
Ceauºescu ºi premierul Turciei”, scandalul este imens, securiºtii
au tãbãrât în redacþie, se fac audieri, se dau note explicative,
este informatã Secþia de Propagandã a CC al PCR, norocul
redactorului gafeur fiind acela cã Ceuºescu era în vizitã în
Portugalia, iar cineva cu mintea mai luminatã din respectiva
secþie e posibil sã fi transmis un mesaj de genul ,,lãsaþi-o aºa,
rezolvaþi-o pe plan local”. Redactorul buclucaº scapã cu o simplã
sancþiune, în loc sã fie dat afarã ca uneltitor împotriva regimului,
dar dupã ce s-a produs schimbarea din decembrie ’89, omul îºi
prezintã gafa ca fiind o acþiune conºtientã de dizident ce a sãpat
din interior la temelia comunistã! De unde, pânã atunci, omul
tremura pentru postul sãu pentru cã scãpase din vedere
corectura titlului, acum neglijenþa sa este consideratã act de
mare curaj politic...
Pentru calitatea articolelor sale, Tristan Mihuþa este promovat
corespondent pentru judeþul Arad al ziarului ,,Scânteia”, fiind
angajat la Secþia de propagandã a Comitetului judeþean de
partid. Va sta sub domnia a doi secretari cu propaganda, prima
fiind o fostã muncitoare textilistã, utecistã, originarã dintr-un
sat din judeþ, trimisã fiind sã se ºcoleascã la ,,ªtefan
Gheorghiu”. Nu era o femeie rea, dar frica ºi grija de a-ºi pãstra
funcþia o fãceau zeloasã peste mãsurã, se temea de orice ºi
fãcea din þânþar armãsar, iar de ce i-a fost fricã n-a scãpat.
Celãlalt era un intelectual rasat, Alecu Floareº, venit de la Iaºi,
trimiterea lui la Arad fiind o sancþiune. Om citit, inteligent, cult,
autor de cãrþi, fondator al unei reviste culturale ce apãrea pe
lângã ziarul Flacãra Roºie, el este cea mai bunã dovadã cã
partidul vremii nu s-a folosit doar de inºi devotaþi dar
incompetenþi pentru a-ºi promova politica ºi ideologia.
În noiembrie 1989, Tristan Mihuþa devine ºef de cabinet al
primului-secretar judeþean de partid Arad, Elena Pugna. Nu a
solicitat funcþia, dar nici nu o putea refuza decât asumându-ºi
niºte riscuri. Are astfel ocazia sã citeascã rapoarte ale Securitãþii
cu privire nemulþumirile minerilor din zona Hãlmagiului,
oamenii fiind supãraþi din cauza lipsurilor, semnal clar cã
regimul ceauºist este în dificultate. Buba se cocea, ziaristul
ºtia cã picaserã toate regimurile comuniste din jur, cã va pica
ºi al nostru, dar acceptã resemnat cursul evenimentelor. Aºazisa promovare îi aduce un plus de salariu de 200 de lei, dar
îºi pierde libertatea. În nomenclator, funcþia de sa era de ,,ºeful
secretariatului tehnic”, adicã ºeful secretarelor de la cabinetele
secretarilor de partid. Cu toate cã în mentalul colectiv era
considerat omul partidului, el nu va beneficia de favoruri, de
care - probabil - se bucurau doar secretarii, el având dreptul
lunar, contra cost, la un pui ºi la un kil de carne, cotlet cu os,
care costa 37,50 lei, cantitate insuficientã pentru patru
persoane, în condiþiile în care acasã îl aºteptau soþia ºi doi
copii. Soluþia? Cea ºtiutã de toatã lumea: cumpãratul de la
alimentara ,,prin spate”, acolo unde intrau mai mulþi decât prin
faþã – prieteni, activiºti, oameni de ordine, profesori ...
Evenimentele din decembrie ’89 îl prind în Aradul natal,
petrece o noapte albã în casa unui coleg de redacþie împreunã
cu alþi prieteni cu care împãrtãºeºte temerile existente în acea
perioadã tulbure, în care zvonurile contradictorii se rãspândeau
cu rapiditate, dimineaþa mulþumind cerului cã nu s-a întâmplat
nimic rãu. Mai târziu aflã cã unul dintre ei a dobândit certificat
de revoluþionar, cu toate avantajele aferente, printre mãrturiile
în favoarea sa existând dovada scrisã cã omul a stat în acea
noapte pe stradã, ore bune, sub tirul armelor de foc, deºi mai
aproape de adevãr era cã a stat mai degrabã sub masa din
sufragerie, tremurând de fricã pentru viaþa personalã! Din
pãcate, istoria se scrie ºi cu pretinºi eroi revoluþionari, dupã
ºtiuta glumã ,,puþini am fost, mulþi am rãmas”…
Valul tranformãrilor postdecembriste era firesc sã cuprindã
ºi zona vesticã a þãrii, iar presa nu putea face excepþie. Ziarul
merge o vreme în virtutea inerþiei, apoi devine ,,Adevãrul” de
Arad, înscris la tribunal ca SRL, cu 47 de asociaþi, Tristan
Mihuþa fiind ales în unanimitate director. Vor veni contestaþii
din partea altora privind legalitatea constituirii societãþii, dar
adversitãþile vor fi învinse, ajungându-se la privatizarea
publicaþiei. Adânc implicat, autorul constatã cã ziarului îi lipseºte
conþinutul - în care, pânã atunci, majoritatea erau pagini de
publicitate – ºi o graficã agreabilã, ceea ce presupunea o
tipografie nouã. Unii colegi visau sã primeascã cadou o tipografie
de aiurea, mai ales cã România era în graþiile Occidentului
dupã cãderea lui Ceauºescu, uitând cã nimeni nu are la
dispoziþie aºa ceva, iar dacã o are, nu o dã pe gratis oricât de

simpatic ai fi. Pânã la urmã, dupã câteva deplasãri în în oraºe
din Italia, se ajunge la concluzia cã oferta cea mai bunã vine din
Zürich, elveþienii având un raport convenabil între calitate ºi
preþ, tranzacþia fiind astfel finalizatã. Din lipsã de fonduri, sunt
atraºi ºi alþi acþionari cu bani, apoi se gãsesc spaþii unde sã fie
instalatã tipografia, ziarul ajungând sã meargã pe profit.
Concluzia este cã ziaristica este una, iar managementul unei
afaceri cu totul altceva, dar cã nimeni nu s-a nãscut învãþat ºi cã
toatã viaþa înseamnã o deschidere spre noi experienþe.
Rolul de director nu atrage doar admiraþia celorlalþi, ci ºi
invidia. Decis sã fie un conducãtor corect, disciplinat,
preocupat ca ziarul sã aibã succes la public, adevãrat ,,neamþ”
pentru echipa sa, cãreia îi pretinde sã aibã un comportament
occidental în ceea ce înseamnã profesia, Tristan Mihuþa are
parte de împotriviri fãþiºe sau tacite, mai mult sau mai puþin
justificate, fiind mazilit de la conducerea Adevãrului în vara
lui 1996, printr-un veritabil ,,puci”, pe când el se afla la
Bucureºti pentru a rezolva problemele ziarului. ªtiind cã
funcþiile sunt vremelnice, el e conºtient cã nu poþi mulþumi pe
toatã lumea, cã interesele umane sunt divergente, dar rãmâne
cu gustul amar al omului înlãturat din postura de lider formal
într-o perioadã în care lucrurile mergeau bine în afacerea
publicaþiei arãdene aducãtoare de profit.
Despãrþirea fireascã de ziarul în care investise atâta pasiune
este prilejul unei noi experienþe: acela de om de televiziune,
fiind numit director la sediul TV Arad. Intenþia sa este de a face
un departament de ºtiri puternic, considerând cã rostul unei
televiziuni locale este sã informeze, cu divertismentul ºi filmele
fiind marile televiziuni, care au bani, sunt finanþate, beneficiazã
de bani ºi anunþuri publicitare. Iniþial, se vor amenaja studiouri
în edificiul Teatrului de Stat, apoi se vor improviza în altã parte.
Într-un fel, Tristan Mihuþa a avut un destin de tip ,,adamic”, de
activitãþi de pionierat, soarta lui fiind aceea de a fi chemat sã
construiascã, nicidecum sã moºteneascã, având bucuria cã
lasã ceva în urmã pentru concetãþenii sãi. De-a lungul vremii,
prin studioul TV Arad s-au perindat, ca invitaþi, nume cunoscute,
precum Ion Raþiu, Varujan Vosganian, Teodor Meleºcanu, Ion
Iliescu, un moment deosebit fiind talk-show-ul la care au
participat oaspeþii de peste hotare Philippe Bousquen,
preºedintele Internaþionalei Socialiste ºi Louis Ayala, secretarul
general al Internaþionalei. Dincolo de situaþia penibilã în care
sunt puºi localnicii, întâlnirea este memorabilã, studioul fiind
amenajat la acea datã la parterul unui bloc din Arad: ,,Începe
emisiunea. Nu trec cinci minute ºi... Pe coloanã se aude
scurgerea unui WC! Îngheþ! Dar nu era totul, au urmat alte
vreo zece, pe puþin!, asemenea momente pe coloanã, de parcã
tot blocul avea diaree. Invitaþii, cu bun simþ, au înþeles unde se
aflã ºi cã...asta e!” (p. 183).
Autorului începuse sã-i placã televiziunea, pentru care
depusese mult suflet, dar tot presa scrisã îl atrãgea. A
procedat cum fãcuse întotdeauna, aducând lângã el oameni
de nãdejde cu care putea colabora, aduºi prin concurs. Aºa
va apãrea, în septembrie 1997, noul ziar local Observator
arãdean, va fi gãsit un nou sediu ºi va începe competiþia cu
alte ziare deja existente. Pânã la urmã, din motive obiective,
omul nostru ajunge din nou la Adevãrul.
Fost fotbalist, component al echipei de juniori din cadrul
clubului UTA, cu care, de altfel, a câºtigat campionatul naþional,
Tristan Mihuþa se simte implicat în sport, dovadã fiind cronicile
meciurilor jucate de acest club sportiv, mai ales pe când se
zbãtea în divizia B. Are ºansa de a figura printre ziariºtii români
participanþi la Campionatul Mondial de fotbal din SUA (1994),
de unde transmite pentru cititorii sãi arãdeni întâmplãri
savuroase ºi unde cunoaºte personalitãþi sportive de prim rang.
În calitate de ziarist, are ocazia sã viziteze Europa
occidentalã, China, Hong Kong, Thailanda, o parte consistentã
a Americii de Sud, Brazilia, cu ale sale Sao Paolo ºi Rio de
Janeiro, trãieºte experienþe noi în Buenos Aires, pe meleagurile
argentiniene, viziteazã Montevideo de Uruguay, Santiago de
Chile, Venezuela, cu al ei Caracas, de unde scrie ºi transmite
pentru cititorii sãi, ia notiþe, face comparaþii, este interesat de
felul de viaþã al oamenilor locurilor pe care le-a vizitat ºi ajunge
la concluzia cã toate realizãrile vãzute acolo sunt rodul muncii,
mai puþin daruri picate din cer. Iar asta ne aduce aminte de un
proverb de tranziþie: ,,Românul s-a nãscut poet; dacã se nãºtea
ºi muncitor, ajungea departe”…
Lecturând cartea Adevãrul gol-goluþ avem ocazia sã
cunoaºtem din interior ce înseamnã fenomenul jurnalistic,
despre care omul de presã Tristan Mihuþa conchide: ,,Deci, e
frumoasã viaþa de ziarist, mai ales când e privitã de afarã.
Când însã intri în ea, idilicul dispare ºi mulþi dintre cei care au
deschis uºa unei redacþii o ºi închid curând, pe dinafarã” (p.
300). Autorul a rãmas, atras irezistibil de magia cuvântului
scris, dornic de a arãta concetãþenilor sãi arãdeni cã o
publicaþie de calitate nu e exclusiv apanajul Capitalei. Tot
ceea ce doreºte este ca mãria sa cititorul sã beneficieze de
un serviciu de calitate, care sã-l instruiascã ºi sã-l educe.
Perfecþionist, el vrea sã scoatã cât mai mult de la sine ºi de la
oamenii de presã care l-au înconjurat. Recunoaºte cã a fãcut
ºi greºeli care au fãcut ca unii dintre colegi sã se îndepãrteze
de el, dacã exigenþa faþã de sine ºi faþã de ceilalþi poate fi
consideratã greºealã. Cartea de faþã constituie oglinda unei
lumi aparte, o perspectivã asupra a ceea ce a însemnat ºi
înseamnã jurnalismul românesc, din a cãrui lecturã avem
doar de câºtigat.
Note
1
Tristan Mihuþa: Adev ãrul gol-goluþ, Editura Azbest
Publishing, ªiria, 2014.

REFLECÞII DIN GÂNDIREA ROMÂNÃ MODERNÃ

DESPRE NAÞIUNE

cãci meritã sã fim iubiþi. Aceasta este conºtiinþa biblic al neamului, legendarul Gether – strãnepotul
patriarhului Noe, menþionat în cartea Genezei a
naþionalã.
Ion Ghica Vechiului Testament.

- Mulþimea norodului face naþiunea, iar nu câteva
- Desãvârºirea unei naþiuni este în funcþie de
persoane trufaºe întru vechimea familiilor sale;
desãvârºirea
indivizilor care o compun;
- O naþie este prea norocoasã dacã ea, numeroasã
Omenirea
fãrã naþiuni ar fi universul fãrã
fiind, poate forma un stat ºi un popor;
constelaþii
solare.
Haosul primordial al nefiinþei.
- Socotim cã orice naþiune nu se poate renaºte ºi
Vasile Goldiº
înflori deodatã într-o zi ºi într-o noapte, ci se cere
timp mai mult.
- O naþiune trebuie sã aibã un rang egal între
Gheorghe Bariþiu
naþiunile lumii, cãci ea este o unitate culturalã proprie
- Pânã ce un popor nu va nu va exista ca naþie n- în varietatea celorlalte naþiuni;
- Când o naþiune este bogatã în resurse
are ce face cu libertatea;
economice,
bogatã în pregãtire militarã, bogatã
- Naþiunea este forma cea mai dezvoltatã, cea mai
sufleteºte
ºi
mai ales bogatã în patriotism, acea
desãvârºitã de viaþã a popoarelor; ea serveºte
adesea independenþei ºi singurã poate s-o naþiune, oricare ar fi împrejurãrile istorice, este sigurã
de victorie, cãci este invincibilã.
recunoascã. Ea este legitimitatea popoarelor.
Dimitrie Gusti
Nicolae Bãlcescu
- Nãzuinþa oamenilor de a trãi în grupe, naþiuni e
- Naþiunea românã nici voieºte a domni alte naþiuni,
potrivitã
cu însãºi firea lucrurilor.
nici nu va suferi a fi supusã altora, ci voieºte drept
Al.
Mavrocordat
egal pentru toate;
- Nu vã amãgiþi; puteþi întoarce busola cum voiþi,
- Nici-o naþiune nu poate fi liberã fãrã un teritoriu
magnetismul
popoarelor “naþionalitatea” îºi
propriu;
pãstreazã
în
veci
direcþia.
- Cu persoana naþiunii deodatã se naºte ºi
D. Moldovan
libertatea ei.
Simion Bãrnuþiu
- Sã facem o adevãratã naþiune, cea a muncitorilor
nu
a trântorilor, sã fie stãpânã disciplina în þara asta.
- O naþie ºi-n viaþã strãluceºte atunci când prin ea
I.Nãdejde
însãºi ea simte ºi gândeºte;
- O naþiune trebuie sã facã sacrificii pentru interesele
Culese ºi redate: Vasile Panã
generale, sã iubeascã limba, literatura, istoria sa, gloria
sa, neatârnarea sa, sã iubeascã trecutul, sã lucreze
CONªTIINÞA DACICÃ ÎN
pentru viitor;
- Naþiunea este poporul în toate clasele care o
ISTORIOGRAFIA SÃSEASCÃ
compun împreunã, care trãiesc sub aceleaºi legi,
Un fenomen interesant - cunoscut de mai multã
cu aceeaºi limbã, cu aceeaºi datinã pe tãrâmul ce
vreme, dar pânã în prezent neinterpretat - îl constituie
le este hotãrât;
apariþia ºi dezvoltarea conºtiinþei dacice în cadrul
- Cel mai preþios drept al unei naþiuni este dreptul
istoriografiei sãseºti. În linii generale, acest fenomen
de a se guverna precum ea voieºte, al doilea drept al
poate fi rezumat astfel: în perioada secololor XII-XIII,
unei naþiuni este dreptul sãu de a se pãstra; are
saºii s-au considerat ºi au fost consideraþi de cãtre
dreptul de a respinge orice asuprire nedreaptâ din
mulþi istorici apuseni ca fiind strãnepoþi ai geto-dacilor.
afarã; al treilea drept este acela al dezvoltãrii libere a
În consecinþã scrierile istorice sãseºti au inceput tuturor facultãþilor sale, pe cât alicãrile lui nu vor fi
vorbind despre saºi - sã-I numeascã daci iar graiul
stricãtoare intereselor celorlalte naþiuni.
lor a fost desemnat ca “lingua dacica”.
Dimitrie Bolintineanu
- Cu forþa nu se pot deznaþionaliza popoare
conºtiente;
- Este mai presus de toate dreptul la existenþã al
individualitãþii naþionale, care reprezintã o sferã de
ordine mai inaltã decât individul.
Vasile Braniºte
- Adevãrata naþiune e numai acolo unde poporul e
bine reprezentat prin guvernul sãu, e acolo unde
simþirile, toate puterile ºi toate lucrãrile þintite spre
unul ºi caelaºi scop, vaza ºi reputaþia, respectul ºi
gloria poporului în afarã, bunãstarea ºi mulþumirea
fiecãrei clase, fiecãrui individ.
Codru Drãguºan
- Înãlþimea ºi demnitatea spiritului naþional nu se
determinã numai prin cuprinsul celor ºtiute (în
ºtiinþã) ci ºi dupã întinderea numericã a celor culþi.
Mihai Eminescu
- A creºte naþiunea, iatã þinta cea mai mare a unui
om de stat;
- Omul posedã din naºtere instinctul naturei sale
umane dar nu ºi conºtiinþa naþionalitãþii, care se
formeazã deja mai târziu, ca un gigant dintr-un
germene, prin iubire;
- Iubirea de mamã, iubirea de frate, iubirea de
coleg, iubirea de amic, de tot ce ne înconjoarã în
fericire ºi furtunã, iatã scara simþului naþional. Acea
iubire însã, nãscutã treptat, pe nesimþite se poate
stinge tot atât de lesne dacã nu o va cimenta pentru
totdeauna profunda încredinþare cã trebuie sã iubim,

Ideea acestei origini a apãrut în cercul adepþilor lui
Philip Melanchon (1497-1569), cunoscut reformator
german, profesor la Wittenberg, supranumit, pentru
erudiþia ºi influenþa sa educatoare, Praeceptor
Germaniae (învãþãtorul Germaniei). Principalul
propovãduitor al ipotezei privind originea dacicã a
saºilor a fost ginerele acestuia, Gaspar Peucher
(1525-1607), adept al reformei protestante, prieten
cu Despot Vodã (a fost chemat de acesta la ºcoala
protestantã organizatã de domnul Moldovei la
Cotnari, dar în cele din urmã nu a venit) supranumit
ºi el pentru conoºtinþeþe sale medicale “prea
înþeleptul întru urmaºii lui Asclepios, zeul medicinei”.
S-ar putea spune cã ipoteza lui Peucer a fost tot
atât de aventuroasã pe cât a fost viaþa lui Despot Vodã.
Nu-I mai puþin adevãrat, însã, cã întreaga epocã
manistã a fost plinã de idei preromantice care au
fertilizat istoriografia modernã ºtiinþificã, precum o
dovedeºte strãlucit, în România, personalitatea lui
Dimitrie Cantemir, care a ilustrat atât umanismul târziu
cât ºi începuturile gândirii moderne.
Care erau argumentele ipotezei istorice
lansate de Peucer ºi dezvoltatã apoi de numeroºi
reprezentanþi ai istoriografiei sãseºti? În primul rând
trebuie arãtat cã ipoteza originii dacice avea un
substrat lingvistic ce rezulta din asemãnarea frapantã
între denumirile daci ºi geþi cu Deutch, Detsch ºi
Goten. În acea perioadã, în care interpretãrile
etimologice erau dintre cele mai variate ºi la modã,
nu era greu de imaginat cã saºii – ce se autointitulau
Detschen (decen – german) ar fi fost urmaºiidacilor
ºi cã între Goten (goþi) ºi Geten (geþi) nu ar fi fost
nicio deosebire, mai mult, s-a gãsit chiar un strãmoº

În consecinþã, în numeroase scrieri cu caracter
istoric, dar ºi în alte documente, cãrturarii saºi îºi
considerau limba lor ca limbã dacã ºi îºi interpretau
existenþa soci-oculturalã ca expresie dacicã de viaþã
autohtonã. Prin accepþiunea de dac ei au vrut, în acest
fel, sã se deosebeascã de germanii apuseni (din
Austria, Germania, etc.)
Din punct de vedere istorico-arheologic, ipoteza
daco-sãseascã este o simplã eroare. Dar limitândune doar la aceastã constatare, nuputem pãtrunde
fenomenul în întrega sa complexitate. Pentru a-l
elucida este necesar sã analizãm care era interesul
politic, locul acestei ipoteze în viaþa saºilor.
Acest interes politic major ni se pare a fi exprimarea
voinþei saºilor de a fi recunoscuþi ca parte integrantã
a Transilvaniei, inseparabil legaþi de istoria ºi cultura
þãrii. Este, deci, o teorie de identificare a acestora cu
þara în care locuiesc ºi în care, într-adevãr, s-au
format ca popor ºi ca entitate socio-politicã cu
caracter specific, dar legaþi de pãmântul transilvan.
Teoria are ºi un caracter apologetic, cu
scopdefensiv faþã de teoriile susþinute la axcea vreme
de maghiari, care negau dreptul saºilor de a menþine
o poziþie corporativã politicã în cadrul statului – aºa
cum se prezenta atunci Universitatea sãseascã.
Iluzorie din punct de cedere arheologic ºi istoric, teoria
daco-sãseascã oglindea realitatea luptei spirituale pentru
afirmarea existenþei sãseºti în Transilvania. Ideea vechimii
unui popor era, cum se ºtie, îmbinatã cu ideea legitimitãþii
sale.
Trecutul dacic se relevã astfel ca un act de
solidarizare, ca un fenomen de conºtiinþã politicã.
Noþiunile de dac ºi de Dacia pot fi noþiuni ci care toþii
fiii ºi toate grupurile istorice care locuiesc pe pãmântul
României se pot identifica în felul lor, aducând cu ele
specificul lor ºi îmbogãþind cu acest specific tezaurul
comun al tradiþiilor. Din punct de vedere istoric noþiunile
dac ºi Dacia înclinã spre unire în cuget ºi în simþiri a
tuturor locuitorilor acestei þãri.
Vasile Panã

DÃRILE VÂRSTEI
Strada mea ºi-a pãstrat întrucâtva fizionomia de
acum 60 de ani. Nefiind una importantã, deºi centralã
ºi neexcelând în lungime, a rãmas cu impozanta
clãdire a liceului, continuatã cu vasta curte. Doar pe
colþul cu artera mai largã ºi mai frecventatã peisajul
a suferit schimbãri. Am venit la Slobozia în 1968,
plecat din oraºul natal Cãlãraºi, odatã cu formarea
judeþului Ialomiþa. Mai merg din când în când la
Cãlãraºi ºi atunci amintirile, într-o viziune nouã, se
deapãnã. Coºmelia din prima curte a fost demolatã,
lãsând locul unei grãdiniþe cu flori ºi legume. O
rãscolire a trecutului, un spin înfipt în plasma
amintirilor. Casa în care stãtea bunul meu prieten
Oprea nu mai existã, nici stãpânii casei nu mai sunt,
nu mai sunt nici cei doi nuci pe care îi bãteam toamna
..., au plecat ºi cele douã vecine care stãteau mereu
la poartã, cocoºata cea mãruntã ºi bãtrâna care
vindea, la o micã tarabã, zarzavat. Viitori scriitori,
profesori, doctori, indiferent de calibru, intrau pe la
începuturile lor în ale vieþii profesionale pe fosta
poartã a liceului, cu genþile pline de cãrþi, cumpãrate
de la anticariat, încropindu-ºi primele biblioteci, nu
odatã devastate de cleptomani în viaþã. Aº vrea sã
trec din nou cu vârsta de atunci pe strada mea, dar
nu înainte de a mã opri, mai întâi, la prânz, la mica
bodegã din apropiere. Ritual de la care nu se abat
firile consecvente. Sã stai la o masã cu vechi prieteni,
sã depeni amintiri ºi-apoi odatã ajuns acasã sã mã
aplec ºi sã iau o roºie din strat, s-o ºterg cu palma ºi
s-o devorez în timp ce mã apropii de bucãtãrie. Mã
înalþ peste gardul înalt ºi privesc spre strada rezematã
de blocuri. E o dupã amiazã liniºtitã. Spre searã, puþin
vînt ºi puþinã melancolie. Am îmbãtrânit. Cu toþii plãtim
dãrile vîrstei.
Gheorghe Marinel
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Marian ªtefan
Din cronica Marii Uniri

BASARABIA – ZIUA ÎNTÂI (III)
Declaraþia Sfatului Þãrii din 24 ianuarie 1918, prin care a fost
proclamatã independenþa Republicii Democratice Moldoveneºti
a fost întâmpinatã cu deosebitã însufleþire de întreaga populaþie.
Un grup de români originari din alte provincii româneºti, prezenþi
atunci la Chiºinãu, publicã o declaraþie în ziarul România nouã
din 24 ianuarie, din care reproducem urmãtorul fragment:
„Începând cu ziua de astãzi, în care toþi românii trebuie sa
serbeze amintirea celei dintâi uniri, sãvârºitã la 1859 între doua
þãri româneºti, noi cei mai jos iscãliþi, potrivit punctului nostru de
plecare, nu ne mai socotim ca pâna acum: ardeleni, basarabeni,
bucovineni º.a.m.d., ºi nu ne mai socotim nici numai ca fiii
aceluiaº popor, ci ca cetãþenii (grajdanii) aceluiaº stat unitar
românesc, ca cetãþeni ai României nouã a tuturor românilor, cu
aceleaºi datorii faþã de fiecare parte a ei ºi cu aceleaºi drepturi.
De astãzi înainte noi vom fi totodatã ostaºi ai acestei Românii,
pentru fãurirea ºi întãrirea cãreia voim sã luptãm cu orice armã
va trebui. ... Fiecare sã-ºi dea seama cã mântuirea noastrã este
numai într-o Românie nouã, a tuturor românilor. Pentru
înfãptuirea acestei Românii vom lucra, pentru înfãptuirea ei vom
trãi, pentru înfãptuirea ei vom muri, dacã va fi nevoie. Chiºinau,
24 ianuarie 1918. Din Transilvania: dr. Onisifor Ghibu, dr. Ioan
Mateiu, Axente Banciu, dr. Sebastian Bornemisa, Iosif ªchiopul,
Gheorghe Codrea, Nicolae Oancea, Nicolae Colan, Andrei
Oþetea; din Bucovina: George Tofan, Dimitrie Logigan, Emanoil
Iliu, dr. Ovidiu Topa; din Basarabia: Vasile Harea, Vladimir
Cazacliu, Ioan Vlãhuþã, Alexandru Valeanu; din România: G.
Murgoci, G. Munteanu-Râmnic, Petre V. Haneº, V. Tempeanu;
din Macedonia: Constantin Noe ºi Epaminonda Balamace; din
Serbia: dr.Atanasie Popovici”.

DE LA INDEPENDENÞÃ LA UNIRE CU
PATRIA MAMÃ

27 ianuarie: la Brest-Litovsk, Puterile Centrale încheie pace cu
Ucraina.
28 ianuarie: din telegrama de rãspuns a ministrului Italiei la
Iaºi cãtre consulul italian la Odessa: „Binevoiþi a
comunica.Rumcerodului, în numele miniºtrilor aliaþi, cã
propunerile sale sânt acceptate în principiu. Guvernul român
admite ca trei delegaþi ai Rumceroduiui, care vor avea bineînþeles
întreaga garanþie doritã, sã fie desemnaþi pentru a forma, împreunã
cu trei delegaþi ai numitului guvern ºi trei delegaþi numiþi de cãtre
miniºtrii aliaþi, o comisiune de anchetã privitoare la reclamaþiile
relative la faptele ce s-au produs pe teritoriul român. Cât despre
faptele survenite în Basarabia, o comisiune mixtã însãrcinatã sã
le examineze, hotãrâtã deja de acord cu Sfatul Þarii din Basarabia,
este pe punctul de a funcþiona. Aceastã ultimã comisie îºi va avea
sediul la Chiºinãu, unde se pot deja adresa reclamaþiile. Miniºtrii
aliaþi nu se îndoiesc cã autoritãþile de la Odessa, precum ºi
Rumcerodul, vor lua toate mãsurile necesare a garanta drepturile
românilor de la Odessa. Fasciotti, ministrul Italiei”.
31 ianuarie: din chemarea scriitorilor din România, Ardeal ºi
Bucovina adresatã locuitorilor din Basarabia: „...A venit, fraþilor,
vremea ca neamul moldovenesc sã nu mai cunoascã hotar pentru
dragostea lui, pentru limba noastrã cea dulce. Cultura, limba ºi
ºcoala noastrã de-acum trebuie sã se uneascã pe veci ºi
nedespãrþiþi vom rãmâne pânã la sfârºitul sfârºitului...“ (Printre
semnatari: M. Sadoveanu, I. Agârbiceanu, G. Ranetti, Corneliu
Moldovanu. N.N. Beldiceanu, A. Cazaban, I. Minulescu, Radu D.
Rosetti, I. Petrovici, Mihail Codreanu, Izabela Sadoveanu,
Alexandru Stamatiad, Mircea Rãdulescu, Ion Pillat, I.U. Soricu, N.
Dunãreanu, C. Giurescu, D. Marmeliuc, Mihail Sorbul, Nichifor
Crainic, A. Mândru, D. Tomescu, Ludovic Dauº º.a.).
Februarie: radiograma guvernului Republicii Democratice
Moldoveneºti cãtre guvernul Republicii ucrainene: „Dupã
informaþiunile primite, guvernul Republicii ucrainene ia asupra
sa reprezentarea intereselor Republicei Moldoveneºti la
Conferinþa de pace de la Bucureºti [între Puterile Centrale ºi
România], care doreºte sã aibã la Conferinþã... delegaþi ai sãi,
împuterniciþi de a lua parte la rezolvarea chestiunilor care intrã în
competenþa exclusivã a Republicei Moldoveneºti independente...
Guvernul Republicei Moldoveneºti socoate cã numai el singur,
fãrã nici un amestec din afarã, are dreptul de a reprezenta ºi
apãra interesele de stat ale Republicei neatârnate a Moldovei...”
2 februarie: notã ultimativã adresatã de Sovietul din Kiev
guvernului român: „V-am telegrafiat cifrat cu nr. 977 cuprinsul
convorbirii avute ieri cu colonelul Muraviev; mã îndoiesc cã l-aþi fi
primit, Odessa neavând legãturi cu Iaºii. Astãzi primesc urmãtorul
ultimatum. Pentru confirmarea celor ce v-am spus la întrevederea
cu d-voastrã la 14 februarie [stil nou], vã propun cele ce urmeazã:
«1) A informa îndatã guvernul de la Iaºi de luarea Kievului ºi de
restabilirea puterii Sovietului în Ucraina. 2) A propune imediat
guvernului de la Iaºi sã dea un ordin categoric trupelor române
care au ocupat teritoriul Republicii federative ruse sã se retragã
în graniþele României farã a aºtepta din partea noastrã înlocuirea
trupelor cari pãzesc depozitele d-voastrã. 3) Numai dupã
retragerea imediatã a trupelor, relaþiunile normale între armata
românã ºi armata revoluþionarã a Republicei federative ruse vor
putea fi restabilite. 4) Poporul român, dar nu guvernul, poate
totdeauna sã conteze pe ajutorul frãþesc al Rusiei în chestiunile
de aprovizionãri, precum ºi pentru conservarea depozitelor
române ce se gãsesc pe teritoriul rus ca avere publicã a naþiunii
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române. 5) Acord 48 de ore din momentul primirei de cãtre dvoastrã a prezentei cereri pentru rãspunsul guvernului de la Iaºi
cu privire la retragerea trupelor în garnizoanele d-voastrã.
Neprimirea unui rãspuns afirmativ din partea guvernului d-voastrã
va atrage deschiderea imediatã a unei acþiuni militare viguroase
din partea armatei revoluþionare ruse. Comandantul suprem
Muraviev; ºef de stat major, Smirnov». Transmite general Coandã“.
3 februarie: preºedintele Republicii Moldoveneºti cãtre primul
ministru român: „Am onoare a vã face cunoscut cã azi 3 februarie
a sosit la Chiºinãu generalul Webel, din partea generalului
Scerbacev, cu însãrcinarea de a forma pe teritoriul republicii
noastre armate ruseºti [antibolºevice] ºi de a rechiziþiona
depozitele de toate categoriile ce armatele ruseºti în retragerea
lor le-au lãsat pe teritoriul nostru; prezenþa generalilor ruºi, precum
ºi intenþiunile lor fiind dãunatoare intereselor superioare ºi
siguranþei Republicii Moldoveneºti, Consiliul de Miniºtri [al
Basarabiei], printr-o hotãrâre anterioarã, a dispus ca toate
depozitele ruseºti ce se gãsesc pe teritoriul naþional sã rãmânã
proprietatea republicei ºi a oprit provizoriu formarea de trupe
ruseºti pe teritoriul ei. În numele guvernului Republicei
Moldoveneºti vã rog pe Excelenþa Voastrã sã ne informeze dacã
are cunoºtinþã asupra acestor chestiuni ºi sã ordone
comandamentului trupelor române din Chiºinãu ca sã ne dea
concursul în caz de nevoie pentru salvgardarea marilor noastre
interese...”
7 februarie: consulul general român din Odessa, Greceanu,
cãtre Ministerul de externe român: „În toatã graba, în ajunul plecãrii
mele în Suedia, cu personalul meu, precum ºi cu Trifu ºi
Gurãnescu, primul venit în calitate de curier. Aceastã dispoziþie
[de expulzare] emanã de la Rakovski, sosit aici de la Petrograd
cu puteri depline din partea guvernului [bolºevic] pentru a statua
[hotãrî] asupra soartei românilor. El este astãzi stãpânul situaþiei.
Eu am petrecut zile teribile, permanent ameninþat de moarte.
Consulatul general a fost devalizat în mai multe rânduri. Toþi românii
au fost arestaþi“.
8 februarie: primul ministru român cãtre generalul Coandã, la
Kiev: „Ca rãspuns la telegrama dv. nr. 798 din 15 februarie [stil
nou, vezi textul acesteia de mai sus], vã rog sã aduceþi la
cunoºtinþa comandantului suprem Muraviev cele ce urmeazã: 1.
Trupele române au intrat în Basarabia la cererea formalã a
guvernului Republicii Moldoveneºti. 2. Scopul trimiterii trupelor
româneºti este exclusiv de a garanta securitatea depozitelor
militare pe care le avem în Basarabia destinate trupelor române
ca ºi celor ruseºti ce se mai gãsesc încã în România ºi de a
asigura în acelaºi timp circulaþia normalã pe cãile ferate din
Basarabia. Guvernul Republicii Moldoveneºti este în
imposibilitatea de a lua aceste mãsuri din lipsã de forþe militare
organizate. 3. Atitudinea agresivã a autoritãþilor superioare
din Kiev cu privire la România n-ar putea fi justificatã. 4. Insistaþi
pentru a obþine autorizarea de a reveni la Iaºi, în scopul ca
prin explicaþii complete sã puneþi guvernul în situaþia de a
înlãtura neînþelegerile ivite”.
Ministrul Italiei la Iaºi, Fasciotti, cãtre consulul general al Italiei
la Odessa (9 telegrame cu conþinut identic, câte un exemplar
pentru fiecare dintre consulii aliaþi din Odessa): „Miniºtrii aliaþi au
avut cunoºtinþã de ultimatumul adresat de cãtre Rumcerod
guvernului român. Noi trebuie sã protestam în mod energic contra
atitudinii adoptate de Rumcerod, care nu þine deloc seama de
starea convorbirilor pe care le-am întreprins, la cererea
Rumcerodului însuºi, nici de propunerile concrete între proprii
lor delegaþi ºi delegaþii aliaþi. Protestãm în mod deosebit contra
arestãrii românilor ºi tratamentului inuman la care au fost supuºi.
Comunicând cele de mai sus Rumcerodului, vã rugãm sã insistaþi
cu cea mai mare fermitate pentru punerea în libertate a românilor
ºi reluarea convorbirilor, conform regulilor în vigoare între
popoarele democratice ºi civilizate, între delegaþii aliaþi români ºi
Rumcerod. Noi contãm cã fiecare dintre consulii noºtri se va
asocia cu întreaga sa personalitate. În ceea ce priveºte Basarabia,
veþi reaminti cã intervenþia trupelor române este o operaþiune
militarã fãrã nici un caracter politic, întreprinsã în deplin acord cu
Aliaþii ºi autoritãþile basarabene, în scopul evident umanitar ºi
pentru a asigura aprovizionarea trupelor ruse ºi române, precum
ºi a populaþiei civile“.
17 februarie: notã a guvernului Republicii Democratice
Moldoveneºti cãtre ºeful guvernului român: „Excelenþã, am
onoarea a vã înainta aci alãturat Declaraþia din 24 ianuarie 1918
a Sfatului Þãrii prin care republica noastrã a rupt orice raporturi
de dependenþã cu Rusia ºi s-a declarat cu totul neatârnatã...
Acest act istoric s-a fãcut cu votul unanim al deputaþilor din Sfatul
Þãrii ºi cu asentimentul entuziast al întregului popor din Republica
Moldoveneascã. Profitãm de aceastã ocazie, Excelenþã, spre a
vã asigura cã guvernul Republicei, reprezentând un popor liber
pe destinele sale, va stabili cât mai curând cu putinþã raporturi
strânse ºi frãþeºti cu Regatul Român de care sântem legaþi atât
prin interesele vecinãtãþii cât ºi prin comunitatea rasei...”
18 februarie: la Brest-Litovsk, Rusia Sovieticã încheie pace cu
Puterile Centrale; România, complet izolatã ºi în imposibilitate
de a continua singurã rãzboiul, acceptã condiþiile puse de Puterile
Centrale ca bazã pentru începerea negocierilor de pace.
20 februarie: guvernul român semneazã tratatul preliminar de
pace de la Buftea pe urmãtoarele baze: cedarea Dobrogei;
rectificãri ale frontierei cu Austro-Ungaria; obligaþii economice
oneroase impuse României; demobilizarea a cel puþin 8 divizii
din armata românã; accesul trupelor Puterilor Centrale spre
Ucraina; licenþierea misiunilor militare aliate.
1 martie: Sfatul Þãrii cãtre guvernul român din Iaºi: „Guvernul
Republicii Moldoveneºti, revenind asupra telegramei sale din
urmã, roagã guvernul regal român sã dea ordine armatei sale
din Basarabia de a nu permite crearea de corpuri armate ruseºti

pe teritoriul Republicei, deoarece neorânduielile ºi nesupunerea
au reînceput numai cât s-a ºtiut de permisiunea acordatã
generalului Scerbacev de a forma unitãþi militare ruse“.
3 martie: rezoluþia Zemstvei1 din judeþul Bãlþi: „Adunarea
generalã a Zemstvei din districtul Bãlþi, nãscutã din alegerile
regionale ce au avut loc în decembrie 1917 ºi convocatã în ziua
de 1 martie 1918 pentru votarea bugetelor ºi altor mãsuri necesare
bunului mers al administraþiunii ºi vieþii economice în aceastã
regiune, terminând lucrãrile sale, înainte de a închide sesiunea,
a discutat ºi votat în unanimitate urmãtoarea moþiune depusã pe
biroul adunãrii de cãtre membrii Zemstvei: «Rezemat pe principiile
proclamate de marea revoluþiune a popoarelor fostului mare
imperiu al tuturor ruºilor, care în primul rând, odatã cu libertatea ºi
egalitatea tuturor indivizilor în faþa legilor, a proclamat libertatea
naþionalitãþilor de a dispune singure de soarta ºi aºezãmintele
lor prezente ºi viitoare, poporul moldovenesc, aºezat de acum
20 de veacuri de cãtre strãbunii noºtri romani între Nistru ºi Prut,
a proclamat în ziua de 2 decembrie 1917 Basarabia Republicã
Moldoveneascã independentã ºi de sine stãtãtoare. Þinând
seama cã viaþa ºi propãºirea economicã a unui popor este în
raport cu forþa vie ºi aptitudinile pe care Dumnezeu le-a hãrãzit,
cã în unire stã puterea ºi cã unde-s doi puterea creºte; þinând
seamã cã, în timp de 14 veacuri, Basarabia a fost totdeauna un
trup cu Moldova de pe dreapta Prutului ºi cã soarta ei a fost de-a
pururea legatã de aceea a Principatelor dunãrene, cu care a
gustat aceleaºi suferinþe ºi aceleaºi bucurii; þinând seama cã în
anul 1812, în urma frãmântãrilor sângeroase ale tuturor popoarelor
europene, Basarabia a fost smulsã fãrã consimþãmântul ei de la
trunchiul ei etnografic al naþiunii sale de origine, ºi þinând seama
de pilda splendidã pe care tânãrul Regat al României a dat-o în
scurtul timp de când a fost recunoscut stat independent,
atrâgându-ºi astãzi admiraþia ºi iubirea tuturor popoarelor din
lume ºi chiar respectul duºmanului comun; proclamãm astãzi în
mod solemn, în faþa lui Dumnezeu ºi a lumii întregi, cã cerem
unirea Basarabiei cu Regatul României sub al cãrui regim
constituþional ºi sub ocrotirea legilor ei de monarhie democraticã
vedem siguranþa existenþei noastre naþionale ºi a propãºirii
economice ºi culturale». Facem apel la toate adunãrile din îtreaga
Basarabie de la Hotin pânã la Ismail sã se uneascã prin votul lor
la moþiunea noastrã ºi sã cearã Sfatului Þãrii la Chiºinãu sã
trimeatã o delegaþiune cu reprezentanþi din toate adunãrile
regionale ºi de proprietari la Iaºi pentru a depune la picioarele
Tronului României omagiile noastre de devotament ºi credinþã
cãtre regele Ferdinand I, rege al tuturor românilor!” (Urmeazã
102 iscãlituri, iar textul moþiunii Zemstvei din judeþul Bãlþi a fost
publicat în paginile ziarelor România nouã ºi Cuvânt
moldovenesc din 17 ºi, respectiv, 22 martie, bucurându-se de
larga adeziune a populaþiei Republicii Moldoveneºti.)
8 martie: ziarul Sfatul Þãrii publicã un interviu cu Gh.
Ciugureanu, preºedintele Consiliului de Miniºtri al Republicii
Moldoveneºti, ºeful delegaþiei basarabene desemnatã sã
participe la tratativele de pace de la Bucureºti între Puterile
Centrale ºi România. Delegaþia se întorsese de la Iaºi fãrã a
putea ajunge la Bucureºti, din pricina „crizei ministeriale
româneºti“ – demisia guvernului Averescu – , dar avusese o
lungã convorbire cu regele Ferdinand: „A doua zi dupã sosirea
noastrã la Iaºi, noi am fost primiþi de rege ºi într-o lungã convorbire
i-am spus de toate nevoile ºi dorinþele neamului nostru.
Maiestatea Sa hotarît a spus cã recunoaºte dreptul nostru de a
ne ocârmui singuri ºi a ne face acele reforme sociale de care
avem nevoie. Regele împãrtãºeºte pe deplin principiile noastre
în privinþa dreptului þãranului de a cãpãta pãmântul pe care îl
munceºte, dar fireºte nu împãrtãºeºte acele pãreri sociale extreme
care îºi fac loc în frãmântãrile noastre. Regele socoate cã pãmântul
în þara noastrã moldoveneascã, dupã obiceiurile ºi datinile noastre
vechi, trebuie sã treacã în mâna þãranilor ca proprietate.
Regele a amintit mai departe cã chiar ºi România e în ajunul
unei mari reforme agrare, principiile cãreia sunt de-acum
votate de Constituantã...“
13 martie: adunarea generalã a Zemstvei din judeþul Soroca
voteazã o moþiune similarã celei adoptatã de Adunarea generalã
a Zemstvei judeþului Bãlþi, reânnoind apelul cãtre celelalte adunãri
de pe întreg cuprinsul Republicii Democratice Moldoveneºti.
16 martie: Sfatul Þãrii discutã conþinutul telegramei prin care
guvernul Republicii Ucraina solicitase Puterilor Centrale ºi
României ca o delegaþie a sa sã fie admisã la tratativele de pace
de la Bucureºti, motivându-ºi solicitarea prin faptul cã „este adânc
interesat de soarta unei regiuni limitrofe a Republicei Ucrainene,
de Basarabia”, care „din punct de vedere etnografic, economic ºi
politic formeazã o unitate indivizibila cu teritoriul Ucrainei”. Este
redactatã o notã de protest ºi se desemneazã o delegaþie care
urmeazã a se deplasa la Kiev pentru a clarifica relaþiile dintre
cele douã republici. Iatã instrucþiunile primite de delegaþia
desemnatã de Sfatul Þãrii: „1. Delegaþia trebuie sã cearã
recunoaºterea ºi garantarea independenþei complete a
Republicei Moldoveneºti în hotarele fostei gubernii a Basarabiei
între Prut, Nistru. Dunãre ºi Marea Neagrã ºi graniþa veche a
Austro-Ungariei. 2. Teritoriul Republicei Moldoveneºti în
hotarele fostei gubernii a Basarabiei este nedespãrþit ºi nici o
parte din Republica Moldoveneascã nu poate fi ruptã în folosul
altui stat. 3. Întrucât Republica Moldoveneascã acordã pe
teritoriul sãu naþionalitãþii ucrainene ºi celorlalte naþionalitãþi
autonomie naþional-culturalã personalã, moldovenilor de
peste Nistru trebuie sã li se acorde aceleaºi drepturi în
Republica ucraineana. 4. Pânã la adunarea poporanã,
guvernul Republicii poporane Moldoveneºti se bazeazã în
întregime pe platforma anunþatã în Declaraþia Sfatului Þãrii din
2 decembrie 1917 ºi 24 ianuarie 1918“.

26 martie: în dimineaþa zilei primul ministru român Al.
Marghiloman, ministrul de rãzboi general C. Hârjeu, I. Mitilineu
– secretar general al Ministerului de interne, G. Garoflid – secretar
general al Ministerului domeniilor, A. Corteanu – secretarul
general al Ministerului finanþelor, generalul Mircescu ºi alþi
numeroºi funcþionari superiori români sânt primiþi în capitala
Basarabiei de cãtre preºedintele Sfatului Þãrii ºi de cãtre membrii
guvernului Republicii Moldoveneºti. Vizita înalþilor demnitari
români fusese precedatã de contacte ºi îtâlniri anterioare între
cele douã pãrþi. La 26 februarie, I. Inculeþ ºi dr. Ciugureanu
fãcuserã o vizitã la Iaºi, purtând convorbiri cu oficialitãþile române
ºi reprezentanþii diplomatici ai Antantei la Iaºi asupra situaþiei
din Basarabia ºi posibilitãþile de unire a acesteia cu România.
La 20 martie, cei doi fruntaºi basarabeni au repetat vizita în
capitala de atunci a României. Consiliul de Miniºtri român, în
urma ºedinþei din 23 martie, a recomandat reprezentanþilor
Basarabiei ca problema unirii cu România sã fie supusã
deliberãrilor Sfatului Þãrii. Cu aceastã hotãrîre, dr. Ciugureanu,
I. Inculeþ ºi C. Stere, venit de la Bucureºti, au plecat la Chiºinãu.
27 martie: Sfatul Þãrii din Chiºinãu proclamã unirea
Basarabiei cu România. Din Procesul-verbal al ºedinþei Sfatului
Þãrii: „ªedinþa se deschide la orele 4 ºi 15 min. p.m. sub
preºedinþia lui I.C. Inculeþ, în prezenþa urmãtorilor membri ai
Prezidiului: P.N. Halippa, B.M. Epuri, C.P. Misircov, I.A. Buzdugan.
În salã sunt prezenþi: toþi membrii cabinetului Republicei
Moldoveneºti, primul ministru al cabinetului român d.
Marghiloman, d. Stere, ministrul de rãzboi Hârjeu, anturajul
primului ministru ºi alþi mulþi reprezentanþi ai guvernului român.
Preºedintele [Sfatului Þãrii]: «Salut în numele parlamentului
nostru pe capul guvernului român, d. Marghiloman (aplauze).
ªedinþa de astãzi, domnilor deputaþi, va fi o ºedinþã istoricã
pentru naþiunea noastrã, pentru poporul nostru. Noi trebuie sã
depunem toate silinþele ca sã ieºim cu cinste în acest moment
istoric. Daþi-mi voie sã acord cuvântul primului ministru d.
Marghiloman, pentru a face declaraþie cu ce scop a venit la
noi». (Voci: «Rugam, rugãm»). La tribunã se urcã primul ministru
Marghiloman, întâmpinat cu aplauze furtunoase. Când acei
prezenþi în salã s-au liniºtit, primul ministru s-a adresat cãtre ei
în limba româneascã cu o cuvântare, în care a declarat: «Marea
ºi sfânta problemã, de care s-a cãlãuzit un întreg partid politic în
România – problema unirii Basarabiei la sânul patriei mame, a
României – a fost pusã pentru prima datã la ordinea zilei în
toate dimensiunile ei în ziua proclamãrii independenþei
Republicei Moldoveneºti; iar în timpurile de faþa aceastã
problemã este scoasã la ivealã ºi mai pronunþat mulþumitã
mersului istoric al lucrurilor ºi însuºi Sfatului Þãrii. În vremurile
de restriºte ale Republicei Moldoveneºti, când tânãrul guvern
s-a adresat României dupã ajutor, ea, ca mamã iubitoare, care
a auzit vocea cunoscutã a copilului sãu, n-a întârziat sã vinã în
ajutorul ei. Toate clasele sociale, toate partidele, ca unul s-au
grãbit sã vinã acolo unde-i chema datoria ºi vocea sângelui. ªi
iatã cã astãzi noi culegem roadele muncii domniilor voastre – fii
adevãraþi ai poporului – ºi patrioþilor care au muncit pentru folosul
ºi mãrirea poporului nostru ºi a intregei Românii. Cu o atenþie
încordatã cercurile politice ale României urmãreau ce se face
pe partea cealaltã a Prutului ºi, când s-a ivit pericolul care
ameninþa integritatea Republicei, România înruditã s-a grãbit
cu ajutorul, ca sã garanteze integritatea ’i nedespãrþirea acestei
þãri. La Conferinþa de pace din Bucureºti am lãmurit condiþiunile
prin cari s-ar putea pãstra integritatea ºi nedesparþirea
Basarabiei ºi eu m-am grãbit sã vin aci, în mijlocul domniilor
voastre. Din constatãrile ºi tratativele cu reprezentanþii diferitelor
fracþiuni ºi partide ale Parlamentului [din Basarabia] eu am
inþeles dorinþele ºi cerinþele, dictate de vremuri ’i împrejurãri, pe
cari noi sã trebuie sã le îndeplinim în conformitate cu obiceiurile
locale, moravurile, libertãþile ’i drepturile câºtigate de domniile
voastre ºi cari nu sunt în contrazicere cu interesele marei, unitei
ºi nedespãrþitei Românii. Unirea Basarabiei cu România trebuie
sã se facã cu condiþiunea pãstrãrii particularitãþilor locale ale
acestei þãri. Dar sã trec din domeniul dorinþelor la fapte ceva mai
reale, sã-mi daþi voie sã dau citire Declaraþiei guvernului român
– terminã cuvântarea sa primul ministru ºi trece la citirea în
limba româneascã a declaraþiei: «Sfatul Þãrii de astãzi va
ramâne spre rezolvirea chestiunii agrare potrivit cu nevoile
poporului. Guvernul va prezenta Adunãrii Constituante, la care
vor lua parte ºi reprezentanþii aleºi ai Basarabiei, normele
stabilite de Statul Þãrii, care vor ramâne [în vigoare] pânã la
rezolvarea acestei chestiuni de cãtre Adunarea Constituantã.
Basarabia îºi pãstreazã autonomia provincialã, având Sfatul
sãau provincial (Dieta), ales în viitor pe baza votului universal,
direct, secret, cu organul sãu executiv ºi cu administraþia proprie.
Acest Sfat provincial (Dieta) voteazã bugetul local ºi controleazã
organele autoadministrãrii orãºeneºti ºi a Zemstvei. Organul lui
executiv numeºte funcþionarii instituþiilor administrative locale.
Funcþionarii locali se numesc de cãtre guvern. Recrutarea
armatei se face pe aceleaºi baze ca ºi în întregul Regat, teritorial.
Legile existente ºi autoadministrarea localã (orãºeneascã ºi a
Zemstvei) vor ramâne ºi nu vor putea fi schimbate de cãtre
Parlamentul român, pânã când la lucrãrile lui nu vor lua parte ºi
reprezentanþii Basarabiei. Drepturile câºtigate de cãtre
minoritãþile din Basarabia se vor pãstra. Guvernul propune ca
in Consiliul de Miniºtri al României sã intre ºi doi reprezentanþi
ai Basarabiei aleºi de Sfatul Þãrii existent. Basarabia trimite în
Parlamentul þarii un numãr de reprezentanþi, proporþional cu
numãrul populaþiei. Ei vor fi aleºi în Camerã potrivit legii generale
electorale; în Senat, potrivit regulelor cari vor fi stabilite de cãtre
Adunarea Constituantã. Votul universal, egal, direct ºi secret va
servi ca bazã pentru alegerile din Basarabia în volosti (plãºi),
sate, oraºe ºi zemstve. Libertatea individualã, libertatea
cuvântului, a presei, cugetului ºi adunãrilor ºi toate libertãþile
cetãþeneºti se garanteazã de cãtre Constituþie pentru Basarabia,

ca ºi pentru întreaga þarã. Toate infracþiunile sãvârºiþe pânã
acuma împotriva legilor din motive politice în timpurile turburi
ale transformãrilor vor fi amnistiate. Dupã unirea Basarabiei, ca
a unei fiice, cu patria mamã România, Parlamentul va hotãrî
convocarea neîntârziatã a Adunãrii Constituante, în care vor
intra proporþional cu populaþia ºi reprezentanþii Basarabiei, aleºi
pe baza dreptului general electoral pentru a introduce în
Constituþie de comun acord principiile ºi garanþiile arãtate mai
sus».
Dupã ce a terminat citirea, primul ministru a declarat cã el ar
dori ca Parlamentul [Sfatul Þãrii] sã poatã discuta cu toatã
libertatea propunerea guvernului român ºi de aceea el cu
reprezentanþii sãi pãrãseºte sala”.
Dupã ce în salã au rãmas numai membrii Sfatului Þãrii,
preºedintele acestuia dã cuvântul deputatului Cijevschi, din
partea Blocului moldovenesc, care propune ca C. Stere sã fie
ales ca deputat în Sfatul Þãrii, propunere primitã cu vii aplauze.
Mulþumind pentru încrederea acordatã, C. Stere adreseazã o
înflãcãratã chemare cãtre toþi deputaþii spre a se lãsa luminaþi în
hotãrârea lor de „conºtiinþa proprie a domniilor voastre”. Ia
cuvântul din nou preºedintele Sfatului Þãrii: „Domnilor deputaþi,
daþi-mi voie sã stabilim urmãtoarea ordine de zi a ºedinþei
noastre: dintâi sã ascultãm declaraþiile reprezentanþilor diferitelor
grupãri ºi pe urmã rezoluþiile propuse sã le punem la vot.
(Adunarea se uneºte cu propunerea.) Atunci are cuvântul
deputatul Buzdugan, reprezentantul Blocului moldovenesc.
Deputatul Buzdugan, înaintea citirii declaraþiei Blocului
moldovenesc, spune: «În numele Blocului moldovenesc, care
întotdeauna a fost straja intereselor poporului moldovenesc,
apãrând cu râvnã drepturile lui de orice tentative venite de
oriunde, în numele Blocului moldovenesc, care de astãzi înainte
va fi blocul românesc, care va apãra drepturile întregului neam
românesc, am marea cinste, ca în aceastã ºedinþã istoricã a
Sfatului Þãrii sã dau citire urmãtoarei declaraþii». Mai departe
citeºte declaraþia Blocului moldovenesc (aplauze prelungite).
Aceeaºi declaraþie citeºte în limba rusã deputatul Cijevschi (tot
în numele Blocului moldovenesc).
Rezoluþia Blocului moldovenesc în chestiunea unirii
Basarabiei cu România (fiind votatã în întregime) reprezintã
Declaraþia Sfatului Þãrii din Chiºinãu de unire a Basarabiei cu
România). «În numele poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã:
Republica Democraticã Moldoveneascã (Basarabia), în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagrã ºi vechile graniþe
cu Austria, ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani din
trupul vechei Moldove, în puterea dreptului istoric ’i dreptului de
neam, pe baza principiului ca noroadele singure sã-ºi hotãrascã
soarta lor, de azi înainte ’i pentru totdeauna se uneºte cu mamãsa România. Aceastã unire se face pe urmãtoarele baze: 1.
Sfatul Þãrii actual rãmâne mai departe pentru rezolvirea ºi
realizarea reformei agrare dupã nevoile ºi cererile norodului;
aceste hotãrîri se vor recunoaºte de guvernul român. 2.
Basarabia îºi pãstreazã autonomia provincialã, având un sfat
al þãrii (dietã), ales pe viitor prin vot universal, egal, direct ºi
secret, cu un organ împlinitor ºi administraþie proprie. 3.
Competinþa Sfatului Þãrii este: a) votarea bugetelor locale; b)
controlul tuturor organelor zemstvelor ºi oraºelor; c) numirea
tuturor funcþionarilor administraþiei locale prin organul sãu
împlinitor, iar funcþionarii înalþi sunt întãriþi de guvern. 4.
Recrutarea armatei se va face în principiu pe baze teritoriale. 5.
Legile în vigoare ºi organizaþia localã (zemstve ºi oraºe) rãmân
în putere ºi vor putea fi schimbate de Parlamentul român numai
dupã ce vor lua parte la lucrãrile lui ºi reprezentanþii Basarabiei.
6. Respectarea drepturilor minoritãþilor din Basarabia. 7. Doi
reprezentanþi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniºtri
român, acum desemnaþi de actualul Sfat al Þãrii, iar pe viitor
luaþi din sânul reprezentanþilor Basarabiei din Parlamentul
român. 8. Basarabia va trimite în Parlamentul român un numãr
de reprezentanþi proporþional cu populaþia, aleºi pe baza votului
universal, egal, direct ºi secret. 9. Toate alegerile din Basarabia
pentru voloste, sate, oraºe, zemstve ºi Parlament se vor face pe
baza votului universal, egal, secret ºi direct. 10. Libertatea
personalã, libertatea tiparului, a cuvântului, a credinþei, a
adunãrilor ºi toate libertãþile obºteºti vor fi garantate prin
Constituþie. 11. Toate cãlcãrile de legi fãcute din motive politice
în vremurile tulburi ale prefacerii din urmã sunt amnistiate.
Basarabia unindu-se ca fiicã cu mamã-sa România,
Parlamentul român va hotarî convocarea neîntârziata a
Constituantei, în care vor intra proporþional cu populaþia ºi
reprezentanþii Basarabiei, aleºi prin vot universal, egal, direct ºi
secret, spre a hotãrî împreunã cu toþii înscrierea în Constituþie a
principiilor ºi garanþiilor de mai sus. Trãiascã unirea Basarabiei
cu România de-a pururea ºi totdeauna!».
„Dep. iganco: «Eu mã voi mãrgini la rezoluþia pe care a scoso fracþiunea þãrãneascã [din Sfatul Þãrii]. Fracþiunea þãrãneascã,
recunoscând toatã importanþa chestiunii unirii Republicei
neatârnate Moldoveneºti cu Regatul Român, în aceastã clipã
de o importanþã politicã extraordinarã în faþa istoriei scumpului
sãu popor ºi neavând împuternicirea acestui popor pentru
rezolvirea acestei chestiuni, crede necesar a o preda la
hotãrârea votului întregului popor (referendum) sau a Adunãrii
Constituante, ca exponentul voinþei suverane a poporului, cu
condiþiunea cã aceastã voinþã va fi liberã în Republica
Moldoveneascã liberã ºi neatârnatã. Fracþiunea þãrãneascã,
care singurã exprimã dorinþele poporului ºi care reprezintã
majoritatea adevãratã a populiþiei, declarã cã ea, apãrând
neatârnarea Republicei Moldoveneºti, în acelaºi timp
socoate posibilã formula unirii popoarelor înfrãþite
moldovenesc ’i românesc într-o alianþã federativã strânsã»
(Aplauze pe unele banci).
În numele populaþiei germane din Republica Moldoveneascã,

care se ridicã la mai bine de 75 000, în numele fracþiunii mele
declar cã «populaþia germanã nu ne-a împuternicit sã hotârîm
în chestiunea alipirii Republicei Moldoveneºti ori unde ar fi; la
aceastã chestiune poate da rãspuns congresul tuturor
germanilor din Republica Moldoveneascã. De aceea noi ne
abþinem de la vot».
În numele bulgaro-gãgãuzilor, deputatul Misircov declarã:
«Fracþiunea bulgaro-gâgãuzilor m-a împuternicit sã declar cã
ea în nici un caz nu se socoate în drept, fãrã împuternicirea
populaþiei gãgãuze ºi bulgare din Basarabia, sã discute ºi sã
hotãrascã chestiunea alipirii Basarabiei la orice stat vecin.
Chestiunea înþelegerii cu statele strãine, care ar limita drepturile
politice ºi neatârnarea Basarabiei, dupã pãrerea fracþiunii, poate
fi pusã în discuþie ºi rezolvitã numai de cãtre Adunarea
Constituantã a Republicei Moldoveneºti, aleasã liber de cãtre
tot poporul. De aceea, fracþiunea bulgaro-gãgãuzã în chestiunea
unirei Basarabiei la România, în orice condiþiuni, se abþine de
la vot».
Reprezentantul populaþiei ucrainene, deputatul A.D.
Osmolovschi declarã: «Când ucrainenii ne-au trimis pe noi în
Sfatul Þãrii, ne-au dat mandat, ca fii credincioºi ai republicii
tinere, s-o pãzim ºi s-o întãrim. Chestiunea alipirii ei oriunde ar
fi nici nu s-a ridicat. ªi de aceea noi, neavând împuternicire
pentru acest scop, nu ne socotim în drept de a hotãrî o chestiune
de importanþã atât de mare; dupã pãrerea noastrã, ea poate fi
rezolvitã numai prin voinþa întregului popor al Republicei
Moldoveneºti exprimatã prin Adunarea Constituantã».
În numele polonezilor iese deputatul Dudchievicz: «Regret
foarte mult cã în aceastã zi solemnã pentru populaþia
moldoveneascã eu trebuie sã vorbesc în limba rusã, care a fost
simbolul împilãrii atât a naþiunii moldoveneºti cât ºi a celei
poloneze; limba moldoveneascã n-o cunosc, iar pe cea polonã
nu o vor putea înþelege moldovenii. În aceastã zi mãreaþã, eu
salut cãlduros nefericitul ºi în acelaºi timp fericitul popor
moldovenesc înfrãþit, care în sfârºit poate sã se uneascã cu
poporul românesc legat prin sânge. În numele poporului
polonez susþin în întregime unirea Basarabiei cu România, cum
aceasta o doresc moldovenii, locuitorii bãºtinaºi ai acestei þãri».
Din partea Ligii culturale ruse iese deputatul A.F. Greculov:
«Chestiunea unirii Basarabiei, astãzi în ordinea urgentã, sub
nici un motiv nu poate fi rezolvitã; ea poate sã fie rezolvitã numai
de cãtre Adunarea Constituantã moldoveneascã».
Deputatul Þiganco, în numele fracþiunii þãrãneºti, roagã sã se
întrerupã ºedinþa pentru a discuta chestiunea dacã fracþiunea
va putea vota propunerea Blocului [moldovenesc]. Preºedintele
suspendã ºedinþa pentru zece minute. Dupã redeschiderea
ºedinþei, deputatul Bârcã (Teodosie) dã citire declaraþiei unei
pãrþi a fracþiunii þãrãneºti, care s-a separat de acea fracþiune:
«Noi mai jos iscãliþii deputaþi moldoveni ne-am hotârît astãzi, în
aceastã zi mãreaþã ºi sfântã pentru naþiunea noastrã, sã ne
unim cu toþi moldovenii din Sfatul Þãrii pentru înfãptuirea unirii
noastre cu fraþii de sânge din România (aplauze). Eu cred cã
din cei ce împãrtãºesc pãrerea noastrã sunt încã mulþi».
...În numele muncitorilor [ruºi], deputatul Crivorucov, declarã:
«Având în vedere seriozitatea momentului, când Sfatul Þãrii,
sub influenþa unei politici fãrã rãspundere a unei grupãri mici,
este chemat sã sãvârºeascã un act de o importanþã istoricã
mare ’i recunoscând cã Sfatul Þãrii nu este împuternicit pentru
aceasta de cãtre poporul Republicei, eu ca reprezentant al clasei
muncitoreºti, þin de datoria mea sã arãt cã clasa muncitoreascã
îºi declinã rãspunderea pentru actul care se înfãptueºte în
spatele lui ºi refuzã de a lua parte la votare»2.
Preºedintele, adresându-se adunãrii, întreabã cum sã se facã
votarea rezoluþiei Blocului ºi a altor rezoluþii. Dep. Cijevschi, în
numele Blocului moldovenesc, cere ca votarea sã se facã
nominal ºi deschis. Dep. Þiganco, în numele fracþiunii þãrãneºti,
cere vot secret...”
[Cele douã propuneri sânt supuse la vot: pentru votul deschis
se pronunþã 82 deputaþi, 27 contra ºi 16 se abþin.]
„Preºedintele [Sfatului Þãrii]: «Pun rezoluþia Blocului
moldovenesc la vot deschis nominal». Se voteazã ºi dupã aceea
preºedintele ºi vicepreºedintele numãrã voturile. Preºedintele
I.C. Inculeþ: «Cu adâncã emoþiune vã aduc la cunoºtinþã rezultatul
votãrii... Pentru rezoluþia Blocului moldovenesc au votat optzeci
ºi ºase (86) deputaþi, împotrivã – trei (3); s-au abþinut treizeci ºi
ºase (36); absenþi treisprezece (13). Cu majoritate de optzeci ºi
ºase (86) voturi împotriva trei (3), rezoluþia pentru unirea
Basarabiei cu România a Blocului moldovenesc este primitã
(aplauze furtunoase). Trãiascã unirea cu România mamã!»...“
[Sânt invitaþi în salã primul ministru român ºi celelalte persoane
oficiale care-l însoþesc].
„Preºedintele comunicã capului guvernului român, d.
Marghiloman, rezultatul votului Parlamentului. O nouã explozie
de aplauze ºi strigãte: «Vivat!;Trãiascã România!». Dupã
propunerea preºedintelui, secretarul Sfatului Þãrii, deputatul
Buzdugan, dã citire declaraþiei primitã de cãtre Sfatul Þãrii, în
limba moldoveneascã, care este ascultatã în picioare de toatã
asistenþa. La tribunã se urcã d. Marghiloman, primul ministru al
României, ºi declarã: «În numele poporului român ºi al regelui
Ferdinand I, iau act de unirea Basarabiei cu România de aici
înainte ºi în veci! Trãiascã România Mare!», terminã el (aplauze
furtunoase ºi strigãte: Vivat!, Ura!, Trãiascã România Mare!,
Trãiascã unirea în veci! Din public se aruncã flori deputaþilor).
(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)
Preºedintele Sfatului Þãrii,.d Inculeþ pune întrebarea primului
ministru d. Marghiloman [dacã] primeºte guvernul român
condiþiile unirii, citite de cãtre secretarul Buzdugan, din rezoluþia
Blocului moldovenesc, primite de cãtre Parlament ca declaraþie
a Sfatului Þãrii? Primul ministru d. Marghiloman se urcã din nou
la tribunã ºi declarã cã guvernul român primeºte în întregime
atât litera cât ºi sensul condiiunilor unirii Basarabiei cu România
pe bazele arãtate în rezoluþia Blocului moldovenesc, primite ca
declaraþie a Sfatului Þãrii (aplauze furtunoase ºi strigãte: Ura!;
Trãiascã unirea!, Trãiascã România Mare nouã!). Deputaþii ºi
publicul ovaþioneazã pe preºedintele I.C. Inculeþ, primul ministru
Ciugureanu ºi ministrul Pelivan. Preºedintele, la orele 7 ºi 20
seara, declarã închisã ºedinþa Sfatului Þãrii“.

Decret regal pentru promulgarea
unirii Basarabiei cu România
A.
Sire,
Sfatul Þãrii din Basarabia votând în ºedinþa de la 27 martie (9
aprilie) 1918 unirea Republicei Democratice Moldoveneºti
(Basarabia) cu România, subsemnatul are onoare a ruga
respectuos pe Maiestatea Voastrã sã binevoiascã a semna
alãturatul proiect de decret pentru promulgarea votului în
chestiune ºi a declaraþiunii fãcute cu acest prilej de subsemnatul
în numele poporului român ºi al Maiestãþei Voastre. Sunt cu cel
mai profund respect, Sire, al Maiestãþii Voastre, prea supus ºi
prea plecat servitor, preºedinte al Consiliului de Miniºtri, A.
Marghiloman.
9 aprilie, 1918. Nr. 68
B.
Ferdinand I,
Prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa naþionalã, Rege al României,
la toþi de faþã ºi viitori, sãnãtate:
Sfatul Þãrii din Basarabia, în ºedinþa lui de la 27 martie (9
aprilie) 1918 votând, prin 86 voturi pentru, contra 3, fiind ºi 36
abþineri, urmãtoarea rezoluþiune: „În numele poporului
basarabean, Sfatul Þãrii declarã: Republica Democraticã
Moldoveneascã (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Dunãre, Marea Neagrã ºi vechile graniþe cu Austria, ruptã de
Rusia acum o suta ºi mai bine de ani din trupul vechei Moldove,
în puterea dreptului istoric ºi dreptului de neam, pe baza
principiului cã noroadele singure sã-ºi hotãrascã soarta lor, de
azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte cu mama sa Pomânia”.
ªi prezidentul Consiliului Nostru de Miniºtri declarând cã: „În
numele poporului român ºi al Regelui lui, M.S. Ferdinand I al
Rornâniei, ia act de acest vot quasi unanim ºi declarã la rândul
lui Basarabia unitã cu România de veci una ºi indivizibilã“.
Promulgãm acest vot ºi aceastã declaraþie ºi ordonãm sã fie
învestit cu sigiliul statului ºi publicat în Monitorul Oficial.
Dat în Iaºi la 9 aprilie 1918. Ferdinand I
Nr. 842
Preºedintele Consiliului de Miniºtri, A. Marghiloman ,
Ministru de justiþie, D. Dobrescu.
C.
Ferdinand I,
Prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa naþionalã, Rege al României,
la toþi de faþã ºi viitori, sãnãtate:
Asupra raportului preºedintelui Consiliului Nostru de
Miniºtri ºi ministru secretar de stat la Departamentul de interne
nr. 70/918.
Am decretat ºi decretãm:
Art. I – Se înfiinþeazã un consiliu de directori pentru
administrarea provizorie provinciala a Basarabiei.
Art. II – Sunt numiþi membri ai acestui consiliu: Doctor P. Cazacu
ca prezident; D-nii Ion Costin, N.N. Codreanu, ªtefan Ciobanu,
Vlad Chiorescu, Gheorghe Grosu, Emanoil Catelie, Isac
Gherman ºi Arcadie Osmolovschi, ca membri.
Art. III – Jurãmântul prezidentului se va depune înaintea
ministrului nostru de interne, iar prezidentul este împuternicit sã
primeascã jurãmântul celorlalþi membri.
Art. IV – Un regulament ulterior va determina repartiþia
lucrãrilor, dupã ramurile de activitate administrativã
corespunzãtoare cu ministerele þãrii.
Art. V – Preºedintele Consiliului Nostru de Miniºtri ºi secretar
de stat la Departamentul de interne este însãrcinat cu executarea
acestui decret.
Dat la Iaºi, la 9 aprilie 1918.
FERDINAND I
Preºedintele Consiliului de Miniºtri ºi ministru de interne, A.
Marghiloman.
*
Cum bine se ºtie, vitregiile istoriei, atât de brutal exprimate de
pactul de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939, au
fãcut ca aceastã unire sã nu dureze decât 22 de ani, pânã în
iunie 1940, când ultimatumul sovietic a impus României cedarea
Basarabiei ºi a pãrþii de nord a Bucovinei. Noile reglementãri
internaþionale survenite la sfârºitul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial au perpetuat aceastã situaþie, configuraþia politicã a
Europei postbelice fiind statuatã la Conferinþa de pace de la
Paris din 1946-1947.
Note
1
Adunare localã formatã din reprezentanþii diferitelor stãri sociale ºi
care lua hotãrâri în problemele administraþiei locale, instituitã de guvernul
þarist în guberniile europene prin programul de reforme de la mijlocul
secolului trecut, sub presiunea miºcãrilor revoluþionare democratburgheze; instituþia a fost menþinutã ºi dupã revoluþia din februarie,
când guvernul provizoriu a introdus-o ºi în alte regiuni ale Rusiei, în
unele zone zemstvele au deveniit instrumente eficace pentru înlãturarea
structurilor de stat autocratice.
5. Precizãm cã o statisticã din 1910, arãta cã în toata Basarabia
lucrau 8 600 muncitori (0,15% din totalul populaþiei).
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ECOURI
Parcurg din nou, în fugã, pagini, captatã fiind de fapte,
întâmplãri, trãiesc anumite zvârcoliri interioare sugerate de
imagini artistice uluitoare ºi încerc sã-mi reprezint lumea
trilogiei MUSCELENII. Încep sã mã identific cu autorul, cu
naratorul, cu personajele, într-un anume fel sã-mi mobilizez
resursele sufleteºti, ca sã pot percepe altfel realitatea cãrþii,
suprapusã pe aceea pe care am trãit-o. Aºa cã recitesc
anumite fragmente, îmi pun întrebãri, caut rãspunsuri, ca sã
percep zbaterea, concentrarea, încordarea, dar mai ales sã
realizez cã autorul recurge la o terapie prin scris, aplicabilã
atât lui, cât ºi cititorului.
Cã „viaþa e o imperceptibilã, imprevizibilã ºi inevitabilã
înfrângere”- propoziþie din debutul primului volum, „Fagul”,
dar ºi din finalul trilogiei (aici urmatã de un semn de întrebare,
pentru a lãsa loc reflecþiilor dupã lecturã), n-are rost s-o mai
demonstrãm, oricât de optimiºti am fi. Cred cã autorul ºtie ce
spune, a verificat. ªi noi am trãit-o. Insomnia lui se preface
într-un flux de amintiri, de imagini care se succed cu
repeziciune, captivându-ne complet, dar mai ales
deschizându-ne alte ºi alte ferestre de viaþã trãitã în aceastã
lume. Se deruleazã în carte ºi, prin ea, în conºtiinþa cititorului,
o perioadã istoricã (anii 1960-1990) cu mari schimbãri, chiar
convulsii în viaþa ºi în conºtiinþa oamenilor. Era o rãscruce de
vremuri turbate, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, cu þara
secãtuitã, înapoiatã, sãrãcitã, cu oamenii nãuciþi (pieriserã
sute de mii de tineri în conflagraþie, imense datorii de rãzboi
trimise spre Rãsãrit, agriculturã rudimentarã, neproductivã,
industrie, câtã era, de-abia-ºi trãgea sufletul).
ªi-n acei ani (1945) ne-am nãscut noi.
Dupã o mare experienþã de viaþã acumulatã ºi dupã o
fecundã activitate de dascãl, dupã o atentã observare a ceea
ce se întâmpla cu viaþa lui ºi a altora, Titi Damian a hotãrât sã
rupã tãcerea autoimpusã din cauza vremurilor, pentru a da
frâu liber gândurilor ºi pentru a-ºi descãtuºa sentimentele.
Ce eliberare pentru el! Ce binecuvântare pentru mine,
cititorul, care, rãsãrind ca ºi el, din mediul rural, mã regãsesc
în numeroase pagini, motivându-le, prin aceste ecouri de
lecturã, veridicitatea.
Timidul meu coleg de altãdatã, cu care am împãrþit ºase
ani aceeaºi paginã de catalog, împins parcã de imboldul
creaþiei ºi ajutat de harul cu care l-a înzestrat Marele Creator,
ºi-a dat frâu liber gândurilor, emoþiilor, experienþelor
acumulate într-o viaþã de Om, transmiþându-ni-le ºi nouã ºi
fãcându-ne pãrtaºi la derularea unor evenimente peste care
s-ar fi aºternut uitarea. Cu o realistã privire asupra vieþii aºa
cum este ea - cu chinuri ºi nesiguranþã, cu temeri ºi frãmântãri,
cu zbateri ºi reflecþii, cu eºecuri sau izbânzi - a reuºit sã ne
transpunã VIAÞA trãitã în literaturã, adicã în pagini sincere,
tulburãtoare, acaparatoare, fascinante.
Foamea de care sufeream mulþi în internatul ºcolii
Pedagogice, s-a transformat la Titi Damian în foamea de
lecturã, de culturã, de adevãr, de bine, de frumos, devenind
acum mare creaþie. Este un generos. Ne-a dãruit pagini de
vibrantã aducere-aminte pentru cei care am trãit vremurile
acelea, pagini de document copleºitor pentru generaþiile de
azi, pentru ca istoria sã nu se mai repete, surprinzând cu un
fin penel drama þãrãnimii române colectivizate ºi deposedate
forþat de pãmânturile ºi agoniselile individuale. Astãzi trãim
consecinþele colectivizãrii forþate care a rupt satul românesc
de seva tinereþii trimise sã îngroaºe rândurile muncitorimii.
Aceste abuzuri au avut repercusiuni vizibile asupra oamenilor
ºi copiilor acestora.
Este trist cã nici pânã azi mare lucru nu s-a fãcut pentru
þãrani (câþi or mai fi!). Moºtenitorii dezorientaþi, debusolaþi,
risipiþi în patru zãri „ca fãina orbilor” s-au rupt de îndeletnicirile
agicole, de naturã, de animale. ªmecherii arendaºi cãlãresc
pãmânturile de la sate ºi ce-a mai rãmas dupã distrugerea
C.A.P.-urilor, iar proprietarilor de pãmânt li se scot ochii cu
600 kg de grâu/ha, când ei obþin 5000 kg /ha. Amarnice
vremuri trãim, când un kg de grâu costã cât o bomboanã!
Agonia e înstãpãnitã, timpul turbat ºi haotic continuã.
Am mai citit scrieri izvorâte din viaþa satului. Dar la Titi
Damian e un parfum în plus, e parfumul sinceritãþii,
autenticitãþii, realismului, al simbolurilor, al sugestivelor
imagini artistice, al unei tehnici portretistice impecabile, cu
amprente narative personale.
Meditând asupra sensului vieþii ºi istoriei, prozatorul te
îndeamnã la înelegere, reflecþie, speranþã, la buna-vedere a
celor ce se-ntâmplã, la alungarea Rãului, Minciunii, Urâtului
din noi ºi din societatea în care ne-a fost dat s-o traversãm.
Cu o memorie afectivã uimitoare, cu un talent autentic, cu
o muncã tenace, autorul devine el însuºi un învingãtor care
povesteºte nejudecând ºi analizeazã fin spre a avertiza.
Pecinginea comunistã a fãcut ravagii, iar iluzia binelui colectiv
propagatã o jumãtate de veac a mutilat sufleteºte neamul ºi
l-a þinut pe loc din devenirea sa fireascã. Libertatea gândului
ºi a acþiunii era suspectatã ºi pedepsitã. Din pãcate, tãvãlugul
otrãvit al istoriei continuã ºi acum, nu învãþãm din lecþiile
trecute ºi trãite. Aceastã cruntã realitate ruralã (a anilor’ 50’90, secolul 20) care a îngropat ºi a jertfit o civilizaþie, trebuia
cunoscutã de cãtre generaþiile de azi ºi de mâine, ºi asta se

întâmplã prin pana acestui martor al acelor vremuri. Fãrã sã
ezit, eu i-aº fi pus drept motto trilogiei: „ Sã nu uþii, Darie!”
Autorul „n-a mai avut rãbdare ºi liniºte”, a þâºnit spre o luminã
magistralã ºi a lãmurit prin credinþa ºi prin talentul sãu viguros,
o epocã apusã dar cu urme de neºters, degradante pentru
fiinþa umanã. Rezistenþa omului a luat diverse forme (revoltã,
însingurare, plecare etc) dar sufletul, spiritul oamenilor n-a
fost strivit, chiar dacã au suportat suferinþe ani de zile pânã
când a explodat. Roata istoriei se-nvârte. De 25 de ani, se
conjugã, cu orice pre, verbul „a avea” trimiþând la gunoi pe „a
fi.” Speranþe transformate în amãrãciune! Cum îmi apare mie
autorul acum, deºi nu l-am mai întâlnit de o jumãtate de secol?
Om demn, drept, bun, harnic, cinstit, frumos ca ºi cãrþile sale,
dascãl onest.
Dacã în „Fagul” oamenii, hrãniþi cu iluzia unui trai mai bun ºi
fericiþi cu forþa, acceptã greu sã devinã slugi pe pãmânturile lor
(ºi ale strãmoºilor lor) în „Umbra” sunt atacate teme
fundamentale eterne ale existenþei umane: dragostea, prietenia,
altruismul, dãruirea, viaþa, moartea, destinul, familia, etc.
În adolescenþã, tinereþe, militãrie, dãscãlie, viaþa eroului
se confruntã cu numeroase ºi diverse întâmplãri, încercãri ºi
situaþii. În fiecare paginã se simte umbra destinului care-l
însoþeºte permanent aducând salvare, dragoste, nãdejde,
alteori necaz, disperare, moarte. Asistãm la drame individuale,
viaþa e o cãutare, alegere ºi alergare perpetuã. Aspecte
iraþionale ale istoriei se împletesc cu oaze de luminã, puritate,
liniºte, visare, dragoste.
„Norul” pare o radiografie a anului 1989: sãrãcie, lipsuri,
vitrine goale, cozi, lozinci, defilãri, vizite de lucru, suspiciuni,
minciuni, fricã, învãþãmânt politic, brigãzi de inspectori în
control în ºcoli, pavoazãri tematice, muncã patrioticã,
borcaniadã, achiziþii, viermi de mãtase, contracte de la þãrani,
navetism, omul-turmã, revoltã la cãmin, turism în þãrile
socialiste, etc. Rãbdare ºi aºteptare cã dreptatea va sosi.
Toate spuse spre neuitare celor ce n-au trãit acei ani penibili
(’80-’89) ai aºa-zisei Epocã de Aur.
Înlãturând aparenþa monotoniei, autorul ne aduce din nou
în sat, aproape de Fag, la început în zilele de Paºte, iar în
final de Crãciun, 1989. Autorul nu numai cã povesteºte „ceea
ce vede” ºi „ceea ce aude”, dar încearcã sã ºi sondeze
conºtiinþele personajelor sale apelând la introspecþie ºi
simboluri, cel mai puternic acela al Fagului – copacul tutelar
al satului de munte, Muscel.
Autorul reuºeºte o subtilã împletire a naraþiunii cu dialogul,
cu descrierile de peisaje, cu portrete admirabile, cu monologul
interior, cu reflecþii ºi construcþii eseistice ajungând la un stil
pe care eu l-aº numi panoramic, cãci numai în felul acesta se
zugrãveºte o epocã. Stãpâneºte cu subtilitate arta narativã,
este un povestitor înnãscut, are o viziune profundã despre
viaþã, posedã o febrilitate profundã a cunoaºterii, o energie
emoþionalã copleºitoare ºi ne oferã un „giuvaer” literar care
se citeºte cu plãcere ºi cu emoþie. Pe cititor îl cuceresc din
primele pagini prospeþimea stilului ºi frumuseea evocãrii unor
momente emoionante. Nu este uitatã nici lumea ºcolii, cu
pãrinþi, copii, dar mai ales cu dascãli de mare probitate. Nu lam mai vãzut la catedrã de pe când þineam lecþii practice la
Pedagogica Buzãului, dar pun pariu cã a devenit un dascãl
desãvârºit. Prea multã dragoste pune atunci când zugrãveºte
lumea ºcolii!
Titi Damian reinventeazã, în planul imaginaþiei creatoare,
realitatea de la care a plecat, în urma unei selecþii riguroase
de fapte, personaje ºi întâmplãri verosimile. Realitatea se
combinã perfect cu imaginaþia. Spiritul sãu impregnat de lirism
se împleteteºte cu o minte lucidã, de observator realist.
Raportul om-istorie-existenþã este prezentat printr-un
discurs epic clar, simplu, convingãtor, într-o viziune originalã,
integratoare, cu un limbaj viu, proaspãt, unde este cazul,
uºor regional, cel din Subcarpaþii Buzãului, spre a-i da
necesara culoare localã, emoþionând prin imaginile
sugestive, picturale, vii. Simþul detaliului, redarea obiceiurilor
locului (brâul, nunta, concereala femeilor, duplicitatea unor
personaje, poezia naturii ºi a sufletului adolescentin) cuceresc
cititorul.
Disimularea þãranului în lupta pentru supravieþuire în diverse
medii sociale îmtr-o perioadã dramaticã, zbucimatã, nu
trebuie condamnatã.
Trilogia, plinã de metafore-simbol (fag, umbrã, nor, noroi,
ºapcã) este o confesiune-document, o cronicã-avertisment,
pamflet-jurnal din diverse medii sociale, este o reuºitã literarartisticã scrisã cu sufletul, iar autorul, practicând terapia prin
mãrturisire ºi-a gãsit mântuirea prin scris. Îi prevãd un viitor
strãlucit lui ºi scrierilor sale. Citiþi aceste romane ºi vã veþi
bucura sufletele, veþi descoperi taina, frumosul, inefabilul unui
adevãrat prieten, dincolo de scriitorul ºi dascãlul cu har!
Cu mulþumiri autorului,
Prof. Angela Cernea-Dinu
Roºiorii de Vede, Teleorman

LECTURA ÎN FRANÞA
SECOLULUI AL XIX-LEA
La începutul sec al XIX-lea, în Franþa, cartea era întratât de scumpã încât cumpãrarea unui roman costa
aproximativ o treime din salariul lunar al unui muncitor
agricol iar librãriile erau destul de puþine. La Paris existau
cabinete de lecturã, prãvãlii pentru citit care împrumutau
cãrþi la domiciliu, cu volumul sau pe bazã de abonament.
Documentele vremii consemneazã patruzeci de mii de
parizieni care foloseau aceste cabinete, în majoritate
aparþinând micii burghezii. Pe lângã aceºtia erau ºi
studenþi, cameriste, portari, domniºoare-vânzãtoare în
magazin. Bunãoarã, în Cartierul Temple din Paris clientela
era formatã din croitorese ºi artizani iar muncitorii nu
foloseau aceste cabinete aproape deloc. Provincia nu
beneficiazã de cabinetul de lecturã decât mult mai târziu
când este frecventat de negustorese, vãduve ºi mica
burghezie. În zonele îndepãrtate locuitorii recurgeau la
expedierea prin poºtã, astfel apãrând colportorii de mare
tiraj, a cãror activitate ajunge la punctul maxim în timpul
celui de-Al Doilea Imperiu, înlãturându-i pe micii
comercianþi itineranþi. Pentru oamenii din zonele sãrace
era o mare bucurie primirea în dar a unei cãrþi, o onoare
chiar, cartea fiind consideratã un cadou foarte preþios.
În jurul anului 1860 ºi literatura cucernicã avea o mare
amploare. Practica stranei, îndelunga ascultare a textelor
liturgice, gustul pentru poeþii latini ºi pentru poemul citit
la sfârºitul mesei asigurã succesul textului poetic. Cãrþile
profesionale de drept sau medicinã umpleau bibliotecile
magistraþilor sau doctorilor. Dupã anul 1860 sistemul de
difuzare a cãrþilor este mult mai eficace, existã o bunã
reþea de librãrii dar ºi biblioteci, parohiale, populare ºi
ºcolare. Bibliotecile populare, constituite în timpul celei
de-a Treia Republici, difuzeazã cãrþile uºoare, de bonton,
cele parohiale cãrþile bune - literatura clasicã, iar
bibliotecile ºcolare înfiinþate în 1865 sunt frecventate de
tineri. Pentru cititorii din zonele rurale îndepãrtate aceste
resurse acoperã cu greu setea de lecturã, þãranii, care
erau dornici de cunoaºtere, fiind condamnaþi la lecturi
întâmplãtoare, dezordonate. În condiþiile în care colportajul
începe sã decadã ºi apare presa regionalã de mare tiraj,
lectura cu voce tare este folositã frecvent în timpul
ºezãtorilor þãrãneºti, pânã la începutul secolului al XXlea. Acest obicei a fost preluat din timpul Monarhiei din
Iulie de la lumea bunã a familiilor de burghezi, care
obiºnuiau seara, în salon, la gura sobei, sã practice lectura
oralã, cu voce tare. Aceastã practicã era atribuitã
doamnelor de companie sau tinerelor fete. Cu aceste
ocazii lectura era scurtã, scopul ei fiind sã dea un imbold
conversaþiei. Unii preferau lectura solitarã, la bibliotecã,
în anumite cercuri sau în salonul cabinetului de lecturã.
În rândul burgheziei din Rouen se citea mult, iar în
conversaþiile mondene locul principal îl ocupa comentarea
noutãþilor. Pe mãsurã ce alfabetizarea fãcea progrese chiar
ºi prostituatele îºi petreceau ore bune citind cu aviditate
romane de dragoste. Preferinþele cãtre lecturã se
diferenþiazã în funcþie de vârstã, sex, ocupaþie, nivelul
de educaþie. În clasa burghezã medicii recomandã
supravegherea lecturilor tinerelor fete. Femeile cãsãtorite
beneficiazã de o mai mare libertate, orizontul lecturilor
lor lãrgindu-se cu prilejul cãlãtoriilor de nuntã. Bãrbaþii sunt
rezervaþi faþã de aceastã literaturã de mâna a doua ºi a
cãrþii obscene, a cãrei difuzare se pare cã era destul de
mare. Modul de consum al cãrþii diferã în funcþie de
originea socialã ºi nivelul de educaþie. Muncitoarele din
fabrici citeau romane populare dar se fereau sã-ºi facã
cunoscut gustul pentru lecturã. În timpul Monarhiei din
Iulie progresul romanului foileton capãtã amploare în
detrimentul literaturii clasice. Scãderea preþului determinã
apoi o arie ºi mai largã a acestor colecþii romaneºti.
Succesul lui Jules Verne ºi al celor doi autori cunoscuþi
ca Erckmann-Chatrian pentru romanele de inspiraþie
regionalã ºi naþionalã se datoreazã scientismului ºi
patriotismului predate la ºcoalã. Abia cãtre sfârºitul
secolului al XIX –lea în cãtunele mici încep sã se
constituie biblioteci modeste, de tip public.
Mihaela Racoviþeanu
Biblioteca Judeþeanã ªtefan Bãnulescu Ialomiþa
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SFEªNIC ÎN RUGÃCIUNE
de Traian VASILCÃU
- simfopoem pentru violoncel ºi orgã Nu mã consider un critic literar în sensul clasic al cuvântului,
sens pe care l-am clarificat în prefaþa la cartea mea „Scriitori din
Zodia HELIS” (antolgie criticã). Nu scriu cronici de întâmpinare
cãrþilor care nu au nimic de spus. Le ignor. Celorlalte, sã le vinã
rândul. Criteriul meu de a aprecia o carte este cel estetic, în
sensul cã justific, pe baza textului, de ce o carte „place”, nu mie,
ci mai ales cititorului, în ipostaza cãruia mã imaginez. Îmi este
destul de dificil când am în faþã cartea unui autor cunoscut sau
chiar prieten, cãci trebuie sã mã detaºez de subiectivitate.
Am fost oarecum mirat când de la Chiºinãu mi s-a expediat o
carte, prin august, intitulatã sugestiv „Sfeºnic în rugãciune”,
editura Notograf Prim, 2012, 56 p., având o postfaþã („Oblãduire
de sfârºit”) semnatã de reputata scriitoare Irina Mavrodin. M-a
derutat oarecum modalitatea autorului de a intra în contact cu
mine, prin faptul cã era însoþitã de o scrisoare care conþinea un
fel de ultimatum de a realiza cronica pânã pe data de... N-am
cercetat pe internet ce ºi cum, dar l-am întrebat pe prietanul
Petru Botezatu din Cahul, bãnuind cã dumnealui este în spatele
acestui demers, întrucât îi realizasem cu un an în urmã o cronicã
de întâmpinare pe care a apreciat-o în mod desosebit. Am citit
cartea de poezii a domnului Vasilcãu, „mi-a plãcut”, rãmânând
doar sã o fiºez ºi sã realizez cronica, dar am constatat cã am
rãtãcit plicul cu scrisoarea respectivã, deci ºi adresa, cãci nu
mai ºtiam unde sã trimit cronica. Pânã acum o sãptãmânã, când
mã contacteazã, pe e-mail, întrebându-mã ce se întâmplã de
sunt în întârziere.
Mi-am dat seama cã gestul domnului Vasilcãu a þintit pe cineva
care sã fie obiectiv în aprecieri, sã-l pãzeascã de viruºii
subiectivitãþii care, de regulã, au douã feþe: fie îl înalþã pe scriitor,
nemeritat, fie îl demoleazã – amândouã exagerãri.
O primã lecturã a cãrþii deruteazã. Cititorul obiºnuit este intrigat
de diversitatea prozodicã, adicã: poezii fãrã titlu, delimitate prin
asteriscuri, între care se intercaleazã poezii cu titluri; poezii cu
metricã obiºnuitã, clasicã, alternând cu poezie modernã sau
chiar în ritm ºi metricã popularã; apoi strofe inegale ca numãr
de versuri ºi versuri inegale, cu mãsura, uneori, de
cincisprezece-ºaisprezece silabe ºi uneori de ºase-ºapte silabe.
Mai mult, poeziile, în sine, aparþin unor specii literare diferite:
numeroºi psalmi, apoi alegorie (fabulã), odã, rugãciune, imn,
liricã patrioticã, meditaþie, pastel, elegie, iar câteva sunt
subintitulate „simfopoem.”
De-abia la a doua lecturã îi apare întregul, încoronat de estetic,
întrucât descoperi cã, de fapt, toatã cartea se constituie într-un
singur poem construit pe triada Poet-Creaþie (Poezie)-Divinitate,
multe dintre poezii sunt psalmi („Ning cu psalmi fãrã de vreme”).
Ai putea crede cã-s o replicã la psalmii biblici, ori arghezieni, cu
uºoare ecouri din Goga. Numai cã aici nu este vorba despre o
pendulare între credinþã ºi tãgadã, ori de o rugãciune umilã, ci
de o apropiere concentricã ºi spiralatã de Dumnezeu, în
rotocoale din ce în ce mai aproape, fãrã a-l atinge, nici mãcar în
intenþie. Mai mult chiar, este realizatã cu mare ºtiinþã trecerea
dinspre lirica obiectivã la cea subiectivã ºi invers. La eul liric
dezvãluirea sentimentelor se realizeazã cu discreþie, întrucât
ipostazele sale în raport cu Divinitatea sunt diferite. În prima
parte a poeziei distanþa dintre poet ºi Dumnezeu este pãstratã,
recunoscutã. Statistic, referirea la Dumnezeu se face de
douãzeci de ori, la Domnul de zece ori, la Demiurg de douã ori
ºi la Divinitate de douã ori. În cealaltã jumãtate a poemului, dar
mai ales pe final, relaþia cu Dumnezeu se schimbã, fiind folosite
apelativele: Doamne (de douãzeci ºi cinci de ori), Pãrinte,
Stãpâne, Mãria Ta. „Doamne” înseamnã relaþie directã, suflet
deschis, trãire deplinã, dorinþã de mângâiere; apelativul „Pãrinte”
face referire la o apropiere sufleteascã, la o familie, cu înþeleptul
ei în mijloc; „Stãpâne” presupune acceptarea supunerii,
recunoaºterea absolutului, iar „Mãria Ta” înseamnã, înainte de
toate, la un loc, supunere, ascultare, admiraþie, adoraþie.
Pentru cititorul, chiar cel neavizat, devine clar cã problematica
acestei stãri este religioasã. Mai întâi, titlul – o metaforã a poetului
care se consumã în creaþie ºi în iubire de Dumnezeu ºi de
Patrie, asemenea sfeºnicului încãrcat de lumânãri, pe mãsurã
ce lumina le topeºte.
ªi astfel se ajunge la motivele literare centrale ale poemului
care susþin tema: Lumina, Poetul, Patria ºi Dumnezeu.
Poetul truditor ºi frãmântat penduleazã între Pãmânt ºi Cer
(„M-am stins cer/ Ca sã fiu pe pãmânt/ ªi de atuncea/ N-am mai
fost cuvânt/)” (p.5), conºtient de menirea, de truda ºi de mãreþia
sa: („În ocnele cuvântului muncesc/ Eternitatea clipei sãmblânzesc/)” (p.10)
În viziunea sa, Poezia înseamnã trudã, chin, efort, ranã, tainã,
cântec: „Metafora barbar te urmãreºte/ Ea stã la pândã/ Veºnic
te inteþeºte/” (p.9); „A rãbufnit în mine Poezia,/ Sublimã ranã mii, tainã ºi cântec/.” (p.12)
În faþa lui Dumnezeu, poetul se imagineazã în trei ipostaze:
înger, fiu ºi pãcãtos: „La uºa care dã spre Dumnezeu/ Înfrigurat
stã plâns numele meu/ Pãcãtosul mare care sunt,/ Mã sfinþesc
în catedrala lumii/.”
Dacã în prima parte a acestui amplu poem perspectiva este
una predominant obiectivã, de detaºare, datoratã imensitãþii
depãrtãrii, în a doua parte, dar mai ales spre final, perspectiva
este cea apropiatã, comunicarea fãcându-se prin vocative, doar
dintr-o singurã direcþie, cea a Poetului:
„Acum e clipa, Doamne!” (p.13)

„Doamne, sunt doar crin al nimãnui.” (p.16)
„Ca mâine-o ninge, o fi târziu/ ‘ªi, Doamne, n-am sã nu
mai ºtiu.” (p.20)
„Slavã þie, Doamne!” (p.21)
„Iartã-mã, Doamne,/ ªi nu mã uita.” (p.34)
„Ia-le, Pãrinte,/ Nu le lãsa.” (p.35)
„Calea-mi vegheazã, Stãpâne!” (p.37)
„Spre tine, Doamne, fruntea mea se-nalþã.” (p.36)
„În tine, Doamne, sã rãmân mi-i vrerea.” (p.39)
„Doamne, odihneºte-te în mine/ Doamne, sã mã
odihnesc în tine/.” (p.41)
Apogeul rugãciunii îl reprezintã poemul intitulat „Bocet
popular”, din care citãm o strofã:
„Doamne, - aº vrea sã mã auzi,
Ochii inimii mi-s uzi
ªi te caut, veºnic neapus.
Fãrã tine mi-s pierdut,
Fãrã tine-s mort de mult,
Fãrã tine nici nãscut nu-s.” (p.47)
Originalitatea acestui amplu poem simfonic compus parcã
pentru violoncel (Poetul) ºi orgã cu tuburi de mãrimi diferite
(asigurând fundalul), nu se realizeazã numai la nivel tematic ºi
al motivelor literare. Cealaltã componentã a originalitãþii vine
dinspre partea stilisticã unde este remarcabilã disponibilitatea
autorului de a opera, în cadrul aceluiaºi poem, dar ºi între poeme,
pe claviaturi diferite, stabilind un fel de canon între diversele
registre stilistice, punându-le în armonie precum se urmãresc
în melodie clapele instrumentului.
- Din registrul stilistic religios - termeni aparþinând aceleiaºi
sfere semantice: prohod, cer, psalm, patrafir, altar, vecernie, înger,
cruce, doliu, smerenie, giulgiu, bisericã, divinã, a psalmodia,
serafim, psaltire, a prohodi, rai, iad, Iisus, candelã, sfeºnic,
rugãciune, schit, clopot, chilie, paradis, pisanie etc.
- Din registrul neologic: a oficia, a guverna, etern, infinit,
indiscutabil, licenþã, efemerid, infinire, cerber, gnom, concendiat,
sentinþã, atroce, plebe, modernizat, martir, divinizat etc.
- Din registrul popular, dar ºi forme vechi: nimãruie, roiuri,
doliuri, murire, steloasã etc
- Sunt foarte fecvente inovaþiile lexicale: amirosi, a se înlumna,
a se îndolia, nelume, înveºnicire, veºniceºte, fãrãsfârºire,
amurgire, acuprindere, prenãdejde, înduhovnicire,
preaînsingurare, rãsplinul, a nesfârºi, acuprinde, demultã,
negânditoare, smerenit, învultureºte, înluminãreºte, etc.
Toate ecestea dovedesc disponibilitatea autorului de a stãpâni
limba, de a o struni, operând, de multe ori, cu termeni tociþi,
uitaþi, de la periferia vocabularului ºi reliefându-le frumuseþile
ascunse, nebãnuite.
Din când în când, rãsar, în poeme, versuri cu strãluciri
diamantine, dând farmec textului pe care iubitorul de poezie
bunã îl savureazã:
„ªi-mpodobit cu rãni, sã-mi strig iubirea
ªi-apus în toþi, sã fiu de raiuri nins!” (p.5)
„Iar eu rãnesc clipa ºi lumea
Cu un surâs ascuns ºi zac.” (p.6)
„Tot crezând cã am de toate
Am ajuns cã n-am nici moarte.” (p.12)
„Ce spun, risipã este veºnicia,
Înþelepciune este tot ce tac.” (p.15)
„Ales mi-s al tãcerii poemelor ce sunt
ªi scriu c-un ram de cruce - ºi nu-s decât cuvânt.” (p.14)
„Doamne, mult ce mi-i pãcatul
Cã mi-s frate cu oftatul.” (p.23)
„Murire, tu, ce-mi ºtii îmbrãþiºarea,
Veciei mele fii moºtenitoarea.” (p.24)
„De la daci sã-nveþi trãire, de la daci sã înveþi sã mori,
Vai de þara ce nu-ºi are dacii ei nemuritori!” (p.32)
„Când voi pleca pe veci, din toþi ortacii,
M-or prohodi în limba lor doar macii.” (p.10)
Multe dintre poeziile volumului meritã a fi citate în întregime,
putând oricând sã facã parte din marile antologii de poezii ale
lumii. (p.25, p.34)
Poetul Traian Vasilcãu are douã suflete: unul pentru Dumnezeu
pe care ºi-l doreºte cãlãuzã, iar celãlalt este pentru þarã, cãreia
ar dori sã-i fie el cãlãuzã. Mãrturie stau poeziile: „Ultimul vis al
ultimului cnez”, „Cântec pentru dacii noºtri”, „Poem cu þarã”,
„Manifest veºnic actual”, dar mai ales „Blestem actual” („Foaie
verde, noroc n-are/ Soarta mea ce-n van o port./ þara noastrã-i
de vânzare,/ þara noastrã-i de export [ ...] Ce n-aº da sã fiu cel
care/ Cumpãra-o-a’º de tot?/ Sã nu fie de vânzare,/ Sã nu fie de
export!” (p.44)
Volumul domnului Traian Vasilcãu, „Sfeºnic în rugãciune” este
de o originalitate incontestabilã, prin prospeþime, profunzime ºi
trãire intensã a legãturii cu Divinitatea, realizatã prin inspirata
triadã Poet-Poezie-Dumnezeu, cu multele motive literare care o
susþin. La nivel stilistic, reuºeºte efecte surprinzãtoare prin
disponibilitatea prozodicã neforatã, dar mai ales prin alternanþa
subtilã a numeroase specii literare, înglobate inteligent într-un
mare poem al Divinitãþii, Creaþiei ºi Patriei care este întreg
volumul. Aceasta, nu numai cã-l fereºte de manierism ºi de
uniformitate, mai degrabã, aceste inovaþii devin o manifestare
poeticã desãvârºitã a subtilelor meandre sufleteºti ale
Creatorului de Poezie care vibreazã în fiecare vers ºi în fiecare
poem în frumoasa Limbã Românã.
Titi DAMIAN
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Cu poezia pe lângã Dunãre
Lecturã publicã, Galaþi, 28 februarie 2015
La invitaþia scriitorului Corneliu Antoniu, preºedintele
filialei USR Sud-Est Galaþi, câþiva scriitori ialomiþeni au
participat la Clubul de lecturã din cadrul filialei, sâmbãtã,

28 februarie 2015. Au fost prezenþi: Costel Bunoaica, Florin
Ciocea, ªerban Codrin, Gheorghe Dobre, Nicolae Teoharie
ºi Florentina Loredana Dalian. Marele absent, Titi Damian,
a ales sã meºtereascã pe la albine, cu masca pe figurã.

Lansarea celor mai
recente cãrþi ale scriitorilor
ialomiþeni Gheorghe Dobre,
Nicolae Teoharie, Costel
Bunoaica, Dan Elias, la
Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Slobozia

Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Slobozia a fost locul
de desfãºurare, joi, 5 martie a.c., ora 12.00, a lansãrii
urmãtoarelor cãrþi:
“Cãlãtor prin lumea deºartã”, Editura RAFET, Râmnicu
Sãrat, 2014, volum de poezie al lui COSTEL BUNOAICA,
membru titular al Uniunii Scriitorilor din România;
“ªi au trãit ani mulþi, fericiþi”, Editura HELIS Slobozia,
2014, microroman al lui GHEORGHE DOBRE, membru
titular al Uniunii Scriitorilor din România;
“sã ne petrecem moartea împreunã”, Editura HELIS,
Slobozia, 2014, volum de poezie al lui NICOLAE TEOHARIE,
membru titular al Uniunii Scriitorilor din România;
“Groapa cu var”, Editura HELIS, Slobozia, 2014, volum
de poezie al lui DAN ELIAS.
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Eu am “navigat” împreunã
cu obiºnuiþii maºinii mele:
Costel, Dobre ºi Teoharie.
Ajunºi mai devreme (dintr-o
eroare de comunicare),
parcaþi la Teatrul Dramatic,
ne-am plimbat pe Calea
Domneascã (superba stradã
gãlãþeanã, cu clãdiri “din alt
veac”, unele renovate,
majoritatea nu, dar toate
având o arhitecturã
specificã, frumoasã ºi
dantelatã), am intrat în
Cafeaua Artiºtilor unde,
negãsind ºi mâncare, ne-am
mulþumit sã fotografiem un
telefon de epocã ºi, pânã
la urmã, am servit masa la
un restaurant tot cu iz de
vremuri apuse, superb, atât
la interior cât ºi la exterior,
renovat, cu servire bunã:
Monarch. Dacã ajungeþi în
Galaþi, nu-l rataþi! A propos de arhitecturã, amicul Teoharie
mi-a spus cã, atunci când m-a vãzut trecând strada ºi
repezindu-mã la clãdirea restaurantului, neînþelegând din
prima cã m-am dus într-un lãcaº de hranã trupeascã,
necum spiritualã, ºi-a zis, pãcãlit de arhitectura clãdirii:
“Iar a mai gãsit Loredana o bisericã!”
La sediul filialei USR ne-au aºteptat domnul Antoniu
(cu ghiocei pentru fete), care a moderat întâlnirea,
Brânduºa dumnealui, cunoºtinþele mai vechi scriitorii Cristi
ºi Diana Corcan, precum ºi alþi scriitori locali (Andrei Velea,
Laurenþiu Pascal, Ion Avram, Dan Pleºu, Dionisie Lupu,
Stela Iorga, Ioan Toderiþã, Ion Manea, Viorel Dinescu,
Vasile Datcu, Victor Cilincã, I.G. Tofan). A! ªi Florin cu
nelipsita-i oalã cu ciorbã, brânzã ºi alte chestii
trebuincioase stomacului. Pãcat de ãi care mâncaserã
Scriitorul Titi Damian, membru titular al Uniunii Scriitorilor
din România, a participat la aceastã întâlnire culturalã în
calitate de critic literar ºi a prezentat volumele lansate.
Au fost prezenþi, de asemenea, membrii USR ªerban
Codrin ºi Ioan Neºu, profesori ai Colegiului Naþional „Mihai
Viteazul” Slobozia: Gheorghe Antonescu, Vitalie Buzu,
directorul acestei instituþii de învãþãmânt.
Manifestarea culturalã s-a desfãºurat sub egida Uniunii
Scriitorilor din România-Filiala Dobrogea, a Asociaþiei
Culturale “Helis”din Slobozia ºi a avut ca principal obiectiv
interacþiunea elevilor ºi a profesorilor cu scriitorii ialomiþeni.
Evenimentul a fost moderat de profesor Loredana Stan,
care a mediat dialogul literar între invitaþi ºi elevii pasionaþi
de literaturã de la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Slobozia, membri ai Cercului de lecturã
„Animus”, ce fiinþeazã în liceu.
Începutul întâlnirii a fost marcat de
prezentãrile realizate de cãtre patru eleve
din clasa a XI-a, profil filologie, de la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Slobozia, cu scopul
de a familiariza auditoriul cu personalitatea
ºi activitatea scriitorilor invitaþi.Conþinutul
prezentãrii a fost îmbogãþit cu citate ºi
comentarii critice referitoare la cãrþile
lansate. Astfel, eleva Jeny Cãciulã a realizat
prezentarea scriitorului Gheorghe Dobre,
preºedintele Asociaþiei Culturale “Helis”din
Slobozia, redactor-ºef al revistei culturale
„Helis”, Valentina Urse a susþinut, de
asemenea, o prezentare a
poetului Costel Bunoaica.
Activitatea literarã a scriitorului Nicolae
Teoharie a fost expusã de cãtre eleva Bianca
Buzescu, iar Alexandra Petre a surprins
aspecte ale personalitãþii scriitorului Dan Elias.
Autorul volumului „Scriitori din Zodia Helis”,
Titi Damian, prin observaþiile sale critice a
dezvãluit tematica operelor autorilor ialomiþeni,
punctând reperele fundamentale ale universului
ficþional, situat sub auspiciile comune ale
necesitãþii de confesiune.
Scriitorii ialomiþeni au citit din creaþiile proprii.
Scriitorul ªerban Codrin a animat întâlnirea
literarã cu anecdote moralizatoare referitoare

înainte! Bine, Florin ajuns dupã peripeþii cu maºina
personalã care, din când în când, mai scapã câte-o piesã
din mers. Eu m-am lecuit sã mai urc în cãruþa aia, de
când, anul trecut, în plimbarea de la Câmpina, îi tot bãtea
ceva care zgâria pânã ºi urechile mele atehnice. Ne-a
spus nonºalant cã pesemne roþile nu erau echilibrate, cã
n-a mai avut el timp... d-astea. În fine...
La sediul USR, într-o atmosferã destinsã, ialomiþenii
prezenþi au lecturat câte o poezie din creaþie proprie, iar
gazdele au cuvântat tot de-ale literaturii. Pe o masã, tronau
revistele “Helis” ºi “Antares”, “prietene” editoriale. O
întâlnire frumoasã, beneficã, pentru care mulþumim
domnului Antoniu ºi tuturor celor prezenþi.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 02 martie 2015
la condiþia de scriitor.
Centrul de greutate al întâlnirii a fost reprezentat de
întrebãrile adresate de elevii Colegiului Naþional „Mihai
Viteazul” Slobozia invitaþilor. Scriitorii au rãspuns cu aceeaºi
seriozitate liceenilor dornici de cunoaºtere ºi au mãrturisit
cã au fost provocaþi de complexitatea întrebãrilor ce au
oferit pretexte pentru meditaþie. Divergenþele de opinie
generate de aceste interogaþii au constituit puncte de interes
pentru elevii prezenþii. În rãspunsurile invitaþilor, aceºtia
au oferit elevilor modele autentice ºi competente de
evaluare criticã, precum ºi posibilitatea de a participa activ
la o conversaþie animatã, în contradictoriu. Curiozitatea
elevilor a incitat o discuþie ce a înglobat aspecte pornind
de la problematica generalã a operei literare ºi a condiþiei
autorului, pânã la dezbaterea unor teme particulare
referitoare la singurãtate ori la motivaþiile personale ce au
determinat îmbrãþiºarea carierei literare. Autorii s-au reîntors
cu nostalgie asupra propriilor începuturi scriitoriceºti,
dezvãluind elevilor liste de opere literare al cãror scop
formator a constituit sursa de inspiraþie pentru manifestarea
imaginaþiei creatoare. Discuþia a stimulat potenþialul creator
al elevilor ºi le-a oferit rãspunsuri directe, de la sursã, la
întrebãrile care-i frãmântau.
Intenþia acestei întâlniri culturale a fost aceea de a aduce
în mijlocul elevilor personalitãþi literare autohtone ºi de a
stimula înclinaþiile artistice ale liceenilor.
JENY CÃCIULÃ,
elevã în clasa a XI-a, profil filologie, Colegiului
Naþional „Mihai Viteazul” Slobozia

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)

V. Proiectul Asaltul cerului
7. Puterea ºi învãþãtura lui Isus

Mulþimile se adunau în jurul lui Isus în primul rând pentru
puterea lui tãmãduitoare. Ea se manifesta ca un vector
ce purta cãtre sufletele oamenilor în suferinþã ºi ale
însoþitorilor lor cuvintele acestui om care le spunea despre
împãrãþia lui Dumnezeu ºi mântuirea care se apropie: „9,35
ªi Iisus strãbãtea toate oraºele ºi satele, învãþând în
sinagogile lor, propovãduind Evanghelia împãrãþiei ºi
vindecând toatã boala ºi neputinþa în popor.” La Isus,
puterea ºi învãþãtura formeazã o unitate indisolubilã, unde
puterea de vindecare are rolul dulcei mângâieri iar
învãþãtura cel al leacului amar. Imaginea popularã a lui
Isus se constituie din simbioza acestor componente vitale
indispensabile trupului ºi sufletului oamenilor.
În aceastã etapã, cea mai rodnicã din activitatea de
împlinire a Proiectului Asaltul cerului, care se desfãºoarã
dupã scena botezului, „11,2 ...auzind Ioan în închisoare
despre faptele lui Hristos ºi trimiþând la El pe doi dintre
ucenicii sãi, I-a zis: 3 Tu eºti Cel Ce trebuie sã vinã, sau
pe altul sã aºteptãm ?” Îndoiala din cumpãna judecãþii lui
Ioan era evidentã, dar Isus o îndreaptã aratându-se întrun autoportret operaþional asemãnãtor cu efigia lui din
conºtiinþa mulþimilor: „4 ªi Iisus rãspunzând, le-a zis:
Duceþi-vã ºi spuneþi-i lui Ioan cele ce auziþi ºi vedeþi: 5
orbii vãd ºi schiopii umblã, leproºii se curãþã ºi surzii
aud, morþii învie ºi sãracilor li se binevesteºte...”
Nimeni dintre oameni – puteau sã gândeascã
beneficiarii faptelor lui Isus -, nu deþine aceste daruri
într-o proporþie atât de înaltã ºi binefãcãtoare. Iatã ce ºiar putea spune doi oameni mai luminaþi din mulþimea
care-l înconjura aproape tot timpul pe Isus.
Semnul cel mai evident al unui alt fel de a fi al lui Isus
în raport cu ceilalþi oameni este faptul cã tãmãduieºte de
boli, de puterea demonilor... Dupã aceste adevãrate minuni
vine, dacã vine, înþelesul a ceea ce spune, dacã-l asculþi
ºi îl poþi pricepe. Aceasta depinde de ascuþimea minþii
tale ºi de claritatea vorbelor lui. ªi, bineînþeles, de interesul
tãu pentru problema la care se referã.
La vindecare este altfel. Aici, dacã vrei cu adevãrat sã
te faci bine, trebuie sã crezi în Isus acesta. ªi, spun ºi
ceilalþi oameni pãþiþi care au fost vindecaþi de el, cu cât
crezi mai mult cu atât sãnãtatea pe care o primeºti va fi
mai mare. Au fost cazuri când el chiar a dat vederea unor
oameni care nu mai priviserã un lucru niciodatã. Înseamnã
cã ei nu mai aveau nicio nãdejde, iar în locul rãmas gol
din acel om a crescut o mare credinþã, una fãrã seamãn.
Despre învierea din morþi nu mai vorbesc.
Dar morþii mai cred, ca sã învie ?
Nu ei, ci mama, tatãl, fraþii ºi surorile sale, celelalte
rude din jurul lui. De credinþa lor atârnã, ca de un fir de
aþã, puterea miraculoasã a lui Isus de a-i învia. Deci poþi
sã fi readus la viaþã numai de credinþa celor apropiaþi
rãmaºi între marginile ei. ªi de dragostea lor pentru tine.
Aici dragostea vine numai spre tine cum eºti întins gata
sã cazi peste balustrada vieþii, iar credinþa zboarã sãgeatã
incandescentã cãtre el. Ele se ajutã una pe alta, se þin
tare de mânã, ºi fac un fel de lanþ cu ce are Isus în ochii
lui, în mâinile lui, în inima lui, în capul lui ca o luminã
nevãzutã care readuc viaþa, de unde s-o fi dus, înapoi, în
corpul acesta cald când era viu.
ªi dacã Isus ar muri, cum ar putea fi înviat cel care
înviazã pe alþii ? Se va fi gândit el vreodatã la aceastã situaþie
? Ar rãmâne valabilã calea urmatã de el cu pacienþii sãi ?
În jur, aproape de corpul sãu care nu mai dã semne de
viaþã, ar trebui sã fie pãrinþii ºi fraþii, celelalte rude...
Ei sunt, în acest caz, departe.
Dar fraþii lui întru credinþã ? Ucenicii ? Apostolii ?
Sau ascuns...
ªi Tatãl ?
Înainte de a muri, chiar ºi rãstignit, Isus L-a tot chemat...

ªi El nu a fost pe recepþie. Vorbele lui Isus, spuse cu
limbã de moarte, mãrturisesc îndurerate marea lui absenþã
din scena Rãstignirii. ªi nici evanghelistul nu-l mai pun
sã declare din cer: “3,17 ...Acesta este Fiul Meu Cel
iubit întru Carele am binevoit !”
Nu se poate ! Ceva nu este în regulã ! Ca Isus sã fi
înviat, trebuiau sã fie prezente dragostea ºi credinþa ºi
cel care întoarce viaþa de unde plecase....
Un alt Isus ?
...ªi, adãugãm noi, un om, cel puþin, care sã-i arate
dragostea pentru ce a fost pânã mai acu.
Iosif din Arimateea... ªi femeile de la picioarele sale...
ªi fraþii sãi esenieni.

VI. Isus în embrionul morþii
1. Criza Proiectului ºi sacrificiul de sine al lui Isus
Isus vede cum, de la o zi la alta, lucrurile merg tot mai
rãu. Învãþãtura lui nu se propagã în mintea mulþimii de
ascultãtori pe mãsura marelui consum de energie
necesar minunilor înfãptuite, iar nivelul de credinþã nu
este cel aºteptat dupã atâta efort: „11,20 Atunci a început
Isus sã mustre oraºele în care se fãcuserã cele mai multe
din minunile Sale, cã nu s-au pocãit: 21 Vai þie, Horazine
! Vai þie, Betsaido ! Cã dacã în Tir ºi în Sidon s-ar fi fãcut
minunile ce s-au fãcut în voi, de mult s-ar fi pocãit în sac
ºi-n cenuºã.” Acest raport nesatisfãcãtor se va accentua,
punând sub semnul întrebãrii o relaþie fundamentalã din
Proiectul iniþial: minunile nu par sã reprezinte vehiculul
ideal pentru transmiterea noului mesaj, nici mãcar pentru
apostoli. Cazul exemplar nu va fi Iuda, ci Petru – cel mai
apropiat ºi devotat apostol al sãu. De aici, izbucnirile lui
Isus: „17,17 ...O, neam necredincios ºi îndãrãtnic, pânã
când voi fi cu voi ? Pânã când vã voi suferi ?...”
Ce se mai putea face ?
Se impunea o soluþie radicalã într-o situaþie de
avarie: moartea ºi învierea lui Isus. Numai astfel
apostolii vor fi încredinþaþi în mod absolut de calitatea
lui ca Fiu al lui Dumnezeu.
Acest adevãrat Plan B fusese avut în vedere de la
debutul Proiectului sau a apãrut pe parcursul derulãrii lui ?
Cât timp a botezat înainte de apariþia lui Isus, viaþa lui
Ioan nu a fost pusã în pericol. Deci se putea presupune
cã, propovãduind în sinagogi, nici viaþa lui Isus nu va fi
ameninþatã. Totuºi, odatã ajuns în templu, Isus
declanºeazã atacul frontal ºi necruþãtor asupra
cãrturarilor, fariseilor, arhiereilor ºi bãtrânilor. Acum se
delimiteazã de ei, dar îi ºi acuzã ca fãþarnici ºi ucigaºi:
„23,27 Vai vouã, cãrturari ºi farisei fãþarnici !, cã semãnaþi
cu mormintele vãruite, care se aratã frumoase pe dinafarã,
dar înlãuntru sunt pline de oase de morþi ºi de toatã
necurãþia.” Obiectul acuzaþiilor se extinde la întreg
Ierusalimul ºi la istoria lui. Isus rãscoleºte trecutul
asemenea unui profet necruþãtor: „23,31 ...voi înºivã
mãrturisiþi cã sunteþi fii ai celor ce i-au ucis pe prooroci.
32 Dar voi aþi umplut mãsura pãrinþilor voºtri ! 33 ªerpi,
pui de vipere, cum veþi scãpa de osânda gheenei ?”
Isus îi atacã la ei acasã !
Acþiunea sa poate fi vãzutã tot ca un asalt, dar nu al
cerului, ci al celor care-i locuiesc Templul lui Dumnezeu,
întinându-l. Un atac devastator, de moarte, iar reacþia
aºteptatã de Isus nu putea fi decât tot una mortalã: „26,3
Atunci arhiereii ºi bãtrânii poporului s-au adunat în curtea
arhiereului care se numea Caiafa 4 ºi împreunã s-au
sfãtuit ca prin vicleºug sã-L prindã pe Iisus ºi sã-L omoare.”
ªi astfel s-a ivit o situaþie excepþionalã: moartea ca
ameninþare fizicã asupra vieþii lui Isus, venitã din partea
adversarilor, pe de o parte, se combinã, într-un fel
neaºteptat, cu moartea ºi învierea Învãþãtorului ca
necesitate în Proiect – de cealaltã parte. Din aceastã
suprapunere, moartea lui Isus devine din pericol de evitat
o stare de acceptat dacã ºi numai dacã este urmatã de
înviere ºi dacã ºi numai dacã nu este adusã la cunoºtinþã
apostolilor, care vor trebui þinuþi departe de scena
evenimentelor. Doar aºa Proiectul va putea fi repornit.
Cum sã fi gândit fraþii esenieni problemele ivite în
derularea Proiectului ?
Iatã o variantã virtualã de rãspuns.
Cât ne-a stat în putinþã, am schimbat Proiectul din
mers, etapã cu etapã.
Dar acum el este în crizã !
Ce e de fãcut ?
Isus sã se retragã din scenã, pânã când se vor ivi
situaþii mai favorabile pentru noi variante de acþiune.
Aºa ceva nu se poate !
Dar dacã, Doamne fereºte !, una din tentativele de

ucidere a lui ar fi reuºit ?
Asta ar fi însemnat, desigur, îngroparea Proiectului însuºi.
Singura soluþie ar fi ca Isus sã moarã ºi sã învie.
Cum sã moarã ?
Prin rãstignire.
Unde ?
Pe Dealul Cãpãþânii.
Când ?
În ajunul marii sãrbãtori a Paºtelui.
De ce atunci ? - ne întrebãm noi acum.
Întrucât „în acel ajun de sãrbãtoare era ziua când aveau
loc în mod obiºnuit procesele ºi execuþiile.” (11,p.157).
Toþi aceºti paºi erau, aºadar, predictibili.
Marea problemã a fraþilor esenieni din preajma lui era
însã alta: Cum acest traseu obligatoriu al morþii lui Isus
putea deveni o cale a învierii sale ? Numai astfel Proiectul
putea fi dus mai departe !
ªi cine garanta cã moartea lui Isus va fi urmatã de o
înviere imediatã ?
Cuvintele Scripturii, desigur ! Dar era ºi un risc aici, iar
Isus ºi-l va asuma necondiþionat, atât era de convins de
viabilitatea Proiectului sãu. Mã gândesc cum aceastã
încercare supremã îi va mobiliza toate resursele educaþiei
sale eseniene, tot aºa cum, în timpul rãzboiului împotriva
romanilor din anii 66-73 d.Hr., modul de gândire al fraþilor
sãi va ieºi la luminã. Iatã un pasaj edificator din Josephus
Flavius, Rãzboiul iudeilor: „Îndurau cu fermitate chinurile,
fãrã sã scoatã nici un vaiet ºi fãrã sã verse nici o lacrimã.
Zâmbind sub torturi ºi bãtându-ºi joc de cei ce îi chinuiau,
ei îºi dãdeau uºor sufletul, pe deplin încredinþaþi cã îl vor
primi din nou în viitor”. (3,p.223) Deosebirea era cã Isus
va învia la scurt timp dupã moarte.
(urmare în numãrul viitor)

Doar sper…
Am întârziat…iar
Cu mâna tremurândã bat în uºa de piatrã
Care se deschide cu greu…
Lãsând în urmã un sunet straniu
„Tu…iar?” aud vorbindu-mi-se
„Îmi pare rãu”
Cu un gest rapid sunt trimisã la loc
Cui îi pasã?!
Cã în spatele acestui „întârziat”
Stau vise nãruite, motivaþie la pãmânt
ªi tristeþe
ªi ºtiu de ce…pentru cã am întârziat
Am întârziat sã þin pasul cu viaþã
Am întârziat în încercarea de-a face parte din gloatã
Am întârziat…
ªi nu-mi pare rãu
ªtiu cã o sã vinã vremea când o sã-mi mulþumesc
Sper sã fie aproape
Sã nu-mi pierd speranþa pânã atunci…
Doar sper…

Vãd…
Vãd oameni alergând grãbiþi dupã ceva
Vãd feele lor triste cãutând
ªi simt cã inima lor e tot mai goalã
În aceastã goana nebunã dupã vânt
Cine îi poate opri?
ªi nu-i înþeleg…
Atâtea minunãþii se pierd neobservate
Zâmbete inocente…
Frunze uscate…
Râsete cochete…
Dar pentru cine? Oricum nimeni nu le vede…
Toþi sunt prea grãbiþi sã caute „ceva mai bun”
ªi totul pentru ce?
mi-e milã de ei…
Au uitat sã-ºi hrãneascã sufletele ºi viaþã
ªi mersul lor atât de sigur mã uimeºte…
D e parcã a r gãsi la orice colþ fericirea
Ce iluzii mature…
mi-e teamã cã o r sã s e trezeascã prea târziu…
mi-e teamã cã tocmai o naivã ar putea sã le arate
simplitatea vieþii…
sã l e deschidã ochii sã VÃD.
MARIA ENACHE,
clasa a XII-a,Colegiul Naional “Mihai Viteazul”
Slobozia
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Privind afarã

Costel Bunoaica

Înfrângerea îºi serbeazã
victoria în propriul rãzboi
Istovit, am ajuns la marginea lumii.
Departe de iubire. De tine departe,
de cea care îmi ia pe furiº fericirea ºi îngheþului o împarte.
Altfel de-ar fi, graurii n-ar mai veni sã-mi cearã,
dintre atâtea pãcate, bubele coapte.
Stingherit, mã aºez peste tinereþea scuturatã mofluz;
de mâhnire dau cep unei butii ºi-n vinars mã salvez.
ªi mã scuz. Eu, care cunosc gustul glicemic din cãrþi,
navighez – marinar iscusit – spre neantul alcoolic,
fãrã busolã ºi hãrþi.
Scrutez orizontul:
înainte, nimic;
înapoi, doar ziua de joi rãstignitã pe un pai în colnic.
Nu mai ºtiu cât întuneric am furat ºi cât am dat de pomanã.
Oricum, nu mi-ar fi ajuns anii de pluº decât pentru
o naivã ºi banalã prigoanã.
Mâhnit,
poposesc în regatul unde totul se cumpãrã ºi totul,
prietene timp, e ca tine: de linºat, de furat, de vânzare.
Unde se doarme ºi, deopotrivã, se moare-n picioare.
Unde nimic nu îþi ajunge ºi totul este-n exces.
Chiar moartea se confundã cu viaþa ades. Îi dai uneia palme
ºi se vaietã alta. Când deschizi poarta spre iad,
þi se cere plata pentru drumul pavat cu liliac înflorit.
De veacuri, iluzia impune tribut!
Mi-ar fi plãcut sã vãd sfârºitul cum moare.
Cum se zbate în chinuri. Cum dã în floare durerea
iþitã la pãscut pe maidanul ce sunt. Dar, oare, am dreptul
sã fiu fariseu când sufletu-mi este sultanul
grotei imense de sare?
Am ajuns la margine lumii. Departe de tine, de iubire
departe.
Aici, duhul de trup se desparte. Unul e aer iar altul e lut.
Zadarnic încerc: zborul meu a cãzut. ªi m-a frânt.
Duc mâna streaºinã la ochi. Ascult. E ziua când de acum,
lumina e bobul mãrunt. Întunericul se depune miºeleºte
pe frunte.
Un munte…
Peste tot cuvinte strivite, trãdate.
Înspãimântate, ºoaptele curvãsãresc în noroi. Îngerii noi
lenevesc pe un tãrâm biruit.
Înainte: nimic.
Înapoi: înfrângerea îºi serbeazã victoria în propriul rãzboi.
Istovit, am ajuns la marginea lumii. Departe de iubire.
De tine departe…
Stingherit, mã aºez la masa cu dropii.
Schimbarea doar într-un singur sens se mai poate…
Pe poartã, deja, se vânturã – scorpii ! – prapurul ºi popii…

oviturile puternice ale picurilor mari de ploaie în tabla
veche de pe casa vecinului m-au trezit. Mi-am dat seama
cã ploua. Îmi plãcea cum se auzea, sau nu?
M-am ridicat greu din pat. Eram încordatã. Cu paºi mici,
m-am apropiat de fereastra prin care nu intra suficientã
luminã. Puteam distinge fiecare obiect învechit din
camerã, dar lumina difuzã nu mã ajuta sã mã trezesc.
Apa curgea … ºi tot curgea... Forma mici cascade la
trecerea de pe o treaptã pe alta, pentru a-ºi sãpa apoi
tunele prin pãmântul moale, devenit noroi.
Vântul cânta din acelaºi nai învechit ºi totuºi nou.
Fluiera de parcã ar fi dat concertul de adio. Din ce în ce
mai tare. Oare ce îºi propusese?
Se vãd faruri în depãrtare. Roþile lovesc cu putere bãlþile
de pe marginea ºoselei, scoþând un sunet caracteristic,
greu de descris, combinat cu atingerile disperate ale
stropilor pe geamurile murdare. De ce mergea atât de
repede? Pe o vreme ca asta, e bine sã încetineºti, sã
poþi admira ploaia care-þi bate-n geam, conducând cu
prudenþã.
Ironic, nu? Stolul de porumbei care îºi face în fiecare
zi traseul specific de zbor pe deasupra casei mele, îºi
întindea aripile ºi acum ca în orice zi. Nu se speriau de
puþinã apã, de frig sau de vântul ce bãtea în sens opus
zborului lor.
Înmuiate în apã, aripile pãreau foi de hârtie, care
încercau sã se usuce într-un mod natural. Cum e posibil
sã existe atâta puritate într-un lucru care nu e pur?
Ploaia asta binevenitã era blasfemiatã de gurile
necunoscãtoare ale oamenilor. Ar trebui sã-i mulþumeascã.
Le spalã pãcatele, aºa cum bunica spãla rufele la râu, pe
o piatrã rece ºi durã.
De ce nu sunt buni? De ce nu o acceptã? De ce o
resping, tratând-o josnic?
Niciodatã nu am înþeles de ce bãtrânilor ploaia li se
pare beneficã pentru sol. Ziceau cã e nevoie de ea ca
pãmântul sã dea roade. Nu zic nu, dar ei, în naivitatea
lor, nu realizau cã nu acesta era avantajul cel mai mare
al ploii.
Care e atunci, vã puteþi întreba? Încã nu ºtiu, dar vreau
sã aflu. De aceea o ascult, încercând sã o pricep. Îmi
vorbeºte, ºopteºte câteva cuvinte simple, apoi dispare,
lãsând în urmã un cer curat, fãrã patã, fãrã nori.
Mã cutremur! Chiar dacã nu-mi e frig, gândindu-mã la
câte se pot întâmpla, plâng.
Adriana ªtefan
Clasa a VIII- a D
ªcoala Gimnazialã Sf.Andrei Slobozia

Viseazã…!
Cu toþii visãm, toþi avem un vis mãreþ pe care vrem sã
îl aducem la realitate cu orice preþ.
În copilãrie visãm la lucruri fantastice, ireale, visãm la
prinþii viteji, cãlare pe cai albi, la prinþesele cu buclele
aurii, la castelele impunãtoare. Un copil mic ºi inocent,
cu o inima fragilã, viseazã la lucruri aparent imposibile,
dar în care crede cu tãrie ºi sperã neîncetat cã se vor
îndeplini.
Apoi creºtem, ne maturizãm, ne dãm seama cã prinþii
si prinþesele existã doar în basmele ce ni le citea mama
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în fiecare searã. Visãm la o carierã de succes din care
sã câºtigãm bine sã putem duce o viata decentã.
Învãþãtorii, profesorii, doctorii, pompierii, contabilii, au
visat ºi ei ºi poate încã viseazã. Au crezut în visele lor ºi
au reuºit sã le aducã la viaþã.
Eu, tu, prietenii tãi, familia ta, fata grãbitã care a trecut
pe lângã tine în drum spre ºcoala, omul de la colþul strãzii,
toþi visãm, cãci asta facem cel mai bine. Visãm când
mergem, visãm când dormim, când scriem sau când citim,
visãm mereu. Viaþa se bazeazã pe vise, iar tu, tu cel
care citeºti, trebuie sã crezi în visele tale.
Te-ai gândit sã renunþi, sã nu mai crezi? Nu o face, nu
te gândi la asta. Sperã, luptã, dã totul ºi împlineºte-le, fãle sã strãluceascã.
Omul fãra vise este ca o barcã fãrã vâsle, ca o pasare
fãrã aripi, ca o casã fãrã acoperiº. Aºa cã viseazã oricând,
la orice.
Cineva nu crede cã vei reuºi? Nu-i nimic, atatã-i cã în
viaþã totul este posibil. Aratã- i cã de vorbele sale sunt
vorbe, aratã-i cã poþi face ce îþi doreºti.
Mama mereu îmi spunea ; “Visele þi se vor împlini atâta
timp cât crezi în ele.”
Mama, cea mai importantã persoanã din viaþa noatrã.
Ea ne susþine, ea ne ridicã atunci când cedãm ºi ne
iubeºte necondiþionat.
Mereu îmi povestea cum, atunci când era doar un copil,
visa cã va avea o fiicã frumoasã, cu pielea alba ca spuma
laptelui, cu parul de un blond închis ºi ochii de un verde
intens. Aceastã poveste m-a motivat tot timpul sã cred
în visele mele. Ea a crezut în al ei atât de tare, încât au
devenit realitate.
Tu þi-ai întrebat mama la ce visa când era micã? Dacã
nu, fã-o, întreab-o, ascultã-i povestea ºi fã ce a fãcut ºi
ea. Adicã sã Crezi în visele tale.
Într-o zi, cu siguranþã, þi se vor împlini.
Elena Dobaºu
Clasa a VIII-a D
ªcoala Ginmanazialã Sf.Andrei Slobozia
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