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E greu de spus când l-am întâlnit pentru prima
dată. Cred că prin septembrie 1975, la o consfătuire
a cadrelor didactice. Sala arhiplină. Cineva din
prezidiu anunţă că va lua cuvântul profesorul
ANATOL PAVLOVSCHI. Toţi şi-au întors
privirile în direcţia de unde se ridica având mişcări
calculate, studiate, un profesor înalt în floarea
vârstei, elegant. Se îndrepta spre pupitrul de la
prezidiu cu un mers sigur, zvelt. Acolo părea şi mai
înalt şi mai elegant. S-au făcut, apoi, câteva clipe de
tăcere. Dădu o roată cu privirea peste sală, de parcă
ar fi vrut să se asigure, ca la şcoală, că elevii sunt toţi
atenţi şi pregătiţi pentru lecţie. Sala îşi trimitea
focalizat spre el sutele de priviri şi aştepta,
urmărindu-i, cu admiraţie, ţinuta dreaptă,
exemplară, asortată: costum, cravată, cămaşă şi
batista de la buzunarul de la piept. Începu să
vorbească cu o voce de bariton antrenând uşoare
modulaţii, hotărât să convingă, cucerind-o
repede.
Foto: Gheorghe
Dobre
Fermecat, în timp ce vorbea, eu, care predam Limba
română la o şcoală din împrejurimile oraşului, mă
transpusesem în ipostaza unui elev de-al Domniei
Sale, la Liceul Industrial nr. 2 din Urziceni. Mă
gândeam ce imensă şansă era să-l asculţi în clasă,
cât de încântaţi vor fi fost elevii săi. Apoi
îndrăzneam ceva mai departe: o şi mai mare şansă
să-i fii coleg de cancelarie! Intrase deja în legendă.
Nici prin visele cele mai frumoase nu credeam că
am să-i fiu vreodată coleg de cancelarie, coleg de
catedră, când într-o zi..
*
Mi-a strâns pentru prima dată mâna. De regulă,
nu strângea mâna oricui. Era prevenitor. Mai întâi
studia, tatona persoana respectivă, de multe ori se
informa şi, dacă socotea că este cazul, lua o ţinută
oarecum studiată. Întorcea uşor capul privindu-l de
sus, de la înălţimea sa. Zâmbetul te putea deruta:
părea uşor îndatoritor, uşor ironic, uşor distant.
Vorbirea era totdeauna politicoasă şi protocolară.
Când am aflat că fusese delegat din partea
Inspectoratului Şcolar la inspecţia specială pentru
gradul I, la Jilavele, m-au tăiat traspiraţiile. Nu
pentru că l-aş fi ştiut exigent, din contră, îl simţeam
ca pe un aliat, dar un aliat în faţa căruia n-aveam
voie să greşesc. Nu mă făceam de ruşine, ci îl
făceam de ruşine. În timpul lecţiilor (aveam în
comisie doi renumiţi profesori universitari din
Bucureşti), de emoţie, firească până la urmă, mi-am
sprijinit privirea, pentru o clipă, într-a lui. Mi-a
sugerat curaj cu uşoară aprobare din cap, apoi
mi-am dat drumul la lecţie. Uitasem de ceilalţi. Eu
întrebam, elevii răspundeau. Scăpam, totuşi, câte o
privire, să-l citesc. Avea o faţă destinsă, mă urmărea
curios, cu toată seriozitatea, dădea discret aprobator
din cap, zâmbetul îmi devenise apropiat, binevoitor.
În finalul celor patru ore, mi-a comentat, ca şi
ceilalţi, lecţiile susţinute. A luat cuvântul ultimul,
aşa cum cerea protocolul. Parcă-l văd: s-a ridicat,
şi-a încheiat nasturii de la costum, a aşteptat puţin, a
băgat jumătate de palmă sub reverul hainei: „Ca
reprezentant al Inspectoratului Şcolar, eu propun
să-l felicităm pe domnul profesor şi să-i urăm un
drum cât mai scurt spre Urziceni!” Pe moment,
le-am luat drept vorbe binevoitoare, colegiale, de
circumstanţă. Mai târziu, am reflectat le ele şi le-am
desluşit înţelesul când directorul de atunci al
liceului, Ion Dumitrescu, m-a oprit, deloc
întâmplător: „Ce-ar fi să veniţi la noi, avem un post
liber. O să fiţi coleg cu domnul Pavlovschi.” După
plecarea comisiei, a mai rămas cu noi la un pahar de

vin. La despărţire mi-a strâns mâna într-un fel
anume, parcă prieteneşte: „Ştiţi, avem la Urziceni
un cenaclu, Dor fără saţiu se numeşte, dacă aveţi
bunăvoinţă, vă invităm. De curând, s-a ataşat
grupului şi prietenul dumnevoastră, Grigore
Spermezan, şi colega lui de Română, Adriana
Dobrinescu, suntem mai mulţi, e interesant...”
*
Se apropia Paştele. Grigore mă găseşte în oraş, la
o „coadă”. Reuşiserăm – ce fericire! – să facem rost
de nişte cutii de pateu – comandă expresă de la soţii
care intenţionau să facă drob, în lipsa mielului. „Hai
să dăm şi noi o roată pe la cenaclu!”, mă îndemnă.
Încercăm să intrăm prin faţă, la Clubul Sindicatelor,
uşa încuiată. „Vino după mine, înseamnă că au
început!” Dăm roată clădirii, ajungem la uşa din
spate, tot încuiată. Îl văd pe Grig că bâjbâie după
nişte pietricele. „Aruncă şi tu, uşor, nu cumva să
spargem geamul, o să ne audă ei.” Ne-au auzit.
Conspirativ, Titi Ioniţă descuie uşa, o deschide pe
jumătate, pătrundem în cămăruţa din spate, bine
camuflată. Acolo, „toată floarea cea vestită.” În
capul mesei, flancat de Dobrică şi de Inculeţ
(Dumnezeu să-l odihnească, a murit de tânăr cu
poezia în suflet!) dominându-i pe ceilalţi cu
privirea, domnul Pavlovschi, iar în jurul mesei: Dan
Laurenţiu, Marian Ghiţeanu, Adriana Dobrinescu,
Costel David (baronul nostru), Silvian Mitu, Teo
Cristea, Marcela Marinică, Vali Minea, Viorel
Iagăr, Cornel Iliescu, vreo câteva eleve de liceu ce
cochetau cu poezia, între ele Adriana Bănescu,
Bebe şoferul, domnul Caramfil, pensionar care
venea pe jos tocmai de la Alexeni. Scăpaţi de la
fabrică mai târziu, au aruncat cu pietricele în geam
nelipsiţii ingineri Marius Stan şi Petrică Cristea. La
fiecare întâlnire se iscau discuţii aprinse, multe pe
teme filozofice, istorice, psihologice, uneori, cu
mare pază, dar mai mult aluzive, şi politice, dar cele
mai multe literare, toate avându-l arbitru pe Papa.
Când apărea Dan Laurenţiu şi se entuziasma despre
Eminescu, acea seară era deja seara Eminescu. Eu
îmi alesesem locul lângă Marian Ghiţeanu,
amândoi savuram discuţiile, dar tăceam. N-aveam
însă curajul să intervenim. Până într-o seară, când
Papa m-a luat prin surprindere: „Dar domnul
Damian ce părere are despre poeziile citite de
Inculeţ?” Mi s-a pus un nod în gât. Eram emotiv şi
dumnealui intuia faptul. Ştiam clasicii români din
scoarţă în copertă, le vorbeam elevilor cu
dezinvoltură, doar aveam la îndemână critica
literară. În momentul acela, m-am simţit fără
sprijin. Eram singur în faţa unor texte proaspete ale
unui poet adevărat. Trebuia să fac analogii, să
argumentez, să dau verdicte. Privirile celorlalţi, toţi
foarte curioşi, erau îndreptate spre mine. Mi-am dat
drumul, încordat, înroşit, transpirat, uşor bâlbâit.
Privirile sale încurajatoare m-au făcut să uit de ei,
treptat am devenit stăpân, concentrându-mă doar pe
text. Nu-mi venea să cred de unde mi se rostogoleau
atâtea idei. Mă înflăcărasem. Am simţit în final o
altă privire a sa, de data aceasta, mulţumită. De
atunci, n-am mai scăpat. Când era vorba de
intervenţii, îşi întorcea privirea spre mine. Ştiam că
trebuie să intervin. Avea pentru toţi o vorbă
încurajatoare: „Interesant!” Cu ea nu supăra pe
nimeni. Îţi lăsa o portiţă de scăpare, dar, de multe ori
te atingea cu argumentul contrar. N-aveai ce face, te

înroşeai, înghiţeai în sec. Mulţi prinseseră curaj şi-l
contraziceau. Se vedea de departe că asta-l bucura
cel mai mult, mai ales când discuţiile se
înfierbântau. În final, toţi aşteptam verdictul lui. De
obicei, găsea argumente şi pentru unul, şi pentru
altul...
*
Altădată: „Ehei de-acum a trecut vremea
comentariilor despre creaţiile celorlalţi. Rândul
viitor sperăm să ne arate şi domnul Damian ce are în
sertar!” N-aveam nimic scris. Nişte intenţii tainice
mă răscoleau însă, dar n-aveam curajul să le pun pe
hârtie, gândindu-mă că voi ajunge în groapa cu lei.
Timpul mă presa, mai ales că luaserăm, în cenaclu,
cu mare entuziasm, hotărârea să scoatem o revistă.
Trebuia să aducem fiecare ce are mai bun, să le
supunem judecăţii, să selectăm. Mă ştiam cu musca
pe căciulă, nu mai puteam amâna. Dădusem, cu
câteva săptămâni în urmă, de „Caietele critice” de la
Viaţa Românească, desigur împrumutate de la
Domnul Pavlovschi. Descoperisem acolo
„Dimensiunea românească a existenţei” de Mircea
Vulcănescu. Eram deja iniţiaţi în cenaclu, făceam
schimb de cărţi, îi savuram pe Mircea Eliade, pe
Emil Cioran sau pe Constantin Noica. O săptămână
întreagă m-am chinuit cu bucluşaşul „A fi” care
începuse să mă fascineze. L-am interpretat în fel şi
chip şi am pus la lucru toate modurile şi timpurile
verbale în care apărea, căutându-i străfundurile: a fi,
ar fi, de-ar fi, de n-ar fi, de-ar fi fost, de n-ar fi fost,
de-ar fi să fie, de va fi fost să fie, de n-ar fi fost să fie
etc. M-am luptat cu fiecare enunţ. Am amânat
lectura eseului în cenaclu până în momentul când
trebuia să realizăm selectarea textelor pentru
revistă. Nu-mi amintesc din ce motiv eram adunaţi
undeva, la subsol. Pentru mai multă
conspirativitate? O masă lungă, cu două bănci la fel
lungi pe margine, noi călare peste ele, iar Papa în
capăt, sub un bec mare. Citeşte unul, citeşte altul.
„Ehei, acum este rândul domnului Damian!”, l-am
auzit. Parcă se făcuse mai multă lumină înspre el, iar
în jurul meu, o clipă de întuneric. Mi-am făcut curaj,
m-am ridicat. Citeam într-o tăcere asurzitoare.

TITI DAMIAN
(continuare în pag. 3)

Ştefan Neagu

Constantin Ţoiu, p. 1 - Aflu din revistă că s-a stins
C. Ţoiu. L-am cunoscut, i-am admirat discreţia şi,
iată, tot discret trece dincolo. Pentru scriitorii valoroşi
această metamorfoză petrecută la vârste înaintate nu
are importanţă; rămâne opera şi devin mai vii în
amintirea prietenilor.

Sâmbătă, 3 noiembrie, în foaierul Centrului
Cultural Municipal din Urziceni s-au desfăşurat
faza finală şi festivitatea de premiere ale
Concursului Judeţean de Creaţie Literară “Dor
fără saţiu” ediţia a XXI-a. Organizat de
Biblioteca Municipală Constantin Ţoiu şi Casa
Municipală de Cultură din Urziceni, concursul,
deschis liceenilor ialomiţeni, a înscris la cele
două secţiuni ale sale – poezie şi proză scurtă -, 34
de participanţi: de la Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” Slobozia (14), Colegiul Naţional
„Grigore Moisil” Urziceni (3), Liceul Teoretic
„Carol I” Feteşti (5) , Liceul de arte „Ionel
Perlea” Slobozia (1), Liceul Tehnologic „
Sf.Ecaterina” Urziceni (6), Liceul Tehnologic
„Al.I.Cuza” Slobozia (5). Faza finală a
Concursului a constat într-o discuţie liberă cu
tema „Eu şi ziua de azi”, cu accent pe relaţia
creatorului de artă cu societatea în care trăieşte.
Dezbaterea de idei a fost susţinută atât de liceeni
creatori de literatură – Mihaela Dinu, Silvia
Nicole Pencu, Theodora Ioana Stoica, Alexandra
Daniela Petre, Andreea Stanciu, Daniela Nicoleta
Chivu -, cât şi de profesoara de literatură Maria
Chirca de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
şi de scriitorii Ion Văduva şi Alexandru Bulandra,
moderatorul întâlnirii. Nicolae Petrache,
directorul Casei Municipale de Cultură, a
prezentat expoziţia de grafică realizată de eleva
Miruna Petcu de la Colegiul Naţional „Grigore
Moisil”, iar Petruţa Otilia Ştraiţ, membră a trupei
de teatru din acelaşi liceu, îndrumată de d-na prof.
Maria Chirca, a interpretat monologul „Omul
pubelă” de Matei Vişniec. În aceeaşi notă de
tinereţe şi exuberanţă spirituală s-a înscris şi
poemul optzecist recitat de eleva Ioana Cătălina
Roşculeţ. Juriul, format din profesorul de
literatură, poetul şi publicistul Ion Văduva,
preşedinte, poetul, publicistul şi editorul
Gheorghe Dobre, poeta Lucia Ştefanovici,
scriitorul Alexandru Bulandra şi artistul plastic
Nicolae Petrache, a acordat următoarele premii şi
menţiuni:

Nicolae Teoharie, p. 3 - Prezentarea d-voastră
este tot un fel de poezie, pertinentă, subliniind încă o
dată valoarea incontestabilă a micii cărţi negre.
Ştefan Neagu, p. 3 - Aparenţa declamativă
ascunde un discurs original şi profund.
Loredana Stan, p. 4 - Sensibilitate şi inteligenţă.
Printre helisişti sunteţi a doua Loredană valoroasă.
Marius Stan, p. 5 - Un bun prozator francez de
origine algeriană, trăitor de mulţi ani la Paris, a scris
aproape în exclusivitate despre realitatea complexă a
spaţiului algerian. Mi-a mărturisit că face asta
datorită detaşării care-i permite să fie obiectiv dar şi
nostalgiei. Este şi cazul d-voastră?
F.Abel, p. 16 - Bine aţi revenit la matcă!
Dan Elias (p. 6), Ion Roşioru (p. 9) – Versuri
minunate, despre care orice comentariu nu poate fi
decât la superlativ.
Maricica Frumosu, p. 6 – Frumos, Maricica
Frumosu. De fiecare dată mă surprinde spontaneitatea
d-voastră.
Tabita Străinu, p. 6 – Îndreptăţită alegerea
redacţiei.
Zenovie Cârlugea, p. 7 - Nu cunosc autorul.
Romeo Aurelian Ilie, p. 10-11 - Sunteţi un eseist
remarcabil.
F.Ciocea, p. 12-13 – Mă uimiţi de fiecare dată;
tehnica de a privi realitatea dură prin lentila uriaşă a
fantasticului este o artă greu stăpânită de prozatori.

Marian Ştefan, p. 14-15 – Mahalalele
Bucureştiului sunt zugrăvite, probabil pornind de la
aceleaşi izvoare, în cărţile lui Bacalbaşa şi F. Potra. Cu
discreţia d-voastră de povestitor îndrăgostit de istorie,
cititorul chiar trăieşte atmosfera acelor timpuri.
Elena Cârjan – Dacă mai citesc comentarii despre
FIDELITATEA LECTURII sigur o să urăsc această
carte, pe care am lecturat-o cu deosebită plăcere.
I. Neşu, p. 18 - Prozatorii se transformă cu vârsta în
înţelepţi. Este o condiţie fără de care actul creaţiei
devine o divagaţie plictisitoare.
Al. Bulandra, p. 22 – Partea asta despre Socrate mi
se pare mult mai vie, mai instructivă.
Gheorghe Dobre, p. 19 - Fragmentele publicate
sunt ca un joc erotic la bară: pregătiţi cititorii pentru
marele final şi… e bine!
Lili Balcan, p. 8 – Cu tenacitate mai ridicaţi un
monument literar Urziceniului!
Valeriu Stoica, p. 20-21 – Fără comentarii.
Costel Bunoaica, p. 24 – Plonjând prin multele
faţete ale oniricului reuşiţi un discurs cât se poate de
logic şi coerent. De aceea amprenta d-voastră lirică
este inconfundabilă.
Dan Elias, p. 24 – Am afirmat deseori că premiile în
general sunt conjuncturale, iar Nobelul nu face
excepţie. Cărtărescu nu este mai bun decât alţii, dar se
află în lumina reflectoarelor, datorită prieteniilor
cultivate, datorită mediului artistic în care trăieşte.
Faptul că el a fost nominalizat de Romania iar nu are
importanţă, din moment ce premiul a devenit aspiraţie
naţională.
09.11.2012
Paris
DAN SIMIONESCU

Menţiuni:
Cătălina POPA, cls. XIIG, Liceul Teoretic
„Carol I”
· Marian Claudiu ŢĂRUŞ, cls. XIIB, Liceul
Tehnologic „Sf.Ecaterina” Urziceni
· Petruţa Otilia ŞTRAIŢ, cls. XIF, Colegiul
Naţional „Grigore Moisil”
·

B. SECŢIUNEA PROZĂ
PA L M A R E S
Premiul CONSTANTIN ŢOIU: Mihaela
DINU, cls. XII G, Colegiul Naţional „Grigore
Moisil” Urziceni
·

· Premiul ANATOL PAVLOVSCHI
acordat de revista HELIS: Ioana Cătălina
ROŞCULEŢ, cls. XG, Colegiul Naţional
„Grigore Moisil” Urziceni
· Premiul INCULEŢ BĂLAN: Andrei
FÂŞIE, cls. IX-a G, Colegiul Naţional “Mihai
Viteazul” Slobozia

A. SECŢIUNEA POEZIE
· Premiul I: Gheorghe DIMCEA, cls. XIA,
Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza” Slobozia
· Premiul II: Andreea STANCIU, cls. XIA,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia
· Premiul III: Ioana PÎRJOL, cls. IX-a, Liceul
Teoretic „Carol I” Feteşti

Premii speciale:
· Alexandra Florentina NENCIU, cls. XI-a A,
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”
- Elena Alina SÂMBETEANU, cls. XI F,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”
· Cristina COMŞA, cls. XII-a B, Grupul
Şcolar “Al.I.Cuza” Slobozia

· Premiul I: Maria Teodora CIPU, cls. XI F,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”
· Premiul II: Silvia Nicole PENCU, cls. XIIa, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”
· Premiul III: - Marian Claudiu ŢĂRUŞ, cls.
XIIB, Liceul Tehnologic „Sf.Ecaterina” Urziceni
- Emilia Ştefana LOCHER, cls. XI-a B,
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”

Premii speciale:
· Alexandra Daniela PETRE, cls. IXF,
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”
· Ionela VASILE, cls. XIE, Liceul Tehnologic
„Al.I.Cuza” Slobozia
· Daniela Nicoleta CHIVU, cls. XIC, Liceul
Teoretic „Carol I” Feteşti
· Theodora Ioana STOICA, Liceul de arte
„Ionel Perlea” Slobozia
· Camelia DIMA, cls. XF, Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul” Slobozia
· Iuliana Diana ILIE, cls. XIC, Liceul Teoretic
„Carol I” Feteşti
Menţiuni:
- Sabrina MECA, cls. XIB, Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul” Slobozia
- I r i n a R O T E A , L i c e u l Te h n o l o g i
„Sf.Ecaterina” Urziceni
- Georgiana ANGHEL, cls. XIB, Liceul
Tehnologic „Al.I.Cuza” Slobozia
Alexandru BULEANDRĂ
director, Biblioteca Municipală
“CONSTANTIN ŢOIU”

(urmare din pag. 1)

Eram, cred, pătruns de fiecare idee, de fiecare
cuvânt rostit de mine acolo, rar, clar şi tare, aşa cum
îi îndemnam eu pe elevii de clasa a cincea să
citească. Cu broboane pe frunte şi cu foile în
mâinile tremurânde, am încheiat. Am îndrăznit să
ridic privirea de pe text. Mi-am întors capul,
instinctiv, întrebător, spre Papa. N-am putut
descifra nimic pe chipul său. Nu mi-am dat seama
cât a durat aşteptarea. Cred că intenţionat lăsa
tensiunea să crească. Se ridică deşirându-se,
roteşte, cum îi era obiceiul, privirea peste toată sala,
apoi, cu gesturi calculate, îl văd că-şi întinde
palmele cu degetele-i lungi în faţă şi începe să
aplaude rar, singur, de câteva ori. Ceilalţi
rămăseseră clipe bune în aşteptare, parcă
hipnotizaţi. Apauzele lor s-au împreunat, frenetic
pentru mine, pentru multe clipe, cu cele ale
Magistrului.
*
Împrejurările au făcut să devin, nu după mult
timp, coleg de catedră cu Domnia Sa. Veneam de la
o şcoală generală de la ţară. Mă recomandaseră cele
câteva premii pe care le luaseră elevii mei la faza pe
ţară a Olimpiadei de Română. Dar una este să predai
„Premiul întâi” de Marin Preda la clasa a cincea,
alta e să predai „Moromeţii” la clasa a
douăsprezecea. În cancelarie aveam locul lângă
Profesor. Cum m-a descoperit, s-a îndreptat cu
braţele întinse spre mine, urându-mi succes. În
pauze, îndrăzneam să-i mai cer sfaturi în legătură cu
felul în care trebuie să abordez o operă literară sau
alta. „Mai înainte de toate, m-a sfătuit el discret, săţi împrospătezi lecturile înainte de a le preda. Cere
elevilor cu cel puţin o săptămână înainte acelaşi
lucru. La clasă, în prima oră a capitolului, realizează
o trecere în revistă a autorului, să înţeleagă elevul
contextul creaţiei. În ora următoare, încearcă o
prezentare generală a operei. Când te-ai asigurat că
elevii au citit cartea, care trebuie să fie pe banca
fiecăruia, treci apoi la scene semnificative, dacă e
cazul prozei, iar dacă-i poezie, ia-o pe secvenţe
lirice. După câteva exerciţii de felul acesta, n-o să
mai fie probleme. În privinţa notării, păstrează
echilibrul. Nu te repezi la note proaste, îi
îndepărtezi. Din contră, atrage-i spre literatură. Este
singurul obiect care se mai adresează sufletului
adolescentului!” După o clipă de meditaţie: „Te
superi dacă te invit la mine la oră?” Întâmplarea a
făcut să am „fereastră” chiar în acel moment. Miam luat un carnet, m-am aşezat în ultima bancă,
pregătit să notez. Pe măsură ce înainta în lecţie
(Camil Petrescu, „Ultima noapte...”), uitasem de
mult să mai notez, iar elevilor le căzuseră de mult
creioanele din mână. O sigură voce, uşor modulată,
cu ridicări şi coborâri, uşoare plimbări în faţa clasei
sau printre rânduri, cu gesturi studiate, îi trimitea
spre omul Camil Petrescu, spre scriitor, spre filozof,
spre Bergson, spre Husserl, spre Marcel Proust. Din
când în când se oprea, parcă ar fi vrut să contemple
spectacolul făcut de el însuşi, apoi, cu paşi măsuraţi,
se îndrepta spre catedră şi, din servieta doldora, pe
jumătate deschisă, mai scotea câte-o carte, dădea la
citatul pregătit, se asigura din nou cu o privire scurtă
deasupra clasei că-i urmărit, apoi scotea altă carte,
altă carte. Se sunase de mult de intrare. În drum spre
cancelarie, am îndrăznit: „Dom' Profesor, ştiţi,
peste o săptămână trebuie să ţin o lecţie deschisă la
Cercul Pedagogic şi vin toţi profesorii de literatură
de la toate liceele din judeţ. Am ajuns cu materia la
„Scrisoarea lui Neacşu”, cum să procedez?” Se
întoarce oarecum mirat, spre mine: „Sunt sigur că ai
să faci o lecţie deosebită. Avem elevi buni în şcoală.
Fii tu însuţi. Nu încerca să mă imiţi! Dealtfel, am
fost foarte încântat şi de soţia ta, pe care am văzut-o
la o lecţie de dirigenţie. Sunteţi o achiziţie bună
pentru liceu, un cuplu redutabil.” Peste un an a ieşit
la pensie. I-am preluat o parte din clase. Dacă l-aş fi
imitat, aş fi devenit o caricatură, dar spiritul lui de

mare pedagog îmi rămăsese undeva în adâncuri.
Târziu după aceea am aflat că, de fapt, era şi
absolventul Facultăţii de Pedagogie şi Psihologie...
*
Cum şi în ce împrejurări avea Teatrul Naţional
din Bucureşti stagiune în Urziceni, nu ştiu, dar mai
mult ca sigur totul era legat de numele Pavlovschi.
Cert este că lumea bună a oraşului era prezentă la
spectacole şi toate cele trei sute cinzeci de locuri din
sala Clubului Sindicatelor erau ocupate. Se formase
deja un public cunoscător care prinsese gust pentru
spectacolul teatral. Se simţea oarecum prilevigiat,
având o uşoară doză de aroganţă, simţindu-se parcă
mai aproape de Bucureşti. Aşa că nici cei de la
Clubul Sindicatelor nu s-au lăsat mai prejos. Fiinţa
o trupă de teatru solidă, ţinea spectacole, cucerea
lauri la toate concursurile din ţară. Actorii erau
câţiva dintre concetăţeni: telefonista Silvia Pelea,
administratorul Geo Militaru, Valerică Coman,
directorul Ioniţă, bibliotecara Miclea. Bineînţeles
că între ei se afla mereu Papa, dar nu-l ştiam şi
actor. Credeam că-i doar un fel de regizor. Până întro zi, când în sala arhiplină se joacă piesa „Iancu la
Hălmagiu” iar în rolul principal, Anatol
Pavlovoschi. Pe Avram Iancu, oricât de multe poze
din carte mi l-ar arăta, nu mi-l pot imagina decât în
monologul-testament al eroului, jucat magistral de
Anatol Pavlovschi. Nu m-am putut gândi vreodată
că prietenul, îndrumătorul nostru de cenaclu, că
profesorul de mare ţinută intelectuală poate apărea
şi în ipostaza de actor înnăscut, desăvârşit. Odată,
după ce am devenit mai apropiaţi, am îndrăznit să-l
întreb: „Dacă ar fi s-o luaţi de la început spre ce v-aţi
îndrepta?” „Actoria”, mi-a răspuns privind undeva
departe... După un timp: „Când te gândeşti că
trebuia să devin preot.., mă urmează totuşi feciorul
meu, acum cascador.”
*
Şi a venit peste noi Revoluţia (sau ce-o fi fost
ea!). Întâlnirile noastre în cenaclu s-au mai rărit,
absorbiţi fiind de politică. Ajunseserăm, unii dintre
noi, în tabere diferite, dar la cenaclu tot ne mai
duceam. Ne întâlneam acum pe „Buzăului”, unde-şi
avea sediul Biblioteca orăşenească condusă de
Sandu Buleandră. Eram mai puţini, oarecum
descumpăniţi. Papa n-a venit într-un timp. Am aflat
că-i internat în spital. „Las' că-i trece, are ceva la
intestine, cine ştie ce-a mâncat, glumeam noi, face
nişte analize şi gata!” La o nouă întâlnire, cineva a
venit cu vestea: „L-a operat!” „Îi facem o vizită
când se întoarce”, ne-am hotărât. Ne-am luat inima
în dinţi, eu şi Grig. Am fixat o oră potrivită prin
telefon. Ne-a primit protocolar, aşa cum îl ştiam.
Arăta slăbit, tras la faţă. Grig a insistat, printre
altele, să-i vadă biblioteca. Am rămas înmărmuriţi.
Nu mai văzusem o bibliotecă particulară atât de
bogată! Cărţi şi iar cărţi, aşazate în rafturi pe douătrei rânduri, până în tavan, după o orânduială numai
de el ştiută. Abia atunci am înţeles de ce-l zăream
destul de des prin librărie, mai ales când soseau cărţi
noi. Grig îndrăzneşte: „Domn' profesor, aveţi timp
să le citiţi pe toate?” „Oho, la pensie e destul timp.
Am şi început deja.” La plecare ne-a strâns mâinile
într-un fel anume, ca şi cum ar fi vrut să ne
încurajeze el pe noi. Ne-a întrebat: „Când e fixată
următoarea întâlnire a cenaclului?” Era într-o vineri
după amiază. Ne adunasem doar câţiva. O zi
mohorâtă ca şi sufletele noastre îngrijorate. Mie,
tocmai îmi dispăruse mama. Discutam de una, de
alta. Mă apucasem să citesc una din scrierile mele
recente, „Telefonul de la ora şase.” Eram copleşit.
N-aveam putere să mai citesc, dar nici ceilalţi să mă
urmărească. Adusesem şi o ţuică, tocmai bună fiartă

în acea zi friguroasă. Deodată se aud ciocănituri
uşoare în uşă. Parcă presimţind, Sandu, schimbat la
faţă, se repede să deschidă. În uşă, Papa. Stafie.
Slab. Parcă şi mai înalt, cu pardesiul, acum larg, pe
el. Palid, ne-a salutat zâmbind forţat, strângândune, osos, pe rând, mâinile. S-a aşezat. Am discutat
fel şi fel. Ne-am înviorat. A ciocnit şi el paharul cu
noi după ce îl ţinuse între palme. La un moment dat,
fără să ne prevină în vreun fel, s-a ridicat: „Sănătate
vă doresc la toţi şi viaţă lungă cenaclului nostru
Dor fără saţiu. Este bine, pentru un timp, cât
lipsesc eu, să mergeţi mai departe. M-am gândit
că cel mai potrivit să vă adune în locul meu ar fi
Sandu Buleandră.” Ce era să zicem? Am rămas
înmărmuriţi. Toţi gândeam la fel, dar niciunul n-a
putut rosti propoziţia: „Acesta să-i fie testamentul?”
Aşa a fost. Peste câteva zile s-a stins. L-am
condus pe ultimul drum pe o zi înfrigurată, cruntă zi,
ca şi sufletele noastre...
*
Acum membrii cenaclului s-au risipit, dar nu sau uitat. A rămas moştenire oraşului Concursul de
creaţie pentru elevii judeţului Ialomiţa, Dor fără
saţiu, pe care-l duce cu credinţă Sandu Buleandră,
iar judeţului şi ţării, revista noastră de suflet, Helis,
întemeiată şi dusă înainte cu nădejde de Gheorghe
Dobre, din iniţiativa căruia s-a înfiinţat, cum am
aflat mai târziu, cenaclul. Dobrică, trebuie să
recunoaştem, are vocaţia întemeierii. De multe ori
ne întrebăm când ne întâlnim la un pahar: dacă ar
învia Papa, ce ar zice când ar vedea că Dobrică a
îndeplinit visul revistei, este publicist, poet şi
prozator; că Titi Damian a devenit un romancier
cunoscut, aflat la al cincilea volum de proză; că
Grigore Spermezan şi-a luat doctoratul în Filozofie
şi a publicat trei cărţi; că Adrian Bucurescu (ne
entuziasmase în cenaclu cu teoriile lui despre traci,
descifrase inscripţia de pe inelul de la Ezerovo!)
acum este o autoritate naţională în domeniu; că
Marius Stan, doctor în Fizică, a fost cercetător ani
buni la Los Alamos şi acum este universitar în
Chicago, iar de acolo ne trimite lunar proză scurtă;
că Sandu Buleandră a înfipt un ghimpe în lumea
folcloristică cu teoria lui despre Mioriţa lui
Alecsandri; că Viorel Iagăr a ajuns om de afaceri şi
ajută revista încă de la primul număr, cu plusul că
toate cărţile semnate de Alexandru Bulandra au
apărut pentru că le-a finanţat Viorel; că pictorul
Nicolae Petrache este un mare colecţionar de artă,
dar şi principalul organizator al Festivalului
Internaţional de Umor „Revelionul
Caricaturiştilor” din Urziceni; că Adriana
Dobrinescu nu scrie, dar îi face pe elevi să scrie; că
Theo încă mai pictează biserici; că Marian Ghiţeanu
este mare ziarist de investigaţie în Bucureşti; că
Aurelian Apostol sculptează în marmură de Carrara,
în inima Italiei; că Petrică Cristea este universitar şi
doctor în Fizică; că revistei i s-au alăturat nume cu
rezonanţă în cultura română: poeţii Dan Elias,
Nicolae Teoharie, Costel Bunoaica, F. M. Ciocea,
Şerban Codrin, Ilie Comăniţa, prozatorii Nicolae
Stan, Ioan Neşu, Florentina Loredana Dalian,
scriitorii Aurel Anghel şi Florian Abel, criticul şi
omul de mare cultură Ion Roşioru, istoricii Marian
Ştefan, Ştefan Grigorescu, Vitalie Buzu, Florin
Vlad, pictorul şi scriitorul Valeriu Stoica, pictorul
Vasile Aionesei,... O sintagmă este deja încetăţenită
în lumea literară: Grupul de la Helis. Profesorul
Dan Simionescu, tocmai de la Paris, inspirat, l-a
botezat Zodia HELIS...
Anatol Pavlovschi: un profesor de vocaţie,
pedagog desăvârşit, un actor de talent, un
conducător de cenaclu unanim acceptat, orator de
excepţie. Om de aleasă cultură. Un model pentru
toţi. Discret. Distins. Elegant. Echilibrat.
Impunător. Punctual. Un cărturar al cărui spirit a
pătruns în inima oraşului, prelungindu-se în timp şi
în spaţiu... Au trecut nouăsprezece ani din acel
noiembrie ticălos...
Să ne amintim...

„Citind gerunzii”, cartea de poeme a lui Aurel
Anghel, care apare la Editura Caracter Print, este
o tentativă a poetului de a evada din închisoarea
cuvântului. Fără preget, poetul caută uşi, ferestre,
ieşiri citind gerunzii. Gerunziul este o calitate a
timpului care simulează în limbaj curbura
spaţiului, încetinirea curgerii timpului şi în
această lentoare poetul „ia la rost/filozofia vieţii”.
Aproape toate poemele volumului se
deplasează între cotidian şi transcendenţă, între
un aprig balcanism şi o dojană a cuvântului.
Este acest volum o introspecţie într-o lume
fumegândă, cum frumos spune Aurel Anghel în
poemul „Aleşilor”, acolo unde se moare „de
dorul minciunilor” şi a celor temporari dădători
din gură”. Este mâhnire, îndoială şi nefericire în
lume, lume pe care hoţii coloraţi o fură de sub
ochii noştri, sub privirile mustrătoare ale
străbunilor care văd toate acestea prin fiinţe
vegetale – brânduşe roz. În acelaşi timp „Citind
gerunzii” este şi o sondare în golul dinlăuntrul
cuvântului pentru că există teama poetului ca un
cuvânt golit de sens să acopere şi să vieze o
realitate găunoasă, un real absurd, ca la T. S. Eliot
– oamenii găunoşi.
Apoi, din nou, ne întoarcem în peisajul
românesc pârjolit de trădări, minciuni şi terori
comuniste („informatori/lucrători calificaţi/la
cooperativa Ochiul şi Timpanul”) şi continuat de
prezenţa unor fiinţe seci – senatori, deputaţi,
moderatori de televiziune, afacerişti, borfaşi. Ce
trebuie să facem ca să ne lecuim? Să „exersăm
tăcerea” (frumos!) şi răbdarea, două precepte
christice şi deopotrivă filozofice.
Lumea lui Aurel Anghel este un fel de
sandwich: un strat de cotidian, un strat de mister,
apoi un strat de realitate, o felie de transcendenţă,
un strat de lumină, unul de întuneric şi, peste ele,
cuvântul, cel care spală lumile. Ce este o lume
pentru Aurel Anghel? O călătorie: „voi călători
prin lume/în remorca unui tir/până la curba

fatală”; sau o aglomerare de evenimente, o
grămadă de locuri peste o grămadă de timpuri,
cum sugerează poetul în „Corabia”, o corabie
scârţâind din toate încheieturile sub greutatea
unei umanităţi nebune, corabie care face ocol
întunericului din interiorul fiinţei.
Poemul „Scara de nisip” este foarte frumos şi
aduce în discuţie fragilitatea cuvântului, cuvânt
care se nisipează între concept şi imagine,
imagine a unei vieţi deja scurse. „un bici de
pluguşor,/castele din coceni de porumb”, imagini
prinse între „marginea cuvintelor obosite” (foarte
frumos spus).
„Dao – calea ca o curgere”, Biblia,
Evangheliile şi Coranul sunt tot atâtea cărţi citite
şi asimilate pentru tot atâtea religii – budismul,
iudaismul, creştinismul şi islamul – convieţuind
sub un singur creator: cuvântul.
Dar cuvintele au sensuri care nu încetează să
tragă cu ochiul la lumea de azi (era să zic la iadul
de azi) sau la lumea ce va veni, iadul multiplicat.
Numai cuvintele scoase din text au privilegiul
de a ajunge acasă simbolizând o existenţialitate a
banalului sau a dumnezeirii, „becul de o sută din
toate magazinele/casa de nebuni din vila de la
ţară/arcuşul meu de vioară/perna de sub
vis”(superb!!), toate ca la Borges între lumină şi
întuneric, într-o stare de perpetuă veghe într-un
întuneric de iad: gunoaie, câini de pripas, oraşe
afumate, resturi menajere, reclame, găleţi,
bidoane, femei frumoase, paltoane, transfugi...,
un iad... Şosele, ferestre, pomi, copii, război,
ape... un iad din care totuşi nu vrem să plecăm.
În poemul „Armistiţiu” poetul se revoltă
împotriva „întunericului/hăului din mine”. În
poemul „Cele mai noi” se sugerează că de multe
ori cuvintele au chip de oameni şi dacă iubim

Frunze ruginite ce încă mai cad... Frig, aglomeraţie, semafoare.
Din loc în loc, drumuri deviate, reparaţii, indicatoare. O damă se
rujează în maşină în timp ce stă la stop. Un alt domn îşi schimbă
cămaşa, tot în maşină. Semaforul încă e roşu. Cineva trimite smsuri. Un căţel dă din coadă şi scoate limba mare-mare într-o altă
maşină. Un bebeluş stă încorsetat în scaunul său special. O bătrână
păşeşte încet pe trecerea de pietoni, agăţată de un baston. Chipuri
încruntate, buze ce murmură a ... rugăciune. Într-un colţ al străzii
zace tăcută o altă biserică bătrână, deschisă. Unii o văd cu coada
ochiului şi îşi fac în grabă cruce cu limba în cerul gurii. Mulţi se
prefac că nu o văd. Şi ea se roagă pentru toţi, până la sfârşit, e
fidelă...
Tramvaiul şerpuieşte drumul cotidian şi ne înveşmântează auzul
cu alte graiuri ascuţite, grave chiar. Ţipete. Câinii maidanezi
privesc lung trecătorii. Un cerşetor cere milă prin ochi de
porumbel. Cineva îşi şterge nasul cu dosul palmei pentru că nu are
batistă, un altul scuipă ce nu trebuie scuipat. O femeie tuşeşte sec şi
mult. Telefoanele mobilele sună. Oamenii cumpără ziare şi pâine
proaspătă. Înjurături. Gânduri balcanice, merge aşa. Tinerii se
provoacă la glume nesărate. Studenţii aleargă grăbiţi la cursuri şi
seminarii şi visează. Ochii mai au încă luminiţe. Birocraţia îşi
urmează circuitul. Totul funcţionează. Roboţeii sunt la locurile lor
şi execută toate comenzile ce le-au învăţat.
Hristos priveşte blând şi îi curge o lacrimă... Oare cine I-o mai
şterge ?! Da, potirul... O maică se roagă... În Catedrală, un preot
spovedeşte. Mă doare durerea!
Sunt în Cetatea Moldovei, exist, sunt viu ! Ahh, Sfânta Cuvioasă
Parascheva, cea mult milostivă, împrăştie şi astăzi Oxigen, şi
mâine... şi poimâine... până la buza mormântului !...
Ieromonah Hrisostom Filipescu
Egumenul Schitului „Sf.Maria Magdalena” Ţibucani

cuvintele şi îmbrăţişările lor apoi să se ştie că
iubim oamenii, pe ştiuţii şi neştiuţii locuitori ai
Poeziei. În mai multe poeme se transmite
„suferinţa” textului atunci când o parte a realului,
adică a prezentului trăit, este acoperită de sensul
unui cuvânt, care sens ar fi altul din clipa în care a
mai fost folosit pentru a astupa alt gol şi a crea
realul. Se vorbeşte despre „un balaur
polisemantic cu şapte capete/cu pixul în mână”
care umple de întuneric limba română, etc., etc.
Trebuie să remarc aici că îmi este greu să înţeleg
intertextualitatea, cum zice poezul,
„sintagma/însoţită de gărzile de
corp/prepoziţiile” (ceea ce nu e rău spus); sau un
„Moş Crăciun cu daruri semantice neaşteptate”.
Toate acestea nu-s pe înţelesul meu deoarece,
vorba poetului, „deodată/cineva îmi aminteşte/că
sunt muritor/şi mă ascund în netrbnica mea
vorbărie”. Ceva, ceva aş pricepe eu, dar nu pe cât
trebuie, aşa că-l prefer de poet „prin pădurile de
suflete/bântuite de întuneric/când vântul uscat
leagănă crengile pomului oprit/în întunericul fără
cer/aparenţă deşartă/domneşte acolo” (din
poemul „Sămânţă”), adică o altă lume, adică o
luăm de la capăt şi ne e bine în păcatul originar şi
aşa ajungem la simfonia fierbinte a hoţiilor celor
suspuşi.
Odată întors înlăuntrul cuvintelor neştiute
(nerostite, poetul se întoarce şi priveşte în sine
tocmai coborând în cuvânt şi trece astfel prin sine,
cunoscându-se pe sine, cunoscând astfel lumea şi
iubind-o „Trecere”.
Împotriva întunericului cuvântul este cel mai
bun tranchilizant.
„Citind gerunzii” este o carte deloc uşor de
lecturat, o carte străbătută de un mister al
întrebărilor, o carte care ne arată că lumea nu e
departe de iad, dacă nu cumva e chiar iadul, dar un
iad din care nu vrea nimeni să plece.
Nicolae Teoharie

Vreau să devin un simbol al armoniei si păcii, un simbol al vieţii divine, să mă asemăn cât
mai mult în trup şi suflet cu idealul ceresc spre care vreau să mă înalţ. Dar, pentru asta, mai
întâi, trebuie să fiu eu, purul eu, ce se naşte, creşte şi moare. Şi astfel trebuie să-mi încep
povestea…
Sunt un copac crescut în mijlocul câmpiei. Sunt arborele din psalmul arghezian: „copac
pribeag uitat în câmpie”.
Am apărut într-o zi cu soare, dintr-o sămânţă foarte mică, ce cu anii a crescut, mângâiată de
soare, bătută de ploaie. Am crescut singur, fără ca cineva să mă oblige să fiu altcumva şi am
ajuns un copac tânăr, crescut în mijlocul unei câmpii întinse, sterpe şi pustii. Nu ştiu cât voi
rezista sau când mă voi usca, dar trăiesc bine, cu speranţa zilei de mâine în suflet.
Nu mă plâng, nu am de ce… Ştiu bine că singurătatea nu face altceva decât să mă
întărească şi să-mi pună la încercare calităţile. Am învăţat să stau aşa, singur, doar eu cu
soarele de deasupra şi pământul însetat de la picioarele-mi firave. Mai am de crescut, dar nu
mă tem nicio clipă că nu o să ajung aşa de mare precum visez să fiu.
Ştiu mult prea bine că nimănui nu-i pasă, că toţi se luptă pentru propria existenţă şi în aceste
condiţii, pustietatea câmpiei ce mi se întinde alene sub priviri, până în adâncile îndepărtări,
este cel mai bun lucru ce mi se putea întâmpla. Sunt liber să mă dezvolt, să-mi las coroana sămi crească, zi de zi, an de an, noi crengi şi noi frunze să-mi apară. Pot să plâng, să râd, să urlu
de durere şi să strig de fericire… aici, în câmpul mare nimeni nu mă poate opri.
Nu ştiu…poate într-o zi mă voi decide să îmi mut casa şi atunci, ieşind din rădăcini, voi
colinda lumea în lung şi în lat spre a găsi un alt sălaş, unde să fiu înconjurat de alţi semeni
vegetali care să îmi arate cărările sigure ale vieţii. Poate voi încerca şi eu, precum copacul lui
Barbu, să sfărm zenitul, să beau din apa cristalină şi apoi să mă aplec cu recunoaştere spre
pământul ce m-a găzduit o viaţă întreagă. Visurile mele măreţe se întrepătrund cu idealurile
unui adevărat copac puternic şi înţelept, hipnotizat de auriul toamnei şi îmbătat de verdele
primăverii. Şi mă simt atât de împăcat, încât îmi întind crengile amorţite şi privesc printre
coroana-mi bogată, plină de speranţă, spre un necunoscut îndepărtat, spre un viitor incert, ce
azi te poate face zeu, iar mâine un muritor de rând. Seva vieţii curge prin mine, iar eu îi dau frâu
liber, tinzând spre împlinirea vieţii prin veşnicia ce ne aşteaptă, poate, pe noi toţi.
Căci nu sunt doar un copac răsărit din întâmplare pentru a lăsa să îi curgă printre crengi
timpul atât de preţios; sunt un simbol a tot ceea ce vreau să fiu, prefăcut în scoarţă maronie,
sunt o întruchipare a idealului spre care mă înalţ.
ALEXANDRA PETRE,
clasa a IX-a F, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia,
premiu special – Concursul Judeţean de Creaţie Literară
„ Dor fără saţiu” - Urziceni, 2012

Dacă Felicia nu lua o gondolă poate că ziua sar fi sfârşit alfel. Cum spunea mama ei “Ţie îţi
place să tragi de toate, de vorbă, de timp...”
Adevărat, Felicia a tras de întâlnirea cu Vlad toată
ziua ca de o pătură lungă şi lată.
-Ai găsit ceva? Hai că murim de foame.
Felicia vorbeşte repezit, dintr-o suflare.
Cuvintele îi ies pe gură colţuroase, înghesuite,
îmbrâncite.
-Am găsit un restaurant italian - îndrăzneşte
Vlad - dar Felicia face mofturi.
-Asta-i bună, acum n-o să mâncăm numai
paste şi pizza. Caută şi tu altceva.
Vlad se uită pe harta pe care a luat-o de la
hotel. E mototolită rău, abia se văd străzile,
canalele, podurile. Simbolurile restaurantelor au
dispărut complet.
-Fii şi tu mai romantic, caută un loc elegant,
ceva special - zice Felicia examinând cu
nerăbdare zidurile clădirilor. Unele sunt castele
obosite, altele închisori, magazine, hoteluri, toate
cu rădăcinile în apă ca florile de râu.
Gondolierul a început să cânte. Are voce bună,
de tenor. Toţi gondolierii se visează tenori, este un
vis deturnat, o fâşie de realitate cu o singură
suprafaţă, o panglică Möbius pe care nu poţi
ajunge decât acolo de unde ai plecat.
-Bine, mergem la un italian dacă vrei, numai să
mâncăm odată. Zii lu' Pavarotti să oprească.
Pavarotti trage gondola lângă un pod şi îi ajută
să coboare. Strânge discret mâna Feliciei, puţin
mai îndelung decât era strict necesar.
-Grazie, molto grazie!
-Venezia e bella!-zice ea folosind o treime din
vocabularul acumulat în cele două luni de şedere
în Italia.
Parcă s-a făcut frig de când tot umblă prin oraş.
Vântul bate uşor dinspre mare răscolit de
pescăruşi, sfâşiat de ţipetele lor ascuţite, gri
deschis. E frumos aici, Veneţia în septembrie, ce
poate fi mai frumos?
Restaturantul e italian în toate privinţele.
Specializat în mâncare tradiţională şi vin „de
dominazione controlata, Delle Venezie”, roşu
intens, bun vin. Felicia vrea calzone cu ciuperci
şi... „un momento!”…un pahar de Chianti... ba
nu, a sticlă, să fie mai romantic.
-Ai sunat la Jilavele?
Vlad a uitat să sune dar nu vrea să strice seara
aşa că:
-Da, am sunat.
-Şi ce zicea mama? A-ntrebat de mine?
După o scurtă ezitare, Vlad se adânceşte în
minciuni:
-A-ntrebat. A-ntrebat dacă eşti bine.
-Şi tu ce i-ai zis?
Deja sufletul lui Vlad e arvunit diavolului aşa
că nu mai contează:
-I-am zis că te descurci, că ai două servicii şi
faci bani buni.
Felicia îl priveşte cu neîncredere. N-ar fi prima
dată că Vlad o tromboneşte.
-De unde ai scos tu că am două servicii?
-Păi n-ai zis că lucrezi şi noaptea?
Acum Felicia e chiar supărată. A apucat să îi
zică unei prietene, proasta aia de Gabi, că şi-a
găsit un italian bătrân care o „susţine moral şi
financiar” şi acum toată lumea face mişto de ea.
Friptura de viţel la tavă comandată de Vlad
nici nu se compară cu calzone-ul Feliciei, chiar
dacă friptura a venit cu cartofi ţărăneşti şi salată
de roşii şi castraveţi, o mienune, cum obişnuia să
zică tatăl ei.
-Da' cu tata ai vorbit?
Vlad se gândeşte puţin şi apoi porneşte pe
drumul cunoscut:
-Nu... nu era acasă. Face o pauză să termine de
mestecat şi continuă:

-Şi chiar dacă era nu vorbeam cu el.
Felicia soarbe precaut din paharul cu Chianti.
-Da' de ce, că doar sunteţi prieteni. Parcă-l
aud: „Ce băiat bun e Vlad, nu ştiu de ce v-aţi certat
voi...Vă stătea aşa de bine împreună”.
-Hai termină cu prostiile astea. Mă faci să-mi
pară rău că am condus trei ore până aici.
Felicia soarbe din pahar, până la fund, apoi mai
toarnă unul, dar nu plin, aşa, jumătate. Are faţa
prinsă de soare, i-au apărut riduri şi câteva fire de
păr alb. E o femeie trecută prin viaţă, trecută şi
prin vieţile altora. Are şi un copil rămas în ţară,
frumuşel, isteţ, din floricele.
-Dacă mai vorbeşti cu tata să-i spui că am grijă
de o bătrînă şi fac trei mii de Euro pe lună. Mai
bine patru mii, zii că fac patru mii pe lună. Şi să-i
mai spui că am un Masseratti roşu, decapotabil.
Vlad soarbe din pahar cu privirea pierdută.
Felicia se apleacă uşor către el.
-Tu auzi ce vorbesc eu?
-Aud.
Ospătarul strânge farfuriile şi tacâmurile, apoi
curăţă masa de firimituri cu o lamă de lemn.
- Chianti, Seniora?
- No, grazie.
Vlad mai soarbe puţin, apoi lasă paharul şi
netezeşte faţa de masă cu muchia palmei.
-Da' tu de ce nu suni la ai tăi?
Felicia s-a gândit de multe ori la varianta asta,
de fapt se gândeşte în fiecare noapte cum ar fi să-i
sune sau chiar să meargă prin surprindere să-i
vadă. Bani ar avea, mai ales acum că lucrează şi
noaptea, însă gândul că va trebui să le explice de
ce a plecat, cum a ajuns, cum se descurcă, toată
pânza de minciuni telefonice şi pe urmă
zvonurile, bârfa, foarte greu de ieşit cu faţa curată
din situaţia asta.
Ospătarul aduce nota de plată. „Grazie mile!”
zice el sperând la o recompensă, pentru că după
cum vedeţi toată lumea vrea ceva în schimb.
Felicia stă câteva clipe cu faţa în palme, nu mult,
atâta numai cât să-şi închipuie cum arată baiatul
ei cel frumos şi isteţ, cum o fi crescut în astea două
luni.
Dacă nu era Vlad să plătească probabil că ar fi
tras iar ţeapă cum a făcut la Roma. Şi asta nu
pentru că nu ar avea bani, mai mult aşa, de
chestie, să vadă că poate, să reuşească şi ea la
ceva. Se ridică şi îl aşteaptă pe Vlad să lase bacşiş.
De fapt e inclus în nota de plată dar el mereu lasă
ceva pentru ospătari fiindcă aşa a început el în
Italia, ca ospătar la o pizerie în Milano.
Piaţa San Marco este plină de lume. Se aude
muzică, un amestec de operetă şi valsuri vieneze.
Într-un colţ al pieţei e un acordeonist talentat şi
negricios, probabil român. Felicia ar putea să-l
ducă pe Vlad la un hotel, să-l stoarcă de bani şi de
puteri ca o pompă pneumatică, să-i facă masaj şi
contra-masaj cu finalizare. Vlad însă e pe mobil,
tot timpul e pe mobil cu afacerile lui, cu prietenii
lui din lumea bună şi din lumea rea.
S-a descurcat bine Vlad. De când a venit în
Italia, cu puţin înaintea ei, a strîns ceva bani ba
chiar şi-a luat un Fiat penultimul model. Oricum,
s-a descurcat. Felicia a cheltuit toţi banii în prima
lună, pe urmă s-a împrumutat, mă rog, a dat banii
înapoi din salariul primit de la familia bătrânului
de care a avut grijă. Giovanni îl chema pe bătrân.
Aia a fost o perioadă bună, curată, fără prostii. Lui
Giovanni îi plăcea de ea că vorbea repezit într-o
limbă străină, ca prima fată pe care a avut-o el
lângă o pădure de salcâmi când era militar în

armata lui Mussolini. Giovanni a murit într-o joi,
de inimă. Se uita la televizor şi a murit aşa, şoptit.
Felicia s-a oprit lângă Campanile. Vlad o
priveşte cu drag, nimic altceva.
-Hai că te las, mă aşteaptă nişte amici.
Vlad scoate portofelul şi
-Uite, ia banii ăştia. Mi-i dai când poţi.
Felicia ezită, apoi îl respinge.
-Mersi... nu-i nevoie.
Înainte să plece îi strânge mâna îndelung, cu
mult mai tare decât ar fi strict necesar.
Acum Felicia traversează piaţa San Marco,
turişti, operetă, acordeon, un amestec de sunete şi
lumini, o minunată noapte la Venezia. Aproape că
s-a pierdut în labirintul de poduri şi canale, în
ţesătura de străduţe înguste, viclene, gata să te
rătăcească. În sfârşit, a ajuns la intersecţia ei
preferată şi îşi aprinde o ţigare, rezemată cu
spatele de perete. Nu peste mult o maşină se
apropie fâşâind şi opreşte în dreptul ei. Geamul
fumuriu coboară şi îi poate vedea pe cei doi
bărbaţi. Şoferul e tânăr, sub treizeci de ani,
aproximativ un metru opzeci, Şaptezeci şi cinci
de kilograme. Pasagerul este în jur de cincizeci de
ani, probabil un metru şaptezeci, undeva pe la
nouăzeci de kilograme. Par italieni dar nu se ştie
niciodată. Felicia se apropie şi vorbeşte cu ei, apoi
urcă pe bancheta din spate. Maşina demarează şi
singurul lucru rămas în urma ei este mucul de
ţigară pe asfalt, fumegând, o rană care se va
vindeca destul de curând.
Telefonul a sunat de trei ori şi abia apoi au
ridicat receptorul. Aşa fac totdeauna, îl lasă să
sune de trei ori. În primele săptămâni după
plecarea Feliciei cineva suna şi închidea imediat
după ce părinţii ei ridicau receptorul. Uneori nu
chiar imediat, după câteva secunde. Era o tăcere
de femeie, era tăcerea Feliciei, o puteau
recunoaşte oricând. De data asta însă e Vlad.
-Săru'mâna, Vlad sunt. Îmi pare rău... nu ştiu
cum să vă spun... A murit Felicia.
Parinţii tac, nemişcaţi. Telefonul e pus pe
difuzor, mereu îl pun pe difuzor ca să audă
amândoi dacă sună fata lor, lumina şi întunericul
vieţii lor.
-A murit noaptea trecută, la Veneţia.
Bătrânii nu zic nimic, doar respiraţia li se
întretaie din când în când.
-Tocmai se întorcea acasă, la vila ei. Conducea
un Masseratti roşu, decapotabil... A avut viteză
prea mare şi... a intrat într-un camion. A murit pe
loc.
Parinţii Feliciei au închis telefonul şi se
îndreaptă spre bucătărie. Apoi nimic nu se
întâmplă pentru multă vreme, o oră, poate două.
În cele din urmă se ridică şi deschid uşa de la
dormitorul ei, camera în care a copilărit ea, în care
se duceau noaptea cu rândul să îi pună mâna pe
frunte nu cumva să mai aibe febră, în care au
văzut-o sărind în pat de fericire după primul sărut,
în care au plâns cu toţii cand a pierdut bac-ul şi
apoi au râs când şi-a vopsit părul mov, camera ei,
locul ei în această lume bine compartimentată.
Cu greutate mama se apleacă şi ridică bluza
verde de pe covor şi o pune frumos în dulap, pe
umeraş. Apoi ia pantofii negri de piele lăsaţi la
marginea patului, unul vertical, bine înfipt în
tocul subţire, elegant, celălalt căzut într-o parte. Îi
pune frumos aliniaţi în dulap, lângă sandalele de
piele şi cele şase perechi de şlapi coloraţi. Pe
noptieră e o portocală zbârcită pe care pur şi
simplu nu o poate atinge, ar fi prea mult, ar fi ca şi
cum ar retrăi dimineaţa în care a intrat în camera
ei şi nu a mai gasit-o şi singurul lucru pe care l-a
văzut a fost o portocală viu colorată. Aşa că se
apleacă din nou şi ridică şosetele roz, flauşate. Le
strânge puţin în mână, puţin mai mult decât ar fi
necesar, apoi le pune cu grijă în sertar.

(urmare din numărul trecut)
Noaptea sfântului Spiridon
Era un sfârşit de octombrie
frumos al anului 2012 şi Olguţa cu
tatăl său, doctorul Spiridon (Rică)
Ionescu, încercau să finalizeze treburile prin curte.
Fusese o zi plină. Încă de dimineaţă Olguţa chemase doi
meseriaşi să instaleze la baie un boiler vechi, ce zăcea într-o
magazie şi pe care taică'su îl ignorase întotdeauna,
considerându-l inutil. Olga le dădu undă verde, cu de la sine
putere, şi cei doi meşteri se apucară de treabă, când apăru
doctorul Rică mânios tare:
- Ce faceţi aici ?!
- Doamna Olguţa ne-a spus să montăm boilerul ăsta la
baie.
- De ce ?! Ce, nu are lighean ?! Doamna Olguţa să facă
bine şi să se spele la lighean ! Nu puneţi nici un boiler ! – le
strigă doctorul intrând în casă.
- Dar, tată ! se auzi vocea Olgăi.
- Nici un tată ! La lighean !
Olga se ţinu după el în casă. Doctorul ţipa şi mai tare:
- Ştiu eu de ce vrei boiler. Vrei să-i creezi condiţii lui Gigi
Popescu, să mă faci să-mi cheltui banii şi pe urmă să vindeţi
casa asta pe „doi lei” !
- Ce condiţii să-i creez lui Gigi ?! Ce treabă am eu cu Gigi
?! A fost soţul soră'mi şi atât !
- Lasă că Gigi are o influenţă sexuală şi asupra ta şi asupra
lu' bărbate'tu !
- Acum îl bagi şi pe Relu ?! Ce influenţă sexuală să mai
aibă Gigi ?! Nu te uiţi la el ?! Dacă-i dai un brânci cade jos !
- Nu te pune, nu te pune cu homosexualul ! ţipă doctorul.
- Gigi, homosexual !!!
- Da, da ! Nu mă crezi ? Întreabă-l pe Gelu. Doctorul
deschise uşa: Gelule, ia vino încoa !
Când se auzi strigat, cumnatul Gelu, care-i asculta de
după gard, veni alergând.
- Gelule, i-a spune-i tu lu' doamna Olguţa, nepoată-ta,
cum te-a încălicat Gigi !
- Da, zise Gelu.
- Ce, da, mă ?!
- Da, adică m-a încălicat, se conformă Gelu.
Olga îşi duse mâinile la frunte:
- Doamne, dumnezeule, nu mai este nimeni sănătos la cap
în curtea asta ! Mamă, cum ai trăit aici ?! Ai mai şi plătit la
biserică să-l picteze pe sfântul Spiridon, că-i poartă tata
numele, şi i-auzi-l cum vorbeşte !
- Olguţa, se auzi, de această dată mieros, glasul
doctorului.
- Tată, sunt supărată, era nevoie de boiler.
- Pune-i să-l pună, zise el zâmbind generos.
- Te-ai răzgândit ?!
- Da, m-am răzgândit - şi-i aruncă o privire ghiduşă,
clipind din ochi şăgalnic.
Uite-l că putea fi şi fermecător !
Cei doi meseriaşi se reapucară de treabă şi Olga intră în
bucătărie să le pregătească o mică gustare. Lucrurile păreau
că s-au liniştit, când din nou doctorul intră furtunos, de
această dată cu o voce răguşită şi sufocat peste măsură:
- Ce au câinii ăştia ?!
- Ce au ?
- De ce nu latră, de ce nu sunt îndârjiţi, de ce nu sar în lanţ
?!
- Au lătrat destul azi-noapte.
- De ce stau tolăniţi şi dorm ?! Nu cumva le-ai dat să
mănânce ?!
- Ba da.
- Nu cumva le-ai dat supa mea ?!
- Ba da. Ce mai era să faci cu ea, că zace în frigider de-o
săptămână ! Prea mănânci toate vechiturile !
- Da ?! Atunci brânza asta veche şi mucegăită de ce mi-ai
pus-o pe masă ?! De ce ?!
- Pentru că nu o mănână nici animalele, răspunse Olga
nervoasă.
- Atunci s-o mănânci tu ! replică doctorul şi mai nervos.
...Se înserase de mult în satul pierdut în câmpia
Bărăganului. Nonagenarul Spiridon (Rică) Ionescu, bătrânul
doctor al satului, văduv de trei luni, şi fiica sa, doamna
Olguţa, femeie încă frumoasă la cei 61 de ani împliniţi,
trăseseră draperiile ferestrelor şi, la lumina slabă a unei
veioze şi a ecranului televizorului, numărau banii.
Erau bani agonisiţi în acea toamnă de pe urma a 33 de
hectare de pământ pe care doctorul le stăpânea până dincolo
de Arcanu.
- Tată, începu Olga, vezi că mai bine te înscriai cu tot
pământul la asociaţie decât să lucrezi 10 ha pe cont propriu?
Una este când cheltuiala o suporţi numai tu şi alta când se
împarte pe mai mulţi.

Lili Balcan

- Da, dar mi-a rămas subvenţia. Hai, lasă Olguţa, că am
ieşit bine, foarte bine, avem destul ! zise doctorul zâmbind
mulţumit şi bătând cu palma grămada de bani ce crescuse
între ei.
- Da, zise Olga imitându-i gestul şi bătând şi ea banii, poţi
să spui că eşti boier !
Deodată se auzii scârţâitul uşii de la intrare. Doctorul se
precipită, făcându-i Olgăi un semn disperat:
- E Gelu, fugi repede cu banii !
Olga dispăru ca o nălucă în camera de alături. În pragul
uşii se şi profilă chipul lui Gelu Stoica, om de 70 de ani,
cumnatul doctorului, îndoliat şi el după moartea scumpei sale
surori Ileana Ionescu. La acea oră Gelu era sub influenţa
aburilor vinului nou de octombrie, aburi ce pluteau de altfel în
atmosfera întregului sat.
- Ce faceţi ? întrebă el direct. Aveţi nevoie de ceva ?
- Nu, răspunse doctorul, cu ochii spre Olga ce tocmai se
întorcea în cameră.
- Aveţi nevoie să dorm aici? mai întrebă Gelu.
- Te sacrifici prea mult, mai ales că Mariana ta este aşa de
bolnavă !
- O fac numai cu gândul la biată sor'mea. Iar Mariana este
mai bine, a început să mănânce singură şi are chiar poftă de
mâncare...
- Lasă Gelule, nu e nevoie, du-te, du-te la tine ! mai zise
doctorul, la gândul că ar trebui să încălzească şi caloriferul
din prima cameră, unde s-ar culca Gelu. În noaptea asta
presimt că o să dorm bine ! adăugă el.
- Bine, nene, vă las atunci. Noapte bună ! Gelu plecă
închizând cu cheia lui uşa de la intrare.
Rămaşi singuri, cei doi se pregătiră de culcare. Olga se
retrase în dormitorul ei, iar doctorul stinse televizorul şi
începu să-şi ia medicamentele cu care îşi trata, de mai bine de
2 ani, cancerul de prostată. Urină apoi, cu grijă, printr-o
pâlnie, într-o sticlă pe care o apropie de veioză şi o studie
îndelung, înclinând-o încet când pe o parte când pe alta.
- E uşor verzuie de la medicamente, mormăi şi se
îndreptă spre locul unde îşi avea depozitate alte 7 sticle cu
acelaşi conţinut, strânse pe ultima saptămână. Începu să
ridice fiecare sticlă şi să-i compare conţinutul cu al celei
dintâi. Clătină din cap:
- Ce repede s-au îngroşat ! mai zise verificând încă o dată
uşa şi aşezându-se gemând pe marginea patului.
Era ora 10 când, în bezna şi liniştea nopţii, începu să sune
telefonul mobil al doctorului. Acesta răspunse speriat, ţipând
răguşit:
- Care eşti acolo ? Cine ?! Liviu ?!
- ...
- Ce, mă ?!
- ...
- Bine, mă boule, la ora asta se sună ?!... Eşti beat, du-te-n
cristosu mă-ti !...
Olga se trezeşte speriată şi intră întrebând:
- Ce este, domnule, ce s-a întâmplat, de ce ţipi, cine a
sunat ???
- Boul ăla de Liviu, homosexualul dracului, nu ştiu ce
vroia, era beat !
- Homosexual ?! Doamne, iar ai început ! se ului Olga
dispărând în camera sa.
După nici o jumătate de oră telefonul sună din nou.
- Tot tu eşti mă, boule ?! Ce vreiii ?! Ce spuiii?! Doctorul,
exasperat, prelungea fiecare cuvânt.
- .......
- Ce măăă ?! Mă aranjezi tu pe mine ?! Ai sictir ! şi închise
telefonul.
Olga se ivi din nou buimacă.
- Decât să ţipi aşa, mai bine ai chema Poliţia. Ce vrea ăsta
?!
- Eii, chem Poliţia ! Ce, aici eşti la Bucureşti la tine ! E
homosexualul ăla de Liviu, care cred că s-a însurat cu proasta
aia de Paula şi acum îmi dă telefoane ca să mă şicaneze, să-mi
facă-n sâc.
- Păi cum s-a însurat cu Paula dacă zici că e
homosexual?!
- Eii, na, nimic nu ştii ! Păi homosexualii aştia au câte o
femeie a lor. Habar n-ai tu ce orgii se fac noaptea la Liviu! Se
aud până aici ţipete şi zbierete !! Nişte nenorociţi, ar trebui săi reclam !
- Că nu te cheamă şi pe tine ! bâigui Olga în şoaptă şi se
întoarse dezgustată în camera sa. Somnul îi pierise şi de
alături îl auzea pe taică'su implorând divinitatea:
- Doamne, dumnezeule, vezi-mă şi pe mine !! Ce are urina
mea de se îngroaşă ?!
Olga se perpelea, şi aceeaşi întrebare nu-i dădea pace:
Cum a putut mama să plătească la biserică o grămadă de bani
ca să fie pictat sfântul Spiridon, la loc de cinste şi în mărime
naturală ?! Cum poate păcătosul de taică'su să mai şi ceară
ceva Creatorului ?!...
De la un timp Olga începu să fie din ce în ce mai atentă; de
afară se auzeau tot mai clare mârâiturile câinilor urmate de

lătrături puternice. Pendula bătu de ora două. O cuprinse
fiori de groază: Dacă sunt hoţii ?! Dacă ne atacă să ne ia banii
?! Beţivii ăştia te omoară şi pentru zece lei, dară pentru...!
Apoi, dând glas gândului, strigă:
- Tată, ai încuiat toate uşile ?
- Da.
- Mai răsuceşte cheia o dată la uşa de termopan !
Doctorul execută.
- Cheamă-l şi pe Gelu !
Doctorul execută şi Gelu apăru ca din pământ. Năuc şi
purtând pe cap o căciulă veche îndoită, părea numai bun să se
lupte cu hoţii !
Olga se precipită:
- Gelule, ce este afară ? De ce latră câinii ?
- Ce câini, dom'le ?! E o linişte ca-n mormântul bietii
sor'mi. Da' voi ce aveţi, că păreţi cam ciudaţi ?!
- Cum mă nu latră dacă eu am auzit ! Eşti tu beat ! îl
apostrofă Olga. Apoi, îngăduitoare: Eu zic, totuşi, să dormi la
noi.
- De ce, că iar îmi închide nenea caloriferul !
- Când ţi l-am închis, mă ?! mârâi doctorul. Mănânci căcat
!
- Săptămâna trecută, când a venit şi giner'tu Gigi ! Nu ai
venit noaptea şi te-ai mirat:
„Ce, bă, vă e cald şi bine ?!” şi, cum faci dumneata cu
limba scoasă-n colţul gurii, „clic „! ne-ai închis căldura.
- Măi beţivule, ai visat ! replică doctorul. Dacă mănânci
numai căpăţâni de porc ai ajuns să trăieşti ca un porc !
- Lasă, că nu mănânc numai căpăţâni de porc, mai mănânc
şi altele.
- Ce ?
- Fructe, legume...
- Tu, mă ! De unde ?
- Din piaţă.
- Din piaţă, mă, boule ! De câte ori ţi-am spus, zise vesel
doctorul, bucuros că Gelu-i picase iar în plasă, de câte ori ţiam spus, bă, că pe piaţă şi în magazine se vând numai tumori
canceroase. Ai, mă, puturosule ! De ce, mă, nu-ţi creşti găini şi
nu-ţi pui grădină ?
De ce cumperi, mă boule şi homosexualule, tumori
canceroase ?! Ai ?!
Gelu o încasase din nou ! Simţise capcana dar crezuse că
scapă zicând de fructe şi legume. Neavând replică, se
îndepărtă cu coada-ntre picioare, zicând:
- Mai bine mă duc la mine acasă... Oricum, nu mai sunt
decât două ore până la ziuă.
În tot acest timp Olga tăcuse privind stupefiată telefonul
doctorului. Deodată ţipă:
- Ia stai, Gelule ! Aici s-a produs o mare ruşine ! Tată,
dumneata cu cine ai vorbit la telefon ?
- Cu Liviu, cu cine dracu ?!
- Şi prima oară şi a doua oară ?! Eşti sigur ?
- Da, cum să nu !
- Tată, dumneata ...! Nici nu am cuvinte ! Aici arată că ai
vorbit cu Viorel, scrie Viorel Ionescu. Dumneata îţi dai seama
?! Viorel are mari probleme cu Geta, poate a vrut ?!... Doamne
! Şi dumneata cu „boule”, cu ”homosexualule” !
- Nu-i adevărat, era Liviu, ce, eu nu-l cunosc, nu-i cunosc
vocea ?!...
Enervată, Olga se întoarse spre Gelu şi, amintindu-şi că
acesta nu prea ştie să citească, i se adresă autoritar:
- Gelule, tu ştii să citeşti ?
- Da, fă, ştiu !
- Atunci citeşte ce scrie aici !
- Scrie... Vi...o...rel I...o...nescu.
- Vezi, tată ?!
- Văd, dar eu am vorbit cu boul de Liviu, răspunse
nepăsător doctorul care era livid de nesomn.
Butonând nervoasă telefonul, Olga exclamă uşurată:
- Staţi că am găsit ! La numele de Ionescu sunt trecute
două numere de telefon: al lui Viorel şi al lui Liviu. Numai
telefoanele Nokia permit aşa ceva. Asta era ! Of, în sfârşit !
Bine că am aflat ! Gelule, acum poţi să pleci. Tatăl şi fiica au
rămas din nou singuri în casă.
- Tată, dacă sunt aparate „d-alea” prin casă, dacă ne
ascultă cineva ?!
- Cum să nu, sunt urmărit de mult, mă ascultă dintr-o
cameră de la Primărie. Ei, şi ce am spus ?! Că l-am făcut
homosexual pe Liviu ?! Ce dacă ?! Ce, nu-i aşa ?!
- Tată, nu este în regulă ce se întâmplă în satul ăsta ! Ar
trebui spus la Poliţie şi la Biserică !...
- Stai liniştită ! Nu se întâmplă nimic ! Totul e în mintea ta !
- mai apucă să spună doctorul şi, căscând prelung, adormi
aproape instantaneu.
Olga îl privi, apoi se luă cu mâinile de cap, repetând ca
un refren:
- Doamne, cum am ajuns eu în cuibul ăsta de homosexuali
din Bărăgan ?!!... Cum să mă lupt, eu, doamne, cu
homosexualii ăştia ?!!... Mamă, ai mai şi plătit la biserică să-l
picteze pe sfântul Spiridon că-i poartă tata numele ! Un mare
păcătos ! Ce profanare !

Am avut privilegiul ca în urmă cu 35 de ani să-l
cunosc pe doctorul Vasile Jemna. Eu, un tânăr mânuitor
de foi de parcurs şi bonuri de benzină, el, un medic de
modă veche, adică unul care fusese educat în spiritul
perioadei interbelice, rafinat şi însingurat într-o societate
incapabilă să înţeleagă, ori să accepte, nici fineţurile
culturale, nici pe cele omeneşti. De multe ori eram părtaş
la gărzile lui medicale, din postura unui angajat oarecare
şi de la fel de multe ori purtam ore în şir discuţii fără un
sens aparent. Aşa .., despre viaţă şi amintiri, despre ce
suntem şi ce am fi putut fi, despre pictură şi filosofie,
despre femei, poezie şi război şi câte altele ne treceau
prin minte. Doctorul Jemna era foarte aproape de vârsta
pensionării şi cu toate acestea avea o răbdare şi un mod
prietenesc de a se purta cu mine încât multe din
amintirile mele de atunci poartă povara discuţiilor cu el.
Iubea animalele cel puţin la fel de mult cum iubea
oamenii şi ura imperiile la modul absolut şi aproape
iraţional. „Priveşte Dane ce am eu aici!” – spuse
doctorul Jemna intrând pe uşa biroului unde eu, lipit de
un perete ce fusese cândva gri, îmi mâzgăleam hârtiile
insipide. Mi-e greu să-l descriu după atâţia ani.
Imaginea lui fizică s-a estompat odată cu trecerea
timpului şi tot ce-mi mai aduc aminte se referă la felul
său de a fi. Era impunător. Blând şi impunător ca un
Saint Bernard şi nu spun asta doar pentru că avea o
relaţie specială cu câinii, ci pentru că pur şi simplu aşa
mi-l aduc aminte. În mâna doctorului flutura o hârtie
albastră de o sută de lei. „Te duci tu să iei o sticlă de
coniac, salam si o pâine? Mi i-a băgat unul în buzunar şi
mă jenează la mers.” Avea bucuria de a nu fi ca ceilalţi,
iar micile atenţii pe care le primea de la pacienţi le
declara tuturor şi le împărţea cu oricine, fără să fie
ostentativ şi fără să-şi supere colegii, chiar şi atunci
când aceştia deveneau personajele unor povestioare
ironice. De la el ştiam de „circuitul pachetului de kent”,
pachet ce era schimbat, .. pentru uzură, la câteva luni, el
circulând de la asistenta unei anumite doctoriţe, la
pacienţii care îl cumpărau, la medicul care îl primea,
întorcându-se în fişetul asistentei pentru un nou circuit.
Sau despre viţelul găsit legat în curtea unui anume
chirurg, care aflând că va primi o jumătate de animal îl
rugase pe pacient să-i aducă şi „un pic de ficat şi un pic
de rinichi şi un pic de …”, încât omul se văzuse nevoit să
i-l lase legat, întreg şi viu de gardul casei. Aceste mici
istorioare nu aveau darul să critice, ci doar să producă
zâmbete. Odată eu întors cu cele cerute, doctorul s-a
aşezat la unul din birourile libere, a turnat în două ceşti
de cafea lichidul maroniu şi a tăiat câteva felii de salam
pe o coală de hârtie. A zâmbit şi a dat peste cap
conţinutul uneia dintre ele. „Aveam 23 de ani în mai
1944 când britanicii şi americanii au bombardat
Bucureştiul. Nu era prima dată, dar parcă era cu şi mai
multă furie. O furie pe care eu nu o înţelegeam. Nemţii
erau în altă parte, petrolul era la Ploieşti, iar acolo unde
aruncau ei bombe se găseau şcoli, Spitalul Militar,
depozitul de medicamente al Ministerului Sănătăţii, gări
şi tramvaie.” Jemna luă o felie de salam, fără pâine şi îşi
umplu ceaşca fără să mă îmbie să fac acelaşi lucru. Ştia
că nu beau şi că nici nu mănânc, iar dacă uneori o
făceam era numai dintr-un soi de solidaritate a
dialogului. Nu insistase niciodată, doar aşa, din
convenienţă. „Era în ziua de 7 mai. Vorbisem cu Adrian,
prietenul şi colegul meu de la facultatea de medicină
unde încă eram studenţi, să ne întâlnim lângă Biserica
Caşin, la un anticariat. Toată noaptea vuiseră avioanele
şi nu dormisem decât foarte puţin, spre zori. Am plecat
devreme bănuind că oraşul este dat peste cap. Am ajuns
cu o jumătate de oră mai devreme de ora 10, ora la care
stabilisem să ne vedem. Adrian era acolo. Părea un pic
speriat. El locuia undeva pe Griviţa, adică exact unde se
concentrase focul britanicilor în mijlocul nopţii. Se
vedea că nu dormise nici o secundă. Stătuse toată
noaptea înghesuit cu ai lui în pivniţa casei. Am încercat
să-l îmbărbătez, dar efect au avut numai înjurăturile pe
care ni le-am împărtăşit reciproc, adresate americanilor
şi nemţilor, englezilor şi ruşilor, luaţi la grămadă. Am

răsfoit câteva cărţi în spatele vitrinei peste care era tras
un stor de metal, dar gândurile noastre erau în altă
parte. La zece şi jumătate am auzit sirenele şi la
unsprezece cădeau deja primele bombe. Altele! Întâi
departe, înfundat, apoi tot mai aproape. Am ezitat la
început să ieşim din anticariat. Domnul Predescu,
proprietarul, ne-a spus că putem rămâne, nici el nu avea
de gând să coboare în adăpost, dar cum exploziile erau
tot mai aproape, am ieşit. Exact în clipa în care am ajuns
pe trotuar, ceva uriaş ne-a izbit pe amândoi şi ne-a
aruncat în zidul clădirii, printre pământ răscolit şi
bucăţi de pavaj. Adrian era la zece metri de mine,
ţinându-se de frunte, de unde i se prelingea un fir de
sânge. L-am strigat şi el a mişcat buzele fără să scoată
nici un sunet. S-a ridicat şi a venit spre mine, continuând
să vorbească fără să-l aud. Atunci am simţit văpaia din
obraji şi o durere ascuţită în urechi. La nici douăzeci de
metri de noi, în mijlocul străzii, un crater imens fumega
încă. I-am făcut semn lui Adrian şi am alergat împreună
spre el. Mi-am adus aminte, aşa dintr-o dată, legenda
conform căreia bombele nu cad niciodată în acelaşi loc.
Ne-am aruncat în adâncul lui, parcă făcându-ne culcuş
în pământul răscolit şi fierbinte, printre ţevi de metal,
pietriş şi nisip. Nu ştiu cât a trecut. Priveam cerul şi
casele din jur dispăruseră. Parcă eram pe un câmp,
întins cu mâinile sub cap într-o arătură proaspătă.
Deodată l-am văzut. La început numai capul ciufulit ieşit
parcă de după un nor, în marginea craterului. Apoi a
coborât nu mai mult de un metru spre noi, ca mai apoi să
se întoarcă şi să iasă lătrând. Avea blana plină de praf,
dar eu îi vedeam numai ochii mari privind spre mine
speriat. A coborât şi a urcat de câteva ori. Deşi încă mă
dureau urechile şi nu distingeam sunetele decât ca pe o
hărmălaie de nedescris, lătratul lui îl auzeam clar, prea
clar pentru situaţia în care eram.” Doctorul s-a oprit din
povestit. A întins mâna după pachetul meu de ţigări şi şia aprins una, nu înainte de a-i înmuia tutunul cu
degetele. „Atunci am realizat că ne cheamă. Că s-a
întâmplat ceva în lumea de deasupra noastră şi poate
cineva avea nevoie de ajutor, iar câinele ne găsise
tocmai pe noi să o facem. L-am apucat pe Adrian de
umăr, ne-am ridicat în genunchi şi aşa ne-am târât afară
din groapa unde ne simţeam în siguranţă. Câinele stătea
pe trotuar în faţa unei porţi rupte de suflul exploziei.
Când ne-a văzut, a intrat în curte continuând să latre.
Ne-am ridicat în picioare şi convinşi că acolo trebuia să
ne ducă, la stăpânul sau stăpânii lui aflaţi într-un pericol
pe care doar ni-l imaginam, am intrat după el. Am
alergat în urma lui spre o casă la care parcă nu mai
ajungeam. Când în sfârşit am fost în faţa uşii, câinele a
urcat cele trei trepte din cărămidă ale scării şi s-a întors
cu faţa la noi. Nu mai lătra. Se oprise dintr-o dată şi cu
capul puţin aplecat ne privea ca un prost. Atunci s-a
produs a doua explozie şi iar am fost aruncaţi care
încotro. Nu ţin minte cât a trecut până am fost în
picioare şi eu şi Adrian. De data asta suflul ne-a aruncat
în gardul din scândură ce mărginea mica grădină. Casa
crăpase exact pe deasupra uşii de la intrare şi se
înclinase de o parte şi de alta, lăsând să se vadă tot
interiorul. Nu era locuită. Mi-a rămas în minte doar
tapetul murdar, jupuit de pe pereţi. Şi atunci!? Câinele ce
voia!? L-am găsit repede, sub un perete prăbuşit. Nu mai
mişca. I se vedea numai partea din spate a corpului.
Părea adormit cu capul ascuns sub cărămizile căzute din
zid. Am vrut să-l ating, dar Adrian m-a smuls de lângă el
şi m-am trezit alergând spre ieşire. Poarta dispăruse de
parcă nici nu ar fi fost. Abia când am pus din nou
piciorul în stradă am realizat toată povestea pe care
Dumnezeu a inventat-o pentru noi în aceea ultimă oră.
Groapa de obuz în care ne ascunsesem se transformase
într-un crater de vulcan adânc de patru-cinci metri şi
mult mai largă decât o ştiam. A doua bombă căzuse exact
în locul în care ne credeam apăraţi de legenda idioată a
bombei care nu cade de două ori în acelaşi loc. Cu
siguranţă că am fi fost acolo, dacă Dumnezeu nu şi-ar fi
trimis un înger să ne ţină în viaţă, un înger cu păr, cu
coadă şi cu nasul umed.” Jemna nu a făcut nici un semn

că ar vrea să-şi şteargă lacrimile care se opriseră exact
la jumătatea obrajilor. Mă privea fără să clipească.
„Dane, viaţa asta este un mare rahat! .. Nu ştiu dacă ar
trebui să mulţumim sau să ne revoltăm pentru că ne-a
fost dată. .. N-am putut niciodată să uit acel câine, deşi
m-am străduit cu toată fiinţa mea. .. Şi apoi, nici nu ştiu
dacă am meritat acea întâmplare.” S-a ridicat şi a ieşit
de parcă şi-ar fi adus aminte de ceva. „Strânge tu.”
Alteori nu avea chef de confidenţe, dar găsea
răbdarea să mă asculte, sau cel puţin mă lăsa să înţeleg că
făcea asta. Într-o seară i-am vorbit de Dante şi de
„Infernul”, numai pentru că mă întrebase ce mai citesc.
Chiar asta citeam, dar nu aşa într-o doară, ci cu apăsare,
cu creionul în mână, ca un copist dintr-o mănăstire
medievală. Cred că aveam cincisprezece ani când mama
mea a adus-o în bibliotecă, împreună cu alte cinci-şase
volume nou-nouţe. Ani la rând, la fiecare salariu, mama
cumpăra cărţile pe care ea le alegea dintr-o librărie din
apropiere şi pe care vânzătoarea i le păstra până venea cu
banii. La început, tata a încercat să o convingă cu
blândeţe că erau şi alte priorităţi. Îi răspundea de fiecare
dată cu aceleaşi cuvinte: „Noni, cititul nu poate să
aştepte!” Tata a renunţat repede la dojeni şi a acceptat ca
salariul mamei noastre să fie format din bani, plus lista
cărţilor de la librărie. Uneori, când trec pe „acasă”, le văd
în bibliotecă şi-mi aduc aminte tot restul de viaţă din
jurul lor. Am avut norocul să-l întâlnesc pe Dante în ceea
ce astăzi pot spune cu mâna pe inimă că este o traducere
imposibil de egalat, cea realizată de Eta Boeriu în 1965 la
Editura Pentru Literatură Universală. Cartea nu este o
traducere în sensul curent, fiind în aceeaşi măsură istorie,
lingvistică şi mitologie. Am început să o citesc imediat cu
frenezia adolescentului care voia să-şi treacă în palmares
o nouă cucerire. Foarte repede mi-am dat seama că este
imposibil, că sunt lucruri pe care nu le poţi face când vrei
tu, ci când vor ele. Notele de subsol la versurile lui Dante
sunt măcar la fel de importante ca traducerea în sine. Pur
şi simplu nu poţi înainta cu cititul decât dacă ai în jurul
tău o bibliotecă întreagă. Mai târziu am parcurs şi
traducerea lui Coşbuc şi pe cea a lui Pruteanu. Am rămas
mereu cu aceeaşi impresie, aceea a unor mici bisericuţe
din lemn la umbra unei catedrale. Trebuie să recunosc că
şi în privinţa altor poeţi, străini doar prin limbă, am
beneficiat de norocul de a-i cunoaşte prin glasul unor
traducători fabuloşi; prin Philippide pe Boudelaire, dar şi
pe Rilke, iar prin Tomozei pe Shakhaspeare. Când
vorbeam cu doctorul Jemna, aveam 19 ani şi cred că
citisem „Infernul” de câteva ori, fără să pot spune nimic
despre ce citisem. (Recunosc că am mai făcut-o de atunci
de nu ştiu câte ori, rezultatul fiind foarte aproape de
prima lectură, cu deosebirea că acum am câteva caiete cu
însemnări, bune de ajuns o carte; „Imposibila realitate”.
Glumesc! Nu ar fi decât un exerciţiu de sofistică.
Caietele cu însemnări pot fi, cel mult, dovada unui eşec
de proporţii cosmice: căutarea finalităţii într-un act de
cultură.) Discuţia cu Jemna mi-a rămas în minte pentru
întorsătura de sens de care am avut parte la un moment
dat. Îi vorbeam despre notele de subsol ca despre o altfel
de poezie pe care Eta Boeriu o aşezase pe aceeaşi pagină
cu cea a lui Dante şi de multe ori îi exemplificam din
memorie cu versuri pe care nu mai ţin minte dacă le
învăţasem sau pur şi simplu îmi rămăseseră în minte.
Doctorul mă asculta doar, zâmbind uneori sau mişcând
capul fără un sens precis. Îmi aduc aminte că în fervoarea
demonstraţiilor pe care voiam să le fac i-am recitat cele
trei terţine celebre cu care se deschide cântul III. Jemna
m-a lăsat să termin şi fără pauză le-a repetat în italiană:
„Per me si va ne la città dolente,/ Per me si va ne l'etterno
dolore,/ Per me si va tra la perduta gente.// Giustizia
mosse il mio alto fattore;/ Fecemi la divina podestate,/
La somma sapïenza e 'l primo amore.// Dinanzi a me non
fuor cose create/ Se non etterne, e io etterno duro./
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate!”. Probabil că în
privirea mea se putea citi uimirea absolută. A zâmbit şi
înainte de a ieşi pe uşă mi-a spus: „Dane, poezia este
lucrul lui Dumnezeu pe care nu trebuie să-l cercetezi.
Poţi doar să te bucuri că există”.

scurte povestiri cu adela
să fii o adela
în cuşeta unui tren roşu prin China
pamblicile din şifon satinat au rămas departe
perdea la fereastra unui vagon tras pe linie moartă
astăzi doar câmpurile de ceai
mai amintesc de rochia verde flu flu
să fii o adela şi să spui
hai dragul meu să deschidem caseta mea de fată
uite: un creion o ascuţitoare
medalionul de argint albumul vechi august 1918
şuviţa de păr prinsă într-o romaniţă din bumbac
tabloul în care mă închipuisem sărutată de tine
- o cromatică naivă a buzelor dar poţi tu acum, poţi!
vezi cum dă orezul în spic pe muntele Pan Pomp Pu?
să fii o adela şi să-ţi spui
sho yo sho yo
iată sunt mai aproape cu o gară
mâine după o altă haltă şi încă
soarele va lumina din podul palmelor mele
câmpia de lavandă
sho yo sho yo
tu singurul meu spectator în această cuşetă
o scenă fără arlechini
pune-ţi obrazul pe umărul meu
şi eu voi crede că e o floare de prun

ce dacă nu-mi acoperă genunchii şi ce dacă port în picioare
bocanci
nu-mi măsura urma paşilor cu privirea nu mă certa
atinge-mi doar veşmintele acestea şi spune-mi
dacă raiul ar exista pe pământ
ce ai vedea dincolo de zbaterea lor
pasodoble
îmi amintesc ziua când ai limpezit ploaia
atât de uşoară încât a luminat obrazul
atunci am învăţat reverenţa
rochia albă cuprinsă în vârful degetelor
poza copiată după micuţa balerină
părul şiroind şi mătasea piele udă pe trup
în seara aceea a fost prima dată
când am ştiut că fiecare îşi are omul lui
omul copil
îmi amintesc şi ziua în care ai chemat-o
atât de caldă încât am dansat tremurând ca muleta
unu doi trei patru spuneai
poza perfectă părul scurs în inele
mătasea una cu pielea şi braţele tale larg desfăcute
în seara aceea am simţit cât de aproape eram
chasse cape sub şiroaiele grele de apă
am învăţat cum fiecare om îşi are geamănul lui
mare cât el crescut înăuntru undeva într-o grozăvie a vieţii
appel
ameninţarea taurului cu sânge pe coarne
şi paşii conduşi din călcâi
cinci şase şapte opt răspundem
imitând în acelaşi timp sabia răsucită

firidele noastre de aer

numai tu ştii

îţi scriu din ce în ce mai rar şi îmi aduc aminte
că ultima data ţi-am povestit despre firidele unde nu este
nici răsărit nici apus. mă gândeam să ne ascundem o vreme acolo
un suflu al gurii o străluminare la faţă
şi îl poti simţi cum coboară uşor cu aripile plasă pe cer.
cintezele desenează linii galben-cărămizii
seamănă cu o ploaie de stele norocoase într-o numărătoare inversă

peste casa mea trece podul de piatră
uneori merg la capătul lui mă aşez
trecătorii îmi aruncă în grabă monede
sunt vulnerabilă la căderile lor
le ascult zornăitul pe dale privesc marea
navele care vin încărcate
îmi amintesc de saboţii mei fără toc
din vremea când mă jucam de-a soldatul prin iarbă
stângul, stângul, stâng-drept-stângul

mai fac şi acum tartă cu prune pentru puiul de tigru
am reuşit să-l opresc de la sân în iarna trecută
acum îl învăţ umilinţa prin cercul de foc
restul timpului puiul se joacă cu ghemul
deşiră lâna prin iarbă pândeşte vrăbii ore în şir
sare pe garduri într-o echilibristică felină
ca o înălţare deasupra pământului
nu mai doarme cu mine în pat de când a crescut
s-a aciuat în garaj de parcă ar şti
că toate lucrurile măreţe din veacul trecut acolo s-au inventat
şi-a făcut culcuşul în cielo cel vechi pe banchetele întinse de mine
cred că a uitat de tot firidele în care pătrundeau
numai stropii de ploaie, nimic altceva
firide născocite ca şi cuvintele din aceste scrisori
singura realitate dragostea noastră cea de-o fiinţă
dragostea noastră nedespărţită

aşadar este mâine
erau căpiţe de grâu şi boabe încolţite sub brazdă
în dreapta paiul dădea spic în stânga abia înfrăţea
doar faţa pământului şuiera a plecare
îndoia pagina cu băgare de seamă
întindea mâinile să mângâie iepurele pitit în culcuş
fără să gândească o clipă că oamenii au cunoscut frica aşa
în cameră mirosul de muşcată printre hainele ei
era semn că în fereastră Dumnezeu îşi spălase obrazul

de vorbă cu tine
spune-mi un alt nume pentru frică
tu care le ştii pe toate prietenul meu de dincolo
şi atât de aproape totuşi
ai putea să-i spui foc sau pasăre
ştii aceasta nu e o poezie desuetă despre păsări
vreau doar să-ţi spun că mi-e teama de ele
din ziua în care graurul intrat prin fereastră
ciugulea din aluatul proaspăt frământat
pe atunci încă mai credeam că stelele sunt gogoşile maiei
puse la dospit sub ştergar
mai bine învaţă-mă salutul cu două degete la tâmplă
m-am gândit că lucrurile capătă sens dacă devin soldat
o să am libertatea de a trage cu arma în oameni din mucava
mai târziu voi câştiga un război de dragul treselor de pe umăr
iar tu o să-mi zici yes sir, yes sir, mon capitain
astăzi se despică aerul ca şi cum Dumnezeu
desparte altă mare-n văzduh pentru o nouă prigoană
eu am să-ţi pun degetul pe buze taci prietene, taci
dă-mi eşarfa ta verde să-mi croiesc o rochie de gală

alteori fug departe de pod
privesc orizontul rupt de picioarele grele de piatră
slăbite acolo unde iepurii rod noaptea cu dinţii
peste casa mea podul s-a dărâmat
a venit marea şi a îngropat în alge şi puzderii de scoici
cioturile picioarelor dalele sparte
mă ridic doar cât să-ţi ating urechea şi să îţi şoptesc numele
iar tu să te întrebi oare asta a avut să spună adela
tablou naiv cu gară şi adela
în gara cu turnuri de apă se plimba fără să-i pese
că oamenii şuşoteau sub umbrelă când trecea pe lângă ei
visa soldatul zămislind o fântână din cuvinte
şi atunci parcă îl auzea aievea
vezi tu adela cerul e doar o sufită
în spatele căreia Dumnezeu se joacă mereu cu lumina
după un timp soldatul a plecat la datorie
adela plângea peste pungile colorate care creşteau în ghivece
fără să ţină cont că nimeni, nici măcar el nu-i putea promite
o dimineaţă cu flori de culoarea dermatografului scurs pe
obraz
înfăşurată în eşarfa verde tomnatec adela pălea
poate era frigul de vină sau poate
căuta un loc unde să încapă aşteptările

Adela şi soldatul
era pe vremea când soldatul venea în permisie să-şi vadă
iubita
între două trenuri îi măsura cu buzele fruntea şi o numea
începutul
spune-mi dacă te sărut mai jos de frunte
o să mai ai ochi să mă vezi a descusut-o când ea i-a luat
mâna
nu să o pună odihnă obrazului şi nici să-i ghicească în podul
palmei
linii închipuite, portrete de femei înrămate în aşteptări la
fereastra unui vagon
ci doar să-i simtă căldura
nu ştiu dragul meu astăzi mă strecor tiptil pe urma mea
mirată că nu duce acolo unde se mai întâmplă o poezie de
dragoste
şi atunci mă întreb dacă Dumnezeu are un cuptor de pâine de
ce nu toţi ajung
să simtă mirosul

Ziua Sfinţilor Mihail şi Gavril a fost
una de sărbătoare pentru elevii şi
profesorii Colegiului „Mihai Viteazul”
Slobozia. S-a celebrat ziua patronului
spiritual, Mihai Viteazul, dar şi
împlinirea a 60 de ani de existenţă a
celei mai prestigioase instituţii de
învăţământ a judeţului Ialomiţa.
Printre manifestările dedicate
acestei sărbători a Colegiului s-au
numărat programele
artistice
desfăşurate la Casa de Cultură
Municipală Slobozia, lansarea unui
nou număr al revistei „Animus”,
întâlnirea cu scriitorii Gheorghe Dobre
şi Costel Bunoaica organizată de
Cercul de lectură „ Animus”.
Membrii Cercului de lectură „
Animus” şi-au propus organizarea unei
întâlniri sui-generis, în care elevii să
aibă posibilitatea de a discuta despre
cărţi, faţă în faţă cu autorii lor. Volumul
Minciuna din literă scris de Gheorghe
Dobre a fost supus dezbaterii celor
prezenţi, domnul Costel Bunoaica
participând şi în calitate de autor
recenzat în volumul analizat.
Elevi ai claselor a IX-a F, a X-a A, a
X-a G,a XI-a A, a XI-a B au
interacţionat cu scriitorii ialomiţeni,
într-o atmosferă în care s-au promovat
principii morale şi estetice. Aspiranţii
la statutul de scriitor au vrut să afle
despre rolul scrisului, despre
importanţa modelelor în formarea unei
personalităţi, au analizat secvenţe
reprezentative din proza Istorie locală
de Gheorghe Dobre, au recitat şi
comentat poezii din volumul uciderea
sinelui. demoni sau zei de Costel
Bunoaica. Alexandra Petre a prezentat
volumul Minciuna din literă, Dinu
Iolanda a comentat
actualitatea
problematicii
eseurilor scriitorului
Gheorghe Dobre, valorificând pasaje
edificatoare din „cărticica neagră”
(Dan Simionescu), Alexandra Nenciu a
observat originalitatea stilului
romanului analizat.
În răspunsurile celor doi scriitori, sa observat grija pentru construcţia unor
discursuri accesibile unui public tânăr,
interesat de literatură. Calitatea
intelectuală a celor doi invitaţi a fost
dublată de profunde valori umane,
accentuându-se rolul culturii, al
cărţilor, importanţa şcolii, a mentorilor
în desăvârşirea spirituală a tinerilor.
Scriitorii Gheorghe Dobre şi Costel
Bunoaica au demonstrat prin
răspunsurile oferite elevilor Colegiului
Naţional ”Mihai Viteazul” că sunt nişte
personalităţi ale vieţii culturale
ialomiţene şi au încântat auditoriul cu
istorisiri captivante, lecţii de viaţă
emoţionante.
Întâlnirea a fost organizată de prof.
Stan Loredana şi de prof. Roman Alina
şi a făcut parte din cadrul activităţilor
derulate în cadrul Parteneriatului
încheiat între Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” Slobozia, Asociaţia Culturală
„ Helis” şi Liceul Pedagogic „ Matei
Basarab” Slobozia.
Prof. STAN LOREDANA

Motto:
„Crescând printre oameni în vârstă,
păream un copil bătrân; ajuns adult,
am rămas cu suflet de copil.”
Ana Calina Garaş

Romanul Anei Calina Garaş TAINA, Editura
RAO, 2006 e, aşa cum spune prefaţatorul Dan
Puric, „o carte de amintiri” ivită din memoria
vârstelor şi-a istoriei unui timp trăit între
mireasma florii şi cea a prafului de puşcă. Un
copil cu ochii cât zarea aleargă nedumerit între
realităţi pe care nu le înţelege şi întâmplări
povestite de alţii, ce răscolesc în el mistere şi
închipuiri conturând pe-ndelete imaginarul şi
forţa creatoare a prozatorului de mai târziu. Căci
din creştetul firului de iarbă, cel cu mult deasupra
mersului de-a buşilea, şi până-n lacrima
întorsului matur la izvoarele copilăriei, romanul
TAINA are toate elementele unei „saga” de
familie, scris fluent, aşternând într-o limbă cu
delicate tuşe metaforice, atât încărcătura profund
sentimentală a trăirii primare, cât şi spaţiul
evenimenţial determinat de istorie. Cu memoria
sinelui şi-a timpului, lucrează Ana Calina Garaş,
împletind pe trupul răbdător al naraţiunii pagini
de excelentă scriitură în care „taina” se des-

tăinuie oferind cititorului revelaţia „altcum” a
unui spirit de tot aparte. Părinţi, neamuri,
luptători. Griji, speranţe, frângeri. Trăiri la limita
dintre relativ şi inevitabil. Şi peste toate „spiritul
românesc în cumpătul vremii” parcă
dintotdeauna aşa, ca un blestem pe care măiestria
Anei Calina Garaş îl transformă în binecuvântare
închinată dârzeniei unui neam frate cu tragicul şi
cu largul propriului suflet.
Frumuseţi ivite dintr-o atentă, studiată
simplitate a spunerii, cum şi o uimitoare ştiinţă a
creionării personajelor ce se mişcă între real şi
fabulos cu dezinvoltura şi firescul aproape
palpabilului dau credibilitatea, autenticul unei
proze excelente.
Cum spuneam şi cu alt fericit prilej – ori poate
numai gândeam asta fără a-mi găsi cuvintele –
Ana Calina Garaş este una dintre cele mai
reprezentative prozatoare contemporane,
adeseori cu mult peste media obişnuitului, iar
romanul TAINA o dovedeşte cu asupra de
măsură.
Mihai Antonescu
Ana Calina Garaş
TAINA
Editura RAO, 2006

Al Francisc
27 Habitat Sq.
Brampton, Canada
T; 905.789.0198
Domnule redactor,
M-am născut în Sibiu și am trait în Brașov unde
am absolvit ca inginer Universitatea Transilvania
din localitate.
Am publicat în 011 volumul de versuri
SHORTIES în Statele Unite iar în 2012 volumul
POMELNIC DE LAMN în Sibiu.
Am apărut și în revistele ROMANIA
L I T E R A R A , M O L D O VA L I T E R A R A ,
H Y P E R I O N , FA M I L I A , A S T R A ,
TRANSILVANIA, POEZIA, POESIS, NORII,
RESPIRO ș.a.
Cu deosebită stimă,
Al Francisc.
Ou
Eu, omul
Rostogolesc oul fecund
Mult prea rotund
Pentru mîinile mele
Şi naşte
Creşte
Şi mă înghite cu totul.
Cana
Intind cana
Către Calea Lactee
Poate se umple
Cu primele din cuvinte.
Neplecare

Motto:
„Doar timpul se scurgea nestăvilit, urmându-şi
cursul precis de la o clipă la alta”
Atena Gabriela Stochiţă
Bunul meu prieten, poetul Grigore Grigore,
mă dăruieşte cu două cărţi ale Atenei Gabriela
Stochiţă: „FLUTURI ŞI CHOPIN”, Editura
SĂRBĂTOARE PUBLICATIONS, Sydney,
Australia, 2011 şi „BENDISA: lumina”, aceeaşi
editură, an de apariţie 2012. Citesc în ordinea
apariţiei şi conchid:
„FLUTURI ŞI CHOPIN”: povestiri - secvenţe
- delicat montate într-un tot unitar. Magia
rătăcelnică a celor doi fluturi, Aris şi Alia, în afara
cutiei de argint cu interior căptuşit în catifea roşie
şi capacul ca de sită rară. Deambulări pe dinafara
şi pe dinăuntrul fiinţei. Transfigurarea e de-a
dreptul fabuloasă, beneficiind de măiestria unei
autoare pe măsură, chiar dacă la începutul
pactului cu imaginarul şi hârtia. O pleiadă de
întâmplări năucitor de bine învelite în sentiment
şi stare fac posibilă transcederea imaginarului
într-un real aproape palpabil. Atena Gabriela
Stochiţă este, fără îndoială, un extraordinar talent
ce-şi revelă dimensiunile mai cu seamă în
introspecţia simţurilor, cum şi în determinarea
stărilor atitudinale. Tristeţile, ca şi bucuriile
protagoniştilor, au mireasma florii şi-a inocenţei
unei copilării paradisiace. Zborul e unul aproape,
pendulând între dorinţă şi nelinişte, între foşnetul
lui „acum” şi surprinzătorul „departe”. Uimitor!?
E o cuminţenie aşternută în text ce parcă te
îndeamnă la o reaşezare, la o reevaluare a fiinţării
în contemporan. De unde atâta bunătate, atâta
sfiiciune şi delicată punere în cuvinte, cum numai
marilor spirite li se întâmplă? Cele câteva scurte
povestiri din finalul cărţii mă iau de mână şi mă
duc în lumea copilăriei autoarei să-mi răspundă.
Mă declar mulţumit. Ce spun, de-a dreptul fericit
să-mi fi căzut în mână o carte detot „altfel”.
„BENDISA: lumina”: roman iniţiatic,
pendulând între o mitologie a rădăcinilor
născătoare de istorie şi o contemporaneitate

cumva paralelă: una, aceea construită de autoare
spre o mai bună înţelegere a cărţii, alta,
omniprezentă în subsidiar, dar din care autoarea
se sustrage deliberat, tocmai spre „a construi”. O
construcţie „în vârste” gen piramidă, în care cei
doi protagonişti, Adrian şi Bendisa, traversează
timpul mitic - şi mistic – dintr-o copilărie sub
semnul curiozităţii şi-al întrebărilor, până-n
plinul unei maturităţi înţelepte, cu transcedere
duală. „Zeii sunt în noi, ne locuiesc şi ne trăiesc
atât legenda cât şi istoria” - pare a fi concluzia ce o
desprindem citind această carte aşezată sub
semnul lui „doi”. Marele preot şi înţelept din
peştera sacră e însuşi spiritul neamului românesc,
îndemnând la luare aminte şi neuitare. Totul sub
însoţirea lupului alb, simbol al perpetuării şi
nemorţii. Atena Gabriela Stochiţă dă şi în acest
nou roman măsura şi inefabilul unui talent ce nu
se dezminte. Întru adăstarea cititorului lângă
paginile unei cărţi de o stranie frumuseţe. Întru
„îmbolnăvirea de frumos prin învecinare”
conform obiceiului din vechile upanişade indice:
„ Stai şi ascultă, iar dacă povestitorul lipseşte de
la sărbătoarea minunii, citeşte-i sufletul bine
rânduit în carnea hârtiei”. Ave, Atena Gabriela
Stochiţă! Între foc şi lumina lui, întotdeauna va
rămâne loc de încă o poveste. Despre OM, despre
eternitatea LUI şi despre VALOARE.
Mihai Antonescu

Nu e nici un cal prin apropiere
Care să mă ducă departe
De ţinutul nesigur din mine
Şi gîdele vine iute, iute
Îmi taie capul cu artă
Şi-l oferă mulţimii
Să soarbă lapte şi miere.
Sînt
Sînt omul de argint
Din care ia fiecare
Să plătească factura.
Nume
Mă doare femeia
Care se suie pe mine
Şi mă strigă pe nume;
Împinge, Împinge.
Confuzie
Cu mare greutate
Ridic o mînă din mormînt
Dar trecătorul absent
Mi-o strînge moale
Şi o bagă la loc.
Nivel
Sînt doar o piatră
Aruncată în rîu
Şi nivelul apei
Rămîne acelaşi.
Renunţare

Atena Gabriela Stochiţă
FLUTURI ŞI CHOPIN, 2011
BENDISA: lumina 2012
Editura
SĂRBĂTOARE PUBLICATIONS,
SYDNEY, AUSTRALIA

Mi arunc la coş
Şi mîini şi picioare
Şi rămîn singur
Cu o gură
Cît se poate de mare.
Ecou
Cineva
Dă drumul versurilor
În creirul meu
Şi stă şi ascultă ecoul.

Ion Roşioru

Maria Fărîmă,
Nisporeni, Republica Moldova

***
în mine
o aglomerare de inimi-poezii
le culegi între pleoape
începi să le citeşti
prin ele îmi radiografiezi viaţa
ca razele Roentgen
de-a viaţa şi moartea

când avem o problemă
ne jucăm cu o ruletã rusească
o rotim de câteva ori
până când dificultăţile
înfloresc a doua oară
ca nişte embrioni apocaliptici
şi atunci nu ştim ce ne facem
norocul nostru e ascuns
într-o matrioşcă nesfârşitã
ce ne facem, dragule
dacă nu murim?
ziduri

sigur că am să-mi aduc aminte
clipele acelea străvezii
în care se pulveriza fericirea
numai că timpul ne pune la zid
îl contruieşte în noi
apoi urmează un altul
din care creşte alt zid
o înlănţuire de ziduri
prinse între ele cadavre
sigur că am să-mi aduc aminte
cum aş putea uita fiinţa din zid?
tăcerea, respiraţia ori nebunia?
în mine zilnic cresc ziduri
apocaliptice ziduri
să nu le atingi
m-aş simţi vinovată să-ţi simt
corpul viu şi proaspăt între pereţi
sigur că acum nu mai contează
sigur, cuvintele mele
se transformă în ziduri
de care se prind
fericirile
suferinţele
voastre
sigur că am să-mi aduc aminte
clipele
acelea
zidite

Mov

Ne-am perindat prin visul care a ars de sine fascinat
Până ce-n apele oglinzii blestemului te-ai scufundat.

Brânduşele de toamnă crescute pe cărare
Au fost cu nonşalanţă călcate în picioare.
În clipa disperării oarbe te-ai agăţat de umbra mea
Pe care-ai tras-o înlăuntru să umblu veşnic după ea!
Am ocolit zadarnic pe urmă movul viu
Ce m-a mustrat de-a lungul pustiului târziu.

Pax
S-au stins apoi tăcute sub frunzele de nuc
Iscând subit în mine singurătăţi buluc.
Cred c-am uitat că-n ele pe tristele alei
Preced căderea brumei înaintaşii mei!

La
La marginea câmpiei mi s-a părut c-aud
Cum în cocori se iscă avan instinctul sud.
La marginea pădurii mi s-a părut că tata
Din moartea lui despică nămeţii cu lopata.

Motanul negru se alintă dormind pe smocul de lucernă
Din care şi-a făcut, şăgalnic, şi caldă laviţă şi pernă.

Răcoarea serii stă să cadă peste grădină-n lung şi-n lat.
Cad frunze galbene din sălcii ce-n plină vară s-au uscat.

Un sentiment adânc de pace mă prinde lent în mreaja lui
Şi-admir cum sare-o veveriţă din nuc pe creanga de gutui.

Îşi arcuieşte coada-i lungă filtrând crepusculul prin ea
Apoi se face nevăzută ca dragostea din viaţa mea!

Leac
La marginea albastrei întinderi euxine
Mi s-a părut că noaptea eternă nu mai vine.
La marginea fiinţei ce m-am zbătut să fiu
S-a stins lumina-n fructe şi s-a făcut târziu!

Grădina-n care-mi este casa are-o istorie de noapte
Fantastică, ea fiind gazda atâtor ireale fapte.

Un unchi ce rămăsese văduv în însăşi luna lui de miere
Se pomenea la miezul nopţii chemat afară de-o părere.

Trac
O singură gutuie sălbatică a fost
De-ajuns să mă disloce prezentului anost.
Aroma ei intensă m-a scufundat în cea
Pe care-a aspirat-o cândva fiinţa mea.
Eram elev şi-n prima vacanţă militară
M-a îmbiat bunica în vrednica-i cămară.

Se zice c-o călugăriţă, venită de la niciun schit,
L-a tot strigat astfel pe nume încât din casă l-a urnit.

L-a oploşit la ea vecina din deal, vădană de război
Şi meşteră neîntrecută la descântatul de strigoi!

Puls
Îi fac o vizită fântânii. Cocoşii cântă compactat.
Lumânărica înfloreşte pe prundul apei tot mai lat.

Deşi captivă toamna şi-n iarnă infiltrată
Mi-a asaltat mirosul cum altfel niciodată!
Un megieş sculat devreme pune merinde în cotigă
La care va-njuga o vacă să care prune şi ofigă.

Tren
negăsind lumina

într-o zi te-am vãzut
ieşind din mine
ca după o noapte rece
cu cărţi şi alcool
îţi numărai absenţele în lume
cât timp ai fost în mine
s-au întâmplat multe
dragul meu
a crescut cursul valutar
antarctida a înaintat cu un cm
s-a oferit premiul nobel
a murit cutare
prietenul tău a suferit o deziluzie
se sting luminile
afară e întuneric
mult întuneric
mat şi vâscos
îmi place cum îţi încâlceşti mâinile
cum pipăi cu degetele
de parcă ţi-e frică să nu te răneşti
niciodată
lumina

Un tren albastru vine. Urcăm în el duium
Uitând mereu că primul e cel din urmă drum.
Intrăm ca-ntr-o poveste-n tunelul care n-are
Alt capăt să mai iasă-n lumina orbitoare.
De-atâta întuneric, la rându-ne, orbim,
Apoi ne fură somnul şi nu ne mai trezim.
Sau poate nici nu suntem şi trenu-i vis în vis
Desfăşurat zeieşte în stinsul ochi închis!

Pipa de lut pe îndelete şi-o-ndoapă cu tutun morarul
Şi-adastă ca în faţa morii un gospodar să-şi tragă carul.

Făcându-şi Minodora capra scăpată în trifoi străin,
Speră să vadă ce vecină a mai dormit la alt vecin!

Jind
Să vii. Să punem masa-n curte. În reci pahare de cristal
Să torn rosé din via noastră. Să ne privim patriarhal.

Să ne-amintim de-ntâia seară. S-apară luna ca şi-atunci.
Să sun cu tulnicul. Să vină în tropot caii de prin lunci.

Plop
Părea că se proptise luna în vârful plopului stingher
De lângă moara părăsită cândva de fostul moşier.
Pentru că ai zărit lumină, la poarta tristă mi-ai bătut
Iar eu ţi-am încropit descântec de neîntoarcere-n trecut.

Să cânte greierii-n grădină. Timid de mână să te prind.
Să plângă ceasul în oglindă. Să-mi afli leacul pentru jind.

Să inventăm tăceri albastre. Să ignorăm că s-a-nnoptat.
Să-i dăm uitării ce ne cere. Să-ncep să cred că m-ai iertat!
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Bomba de la Maltezi şi Oaia Literară
sau Manifest anti şi pro
Vineeeee! Vine, domnule Dan Simionescu!
Nu bomba, nu vă îngrijoraţi. Nici apocalipsa.
Vorbeam de cronica de stână, despre care aţi
afirmat în numărul trecut că vă este dor. Şi mie.
Recunosc, sunt o mare leneşă, am sărit peste vreo
două cronici, pretextând că „n-am avut starea”.
Acum, nici atât n-o am, va să zică să mă întorc în
timp, să povestesc cele întâmplate acum... nişte
luni. Aşa încât, vom relua cronica de la întâlnirea
noastră din data de 27 octombrie a.c.
Vara asta m-a zăpăcit. Dar să ştiţi că n-am stat
degeaba. Încerc să învăţ cum se prezintă o ştire. Şi
de unde altundeva aş putea să învăţ, dacă nu de la
mass-media de scandal. Că doar acolo lucrează
profesionişti. Aşadar, dragi cititori, veţi afla în
scurtă vreme o adevărată bombă, încât nu vă veţi
crede ochilor, urechilor şi altor anexe de la
purtător. Stimaţi cititori, nu care cumva să vă
dezlipiţi ochii de pe aceste rânduri (că adezivu-i
scump, şi n-avem cu ce să vi-i lipim la loc).
Rămâneţi cu noi, ţineţi aproape şi, la finalul
ediţiei, pardon! textului, vi se va dezvălui bomba
de la Maltezi! Hei, ce faceţi? Aţi fugit la final?
Înapoi, înapoi! Că oricum nu veţi pricepe despre
ce-i vorba, dacă nu veţi citi la rând. Senzaţional,
nemaipomenit, nemainăscocit! (Sper că m-am
descurcat până aici).
Să începem cu lucrurile mai puţin
senzaţionale, cu cele banale. Banalii de noi –
Dobre, Teo, Aionesei şi subsemnata cronicăriţă –
am purces la Malteziul nostru drag unde ne
aştepta Florinul nostru nerăbdător, de oameni
primitor şi, uneori, grozav de enervant. Costele,
te salutăm şi sperăm ca producţia de usturoi a
patriei să crească simţitor anul acesta! Cu ajutorul
Lui Dumnezeu şi al tău, desigur. Plantează,
plantează, că ne-am săturat de usturoiul altor
neamuri! Usturoiul mamii lor! Adică ce, n-avem
şi noi, românii, usturoiul nostru? N-avem şi noi
plantatorii noştri? Care mai e şi poeţi, pe
deasupra.
Conform bunului obicei, am jucat „şotronul
nostru literar”, jocul acela în care se dau cuvinte,
apoi, cu ele, fiecare trebuie să încropească ce
poate: un text, un textuleţ sau de-a dreptul o
capodoperă. „Capodoperele” rezultate se vor
ataşa prezentei de către Tiranozaurus Dobricus
(tiranozaurus vine de la tiran) – jos tiranul! Dar
staţi, că n-am ajuns la final. Nu uitaţi de bombă,
stimaţi cititori! Nici Enola Gay nu se poate lăuda
cu aşa ceva.
Nicolae Teoharie (prescurtat Teo) ne-a citit din
volumul în curs de apariţie pe care l-a intitulat „Să
ne petrecem moartea împreună”. Protestez! Ori e
petrecere, ori înmormântare! Poezia lui Teo ne-a
bucurat simţul poetic, iar pe Dobre l-a determinat
să exclame: „Ţăndăreiul are un singur locuitor
(referire, desigur, la Nicolae Teoharie); şi-acela
locuieşte la Munteni-Buzău”. Bine că n-a zis că
Munteni-Buzău are un singur locuitor, c-ar fi ieşit

război civil. Şi-aşa... Ei, în fine, cred c-a venit
momentul să dezvălui misterul.
Aşadar, protestăm! În grup. Noi, poeţi,
prozatori şi alte specii, reprezentanţii tuturor
regnurilor (mamifere, insecte, plante, minerale)
din cadrul Asociaţiei Culturale Helis, am hotărât
să ne revoltăm. Jos! Aşa nu se mai poate. Jos
Helis, jos tiranul! Că tot se poartă petiţiile,
semnăm şi noi una. Iată, pe scurt, nemulţumirile
frustraţilor de la Helis:
- Am cerut faţă nouă revistei, nu ne-aţi dat;
-Am cerut fonturi mai mari, le-aţi micşorat;
- Am cerut, dar ce n-am cerut! Şi tot degeaba.
Având în vedere cele menţionate anterior şi
posterior, noi, subsemnaţii de mai sus, am hotărât
de comun acord şi în unanimitate de cuget şi
simţire ca, în semn de protest, să înfiinţăm o
(f)oaie literară, ca efect contracarant al pârâtei
Helis, cu care sperăm să spargem gura târgului şi
vreo doi dinţi din faţă. Prin urmare, stimate
Tiranozaurus Dobricus, vă aruncăm mănuşa (că
ne-am săturat să umblăm cu mănuşi) şi vă
provocăm la duel. Noua noastră armă se va numi
inspirat şi mioritic „Oaia literară”. Oaia, stimate
Tiranozaurus, este o dobitoacă folositoare omului
la diverse trebuinţe. Helisul la ce şi cui foloseşte?
Desigur că nu aveţi întrebare la acest răspuns.
Pardon! Invers. Şi încă n-aţi aflat totul, stimabile,
încă n-am făcut să tremure de frică inspiraţia-n
dumneavoastră. Vă informăm că, în curând, vom
desemna candidatul nostru (recte
contracandidatul dumitale, ştrangulatorule de
talente!) la alegerile din noiembrie ale grupului
nostru parlamentar...ă, asta... literar. După
întrunirea Comitetului de criză, crizaţii Oii
Literare vor desemna un candidat imbatabil. Vă
rugăm să nu mizaţi pe faptul că oaia este un
animal blând şi răbdător. Când îi ajunge
fierăstrăul la jugulară, se porneşte-a behăi (literar,
desigur), de nu-i stă în faţă nicio cetate, fie ea
denumită şi Helis.
Dragi cititori, am primit un comunicat de presă
(pe bune, e scrisul lui), e sosit acum, proaspăt, în
care se menţionează: „Cetăţeanul Gheorghe
Dobre e fericit că a participat şi el la găsirea
numelui foii în prima şedinţă în care s-au adunat
complotiştii şi salută apariţia Oii Literare, îi
urează viaţă lungă şi behăială rodnică!” Într-un
alt comunicat şi mai proaspăt (nu ca brânza pe
care o mâncăm la stână) se menţionează: „Şi eu
sunt anti! Protestez şi eu împotriva tiranului cu
toate puterile pe care le mai am şi mă alătur
grupului secesionist. Că am suferit şi eu multe
nedreptăţi din partea lui şi n-am avut cui mă
plânge. Ca să subminăm Helis-ul din interior, vă
pun la dispoziţie patru pagini din revistă care se
vor transforma în Oaia literară, că şi aşa tiranul
n-a mai scos un supliment de ani de zile. Cică nu
are bani suficienţi şi nici destule talente. Lasă că-i
arătăm noi! Contaţi pe ajutorul meu! Contaţi pe

mine! Semnat: Gheorghe Dobre”. Vă mulţumim,
stimate domnule Ghe. D.
Stimaţi cititori, avem bănuiala că e vorba de o
diversiune. De altfel, dintr-o sursă care a dorit să
rămână anonimă, am aflat că prin urbea noastră
umblă un lup deghizat în blană de oaie. Până la
demascarea travestitului, vă dorim la revedere şi
vă aşteptăm la vot. Votaţi Oaia Literară!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 01 noiembrie 2012
Notă nediversionistă: mulţumesc lui
Gheorghe Dobre (acum, pe bune!) pentru
contribuţia adusă acestui text. Văd că a început
să-i placă să scrie cronica de stână. Ceea ce ne
bucură. El însuşi a intrat pe text şi s-a numit
„ştrangulator de talente”. Nici eu n-am putut fi
atât de crudă cu el!
Notă la notă (tot nediversionistă). Mi-a
plăcut mie de la început să scriu cronică de
stână. Dar pentru că avem deja o cronicăriţă
bună tare, n-am avut loc să mă „bag” şi eu. Până
acum. Să vedem ce-o ieşi dintr-un text la patru
mâini şi mai multe capete. (Gheorghe Dobre)

Florin şi Costel, în căutarea OII LITERARE

Refren: „Doar la Oaia literară / Vor veni berbeci, pe seară / Măi, măi” !!!
***
O ţuică de Piteşti
Făcută la Feteşti,
Băută cu nesaţ
Cu toţi prietenii la braţ
Şi poezie gârlă
Fix la Florin,
La târlă. (Gheorghe Dobre)
***
E uşor ca să vorbeşti
De ţuica de la Piteşti
(chiar făcută la Feteşti)
când şoferache nu prea eşti! (F. L. Dalian)
***
esenţa ţuicii decantează
în mintea alambicată a G. D.-ului.
Ea, ţuica, îl oglindeşte pe el,
Dar nu se recunosc...
Sunt două entităţi tangenţiale
Care uneori se intersectează.(F. M. Ciocea)
Jonglerii cu douăsprezece cuvinte
Capricii
Vântul stă, oraşul doarme,
Călătorul se petrece
Prin oraşul fără oameni
Şi cu vinul pus la rece
Că e toamnă peste ape.
Dar de doamne şi domniţe
Care se dedau la fiţe
Transformându-se în ţoape.
Când trecui de trei fantasme,
Casa îngerului blond,
Se iţi la colţ de stradă
Londonezul rubicond.
Despre Ţăndărei e vorba,
De broboade nicidecum,
Că e uragan, nenică,
Şi chelia-i orişicum
Nu se cade s-o arate
Că l-ar fi durut în spate. (Gheorghe Dobre)
***
Eu sunt o casă săracă
sunt joasă, aproape bondoacă
dar noaptea mă-nalţ
mai ales dacă eşti beat şi mă priveşti
dintr-un şanţ
de acolo de jos vezi o fantasmă
ce seamănă cu un înger
deşi sunt o caă pustie, dărăpănată,
şi sânger.
Când vântul a intrat în oraş
era doişpe din noapte
merindele i-au fost aduse pe făraş
două tăceri, nişte şoapte
se zvonise că mai ieri
a bătut dinspre nimeni spre nicăieri
şi folosindu-şi urletul ca un topor
a asasinat un călător
şi acum acest ucigaş
cică se-ascunde la mine-n oraş.
alexandră, alexandră
mi-am pus pe chelie o broboadă
ca să ajung fă la tine aşa uman
că-afară s-a pus de-un uragan
ţi-aş înşuruba vreo două
da' pen' că acum prăjeşti la ouă
tu te repede de pune una mică

fir-ai a dracu de gagică
că afară-i mare uragan
şi-am venit la tine mitoman
cu inima-nvelită în buleandră
alexandră, alexandră.
E toamnă-n carnea mea femeie
nici nu-ţi închipui, n-ai idee
când diavolul mi te-a făcut un dar
viaţa mea de-atunci e-un vast coşmar
Poate-ai făcut-o din capriciu
şă laşi în mine doar parfum de viciu
e o femeie-n sânge toamnă
doar nu credeai că vreo doamnă. (Nicolae Teoharie)
***
socratizatul Buleandră
ne dăruieşte un înger călător
pe meandrele vântului.
chelia universului nu este o metaforă.
uneori o simţim,
fantasmă bizară stârnind uragane
pe străzile oraşului,
simplu şi efficient
ca toamna capricioasă obosind în copaci.
halucinant, nu?
aşa şi minţile voastre,
complicate, mereu construind
gigantice castele de nisip,
efemere şi absurde. (F. M. Ciocea)
Te priveam ca pe-un capriciu de toamnă
Primit în dar de ziua călătorilor fără casă.
E fantasmă sau înger? îmi şoptea îndoiala
Peste umărul tău se prelingea un soare de amiază,
Pe lângă noi frunzele spulberate de vânt
Ca bulendrele de uraganul Catrina
Peste câmpia cheală, dincolo de oraş,
Vorbeau despre distanţe, desenau treceri.
Îmbrăţişaţi eram mai aproape,
Însă depărtările ne ticăiau în minte
Ca limbile unui ceas de demult,
Prea ruginit, prea neîntors
La timp. (F. L. Dalian)
orice
Şi după ce am înjurat guvernul ca orice nătâng
am aprins o ţigară şi după ce contesa a plecat la
alimentara
din colţ 8 lei chilu de vin negru acum chiar că orice
îmi trecea prin cap. Bunăoară tu treceai prin mine
erai în tramvaiul şase şi-al dracului tramvai a
scrâşnit
s-a oprit în piaţa inimii mele
şi-atunci ai coborât în centru meu
în rochia pe care am furat-o de pe frânghia
Angelicăi
de-a blestemat aia că aşa o rochie numai o femeie
în flăcări poa' s-o înfăţişeze pe ea,
şi în picioare pantofi cu tocuri cui
şi cum contesa plecase şi nu-i
odată se întoarce cu vinu ăla de neam prost
orice erai acuma şi parcă nici n-ai fost. (Nicolae
Teoharie)
***
La Căsuţa Roz din Maltezi se scrie, se citeşte,
se mai bârfeşte, uneori...
Lăsaţi pe oameni cu ale lor.
Dacă toţi ar fi perfecţi,
ce am mai scrie noi,
scribii universului nedescoperit?
Ce s-ar mai chinui să descifreze peste mii de ani
inventatorii altor limbi?
Să scriem în limba sufletului,
să scrijelim pe un ciob din care se va spune
că a băut Loredana cafeaua făcută măiastru
de singurul locuitor al Ţăndăreiului,
adică de prietenul nostru Teo.(Florentina Loredana
Dalian)

F. M. Ciocea
Gheorghe Dobre face grevă
adică nu are inspiraţie
să se ardice în universul complex
al poeziei
Gheorghe Dobre trăieşte poezia
chiar dacă nu o scrie.
Despre Nicolae Teoharie:
are capul aşa de mare
încât lasă orice să îi treacă prin el
aşa că eu, Loredana, Gică, Aionesei şi Dandoi
trecem prin el.
Ne întrebăm atunci: ce rămâne
în capul lui Nicolae Teoharie
după ce atâtea personaje celebre
au trecut prin el?
Eu cred că a rămas doar Nicolae Teoharie
captiv în capul său,
exilat perpetuu în capul său.
Ăsta e el.
Nicolae Teoharie – singurul locuitor al
Ţăndăreiului
Vântul spulberă frunzele şi lasă în oraş
un frig adus din pustie
Cui pot să spun acestea?, toată lumea ştie
că sunt singurul locuitor din târg
Şi când tristeţile îmi dau în pârg
mă folosesc de melancolia căzută din plopi
şi mă întâlnesc cu îngerii singuri şi miopi
Aproape cinşpe mii de îngeri păzitori
lucrează în mine
Săpat în erori par un biet borfaş,
aproape singurul copac din oraş.
F. M. Ciocea
În Ţăndărei locuieşte un singur
Om, Nicolae Teoharie. Restul
Sunt îngeri păzitori, cum zice el.
Umbre bizare care uneori
Ne complică existenţa.
Deci N. T., genericul N. T., are câţiva prieteni
Esenţializaţi în oraşele lor,
Mereu recreate după
Capricii
Insomnii
Deziluzii
Sau furii
Mă întreb atunci dacă ţara asta
Este într-adevăr populată
Sau doar mintea noastră
O animă cu personaje
Mai mult sau mai puţin vii.
Jonglerii cu cinci cuvinte
(La Florin au fost şase, că el e mai XXX)
Îngerul pescăruşului
era o dimineaţă lăptoasă, aş zice de osânză
erai aproape goală
semănai cu corabia a cărei pânză
îţi acoperea coapsa
era o atracţie mi-a sărit capsa
dar brusc s-a făcut lumină
şi deziluzia este atunci când se face lumină deplină
şi ce-am văzut? m-am văzut pe mine în port
acoperind cu-o aripă aripa pescăruşului mort.
(Nicolae Teoharie)
***
Noi, prieteni, noi depănăm covorul poeziei
în lumina atâtor deziluzii
stăpâniţi de cuvinte,
acele cuvinte care uneori se resping
ca două sarcini electrice cu acelaşi semn

Refren: „Doar la Oaia literară / Vor veni berbeci, pe seară / Măi, măi” !!!
alteori, alteori se atrag între ele
aşa cum atrage portul
corabia cu pânze...(F. L. Dalian)
***
Din port, corabia cu pânze, ea,
S-a tot plecat spre zări mai bune
Lăsându-şi deziluzia în glume.
Atracţie de nori cu spume
Ce-au ridicat-o spre o stea.

Sau nimic.
Beţia nu naşte nici genii
Nici monştri,
Beţia nu naşte,
Ea face ravagii.
Ce-mi pasă mie sau oricui altcuiva?
Măcar de-ar naşte o biată poezie!
Nimicul se naşte din ora de somn,
Din frumuseţea ta
Sau din bon ton.
(Florin, Loredana, Gigi & Costel)
***

Lumina ei orbecăie acum prin lume.(Gheorghe
Dobre)
***
corăbiile cu pânze
sunt dragostea mea dintâi
mereu aplaudată în porturile lumii,
dragostea erectilă
dragostea săvârşită în lumina rece a stelelor,
deziluzia poate fi o scuză
a neputinţei de a înţelege. (F. M. Ciocea)
( Textele de deasupra au fost comise la stâna din
Maltezi, pe 24 octombrie 2012)
(Mai jos le veţi descoperi pe cele scrise pe24
noiembrie 2012, tot la stâna din Maltezi)
Jonglerii cu opt cuvinte
***
Joi m-am aruncat în greblă.
Bambilicii din şorici
s-au eliminat prin var
şi prin sita de arici,
ciocoflender mic, lubric,
leşinat după maree,
s-a trezit un prost, limbric,
corcodind după tipic
spre căpiţa din alee
să mai facă o maree.
şi-apoi înc-un bambilic. (Gheorghe Dobre)
***
Pomii au lepădat jumătate din frunze
Pământul pare că le-a înghiţit
Nimic nu e ce pare
Pământul este mic
Şi mare, în acelaşi timp
Maree, maree, var de greblă şi şorici,
Aruncat în bambilici
Şi de-acopo mai departe
Până la întâlnirea culinia orizontului.
Dar orizontul poate fi iluzie,
Himera navigatorilor solitari
Rătăciţi în parfumul sublim al mirajelor.
(Florin, Loredana, Gigi & Costel)
***
Căpiţele erau aliniate
Precum scoicile aduse de maree
Un fel de bambilici lubric
Din care nu se înţelege nimic
Un nimic foarte mic
Tremurând ca şoriciul într-o piftie.
Un ţăran alb ca varul
Se proptea într-o greblă
Rezemând un gard
Şi admira căpiţele aliniate
Precum scoicile aduse de maree... (F. L. Dalian)
***
Ce simplă-i beţia,
Subtilă lubrifiere a spiritului,
Alambicare nocturnă din care
Mintea naşte monştri
Sau genii

Cică un mic ...indic lubric
s-a aruncat în grebla electorală
şi poate cândva
o să împartă şoriciul în parlament.
Domnul, tovarăşul, excelenţa sa
Bumbici-bambilici,
Construindu-şi căpiţa ideologică
Văruieşte istoria falsificată
De alţi Bumbici-Bambilici.
(Ăsta a fost Florin)
Pauză cu ochii pe Loredana
Loredana ce mai vrei?
Pămătuf cu clopoţei?
Pămătuf şi clopoţei
Zornăie în al tău cap!
Capul meu nu le cuprinde,
Sunetul doar îl destinde.
Dar al tău ce ticluieşte?
Clopoţei, bobiţei
Sau vreo zece iubiţei?
Florinucea face mucea
În ograda lui Bambucea
Florinucea, Florinel
Florineşte doar niţel
Florinind în păducel.
Lori când lorinuleşte
Toată lumea se păzeşte.
Nu e rea,
Lorind vesteşte
Lorinările lui peşte.
Lorinel şi Lorinele
Au eliminat Georgela,
Ea s-a apucat de gard
Lorinind spre Loringard.
(Florin, Loredana, Gigi & Costel)
Jonglerii cu toate douăzeci şi cinci de cuvinte
pe care Costel Bunoaica le poate face
fără să-şi luxeze ceva
Îţi scriu, iubito, de pe-un colţ de masă.
Aici, o cioară şi-un berbec umflat
au atentat la poezie, crezând că nu e lucru
complicat s-aşezi pe foaia coborâtă din proţap
chiar sincretismul lui Florin. Sofisticat...!
- Nu-i simplu – sare capacul de pe un castron - ,
nici lemn să spargi, nici foc să faci în casă.
- Ce nu-nţelegeţi voi e că un felinar (zise colacul
ce păzea covata) n-alungă bruma din fereastră
se i pune pata. Aşteaptă să coboare din senin
subtilitatea, să treacă peste pod ziua şi noaptea.
Şi-abia apoi fură cetatea. Şi o-mpărţi egal la boi.
E trist când un bărbat turbat – prins în flagrant
Cu Floarea – răstoarnă peste sat
toată duhoarea. Desigur, simbioza dă culoare
lacrimei ivite din păcat...
O fabrică de vise mi-ar trebui şi mie, să iau
furtuna în chirie şi să o culc într-o felie
din iluzoriul meu palat.
Axiomatic gând. Scuzaţi ... Rahat!
Acum că este toamnă în hambar
şi trec prin noi căruţele cu var,

desprind din orizont mareea
şi calc în greblă. De aceea,
căpiţa-i plină de şorici, de stihii vechi,
de bambilici...
Un lubric mic lipseşte-acum:
- Florine, dă cu spray şi-aprinde-n pom
lumina de Crăciun! (C. B.)
Cioara filozoafă
O cioară pătând orizontul
Medita pe felinarul public.
Nu e lemn, îşi spuse,
Nici foc,
Dar acasă poate să însemne
Un berbec la proţap
Sau un colac mucegăit în castron
Pe cuptorul rece,
Ori un covrig uitat sub gardul viu.
Ce sofisticată poate fi viaţa,
Un zbor subtil spre o altă dimensiune
Sincretică,
Bănuită, dar intangibilă.
Furtună într-o lacrimă,
Flori născute într-o fabrică de flori,
Bărbatul acela trăieşte
Într-o simbioză perfectă cu privata politică
Scursă în rahat
Şi inventează excremente axiomatice,
Repede digerate,
Turbat digerate
În stomacul politic dâmboviţean.(F. M. Ciocea)
Nici Loredana nu şi-a scrântit mintea
în cele douăzeci şi cinci de cuvinte
Profesorul de idei de-a gata
Vorbea în cuvinte sofisticate
Cum ar fi: subtilitate sau sincretism.
Afară iarna dădea să vină
Prevestită de ciorile mai negre ca noaptea.
Îmi era dor de acasă,
De focul din sobă, de felinarul
De pe strada noastră, de sperietoarea
Din vie, de gardul din lemn putred,
De mama împărţind covrigi colindătorilor,
De tata făcând berbec la proţap.
Mă gândeam la copilărie
Ca la un colac de salvare
Când m-a trezit vocea profesorului
Cu sonorităţi de capac trântit peste vise
Ori de castron făcut bucăţele
Vorbind despre mama sincretismului în literatură.
Mama lui de sincretism!
Eu fugisem demult spre acasă,
Îmi încălzeam rănile la focul din sobă
Trăsesem cortina peste toate „ismele”.
Pe jumătate din felia mea de viaţă
Se află o fabrică de rahat turcesc,
Pe cealaltă jumătate s-a pornit furtuna.
Cele două jumătăţi se află-ntr-o simbioză perfectă.
Cândva aveam şi principii
Care sunau aproape axiomatic,
Cu care lătram la lume
Precum un câine turbat.
Toate, dar toate, s-au prăbuşit
Sub ameninţarea unui bărbat de demult
Pe care-l văzusem – numai eu îl văzusem –
Vărsând o lacrimă pe-o floare...(F. L. Dalian)
... Probabil şi Dobre
Sofisticatul Florin, privind spre o cioară,
s-a repezit spre felinarul de pază
convins că lemnul furat aseară şi dus acasă
va speria berbecul din vie pe-o rază
de kilometri distanţă, capac pe castron,
colac pe covrig în proţap de bonton,
foc sincretic, subtilitate de pom,
ruptă în jur de jumătate de om.
Pe-o felie de fabrică furtuna e-n floare,
Simbioza turbată se duce-n rahat,
Bărbatul axiomatic se duce spre mare
Ca o lacrimă-n cerul tău parfumat.(Gheorghe Dobre)

Refren: „Doar la Oaia literară / Vor veni berbeci, pe seară / Măi, măi” !!!
Florian ABEL
DE-ALE TRIBUNALELOR
Domnule Preşedinte,
subsemnatul, Jane Croitoru, domiciliat în
ghenitenciarul Perla, vă rog să-mi aprobaţi
recursul întrucât sînt nevinovat ceea ce
deasemenea ca şi lipsă de culpă o pot dovedi că
sînt victima unei împrejurări de conjunctură a
unei întâmplări de circumstanţă în cadrul căreia
mulţi martori ca şi medici au contribuit prin
conlucarare laborioasă la salvgardarea lipsei
mele de vinovăţie şi invers. În mare lucrurile s-au
petrecut aşa (pe uscat există suspiciuni):
Mă aflam cu presupusa victimă pe care
încercam să o resuscitez prin înpământare cum
văzusem în filme întrucât căzuse ca fulgerată la
întrebarea pe care i-o pusesem cu mâna dreaptă.
La o anumită adâncime a resuscitării a apărut
bărbatul ei care a început că "cum vă permiteţi" că
"ce mă ce" că "hau hau" că "lugu lugu" şi alte dastea, m-a stresat în aşa hal că m-a obligat să-i
introduc douăşpe lovituri de cazma între torace şi
abdomen, nici mai sus nici mai jos. La gestul lui
de cădere în genunchi, crezând că vrea să mă
molesteze fizic şi verbal la picioare, am avut un
reflex condiţional necontrolat prin care i-am
trecut vârful cazmalei milimetric pe lângă ceafă
dar lovind din faţă din greşeală. Eu am încercat să
aplanez conflictul ca dovadă că luându-i capul în
mână l-am privit în ochii care clipea contrar
spuselor martorilor şi i-am zis: "vezi mă creştine
în ce hal de mâhnire m-ai adus că puteam să te
rănesc!" De aceea intenţionez să pretind
despăgubiri pentru stresul şi acuzaţiile la care am
fost supus de către aşa zisul victimă pe care eu îl
consider inculpat ca şi avocatul meu sau măcar
rudele supravieţuitoare.
În concluzie vreau să concluzionez că întrucât
dorinţa de sex a fost benevol şi bilateral acceptată
de către mine în ce priveşte persoana respectivă
iar lipsa de ducere până la capăt e dovada clară a
nefinalizării actului în sine care nici nu s-a
petrecut, cer rechizitoriul revizuirii care prin
etatizarea părţilor se poate considera nulă şi
neavenită demonstrând eliberarea prin punerea
mea în libertate.

MANELE SOFISTICATE
Pentru creşterea nivelului calităţii manelelor,
propunem ca textele să fie elaborate de autori care
au trecut prin marile universităţi şi nu degeaba,
preluând din acestea, pe lîngă alte materiale de
trebuinţă zilnică, o grămadă de termeni literari
sofisticaţi, meniţi să îmbunătăţească calitatea
textelor şi impactul lor asupra maselor. Iată un
exemplu:

RETURNEAZĂ-TE,
IUBITO, ÎNAPOI!
Io te-am iubit, iubito, cum nici n-ai sesizat
Când dragostea din mine mi s-a elaborat
Şi-ai dispărut bilingvă iar io privesc apoi
Doar poza dân mobilul dă mii dă euroi.
În cordu-mi congruent tu ai făcut o rană
Ca într-o inumană penurie umană
Şi mă exorcizează o falie în piept
Dă aştepatarea ta în care sînt absent.
Tu m-ai iubit fluido tangenţial dă tot
Şi-mi pare că te doare adiacent în cot.
Mă disipez dă tine inoculându-ţi drama
Să zaci în solitudini, dă nu, să moară mama.

Că foarte retardabil io te iubeam dă mult
Şi-acu mă laşi mirific cu sufletu incult
Şi-am nişte sentimente aşa diazepame
Că-mi vine mitologic să-mi tai vena cu lame.
Iubirea pentru tine era aşa dă mare
Că toţi duşmanii mei stătea în suspendare
Şi-şi exprima incestu sublim în probitate
Că tu dădeai dovadă dă unicalitate.
Şi fumuseţea ta e-aşa dă deltaplană
Dă eludezi bărbaţii ca florili în cană
Iar când priveşti cu ochii tăi monoparentali
Duşmanii mei devine nişte extraverali.
Tu eşti cea mai morgană şi cea mai sexy sfântă
Ce mă iubea ilogic şi-apoi manele-mi cântă
Şi îmi spunea că viaţa e mai lubrifiantă
Cu-o mare duioşie foarte terifiantă.
Şi nu-mi păsa că-n valuri mă ataca duşmanii
Că-n mastercard la mine da valma curge banii
Şi io când cânt manele le dau clasă la toţi
Că-mi cumpără sidiu o groază dă netoţi.
Da dac-o fi vrodată să mi te returnezi
Dă dragostea mea tare o să-ţi aduc dovezi
Şi-o să-ţi ofer planeta cu toate dă pă ea,
Dă nu, să nu am parte dă epiderma mea!

CUGITO ERGO...NOMIC!
-Cum ţine post un canibal? Mănâncă numai
vegetarieni.
-Cică bătaia e ruptă din rai. Deci sadomasochiştii sînt nişte îngeri.
-Hărţuirea sexuală nu ţine de acţiunile
bărbatului, ci de slăbiciunile femeii ţintă.
-Problema femeilor cu picioare frumoase e că
sânt ele însele nişte probleme cu picioare.
-Deviza corupţilor: "Să începi fiecare zi cu
dreptul!"
-A căuta continuu perfecţiunea înseamnă a nu
fi niciodată perfect.
-Lipsa a ceea ce-mi doresc mă face să nu-mi
pese de ceea ce-mi lipseşte.
- Femeia romantică adoră ca bărbatul să vină la
ea cu o floare şi o poezie de dragoste, după ce i-a
bătut măr, eventual ucis, pe ceilalţi pretendenţi.
-Cine crede că bătrâneţea nu poate fi decât o
povară, îşi priveşte trecutul doar ca pe un blestem.
- Diamantele apar din cărbunele negru supus
temperaturilor extreme aşa cum ideile sclipitoare
se nasc din mocirla existenţială în incandescenţa
minţilor luminate.

Mi-e greu să merg
cu fiul meu la meci
(parodie oglindă după
„Mi-e dor să merg la meci”, de Laurențiu Ghiță)

Mi-e greu să merg cu fiul la un meci,
Să înfuntăm prin parcuri maidanezii,
Să văd cum, antrenaţi de bile seci,
Primim 5 - o scurt cu albanezii.
Mi-e greu să stau pe bănci de textolit
Lângă tifoşi cu mutre de hamal,
Să-mi vândă pe cinci lei orice pârlit
Seminţe într-un dop de "Sirogal".
Mi-e greu să îi croiesc dintr-un ziar
Rachetă, avion sau pălărie,
Că, de trei ani n-am cumpărat măcar
Un tub de igienică hârtie.
Mi-e greu să-mi văd copilul siderat,
Cum îl apucă spaima şi fiorii
Când pe gazonul verde retuşat
Aruncă, cu banchete, spectatorii.
Mi-e greu să-l duc să-nveţe biliard,
Să-l văd privind din colţ cu toată mila
Cum intelectuali de bulevard
Înjură că "a dracu', proastă-i bila!"
E inutil să stăm pe stadion
(Deşi acolo ca în casă plouă)
Dar orişicine iese campion
Din banii lor n-or să ne dea şi nouă.
Mi-e greu să văd că nu mai mergem toţi
Ca-n sărbătoare, nimeni să nu ţipe
Înjurături. Dar merg şi cinci nepoţi.
Cinci inşi, ce-s partizani la cinci echipe.
Mi-e greu că nu mai văd un meci curat
Şi nici arbitru alb ca spuma nu e,
Da-s bucuros că-n N.A.T.O. am intrat,
Iar pe maidan strigăm ceva cu U.E.!"
Iar la sfârşit, ca să menţin isonul,
Mă tem cumplit că, până vine vara,
Retrogradează-Arena cu gazonul
Şi în final naţionala... ţara...

MURPHLORIANISME
-Numărul nuanţelor posibile creşte direct
proporţional cu numărul şosetelor desperecheate.
-Imediat ce arunci un obiect considerat inutil,
vei avea nevoie de el. Deci, cel care nu are nimic
este sigur că nu are nici o nevoie.
-Posibilitatea ca felia de pâine unsă cu unt să
cadă cu untul pe covor e direct proporţională cu
posibilitatea de a cumpăra unt.
corolar:
în cazuri extreme, e valabil şi cu margarină.
soluţie:
renunţaţi la covor. Nu cumpăraţi margarină.
Spălaţi totuşi gresia de două ori pe zi.

S-a prins OAIA LITERARĂ !
Supliment realizat de:
Gheorghe DOBRE
Foto: Florentina Loredana DALIAN

te urăsc !
te urăsc
te urăsc în toate metaforele
epitetele, în virgule şi în puncte
urăsc când plâng din cauza ta
eşti cea mai mare durere pe care n-o pot duce
ramâi mereu ascuns
în sufletul ăsta blestemat care te iubeşte
pân la moarte şi dincolo de ea
urăsc când vii acasă
şi taci
de parca nu avem ce vorbi
te urăsc pentru că ai spus că nu mai vii
te urăsc pentru toată suferinţa din mine
urăsc când tremur
de frică să nu te pierd
te urăsc pentru indiferenţa ta
te urăsc pentru că merg prin casă
asemeni mortului în cele 40 de zile
îmbrăţişez pereţii ca o nebună
înghit lacrimi şi îmi aduc aminte de tine
te urăsc, te urăsc
te urăsc!
Eu
merg prin ruine
caut luna.
periodic mă închid
în penitenciare.
îmi place să zbor ca gloanţele
prin lume

Irina Rapcea,
Criuleni, Rep. Moldova
deseori îmi pun podoabe
şi mă înec în cărţi.
câteodată mă aşez la masă
flămândă de strofe
în schimb primesc
o pâine
pe care o aşez în capace
şi le pun la fereastră.
îmi place si pâinea uscată
care deseori îmi aduce a
oameni uscaţi şi bociţi.

vom vorbi despre copii,
serviciu, familie
şi tot felul de întrebări
care ne frământă
numai despre Noi nu!
***
Iubitule,
hai să cuprindem marea
ca mama ce-şi ia în braţe pruncul prima dată

uneori tac, tac mult.
***
ne vom pierde şi noi prin lume
nu ştiu când va fi asta
poate într-o bună zi sau noapte
ne vom rătăci prin oameni
şi străzi
între noi drumurile se vor încâlci,
vor fi râuri bătrâne
şi o altă viaţă.
cu papucii în dinţi
şi cu o soartă nouă
ne vom întâlni peste douăzeci de ani

ştiai că sarea nu e numai la fundul mării ci şi în
adâncul sufletului ?
Iubitule ştiai că lacrimile se scurg ca vinul
la început de toamnă?
Ştiai că cerul vine şi pleacă la fel ca soarele şi luna
pentru că eu ştiu doar cer albastru, iar azi
era fumuriu şi trist
Ştiai că frunzele au aripi la fel ca păsările şi toamna
nu cad
ci zboară;
Ştiai că mâine trebuia să mor?
iubitule ştiai?

Minciuna din Litera-Proza

From: Marius Stan
To: Loredana Danila
Sent: Monday, November 19, 2012 12:31 AM
Subject: a unsprezecea porunca

Vai ce bine e că avem păreri atât de diferite. Eu
cred că “a unsprezecea poruncă” trebuia să fie:
"Visează!" Chiar şi în Marele Oraş, unde e aşa
uşor să te pierzi. Aşadar "...depărtându-se uşor,
precum o ambarcaţiune care se depărtează de
mal", cam aşa am perceput povestirile tale, o
poartă întredeschisă către trecut, uneori cu
duioşie, alteori cu cruzime. Tipul de literatură
care îmi place mie: dulce-amar.
Un mic tratat de compasiune, despre călători şi
mereu alţi călători, fie în Gara de Nord fie la
Moară, poate mai mult decât atât, un tratat despre
riscurile şi pacostea bunătăţii.
Zina m-a chinuit cel mai mult. "-Trăiaţi în
păcat? - Arată-mi unul care nu trăieşte!" m-am
bucurat eu. Şi când mi-era lumea mai dragă,
"Oameni buuuni, nu răstigniţi iubireaaa!" Nu,
Nu, Nu, Nu!
Dar a venit Clementina şi m-am topit.
Frumoasă, distinsă, elegantă povestire.
Şi apoi Vasea. Aşezată în centrul de greutate al
cărţii, desprinsă parcă din Cehov sau Turgheniev,
istoria vieţii şi morţii lui Vasea m-a tulburat. Nu
numai că am lucrat şi eu în clădirea ICECHIM (la
Institutul de Chimie Fizică, în laboratorul d-nei
Zaharescu, ha!), nu numai că am tresărit când am
citit despre "academiciană" şi frigul din
laboratorare, dar n-am putut să nu mă opresc şi să
fac o pauză lungă după: "A zis tovarăşul Vasea că
vă iubeşte şi vă roagă să fiţi nevasta lui". Imediat
gândul mi-a fugit la Esenin: "Draga mea,
dumneavoastră nu m-aţi iubit", în Scrisoare
Către o Femeie, una dintre cele mai frumoase
poezii din toate timpurile. Da, Da, Da, Da!
Pe urmă am citit aşa ameţit până la Plasa
Monofilară despre care atunci când am citit-o în
Helis am zis "Aha!" Mi-a plăcut din nou, ca şi
Cântecul/Călugărul.
"Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul
limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi."
Marius

şi-om râde copilăreşte
ca doi melci veştejiţi
şi-om povesti pe ce cărări am păşit
ce pietre am cărat
şi pe unde am înotat.

Marius Stan
Gheorghe Dobre
Message flagged
FROM:
TO:

Sunday, November 25, 2012 7:05 AM

From: Marius Stan
To: Titi Damian, Subject: Norul
Subject: romane
Dragă Titi,
Trebuie să spun de la bun început că nu m-am
aşteptat. Fagul, Umbra şi Norul m-au lovit cum
loveau trenurile cutiile de carton pe care le
puneam noi, copii bezmetici, pe liniile de cale
ferată undeva lângă cantonul din Alexeni. Într-un
fel, romanele tale sunt o cronică a tuturor
familiilor cu rădăcini în Bărăgan sau Muscel. E ca
şi cum mi le-ar fi lăsat bunicul Marin moştenire.
Mă gândeam într-o zi că n-am ţinut un jurnal în
perioda 1985-1989 şi s-ar putea să uit cum era
viaţa în amurgul societăţii socialiste multilateral
dezvoltate. Acum sunt liniştit. Lumea aceea este
prinsă cu măiestrie în fotografii alb-negru în
partea a doua a Norului. Şi cozile, şi cooperativa
"Ochiul şi Timpanul", până şi excursia în
Germania de Est. Şi nu orice fel de fotografii:
unghiuri surprinzătoare, dialoguri în limbajul
acelor ani, acum uşor desuet dar atunci plin de
subînţelesuri, şi mai ales mentalităţi rurale şi
urbane ale acelor vremuri.
Am amânat deschiderea Norului ghicind că o
voi citi pe nerăsuflate, că voi avea nevoie de timp
neîntrerupt să o absorb. Citind, am retrăit cea mai
frumoasă parte a vieţii, tinereţea înnorată a
generaţiei mele.
Cu mulţumiri şi preţuire,
Marius

Dobre,
N-am apucat niciodată să-ţi spun cum am fugit
eu în America. Dar tot cam aşa, cu amaru-n suflet
şi nebunul după mine.
Tu eşti de vină! Tu şi cu Gabriel Garcia
Marquez, pe care mi l-ai băgat pe gât la o şedinţă
de cenaclu la casa de cultură din Urziceni. Parcă
te-aud cum ai zis “Dacă n-ai citit Marquez n-ai
citit nimic!” şi m-ai îmbrâncit în nisipul mişcator
din Macondo. Iar acum, citind cartea asta a ta, mam făcut din nou slugă, de data asta la boierul
Zipa, eu şi toate fecioarele numite Maria, eu şi
Spiros şi Mavros şi paharele lor în care “cu o
clipă-n urmă clipocise ţuica”, traversând cum zici
tu “un septembrie brun, arămiu, de-ţi venea să
mori odată cu frunzele”, în lumina gălbuie şi
visătoare a lui Chirico. Tu eşti de vină, tu m-ai
îmbolnăvit de literatură, de idealism, de utopie.
Şi cum “luna muşca lacomă din întuneric” iar
eu citeam Şase Texte de Buzunar, m-a cuprins aşa
o teamă că de fapt n-am plecat niciodată din
Urziceni, din oraşul în care “nu scapă nimeni fără
să salute sau să fie salutat”, că am rămas legat cu
sfori nevăzute de Marele Păpuşar ca o “pasăre de
lungime variabilă” ce încă se zbate în plasa de
fluturi a nostalgiei.
Cu toate astea nu, n-am să-ţi spun dacă mi-a
plăcut proza din Minciuna din Literă. Îţi spun în
schimb că locuiesc lângă una dintre cele mai mari
biblioteci din lume şi că acolo, la o masă, am citit
Mâinile, Tablou Impresionist şi Balaurul. Ultima
s-a desprins parcă din Cartea de Nisip a lui
Borges, cel care a trăit toată viaţa într-o bibliotecă,
în inima pământului. O alta s-a aşezat lângă
Jucătorii de Cărţi ai lui Cezanne.
Şi gata.
Marius Stan

Marea minune a transformărilor începea să se
petreacă şi dincolo de Calea Victoriei. Cel care ne
dezvăluie amănuntele acestor transformări este juristul
şi scriitorul Iancu Cerkez, ai cărui fraţi, Nicolae şi
Grigore, prin natura profesiei lor de arhitecţi şi ingineri
constructori, s-au aflat în mijlocul acelor eforturi de
modernizare a Capitalei.

Marian Ştefan

ARHITECŢI ROMÂNI ŞI STRĂINI
„Bucureştiul actual, scria el în 1890, nu seamănă nici a
oraş turcesc, nici europenesc. E într-o stare de completă
transformare, înfăţişând cele mai numeroase contrasturi. A
fost loc mult. Perimetrul ar putea să conţină o populaţie poate
înzecită. De la Bariera Cotrocenilor până la Bariera Moşilor
fiecare s-a întins cât a vrut, a zidit cum i-a plăcut. Nici o
regulă, nici o ordine, nicăieri. Linia dreaptă, estetica,
perspective – neobservate. Nici o idee de artă, de gust, de
arhitectură. Afară de casele boiereşti, care erau mai nalte,
încolo tot cocioabe risipite, arătând ochilor, în loc de faţade
regulate şi bine întreţinute, ruine pline de umezeală şi
murdăriile curţilor, grajdurilor, coteţelor altor construcţii de
scânduri mucezite. De aici şi astăzi, prin suburbie nici o
stradă dreaptă şi regulată – cincizeci de cotituri, mulţime de
locuri virane, îngrădite cu scânduri şi neîngrădite. Câte cincişase case, la mari distanţe, pierdute printe copaci, formează o
stradă.
Această stare însă tinde din ce în ce să dispară, şi de vreo
paisprezece ani mai cu seamă, îmbunătăţirile şi schimbările
sunt imense. Au început să vie de prin şcolile străine tineri
arhitecţi români şi străini (francezi – vreo doi-trei), cu
cunoştinţe bune şi cu gust. Cei mai de vază actuali sunt
Gottereau, Blanc, Mincu, fraţii mei Grigore şi Nicu (care a
zidit Ministerul de Finanţe [de fapt, cele două aripi laterale
adăugate vechii Case Romanit de pe Calea Victoriei] şi a
diriguit lucrările Băncii Naţionale după planurile lui Cassien
Bernard), Galleron, Montureanu, Beneş şi alţii. De la ei a
început să se zidească temelii fără umezeală, să se dea o altă
compoziţie varului şi tencuielii, să se formeze fabrici
sistematice de cărămizi bune (cele de mai înainte se făceau de
ţigani). Au venit mulţime de lucrători italieni de când cu
zidirea bisericii catolice Sfântul Iosif. Unii zidari, alţii
săpători de piatră, alţii lucrători în stuc şi pardoseli cu mosaic.
S-au deschis cariere de ciment şi piatră în Prahova şi Muscel
[…]. De altă parte, numeroasele instituţii de credit care s-au
format în intervalul acesta, precum Banca Naţională,
Creditul urban, Societatea de construcţii etc., adâncind şi
înlesnind capitalurile, s-a dat un mare avânt construcţiilor. Se
zideşte pe capete în toate părţile, locurile se strâmtează şi se
scumpesc. Gustul însă al clădirilor joase persistă; mai fiecare
casă priveşte în dosul celeilalte.
Se împuţinează însă din ce în ce acele case stil nici într-un
fel, nemţesco-evreiesc, care din corpul principal pornea un
şir de camere, bucătării, dependinţe, dând toate pe un coridor
de lemn cu geamlâc de cel mai urât aspect. Dispar asemenea
cu încetul acele sălbatice şi barbare curţi de biserici pline cu
cruci de piatră strâmbe şi grosolan cioplite, rămase de pe când
se îngropa pe lângă biserici.
Strada principală e Podul Mogoşoaiei, numit, de la
defilarea trupelopr după Războiul de la 1877-1878, Calea
Victoriei. Porneşte de la capătul străzii Carol (mai înainte
strada Franceză) şi merge, făcând din nenorocire mai multe
cotituri, până la şoseaua zisă Kiselev. Aici e mişcarea
principală, aici prăvăliile cele mai frumoase şi elegante, aici
se încurcă birjarii muscali şi-şi dau rendez-vous toţi pierdevară. E şi cea mai bine întreţinută, cu guri de apă, cu trotuare
de lespezi, cu pavagii de granit din Belgia. Partea cea mai
civilizată şi europeană – de la grădina Episcopiei la Bulevard.
Aici se ţin şir, de o parte şi de alta, casele cu câte două-trei şi
patru etaje, cu sticle mari de sus până jos la etajele prăvăliilor,
strălucind seara de lumina gazului. Construcţiile principale
sunt spre Şosea: Casa de depuneri, zidită mi se pare de
Gottereau; alături, o urâtă curte de biserică, în faţă un imens
loc viran, piaţa Constantin Vodă. Apoi, tot pe stânga, Hotel de
France. În faţă, pătratul cu două rânduri al Caselor bisericii.
Alături, cam dărăpănate şi urât vopsite cu galben, librăriile
Socec; alături o curte deschisă, cu Prefectura Poliţiei;
Legaţiunea rusească terminată, cu două aripi de clădiri
construite acum de curând. Pe cealaltă parte a străzii – Palatul
Dacia, Casele Vasilache Paapa, Palatul Nifon. Pe urmă, iar pe
stânga, Hotel Bulevard, biserica dărăpănată şi curtea plină de
bălării de la Sărindar. În faţă, Casele Greceanu, Casele
Popovici etc. Apoi, Hotel Broft, nou; în faţă, faimosul hotel şi
cofetăria Capşa, tot în faţă, Casele Lahovari, între două porţi
de piatră, foste palat al lui Grigore Ghica Vodă.
Casele boierului Oteteleşeanu, un singur rând, în spate
însă cu o grădină magnifică. Apoi, Piaţa Teatrului, cu Teatrul
şi în faţă hotelul nou Continental. Casele Török, unele dintre
cele dintâi cu trei etagiuri, care au început să înfrumuseţeze
oraşul. Iar una dintre cele dintâi case cu patru etagiuri a fost
Casa Bosch, în faţa Pieţei Teatrului; în casele Török dinspre
Teatru, o cunoscută cofetărie, Fialkovski, acolo se adună la
vorbă toţi gură-cască obişnuiţi ai Pieţei Teatrului. Tot pe
stânga, Pasajul Român, aici e vechiul magazin al lui Müller,
pieptănarul, cu bronzuri, lămpi etc. În faţă este cusătoreasa

franceză M-me Paul, şi de această parte în casele bisericii
Kretzulescu, d-na Jobin, cu cămăşerie şi cravate franţuzeşti,
şi d-na Briol, îmbracă după modelele de la Paris pe elegantele
Bucureştiului. Apoi vine Palatul regal, care s-a completat cu
corpul din fundul pieţei sau Curţii regale, unde sunt saloanele
de recepţie şi cu celelalte aripi unde e corpul de gardă. Printre
clădirile regulate care se continuă – în faţă de Palat e mai
urâtă, cu o curte cam neîngrijită, Casa Cretzeanu. Mai departe
ceva de Palat, pe dreapta, înainte, vin Piaţa şi scuarul
Episcopiei (acolo fusese metohul Episcopiei de Râmnic) cu
Ateneul în fund.
Şirul caselor mai mult sau mai puţin regulate urmează
până dincolo de Palatul Ştirbei şi de Ministerul Finanţelor
[astăzi Muzeul colecţiilor]. Apoi începe un cartier de case
particulare cu curţi, iar la capătul podului, vin cârciumile,
simigeriile, brutăriile, toate înconjurate de o lume de
ungureni rândaşi şi vizitii.
Şoseaua, care continuă spre nord, dincolo de barieră,
Calea Victoriei, e locul de plimbare şi de întâlnire în trăsură.
De la rondul intrării, unde este un jet d'eau, o alee de tei
străbate o grădină cu frumoşi arbori, trece de-a lungul câtorva
vile: Vila Gănescu, Vila Iarca, vila fostă Danielopolo, iar pe
dreapta vilele prinţului Mitică Ghika, vila Kogălniceanu
(fostă a unei baronese Uskul) cu un parc magnific, vila
cofetarilor Capşa (fostă a unui boier Argyropolo). De aici
până la rondul al doilea nu mai e nici o construcţie însemnată;
o lăptărie şi un şes întins; teii însă urmează până la Băneasa.
S-a început a se face plantaţii masive şi de la rondul al doilea
înainte până pe la Şcoala de Agricultură şi până la lăptăria de
vizavi, instalată într-o fostă vilă a răposatului Costache
Brăiloiu.
Până la rondul al doilea, Şoseaua, de astă vară, e luminată
cu lumină electrică.
În apropiere de Şosea, pe dreapta, lângă un eleşteu, e o
grădină numită Herăstrău, cunoscută din timpul boierilor şi
unde şi acum se fac, pe nopţile de vară, partide fine, cum zic
francezii […].
Bulevardele actuale sunt încă puţin populate: Bulevardul
Academiei are decât vreo trei clădiri: Palatul Universităţii şi
în faţă o grădină rău îngrijită, cu trei statui, a lui Eliade, a lui
Mihai Viteazul şi a lui Lazăr. Bulevardul Elisabeta sau al
Băilor Eforiei, care coboară spre Cotroceni, iarăşi de pe la
Palatul Monitorului oficial înainte mai nu e zidit. Acum se
termină, în faţă, noul Liceu Lazăr. Iar noul boulevard care
merge la Obor, trasat, pavat şi deschis de câteva luni prin
stăruinţa primarului Pake, e încă gol de clădiri însemnate.
Cheiurile Dâmboviţei, formate la canalizare, sunt de
asemenea încă pustii. Toate acestea sunt cartiere în
formaţiune. Pe cheiul de lângă Doamna Bălaşa, ieri,
duminică 6 octombrie a.c. 1890, s-a pus de rege piatra
fundamentală a noului Palat al justiţiei.
Un cartier populat este Piaţa Sf. Gheorghe, cu străzi care
radiază spre Moşi, spre Văcăreşti, Sf. Vineri, spre strada
Franceză.
Strada Lipscani – numai prăvălii şi contuaruri de schimb.
În această stradă se află noua clădire a Băncii Naţionale, până
acum singura casă clădită toată în piatră (de Rusciuk), a doua
va fi a fratelui meu Grigore, pe Calea Victoriei.
Câteva străzi cu case frumoase de proprietari: Călăraşi,
Domniţei, Mercur, Calomfirescu.
Dealul Mitropoliei, care l-am cunoscut gol şi urât, s-a
plantat de către răposatul mitropolit Calinic.
Mai multe licee şi şcoli frumoase şi igenice s-au construit
în anii aceştia; între altele, Şcoala de poduri şi şosele, lângă
Gara de nord, Şcoala veterinară pe chei (de fratele meu Nicu),
Liceul Lazăr, pe Bulevard.“ (Iancu Cerkez).

TRAMVAIELE
Într-un fel sau altul, Capitala creştea, punând cu tot
mai multă acuitate problema transportului în comun. La
început carul, cu boi sau cai, mai apoi trăsura... Au apărut
tramvaiul, apoi tramcarul... Cum au evoluat aceste
transporturi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
aflăm din relatările memorialistice ale lui Constantin
Kiriţescu:
„Pe timpul copilăriei mele [deceniile VIII-IX ale veacului
XIX] exista o singură linie de tramvai: celebra linie Gara de
Nord-Bariera Moşilor, cu un traseu lung şi cotit. Linia
aparţinea vechii „Societăţi a Tramvaielor“, cu capital străin.
Tramvaiele, trase de doi cai, plecau din faţa Gării de
Nord, mergeau de-a lungul Căii Griviţei, prin Manea Brutaru,
treceau prin faţa Catedralei Sf. Iosif, se angajau pe str.
Câmpineanu şi, când ajungeau de vale de Teatrul Naţional din
Calea Victoriei, li se adăuga de ceatlău un al treilea cal care-şi
da opinteala de ajutor ca să facă greul vehicul să urce rampa

spre Calea Victoriei. Când ajungea în dreptul cafenelei
Fialcovski – mai târziu Berăria Cooperativă – din colţul Căii
Victoriei, calul era deshămat şi condus din nou la vale, pentru
a reîncepe munca lui de sisif cabalin cu vagoanele următoare.
După ce trecea de hopul de la Teatrul Naţional, tramvaiul
o lua spre bariera Sf. Gheorghe şi de acolo, de-a lungul Căii
Moşilor, până la Obor şi Câmpul Moşilor. Din această linie se
desfăceau două ramuri: una spre Calea Dorobanţilor, iar alta
spre Bariera Vergului.
Abia prin 1892 a fost înfiinţată a doua Societate de
tramvaie, tot cu capital străin, care a deschis linii mai
numeroase. Având depoul în strada Teilor, primele linii au
fost: Teilor–Ştirbei Vodă–Izvor–Oppler. Vagoanele acestei
societăţi erau mai mici şi aveau un singur cal. Ele opreau
oriunde li se făcea semn de călătorul care voia să se urce sau să
coboare. Era mai mare jalea să vezi pe bietul cal, proptindu-se
în picioare şi opintindu-se să urnească din loc vehiculul, după
fiecare din desele opriri. Stabilirea de staţii cu opriri
reglementate a fost o cucerire tardivă, obţinută cu greutate.
În acelaşi timp cu tramvaiul «nou» au fost puse în
circulaţie şi «tramcarele», omnibuse trase de cai. Erau două
companii, dintre care cea mai populară prin incomoditatea
vehiculelor şi fluctuaţia traseelor fusese înfiinţată de un
oarecare Toma Blându. «Tramcalu lui Toma Blându»,
ajunsese subiect de inspiraţie al ziarelor umoristice şi al
cronicilor vesele. George Ranetti (1875-1927) l-a exploatat
până la saţietate în ciclul de anecdote puse pe seama lui «Don'
Paladu».“
Apariţia tramvaiului electric a reprezentat o
adevărată revoluţie. Iată o scurtă consemnare din
jurnalul lui Iancu Cerkez, purtând data de 29 noiembrie
1894:
„Am văzut pentru întâiaşi dată circulând pe Bulevardul
Academiei întâiul tramvai electric în Bucureşti; merge între
Cotroceni şi Moşi… Firele curentului sunt aşezate deasupra
căii la o înălţime oarecare. Contactul trăsurii cu curentul se
face printr-un fel de cadru metalic în formă de T, aşezat pe
coperişul vagonului“.
La început bucureştenii l-au întâmpinat cu ostilitate:
„Tramvaiele electrice, mici, de culoare galbenă,
zgomotoase, au început să circule. În primele săptămâni s-au
produs câteva accidente – datorită vitezei lor simţitor mai
mari decât a tramvaielor cu cai –, care au făcut să răbufnească
scandalul, de astă dată pe tema «tramvaiului asasin»! După
aceasta, lumea şi-a dat seama de binefacerea pe care o
reprezentau mult hulitele tramvaie electrice şi de faptul că
viitorul le aparţinea. Ele au legat nu numai cartierele oraşului,
dar şi «comunele suburbane», contribuind la dezvoltarea tot
mai rapidă a oraşului“. (Constantin Kiriţescu).
1890: „Când era primar Fleva [1884-1886], acum vreo 45 ani, el a introdus căruţele de curăţat gunoaiele de prin curţi;
tot el a pavat bordurile lacului din grădina Cişmigiu. Pake
[Protopopescu] a pavat fundul [lacului] cu asfalt. E de sperat
că după aceste îmbunătăţiri lacul nu va mai fi un focar de
friguri. Primarul actual [Pake Protopopescu] pare a voi să
înfrumuseţeze şi să mai mărească această grădină frumos
situată chiar în oraş“(Iancu Cerkez)
„Prin 1891, fiind în clasa a IV-a a gimnaziului, am făcut
cunoştinţă cu proaspăta invenţie a gramofonului, numit pe
atunci fonograful lui Edison. Directorul gimnaziului ne-a
strâns într-o zi în sala cea mare a localului şi, după ce am plătit
taxa de 20 de bani, am asistat la demonstraţia făcută de un
neamţ cu mica, dar miraculoasa maşină. A răsucit o manivelă,
sulul îmbrăcat într-o hârtie albă a început să se învârtească, iar
prin pâlnia larg deschisă au pornit cascade de discursuri în
limbi străine, cântece răguşite, întretăiate de mormăituri şi de
guiţături. Spre mai mare convingere că nimic nu este
contrafăcut, neamţul a cerut ca un elev cu voce bună să cânte
ceva în faţa pâlniei. A ieşit Costică Damian care a cântat «Ştii
tu când te ţineam pe braţe…», ceea ce a făcut pe directorul
Ottescu să se cam încrunte. Neamţul a învârtit încă o dată
manivela, a potrivit sulul, a zguduit aparatul de câteva ori, iar
a mai învârtit manivela – şi – minune: pâlnia a început să
debiteze cântecul camaradului nostru, reproducându-i
aidoma modulaţiile, până şi tusea cu care cântăreţul îşi
dresese la un moment dat glasul.
Acelaşi mare succes a avut şi proba a doua, făcută cu
colegul nostru Traian Apostolescu [,] care, ca să nu fie mai
prejos de Damian, a început să cânte cu suspine: «Te-am
văzut când stai pe patul tău culcată», ceea ce a făcut pe
Ottescu, enervat de repertoriul libertin al şcolarilor săi, să se
ridice de pe scaun şi să strige: «Ajunge!». Apostolescu se opri
şi, după indicaţiile şoptite de neamţ la ureche, sfârşi cu un
strănut improvizat şi cu exclamaţia: «Trăiască Edison, marele
inventator!».“ Gramofonul a reprodus fidel, deşi pe un ton
gutural, şi această nouă manifestare, inclusiv contribuţia
vocală a directorului. Proba era făcută: nu putea fi vorba de o
scamatorie, cum pretinseseră scepticii, refuzând să sacrifice
cei 20 de bani, nici de vreo «şmecherie americană», cum
bănuiau alţii, ci de o invenţie minunată şi de mare viitor:
aceasta a fost concluzia trasă de directorul nostru în mica
cuvântare cu care şedinţa s-a încheiat. Am plecat acasă foarte
impresionat.“ (Constantin Kiriţescu).
19 aprilie 1898: „Am văzut circulând aici, în Bucureşti,
prima trăsură automobilă“. (Iancu Cerkez).
(continuare în numărul viitor)

(urmare din numărul trecut)

Alexandru Bulandra

III. Chipurile lui Socrate
D. Triunghiul morţii lui Socrate
1. Mă voi ocupa în continuare de cei trei acuzatori ai lui
Socrate, deşi nu-mi face plăcere, ci doar pentru simplul
motiv că şi Iov a avut, la rândul lui, trei astfel de cunoscuţi pe
care i-am numit “prietenii-acuzatori.” Spre deosebire de
aceştia, însă, acuzatorii lui Socrate îi erau duşmani de
moarte, şi acest lucru mă cutremură întrucât nu-l înţeleg:
cum să ajungi să urăşti într-atât un om ca Socrate ? Dacă
acuzatorii lui Iov se manifestă ca apărători ai preceptelor lui
Dumnezeu şi se cred îndreptăţiţi să ia hotărâri în numele Lui,
cei ai lui Socrate se prezintă, prin actul de acuzare, ca
apărători ai cetăţii şi viitorului ei: “Socrate calcă legea
stricându-i pe tineri şi necrezând în zeii în care crede
cetatea, ci în alte divinităţi, noi.” (24b,c) (14,p.23)
2. Pedeapsa cu moartea cerută de Meletos, Anytos şi
Lycon arată măsura urii pe care Socrate o iscase în sufletele
lor. Care să fi fost cauzele acestei stări conflictuale ajunsă la
paroxism ? Mă gândesc că ele ar trebui să fie de o extremă
gravitate dacă au generat o asemenea încleştare. Pentru a
ajunge să le cunoaştem, cred că ar fi bine să distingem între
motivele personale, pe de o parte, şi proiecţia lor la nivelul
structurilor conştiinţei colective, de cealaltă parte. Altfel
spus: înainte de a fi existat în forma pe care o găsim în actul
de acuzare, ele au stârnit nemijlocit nemulţumirea şi
adversitatea individuală, subiectivă a viitorilor acuzatori.
3. În volumul “Experimentul Iov” am analizat în detaliu
comportamentul verbal al celor trei prieteni-acuzatori,
constatând cine era liderul, care a fost strategia lor de atac
etc. Acelaşi model o să-l aplic şi în cazul acuzatorilor lui
Socrate, întrebându-mă cine era conducătorul acestui grup
şi, vorba poetului Mihai Eminescu, “ce-l mâna pe el în luptă
?” Răspunsul la prima întrebare l-au dat majoritatea
exegeţilor – Anytos a fost “capul răutăţilor”. (19,p.116; 20,
pp.38-40). La a doua întrebare, însă, părerile sunt împărţite,
gravitând în jurul motivelor politice şi personale.
4. La finalul “Apologiei” sale, Xenofon relatează
următoarea scenă petrecută imediat după ce judecătorii l-au
condamnat la moarte pe Socrate: “Se zice că zărindu-l şi pe
Anytos trecând, Socrate spuse: - Bărbatul ăsta e mândru nu
glumă, că a săvârşit o mare şi minunată ispravă, cauzândumi moartea. Şi asta fiindcă, văzându-l cum s-a ridicat la cele
mai înalte funcţii în Stat, l-am sfătuit să nu-şi facă şi fiul
tăbăcar.” Cred că aici, Socrate, cu limbă de moarte, îl arată
pe Anytos ca fiind, în afara oricăror îndoieli, principalul
artizan al condamnării sale abia pronunţate. Mai mult, el
dezvăluie şi care ar fi fost motivul pentru care Anytos i-a
devenit, oarecum peste noapte, duşman de moarte: un sfat
inoportun. Nu înţeleg ! “Ce păcătos e omul ăsta ! spuse în
continuare Socrate. El nu vrea să înţeleagă că numai acela
dintre noi care săvârşeşte fapte frumoase şi folositoare
pentru totdeauna este un adevărat învingător.” Adică
Anytos crede că, prin decizia judecătorilor, l-a învins pe
Socrate în conflictul deschis între ei de intervenţia acestuia
în relaţia lui Anytos cu fiul său. “Păcătos” - proclamă cu
năduf Socrate -, care-l ştia dinainte ca fiind plin de păcate,
ticălos fără scrupule, un om care calcă peste orice normă,
folosindu-şi puterea politică şi averea pentru a manipula
martori şi dovezi, cum a făcut-o şi în acest proces: “Nu mă
îndoiesc, atenieni, că cei care i-au <<instruit> pe martori
să jure strâmb împotriva mea, ca şi cei care s-au lăsat
ademeniţi s-o facă, vor trebui să recunoască că au săvârşit o
impietate şi o nedreptate cum nu se poate mai gravă.”
(5,p.239)
5. Mi se pare, totuşi, că exclamaţia lui Socrate îl vădeşte,
oarecum, depăşit de situaţie: nu şi-ar fi închipuit niciodată
că acest om este capabil de atâta răutate ! Răul acesta fiind,
iată, făcut, autorul lui se mai şi mândreşte cu el, ca şi cum ar fi
realizat un lucru foarte important pentru cetate, acum şi în
viitor. Cu alte cuvinte, l-ar fi depăşit pe Socrate şi la acest
capitol – vital pentru buna aşezare a fiecărui individ în
memoria comunităţii. Din acest punct de vedere, însă,
Socrate era împăcat cu sine.
6. Şi, lucru foarte curios pentru mine, Socrate îşi menţine
atenţia concentrată pe duşmanul cel mai puternic şi
nestrămutat al vieţii lui: “- Ce-mi rămâne acum, zise apoi
Socrate, e-aşa cum Homer îi pune pe unii eroi, când sunt
gata să moară, să prorocească – să fac şi eu o profeţie. Mai
de mult, am avut şi eu posibilitatea să-l cunosc întrucâtva pe
feciorul lui Anytos şi mi-a făcut impresia că-i un om
încăpăţânat şi ambiţios. Aşa că eu prevăd că el n-o să
rămână mult timp la meseria servilă pe care i-a hărăzit-o
taică-său, şi că, lipsit de o supraveghere serioasă, va cădea
pradă viciilor şi, fireşte, va merge din ce în ce mai mult pe
calea ticăloşiilor.” Era tocmai ceea ce Socrate, presupun,
încercase să evite prin sfatul său pentru tatăl lui: fiul tău nu
este dispus să urmeze acelaşi drum în viaţă cu al tău,
dorindu-şi ca început o altă meserie decât aceea de tăbăcar.
Cred că ar fi bine să stai de vorbă cu el şi să cauţi să-l
înţelegi; îl şti cât e de îndărătnic, iar vorba blândă mi se pare
a fi calea cea mai bună de urmat în cazul lui. Iată şi

Nepotului meu, Rareş
Moto:
“Psyhe conţine ceva divin, iar interesul fiecăruia
este să aibă grijă de sănătatea acestuia”.
(Proverb al lui Socrate)
observaţiile lui Xenofon: “Şi spunând acestea, Socrate nu sa înşelat, căci tânărul, dând în patima beţiei, umbla mereu
ameţit şi ziua şi noaptea; până la urmă, a ajuns că nu era de
nici un folos nici cetăţii, nici prietenilor, nici lui însuşi.
Anytos, la rândul lui, pentru faptul că nu i-a dat o educaţie
cum trebuie ca şi din pricina brutalităţii lui, a rămas toată
viaţa cu o faimă proastă.” (5,p.241) Altfel spus: şi cu privire
la tată, condamnatul avusese dreptate.În „Apărarea...” lui
Platon, când proroceşte, Socrate îi are în vedere pe cei care
„m-aţi osândit pe mine”.(39c,d) (...)
7. Revin la calea sugerată de memoriile lui Xenofon.
Socrate era antrenat ca să nu cedeze în dispute, iar procesul
poate fi văzut ca fiind prilejul unei astfel de confruntări cu
adversarii lui, poziţionaţi fiecare pe locurile disponibile în
astfel de situaţii: pe de o parte acuzatorii, de cealaltă parte
acuzatul, iar la mijloc, cumpăna virtuală a judecătorilor. Din
ce cauză cei trei duşmani ai lui Socrate au ales calea
judecăţii pentru a-l pedepsi pe Socrate ? Altfel spus: acest fel
de a-şi rezolva problemele le era mai la îndemână decât
altele ? Într-o dispută directă cu Socrate ştiau că nu-i pot face
faţă, iar o pedeapsă exemplară nu o puteau obţine decât
printr-un verdict judecătoresc. Aici aveau garanţia că vor
izbândi să-i dea lui Socrate lovitura finală. Pe ce se bazau ?
Cred că pe autoritatea politică a lui Anytos în noul regim
democratic abia reinstaurat, ca şi pe experienţa aceluiaşi în
câştigarea unui proces foarte greu, în anul 409 î.Hr., când era
strateg, „mituindu-i pe judecători.” (17,p.422) Toate acestea
au fost considerate de către atacatorii lui Socrate ca fiind
temeiuri suficiente pentru o victorie garantată şi răsunătoare.
8. Relaţia lui Socrate cu fiul lui Anytos, prin care tatăl se
vedea îndepărtat de fiul său, îmbracă în actul de acuzare
formula generală: “Socrate strică pe tineri...” Germenele
acestei învinuiri pare să fie sentimentul de frustrare trăit de
Anytos. Relaţia lui Socrate cu daimonul, cunoscută şi
acceptată tacit de toţi, devine “Socrate crede în alte
divinităţi, noi....” Aici înclin să cred că este vorba de invidie
pur şi simplu, pe care Anytos şi ai lui încearcă şi reuşesc să o
transfere în sufletul judecătorilor, care până acum nu ştiau ori
nu dăduseră atenţie acestei ciudăţenii în plus a lui Socrate.
Nici chiar Aristofan nu făcuse din ea un ac mai mult pentru
împuns pielea tăbăcită a lui Socrate. Xenofon spune: „În ce-l
priveşte pe Socrate, fiindcă s-a arătat mândru în timpul
judecăţii, el a trezit, în felul acesta, şi mai mult invidia şi i-a
determinat pe judecători să-l condamne la moarte.” (5,pp.
241-242) (...)
11. Tot citindu-l pe Xenofon, am mai aflat că, în anul 404
î.Hr., deci cu numai cinci ani înainte de proces, Critias, un
fost discipol al lui Socrate, îl defăimează pe maestrul său în
faţa poporului... Lucrul acesta m-a pus pe gânduri: chiar şi la
65 de ani, bătrânul înţelept era un personaj atacabil; el nu îşi
câştigase încă o poziţie respectabilă între atenieni, sau aici
aşa ceva era o imposibilitate ? Şi m-am gândit mai departe:
dacă un fost elev ajunge să-l urască pe Socrate şi, când are
puterea în stat, să ia măsuri, aşa-zicând, legale împotriva
lui, cu atât mai mult Anytos şi ceilalţi, care nu-i fuseseră
niciodată apropiaţi...
12. Apoi am dat şi de cazul lui Eutidem, tipic pentru un
tânăr adus de Socrate în situaţia de a recunoaşte: “Puterea
mea de judecată, mărginită cum e, îmi învederează că şi
întrebarea aceasta e încuietoare. Nu ştiu; poate că e mai bine
să mă abţin şi să nu zic nimic. În orice caz, simt că, curândcurând, ştiinţa mea nu mă mai ajută.” Iată şi observaţia lui
Xenofon: “Eutidem a plecat cu totul abătut, nemulţumit de
el şi socotindu-se, de fapt, ca un sclav. Mulţi dintre cei astfel
ruşinaţi de Socrate nu voiau să mai ştie nimic despre acesta,
iar el, la rândul lui, nu-i socotea decât ca pe nişte nătângi.”
Acesta era terenul propice pentru dezvoltarea germenilor
umilinţei şi urii, pe de o parte, şi ai dispreţului şi batjocurii,
de cealaltă parte. În ce-l priveşte pe Eutidem, acesta “capătă
însă convingerea că nu putea deveni un bărbat demn de acest
nume fără să menţină un contact cât mai strâns cu Socrate.”
La rândul său, “Socrate nu-l mai sâcâia pe Eutidem, ci îl
îndruma să-şi însuşească cunoştinţele cele mai simple şi mai
clare pe care le socotea necesare acestuia şi, mai ales, să le
pună în aplicare.” (5,p.110) Cu alte cuvinte: determinantă în
continuarea relaţiei a fost tenacitatea învăţăcelului, iar tactul

maestrului îi urmează. (...)
14. Iată, însă, că acel Eutidem avea de jucat un rol crucial
în înţelegerea de către mine a felului de a fi al lui Socrate în
relaţiile cotidiene cu discipolii săi: “Când Socrate a observat
că Critias s-a îndrăgostit de Eutidem şi dorea să-l cunoască
mai îndeaproape, Socrate s-a străduit să-l îndepărteze de la
aceasta, arătându-i că are o purtare de sclav şi nedemnă de
un om educat; sau, atunci când îl implora, ca un cerşetor, pe
iubit, în ochii căruia vrea totuşi să apară ca un om adevărat,
rugându-l să cedeze într-o afacere nu tocmai onorabilă. Şi,
fiindcă Critias nu i-a dat ascultare, ci şi-a continuat
asalturile, atunci Socrate, de faţă cu mulţi, fiind şi Eutidem
acolo, i-a zis că i se pare că s-a băgat printre porci, vrând să
spună că el se freacă de Eutidem ca porcii de pietre. De aici
s-a iscat şi ura lui Critias faţă de Socrate.” Să mai spună
cineva că mărturiile lui Xenofon nu sunt importante pentru
descifrarea dedesubturilor maestrului său ! Ajuns la putere,
Critias îşi transferă ura faţă de Socrate în litera însăşi a legii:
“Când a devenit nomotet, împreună cu Caricle, în timpul
celor treizeci de tirani, nu l-a uitat şi a înscris în lege
interdicţia de a-i învăţa pe alţii arta de a cuvânta.” Mai mult,
“I-a făcut continuu scandal şi negăsindu-i o altă pricină,
punea pe seama lui reproşurile ce se aduc în general
filosofilor, ponegrindu-l astfel în faţa poporului.” (5,p.10)
(...)
16. Motivul aflat la originea morţii lui Socrate nu mi se
părea suficient: un simplu sfat de bine... Socrate sfătuise taţi
nenumăraţi; citesc în „Apărarea...” lui Platon: „Şi chiar văd
că sunt de faţă aici mulţi dintre ei; întâi de toate iată-l pe
Criton, de vârsta mea şi din acelaşi dem cu mine, tatăl lui
Critobul acesta de aici, apoi Lysanias din Sfettos, tatăl lui
Aischines aici de faţă; mai e şi Antiphon din Cephisios, tatăl
lui Epigenes...” (14,pp.34-35) Cum se face că dintre toţi
părinţii ai căror fii au fost discipolii lui Socrate, numai
Anytos să fi fost nemulţumit de prestaţia lui Socrate ?
17. Informându-mă despre Alcibiade, singurul om iubit
de Socrate, iată ce am descoperit la Plutarh: “Apoi, în timp ce
se dispreţuia el însuşi pe sine şi se minuna de Socrate,
îndrăgea cuminţenia şi se ruşina de virtute, nu-şi dădea
seama că dobândea un alt chip al iubirii sau, cum zice
Platon, o contra-iubire, încât toţi se minunau văzându-l cum
lua cina şi se lua la luptă şi şedea sub acelaşi cort cu Socrate,
pe când faţă de ceilalţi care-l iubeau era supărăcios şi cu
greu puteau să-i intre în voie, iar cu unii se purta de-a dreptul
aspru, aşa cum a făcut cu Anytos, fiul lui Anthemion. “ Acest
Anytos este chiar viitorul acuzator al lui Socrate ! Acum e
acum ! “Anytos iubea pe Alcibiade, şi, o dată, poftind câţiva
oaspeţi la masă, l-a chemat şi pe el. Alcibiade a respins
chemarea, dar, după ce chefuise acasă cu prietenii, a pornit
în petrecere spre casa lui Anytos. Acolo, s-a oprit la uşa
camerei bărbaţilor, şi, văzând mesele pline de cupe de argint
şi de aur, a poruncit sclavilor să ia jumătate din cupe şi să le
ducă acasă la el, dar el însuşi n-a găsit cu cale să intre, ci,
după ce a făcut asta, a plecat. Oaspeţii s-au mâniat şi au
început să spună că Alcibiade se purtase brutal şi
dispreţuitor cu Anytos. Dar Anytos a spus: <<Ba,
dimpotrivă, s-a purtat blând şi omenos, pentru că, deşi putea
să ia totul, ne-a lăsat şi nouă jumătate.>>” (12,p.30)
18. Atunci, un scurt-circuit s-a produs în mintea şi inima
mea, şi am strigat: Evrica ! Asta era ! Triunghiul Socrate –
Alcibiade – Anytos s-a suprapus, după mulţi ani, în mintea
învolburată a lui Anytos devenit tată, peste triunghiul
Socrate – fiul lui Anytos – Anytos ! Anytos şi-a văzut fiul
transformat în discipol şi prieten-posibil amorez al lui
Socrate, asemeni lui Alcibiade, şi el, tatăl, redevenind cel
îndepărat, de acelaşi Socrate, de persoana pe care o iubeşte.
Şi, culmea absurdului, se prea poate ca Socrate să nu fi ştiut
de incidentul dintre Alcibiade şi Anytos, sau a aflat şi l-a
comentat în felul său, caustic-dizolvant, fără ca Anytos să fie
de faţă, dar să afle şi să nu uite. Şi Socrate să fi murit neştiind
că nu ştie de picătura de otravă pe care o turnase atunci în
sufletul lui Anytos,cel care, urmărindu-l neabătut, i-a întorso în pocalul de cucută...
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CINE I-A DAT FOC
MIHAELEI ROZNOV?
Arde în noapte o româncă tânără, frumoasă. La
Roma, între bulevardele Prenestina şi Casilina, pe
str. Rocca Cencia, Mihaela este o torţă vie. În 11
sept. 2012, două bestii au lovit-o cu pumnii, cu
picioarele, au trântit-o pe caldarâm, au turnat
benzină peste ea şi i-au dau foc. Cei ce controlează
piaţa sexului au transmis astfel un avertisment
feroce, „un mesaj animalic” - spun anchetatorii,
pentru a-i speria pe proxeneţii români. Mihaela
Roznov are 22 de ani şi e din Botoşani. De 4 ani, se
prostituează. Arsurile de gradul trei, întinse pe
jumătate din corpul ei, i-au micşorat şansele de a
supravieţui. Şocaţi de "cruzimea deosebită",
anchetatorii din Frascati nu exclud nici tentativa
fetei de a lucra pe cont propriu. Şi atunci "cineva a
decis să pedepsească o sclavă ce voia să fie liberă".

ULTIMII ÎN UE
Ca prosperitate, România ocupă ultimul loc în
Uniunea Europeană şi poziţia 60 între ţările lumii,
conform „A UNIQUE GLOBAL INQUIRY INTO
WEALTH AND WELLBEING - The 2012 Legatum
Prosperity Index™”. Dacă în 2009, noi am stat pe
poziţia 48, în 2010 am ajuns pe 51. În 2011
prosperam... pe poziţia 58. Azi, la „Social Capital”
– adică spirit civic şi integritate morală – deţinem
un imoral loc 113, în zona ”Low Ranking
Countries”. Asta poate că-i şi-n legătură cu
"Economy" – loc 94 şi cu, atenţie: „Personal
Freedom” – loc 81. Legatum Institute este o
organizaţie independentă din Londra şi, prin
"Legatum Institute's World Prosperity Index 2012",
stabileşte un clasament al prosperităţii din 142 de
state, în funcţie de 89 de variabile: economie,
antreprenoriat, educaţie, sănătate, siguranţă,
libertate... dar şi ”governance”- unde ne plasăm pe
poziţia 71.

DEZASTRUL LEVANTIN
Când Mircea Cărtărescu a scris despre „Un
erou”, am crezut că-i vorba de Ion Ilioiu, fost
deţinut politic, decedat cu două zile înainte. El a
luptat de la 18 ani ca rezistent anticomunist în
Făgăraş, sub conducerea lui Ion Gavrilă Ogoranu.
Capturat de Securitate, a fost condamnat la moarte,
pedeapsă comutată apoi la muncă silnică pe viaţă.
Dar nu acesta era eroul lui Cărtărescu. Sub influenţa
”DILEMEI” lui Pleşu, el scria despre Patapievici în
”Evenimentul zilei” din 2.11.2012 : ”Cum, măcar
şi pentru un singur om din România, Horia
Patapievici este un erou? Măcar un om din
România nu scuipă cu ură şi dispreţ în urma lui,
nu-l scuipă chiar în faţă? Măcar un om din
această ţară nu-l mai numeşte, peste tot unde
apucă, pe bloguri şi forumuri, la posturi de
televiziune şi în presă, "jidan", "tăiat împrejur",
vândut, trădător, iudă, măcar un ins nu
pângăreşte, mereu şi mereu, mormântul tatălui
său? Este măcar un om din România care ştie din
ce-a scris Patapievici mai mult decât că "poporul
român e un cur" şi că "Eminescu e cadavrul
nostru din dulap"? Mai ştie încă un om din
România că activitatea lui Horia Patapievici la
ICR a produs şi altceva decât poneiul roz cu
zvastică pe şold? Se mai îndoieşte cineva că Horia
Roman Patapievici a mâncat cu linguroiul banii
pensionarilor şi că a lăsat un dezastru financiar la
ICR? Există încă cineva care mai crede că
Patapievici n-a răsplătit la ICR pupincuriştii lui
Băsescu, dându-le sinecure grase, traducându-i
în lume şi impunându-i artificial, ca să facă
propagandă dictatorului?” Cu o săptămână în
urmă, conştient că interesele aşa-ziselor elite
depind de corupţia sistemică până-ntr-atât încât

distrugerea inevitabilă a acestui sistem duce la
propriul colaps al imposturii elitiste, Cărtărescu
compunea la ordin şi o profeţie apocalipticinfantilă, tot în ”Evz”: „Cum ARD bate
deocamdată pasul pe loc şi nu reuşeşte în nici un
fel să se impună pe scena politică, şi cum această
situaţie nu se poate schimba (decât printr-o
minune) până la viitoarele alegeri, va urma
probabil un dezastru naţional”. Şi propagandistul
prezidenţial futurologiza cu virulenţă: „Vom trăi
un asalt al urangutanilor asupra României, şi
nimeni nu le va putea sta împotrivă”.

"Sunteţi o generaţie pierdută"
Aşa le-a spus tinerilor premierul Italiei, Mario
Monti. Marea descoperire a sociopaţilor ce ne
conduc e că lumea nici nu vrea de fapt să afle
adevărul, ci doar să fie minţită frumos. Monştrii
ăştia politici sunt votaţi tocmai ca să ne mintă cât
mai din gros. Bogaţii lumii omoară acum găina cu
ouă de aur, îmbogăţindu-se accelerat şi distrugând
clasa mijlocie. Comit o sinucidere în fond. Cine va
mai avea bani să le cumpere computerele, tricourile
de designer cu $100, excursiile, casele, muzica şi
McD... Criza globală ne-a înghiţit prin manipulare,
prin influenţă supra-statală, printr-o oligarhizare
industrială ce a determinat toate politicile locale.
Forţând consumul să tot crească, globalizarea a
pornit la goană oarbă după profit şi risipire de
resurse, evitând legislaţiile protectoare a mediului
socio-economic. Noua educaţie îl consideră a fi un
dinozaur pe cel ce nu foloseşte o casă publică de
curve, cum ar fi un network de socializare, adică o
vitrină în care te expui ca să te vadă alţii, sperând la
un „ia-mă, nene!”, în timp ce peştele face miliarde
pe prostia ta... mai obţine şi statistici pe gratis, şi
instrumentare de marketing. Cine-ar fi visat acum
10 ani că se pot afla preferinţele a miliarde de
oameni benevol? După ce a aflat ce au în cap
postacii, oricine se poate infiltra în anturajul lor să
le câştige încrederea şi să-i manevreze conform
afinităţilor lor. Alex e o prezenţă remarcabilă pe
Internet, se crede informat, "evoluat tehnologic".
Fals. N-are nici cunoştinţe, nici opinii, nici
vocabular să se exprime. Sub toată emfaza asta
tehnologică, înăuntrul e gol. Milioane de
adolescente se expun ca-n St. Pauli, sumar
îmbrăcate, fardate strident şi cu picioarele
răscrăcănate. Cerşesc o atenţie, o dragoste ca-n
filme sau doar o comunicare sinceră. Se aleg cu
sufletele dezgolite, pradă corporaţiilor ce le vând
idealuri false, plătibile în rate. Firmele îşi targetează uşor piaţa, ca şi când pedofilul s-ar trezi direct
în curtea orfelinatului. Pe nimeni nu mai deranjează
invazia brutală „in privacy”. Lipsa de pudoare ţine
de educaţia etalării, ca toţi să te cunoască aşa, brutal
şi carnal. Facebook te mai şi taxează dacă vrei să ai
mai mulţi prieteni. Pe Twitter, toţi îşi pierd vremea
”ciripind” aiurea în loc să înveţe o meserie, să-şi
facă un rost în viaţă, fiindcă nu twitter-esc despre
decodarea DNA, ci despre chiloţii-n fundul lui
Britney sau despre vânătăile Rihannei. Pe cine l-ar
interesa Mickey Mouse dacă Disney nu şi-ar vârî
coada după clienţi pe Yahoo? Asta-i tactica:
interesul ne ciripeşte languros în ureche,
împingându-ne printre milioanele lui de
”followers". Multimiliardari agresivi sunt repictaţi
de mass-media mai ceva ca nişte Maici Tereze. Cine
trece teafăr prin capcana aparenţelor şi a uşor
digerabilului în care i se servesc poveştile nu mai
plânge când îl vede pe Dl. Microsoft printre
copilaşii africani. El îl forţează să-i cumpere
produsele ca odiosul Ceauşescu, condiţionând
vânzarea la pachet. Când îi dăruieşte un computer, a
mai făcut un experiment cu medicamente pe cei
defavorizaţi, ca pe animale. A obţinut şi reduceri de
impozit, başca traficul de influenţă. Dă cu o mână,
ia cu două. Câştigă înmiit cu trucul ”donaţiilor" lui.
E ca şi cum cineva s-ar duce cu bomboane la copiii

Victor NICOLAE

vecinului, când ăsta nu-i acasă. Nu-i nici generos,
nici Moş Crăciun, ci un hoţ ordinar, care a găsit
calea cea mai facilă de a intra într-o casă, la furat.

PLANETA MAIMUŢELOR
Conducătorii noştri ne consideră intenţionat
nişte needucaţi, nişte găozari sau viermi care-şi
merită soarta, nişte fanatici, ţărani, „ţigancă
împuţită”, beţivi, nevrotici, maimuţoi, centurişti,
dobitoci sadea! Aşa ne tratează şi Regimul Băsescu.
Luni, 19 nov 2012, Ponta urma să-i recomande şi în
scris lui Băsescu atitudinea de adoptat la apropiatul
Consiliu European: "Sigur că da, mâine avem în
şedinţa de Guvern poziţia finală a României, dar
vă anunţ că în aceste zile toţi secretarii de stat,
consilierii mei, toţi experţii guvernamentali, care
au lucrat în această perioadă, au fost la Cotroceni
şi l-au învăţat pe preşedinte ce să spună, că domnia
sa nu ştia, habar nu avea ce s-a negociat..." Habar
n-avea? Ăsta ne e conducătorul? Dar poporul? „
The 2012 Legatum Prosperity Index” pune
Educaţia din România pe locul 49, cu 6 trepte mai
jos decât cel din 2010 / 43. Nu se ştie ce loc ar fi
ocupat Republica Socialistă România multilateral
dezvoltată în 1989 sau 1969! Un lucru e sigur însă:
pentru un timp alarmant de lung de aici încolo,
românii nu vor mai fi tot atât de deştepţi pe cât sunt
acum. „Să mânânci cartea, auzi?!” îşi îndemna
mama copilul, încredinţându-l şcolii. A nu se uita că
toţi cei aflaţi astăzi între 40 şi 70 de ani au beneficiat
de un învăţământ obligatoriu, gratuit, riguros şi
temeinic. Matematica, fizica, biologia, chimia nu
puteau fi atinse de morbul propagandistic.
Învăţătura era adevărata formă de a rezista cu
demnitate. Noua elită dâmboviţeană, ce s-a pretins
astfel după prăbuşirea comunismului, se face grav
vinovată de distrugerea accelerată a sistemului
românesc de învăţământ. Şcoala s-a prostit. Mai toţi
elitiştii băsiştinaşi sunt la baza formării lor cadre
(cadavre) didactice, conform jocului de cuvinte
preferat de liceeni. Atunci, cine-i produce pe
”urangutani”, dle ”cadavru didactic” Cărtărescu?

URMEAZĂ URANGUTANIADA
„Tâmpiţii” lui Băsescu au fost depăşiţi de mult.
Iar urangutanii „gata de asalt asupra României dacă
ARD pierde alegerile” habar n-au de la cine li se
trage modificarea lor genetică. Nici nu bănuiesc
măcar de unde au deprins să îşi iubească atât de mult
eşecul. Ei au auzit vag de-alde Liiceanu, Pleşu,
Tismăneanu, Patapievici sau Cărtărescu. Dacă
acum 10 ani uitaseră că Eminescu a mai scris şi
sonete, astăzi au uitat şi cine-i Eminescu. Pentru că
urangutanii ignoră cartea. Nu mai citesc nimic, sunt
total dislexici. N-au discernământ, nici memorie.
Cultura generală a rămas fără de şcoală şi Mihaela
Roznov a împlinit 22 de ani, cam tot atât cât s-a
scurs şi de la căderea în sânge a ceauşismului. La
Roma, Mihaela încă mai "ţipă şi se răsuceşte de
durere" în întunericul excitant al Uniunii Europene.
Cei puţini, care i-au sărit în ajutor, îi smulg de pe
trup hainele cuprinse de flăcări, încercând să o
stingă în mirosul tot mai greu de carne arsă

În zilele de 15 şi 16 noiembrie 2012,
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” a organizat
Zilele Bibliotecii. Partenerii evenimentului au
fost: Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria
Municipiului Alexandria, Biblioteca Judeţeană
„Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, iar dintre
colaboratori, amintim: Direcţia pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Teleorman, Centrul
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Teleorman, Muzeul Judeţean
Teleorman. Au participat reprezentanţi ai
instituţiilor de cultură din judeţ, bibliotecari din
bibliotecile publice şi şcoli teleormănene.
Invitaţii speciali ai manifestării din prima zi au
fost Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
Ialomiţa, reprezentată de doamna Director
Mihaela Racoviţeanu şi scriitorii Asociaţiei
Culturale Helis: Costel Bunoaica, Florentina
Loredana Dalian şi Gheorghe Dobre. Iniţiativa
a aparţinut Managerului Bibliotecii „Marin
Preda”, domnul Viorel Fota, căruia îi mulţumim
pentru invitaţie şi pentru deosebita ospitalitate.
În deschidere, au fost mai multe cuvântări, din
partea gazdelor, oficialităţilor locale şi
invitaţilor: domnul Viorel Fota, domnul Petru
Săvuşcă – Şef Serviciu Comunicare, Relaţii
Publice, Cultură şi Sport al CJ Teleorman,
domnul Gheorghe Pisică – Consilier personal al
Primarului municipiului Alexandria, domnul
Dan Popescu – Viceprimarul municipiului
Alexandria, doamna Mihaela Racoviţeanu,
domnul Florea Burtan – Redactor-şef aş revistei
Caligraf, domnul Pavel Mirea – Directorul
Muzeului Judeţean Teleorman, domnul Stan V.
Cristea – istoric literar.
După cuvintele de întâmpinare au fost
acordate premiile revistei „Caligraf”, iar doamna
Mihaela Tudor – Director CJT, a prezentat pe
scurt programul „Cu paşi grăbiţi către
Bibliobus”.
A urmat momentul editorial dedicat oaspeţilor
ialomiţeni. Acesta a fost deschis de redactorul-şef
al revistei Helis – domnul Gheorghe Dobre care a
făcut prezentarea revistei şi asociaţiei cu acelaşi
nume.
Doamna Mihaela Racoviţeanu a prezentat, pe
rând, scriitorii prezenţi: Costel Bunoaica,
Florentina Loredana Dalian şi Gheorghe Dobre.
Fiecare a vorbit publicului şi a susţinut lecturi din
creaţie proprie. Au fost lansate cărţile apărute
anul acesta: „A unsprezecea poruncă” –
Florentina Loredana Dalian, „Noaptea, cu sinele
meu” – Costel Bunoaica, „Trofee” – Gheorghe
Dobre. Gazdele ne-au oferit şi o frumoasă
surpriză, fiecare dintre cele trei cărţi având câte o
recenzie din partea unor renumiţi critici literari.
Astfel, istoricul literar Stan V. Cristea a făcut o
prezentare cărţii „Noaptea, cu sinele meu”, iar
scriitorul şi criticul Liviu Comşia a „încondeiat”
„Trofee” şi „A unsprezecea poruncă”. Prezentări

care ne-au cam lăsat „cu gura căscată”, nici măcar
noi nu credeam că suntem aşa buni. Mulţumim
domnilor critici care s-au străduit să vadă în
cărţile noastre numai partea bună!
A urmat vernisajul expoziţiei de pictură şi
grafică a pictorului Mihai Cătrună (personal, miau plăcut foarte mult, atât pictura cât şi grafica de
o expresivitate aparte), prezentarea publicaţiilor
editate de muzeul judeţean, a domnului director şi
prezentarea unei colecţii inedite de cărţi cu
autograf, intitulată: „Marin Preda şi Zaharia
Stancu – Cărţi cu autograf”, colecţionar Teodor
Nicolae Săceanu. E imposibil să nu te emoţionezi
când vezi semnătura şi scrisul unor grei ai
literaturii. Şi totuşi, dintre toate, cel mai
emoţionant a fost momentul muzical susţinut de
grupul folk „Arhaic”. Muzica interpretată de cei
trei componenţi ai grupului, scrisă de unul dintre
ei, părea şi… arhaică, dar şi actuală. Actuală
deoarece se adresează acelei părţi neschimbătoare
din om, indiferent în ce epocă ar trăi.
Despre festinul de după, nu mai vorbesc, şi-aşa
mi-am depăşit spaţiul acordat de redactorul-şef.
Ceea ce nu înseamnă că n-a existat.
Felicitări organizatorilor, domnului Director
Viorel Fota pentru această sărbătoare a culturii în
care s-au reunit mai multe arte şi care a păstrat vie
atenţia publicului pe toată durata desfăşurării.
În numele meu şi al prietenilor Costel şi
Dobre, mulţumesc directorilor Viorel Fota şi
Mihaela Racoviţeanu pentru şansa unică pe care
ne-au oferit-o, aceea de a ne lansa cărţile la …
Biblioteca din Alexandria. Sună bine, nu?
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 22 noiembrie 2012

Marti , 30 octombrie 2012, va rămâne in viaţa locuitorilor din comuna Ciochina o zi de neuitat.
A fost ca o minune, am simţit că plutesc! – mărturiseşte un ascultător al concertului susţinut de doi artişti
ai României, violonistul GABRIEL CROITORU şi pianistul HORIA MIHAIL, în sala Căminului Cultural.
“ << Balada>> lui Ciprian Porumbescu am mai ascultat-o, la Radio, la TV – dar acum am simţit că
parcă mă înalţ “, mai auzim pe un ascultător ( nu doar aflător în sala Căminului ).
Mărturisirile lor sunt stări de suflet trezite de vioara lui George Enescu, GUARNERI del GESU,
“CATEDRALA” , numită de Enescu, pe care violonistul cu nume de Arhanghel, GABRIEL CROITORU, a
interpretat şi la Ciochina muzica lui Kreisler, Elger, Sarasate, Ciprian Porumbescu- în cadrul Turneului
extraordinar Vioara lui George Enescu la sate între 22-31 octombrie 2012 în sate din judeţele Botoşani,
Brăila, Ialomiţa, Călăraşi.
“ CATEDRALA “, vioara Guarneri, are darul să încălzească sufletele – “scoate vioara mea vibraţiuni
care corespund de minune stărilor mele sufleteşti ” – este mărturisirea de suflet a lui Enescu făcută
cunoscută, de Primăria din Ciochina, prin invitaţia trimisă locuitorilor.
Şi s-a realizat, prin violonistul Gabriel Croitoru, starea de adâncă vibraţie şi a locuitorilor de la sat. În sala
Căminului Cultural s-a întâmplat ceva deosebit: o mare bucurie. În chip tainic, muzica schimbă ceva lăuntric,
umple sufletul de bucurie, de nădejde, de lumină, de armonie, de pace.
Muzica dă o nouă dimensiune sufletească omului, îl scoate din neputinţe materiale, neputinţe fizice, din
dureri, din deznădejdi.
Cu “CATEDRALA”, prin anii Primului Război Mondial, George Enescu, incognito, prin spitale, răniţilor,
prin şcoli, dădea concerte de binefacere alinând suferinţe trupeşti şi sufleteşti. I-a cântat şi pictorului Ştefan
Luchian, care zăcea în singurătate alinându-i durerile, schimbându-i suferinta în bucurie.
Ziua de 30 octombrie a fost o zi însorită, blândă, de toamnă primăvăratică. A fost o zi minunată, în care o
vioară, făurită cu sute de ani în urmă (1731), o vioară care a încălzit sufletul lui Enescu, a făcut să vibreze şi în
Ciochina sufletele.
E minunat că violonistul, profesorul universitar care are în palmares concerte atât la Filarmonicile din
ţară, dar şi din străinătate, Gabriel Croitoru, apreciat pentru tehnica sa de însuşi Yehudi Menuhin, ne-a cântat
şi nouă în octombrie 2012. De ziua Europei, cu Orchestra Simfonica Bucureşti, vineri 11 mai 2012, invitaţii
Ministrului Afacerilor Europene l-au aplaudat, în Sala Auditorium, a Muzeului Naţional de Artă al
României pe minunatul violonist interpretând melodii lăutareşti de Pablo Sarasate [ din pliantul Ziua
Europei 2012 ].
Nu l-am întrebat, dar ne place să credem că ne-a simţit aproape de sufletul lui, Gabriel Croitoru.
Imaginea Daciei Duster, cu pianul electronic în portbagaj, cu geanta cu vioara minunată de care nu s-a
despărţit nici o clipă, Gabriel Croitoru nu se va stinge din memoria afectivă a ciochinarilor care, minute în şir,
i-au aplaudat mulţumind pentru darul de suflet de neuitat .
Mulţumim şi Liceului de Artă din Slobozia, care în deschiderea dinaintea concertului, prin profesoara
Emilia Gheorghe şi elevii săi, a pregatit ascultătorii cu muzica lui Vivaldi, interpretată la flaut şi pian, să
primească DARUL celor doi muzicieni cu nume şi suflet de Arhangheli.
ELENA CÂRJAN

Când am găsit anunţul pe net, m-a intrigat
denumirea. Adică de ce XXL? O fi numai pentru
supraponderali? Ori trebuia să citesc literele ca pe
cifre romane? M-am dumirit curând, intrând pe
blogul doamnei Elena Toma şi am aflat că, de fapt,
concursul se adresa unor „oameni excepţionali, de
mărimi excepţionale”. Dar nu la talie, nu la pantofi.
Nici macar la IQ. Şi că „Adevărata frumuseţe nu are
vârstă, greutate, înălţime. Ea este spirit ce dăinuie”.
Acum, în urmă, după ce am cunoscut-o pe doamna
Toma, pe ceilalţi implicaţi, după ce am fost la
Piteşti, pot afirma că XXL face referire la mărimea
sufletului. Chiar îmi place cum sună: oameni cu
suflet XXL.
Elena Toma nu s-a mulţumit să primească nişte
texte la concurs, apoi să anunţe rezultatele. Acesta a
fost doar pretextul. A dorit să interacţioneze cu
fiecare, să creeze împreună cu oamenii întâlniţi în
spaţiul virtual un adevărat univers al celor iubitori
de cultură, de artă, de frumos. Şi nu s-a oprit aici:
dacă totul ar fi rămas în virtual, ar fi semănat cu o
iluzie. Viaţa noastră e plină de iluzii, nu se simţea
nevoia de una în plus. De aceea, făcând eforturi pe
care numai dumneaei le ştie, contactând oameni
XXL, a reuşit să ne adune într-o frumoasă locaţie a
nu mai puţin fascinantului oraş Piteşti, în data de 19
octombrie 2012.
Mă grăbesc să spun totul şi sar etape. Încă n-am
ajuns la Piteşti. Acolo se află doar doamna Toma, iar
eu la Slobozia. După ce i-am trimis, în format
electronic, o revistă „Helis”, m-a sunat să mă întrebe
ce revistă-i asta şi dacă n-am vrea să devenim
parteneri ai recent înfiinţatului Radio Club XXL.
Am vorbit cu redactorul şef – domnul Gheorghe
Dobre – a fost de acord, şi iată-ne parteneri întru ale
culturii. În baza acestui parteneriat, revista „Helis” a
acordat un premiu la concursul Univers Românesc
XXL, elevei Tabita Streinu (13 ani) din Drobeta
Turnu Severin. Mama Tabitei, doamna Daniela
Streinu, mi-a spus că Tabita este foarte fericită. Noi
nădăjduim să-i dăm aripi cu modesta noastră
contribuţie şi chiar am rugat-o pe doamna Daniela
să o încurajeze şi să o ajute cât poate în exprimarea
pe mai departe a talentului şi pasiunii sale. Evident,
sperăm să audă/ citească şi profesorii de română ai
Tabitei, şi nu numai ei.
Tot în baza parteneriatului cu revista „Helis”,
doamna Elena m-a întrebat, aşa, fără pregătire
prealabilă, dacă nu vreau să devin redactor al unei
emisiuni de radio în care să prezint revista şi pe
truditorii ei, să citesc din creaţiile mele şi ale
autorilor slobozeni şi, în general, să spun cam ce-mi
place. Am fost extrem de încântată de idee, chiar
dacă m-am blocat la incompatibilităţile tehnice
dintre programe. Astfel, în marea sa generozitate,
doamna Toma îmi alocase două spaţii de emisie:
unul joia, la emisiunea „Profil Cultural”, iar altul
vinerea, cu emisiunea pe care am intitulat-o, după
mai multe încercări: „Din Bărăgan, cu drag!”. Am
apreciat enorm încrederea pe care mi-a acordat-o şi
faptul că mi-a dat libertate în realizarea emisiunilor.
Am aflat cu tristeţe că, momentan, radioul s-a
închis. Tristeţea provine nu atât din faptul în sine,
cât mai ales din motivul acestei decizii care a
aparţinut doamnei Toma. Unul dintre redactorii
îndrăgiţi ai radioului şi bun prieten al doamnei Toma
– domnul Mircea Vrăjitoru din Constanţa – este
destul de grav bolnav. Elena Toma a închis radioul
adresând lui Mircea Vrăjitoru un ultimatum: „Până
ce n-ai să te faci bine, n-am să-i dau drumul!”. Să ne
rugăm pentru sănătatea lui Mircea şi pentru
revenirea radioului!
La Piteşti, am fost invitată împreună cu
Gheorghe Dobre. Eu, în calitate de premiantă (atât la

proză, cât şi la poezie), domnul Dobre, în calitate de
redactor şef al revistei „Helis” şi preşedinte al
Asociaţiei Culturale „Helis”. Domnia sa, din
motive nemotivate, nu a putut veni. Astfel,
Asociaţia Helis a fost reprezentată de doamna
Creola Buzu. De unde până unde? Păi… de la
Vitalie.
Foarte mândre de noi că am nimerit autostrada
Bucureşti-Piteşti (via centura Bucureştiului), am
uitat să ne oprim la timp. De fapt, indicaţiile
preţioase ale unui taximetrist (care a sărit peste un
„dreapta, la primul sens giratoriu”), ne-au trimis
tocmai la Poiana Lacului (la vreo 15 Km de Piteşti).
Nu-i nimic, a fost un drum minunat prin pădure,
într-o zi blândă de toamnă în care auriul copacilor
parcă te umplea de lumină. E frumos drumul până la
Poiana Lacului, dar, dacă vreţi să ajungeţi la
„Cornul Vânătorului” nu uitaţi să faceţi de două ori
dreapta, dreapta, la sensurile giratorii. Ei, tot păţitui priceput! „Cornul vânătorului” este o locaţie
absolut mirifică şi nu-mi imaginez anotimp în care
să arate mai frumos decât toamna. Însă, dacă
mergeţi toamna, nu uitaţi să vă luaţi şi casca de
protecţie. Mai pică din când în când câte o castană
sau ghindă. Eu am luat două: una în parbriz şi una în
cap. Şi nu mi-e de parbriz, că acela se schimbă… Nam să trec repede peste „Cornul vânătorului”. Nici
n-am să-l descriu. Cine vrea informaţii le găseşte pe
internet, sunt şi fotografii „rotitoare” pe site-ul
locaţiei. Eu vă voi spune doar ceea ce nu găsiţi pe
internet, oricât aţi căuta. Google search n-a ajuns la
performanţa (şi daţi-mi voie să-mi exprim
convingerea că nici nu va ajunge vreodata) de a
depista oamenii cu suflet XXL. Unul dintre aceştia
este Patronul Liviu Iliescu, cel care a pus la
dispoziţie, timp de 2 zile, cazarea, masa şi sala de
desfăşurare a festivităţilor pentru toţi cei prezenţi la
festival. Vi se pare mult? Vi se pare puţin? Faceţi la
fel aceia care vă permiteţi şi aflaţi răspunsul! Iar
aceia care nu vă permiteţi, înghiţiţi-vă replica „Las'
că are de unde!” (în cazul în care v-ar da târcoale)!
L-am surprins ajutând la aranjarea meselor, privind
cu ochiul atent la detalii, iar când a fost invitat la
microfon, a spus vreo două cuvinte, cu grijă să nu
pară în centrul atenţiei. L-am felicitat şi i-am
mulţumit pentru gestul său şi mi-a răspuns cu
modestie: „Nici eu n-am avut dintotdeauna; apoi,
cultura trebuie ajutată”.
Doamna Toma ne-a aşteptat în holul hotelului,
apoi am ieşit în grădina de vară, unde ne-a dat
indicaţii despre ce avea să urmeze. Ce avea să
urmeze a fost o festivitate cumva mai altfel,
combinată cu filmare pentru realizarea a două filme
– unul pentru emisiunea „Treptele succesului” de la
Curier TV Piteşti (redactor: Elena Toma, operator:
Alin… Vitamină), iar altul pentru un concurs de
scurt-metraje. Aşadar, doamna Toma e hotărâtă să
ne arate lumii. Sperăm ca lumea să nu ne arate cu
degetul. A fost o experienţă intersantă, cu tot ce s-a
petrecut acolo. Am admirat nespus elevii pregătiţi
de Elena Toma, foarte talentaţi, care au cântat, au
dansat, au încântat. Toată stima, doamna Toma! Am
spus-o şi nu voi înceta s-o spun: avem o generaţie de
tineri frumoşi, deştepţi şi talentaţi. Trebuie numai să
„pună cineva mâna pe ei”, să-i adune de pe străzi,
din baruri şi de pe aiurea, şi să-i pună că cânte, să
danseze, să picteze, să joace teatru, şah, tenis, să
scrie, etc, aşadar să le stimuleze cumva creativitatea
şi talentul.
Am avut ocazia să-i ascultăm pe cei premiaţi, dar
nu numai. Un „personaj” pitoresc şi încântător este
doamna Olga (de profesie avocat sau procuror), dar
care, intrând în Salonul Oval cu braţul plin de flori,
s-a recomandat „Olga, florăreasa”, dumneaei fiind

deţinătoarea unei florării. Ne-a spus cu zâmbetul pe
buze că afacerea cu florile e destul de profitabilă,
mai ales de pe urma bărbaţilor. Dar nu numai. „Unii
sunt aşa de îndrăgostiţi că nu-şi mai dau seama că,
dacă Olga ar vorbi, ar ieşi război civil”. Să nu
vorbiţi, doamna Olga! Fix asta ne mai lipsea – război
civil. În rest, de nimic nu ducem lipsă.
Alături de noi a fost şi fiica cea mică a doamnei
Elena – Ana-Maria Toma – solistă la cafeneaua
„Iguana” din Bucureşti, împreună cu al său prieten
(slobozean!), Liviu. Creola a descoperit în Liviu un
fost elev. Ce mică-i lumea! Sau, cum spunea cineva:
„Lumea nu-i decât un sat mai mare”.
M-am bucurat să-i cunosc şi pe Liviu Dumitrana
(„vinovatul” fără vină de apariţia radioului), Corina
Militaru şi domnul Militaru, Lili şi Costel Cristea
(redactori), Ionel Riţi, Dorel Pietrăreanu, Ioana
Stoilă. Cu toţii i-am cântat „Mulţi ani trăiască”
doamnei Toma, a cărei zi de naştere fusese „ieri”,
adică pe 18 octombrie. La rândul ei, artista Elena
Toma ne-a încântat cu vocea sa, cu care a vrăjit mulţi
oameni, cu nişte ani în urmă.
Dincolo de povestea acestui festival, de cele
petrecute acolo, m-a impresionat până la zguduirea
simţurilor povestea de viaţă a Elenei Toma, spusă pe
scurt de ea însăşi. Mai bine de o oră am ascultat toţi,
abia îndrăznind să respirăm, o „spovedanie”, am
asistat la derularea pe fast forward a firului unui
destin cutremurător, dar la capătul căruia se află
multă lumină. Voi spune doar concluzia dumneaei:
„Am înţeles că rostul meu e să-i fac pe oameni
fericiţi. Nimic pentru mine, totul pentru alţii”. Nu
sunt îndreptăţită să vorbesc despre aceasta, nici nu
vreau să-mi fac „rating” pe seama unei poveşti care
nu-mi aparţine; ştiu numai că, dacă aş fi văzut un
film (posibil să fie făcut unul), aş fi considerat că
autorul scenariului a exagerat, că nu este deloc
realist, că nu, astfel de lucruri nu se pot întâmpla. Şi
totuşi, viaţa e uneori un regizor suprarealist care ne
obligă să asistăm neputincioşi la propriile drame ale
trecerii noastre prin această scurtă călătorie
pământeană. Noi devenim actorii care n-au voie să
schimbe replica, decorul, „partitura”. Piloţii care au
pierdut legătura cu turnul de control, fiind nevoiţi săşi poarte singuri aeronava prin ceaţă. Şi totuşi, şi
totuşi se-ntâmplă minuni! O astfel de minune s-a
întâmplat Elenei Toma, nouă, celor care am
cunoscut-o şi o preţuim pentru ghiduşiile pe care le
pune la cale din „palatul culturii mele”. Îi dorim ani
mulţi şi fericiţi şi cât mai multe întâmplări XXL! La
care, evident, să fim şi noi de faţă.
A doua zi, după micul dejun, după ce am mai
depănat diverse poveşti, am împărţit reviste şi cărţi
(misiune specială de la „şeful” Dobre), ne-am luat la
revedere. Ce frumos cuvânt! Revedere. Cu toate că
uneori îl spunem fără să-l onorăm. Am profitat de
ocazie, pentru a mai vedea ceva din oraşul Piteşti.
Foarte aproape de „Cornul Vânătorului” se află
Mănăstirea „Sfânta Treime” şi Parcul Trivale de care
piteştenii sunt aşa de mândri. Au şi de ce. Aşa cum
aveam să constatăm şi prin alte parcuri, acestea sunt
nu doar frumoase şi curate, ci şi dotate cu aparate de
fitness, la care accesul este permis gratuit tuturor. Un
proiect al Primăriei Piteşti. Vrem şi noi, domnule
Primar! După ce ne-am limpezit privirile cu
frumuseţea din jur, ne-am mai luminat puţin
sufletele la Mănăstire, am luat drumul înapoi spre
casă. Despre care nu voi mai povesti. Veţi spune că e
prea de tot, că inventez. Atâta vreau să vă întreb: v-a
reuşit vreodată performanţa de a intra pe autostradă
pe contrasens? (Ca-n bancul ăla: Soţia îşi sună soţul
şi-l informează: „Ai grijă, dragă, că anunţă la radio
că a intrat un ameţit pe autostradă pe contrasens!
La care soţul îi răspunde superior: „Unul singur?
Da' de unde! Sunt o grămadă!”). Nici mie, nu vă
speriaţi. Dar am fost la un pas. Noroc că Dumnezeu
îi apără şi pe ameţiţi! Doamna Toma, n-aţi putea
aranja pe la Ministerul Transporturilor să facă şi o
autostradă XXL?
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 24 octombrie 2012

I. MARELE CLUCER
RADU GOLESCU
Una dintre cele mai
însemnate familii
boiereşti din Ţara
Românească, în veacul al
XVI-lea, încununat de
frumoasele biruinţe ale
epocii lui Mihai Viteazul,
a fost cea a Goleştilor,
numită astfel după moşia sa de baştină, aflată
odinioară în judeţul Muscel.
Începătorul acestui neam, care a făcut istorie la
vremea sa, a fost pârcălabul Baldovin, dregător al
Ţării Româneşti în domniile lui Neagoe Basarab
şi Radu de la Afumaţi, sub ultimul căzând eroic
într-una dintre bătăliile cu turcii1. Pârcălabul
Baldovin a fost căsătorit cu jupâneasa Maria,
devenită mai târziu monahia Magdalena, având
împreună patru copii:Ivaşco, Stan, Calea şi
Velica. La un an după moartea pârcălabului, un
hrisov al voievodului Radu de la Afumaţi, datat
24 iulie 1525, întărea jupaniţei Maria a
pârcălabului Baldovin şi fiului său Ivaşco toate
moşiile lor, anume:,,Goleştii toţi şi cu toate
hotarele şi viile câte sunt în dealul Goleştilor,
toate şi Mărăcineanii toţi şi cu toate morile şi
Virăşul tot şi Bălteanii toţi şi din Dobroeşti partea
lui Stan, oricât se va alege toată; şi din Prodileşti
partea lui Buhtea toată; şi din Slănic partea lui
Lalu şi partea lui Doiciu, toate şi din Topliceani
2
partea lui Stoica şi partea lui Dolofanu toate…” .
Dacă Stan a murit de tânăr, poate tot într-o
bătălie cu turcii, ca şi părintele său, celălalt fiu al
pârcălabului Baldovin, Ivaşco sau Ivaşcu (I)
Golescu, a fost căsătorit cu jupâneasa Neacşa şi a
răposat pe la anul 1540. La moartea sa, averile
stăpânite de el au trecut în proprietatea fiicei sale,
jupâneasa Caplea, căsătorită cu un mare boier,
Radul Furcovici, care-şi va zice ,,Radul din
Goleşti”.
Radul Furcovici, Radul al lui Furcă, Radul din
Goleşti sau marele clucer Radu Golescu, cum i sa zis, avea să fie, către mijlocul veacului al XVIlea, ,,un fruntaş al ţerii, un boier avut şi harnic,
începătorul măririi Goleştilor”3.Fiu al lui Radu
Furcă sau Radul Furchev, amintit într-un hrisov
4
din 5 iunie 1494 ca fost mare clucer , acest Radu
Furcovici, devenit prin căsătorie Radu din
Goleşti sau Radu Golescu, a avut de soţie pe
jupâneasa Caplea, copii lor fiind Ivaşcu, Albu,
Calea şi Neacşa Golescu sau din Goleşti. Mare
dregător al Ţării Româneşti în timpul domniilor
lui Moise-Vodă, Vlad Înecatul, Vlad-Vintilă de la
Slatina, Radu-Paisie şi Pătraşcu cel Bun, Radu
Golescu a fost mare spătar, atestat între 27 febr.31 oct.1529, mare vistier, atestat între 24
nov.1529-26 apr. 1533, apoi mare clucer, atestat
5
între anii 1535-1545 .
Boier credincios voievodului Radu-Paisie,
marele clucer Radu Golescu a luptat alături de
acesta în bătăliile purtate pentru apărarea
tronului. Voievodul l-a ţinut la mare cinste şi l-a
,,miluit” cu moşii, după cum arată mai multe
hrisoave. La 17 nov.1538, Radu-Paisie Voievod
dădea în Târgovişte un hrisov ,,boierului domniei
mele, jupan Radul vistierul, ca să-i fie siliştea
care se chiamă Bistriţa, însă din balta Bistriţa a
treia parte şi Poiana Urâţii, până în hotar în apa
Strâmbei, jumătate”6.Fuseseră cumpărate de
voievod de la jupaniţa Marga din Caracal, pentru
suma de 30 000 aspri şi dăruite lui Radu din
Goleşti, ,,pentru slujba pe care mi-a slujit-o cu

dreaptă slujbă, când a venit Laiotă Băsărabă şi cu
Stroe la Fântâna Ţiganului, de s-au bătut cu
7
domnia mea” .Voievodul amintea că acele moşii
le dăruise lui Radu Golescu şi ca dar de nuntă:,,şi
încă i-am dat şi la nuntă, când i-am dat pe jupaniţa
Caplea”8. Un alt hrisov, dat câţiva ani mai târziu
de acelaşi voievod, amintea alte fapte de vitejie
ale Golescului. Când alţii fugiseră în faţa oştirii
lui Stroe Pribeagul, inclusiv voievodul
refugiindu-se la Turnu, apoi la Nicopole9, Radu
Golescu şi-a arătat credinţa şi vitejia. La 23
oct.1542 sau 1543, voievodul Radu-Paisie
10
întărea lui jupan Radu vistier cu fiii ,,satele
Poienarii şi Cheianii şi Căpăţânenii, cu tot
hotarul”, amintindu-se că acele sate argeşene,
aşezate mai sus de Curtea de Argeş, înspre cetatea
Poenari, fuseseră domneşti, iar voievodul le
dăruise boierului credincios, pentru vitejia din
cea dintâi luptă cu Stroe Pribeagul. Hrisovul
pomenea ,,credincioasa şi dreapta slujbă pe care
mi-a slujit-o când a fost cea dintâi luptă cu Stroe
Pribeagul şi ne-a doborât Stroe şi s-a spart oastea
şi s-au împrăştiat toţi şi au fugit toţi şi au lăsat
vistieria domniei mele şi au început să jefuiască
vistieria domniei mele şi au spart căruţele. Iar
Radul vistierul nu a lăsat vistieria domniei mele,
ci a scos-o cu bărbăţia sa şi a dres căruţele şi a
adus toată vistieria la domnia mea, la Turnul
Nicopolului.”11
După izgonirea de pe tron a lui RaduPaisie Voievod şi exilarea acestuia în Egipt, unde
a şi răposat, marele clucer Radu Golescu a luat şi
el calea pribegiei, în Transilvania, departe de
persecuţiile lui Mircea-Vodă Ciobanul. A revenit
în Ţara Românească odată cu înscăunarea fiului
fostului său protector, Pătraşcu cel Bun. Iarăşi la
mare cinste, fiind credincios domniei, a avut
dregătoriile de mare paharnic, atestat între 25 mai
1554-20 iul.1556 şi din nou de mare clucer, între
12
1556-20 nov.1557 .La moartea lui PătraşcuVodă, Radu Golescu a avut iarăşi de suferit. Întâi
a fost prins şi legat din porunca marelui vornic
Socol din Răzvad, bănuit de unii ca fiind ucigaşul
lui Pătraşcu-Vodă, al cărui tron îl dorea. Apoi,
boierul Stanciul Benga i-a furat ,,13 000 aspri şi

trei cai buni şi patru sănii cu peşte şi două care cu
slănină de porc” (o adevărată avere!), de la
pârcălabii moşiilor de la Bistreţ, după cum arată
un hrisov din 21 mai 157113.Pribeag a doua oară,
odată cu revenirea pe tron a lui Mircea-Vodă
Ciobanul, care a ,,tăiat” mai mulţi boieri, după
cum glăsuiesc cronicile, Radu Golescu a răposat
între străini, acolo unde s-au aflat mai mulţi ani şi
fiii săi. Odată cu înlăturarea lui Petru-Vodă cel
Tânăr, fiul lui Mircea Ciobanul şi urcarea pe tron
a lui Alexandru al II-lea, fiul unui MirceaVoievod, nepotul lui Mihnea cel Rău şi
strănepotul lui Vlad Ţepeş, fiii marelui clucer
Radu Golescu, Ivaşcu şi Albu, s-au întors în ţară
ca să urmeze ,,tradiţia de eroism” începută de
părintele lor, urmând să dea, la vremea lor, mari
,,dovezi de bărbăţie”14, după cum aveau să
mărturisească cronicile, hrisoavele şi inscripţiile
vremii.
Prof. Dr. Ştefan GRIGORESCU
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Gheorghe DOBRE

TUNELUL
Tot venind eu în trecut era imposibil să nu aflu,
printre altele, de existenţa tunelului dintre conac şi
fabrica de spirt, construit de Zipa, aşa că am aflat,
era secretul pe care-l ştia tot satul, ştia şi Redea de el
şi-i zicea că e un monument dedicat fricii,
subconştientului, fugii de trecut, ca visul unei râme
speriate care sapă cu disperare o gaură lungă de doi
kilometri printr-un pământ clisos, de luncă, inundat
de două ori pe an, cine dracu ţi-a băgat asta în cap,
adică dacă te atacă bandiţi-n conac tu poţi să fugi
prin tunel, să ieşi lângă Ialomiţa, să te sui într-o
barcă, să te laşi câţiva kilometri la vale şi să scapi ca
laşii; e o prostie, n-ai cum scăpa, nimeni nu scapă de
faptele sale, trebuie să stai şi să te lupţi cu ele,
glăsuia Filozoful şi toate alea, o păţeşti ca râma,
fuge de o orătanie care scurma ţărâna lângă ea şi,
când e să iasă cât mai departe de pericol, la gura
tunelului o aşteaptă altă găină, sau poate aceeaşi,
întruparea destinului, aşa cum s-a sucit destinul
meu în secundele acestea, când trebuie să las fraza
neterminată, că trebuie să plece revista la tipar şi eu
n-am avut timp de mine, am avut de alţii şi-am
rămas cu ochii-n soarele sfârşitului de noiembrie,
aşa că o să ne găsim cu Zipa luna următoare, dacă ne
ajută Dumnezeu.

Romeo Aurelian Ilie
şi Maria Fărâmă

într-o zi o să îmi cumpăr adidaşi cu creion în talpă
şi o să dansez pe străzi în ritm de poezie
să transform asfaltul într-o coală de hârtie.(r.a.i.)
pe care se vor sinucide toţi îndrăgostiţii
şi vor renaşte ca fulgi nemuritori.(m.f.)
ei vor perturba undele radio
şi zborul trufaşelor rachete,
vor fi urmăriţi de n.a.s.a., f.b.i. şi c.i.a…(r.a.i.)
vor da peste cap toată ştiinţa şi istoria lumii(m.f.)
vor rescrie compoziţia sării de bucătărie şi vor
amenda dubla cetăţenie a vagabonzilor,
condamnându-i la veşnic zbor invers, asemeni
lor.(r.a.i.)
ne vor converti la nebunie
până când arterele sufletului nu vor mai suporta
presiunea
şi vor începe să urle a sinceritate
pentru că(m.f.)
singura ştiinţă exacta este adevărul
pe care nu îl pot produce decât sufletele născute din
amorul tălpii cu asfaltul
şi pe care nu îl pot rosti decât gurile ce-au sărutat
măcar odată cerul
în sfântul punct unde rachetele rămân brusc fără
combustibil.(r.a.i.)

Când răspunzi cuiva care te întreabă: “ce
scrii?”, că ai putea să mai scrii un roman, dar că-ţi
lipseşte fraza de început, înseamnă că, în
subconştientul tău, cartea este deja scrisă.
*
**
Un autor nu poate fi inocent, dar personajele
lui da!.
*
**
Un scriitor înzestrat cu talent literar nu poate fi
considerat un făcător de cuvinte. Ca şi cum ai
compara un rapsod cu un artist. Un scriitor
adevărat îşi poate respecta zestrea lui literară şi să
scrie un roman pe an sau poate fi un leneş. Dar nu
poate fi un făcător de cuvinte. Scriitorul este un
solitar, făcătorii de cuvinte sunt zgomotoşi, se
adună şi se exprimă în grupuri unde se laudă unii
pe alţii.
*
**
Orgoliul frivol al celebrităţii nu-l
caracterizează pe omul cu adevărat puternic.
*
**
Una dintre probele dificile pentru un prozator
şi care îi atestă sau nu talentul este modul cum
realizează figurile feminime.
*
**
Mediocritatea în literatură a existat şi va exista
atâta timp cât se va produce actul creator. Această
atitudine nu poate fi considerată impostură decât
în măsura în care un autor dovedit că nu are
valoare continuă să publice. Dar impostura este şi
mai nocivă atunci când un critic, cu o anume
perversitate, depune eforturi să ne convingă de
contrariu.
*
**
Poate fi cantitatea primul criteriu al valorii?
Dar poate fi cantitatea un astfel de criteriu?
Valoarea nu are unitate de măsură. Un roman are
sau nu are valoare.
*
**
În actul de creaţie mediocritatea face casă
bună cu aroganţa, o calitate care nu se regăseşte în
cazul autorilor mari.
*
**
Una dintre culmile mediocrităţii este atunci
când această acuză valoarea.
*
**
Sentimentul de ratare apare numai la cel care
crează. Indiferent de nivelul la care ajunge creaţia
sa. Numai acela va fi conştient de distanţa care îl
desparte de adevăratele valori, de marile piscuri.
Anonimul nu-şi dă seama, el nici nu se gândeşte
la aceste aspecte.
*
**
Un prozator vede totul cu lux de amănunte. El
vede ceva interesant chiar şi acolo unde ceilalţi nu
văd nimic.
*
**
În comunism intelectualii nu au avut forţa, nu
au avut capacitatea de a fi solidari. Azi se
întâmplă la fel. Cauza este aceeaşi. Ea constă în
mici interese de grup.
*
**
Scriitorul profesionist scrie constant. Atunci
când o idee l-a acaparat. Sau o temă. Chiar şi

atunci când situaţia lui materială este asigurată
din alte surse, nu din scris. Când el trebuie să
muncească, indiferent cum, pentru a-şi întreţine
familia, nu mai poate să scrie constant. Va fi
obligat la pauze. Important este ca acestea să nu
fie lungi şi dese!
*
**
Mulţi autori nu publică pentru că nu au
posibilităţile necesare sau pentru că pornesc de la
ideea că şi aşa nu-i citeşte nimeni. Important este
ca romanul tău să ia contact cu publicul, atât cţt
este, cu critica, să se producă astfel o confruntare.
Numai în felul acesta te supui riscurilor. Ce
scriitor este acela care fuge de riscuri?
*
**
Unii se aşează la masa de scris, fără să ştie
despre ce vor scrie. Îi invidiez! Înseamnă că au
timp. “Plec de la o frază!” spun ei. Normal că se
pleacă de la o frază. Dar când ai totul în cap. Parcă
poţi să ridici o casă fără să-ţi planifici din timp
unde va fi uşa de la intrare!
*
**
Principala problemă pentru un individ din
provincie când vine în capitală constă în
handicapul limbii pe care o vorbeşte.
*
**
Stilul este ritmul dictat de specificul temei
abordate. Pentru că nu poţi să foloseşti acelaşi stil
în zece romane diferite.
*
**
În timp, amintirile îşi pot pierde strălucirea. Şi
căldura. Pot produce o reacţie adversă, de
îndepărtare. Pot deveni urâte. Un
gest
nejustificat şi necugetat al unei persoane în care
credeai poate produce moartea acestora, ca o
lumină care se stinge.
*
**
Memoria funcţionează ca un factor de selecţie
al fiinţei noastre. Fiind sinceră, ea încălzeşte
anumite zone dar, în acelaşi timp, poate altera alte
zone. Cine ia decizia? Deocamdată enigmă!.
*
**
Se poate considera un creator vreodată
împlinit? Ajuns la vârf? Împlinit în funcţie de ce?
Şi de cine? Nu este frica ratării mult mai aproape?
Mai pipăibilă? Un creator care se respectă nu
scapă niciodată de această obsesie!
*
**
Nostalgia pentru locurile natale nu are
legatură nici cu farmecul peisajului înconjurător,
nici cu amintirea unor întâmplări fericite pe care
le-ai trăit, aceasta se traduce prin înrudirea dintre
familie şi acel loc în scurgerea timpului, când
oamenii, strămoşii tăi, cu toate păcatele lor sau
bucuriile pe care le trăiseră, s-au amestecat, în
timp, cu pământurile pe care tu le calci acum.
*
**
O casă fără cărţi este ca o închisoare, chiar
dacă mai împodobită.
*
**
Nu este niciodată greu să-i judeci pe alţii. Mai
greu este să te judeci pe tine.
*
**
Între prieteni nu se pune problema dominaţiei,
altfel prietenia devine o problemă.

*
**
Majoritatea oamenilor nu văd lucruri care par
atât de simple pentru cei luminaţi.
*
**
Tot omul se poate dezvăţa de cele mai proaste
obiceiuri, în afară de cel de a da sfaturi.
*
**
De multe ori, binele pe care-l faci este privit de
cel care-l primeşte nu tocmai cu gânduri bune!
*
**
“Ideile”, chiar şi atunci când apar în locuri
umile sau în paginile nevinovate ale unui roman,
pot fi la originea unor mari torente şi avalanşe
umane. (Nicolae Breban)
*
**
O asemenea idee la care ţin este aceea că în
literatură nu contează sentimentele investite în
cuvinte, ci sentimentele provocate cu ajutorul
cuvintelor. (Alex Ştefănescu)
*
**
Bucuria de a scrie este condiţia obligatorie a
accesului la marea literatură. (Alex Ştefănescu)
*
**
Abia când ştii câte ceva cu adevărat poţi fi
modest. Abia atunci când ştii că nu ştii. (Ioan
Buduca)
*
**
Ideal ar fi să nu mai simţi dorinţa de a scrie,
spunea undeva Patrick Mediane. Parcă depinde
de tine!
*
**
Pe faţada existenţei noastre, ca şi pe aceea a
unei case, cu vremea apar şi se îndesesc fisurile.
*
**
Critica de azi nu-i mai descurajează pe
neaveniţi, preferând să-i ignore, spunea Marius
Tupan. Nu numai că nu-i ignoră dar, pentru mulţi,
a devenit critică de casă.
*
**
La un moment dat, Lawrence Durrell se temea
că într-un viitor, pe care-l trăim noi azi, ficţiunea
va fi produsă de către maşini. Nu este produsă de
către maşini, este doar distribuită.
*
**
Când termină o facultate, absolventul este el şi
un specialist format? Drumul spre devenire este
plin de obstacole, depinde cum le depăşeşti. Dacă
reuşeşti!
*
**
În literatură, o supralicitare, la un moment dat a
unui autor sau a unei opere va fi readusă, în timp,
la parametri normali, nu va fi de durată. De multe
ori este posibilă şi o subapreciere.
*
**
O prea mare agitaţie în jurul unui autor riscă
alunecarea lui în ridicol.
*
**
De un prieten care te-a trădat, începi să te
detaşezi până la a-l uita. La fel ca pe o femeie pe
care nu ai mai văzut-o de multă vreme, chiar dacă,
odată, ai şi ţinut mult la ea.
I. Neşu

Augustin Mocanu

Râpa Şipoţelului
Ca şi cum ar fi lucrat puterile unui făcut, satul nostru, Boju, şia aşezat vatra în jurul unei râpe, cel mai rău şi mai prăpăstios loc
din toată întinderea hotarului acestei aşezări. Către mijlocul
localităţii se vede o ridicătură de teren drept deasupra, unde se
află biserica şi, nu departe, şcoala. Printre cele două clădiri, cam
la aceeaşi depărtare de fiecare, curge firul de apă al unui părăuaş
liniştit, care nici nu bănuieşte, săracul, că numai la o zvârlitură
bună de piatră îi este dat să se rostogolească peste bolovani,
frângându-se, făcând spume şi urlând cu o furie pe care n-a
cunoscut-o încă în scurta lui călătorie. Peste câteva clipe,
zburdalnica săritură se sfârşeşte şi el, zdrobit de tot cum e, se
adună pic lângă pic şi firicelul de apă o ia la vale pe fundul pietros
al unei râpe imense, Râpa Şipoţelului numită de lume şi Râpa
Popii, de unde nu poţi privi decât către cer şi, uneori, crezi că
acolo mereu e noapte şi aştepţi să se zărească stelele.
Pe zidul râpei, înalt cât un bloc cu zece etaje, se observă
distinct mai multe straturi geologice formate prin sedimentări
succesive, structuri caracteristice Câmpiei Transilvaniei, care
marchează etape din istoria Pământului. Chiar deasupra se află o
fâşie subţire de sol negru, strâns "în braţe" cu disperare de
rădăcinile unor salcâmi pricăjiţi care împreună cu mici tufe de
spini şi buruieni: porumbei, măcieşi, brusturi, urzici, cucute şi
pelin alcătuiesc o vegetaţie amărâtă ca părul răvăşit al unui popă
bătrân. Sub fâşia cea neagră e un strat gros de argilă galbenă,
îmbătrânită şi urâţită de vreme, sub soare şi vânt. Urmează la
rând alte câteva straturi perfect orizontale, care mai gros, care
mai subţire, împestriţind toată întinderea înaltului perete: unul
subţirel de calcar, alb ca creta şcolară, stropit ici-colo cu picuraşi
de cărbune de un negru pur, strălucitor ca iadul, venind chiar din
noaptea nopţilor; ceva mai jos, stă un rând de pietre galbine,
rotunde ca nişte pite enorme, bune pentru uriaşii din poveşti ale
căror mormânturi cât dealurile se văd şi astăzi preserate peste tot
în hotarul satului. Vine apoi altul din nisip fin de culoarea
aurului, alte pâini de piatră mai mici şi mai dese de sub care, râpa
îşi împinge în afară o burtă ondulată, formată din mai multe
valuri înzorzonate cu tufe de spinărai închipuind nişte burice
jucăuşe de toată mirarea şi de acolo în jos, cât îngăduie căscătura
pământului ochilor mei să scormonească şi închipuirii să
născocească, e o masă compactă de argilă vânătă, densă, căreia
sătenii îi zic spoială, pentru că, uscată, pisată mărunt ca fărina,
cernută şi muiată cu apă, din ea se obţine o pastă neagrăvinecioară folosită la văruitul pălătarelor, polmoanelor,
poieţilor, cohiilor, cuptoarelor de copt pâine, etc.
În dreapta micului părău, începând de la şcoală, terenul
scoboară în trei trepte succesive. Pe ele se află gospodării cu
grădini ale căror capete merg până la părăuaşul de sub râpă. În
vremea copilăriei mele, prin anii 1940-1950, sub râpă erau şase
gospodării, fiecare având: casă, poiată cu şură, coteţe pentru
porci, cătreţe la păsări, ocol pentru oi, şopru pentru lemne, cọştei
pentru cucuruzi, loc anume lăsat pentru clăditul jirezilor de paie
şi pleavă precum şi pentru clăile cele înalte de fân. Nimeni nu
avea fântâna lui, ci toată lumea ducea apă de sub râpă: de la
Şipoţelul cel vechi din grădina lui Ionaş Haţeganu, unde apa se
aduna într-o bute mare de stejar, şi de la Şipoţelul cel nou din
grădina lui Vasile Oltean, moştenită de soţie-sa de la Cioacea,
unde apa se strângea într-o fântânioară căptuşită cu piatră din
părău. De băut şi pentru făcut mâncare se ducea numai apă foarte
curată, cursă direct în vasele omului. Cealaltă era apă de stricat în
gospodărie şi de adăpat vitele când acestea erau ţinute acasă în
poieţi. Apa de la Şipoţel are calităţi proprii: fiind moale, e foarte
bună pentru spălatul hainelor şi părului. Femeile susţin că în tot
satul nu mai este o apă atât de bună pentru fiert fasole.
Grădinile se întind în spatele anexelor gospodăreşti şi, de
regulă, pentru folosirea lor chibzuită, sunt împărţite în două: o
parte, cea mai dreaptă, mai bună, mai luminoasă şi mai uşor de
lucrat, era cultivată cu: puţin porumb, cânepă, cartofi, fasole
pentru păstăi, curechi de vară şi de toamnă, diferite legume şi
zarzavaturi: ai, ceapă, salată, castraveţi, ridichi, roşii, morcovi,
pătrunjei, ţelină, sfeclă roşie etc.; cealaltă parte era plantată cu
pomi: pruni, meri de vară şi de toamnă, peri, nuci, mai rar câte un
vişin, câteva tufe de struguraşi şi agrişi. Chiar în dunga
părăuaşului ca să apere locul de pericolul apelor, care
scormonesc, rod, rup şi mână totul la vale, era un rând de sălci
puternice ca un zid de piatră şi, mai sus de acestea, creşteau ca-n
pădure salcâmi, frasini şi ulmi, din care, la nevoie, se tăiau lemne
de foc, se alegeau bucăţi de salcâm groase, tari şi fără noduri,
bune de făcut butuci pentru roţi la car şi ce era bun se punea de-o
parte ca material pentru construcţii viitoare.
Cinci din cele şase case erau clădiri vechi, ridicate în secolul
al XIX-lea, şi se încadrau întru totul modelului tradiţional de
case, specific pentru toată Câmpia Transilvaniei. Sătenii le-au
ridicat din materiale locale accesibile lor: piatră de prin păraie,
lemn cioplit în patru feţe pentru tălpi, stâlpi şi grinzi, lemn rotund
decojit pentru şarpantă, paie de secară sau trestie pentru acoperit,
scânduri de brad pentru podele şi tâmplărie.
Casele se compuneau din: o încăpere mai mare, numită
"casă", şi tindă. O astfel de construcţie putea să aibă la faţadă un
coridor deschis, adică prispă sau târnaţ, scutit sub acoperiş şi
sprijinit pe stâlpi. Din târnaţ se intra în tindă. Aici se afla cuptorul
de copt pită cu vatră în faţă pe care, vara, se gătea mâncare.
Deasupra stătea o boltă de forma unei piramide cu patru feţe,
numită corlan, care era căptuşită pe dinăuntru cu un strat gros de

lut amestecat cu baligă, pentru a apăra construcţia de incendiere.
Fumul şi scânteile ieşite din cuptor băteau în corlan şi, la fel, cele
care veneau din casă prin horn de la cuptorul de gătit şi de
încălzit. Urcând, fumul invada tot podul casei şi ieşea afară
printr-o gaura anume lasată în acoperiş, la unele case, sau pe sub
streşini, la altele de modă mai veche. Fumul, învârtindu-se sau
tăuindu-se în pod, după mişcarea aerului din jurul casei, iarna
afuma lent preparatele de porc şi, în acelaşi timp, colora în negrucafeniu lemnăria construcţiei făcând-o rezistemtă şi apărând-o
de boli şi dăunători. De asemenea, în majoritatea gospodăriilor,
tinda îndeplinea şi funcţia de magazie pentru cereale şi alte
produse alimentare.
Din tindă, printr-o uşă către stânga, se intra în "casă",
încăperea cea mai mare, aşezată totdeauna cu fereştile către
soare.
Aranjamentul interiorului casei părinteşti din Boju unde mam născut, am crescut şi am locuit până la vârsta de 25 de ani este
exact cel dat în schiţa de mai jos. Completaţi imaginea cu vreo
patru icoane de Nicula, cu câteva blide cu flori atârnând pe
pereţi, cu îmbrăcămintea paturilor şi mesei, cu nişte muşcăţi
înflorite în fereşti, cu lampa de deasupra mesei şi realitatea acelor
ani e evocată cu toate aspectele ei. Precizăm că mobila era
simplă, de casă ţărănească, a unei familii cu cinci copii şi cu
pământ puţin. În toate casele de sub râpă era cam la fel. Una
singură, a lui Naşu Popului, era mai mare. Acolo, din tindă la
dreapta se intra într-o încăpere mai mică decât "casa," numită
căsuţă. Aceasta putea să aibă mai multe întrebuinţări: în primul
rând devenea locuinţă provizorie pentru primul urmaş căsătorit,
dar, după câte îmi amintesc, în sat doar un mic număr de case
poseda trei încăperi: la mijloc, tinda, la stânga spre soare, casa, şi
la dreapta, căsuţa. Aşa era casa bunicului meu din partea mamii,
Deiac Alexandru, în a cărei căsuţă a locuit vreo zece ani în mare
înghesuială tetea Vasilie, frate cu mama. La fel stătea şi mătuşa
Dochiţă, măritată cu Naşu lui Şipoş şi în casă, dincolo de tindă,
locuiau socrii împreună cu o altă pereche de tineri nu demult
căsătoriţi, tetea Isailă, fratele tatii cu tătăişa Măriuţă a lui Şipoş şi
cu o nepoată mică a bătrânilor, rămasă orfană după moartea
mamei, altă fată a lui Şipoş.

Casă cu copii, iarna
Iarna, când era frig mare şi nu prea ieşeam afară, mama, până
se fierbea fasolea ori altă mâncare pusă la foc pe cuptor, nouă ne
dădea de lucru să ne jucăm. Mie îmi făcea o ceteră din tuleu de
cucuruz şi arcuş, pe care-l udam plimbându-mi limba de-a lungul
lui să-l ung ca să "cânte" mai frumos; celui mai mic, lui Todor, îi
întidea jos o bucată de ţol gros şi-i punea dinainte o grămadă de
coceni de porumb să-şi clădească o casă faină ca a popii, da' ieşea
un coteţ care mereu se hâia, deoarece cocenii rotunzi şi mai
subţiri la un capăt se durăiau la pământ şi "Manole" al nostru se
supăra pe ei, îi ocăra şi-i bătea de-olaltă să se potoleasca, apoi
zidea o biserică ţigănească, zicea el, da' iară se năcăjea, căci nu
ştia unde să atârne clopotele ca să poată fi trase c-o funie din maţe
de oaie uscate, care să cheme şi adune iute pe credincioşi la
rugăciune creştinească. Mai la urmă, mama o lua pe soruca
noastră, Măriuţa, o punea în pat, o împrejmuia cu nişte perini
mari ca să nu se poată răsturna, îi da în gură o motroaşcă cu miez
de pită şi miere să sugă şi înainte îi aşeza o păpuşă grasă făcută
din cârpe de pânză, bine înfundată cu tărâţe de grâu pe care fătuţa
o muşca, o lingea şi o flocăia râzând cu lacrimi în ochii ei mici şi
rotunzi ca de pasăre rară. Mama torcea, mai punea câte un lemn
pe foc, iară torcea, se uita la noi, învârtea în fasole să vadă de-i
fiartă ori ba; răşchira un fus plin cu tort, iară se uita la foc, la
fasole şi la noi; lua de pe stălaj o bucată de mămăligă întărită,
rămasă din seara trecută, căci în fiecare seară de cină mâncam
mămăligă cu ce se nimerea: lapte, brânză, zamă ce rămânea de la
amiaz, ratută, fasole frecată şi altele ca să ne umplem foalele şi să
putem dormi; tăia mămăliga în strujele subţiri să poţi vedea
soarele prin ele - ar fi zis tata, de vedea ce sichişă-i mama - le
punea pe ploactăn, le prăjea pe amândouă părţile, ni le da de le
mâncam calde, ne umflam cu apă, ne ştergeam cu dosu pălmii la
gură şi gata. La Măriuţa îi da să beie oţâră de lapte călduţ dintr-o
ulcică cu ţâţă, o ştergea la gură şi-o săruta zgomotos apoi o
răsturna între perini să doarmă de-amiaz. Todor se aşeza la
picioarele fetiţei şi Moş Ene iute îl ducea în altă ţară.

Când toate erau aşezate, mama mă sfătuia să fiu cuminte, că
io-s băiat mare, să-i las pe copii să doarmă şi eu să mă joc mai
departe cum oi vrea. Ea se duce în poiată la bivoliţe să le deie
mâncare şi să rânească sub ele apoi vine să vadă ce mai facem
noi, mai stă oţârucă şi mere să le deie apă, să vadă ce fac oile, să
ducă apă călduţă la găini şi la raţe şi iară vine în casă, încălzeşte
mâncarea pe când soseşte tata de la ştrec, alb de bură pe la
musteţe şi sprâncene şi tot îngheţat de frig.
Tot lingând arcuşul ceterii, mă tai puţin la o buză care se
roşeşte şi începe să mă usture; iau apă şi-mi ud buzele da de nu mor mai ustura aşa de tare; părăsesc instrumentul de zis şi mă aşez
pe un scăuneş lângă pat; mă uit prin casă de gândeşti că acuma
sunt prima dată aici, că totul îmi pare tare frumos. În colţ pe
păretele de după masă e "Bunicul", adică un tablou vechi cu ramă
lată, de brad care arată cum era soldatul Mokan Agoston din
armata împăratului austro-ungar prin 1910. Mă apropii de masă,
pun coatele pe ea şi-mi reazem faţa în pălmi să pot vedea mai
bine. În mijlocul tabloului stă ca în poziţie de drepţi un bărbat
subţire, bine legat şi vânjos, având înfăţişarea pe care o are tata
acuma, la treizeci de ani, în zilele de duminică după ce se pune la
rând şi e gata să meargă la biserică: are părul castaniu, tăiat scurt,
fruntea largă şi netedă, doi ochi căprii licărind sub sprâncenele
negre şi stufoase, nasul drept şi fără nicio sminteală care ar putea
naşte zâmbete, sub el, o musteaţă măricică de culoarea frunzelor
ruginii ale toamnei, gura potrivită cu obrajii lui rumeni şi puţin
alungiţi care se rotunjesc într-o bărbie cu gropiţă abia
perceptibilă, mâna stângă i-i lăsată în jos iar dreapta şi-o ţine pe-o
măsuţă în mijlocul căreia se vede clar o sticlă cu şampanie. În
unghiurile de sus ale tabloului, înclinate către interior, atârnă
drapele reprezentând ţările aflate sub stăpânirea Casei de
Habsburg şi la mijloc e o serie de chipuri de împăraţi cărunţi şi
bărboşi cu piepturile încărcate cu decoraţii strălucind în toate
culorile. Un steag era negru ca iadul şi acela nu-mi plăcea.
Fundalul tabloului arăta imaginea întinsă a unei aşezări
orăşeneşti: vegetaţie sugerând existenţa unei păduri sau a unui
mare parc ale cărui margini loveau în orizont şi, într-un plan mai
apropiat, se observă un turn ţuguiat, ca de biserică, dar fără cruce
creştinească cum ştiam eu că se cuvine. În cele două colţuri din
partea de jos a tabloului stăteau ţanţoşi cu armele în mânuri trei
jândari ungureşti de-ăia făloşi cu pene verzi de cocoşi la pălării şi
trei poliţai austrieci la fel de băţoşi, de mie mi s-a părut că
şmecherii aceia se tem ca nu care cumva valahul care privea spre
dreapta s-o ia la fugă şi, sărind repede peste cele două turnuri de
pază, să intre în desişul pădurii şi să nu mai dea nimeni niciodată
de urma lui.
Măriuţa noastră a tuşit şi s-a mişcat în somn. M-am întors şi lam tras pe Todor mai la margine, fiindcă îşi întinsese un picior
peste fătucă..Acolo deasupra patului atârna o icoană de modă
nouă care-l reprezenta pe Iisus Hristos înconjurat de copii. Erau
mărişori, poate să fi fost chiar şcolari, băieţi şi fete de peste 9-10
ani. Datorită coloritului ei viu, dar neagresiv, icoana părea
frumoasă şi plăcea. Şi copiii şi Domnul Hristos erau frumoşi,
liniştiţi, priveau unii la alţii invadaţi de credinţă şi, parcă, de
lumina cea vie trimisă de Însuşi Bunul Dumnezeu. M-am uitat
bine la copiii din icoană şi apoi la mine zgâindu-mă într-o oglindă
rotundă cât un tier în care se privea tata când se rădea cu briciul şi
se găta de mers la sfânta liturghie şi mama se căuta uneori în
oglindă să vadă de-i stă bine năframa pe cap… Eu până azi nu mam văzut în oglindă, numai în vadra cu apă mă uitam des şi
râdeam de chipul meu care se clătina şi juca în apă ca o frunză de
curechi stropită cu cine ştie ce mizerii urâte. Am dat oglinda
aproape de icoană să văd cum arăt eu pe lângă acei copii ocrotiţi
de Domnul. Am început să-i invidiez, deoarece ei nu erau copii
de-aici ca mine, erau prea frumoşi, prea senini, aveau haine prea
alese şi prea noi. Poate că ei erau din poveşti şi numai oţâră i-a
văzut cineva de i-a desenat acolo. De asemenea se prea poate că
aceia nici nu sunt copii adevăraţi, ci nişte îngeri aflaţi în slujba lui
Hristos.
M-am frecat puţin la ochi, că mă cam usturau. M-am dus la
fereastră să mă uit afară s-o văd pe mama şi să ştiu dacă mai ninge
ori ba, însă nu m-am putut lămuri cu nimic, fiindcă fereştile erau
îngheţate şi puteai rade omăt de pe ele.Îmi învârtesc iară privirea
prin casă. La capătul patului unde dorm copiii e blidarul şi pe
părete, lângă el spânzură un blid de porţelan alb ca omătul cel
curat când ninge. De jur-împrejur, marginea farfuriei e
împodobită cu un chenar de trandafiri mărunţei de un ros fin abia
vizibil, contrastând cu coloritul de un roşu intens al unui nealcoş
cocoş împestriţat cu pene negre, albastre şi verzi în coada lui
ţeapănă ca un mănunchi de seceri de oţel.
Deasupra celuilalt pat, cam la mijloc şi chiar sus sub o grindă,
se vede înclinată o icoană întunecată de fum şi de vreme. Într-o
ramă neagră şi foarte îngustă e un pat mare îmbrăcat în covoare
scumpe de culori indefinite acuma; cu capul pe o perină care a
fost roşie şi azi e aproape neagră stă moartă Sf. Ana, cea care a
zămislit-o pe Stânta Fecioară Maria, Maica Domnului Nostru
Iisus Hristos şi ocrotitoarea noastră a tuturora.
Pe păretele opus, nu departe de fereastă, încununată de un
ştergar de casă ornat cu modele ţesute din arnici negru şi roşu şi
cu ciucuri albi înnodaţi la capete, se află o icoană pe sticlă
zugrăvită de vreun călugăr de la Nicula. E o creaţie simplă, naivă,
în care adevărurile realităţii sunt sugerate simbolic prin schiţe ale
obiectelor şi figurilor umane şi prin două, trei culori ferme,
limpezi, fără nuanţe şi fără efectele umbrei şi penumbrei, căci
lumina cade uniform atât peste părţi cât şi peste întreg.
Elementele aşezate în spaţiul desenat sunt conturate prin diferite
linii drepte, frânte şi curbate de culoare neagră. Tabloul
înfăţişează două chipuri de sfinţi purtând pe braţe macheta unui
lăcaş de cult, cu un turn ţuguiat în vârful căruia se află o cruce
simplă cu braţe egale.Culorile roşu, negru, albastru şi alb, toate
clare şi definite, acoperă spaţii relativ egale şi conferă icoanei
eleganţă, echilibru şi frumuseţe.

Marian DRAGOMIR

Costel Bunoaica

jocul

Peltea.
Dulce ca pelinul este dragostea ta

când joc baschet cu ploaia
mă doare'n bască
iar acum că m-am îmbogăţit
cu câteva verbe mioape
râd ca prostul
şi mă rog de ploaie
dă-ne o rupere de nori
hai, tu, mult dorito

Un duh a trecut prin faţa mea şi s-a zbârlit orizontul
de groază. Era tinereţea-n blugi de catifea –
se furişa pe sub pământ acasă.
Călca monoton – şchiopătând soldăţeşte –
peste coclauri şi peste frunzele moarte. În urmă,
umbra ţipa ca din gură de şarpe.
Dâra ei de lumină se-ndrepta către noapte.

n-am chef să mă cert
bag la plezneală
bla-bla-uri fără număr
jocul geme
sub stratul de ticăloşii ale picăturilor
ros de
şpăgăreală
cumetreală
mitocănie
şi neamprostie
mă pregătesc să înclin steagul
distrus de valurile ceasului
ţinând cont că sunt doar un strateg
în comunicare şi în imagine
chem visele
în carne şi oase
să se topească de dorul tău
ploaie

eu
vă spun că
am intrat sub influenţa sufletului
magnetic
încât particula raţională
sfidează spaţiul
marcat de vârtejul
de analize şi strategii
metamorfoze şi transmutări
sunt diluat
dezinformat
fără a şti când să miros
acum şi aici
ruptura din zvonurile
şi scheletele revoltei
vieţuiesc acolo
unde sorb
curbele femeilor
alunecate în jocul cu soarta

Am înţeles de la ea că viaţa-i puţină. Şi nu ajunge.
Decât pentru azi. Şi pentru-o ciozvârtă din ziua de mâine.
Că fruntea care nu-i dreaptă, se vaietă. Plânge. Că cerul
coboară-n copaci îngeri schilozi. Demodaţi.
Fără sânge.
Că Dumnezeu şi-a trimis arhanghelii în livada cu mere
să caute loc pentru mas şi pentru viaţa făcută surcele…
Pe pământ cad stele înfrânte. Umile. Ratate.
Chipul tău odihneşte-n fereastră iluziile mele deşarte.
Dintr-un ciot de salcâm,
ieşisem în drum să văd nevăzutul cum se mai poartă,
cum merge cu luna la toartă şi cum
urmele mi se transformă în fum.
– Tinereţe,
strigam,
stai,
o vorbă să îţi aşez în covată! Trage plecarea pe dreapta
că îmi scânceşte,
nevrednică,
poarta.
Dar oastea beznei cotropise deja buzele reci. Şi gura uscată.

poetul vinde arsenic ambalat
vă spun că
în prezent poeţii
urmează un regim alimentar
ce omoară realităţile negre
dar ce se întâmplă
cu sufletul
care acumulează deşeuri
în urma digestiei vieţii
vrei să spui
că poeţii
nu ştiu să trăiascã

Şoapte.
Mâini de pământ răsfăţat
cu ierburi înalte
Răsăreai ca Miruna din umbra unui izvor înstelat;
aveai algele nopţii înfăşurate peste picioarele goale
şi farmecul tras ordinar din parfumul de floare.
Pe trup îţi aruncase dimineaţa,
zorit,
hainele unui sărut şi zborul unui fluture, frânt.
Mâini de pământ răsfăţat cu ierburi înalte şi două
rânduri
de gânduri –
altele decât cele uitate –
luminau în adânc ereticii beţi din cetate.
Ştiu doar atât:
trecutul mi se uscase pe rană. Lumina se înscrisese
în
clasa a treia primară. Şi cu cât încercam s-o insult,
depărtarea
se aprinde şi mai mult.
S-ar putea să fi fost într-o joi, s-ar putea să fi fost
într-o vară,
când uitasem copilăria în lumea murdară.
Poate că de aceea,
înadins,
o ninsoare bezmetică, uşoară, m-a căutat iarăşi în
vis.
Să fi fost zăpada iubirii? Sau lacrima vie a unei flori
de cais?!

în mediul acid
al vieţii de zi cu zi
statisticile aratã
ºi este sutã la sutã adevãrat
ºi spun acest lucru în toate vorbele mele
cã poeþii care se îmbolnãvesc de cancer
ºi nu fac absolut nimic sã-l trateze
trãiesc mai mult decât cei care merg la
medic
neruşinatul
/ credeţi-mă /
am întâlnit oameni obişnuiţi
ce mor pe la balcoane
de la început până la final
cu cerul în poala vieţii

dacă un cerşetor
spune că are cancer
opţiunile bietului poet sunt simple
pentru dezintoxicare oferã ceruri verzi
/ credeţi-mă /
ce înmulţesc gândurile canceroase
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am întâlnit tineri
cu viitorul soare-orbitor
cu rudele sub vraja vecinilor
care şi-au dat seama
că nu ştiu să zboare
eu nu consider poeţii oameni
glasul lor este femeia tânără
ce goneşte gândul prin măduva
oaselor
iar când mă gândesc
mi se face carnea nor
nu trag concluzii pripite
pe de o parte
aş vrea să cred că sunt bolnav
dar s-a întâmplat ceva
nu ştiu să mai vorbesc
aşa că mai bine
fac amor ca poeţii
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