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Dan Elias

Cel mai frumos gând!

E

Mulþi dintre noi

trãim într-o lume pe care nu o mai
înþelegem. Moartea s-a amestecat cu viaþa; ideile cu banii;
credinþele cu ura. Aºa sã fi fost mereu? Sã nu fi ºtiut noi
cã suntem irecuperabili? Cã rãul din sufletele noastre va
ieºi mereu învingãtor în faþa unui bine doar ipotetic? Nu!
Am ºtiut! Am ºtiut ºi am ascuns adevãrata noastrã
esenþã, una în care ura ºi egoismul se simt cel mai bine.
Trãim începutul unuia dintre multele „sfârºituri” de care
am avut parte de-a lungul istoriei. Dacã vom accepta asta,
poate vom reuºi sã facem lucrurile ce ni se vor întâmpla
mai puþin dureroase.
Pânã una alta, ne plângem copiii sau pãrinþii morþi pe
altarele altora ºi ura ne umple picãturã cu picãturã. Nu
avem nimic de împãrþit între noi pentru simplul motiv cã
alþii le-au împãrþit de multã vreme doar între ei; ºi cu
toate acestea, moartea este doar pentru noi. Am rãmas
niºte biete animale gânditoare, iluzionaþi de lucruri care
nu existã, pe care tot noi le-am inventat cu speranþa de

a face zãdãrnicia vieþilor noastre acceptabilã. Unde este
Adevãrul? Unde este Dreptatea sau Libertatea? Unde
este Egalitatea în faþa lui Dumnezeu? ªi, mai ales; unde
este Dumnezeu? În loc sã fie în fiecare dintre noi, el a
devenit proprietatea religiilor; a papilor, a muftiilor, a
patriarhilor, a rabinilor..
Aceastã lume este creaþia lui sau a lor? Ne-am obiºnuit
atât de mult sã facem parte din tot felul de „turme”, încât
nu mai avem puterea de a ne întinde mâna unul altuia. Nu
ne mai putem privi în ochi fãrã sã ne aducem aminte de ei,
de cei care ne cheamã în biserici, în sinagogi, în moschei
ca sã ne înveþe „calea”, sã ne aducã aminte cã „pacea” ºi
„mântuirea” ne-o aduc doar ei, dar numai prin „supunere”.
Sigur cã Dumnezeu existã! El este cel mai frumos gând
de care oamenii sunt în stare. El nu se cumpãrã de nicãieri;
nu-l aduce nimeni în minþile noastre. Uneori este dragoste,
alteori este mângâiere ºi de cele mai multe ori este
umilinþã faþã de ceilalþi. Nu v-aþi întrebat cum de a ajuns
încrâncenare ºi urã? Nu v-aþi întrebat de ce în loc sã ne
apropie, ne învrãjbeºte tot mai mult?
Poate cã înainte de a ridica armele, ar trebui sã o facem.
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Marius STAN

Un om bun
Sã îþi iubeºti aproapele ca pe tine însuþi
e creºtin
e uman
e folositor
e liniºtitor
e binefãcãtor
e atotiertãtor
e un semn de bunãtate
Sã îþi iubeºti departele ca pe tine însuþi
e o nebunie
e un semn de înþelepciune

Augustin MOCANU

UNITATEA SPIRITUALÃ A ROMÂNILOR DEMONSTRATÃ DE
COLINDELE STRÃVECHI DESPRE FATÃ ªI FECIOR
RUGÃMINTE:
1. Imaginaþi-vã harta spaþiului naþional românesc ºi
plimbaþi-vã cu privirea pe diagonala: Þara Silvaniei (Sãlaj)
- Câmpia Soarelui (Ialomiþa).
2. Citiþi urmãtoarele perechi de colinde cu subiecte comune,
dar originale, ºi meditaþi asupra titlului dat mai sus.
1. Leagãn de mãtase
a
Dulaº mare cât de mare
Leru-i ficã, dragã ficã,
Cât de mare margini n-are.
Marginile bat munþii
ªi stropii îºi bat norii;
Pântre brazi, pântre molizi,
Noatã-ºi, noatã bou’ sfânt
Cu coarnele de argint;
Cum înoatã, coarne-ºi coatã.
Da în coarne ce-ºi dãdu?
Un leagãn de-a lui leagãn.
Da în leagãn cine ºede?
ªede fiica gazdii, ea.
Da lucruþu ce-ºi lucra?
Împistreºte, împistreºte
Guleraº tãtâne-sãu,
Nãfrãmuþã frate-sãu.
Tihãu, Sãlaj, 1925-1940
b
Cetinele, cetioarã dragã, leo! (ref.)
Pe mare plãviþã-m’ vine,
Numai brazi, molizi uscaþi.
Dar pã urma brazilor,
Vine cerbu-notãtor.
Cerbu-noatã,
Coarne-ºi poartã.
La vârful corniþelor
Leagãn verde de mãtase
Cu ciucuri pletiþi în ºase.
- Dar în leagãn cine-m’ ºade?
- ªade Leana, fatã mare.
- Dar de lucru ce-m’ lucreazã?
- La un guler º-o nãfra’.
Guleraºul fraþilor,
Nãframa cumnaþilor.
- Dar din gurã ce-m’ grãia?
- Cerbule, cerbuþu meu,
Mai încet cu-notãtura,

Cã mi-ai stricat cusãtura,
C-am un frate nãvodar
ª-un cumnate mãcelar;
Io-ndatã le-oi poruncearã
ªi nãvodul l-or bãgarã
ªi pe tine te-o scotearã –
Te-o scotearã, te-o tãiarã,
Þ-dã carnea la mãcelar,
ªi oasili la dulãi,
ªi sângili la ºoimei,
ªi pãru la trãistar
Sã-m’ facã traistã de cal.
La anu ºi la mulþi ani!
Drãgoieºti, Ialomiþa, 1963
2.Peþitorii ºi calul nãrãvaº al fetii
a
Supt un þãrmuraº de vale,
Domn, domn ºi-a nost domn,
Este-o fatã de domn mare.
Fata din grai îºi grãirã:
- Cine-n lume s-ar d-aflar-re
- Sã-nveþã murgu-acesta-re?
Fãr’ frâu, fãr’ cãpãstru,
Fãrã leac de ºè pã spate.
Vine Petrea, viteaz mare;
Cum vinè-n spate-i sãrirã.
Sare-n vânt, sare-n pãmânt;
Zup, cu Petrea de pãmânt!
- Ba, ba, ba, mãi Petre, ba-re!
Nu eºti murgu de-a-nvãþa-re,
Numai la hedi de-a sãpa,
Numai cepe de-mplunta-re.
Vine Mnicu, grãmãticu’,
Gubã albã fluturân’,
Cizme negre tropotin’,
Pinteni galbeni þurgãlin’.
Cum vine-n spate-i sãrirã.
- Ba, ba, ba, murgule, ba-re!
N-ai mâncat un car de fân,
Sã mã trânteºti la pãmânt.
D-ai bãut on toc de lapte,
Sã mã porþ’ pã mine-n spate.
Sãlsig, vechiul jd. Sãlaj, 1978
(continuare în pag. 15)

La mulþi ani!

HELIS, SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2015
Al. Bulandra, p. 1 – Restituirea postumã a jurnalului
unui scriitor de marcã, nu numai cã îl ajutã pe cititor sã
înþeleagã omul – scriitor, ci sã-ºi înþeleagã mai bine epoca,
dacã a trãit-o, sau sã înveþe din bucuriile ºi necazurile
oamenilor care au traversat-o.
Augustin Mocanu, p. 2 - Remarcabile aceste mici
bijuterii.
N. Teoharie; Ghe. Dobre; C. Bunoaica, p. 3 – O
schimbare de ton la toþi trei, probabil aþi remarcat ºi
dumneavoastrã, beneficã în primul rând pentru cititorii
devotaþi ai revistei, un ingredient fericit în bucãtãria oricãrui
scriitor care nu agreeazã imobilitatea.
Viorica Gheorghe, p. 3 – Frumoase poeziile.
Dan Elias; Marian Nencescu, p. 4 – Nu am citit nimic
din opera acestui scriitor.
Vasile Andru, p. 5 – O parabolã cu un tâlc la vedere.
Câþi dintre noi se recunosc aici?
Poeþi din Struga, p. 6 – M-aº bucura ca dialogul
macedo–român sã fie din ce în ce mai amplu. Probabil
aþi observat cã sufleteºte sunt foarte asemãnãtori cu
românii.
Nichita ºtia sã-ºi facã prieteni.
Ion Roºioru, p. 6 –Sunteþi inimitabil, ºtiþi asta!
Ioan Neºu, p. 7 – Romanul se anunþã palpitant.
Marina Cuºa, p. 8 – Nu cunosc autorul.
Diana Dobriþa Bâlea, p. 7-13 – Bune poeziile. Continuaþi.
Titi Damian, p. 8 – Nu cunosc autoarea.
g. alex, p. 8 – Mãcar nu au alterat muzica.
Adrian Bucurescu, p. 9 – Locuitorii Bãrãganului ºi-au
construit casele din lemn ºi au trãit la adãpostul pãdurilor.
Probabil numai o cãlãtorie în timp va releva adevãrul
despre ei.
F.M.Ciocea, p. 9 – Cu vreo sutã de „nopþi ” puteþi face
o carte minunatã.
F. M. Ciocea, p. 10 – Poeziile sunt din volumul „Studiu
sociologic ........”, despre care am scris.
ªerban Codrin, p. 10 – Aveþi dreptate. FAGUL rãmâne
opera capitalã a domnului Titi Damian, pânã acum. Dar
dumnealui, nu trebuie sã uitaþi, este autorul unor cãrþi
remarcabile de prozã scurtã, de cronici literare ºi de
cãlãtorii, care-i asigurã prin ele însele un loc de frunte în
literatura românã contemporanã.
g. alex, p. 11 - Este valabil pentru oameni, cât ºi pentru
popoare.
Margareta, p. 11 - Asta-i poezia.
Loredana Stan, p. 10 – O altã ipostazã a personalitãþii
dumneavoastrã.
Valeriu Stoica, 12 - Un maestru al prozei scurte. Pe
când o carte?
Marin Ifrim, p. 12 - Am trãit într-adevãr timpurile acelea?
Victor Nicolae, p. 13 – Mereu exuberant, Victor Nicolae.
ºi vizionar.
Ion Roºioru, p. 14 – Sunt îndreptãþite cuvintele
dumneavoastrã elogioase. Doamna Dalian îºi construieºte
cu deosebitã mãiestrie prozele scurte, omogene ºi
îndeosebi reflexive. În afara talentului de cronicar implicat
scrie poezii valoroase. Un scriitor complex, aceasta este
definiþia care i se potriveºte.
Ion Taloº, p. 15 – Domnul Augustin Mocanu mã
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uimeºte prin vitalitatea sa creatoare. Este poet, prozator,
etnolog. Printre helisiºti mai are doi fraþi, la fel de
impetuoºi: Marian ªtefan ºi Titi Damian. Prin operele
dumnealor au devenit un exemplu pentru tânãra generaþie,
patriarhi lucizi ai spiritului.
Valentin Popa, p. 15 – Nu cunosc autorul.
Adrian Panait, p. 23 – Excelentã povestirea!
Ioan Vasiu, p. 22 – Un cântec emoþionant pentru
mamã. Toþi îl ºtim, dar puþini reuºesc sã îl punã pe note.
Petre Otu; Marian ªtefan, p. 16; Maria Popescu, p.
17; ªtefan Grigorescu, p. 11 – Într-o revistã de culturã,
intervenþiile dumneavoastrã echilibreazã ansamblul,
impunând prin cursivitatea expunerii ºi rigoarea ºtiinþificã.
Dan Elias, p. 24 – U. E., am afirmat asta deseori, este
o necesitate istoricã. Cum ar rezista o þarã, închisã între
graniþele ei, guvernatã de legi ºi cutume diferite? În epoca
comunicãrii globale este posibil ca o simplã ieºire cu
maºina din propria þarã sã se transforme într-o serie de
infracþiuni, datoritã legislaþiilor, uneori bizare. Rusia va
cere din proprie iniþiativã sã facã parte din U.E., nu din
iubire democraticã, ci obligatã de tãvãlugul chinez, asta
în cel mult treizeci de ani. Dar ºtiþi care este cel mai
mare duºman al UE? Chiar democraþia. Afluxul de refugiaþi
poate genera reacþii xenofobe, aducând la putere partide
extremiste. Ar trebui sã se interzicã categoric asemenea
partide, iar discursurile revanºarde sau care fac apologia
urii sancþionate drastic. Jocurile diplomatice mediatizate
intens sunt diversiuni pentru cetãþeanul obiºnuit; cãrþile
au fost fãcute de mult ºi nu ºtiu dacã se doreºte cu
adevãrat pacificarea Orientului Mijlociu, acest uriaº poligon
de încercare pentru armele celor bogaþi.
Referitor la reacþia jandarmilor ºi dezastrul de la Colectiv
este suficient sã citez una din legile lui Murphy: ORICÂTE
CAUZE AI ELIMINA, CÂND ESTE SÃ SE ÎNTÂMPLE UN
DEZASTRU, HAZARDUL INVENTEAZÃ O CAUZÃ NOUÃ.
22.11.2015, Paris,
Dan Simionescu
ILIE COMÃNIÞA

M Ã ªT I ; CUªCA LEILOR
Un poet devotat sonetului, aºa îºi proclamã statutul
Ilie Comãniþa în aceste douã volume.
ªi aici remarcãm o dualitate valoricã ce þine probabil
de firea vindicativã a omului Ilie Comãniþa: bucãþi superbe
amestecate printre altele cu o tentã evident lozincardã,
sau care îþi lasã impresia cã dezvoltã idei preluate din
presa veche. Asta face poezia uºor defazatã temporal,
cu 30–40 de ani înapoi, când probabil ar fi fãcut senzaþie
la manifestãrile cenaclului Flacãra.
Totuºi, afirm cu toatã convingerea cã un lector avizat,
ca domnul Codrin de exemplu, poate construi un volum
de sonete ºi rondeluri, periind toatã opera, un volum
emblematic pentru adevãrata personalitate literarã a
domnului Comãniþa.
Paris, 29.10.2015
Dan Simionescu
IOAN GHE. TOFAN

VIAÞÃ DE PILOT
Dupã romanul ”Piaþa veche ”, iatã cã domnul Tofan
tipãreºte o carte emblematicã, singura din ultima perioadã,
cred, despre universul exotic ºi imprevizibil al celor care
piloteazã vapoare pe Dunãre.
Fãcând abstracþie de episoadele „tari” relatate cu
deosebitã volubilitate, autorul zugrãveºte obiectiv, fãrã
patimã, mediul socio–politic în care evolueazã personajele
sale reale.
Cartea impresioneazã nu numai prin ineditul ei ci ºi
prin talentul de povestitor onest ºi implicat al domnului
Tofan. Dacã o gãsiþi, citiþi-o! Meritã.
Montevideo,16.09.2015
Dan Simionescu
MARIAN ªTEFAN

NUCUL DE LA VIE
Este în primul rând un exerciþiu de memorie. Puþini
oameni se nasc cu harul acesta, care permite posesorului
sã translateze evenimente petrecute în trecut prin filtrul
fãrã patimi al senectuþii ºi sã le retrãiascã la fel de viu ºi
colorat ca atunci.
Printre helisiºti mai sunt doi campioni: domnul Augustin
Mocanu ºi domnul Titi Damian.
Aceastã carte de rememorãri se citeºte ca un roman
autobiografic, dar vã asigur cã domnul Marian ªtefan nu
a spus totul. Cãrticica de 126 de pagini ar fi trebuit sã
aibã 1000 de pagini ºi tot ar mai fi rãmas ceva picant de
relatat. Poate vom avea parte de o surprizã ºi mare parte
din cele 1000 de pagini sunt deja scrise. Ce spuneþi,
domnule Marian ªtefan?

FUGA ÎN COPILÃRIE
Dacã citiþi câteva poezii din carte vã garantez cã le veþi
savura pe toate cu nesaþ. Asta mi s-a întâmplat mie. Nici
nu am realizat când avionul a parcurs distanþa Paris–Londra.
Este atâta simplitate, lirism ºi spontaneitate încât te
întrebi dacã autorul are într-adevãr ºaptezeci de ani ºi
nu cumva un tânãr de treizeci poartã aceastã mascã a
senectuþii.
Este poezia clasicã, necontaminatã de experimente
exotice, dar livratã într-o expresie modernã.
La mai multe, Marian ªtefan!
Londra,14.11.2015
Dan Simionescu
CONSTANTIN CIUBOTARU

BOLOHANII
Afirmasem anterior cã domnul Ciubotaru este un scriitor
de marcã, cu o mobilitate stilisticã remarcabilã.
Ultima sa apariþie, BOLOHANII, cu subtitlul „oameni cu
pitici pe creier “, spune totul despre arhitectura generalã
a acestei piese de teatru. Aºa o declarã autorul, dar este
mai mult un monolog pe mai multe tonuri, în care domnul
Ciubotaru, cu verva ºi ironia caracteristice, povesteºte
despre patimile eterne ale oamenilor, nuanate vag dupã
epocile în care bunul Dumnezeu a plasat generaþiile.
În aceeaºi carte avem ºi traducerea în englezã a
textului, excelentã, traducere care o face, bineînþeles,
mult mai accesibilã.
Sperãm cã domnul Ciubotaru ne va delecta ºi cu alte
opere valoroase de acum încolo.
17.09.2015, Montevideo
Dan Simionescu

Costel Bunoaica

La marginea lumii, poetul
Mâinile îi miros a viaþã istovitã de muncã;
ºi memoria, ºi oasele, ºi sângele, ºi bocancii, Doamnã,
miros a viaþã datã în brânci, scuturatã, pânã la
ultima filã, de griji ºi nevoi realiste.
La poartã îi bocãne steaua bãtrâneþii.
Crede cã sufletul tânãr locuieºte-ntr-o mierlã
ºi de aceea îl cautã prin scorburi:
sã-i jecmãneascã esenþialul, sã-i spânzure de gât
un coº cu gherghine bolnave.
I s-a dat de veste cã la marginea lui e marginea lumii,
cã, hei, Doamne, marginea lumii nu e marginea lui,
dar cã poate sã plângã pânã i se svântã clorofila,
pânã i se ofilesc frunzele ºi cad ca niºte gânduri
abstracte la marginea lumii.
O viaþã a tras dupã el dimineaþa.
Obloanele viselor cãdeau zornãind, se dãrâmau
ferestrele amiezilor, înãsprind spaimele;
seara îi îngenunchea umbra ºi o ascundea sub un râu
de halucinaþii pãrtinitoare.
S-a ales cu o toamnã amarã,
cu coºmarul vieþii într-o nãlucã denaturatã.
O sã vinã primãvara…!
ªi dacã vine primãvara, ce se va întâmpla, Doamnã?!
O sã-i înfloreascã pe rugã mai mulþi ghiocei
ºi tot sprijinit de umbrã îºi va târâ neputinþa ºi viaþa
irositã aiurea spre un crematoriu comun !

O mare de cuvinte barbare
E timpul sã pleci.
Pleacã !
Ascunde-te-n cetate, în cãmãºi de forþã muncitoreascã
sau în rãul ce n-a apucat sã vorbeascã.
Mi-au ruginit pereþii gândului, gândindu-te,
mi-ai ruginit tu la toate încheieturile sufletului.
Pleacã sã numeri din doi în trei,
sã verºi peste mine încãrcãtura nopþilor leneºe
ºi sã proclami o micã republicã pe locul acesta împãrãþit
de broaºte atotcântãtoare.
Convenþional,
sã trãdãm tãcerea, sã o facem sã sufere,
apoi sã cãlãtorim într-o bufniþã verde spre un tãrâm pãgân
cu lume târzie.
Pleacã !
Ascunde-te-n mine, sã locuim împreunã o mare de
cuvinte barbare.

AURELIU GOCI

Jurnalul lui Constantin Þoiu
L-am cunoscut ºi am comunicat mai ales la Casa
Scriitorilor, frecventând ºi vestitul Restaurant care se numea
Cantinã pentru cã se mânca pe bonuri la prânz. Era un om
integru ºi interiorizat, dar care îþi zâmbea când (dacã) îl
salutai. Pe mulþi îi saluta el primul, cu un fel de reverenþã,
din înclinarea capului.
Cum spuneam, de obicei stãtea tãcut la masa lui ºi
rãspundea la saluturi, spre deosebire de Fãnuº Neagu, aflat
într-o continuã miºcare, care avea câte un pahar plin la fiecare
masã unde se afla un prieten.
Prin anii ’80, a început sã circule o zicalã care specula
evidenþele cã Þoiu era anti-alcoolic iar Andriþoiu era un mare
prieten al patronului: „Toatã lumea bea cu Þoiu / Numai eu
cu Andriþoiu”, zicalã care specula ºi contradicþia dintre
ustensilul de bãut tradiþional – þoiul – ºi numele poetului,
cunoscut ca nepot al lui Bahus. Þoiu, tãcut ºi însingurat, în
acel spaþiu de siguranþã, frecventat numai de scriitori,
socializa însã cu toatã lumea, salutând în stânga ºi la
dreapta.
Datoritã faptului cã era tot timpul singur ºi cu capul sus,
unii îl considerau infatuat, plin de sine, chiar inaccesibil.
Ceea ce era – ºi o spun cu mâna pe inimã ºi în cunoºtinþã
de cauzã – cu totul neadevãrat. Dacã reuºeai sã te apropii
de el, sã te primeascã în intimitatea lui, se dovedea de fapt
un om cald, surâzãtor, care chiar spunea la masã – cum se
întâmplã ºi în acest Jurnal – bancuri bucureºtene ºi anecdote
cu þãrani.
Þoiu chiar arãta ca un bãrbat din câmpie, de staturã
mijlocie, brunet, cu pãr bogat ºi cu toate componentele feþei
mari: ochi, nas, gurã ºi o bãrbie cu uºoarã înclinare spre
înainte. Aparent însingurat ºi tãcut, se încãlzea ºi se
deschidea în apropierea amicilor ºi a prezenþelor cu
încãrcãturã pozitivã.
L-am cunoscut destul de bine – cu relativitatea definiþiei
conceptului de „cunoaºtere” –, adãugând faptele cã, dincolo
de marea diferenþã de vârste, eram din generaþii diferite, ne
aflam pe trepte diferite de afirmare. Nu era chiar distanþa de
la „maestru”, la învãþãcel, câtã vreme scrisesem o cronicã
– publicatã, cred cã în „Viaþa Româneascã” – despre unul
dintre volumele sale de publicisticã ºi eseuri.
În plus – lucru care acum se ºi vede în Jurnal – Maestrul
avea o mare admiraþie pentru Nichifor Crainic ºi Constantin
Noica, originari din spaþiul cultural „Vlaºca ºi Teleormanul”,
în care mã nãscusem eu, cu accent pe primul element,
pentru cã din al doilea venea Marin Preda despre care refuza
sã vorbeascã. În plus, în Vlaºca se aflã Cãlugãrenii, locul
celei mai celebre victorii româneºti împotriva Imperiului
Otoman ºi se aflã oraºul Giurgiu, pe la anul 1000 enclavã a
Veneþiei, iar în interbelic, mare spaþiu cultural – de exemplu
Dan Barbilian (Ion Barbu), Tudor Vianu, Ion Vinea, sunt colegi
... de clasã la Liceul „Ion Maiorescu” din oraºul dunãrean.
Tatãl lui Titu Maiorescu chiar a înfiinþat ºi a fost director al
acestei instituþii de învãþãmânt. Cred cã mã tolera în prezenþa
sa ºi pentru faptul cã îi dãdeam informaþii culturale despre
acest spaþiu spiritual privilegiat de istorie.
Amintirile lui Constantin Þoiu se aflã rãspândite pe
nenumãrate caiete, carneþele ºi notesuri sau chiar în caietul
cu supracoperta de vinilin maro din piele de ºarpe. Deºi
autorul este un sentimental – plânge la sfârºitul lecturii din
„Educaþie sentimentalã” – dar completat de un lucid admirator
al lui Flaubert.
Scriitorul a fost impresionat de spectacolul Întâlnire la
Senlis de Jean Anouilh la Teatrul Atelier despre care scrie:
„Interesant apoi deznodãmântul care nu se rezolvã printr-un
happy-end moralizator. Fericirea apare ca un act de cruzime,
chiar atunci când sacrificaþi sunt niºte oameni decãzuþi
moralmente. Tendinþa deci nu este moralizatoare, printr-o
abstracþie a complexitãþii psihologice – ci umanã în direcþia
celei mai lucide obiectivitãþi”.
Autorul exerseazã situaþii-limitã, cum ar fi sã spui adevãrul
despre o femeie foarte urâtã, dar foarte deºteaptã ca Nina
Cassian, despre care Eugen Barbu în Caietele Principelui
spunea cã seamãnã cu... Dante.
Lucru serios dar nu tocmai inexplicabil ar fi cã dupã
întâlnirea întâmplãtoare pe 4 ianuarie 1957, pe stradã cu
Constantin Noica, urmãtoarele consemnãri din Jurnal au un
apãsat caracter filosofic, de înaltã meditaþie intelectualã,
de unde se poate decide cã fenomenul contaminãrii
intelectuale are o oarecare valabilitate. Nu e puþin lucru cã
filosoful l-a invitat la Câmpulung Muscel unde avea domiciliu
forþat. Prin consemnãri pasagere, fugoase, autorul îºi afirmã
admiraþia pentru scrisul lui Marin Preda ºi Petru Dumitriu.
Ulterior se extinde colecþia de sentinþe, aforisme, maxime,
unele din ele fiind recunoscute în creaþia sa ficþionalã,
precum: „Sexualitatea nu duce la nimic. Nu este imoralã, ci

neproductivã.” (Camus)
Autorul reia de mai multe ori un îndemn pe care l-a ºi
urmat: “...La littérature... est le moyen de rester debut” – o
reflecþie a lui Butor (care nu este singurul reprezentant al
„noului roman francez” evocat de Constantin Þoiu).
Constantin Þoiu l-a cunoscut bine ºi pe Ion Negoiþescu,
critic foarte important, format în „Cercul literar de la Sibiu”,
autorul unui remarcabile „Istorii a literaturii române”, care
era homosexual, cum se insinueazã ºi în Jurnal. Acum ar fi
interesant de urmãrit însemnarea din 1 ianuarie 1967: „...
Pietre ninse. Plimbare cu Nichita Stãnescu prin curtea
muzeului arheologic...” Constantin Þoiu a început un Jurnal
ºi pe ...carnetul cu supracoperta albastrã pe care scrie
„Uniunea Scriitorilor din Republica Popularã Românã.
Conferinþa pe þarã a Scriitorilor 1965"
Autorul evocã mai multe întâmplãri pitoreºti cu Fãnuº
Neagu – fireºte, la Casa Scriitorilor – sau cu alþi scriitori, ca
Geo Dumitrescu pe care îl viziteazã într-o curte sordidã din
Calea Griviþei, cu Romulus Vulpescu care are pasiunea
gramofonului, cu ªtefan Bãnulescu, ascuns, abil, parcã
deghizat sub o rasã de cãlugãr, cu Nicolae Breban care
foloseºte un piepten fãrã dinþi, cu toatã lumea exclusivistã
de la Casa Scriitorilor ca sã mã opresc numai la Dosarul
„Material disparat” (p. 20). Autorul nu vorbeºte explicit nici
despre prieteni, nici despre duºmani, dar e uºor de presupus
cã avea ºi de unii ºi de alþii.
În reflecþiile sale „autoreflexive”, când în Jurnal vorbeºte
despre Jurnal, adicã despre formula diaristicã, Constantin
Þoiu afirmã idei nu mult diferite de cele afirmate de Camil
Petrescu în proiectul sãu extraordinar denumit „literatura
autenticitãþii”, în care fluidul memorie devine, miraculos,
ritmul narativitãþii. Desigur ºi „Jurnalul” lui Constantin Þoiu
este o formã particularã de „autenticism” în sensul
camilpetrescian. Numai cã existenþa scriitorului, cotidianul
lui Constantin Þoiu nu are niciun fel de participare socialã.
Creatorul trãieºte cu fantasmele sale în universul
imaginarului, nu are (poate evitã chiar) orice implicare în
lumea ideologizatã din spectrul comunizant al epocii sale.
De aceea, el nu vorbeºte decât de lumea de la Casa
Scriitorilor, de scriitori ca ºi el, autoexilaþi pe teritoriile lor
ficþionale, lume de vis ºi de revendicãri autocenzurate.
Sigur, autorul – când scrie în Jurnal – este dezinvolt,
dezangajat, deconectat de la întregul sistem de probleme
în care era implicat ca scriitor important al unei epoci
complicate ºi dominate de autoritarismul ºi ideologia primitivã
a comunismului discreþionar.
Este evident cã autorul nu mizeazã pe bogãþia ori
senzaþionalul biografiei sale cotidiene, ci pe literaturitatea
discursului sãu diaristic. Este clar cã nu avem un discurs
elaborat excesiv, însã nici spontaneitatea nu înseamnã
lejeritate ori neglijenþã stilisticã.
Spre final, formula scripturalã se modificã: propoziþii scurte,
sintagme aruncate dezordonat. Inventeazã ºi o nouã
motivaþie – a compensaþiilor ºi deficienþelor: „Scriem din
minusuri, din lipsuri, din ceea ce am fi vrut sã avem ºi nu
ne-a fost dat sã avem. Ne închipuim cum ar fi fost dacã n-ar
fi fost.” Apoi recunoaºte cã cele mai multe idei îi vin când îºi
face pantofii cu cremã, apoi citeazã din Jurnalul lui
Kierkegaard dupã care „luna este conºtiinþa pãmântului”. Apoi
apar ºi noi protagoniºti ai vieþii literare: Geta Dimisianu,
Constanþa Buzea – soþii de scriitori – Radu Tudoran, Mircea
Sântimbreanu”, un Gulliver care poartã ghinion” iar Geo
Bogza, personaj „care secretã tot timpul în jur ofense.”
Rare sunt referinþele la Karin, soþia sa, personaj de mare
probitate umanã ºi discreþie. Sunt rare mãrturisirile despre
reflexivitate ºi modalitãþile de creaþie: „La Agronom ºi la ceilalþi
eroi – în loc de fleºbecuri – proiecþii în viitor – rãsturnarea
planului. Tehnica de prospecþie. Înlocuirea tendinþei de a te
întoarce, povestind, în trecut, – ceea ce duce la neputinþa
epicã, ºi la un cliºeu deja învechit în proza modernã – cu
prospecþia în viitor... într-un viitor care nu va avea loc, poate,
în mod real, – dar care trebuie acceptat ca o ipotezã a naraþiei
ºi ficþiunii.”
În Caietul cu coperta de vinil(in) albastru, de fapt Note la
„Însoþitorul” (înscriere pe coperta de carton) se înmulþesc
referinþele despre Marin Preda (dar ºi despre omul de partid
Gogu Rãdulescu care avea înclinaþii culturale generate
probabil de soþia sa Dorina Rãdulescu care scria ceva
„literaturã”. Familia Rãdulescu avea ºi o casã la Comana –
Giurgiu, unde s-au întâlnit, sigur, cu Ana Blandiana ºi Romulus
Rusan ºi, probabil, cu Gellu Naum, scriitori care deþineau
case în perimetrul vlãscean.
Acum apar, pentru prima oarã, referinþe la Gabriela
Melinescu, fostã prietenã din facultate cu Nichita Stãnescu
ºi autoexilatã în Suedia, dar pãstrând contacte cu scriitori
români.
ªi pentru cã am ajuns la însemnarea din 24 august 1977,
Grãdina lui Everac (de la Dâmbovicioara), probabil cel mai

lung text din Jurnal, sã discutãm despre (aproape) simetrica
construcþie a însemnãrilor, fiecare conþinând cam douã fraze,
ceea ce ar putea însemna 4, 5 referinþe pe paginã.
La Dâmbovicioara, Paul Everac (pseudonim al lui Paul
Constantinescu, ce ºi-a dorit pseudonimul Paul Oaresare
din care, întors, ºi cu licenþe ºi bunãvoinþã, a ajuns EVERAC).
ªi aceste referinþe vor deveni Note pentru Însoþitorul.
Autorul reia ºi o informaþie care a mai circulat pe diverse
surse, despre poetul ªtefan Augustin Doinaº care a povestit
în puºcãrie, ca un serial, zi de zi, timp de trei luni, romanul
lui Lev Tolstoi, Rãzboi ºi pace.
Apar personaje noi: prozatorul româno-american Normal
Manea „cu figura lui purã, veºnic somnoroasã de înger iudaic
suferind de conjunctivitã”. Paul Georgescu, critic proletcultist
în anii ’50 ºi ’60 devenit romancier cu alonjã intelectualã,
sau Liviu Ciulei, rânjind vesel când prezenta condoleanþe,
sau Dr. Daniel, psihanalistul.
Interesant e cã la un moment dat a dorit sã
denumeascã Obligado sau Cenzura interioarã, dar al
doilea titlu nu l-a pãstrat.
Ca ºi în alte pãrþi, autorul nu ezitã sã evoce scene pitoreºti,
nu tocmai atestate: „ªerban Ghica (ramolit) ’80, lui Carandino
(81), dupã ieºirea din închisoare în 1961–1962 þipã pe Calea
Victoriei, de pe un trotuar pe altul: – Mãi, Carandino, e
adevãrat cã Iuliu Maniu a murit în braþele tale? – E adevãrat,
mã, ºi te bag ºi-n p. mã-tii, îi rãspunde rãcnind Carandino de
pe cealaltã parte.”
N. Carandino a lãsat ºi el niºte Memorii foarte
controversate. Am stat de multe ori la aceeaºi masã cu
marele ziarist ºi cronicar teatral Nicolae Carandino prin anii
’70 spre ’80. Cred cã o singurã datã a stat la masa noastrã
ºi prinþul ªerban Ghica. Mai frecvent, apãreau diferite amante,
de 20-30 de ani, ale domnului Carandino, care trecuse bine
de 80. Personal, pe mine mã interesau relaþiile lui cu Liviu
Rebreanu (despre care am scris o monografie), eu ºtiind cã
N. Carandino ºi Miron Radu Paraschivescu au fost între
puþinii negatori ai operei autorului lui „Ion”. Tot pitorescã ºi
senzaþionalã este biografia poetei Marinescu, cu discurs
patologic – mesianic ºi mereu contra Uniunii Scriitorilor. Întradevãr, profesorul Romul Munteanu a plãtit o pensie
alimentarã în R.D. Germanã unde îºi fãcuse studiile. L-am
avut ºi pe el profesor, la Facultatea de Litere în anii ’80, la
Catedra de Literaturã Universalã ºi Comparatã. Mai jos,
Constantin Þoiu dã o fiabilã definiþie la ceea ce se numeºte
Cenzura interioarã; sau, mai degrabã, o descriere a
experienþei personale: „În ideea de cenzurã interioarã intrã:
reþinerea faþã de starea politicii, tabuurile sexuale, tabuurile
religioase, ipocriziile... refracþie produsã de mediul social,
tot ce se împiedicã sã fie afirmat ca adevãrul nud, dacã
acesta este util sau sincer dorit, la urma urmei.”
Sporesc referinþele la romanul Însoþitorul, dupã ce
subliniazã în text: „Important! Obligado – romanul: Terminat
14 Dec. 1983. Predat la Ed. Eminescu 4 ianuarie 1984 (mai
puþin de un an!)”
Urmeazã referinþe ºi confesiuni din agenda germanã
începând cu Iulie 1991 Roma.
Pe 12 august 1991, dupã ce noaptea anterioarã l-a visat
pe Petru Dumitriu, marele romancier, autor al „Cronicii de
familie”, merge la basilica San Giovanni sã se spovedeascã:
„Am sã-l pedepsesc, am spus cu toatã hotãrârea, pe cine?
A întrebat preotul confesor... oraºul, am spus, oraºul! Cetatea
asta blestematã în care nu dai decât de fantome... Cezar,
Octavian, Brutus, Antonio, dracu sã-i pieptene! Am zis pe
româneºte, lãsând portugheza ºi noroc cã preotul n-a înþeles,
vorbea toate limbile, afarã de românã, ºi ºtiu cã atunci când
am spus dracu sã-l pieptene, el a zâmbit, nu înþelesese,
desigur, dar putea sã fie ca ºi cum ar fi priceput... Roma? A
întrebat mirat confesorul din arca lui orgolioasã de piatrã ºi
de marmurã, de pe a cincea sau a ºasea colinã a capitalei
imperiale, acolo unde, de atâta evlavie, pietate, urã sau
iubire, devoþiune, aerul, aer când treptat se întunecã ºi se
face greu, dur, încât de la un punct încolo începi sã te
pomeneºti cã-l ronþãi ca pe un pesmete multimilenar
descoperit în cala putrezitã a corabiei lui Noe.”
Ultimele însemnãri de pe ultima paginã sunt un fel de
tabel apocaliptic cu un numãr de personalitãþi ale literaturii
ºi culturii din anii ’80–’90, nume de vârf care sunt desfiinþate
complet prin epitete ºi sintagme dizgraþioase, din limbaj
amestecat: intelectual ºi suburban.
Jurnalul este un exerciþiu spiritual de autocontrol asupra
existenþei prin consemnare. Principala distincþie este
exactitatea pentru cã autorul nu înregistreazã decât din zona
concretului. Mai vorbeºte de un proiect, mai povesteºte câte
un vis, dar, în general, Constantin Þoiu nu se îndepãrteazã
de perimetrul de siguranþã al existenþei sociale. Jurnalul ar
urma sã acopere spaþiul existenþial cotidian rãmas gol dupã
timpul de lucru, de elaborare ºi concretizare prin scriere ºi
text al vocaþiei scripturale.
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***

FRAGMENTE

Chiar dacã lumea este
Un frumos program de calculator,
Iar eu un pumn de electroni ordonat aleatoriu,
Iubesc aceastã minunatã iluzie,
În care sufãr, mã îndrãgostesc
ªi trãiesc acut iminenþa
Reîntoarcerii în creuzetul naºterilor viitoare.
Dacã lumea nu este un program de calculator
O iubesc la fel de intens;
Privesc lumina în ochi
Ca sã îmi vãd trecutul
ªi nu mã mai tem;
Imaginea mea efemerã va cãlãtori etern
În ochii ei grãbiþi ºi bãtrâni.
(29.11.2015)

***
Sã nu þii pisici în casã
ªi nici femei frumoase;
Doar broaºte þestoase
ªi femei urâte care gãtesc bine.
Sã nu râvneºti la bunul altuia!
În altã existenþã l-ai avut ºi tu,
Sau îl vei avea în cea viitoare.
Dacã eºti impotent, sã nu te sperii;
Toþi bãrbaþii traverseazã aceastã punte
În interacþiunea lor dramaticã cu lucrurile
ªi femeile care nu-i scot din minþi.
Sã nu râzi niciodatã de un om care plânge;
Plânsul lui va urca în inima ta,
Iar lumea se va topi într-o lacrimã imensã
ªi nu cred cã vei avea puterea sã trãieºti
Într-o luminã filtratã
Prin lentila dureroasã a unei lacrimi.
(05.11.2015)

• Existã miliarde de universuri paralele. Trãim în ele
simultan, le unim sau ne unesc.
• Visele, filmele, cãrþile, gândurile sunt reale, existã,
pentru cã, dacã n-ar fi, nu le-am percepe. Visele, mai
ales, mi se par legãturile cu alt univers, din care ne
extragem energia subtilã (care este viaþa). Dacã nu visezi,
mori, adicã bateriile tale nu mai sunt racordate la priza de
dincolo ºi nu-þi mai primeºti zilnica porþie de viaþã. ªi
gândurile, surprinzãtor, creeazã lumi paralele sau chiar
fac ºi ele legãtura cu dincolo. Pe acolo primim mesaje de
dincolo, care ne dirijeazã într-o foarte mare mãsurã aici.
• Prezentul înainteazã în viitor, pe care-l transformã în
prezent, prezentul dintr-un moment devenind trecut. Viitorul
se reconfigureazã continuu, el fiind rezultatul sumelor a
miliarde de variabile, de opþiuni, peste tot neputând face
decât o alegere. Când ai ales, ai omorât miliarde de alte
posibilitãþi, ai fãcut prezentul real, ai înaintat în viitor. Dar

1 Decembrie - ,,IalomiþaIstoria retrãitã la Maia”

***
Trãiesc într-o lume în care
Doar câinii mei mã iubesc sincer
ªi Marinicã
Cel mai deºtept mãgar din univers.
În lumea asta toate sunt pe dos :
Îndrãgostiþii de fapt se urãsc cu pasiune,
Nevestele se mutã în casa amantului,
Pe care din când în când
Îl înºealã cu soþul legitim,
Iar duºmanii îºi construiesc reciproc palate în cer,
Pentru a legitima astfel
Concubinajul perpetuu dintre perversitate ºi ipocrizie.
Trãiesc într-o lume subþire
Ca tãiºul unui cuþit;
Când sunt beat trec dincolo,
Asemeni spânzuratului oscilând periculos
În spânzurãtoare lui.
(21.08.2015)

***
Cineva spune cã pãmântul este o iluzie,
Iar luna iluzia ce ne leagã sufletul
De aceastã gravitaþie imposibilã.
Fraþilor, strig, bulversat, obosit,
Dacã eu sunt reflexia altui eu
Aº putea ascunde zilnic bombe
În minþile voastre fistichii,
Iluminând nopþile cu explozii bizare,
Aº putea sã mã nasc în fiecare dimineaþã
Din ce în ce mai îndrãgostit
ªi mai ales
Puteþi vedea în ochii mei larg deschiºi
O lume crudã, efervescentã, înmiresmatã,
O lume unde se ºi moare din când în când!
(04.08. 2015)

***
Plouã,
Ploaia aceasta stinge
Înfiorarea nocturnã a fecioarelor
ªi focul stârnit de soare
Sub pielea cafenie a Bãrãganului;
Plouã.
Cine oare se ascunde
În lumina umedã a ploii?
Cine – nfloreºte în gândurile
Femeilor pãrãsite ºi singure?
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(21.08.2015)

viitorul nu poate fi prezis, e imposibil, pentru cã devine
prezent fãrã sã ai nici un control pe el. Fericitul Augustin
ºi Soarta.
• Nici o faptã bunã nu rãmâne nepedepsitã. Credeam cã
e o glumã. Nu e. O verific pe pielea mea de ceva timp.
Cineva echilibreazã balanþa, ca universul sã rãmânã în
armonie. Mecanismul nu are nimic omenesc în el, dar
funcþioneazã cu oameni. Accept riscul. ªi plãtesc. Asta e.
• A, ºi dacã faci multe rele, de câte fapte bune vei avea
parte ca sã se echilibreze balanþa? Funcþioneazã ºi în
sens invers?
• Repet: nu asta e þara în care visam sã trãiesc.
Domnul Simionescu m-a înþeles greºit sau a evitat
un subiect trist atunci când am fãcut aceastã
afirmaþie prima datã. Altfel visam sã arate România
în care trãiesc, dupã 1989. S-a dus (sau a fost dusã)
în direcþia opusã visurilor mele (ºi nu numai ale
mele). Mã doare pentru cã mi-e dragã ºi mi-am
consumat în gol un sfert de secol de speranþe. Nu
mai sper nimic.

Anul acesta s-au împlinit 97 de ani de la realizarea unitãþii
naþionale. Cel mai vechi deziderat al poporului român s-a
înfãptuit la 1 Decembrie 1918, nu atât prin jocul politic al
marilor puteri ºi al liderilor români, cât mai ales prin voinþa
ºi jertfa oamenilor de rând al cãror gând ºi fapt s-au
contopit în înfãptuirea acestui mult aºteptat act.
Înscrisã în programul multianual „Ialomiþa, dintotdeauna
pentru totdeauna” acþiunea „Ialomiþa - Istoria retrãitã la
Maia” s-a desfãºurat la Maia, în ziua 1 decembrie 2015,
între orele 9,45 – 15,30.
Prin colaborarea dintre Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Consiliul Local ºi Primãria comunei Maia, Muzeul
Judeþean Ialomiþa, ªcoala Gimnazialã „Barbu Catargiu”
Maia, Aºezãmântul de Artã ºi Culturã Religioasã MaiaCatargi ºi Biblioteca comunei Maia, în programul acþiunii
au fost cuprinse urmãtoarele activitãþi:
• slujba religioasã susinutã de Parohiile ,,Sf. Nicolae”
ºi ,,Catargiu” din comuna Maia;
• ceremonia de depunere de coroane la monumentul
eroilor din Maia, care s-au jertfit pentru independenþa ºi
unitatea statului român;
• alocuþiuni despre participarea locuitorilor comunei la
evenimente semnificative pentru istoria poprului român
oferite de Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, bibliotecar Constantin
Vlad, Director ªcoala Gimnazialã „Barbu Catargiu” MaiaIleana Niculae, Director Muzeul Judeþean Ialomia-Florin
Vlad ºi doamnele profesoare de istorie de la Colegiul
Naþional ,,Mihai Viteazul” din Slobozia-Emilia Vlad ºi
Mihaela Dima;
• relevarea locului ºi rolului avut de Barbu Catargiu în
Unirea Principatelor Române;
• întâlnirea cercurilor de istorie de la ªcoala Gimnazialã
„Barbu Catargiu” Maia ºi Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
din Slobozia;
• vizitarea Aºezãmântului de Artã ºi Culturã Religioasã
Maia-Catargi;
• program artistic adecvat momentului sãrbãtoririi zilei
de 1 DECEMBRIE, Ziua Naþionalã a României;
• vernisarea expoziþiei foto-documentarã ,,Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918", care cuprinde fotografii din
colecþia „Costicã Axinte” a Muzeului Judeþean Ialomiþa,
la ªcoala Gimnazialã „Barbu Catargiu” Maia.
Prin intermediul fotografiilor ºi documentelor, expoziþia
aduce în atenþia publicului evenimentele majore care s-

au petrecut în anul 1918 ºi anume unirea Basarabiei,
Bucovinei ºi Transilvaniei cu România.
Fotografiile prezente în expoziþie au fost realizate de
foto-reporterul ialomiþean Costicã Acsinte, în perioada
anilor 1916-1919.
Reporter de rãzboi, artist fotograf, C. Acsinte a surprins
atât imagini de pe frontul de Est (Mãrãºeºti, GalaþiBarboºi), cât ºi scene din viaþa de zi cu zi a acelei
perioade. Prin ochii celui ce a trãit acele intense momente,
putem astãzi descoperi imagini din cadrul manifestãrilor
premergãtoare unirii de la Cernãuþi ºi Chiºinãu, imagini
ale trupelor aliate aflate pe frontul de luptã, chipuri de
ofiþeri ºi soldaþi în timpul operaþiunilor militare, ori în
momente de repaus.
Fãrã a se rezuma doar la surprinderea imaginilor de pe
front, fotograful imortalizeazã clipe încãrcate de
rezonanþã istoricã, precum retragerea populaþiei civile sau
întoarcerea guvernului român din Moldova. În aceastã
expoziie se regãsesc fotografii cu personalitãi ce au
condus destinele þãrii în Primul Rãzboi Mondial ºi în
perioada interbelicã: regele Ferdinand, regina Maria,
generalul Henri Berthelot, ºeful Misiunii Militare franceze,
prinþul Carol al II-lea.
Aºa cum sublinia istoricul Florin Constantiniu, ,,Marea
Unire a fost ºi va rãmâne o paginã sublimã a istoriei
româneºti”.
Scopul acþiuni “Ialomiþa-istoria retrãitã la Maia” a fost
acela de a promova, încuraja ºi susþine evenimentele publice
menite sã punã în luminã patrimoniul istoric ºi cultural al
judeþului nostru, dar ºi sã readucã în memoria afectivã
momentele ºi personalitãþile istorice de pe aceste meleaguri.

Nicolae TEOHARIE

CÂNTEC ÎNTÂRZIAT
ca din nebãgare de seamã sunt bolnav,
bãrbat aspru ajuns la a treia tristee din zi.
copiii mei, doi, mã asigurã cã sunt un tatã de ocazie,
un anonim care se bucurã de o disperare
sãnãtoasã ºi deseori se pierde în singurãtatea unui
adevãr. n-au o pãrere prea bunã despre mine.
i-am învãþat sã respecte orizontul, marile vânturi
ºi spaima, am trãit obsesii cu ei, dar nu se pune.
dupã ce asistenta a trecut, luându-mi pulsul,
adolescenþa ºi întristarea, bãieþii mei, douã pardesie
cu gulerul ridicat, îmi spun rãspicat: tatã, istoria
nu se prea întrece în ºoapte. eºti un individ de pãmânt
cu lungi perioade de plâns în direcþia gãrii.
tatã, eºti un fenotip ce plãteºte acum pentru
frigul târât peste cãlãtori. mai exact
eºti o garã pustie, pierdutã în stepã.
ca din nebãgare de seamã sunt singur.
cel din patul alãturat fumeazã, tuºeºte muncitoreºte,
dar înjurã elevat elementele. se laudã cã a cãrat
în spate un cântec pe care l-a þinut în viaþã
pânã mai ieri. ca orice om obiºnuit,
cu un destin aproximativ, e fericit.
ca din nebãgare de seamã intru în vorbã cu omul
de pãmânt dinlãuntrul meu. el, însã, îmi face
un semn barat. tocmai trece prin mine
un cântec întârziat.

CITEªTE GARCIA MARQUEZ
n-am încotro, trebuie sã renunþ sã cer recompensã.
cine mã cred eu sã-l dau pe mâna stãpânirii
pe acest „escroc urmãrit pentru evaziune proletarã”?
câºtigã ºi el un ban. strânge întunericul din sânge,
strânge impozitul pe surâs. dar vinde o zeamã
ce produce inocenþã ºi obiceiuri simple. - ei, ºi?
într-o viaþã anterioarã acest individ
a terorizat femeile singure. cum trecea dincolo
de crucea arsã, începea sã plouã.
- ei, ºi? trebuia sã le telefoneze sã nu-l mai aºtepte.
într-o viaþã exterioarã este om – forma barbarã
a timpului. citeºte garcia marquez, plânge
ºi are în servietã, pentru soþie, ghetuþe ºi estrogen.

ÎNGER ÎN CHIRIE
frumoasã prea în grabã, ca o presimþire a primãverii
vãduva povestea: când am vãzut soldaþii
în curtea mea am scos un þipãt ºi am dus mâna
la gurã, uite-aºa. „cãutãm un înger neîngrijit,
înalt ºi palid. a furat din garnizoanã muniþii
ºi armele timpului. se zvoneºte cã ar fi trecut însoþit
de douã castelane, ba, c-ar fi sãrit în aºternutul
unor vãdane, îngerul.
ºtim cã nu va trece prin septembrie,
dar cântecul este imposibil de ocolit,
aºa cã, de îndatã ce va creºte preþul vinului,
se va înhãita cu târfele destinului, stelele.
asasini plãtiþi sunt pe urmele lui, nu are scãpare.
din pasiune pentru istorie va fi lãsat sã ajungã
în partea asta de lume.
potrivit înãlþimii tuturor îngerilor
se înclinã puþin, folosind o politeþe provincialã.
ai grijã ce spui. totul s-ar putea întoarce împotriva ta.”
of, of, se plângea vãduva, voiam sã nu se ºtie
cã am în chirie un înger expirat ºi-am declarat
cã dupã cãderea nopþii, la marginea satului,
un bãrbat aspru se zguduie de plâns.

CERªETORII

sãvârºite. detest sã-l judec pe cel ce îºi duce
la gurã o ranã ºi-i bea þipãtul
cu înghiþituri mici, ca dintr-o canã.

MECI DE FOTBAL LA MOª TACHE
pentru cã ºi-a ridicat casã în mijlocul suferinþei
ºi nevastã-sa, mioara, îl pãrãsise, frecventând fericirea
prin electricitate, de s-a ars cu jumaº din oraº, dl. turturicã
vasile, considerat om de nimic, care cerºeºte pe la
ferestrele
vagoanelor de tren a lãsat scris ca dupã ce va muri
trupul lui sã fie privegheat în crâºma lui moº tache.
ºi sã ardem de vii de nu se vor sãvârºi întocmai cele scrise.
întristaþii de pe strada lui sã stea în stânga sicriului ºi
sã se înfrunte cu întristaþii din pavilionul canceroºilor,
de-a dreapta. sã fie un meci crâncen ºi cinstit, sta scris.
arbitrul de centru sã fie un pianist cu degetele proaspãt
zdrobite
de singurãtãþi. doi câini, de preferinþã galbeni, care-ºi
vor folosi
cozile drept fanioane, fie arbitrii de margine.
antrenorul canceroºilor este însuºi domnul, care în
marea lui
bunãtate ºtie cã nu are nici o ºansã în faþa strãzii,
echipã ce are drept antrenor un diavol viºiniu.
la tribuna oficialã stau demnitarii, maneliºtii ºi fostele glorii:
sfârºitul lumii, sensul vieþii, adevãrul ºi îngrijorarea ºi
alte astfel de vedete existenþiale.
galeria strãzii: plopii ºi vântul, paltinii ºi brazii, stelele
fãclii ºi steluþe mii.
galeria canceroºilor: speranþele, ceaiurile coreene
ºi scuipatul în faþã.
tabela de marcaj – faþa electronicã a morþii.
mingea – o bãºicã umflatã, viaþa.
ºi ºtiind cã dragostea vine pe un catâr a venit ºi mioara
într-un audi. strâmbã din nas când vede mâinile
mortului,
cã aveau mâinile o sinceritate ºi o încãpãþânare rece.
zice ceva de-o viaþã fiartã, cere un lichior, cã ea îl iartã,
da’ tot a pagubã trage.
în prima reprizã întristaþii strãzii au fãcut apele.
ceilalþi au egalat, fãcând uscatul.
în a doua reprizã s-a fãcut luminã. domnul a intrat
pe teren ºi într-o crizã de nervi ºi arbitrul de centru
l-a trimis în ziua a ºaptea, sã se odihneascã puþin.
aproape de miezul nopþii cãpitanul strãzii a primit roºu
direct, fiind suspendat douã veºnicii pline ochi cu muzicã
de bach. atunci diavolul viºiniu a intrat în oameni
la ceasul anume din noapte pustiu.
spectatorii s-au luat la bãtaie, grãbindu-se sã intre în bãºicã
ºi când n-a mai rãmas nici unul pe dinafarã dl. turturicã
s-a ridicat din sicriu printre vii, spunând cã în definitiv
îl durea în cur de viºinii ºi cã nici în ruptul capului
nu achitã el consumaþia noastrã.
(poeme din volumul în pregãtire
„un supliment de tristeþe”)

Zi ceva
ªtiu cã þi-e fricã dar zi ceva
fã un semn, o miºcare, sã ºtie lumea cã exiºti
Bineînþeles cã e greu, asta e frumuseþea
sã faci ceva dificil sau – cel mai bine – ceva imposibil
Trebuie rãbdare ºi nerv
o zvâcnire care sã te arunce pe scenã
în hãrmãlaie ºi lumini
în groapa cu lei
Nu promite dar þine-te de promisiune
gesturile neaºteptate
deschid inimi ºi lacãte
ªi mai ales nu te lãsa
niciun zid nu se miºcã dacã nu îl împingi

Gheorghe DOBRE

Hranã
un pãstrãv
a furat chipul
cu care-mi scãldai
mâinile

când
când se bat ultimele cuie în palmele nopþii
când nu-þi mai rãmâne nici un cuvânt
ameþit de ninsoare ºi suferinþã
când eºti numai simþuri
ºi ele foºnesc prin preajmã
ca niºte spãrgãtori versaþi
când între palmele tale ascunzi
o lacrimã cu þepii fragili
ºi gerul e doar lustrul singurãtãþii materiei
sub care se-ascunde cãldura
ca puiul de uliu pândind sub coajã
când navele lumii latrã la beznã
muºcate de stânci submarine
când în gravide copiii se-ntorc în somn
ca niºte busole cuminþi
atunci, doar atunci
eºti cel mai aproape
de perfecþiunea morþii.

Cãlãuza oarbã
Mari semne de-ntrebare cãlãtoresc pe câmpuri
Iubirile-s comete sfârºind într-un ocean
În carnea cerului se zbate stirpea de cruguri
Din gura-þi preafrumoasã a mai cãzut un an.
Îmi pierd iubita cu fiecare-mbrãþiºare
Din contul meu secundele dispar
Pe fiecare bancã doarme o plecare
Bunicul mi-e mai alb ca un morar.
Ce vals dansa regina c-un revolver în frac
ªi cânepa se-ntinde acoperind pãmântul
În locul unui înger s-a pus de ieri un drac
ªi se-ncãlzeºte supa ºi s-a rãcit cuvântul.

Marius STAN

Gâlceava viselor
Se fãcea cã zburam peste oceanul Atlantic
certat ºi iertat de trei stewardese
Vãrsasem cafeaua pe pagina albã
în dâre amare, paralele ºi dese

stãm în faþa unui ºir de biberoane ºi þâþe. cerºim
scutece, iepuri ºi prezervative ºi mai cu seamã
îngeri. îngeri care sã ne traducã lumea asta
care pute a ideal, a extaz, a iertare.

Maºinãrii uriaºe pluteau peste cer
prin hublou pasagerii priveau cu uimire
Un ºuvoi uriaº de apã inunda strãzile
oamenii necunoscuþi tãceau în neºtire

cel mai adesea în gãri se rateazã o premoniþie
a nebuniei. din trenuri coboarã cãlugãri
cu albe secrete sub sutane. cerºesc o îmbrãþiºare.
primesc o caprã. o curã de partea proletarã,
o scot în oraº, o tratez cu lichioruri fine,
þigãri negre ºi povestiri din cehov.
nu trebuie sã-i cer eu sã stea caprã. dar
sã nu divagãm. detest sã reconstitui faptele

Deodata un gând s-a înfipt în pãmânt
zvârcolit, furios, prevestind un cutremur
M-am ridicat sã-l ascund printre bagaje
numai cã încã visez ºi încã mai tremur
Din fericire pe geam intrã acum douã vise
albãstrui, învelite în catifea
Le voi tãia în fâºii subþiri ºi amare
în dâre de sare, pãmânt ºi cafea
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Ion Roºioru

Mi-nchipui cã sunt el
De pe clãdirea primãriei se-nalþã-un stol de porumbei:
Simt un puseu de gelozie cã nu am aripi cum au ei!
Amiaza vine ºi în jurul artezienei suflet nu-i:
Invidiez subit havuzul ce susurã în legea lui!
În faþa crâºmei pe terasã cad frunze veºtede de tei:
Încerc sã socotesc pe ele cu nostalgie anii mei!
Cãtre pubele se îndreaptã un biet cotei comunitar:
Mi-nchipui cã sunt el ºi gândul bizar mã face sã tresar!

De m-ai fi socotit iubire
Adie dinspre ghicitoare miros pârdalnic de cafea:
Tardiv de tot o buburuzã a poposit pe mâna mea!
În fosta ºatrã urlã-un câine uitat de ultimul stãpân:
Fãrã cuvinte meºterite încerc durerea sã i-o-ngân!
De peste Styx revine Caron cu luntrea goalã ºi-i grãbit:
În aºteptarea vãmuirii un ort în palmã mi-a coclit!
Ard douã lumânãri de cearã pentru eroul anonim:
De m-ai fi socotit iubire am fi putut pe veci sã fim!

Ceaþa-i tot mai persistentã. Toamna-n drepturi ºi-a intrat:
Pe aleea spre Nirvana sã mã bucur am uitat!

Sunt ispitit sã cânt
Se înteþeºte grâul în marea de smarald:
M-avânt în largul toamnei fiinþa sã mi-o scald!
Prin vii persistã încã un foºnet rubiniu:
Aº vrea sã fiu cu tine ºi când n-o sã mai fiu!
Un stol de ciori dã iama spre locu-arat adânc:
Porumbele brumate cu poftã le mãnânc!
Gorganul tracic iarba ºi-o freamãtã în vânt:
Ca niciodatã-n preajma-i sunt ispitit sã cânt!

Sã te-aºtept din nou
la garã
Un þigan pirandei oarbe îi aprinde o þigarã:
Iau, privindu-i, hotãrârea sã te-aºtept din nou la garã!
Pe o tablã, rapandula coace turte de secarã:
Iau, privind-o, hotãrârea sã te-aºtept din nou la garã!
Pe-o sucalã magraoiul pârpãleºte-un pui de cioarã:
Iau, privindu-l, hotãrârea sã te-aºtept din nou la garã!

Tu faci sã-þi iasã-n
drum norocul

Balaoacheºu-i oferã balabustei o brãþarã:
Iau, privindu-i, hotãrârea sã te-aºtept din nou la garã!

Tot ce e azi în mare vogã va deveni treptat anost:
Tu plângi secunda încãrcatã, eu plâng vecia fãrã rost!

Le-nchei sfielnicul pluton

Gurmanzii meselor bogate ajung la cel mai strict regim:
Tu eºti aplaudatã zilnic, eu trec prin viaþã anonim!
Orice salon de nunþi ascunde sub el un colþ de cimitir:
Tu, levitând, atingi zenitul, eu mã târãsc pe sub nadir!
La împãrþirea prãzii leul e din principiu agresiv:
Tu faci sã-þi iasã-n drum norocul, eu îl ratez definitiv!

Îmi ºterg o lacrimã furiºã
Sabri-Melissa-i azi doar nume în micul cimitir turcesc:
M-am amãgit în tinereþea demult pierdutã c-o iubesc!
Peste zaplazul tot mai putred plecate sãlciile plâng:
La prima noastrã întâlnire voi fi pornit cu pasul stâng!

Trei lacãte-s la pasarela ce leagã malul de ponton:
Þin încã zarurile-n mânã la margine de Rubicon!
Pun varzã la murat oºtenii lui Alexandru Machedon:
Soldaþilor de plumb sã treacã oniric Styxul le ordon!
Îºi dorm nenaºterea de-a valma rãzboinicii în poligon:
Sã-mi probozeascã amintirea Mefisto urcã la amvon!
Toþi heruvimii se-nroleazã cu surle în Armaghedon:
Fantomelor cu nasturi roºii le-nchei sfielnicul pluton!

Bãtrânul lup cu
pãr schimbat

Deasupra marmurei ca jadul cad frunze roºii de arþar:
Oricum n-aº fi-nþeles ce scrie pe monumentul funerar!

Orice revoltã socialã e-un bun de alþii confiscat:
Ne zgâriem oricum pe feþe cã am sau n-am participat!
Soldaþii spalã caldarâmul în zori de sângele vãrsat:
Ni-i dat de fiecare datã s-aflãm cã mortu-i vinovat!

Dinspre oraº se înteþeºte claxonul zgrumb al unui dric:
Îmi ºterg o lacrimã furiºã ºi nu mai cuget la nimic!

Se-nalþã musai o troiþã c-un Christ scãlâmb crucificat:
Lãsaþi sã înþelegem suntem cã rãzvrãtitu-a fost iertat!

Acelaºi suflet inorog

Din când în când aici s-adunã spãºiþi cei care s-au salvat:
Sã-l ridicãm în slãvi aºteaptã bãtrânul lup cu pãr schimbat!

Ceaþa se ridicã, râul e curat:
Sã-mi surâdã încã soarta n-a uitat!
De luminã cerul spumegã deja:
Sã îmi fie foame de prezenþa ta!
Bãrcile albastre se întorc la mal:
Sã trãim prinosul ceasului astral!
Marea-i lasã plajei pietrele zãlog:
Sã-þi pãstrezi acelaºi suflet inorog!

Sã mã bucur am uitat
Bãncile din parc sunt ude. Toamna-n drepturi ºi-a intrat:
Pe aleea dinspre varã în zadar te-am aºteptat!
Cern castanii frunze roºii. Toamna-n drepturi ºi-a intrat:
Pe aleea cãtre nunta ne-ntâmplatã m-am blocat!
Nu mai susurã havuzul. Toamna-n drepturi ºi-a intrat:
Pe aleea cãtre iarnã în menhir m-am transformat!
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GÂNDURI
Iarnã grea se abãtu peste Bãrãgan!
La Cotul Malului zãpada nivelase terenul astfel cã nu mai
ºtiai unde începe sau se terminã dealul. Crivãþul purta vãlãtucii
într-un dans drãcesc peste pãdurea de pe malul Ialomiþei întrun cântec violent ca o canonadã de catiuºe înghesuindu-i în
nucii de sub coastã la Alecu.
Goliºul lui Roibu abia îºi arãta conturul, iar cumpenele
fâtânilor gemeau surd în bãtaia vântului. Din când în când se
auzea scârþâitul curajos al vreuneia sub nevoia adãpãrii
animalelor care parcã nu voiau sã þinã cont de viforul de afarã.
Dupã cinci zile de ninsori abundente ºi viscolite, din
goliºul lui Roibu nu distingeai decât fuioarele de fum care
se ridicau în vãzduh semnalând existenþa unor case. Ici
acolo se vedeau ca niºte gãuri de vierme ghizdurile puþurilor
din care izvora un uºor abur.
Cu mic cu mare, sãtenii încercau cu greu, strecurânduse prin tuneluri sãpate în zãpadã, sã facã loc pentru a
desfunda fântânile, ºirile ºi uliþele.
Soarele colþos rânjea sfidãtor în peticele de oglindã ale

urmei lacului din fundul curþii unde zãpada nu avusese
de ce sã se prindã în drumul ei oblic spre pãmânt.
Copii, vrãjiþi de imaginile de poveste, înotau prin zãpadã
cãrând dupã ei sãniile cu care traversau satul peste case
pânã în vale la Gura Vãii, de unde se întorceau cu obrajii
îmbujoraþi ºi cu promoroacã la sprâncene spre a încerca
o nouã coborâre. ªughiþa spre Spiridoanca se
transformase într-o veritabilã pârtie. Tot goliºul rãsuna de
chiotele ºi îndemnurile lor.
Omãtul gros puse pe gânduri oamenii. Animalele
trebuiau scoase la aer, pentru a le face curãþenie ºi a le
asigura un pat de paie pentru cãldurã, lemnele ºi ogrinjii
pentru foc erau astupate, clãile cu fân, paie ºi coceni ºi
puþine, ºi ude, iarna încã departe de a se trece...
Aºa iarnã grea nu mai fusese de mult! Aproape cã
uitaserã cum e. În ultima perioadã fusese aºa, ca o
sperietoare, o vâjialã, ceva zãpadã spulberatã de
sãlbaticul Crivãþ ºi apoi se moina.
Acum situaþia era mult mai grea.
Dupã câteva zile în care se reuºise sã se facã drumuri
prin zãpadã, Ion este chemat la Primãrie împreunã cu
mai mulþi oameni pentru a face o analizã a stãrii în care
se afla satul.
Boierul Aurelian Panã, care avea moºia deasupra
satului, îl trimise pe administratorul sãu sã evalueze
situaþia dupã ninsori ºi sã ofere sprijin pentru familiile
aflate în cumpãnã.
Cu acest prilej se stabileºte sã se comunice sãtenilor
cã, pentru a putea trece iarna, aceºtia se pot adresa
administratorului pentru a procura fânul necesar vitelor,
precum ºi porumb, fasole, cartofi pentru cei care au
terminat proviziile, urmând sã plãteascã în zile muncã în
primãvara ºi vara urmãtoare. Un ajutor apreciat de sãteni
care îºi fãceau griji în privinþa ieºirii din iarnã.
În acest timp, vreo treizeci de sãteni, cuprinºi de teama
pierderii animalelor din bãtãturã dãdurã fuga pe malul
Ialomiþei spre Dimieni unde erau niºte ºiri de paie de
mazãre încãrcând câteva sãnii ºi ducându-le acasã.
Iarna era pe sfârºite când la postul de jandarmi au fost
chemaþi cei care fuseserã la furat paie spre a li se aduce
la cunoºtinþã cã trebuie sã se prezinte la judecãtorie la
Þãndãrei unde sunt chemaþi sã lãmureascã litigiul cu
proprietarul paielor. Printre cei chemaþi era ºi Ion Boteanu,
un om mãrunþel, negricios, cu o faþã pãroasã, care
îndeplinea funcþia de pândar cu calul. Boteanu, avea o
acuitate vizualã deosebitã reuºind sã identifice un om de
la un kilometru, însã avea ºi un beteºug; stãtea foarte
rãu cu auzul, reuºind sã înþeleagã citind pe buzele celui
cu care vorbea.
În sala de judecatã, dupã ce intrã judecãtorul ºi toþi cei
prezenþi se aºezarã pe scaune încep audierile.
Judecãtorul strigã:
- Boteanu Ion!
Ion nu schiþeazã nici un gest. Judecãtorul repetã apelul,
iar un vecin îi face semn lui Ion sã strige prezent.
- Prezent, se aude din gura lui Ion.
Judecãtorul face precizãri cu privire la fapta pentru care
cei învinuiþi se aflã în salã, cerând lãmuriri. Ion, nedumerit,
îl întreabã pe cel de lângã el:
- Ce zice…, mã? Ce zice?
- Pãi zice cã tu ºi cu ceilalþi aþi furat paie din ºira de pe
malul Ialomiþei!
- De unde ºtie el, mã? Ce a fost el acolo, cã eu nu lam vãzut!
Toatã sala pufneºte în râs. Judecãtorul, surprins ºi el
de naivitatea rãspunsului, solicitã liniºte din partea sãlii,
apoi continuã cercetãrile.
În final, instanþa, ca urmare a situaþiei grele create de
naturã ºi a înþelegerii de care a dat dovadã pãgubitul, a
închis dosarul fãrã a sancþiona pe cei învinuiþi.
ªi primãvara îºi intra încet în drepturi stârnind speranþe
ºi teamã, visuri ºi iluzii…
Viaþa în goliºul lui Roibu continuã sã-ºi urmeze firul
într-o perpetuã necunoscutã.
07.12.2015
Vasile Iordache

ortodoxiei cu hinduismul, cu budismul? // Rãspund: - Acestea
încã nu s-au întâlnit. ªi nu se vor întâlni decât post mortem. Tind
ºi ele spre un post mortem: Conºtiinþa extinsã, epibolais. // Aveþi un capitol numit Împãtimiþii de pe Athos. Existã ºi acolo
înpãtimiþi? // Rãspund: – Mulþi! Am cunoscut pe Athos doar 3
despãtimiþi, ºi aceia au murit.
Mircea Dinescu, dupã aþipirea barbarilor
La standul editurii Litera, Mircea Dinescu mã îmbie cu un
vin din podgoriile sale, un vin grozav, un vin psihedelic. A adus
vinuri pentru sâmbãta cãrþii ºi pentru confraþi; se respectã! Îmi
dã volumul sãu proaspãt apãrut: Întoarcerea barbarilor. Poeme
ecleziaste ºi eretice. // Apoi evocãm ille tempore, enigma
Decembrie 1989. În acel decembrie, eu mã aflam la Roma,
bursier; iar cerberul meu de la Academia romena, slãbind
frâiele, mi-a zis: Prietenul dumitale Dinescu a vorbit la televizor!/
/ Din legenda Dinescu: el a fost cel care a anunþat primul
revoluþia în direct, la televizor. Dupã aceea, a mai ajustat cumva,
din labirintul sãu, daravera post-decembristã. Recent, i-a dat
un canon greu pânã ºi patriarhului Daniel! (vezi predania Îngeri
ºi gradaþi, din „Caþavencii”).
Cãrþi de vîrf
Ne bucurãm sã auzim cã Solenoid, de Mircea Cãrtãrescu,
este un „roman mondial”, un roman „al condiþiei umane”. Editorul
sãu spune cã este o carte care „i-a tãiat viaþa în douã”, precum
i-o mai tãiaserã Kant ºi Heidegger. Entuziasmul euforic al unui
om hiper-sobru este semn de eveniment. Mircea Cãrtãrescu
produce eveniment. Pe drept ºi pe secol.
Biblia pierdutã, roman de Igor Bergler, a fost lansat cu un
desant nãucitor, forþând titlul de „cartea târgului”.
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Târgul „Gaudeamus” 2015:
Un concert cu 700 de
dirijori
(La „Gaudeamus” 2015 au fost programate
700 de lansãri ºi dezbateri)
Pretextul venirii mele la „Gaudeamus”: lansez douã cãrþi.
E un paradox, sau o ºotie sofianicã, din partea unui autor
care se considerã „postum”, sã lanseze douã cãrþi deodatã!
Liviu Ioan Stoiciu, prezentându-mi cartea, zice: „Vasile
Andru s-a îndepãrtat de lumea scriitorilor. Dar s-a îndepãrtat
cu mare folos!”
Azi mã apropii iarãºi de lumea asta
Toatã floarea cea vestitã a literaturii române se aflã aici. Facem
o baie de floare vestitã.
La fiecare stand sunt în funcþiune: un microfon, o ditirambã ºi
o cãdelniþã. Ba chiar trei microfoane ºi trei cãdelniþe. Unul strigã,
altul moduleazã, o voce acoperã pe alta, o reclamã sparge pe
alta, un elogiu ieftineºte alt elogiu.
Asculþi de parcã e adevãrul! Criza culturii înceteazã brusc.
Basarab Nicolescu dã soluþia crizelor
Magistrul Basarab Nicolescu (oaspete la editura Herald) a
venit de la Paris sã prezinte un autor esoteric. Întredeschide
o uºã spre creºtinismul esoteric. Are cheia nepierdutã a
tradiþiei, pentru uºa esotericã. Basarab Nicolescu a venit din
Parisul îngrozit de ultimele atentate teroriste. Îl întrebãm
despre pericolul de a trãi la Paris, pericolul de a trãi într-o
Europã a invaziei aliene.
Zice: Pericolul major nu e nici de la islamici, nici de la slavi,
nici de la mezi ºi perºi, ci este de la noi înºine: otrãvim pãmântul,
otrãvim alimentele, supraîncãlzim clima, poluãm apele... ne
lãsãm pradã tehnicii, n-o mai putem þine sub control...
- Soluþia? întrebãm.
- Este: a deveni conºtient.
- Soluþia asta am propus-o demult ca „terapie a destinului”.
Luarea de cunoºtinþã. Dar este o soluþie doar pentru iniþiaþi...
Iniþiaþii se salveazã, simbolic, doar pe ei înºiºi. Iniþiaþii propun
modele pe termen lung, or omenirea nu mai are decît circa
1000 de ani de trãit, zice Hawking.
Basarab Nicolescu insistã, cu seninãtate, cã singura soluþie
este: a deveni conºtienþi, a ne trezi din somnul ontic al rostogolirii
spre neant.
Silvia îmi zice: Dacã-i asculþi pe Basarab Nicolescu ºi pe
Neagu Giuvara, ºtii pe ce lume trãieºti ca sã nu mori.
La ora finalizãrilor
Am lansat cartea Isihasmul sau meºteºugul liniºtirii. Ediþie
definitivã! îndrãznesc sã spun. Vine vremea definitivelor. De
aceea nu mai scriu, ci rescriu. Nu recidivez, ci consolidez.
Nu recidivez, ci optimizez: valabil ºi pentru eseu, ºi
pentru romane.
Gloria noastrã de 4 minute
Interviu TVR. Mi se spune. „Aveþi la dispoziþie 4 minute”.
Mi s-au pus 7 întrebãri. Reþin douã:
- Ce schimbãri au survenit la dumneavoastrã dupã întâlnirea

Cãrþi bune, dar le lipseºte trompeta lui Paul Daian:
Vrãjmaº, de Liviu Ioan Stoiciu. O fi acesta marele roman al
literaturii române, pe care LIS spunea, în 1999, cã îl aºteaptã
obligatoriu de la mine? Sunt mulþumit c-a dat el ce aºtepta de la
mine. Mã despovãreazã de-o aºteptare, acest frate de utopie.
Beniamin de Eugen Uricaru. Istorie ºi metaistorie. (Îmi
aminteºte de memorabilul Rug ºi flacãrã.) Autorul se decripteazã
cu personajele sale. Sedus de ambele „ipostaze alpha”: a fi
dintre cei ce fac istoria, sau dintre cei ce îmbunãtãesc istoria...
Ghetsemani 51, de Dan Stanca
Roman cu trei etaje: istoria care ne mai doare; miracolul
care ne mai vindecã; sacrificiul, martiriul care se înscrie
genetic în cei rãmaºi, eveniment numit ºi rãscumpãrare. În
planul vãzut: Istoria anilor 51 care comunicã, printr-un canal
metafizic, cu 2015.
Amintesc ºi de romanul Mut, printre cele mai bune ale lui Dan
Stanca. Un roman scandalos ºi orfic: coborârea într-un infern
cotidian ºi istoric, infern care nu se delimiteazã clar de tãrâmul
cu care se învecineazã: raiul.
Carte mare, dar nedescoperitã:
Comedia cubata, Editura Bibliotheca (stand 301).
Dacã mã întreabã cineva care este cel mai temeinic roman
românesc actual, rãspund Comedia Cubata. Mi se zice: „N-am
auzit. Se aflã aici, la târg?” Da, aici ºi acum.
La standul Editurii Bibliotheca a Târgoviºtei, vãd primele trei
volume din aceastã operã: Excubus (2014), Uncubus (2014),
Daecubus (2015). Sunt pãrþi componente ale unei pentapatopii,
precizeazã autorul la pag. 2 a fiecãrui volum.
Nu l-am întrebat pe editor câte exemplare a vîndut.
Joyce spunea: Cartea Ulise are doar doi cititori: linotipistul,
care culege cartea literã cu literã; ºi corectorul. Se întâmplã.
Acum cartea are loc în calendar: 16 iunie, ziua peregrinãrii
lui Leopold.
Comedia Cubata este un eveniment românesc, îºi va avea
ziua sa într-un calendar esthetos.
Dar cum se numeºte autorul? întreabã unul. Aflaþi-l, am dat
repere, editura, anul. Mai spun cã Autorul a mai publicat ºi un
op care a fost calificat de critici drept „monumental”.
Dezvârtoºiri
M-am întretãiat acum cu un editor vârtos, prieten de pe vremea
cînd eram noi bursieri la Paris. Ne regãsim cu cãldurã. Dar
Vârtosu, la ora aceea (ora 17) era total dezvîrtoºit graþie vinului,
probabil vinul lui Dinescu. Îl vãd alãturi ºi pe istoricul Ics: ºi el
desvârtoºit, cui ºi praºtie! Oamenii ãºtia, la aburealã, sunt tare
simpatici. Sunt aºa de aerieni, încât nu bagã de seamã cã spaþiul
unde se lanseazã ei, la ora asta, este vid...
O cale îngustã ºi atroce
Sunt aºteptat la editura Litera, sã prezint cartea O cale îngustã
spre nordul îndepãrtat, de Richard Flanagan, „megieºul” nostru
din Oceania. (Zic megieº, referindu-mã la episodica mea
rezidenþã în Oceania.) La prezentarea de azi, voi fi alãturi de
Mihaela Vodã, Bedros Horasangian, Maia Morgenstern. Dar
nu ajung sã prezint, ora coincide cu a doua mea lansare. Mã
bucur însã cã invitaþia asta mi-a revelat un mare scriitor: Richard
Flanagan din Tasmania.
Romanul sãu a primit premiul Man Booker. Este de Nobel. Un
roman teribil, (cel mai bun de azi?) cu istorie ºi zen, cu crime ºi
înþelepciune. Exterminarea, de cãtre japonezi, a 100.000 de
prizonieri australieni, este comentatã de satrapul Nakamura cã
„nu este cruzime, ci este destin”.

Adicã, dacã ºi aºa te-ai nãscut, atrocitãþile ce survin nu sunt
nenorociri, ci sunt destinul tãu! - Reflecþie de amortizare a cãderii
capului tranºat de sabia lui Nakamura.
Destinul de a fi Everest
La standul Polirom se lanseazã o carte de Salman Rushdie.
Ne amintim cã suntem contemporani cu scriitorul care a scris cel
mai frumos Psalm al Everestului. A reuºit. Everest la Everest trage.
Magnetul Editurii Herald. O editurã de carte sapienþialã: a
recapitulat civilizaþiile planetei, textele revelate, cultura Duhului.
Suntem în plinã utopie: Numai aici e posibilã înfrãþirea religiilor:
numai în texte, adicã numai pe hârtie, religiile au o direcþie
soteriologicã; în practicã, ele deviazã spre politicã.
Cassian Maria Spiridon în cãutarea lui homo religiosus
La standul Doxologia, descopãr cartea: Petre Þuþea, între
filosofie ºi teologie de Cassian Maria Spiridon. ªi ca personaj
de carte, Petre Þuþea se luptã cu omul bioistoric. Zice: „Omul
bioistoric este întristãtor.” Ecou posibil: Homo religiosus este
întristat! (cunoaºte „tristeþea limitelor”).
Consideraþiile lui Cassian Maria Spiridon: Omul este real pe
cît pãstreazã în el „chipul” lui Dumnezeu. ªi este surogat pe cît
s-a alienat de origini.
Opoziþia „om real – om surogat” ne-o discerne un alt volum al
lui Cassian Maria Spiridon: Despre împãrãþia omului surogat
(Tracus Arte). Soluþiile evadãrii din ”împãrãþia surogatului” sunt:
una esteticã ºi una noeticã. (Existã douã paradisuri, zice
Filocalia: esthetos kai noistos).
Notã conexã. Din legenda Cassian Maria Spiridon: Înainte de
revoluþie, a fost arestat pentru organizarea ºi participarea la
miºcarea conspirativã din 14 decembrie 1989.
România extinsã
La standul „Contemporanul. Ideea europeanã” descopãr
Generaþia orfelinã, de Adrian Dinu Rachieru.
Adrian Dinu Rachieru este criticul care, prin mitografii lirice ºi
epice, a întregit cultural o Românie vastã. A scris despre confraþi
clamoroºi ori silenþioºi, de pe aici. A scris despre toþi scriitorii
basarabeni, la concurenþã cu vigurosul Mihai Cimpoi. A scris
despre scriitorii vlahi din Balcani ºi despre cei din Bucovina
sfârtecatã, a scris despre literaþii vizibili sau anonimi din emigraþia
americanã. Duce o viaþã de academie ºi de singrafie hieraticã.
Patru cãrþi anti Traian Bãsescu
Vãd pe standuri patru volume contra lui vodã Traian Bãsescu.
Zic: Fericiþi cei cu adversari / mici, mijlocii ºi mari.
Eºti mare pe cît de mare þi-e tãcerea. Dar eºti tare pe cât de
tare þi-e strigarea.
Confraþii mei, schelete virtuale
O apariþie postumã: Constantin Þoiu, Jurnal intim (Paideia).
Þoiu îºi îndrãgea confraþii ca ficþiuni. Adicã vedea spontan în ei
personaje dintr-o viitoare carte. Sau cum zice Alexandru
Bulandra, vedea în confratele cu relief „fantasma unui erou
construit pe scheletul sãu virtual.”
Inflaþie de cãrþi bune
Opt cãrþi biblice îngrijite de Cristian Bãdiliã. Între ele: Douã
apocalipse ale lui Ioan, prezentare ºi traducere de Cristian
Bãdiliã, cu ilustraþii de Marian Zidaru. Acel Marian Zidaru
dãinuieºte ca pictor ºi sculptor, dupã ce a fost alungat din
„Noul Ierusalim”.
La Editura Muzeul Literaturii Române, poeta Eugenia Matilda
arãlungã ne prezintã un stand cu cãri de scriitori ajun’i „piese
de muzeu”. E pe aici ºi cartea lui Vasile Andru, Geografia sacrã
ºi profanã a vieþii.
Trilogia epicã a lui Mihai Stan: Paradis, Ieºirea din Paradis,
Întoarcere în Paradis (Ed. Bibliotheca). În fond, un paradis relativ,
sau mai curând un iad ne-evitabil, aºadar „domesticit” prin umor,
sarcasm, haz de amãrãciune.
Ne aþine calea ºi o carte de aforisme a lui Vasile Ghica - un om
ager, adicã mintos (phronimos), care a biruit cu încetinitorul.
E târziu ºi n-am mai prins performarea unor scene din piesa
lui Matei Viºniec: Omul din care a fost extras rãul. Matei Viºniec,
acest bucovinean mondial.
Urcãm scãrile, spre ieºire
De sus, din capul scãrilor, ne pare cã Romexpo adunã un cor,
o horire, în care anonimii ºi legendarii, amorfii ºi puternicii se
amestecã osmotic, formând o materie unduitoare, cu dîre argintii
prin ea.
E ora 18. Ieºim cu liniºtea intactã.
Cartea este o ispitã. Ne vine vremea când cartea / din trebuinã
vitalã / se face ispitã. Vine o vreme cînd trebuie sã ºtii dinainte tot
ce scrie în cãrþi.
S-a fãcut noapte. Afarã e întuneric. Am lãsat lumina ºi zarva ºi
forfota antumitãþii ºi intrãm în întunericul firesc. Farurile maºinii
sparg întunericul ºi fac un tunel acceptabil. Si prin acest tunel
reintrãm în postumitatea noastrã intimã, cât va mai fi sã fie.
vasileandru @ yahoo.com
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DESPRE DRAGOSTEA
POVESTITÃ DE VÂNT
(aproape un poem)
În memoria surorii mele INA ANETA TEOHARIE
„Doar o fiinþã ne lipseºte ºi totul e pustiu” – exclamã poetul
Lamartine, sintetizând pentru lume o suferinþã indicibilã. A
fi în lume nu înseamnã a evada din lume cãtre un sine
însuºi, ci înseamnã a evada din lume cãtre un celãlalt, cãtre
un dincolo de lume, care este lumea viitoare.
Eu sunt lumea, lumea mea, lumea care mã este.
Uneori adun în jurul mei câinii iluziei ºi aºtept sã-mi lingã
mâinile în care îmi sprijin capul plin de griji. În fapt, trufia mã
împiedicã sã ling, la rându-mi, mâinile destinului. De aceea
vã strig: Ah, atât am privit în mine încât mã tem cã a sosit
vremea sã vã iubesc!
Aº plasa dragostea în plan existenþial, în absurdul vieþii.
Absurdul este o realitate care lucreazã cu un adevãr
schizofrenic, altfel spus componente ale adevãrului
opereazã ca un adevãr întreg. În lumea absurdului cineva
are dreptate, iar dreptatea presupune stingerea ºi
nicidecum cãutarea, care este un vector al dragostei.
Dragostea este întemeiatã pe frumos ºi în limitele dreptãþii
ar sfârºi ca un eºec de fiinþã.
De aceea aº vrea sã aºez aceastã încercare ºi sã aflu
despre dragoste numai atât cât îmi dau voie douã versuri
frumoase, foarte frumoase: „Sora mea, viaþa” – un vers
care dã titlul unui celebru volum de poeme al scriitorului
Boris Pasternak ºi „viaþa e singura boalã cu adevãrat
incurabilã” – un vers memorabil al poetului Gheorghe
Dobre. Între aceste douã bijuterii îmi refulez eu fericirea
de a fi. Ce lux! Câtã tristeþe!
Sora mea, viaþa, a plecat dincolo într-o zi de octombrie, o
zi ce ºi-a îmbrãcat, pentru noi, toate rochiile frigului. Sora
mea, zvãpãiatã, altruistã ºi naivã, nu mai e. Sora mea,
dragostea, s-a dus dincolo ºi, odatã cu ea, au plecat câmpiile
ºi uliþele noastre pe care alergam, þinând-o de mânã ºi unde
ridicam zmee, focuri ºi visuri. Avea aproape patru ani, avea
un pãr lung, cam pânã pe la mijloc, ºi eu o prindeam ºi,
desfãcându-i pãrul, din cozile groase, într-o vâlvãtaie galbenã,
o luam de mânã, o scoteam din casã ºi alergam nebuni pe
uliþele satului prin marile furtuni de praf ºi de vânt.
Pe vremea aceea eram fascinat, ca ºi acum, de vânt, de
focuri ºi pãsãri. Întotdeauna am considerat vântul o fiinþã,
un fel de cãlãreþ ce ne carã sub ochi tristeþea depãrtãrii.
Mama îngrijea vântul, aceastã jivinã cu multe capete, cum
îi plãcea ei sã spunã, îngrijea focul ºi nu uita sã punã
blândeþe în sângele nostru. Eram copii ºi nu ºtiam cã suntem
copiii unei lumi a pieirii, a deºertului, a nimicului, o lume
uitatã pe afarã de pãsãri ºi vânt.
Eram copil ºi consideram vântul un cavaler rãtãcitor pe
care vroiam sã-l prind în pãrul de foc al surorii mele, sã-l fac
sã se opreascã acolo. Oh, dar vântul în câte locuri nu se
opreºte el! Eu o strângeam de mânã acolo, în furtunile
acelea, ºi o rugam sã stãm în vânt pânã când vom da nume
întunericului. Dar ea a fugit în viaþã ºi a stat acolo pânã
când a dat nume dragostei.
Sedusã ºi abandonatã de lume pe plajele unui surâs amar,
dragostea a stat ca ºi noi, într-un timp destrãmat, într-o þarã
cu lumina ghemuitã în lumânãri ºi felinare, cu imaginaþia
arestatã la domiciliu, o þarã cu adevãrul înecat în þuicã. O
revoltã ºi ne-am trezit într-o libertate de împrumut, o libertate
a urii în care s-a mimat dialogul, dar în care cu toþii am
purtat chipuri pline de mâzgã umanã.
O umbrã trece pe strãzile uscate ale sângelui meu ºi mã
atinge cu hainele-i reci ºi, depãºindu-mã, mã aºteaptã la
marginea oraºului. Mã simt ca dupã un naufragiu de fiinþã. E
de înþeles cã vântul este acum, pentru mine, un cãlãreþ
înºurubat în rugina depãrtãrii.
Este periculos sã fii proprietar pe prea multã dragoste, ºi
neigienic, spun unii, pentru cã trebuie sã-i speli zilnic
aºternuturile în care vieþuieºte. E periculos. Dragostea va
ocupa toate încãperile inimii, uneori ºi anexele ei.
Fiind capricioasã, dragostea este o aglomerare de sensuri.
Folosind cele douã versuri ca repere în excursul meu asupra
dragostei sper ca ea sã nu scape eforturilor mele de a o
limpezi, gãsind-o. Sau va scãpa.
Dragostea este una dintre fiinþele vieþii. Doamne, îmi este
rãu de viaþã, ºi atunci sora mea, dragostea, fiind mare meºterã
în privitul în om, furã timp, locuri ºi poveºti ºi vindecã viaþa
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cu sensuri imateriale, exterioare lumii. O hoaþã de frumos,
asta-i dragostea, care luptã de dragul altora, luptã pentru
celãlalt dând mãsura omului esenþial ºi al îndumnezeirii din
el. Omul frumos se aflã permanent într-o stare a neascunderii,
într-o neîncetatã încredere în ceilalþi. Oamenii îndrãgostiþi
de viaþã sunt bolnavii liberi, iar bolnavii liberi sunt rari.
Sufletul este o entitate divinã ºi este singurul îndreptãþit
sã acuze viaþa, ºi chiar o acuzã cã este fatalistã ºi
falimentarã, cã îi ruineazã investiþiile. Dragostea se alãturã
sufletului ºi fiind de ordinul lumii se pune pe înjurãturi. Ei,
da, dragostea înjurã, se încurcã ea ºi se bâlbâie în lupta cu
concretul vieþii, dar înjurã hidoºeniile ei, interesele ºi limitele
ei materiale, înjurã ca un profesionist al strãzii.
Plinã de prejudecãþi senzualiste, dragostea reclamã un
dor care o ajutã sã-ºi depãºeascã condiþia încarnãrii, un
dor de dincolo de naºterea sau învierea noastrã, un dor
care presupune repetarea. ªi în aceastã repetare a dorului
se existã omul frumos. Este uluitor cum timpul cotidian
se retrage, fãcându-i loc timpului de dor, de cãutare a
unui „nu ºtiu ce”.
Dragostea înalþã sufletul, rupe monotonia din jur ºi are
darul de a-l seduce pe consumatorul de viaþã prin aspiraþii,
dialog ºi compasiune.
O dragoste obositã de rezistenþa vieþii care este plinã
de promisiuni, dar ºi duºmãnoasã, intrã în derutã, într-o
ceartã de cuvinte, în truisme. În atare poziþie, pentru
existenþialiºti, ea devine fiinþã în situaþia care, cãzând în
lume, cade în nepricepere.
Eu sunt trecutul meu, un transfer de nemulþumiri ºi dorinþe
vinovate. În sensul psihologic al timpului eu sunt direcþia în
care îmi reamintesc trecutul, niciodatã viitorul. În lume, luat
de vârtejul ameþitor al întâmplãrilor gustoase, proaspete ºi
desfrânate, s-ar putea sã te pierzi ºi sã te pieri în preaplinul
vieþii. Sensul dragostei este unic pentru fiecare individ în
parte, atitudinea, oricare ar fi ea, dezvãluie adevãratul sens.
Sunt trist, sunt vesel, lumea e la fel de micã-mare, la fel
sunt ochii ei, buzele roºii ale repetãrii, la fel de vii. Doamne,
îmi este rãu de viaþã!
Nu cred cã plopii dau socotealã cuiva cã se înalþã spre
cer ºi nu se târãsc precum râmele. Eu de ce aº da socotealã
eu-lui meu trufaº cã mã folosesc de memoria vântului? Voi
fi singur în felul meu, voi sta în bãtaia vântului ce acoperã
un prezent ce împarte crini albi, eroare ºi moarte.
Fiind o negare ºi o sfidare a normelor ºi materialitãþii
excesive ºi, aflându-se ea în serviciul acþiunii de bine,întro întinerire perpetuã, dragostea este mijloc de
cunoaºtere, aparþine cunoaºterii ºi, cu o curiozitate ºi
dintr-o pasiune copilãreascã, declanºeazã cãutarea.
Dragostea este adevãr, cãutare, drum ºi aventurã. (Un
evantai activat, o rochie înfloratã, o adiere de vânt, un
râs sãnãtos ºi vara. Un þipãt alb.)
Fiind sentiment pur pentru celãlalt, dragostea produce
neînþelegeri în concretul imperfect al vieþii, iar o spaimã albã,
asemãnãtoare eºecului desãvârºit, o face sã ne
dispreþuiascã, deºi ne va cãuta mereu, ºi pe ascuns, la
sentimente pierdute.
Dispreþul ei se naºte dintr-o mare dezamãgire, e un
sentiment pe care o ranã adâncã, incurabilã, îl deseneazã
în colþul gurii. Dispreþul dragostei este un surâs decadent.
Sora, în peripeþiile încrederii în oameni, în dialogul pasional
cu viaþa, ne-a predat o adevãratã lecþie de demnitate a
suferinþei, surâzând. ªi vântul ºi întunericul, ca niºte slugi
ale timpului. Doar o parte a privirii, partea dinspre om, gemea
uºor, frântã, apoi se ridica ºi se repezea într-un surâs de
dincolo de amintiri, exterior spaþiului. Viaþa îºi muºcã buzele
cu nervozitate.
Indestructibil, veºnic ºi neatins, sufletul trece dincolo,
purtând parfumul fiinþei: aspiraþiile, frumosul, bucuria. Sunt
prizonierul unor imagini. Sora mea povestitã de vânt: Este
chiciurã, copacii sunt spectrali în lumina de lunã tãioasã ºi
rece, târziu, pe uliþã, un vânt subþire, o cãzãturã de pe sanie
în zãpadã a unei fetiþe ºi þipãtul ei alb. Îngerul m-a privit cu
partea lui de om.
O toamnã târzie se aºterne sub tãlpile ochilor noºtri.
Gândurile se îmbrâncesc în mine ºi, deºi fãrã corp, îºi
îmbracã hainele de oraº ºi ies într-un pustiu de fiinþã. Rãmâne
un gol, o vinovãþie, un regret. Povestit de vânt, îngerul m-a
privit cu partea lui de om. De aceea încep sã iubesc oamenii
abia dupã ce îi învelesc într-o depãrtare, pãcãlind, oarecum,
o instanþã a vinovãþiei cã sunt. Rãmâne o urmã ce înveleºte
tot ce a fost, un surâs…
Nicolae TEOHARIE

LOREDANA STAN

Odã pentru suflete blonde
Un chip blond mã priveºte
cât pentru toate notele de 10 luate cândva,
într-o varã în care soarele îi albise zilele.
E trist pentru cã vara s-a dus,
iar notele din portativ nu mai au decât valoare
sentimentalã.
E furtunos, e nostalgic ºi emoticoanele de tristeþe îi
invadeazã existenþa.
Nu mai priveºte decât înainte, cãci imaginea fericirii e
doar în spatele ochilor.
E blând ca o dulcinee plecatã la plimbare cu mârþoaga
lui Don Quijote.
E atât de blond încât nici soarele nu mai are chef sã
aparã în cãmãruþa ruptã dintr-o amintire cu suflete arse
de soare ºi ploi.
ªi aºteptãm împreunã o primãvarã memorabilã ca
toate verile.

Tablou
Genunchi mã privesc din franjuri de viaþã.
Sunt dezgoliþi pentru rugi pe care nu le vrea nimeni.
Risipã de carne topitã în ostentaþii moderne.
La mijloc de trup, zâmbete ieºite sãlbatic
Din dorinþe nestãpânite.
Multã piele ºi prea multã carne vezi împrejur.
Ca într-o întoarcere spre illo tempore,
Îndeºi lucrurile neacoperite prin fanta istoriei
ªi speri cã totul va fi pur ca la început.
Genunchii s-au topit demult.

Singurãtate
El se aºazã în faþa artei sale ca în faþa planºetei de
modelat aluat.
ªi rãsuceºte coca dospitã prea mult,
Întoarce pe toate pãrþile formele fragede din care vor
muºca nesãtuii.
Ca un soldat de teracotã devenit el însuºi hranã pentru
netimp ºi miros cultural
Se simte omul singur în tunelul de spumã al vorbelor sale.
El adunã pasta aºezatã pe ºevalete pastelate
Ca sã aibã cu ce se acoperi la noapte.
El gustã merele din naturile moarte
Ca sã aibã cu ce se hrãni în zilele triste.
Ca o pendulã uitatã în colþul memoriei
Se simte omul de azi care trãieºte prin cel ce a fost mâine.

Tinereþe
Mã priveºti din spatele gardului de inefabile degete.
Þi-ai construit un scut fragil cât sã nu poþi sã vezi
prea departe.
Ochii þi se ascund în linii mai frânte
ªi cuvintele se rostesc pe jumãtate.
E liniºte pentru odihna gesturilor tale.
E muzicã pentru urechile intrate adânc, în tãcere.
Cum o fi lumea din preajma mâinilor tale,
Baletând mai ceva ca-n lacul lebedelor?
Cum o mai fi viaþa când totul e al tãu
ªi îþi permiþi luxul sã priveºti cu urã iubirea?

COPILULUI MARIA
Copilul pur a venit la mine în somn
ªi mi-a spus cã semãn cu o mamã.
Vorbele cu trandafiri m-au biciuit.
Au ajuns la mine þepi ºi frunze
Noduroase, nealinate, nevisate.
Copilul a aºezat mãrgelele vorbelor,
A râs ºi a plecat cu vis cu tot.
Mama a rãmas cea mai bunã ºi cea mai frumoasã
Ca într-un poem în care copilul îºi cautã cuib sã se nascã.

Conacul
Doamne ajutã! Fã, Doamne, sã nu disparã aceste
comori! Lumineazã pe noii proprietari ai conacului... nu
lãsa sã piarã atâta frumuseþe! Amin!
Elina mai rãmase o vreme în genunchi în faþa icoanei
bizantine datând din secolul al XII-lea, adusã din Muntele
Athos în bisericuþa veche, ºi ea de pe la 1600, strãmutatã
din alt spaþiu, din alt timp, de fostul proprietar al conacului,
cel care îl iubise, îl îngrijise ºi îl umpluse de lucruri de
artã de valoare certã. Ce-i viaþa? Pentru ce atâta
zdrobealã ºi alergãturã, pentru ce zbuciumul de zile ºi
nopþi, când toatã agoniseala nici mãcar nu ºtii pe mâna
cui va încãpea? Mãcar de-ar fi rãmas unor oameni care
ºtiu sã le aprecieze. Doamne, ce se va alege de tot ce-i
aici? Elina nu mai cerea demult nimic pentru ea, deºi, la
vârsta ei, ar fi fost îndreptãþitã sã cearã, dar aºa fuseserã
cãrãrile ei sucite ºi rãsucite, cã propria-i viaþã nu mai
însemna nimic în afarã de profesia ei, de conacul acesta
cu viaþa lui dincolo de viaþã, cu amintirile lui, cu aura pe
care o simþea încã prezentã a celor care fuseserã cândva,
iubiserã... suferiserã? De când îºi terminase studiile,
doctoratul în istorie la Sorbona, apoi cursurile postuniversitare de restaurator, fusese desemnatã sã se ocupe
de Conacul Vergulescu, devenit, prin donaþie, muzeu
aparþinând Statului. Douãzeci de ani a fost fericitã acolo,
printre zidurile lui, în grãdina imensã cu magnolii vechi
de peste 100 de ani, între pereþii încãlziþi de sobele de
teracotã din ceramicã, adevãrate obiecte de artã ale Norei
Steriadi, printre sculpturile Miliþei Pãtraºcu, lui Medrea ºi
Paciurea, picturile unor „grei” ca Nicolae Grigorescu,
Theodor Pallady, Camil Ressu ºi mulþi alþii, printre icoane
vechi pe lemn ºi pe sticlã, scrisori, manuscrise, fotografii...
Când te-ai identificat cu toate acestea, e greu sã-þi
gãseºti un alt rost. Oftã, ridicându-se de la icoana
Mântuitorului, plecând sã-ºi mai plimbe paºii pentru ultima
oarã prin toate camerele, prin toate ungherele... Statul nu
mai putuse întreþine muzeul (un fel de-a zice, pentru alte
cheltuieli alandala se gãsiserã bani) ºi se hotãrâse
vinderea lui la licitaþie. Nu fusese pusã nicio condiþie pentru
viitorii cumpãrãtori, în afarã de bani. Practic, orice analfabet
cu bani (ºi erau destui!) ar fi putut sã-l cumpere. Asta o
neliniºtea cel mai tare. Nu se întreba ce se va alege de
ea. Îºi va gãsi undeva un post, nu asta-i problema. Dar o
durea sufletul cã toate lucrurile de artã vor fi atinse de
niºte necunoscãtori, care vor juca în picioare toatã
comoara adunatã în clãdirile ºi grãdina proiectate de
arhitectul Cantacuzino.
Strãbãtu încet drumul de la bisericuþã la conacul în stil
brâncovenesc, fãcu ocoluri largi, prin toate ungherele
grãdinii, vorbi cu arbuºtii, cu florile, cu veveriþa din stejar.
Nicio despãrþire nu-i fusese atât de grea. ªi-l aminti pe
Rodian. De el se despãrþise pentru cã nu voise sã plece
de la conac. Nu voise ºi pace. ªi cât suferise dupã el!
Dar, oricât de mult a suferit, era sigurã cã ar fi suferit ºi
mai mult dacã alegea altfel. Îºi aduse aminte ºi zâmbi,
cum fãcuse criza aceea de gelozie. Luase un târnãcop
ºi-l îndrepta ameninþãtor spre ziduri, în timp ce bombãnea
cu tonul ridicat: „Am sã dãrâm nenorocitul ãsta de conac!
Am sã-i dau foc! Nu pot sã cred! Cum e posibil ca o
clãdire, o grãdinã, niºte stafii sã-mi conducã viaþa, sã-mi
traseze limita de la fericire la nefericire?!” Îl ascultase
fãrã sã spunã nimic. În fond, avea dreptate. Dar ºi pe ea
ar fi trebuit s-o înþeleagã. Complicatã viaþã! Cine-ar fi
trebuit sã cedeze în cazul acesta? El nu putea, în niciun
caz, sã-ºi lase afacerile de peste graniþã. Ea nu avea ce
face cu afacerile lui. Îi plãcea doar omul. Restul, n-o
interesa. Încet, încet, se depãrtase de el, pânã în dimineaþa
aceea de primãvarã când, pe o bancã între magnoliile
înflorite, îi spusese simplu:
- Vreau sã pleci.
Pãrea cã ar fi aºteptat ºi el asta. Zisese doar atât:
- De tot?
- De tot.
Îl privise apoi fãcându-ºi bagajul, simþind cum îi smulge
inima din piept.
- Dacã vreodatã vei avea nevoie de ceva... sã nu te

sfieºti. Suntem prea legaþi, sã nu apelezi la strãini!
Dãduse din cap, mulþumind printr-un gest (vorbele se
sugrumaserã în gât), cu o oarecare liniºte ºi având
convingerea cã oricând i-ar fi cerut ajutorul, ar fi salvat-o.
Dar, totodatã, avea convingerea cã n-o va face niciodatã,
ar fi fost sub demnitatea ei. Cum sã ceri sã te salveze
unuia pe care l-ai dat afarã din viaþa ta ºi i-ai închis zãvorul
pe dinãuntru? Asta iubise la Rodian cel mai mult: nobleþea.
ªtia cã oricâte i-ar fi fãcut, orice dezamãgiri i-ar fi adus,
cavalerismul lui l-ar fi împiedicat sã se comporte altfel
decât un gentleman. Plecase. Zvârlise bagajul pe bancheta
din spate, urcase la volan ºi cam forjase maºina. „Ai sã
te întorci” îi zisese în gând, neºtiind nici ea de unde i-a
venit ºi ce a vrut sã spunã. Cert e cã, pânã sã ia curba
aceea în unghi aproape drept, a-ntors maºina, a frânat
brusc ºi cu zgomot în faþa porþii ºi s-a nãpustit la ea. A
strâns-o tare în braþe ºi a sãrutat-o pe ochi.
- Nu fii nãroadã! Acum te las, nu pot sã scot nimic de
la tine, te ºtiu cât eºti de încãpãþânatã. Dar, când ai sã te
plictiseºti de conac, sau el de tine, sã mã cauþi. Pânã
atunci, mã voi însoþi cu alte prinþese, dar, când ai sã vii,
le mãtur din calea mea ºi îþi aºtern covorul roºu. Ai
priceput, fiinþã tântã ce eºti?
Ce-i venise sã-ntrebe:
- Mã mai iubeºti?
- Asta nu-i întrebare de femeie inteligentã. Cum sã te
mai iubesc? Dacã te iubeam, plecam? Hai, fugi ºi ºterge
praful de pe pian, sã nu tuºeascã rãposatul!
Dãduse drumul unui râs zgomotos ºi chiar plecase. De
data aceea, definitiv.
Acum strãbãtea salonul ivoire, dupã nuanþa de fildeº a
pereþilor, acolo unde „Conaºul” obiºnuia sã lucreze, atinse
uºor obiectele care îi aparþinuserã cândva, ochelarii,
pensulele, manuscrisul neterminat al romanului... urmã
biblioteca având peste 8.000 de volume pe care le cuprinse
dintr-o privire (dacã era trezitã noaptea, se putea duce la
fix sã scoatã pe oricare dintre ele din raft), apoi în salonul
de muzicã. Aici îi plãcea cel mai mult. La pianul acesta
cântaserã Dinu Lipatti ºi chiar George Enescu. Doamne,
ce se va alege de toate acestea? Îi venea sã strige, sã le
acopere cu un acoperãmânt magic, ori sã le adãposteascã
undeva. Noaptea trecutã nu dormise. Azi era ziua în care
veneau noii proprietari. Nu ºtia cine sunt, dar era aproape
sigurã cã nu puteau fi decât niºte snobi inculþi ºi plini de
emfazã. Îºi imagina o familie de îmbogãþiþi dupã revoluþie,
de inºi fãrã cãpãtâi ºi fãrã, mai ales fãrã bun simþ. Le
alcãtuise pânã ºi portretele robot. Ea era o þoapã cocoþatã
pe tocuri achiziþionate de la Paris, el un ins scurt ºi burtos,
semn al bunãstãrii, cu degetele butucãnoase. Îºi imaginã
cum vor zvârli toate icoanele ºi tablourile într-un pod,
cum îºi vor aduce toate kitch-urile scumpe achiziþionate
din snobism. Cum, eventual, îºi vor pune „blazonul” pe
frontispiciu: „Frossy ºi Lutzã” par example. Când se gândea
la asta, o lua leºinul. Îºi fãcea curaj, zicea cã mai bine saºtepte, poate n-o fi „individul” chiar aºa de negru. Þi-ai
gãsit! Nu se putea liniºti. Îºi dãdu seama cã devenise
posesivã, ca o mamã care crede cã ea ºi numai ea e în
stare sã-ºi aibã grijã de fecior, cã nimeni altcineva nu-i în
stare, ba chiar toþi ceilalþi îi vor rãul. Trebuia sã-ºi revinã
din asta, altfel nu va supravieþui.
Aruncã o ultimã privire celor douã camere pe care le
ocupase, unde îºi petrecuse ultimii aproape douãzeci de
ani din viaþã, cu bucurii, cu lacrimi, cu doruri, cu speranþe...
Cam trântise uºa la plecare. O furie o cuprinse ºi lacrimi
de ciudã ºi neputinþã o nãpãdirã. ªi tocmai acum o gãsise
sã se lase de fumat! Se lãsase când înþelesese principiul
dupã care funcþioneazã orice dependenþã. Nimeni, dar
nimeni nu e dependent de nicotinã, cofeinã, metadonã,
jocuri de noroc, sex, alcool sau altele. Toate aceste
dependenþe au un numitor comun: iluzia cã, prin ele, viaþa
devine mai frumoasã, cã omul devine mai fericit. Oricine
a fumat mãcar o datã, dacã e sincer, trebuie sã
recunoascã cã viaþa se vede mai frumos prin fumul de
þigarã. Ruperea acestei dependenþe (oricare!) se produce
numai în douã situaþii: fie viaþa þi se schimbã în bine ºi nu
mai ai nevoie de minciunã (cazuri mult prea rare), fie nu

mai accepþi aceastã minciunã în viaþa ta ºi eºti dispus
sã o vezi (pe ea, pe viaþã) exact aºa cum e. De aceea se
lãsase: cã nu suporta dependenþa de o iluzie. Când þigara
se stinge sau când paharul se terminã, viaþa e tot acolo,
la fel de hâdã sau numai urâþicã precum ai lãsat-o. Nimic,
niciun fir nu s-a clintit din loc. Aceeaºi maºinã te-aºteaptã
la scarã, aceeaºi nevastã-n dormitor, acelaºi loc gol în
pat lângã tine, acelaºi câine, aceeaºi pisicã... Cine are
nevoie de minciuni? În fond, se gândea, dependenþa ei
de conac nu are la bazã aceeaºi minciunã? Nu faptul cã
viaþa îi pãrea mai frumoasã printre tablouri, obiecte de
artã, sculpturi, hectare împãdurite, flori, pãsãri ºi mai ales,
mai ales romantismul de odinioarã care pãrea cã respirã
în fiecare ungher? Nu asta o þinea? Nu asta o despãrþise
ºi de Rodian care mãcar era real, chiar cu micile
imperfecþiuni? Nu iluzia unei vieþi frumoase o despãrþise
de însãºi viaþa?
Stãtea pe o bancã, în bãtaia soarelui, privind la veveriþele
jucãuºe, gândindu-se cã le vede pentru ultima datã,
rãsucind între degete un fir de iarbã, imaginându-l ca fiind
o þigarã. Nu mai era mult ºi urma sã soseascã noii
proprietari. Or fi urcat deja pe drumul ce duce cãtre conac,
parcã se aude o maºinã… Rahat! Îi venise sã ia târnãcopul,
precum Rodian odinioarã, sã fãrâme, sã loveascã, sã…
Lipsitã de vlagã, se lungi în iarbã, aºteptând ca în transã.
I se plimba o formulã prin minte: Nu-i drept, nu-i drept! Eu
iubesc toate acestea, de ce trebuie sã le pãrãsesc? De
ce trebuie sã pãrãsim ce iubim? Cu ochii închiºi, îºi
imaginã apocalipsa venirii celor doi proprietari, o vãzu pe
madama cocoþatã pe tocuri fãcându-i-se milã de ea ºi
propunându-i sã rãmânã în continuare la conac, pe post
de menajerã. Îl vãzu apoi pe insul scurt ºi îndesat
protestând cu voce groasã, neºlefuitã: „Dar dânsa are un
doctorat la Sorbona ºi studii de restaurator la Moscova!”
Protestul nu-i venea din bunul simþ care i-ar fi spus cã o
astfel de propunere ar fi jignitoare pentru ea, ci din bunul
simþ al banului care-i ºoptea cã o menajerã cu studii la
Sorbona pesemne te costã mult mai mult. Se scuturã de
viziune ºi alunecã în somnolenþã. La scurtã vreme, auzi
poarta trântindu-se ºi paºi care reverberau în scoarþa
pãmântului, a pãmântului acesta de care-ºi lipise urechea
de parcã ar fi vrut sã îl asculte pentru ultima oarã.
Îl vãzu deodatã deasupra ei, în picioare, pãrând ºi mai
înalt aºa privit din poziþia aceea lungitã a ei.
- Rodian, tu eºti?
- Nu, sunt Vlad Þepeº. Am venit sã-þi ofer o þeapã. Cu
tot dragul! Râse.
Se ridicã în picioare dintr-un salt ºi începu sã turuie:
- Nu c-ar fi inoportun momentul, dar, ºtii, eu aºtept pe
cineva, voi avea ceva de lucru, dar apoi vom merge
undeva ºi vom avea timp sã discutãm…
Îi puse mâna peste gurã ºi-o strânse, cu cealaltã, la piept.
- Taci, fatã proastã, cã n-ai priceput nimic din viaþaasta! Vezi-þi de stafiile tale, cã la alea te pricepi!
Îi fluturã sub nas actul de proprietate pe numele ei. Îi
luã mult sã priceapã, puse zeci de întrebãri, dar pânã la
urmã tot înþelese.
- ªi de ce l-ai luat numai pe numele meu?
- Ca sã fie doar al tãu. Numai tu meriþi comoara asta.
Oricine altcineva, inclusiv eu, n-o meritã.
Se rotea, þopãia, scotea sunete de bucurie, ca un copil
care a primit jucãria visatã. Ce visatã? Nici mãcar!
- Dar tu, nu vei sta ºi tu aici?
- Ba da, se-nþelege. Dacã mã primeºti, adãugã zâmbind.
- Ce bine! ªi afacerile?
- Le-am vândut. Crezi cã puþin m-a costat pacostea asta?
- ªi n-ai.. ºi n-ai sã mai pleci deloc?
- Ba da. Ori de câte ori voi simþi cã mã iubeºti mai puþin
decât pe stafiile tale. Nu înainte, însã, de-a te snopi în bãtaie.
Îi sãri de gât, cu ochi plini de lacrimi de bucurie:
- Deci nu vei mai pleca niciodatã! Ce bine! Aºa-i.. aºai cã mã mai iubeºti?
- Asta nu-i întrebare de femeie inteligentã! Marº ºi ºterge
praful de pe pian!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 04 august 2015
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Adrian Bucurescu

Pe când ploua cu mituri
la Broºteni
Ca jurnalist de documentare ºi reportaje, am strãbãtut
þara în lung ºi-n lat, în cruciº ºi-n curmeziº. Printre altele,
am întâlnit cam 20 de sate cu denumirea de Broºteni,
presãrate prin toate þinuturile româneºti, inclusiv în stânga
Nistrului. În judeþul Teleorman existã ºi satul Broºteanca.
Aºijderea, ºi în satul Broºteni, din judeþul Ialomiþa, înflorea
pe vremuri moºia Broºteanca. Am mai observat ºi cã
toate aceste toponime au legãturã cu lacuri, râuri, bãlþi,
mlaºtini, aºadar cu apa. Chiar ºi oraºul Priºtina, din
Kosovo, consonând cu Broºtenii noºtri, se aflã lângã un
lac, anume Badovaþ.
Desigur, sunt ºi alte localitãþi, cu alte denumiri, legate
de ape. Însã Broºtenii ºi Broºtencele provin clar dintr-un
strãvechi hidronim, BORYSTHENES, care era numele
getic al râului Nipru, atestat de geografii Antichitãþii, ceea
ce mai sugereazã ºi pe unde se întindea cândva teritoriul
strãmoºilor noºtri. Fãcând parte din þinutul ARG(H)EDAVA, unde se înãlþa capitala întinsului regat al lui
Buerebuistas, ce se putea tãlmãci ºi prin „Apa Argaþilor”,
un sat care a existat in vatra localitãþii ialomiþene Broºteni
a moºtenit numele de Slujitori. O traducere desigur
popularã. Alt sens al toponimului era ARG(H)E-DAVA
„Cetatea de Sus; Dava de pe Înãlþime” (cf. rom. a urca).
Alte tâlcuri erau ARG(H)E-D-AVA „Deasupra Apei” (cf.
rom. a urca; de; apã; Argova) sau „Capul de pe Apã” (cf.
rom. hârcã „þeastã; craniu”; de; apã). O variantã atestatã
pentru aceeaºi cetate era ºi ARG(H)E-DAVON „Culmea
Sfinþeniei; Dealul Sacru; Conducãtorul Mãreþ” (cf. rom. a
urca; dafin; jupân; Divan „Sfat Domnesc”; lat. divinus
„divin”). Respectivul sit arheologic este cunoscut astãzi
sub denumirea de Piscu Crãsanilor.
Conform cercetãrilor, Argedava era încã un nume al
cetãþii Helis, ce se înãlþa pe malul drept al Ialomiþei. În
legendele getice, pe aceastã apã plutise cândva capul
marelui profet Ion-Orfeu, ucis de preotesele Soarelui pe
platoul Bucegilor. Râul era considerat sacru de Geþi ºi,
de-a lungul vremii, a purtat mai multe denumiri, printre
care
KOGAION,
NAPARIS,
AURUMETTI,
BORYSTHENES ºi HELIVAKIA. Pe malul sãu stâng este
atestat tribul getic NAPAI sau NAPEI „Divinii” (cf. hit.
nepiº, sl. nebo „cer”; alb. nef „naos”).
Actualul nume al Ialomiþei provine din AUR-UMETTI
„Strãlucitor ca Aurul”, iar Nipru din NAPARIS, stranie
schimbare de hidronime! Denumirea de astãzi a Niprului
sugereazã cã, prin mãreþia sa, ºi acesta era considerat
sfânt de Geþii de pe malurile lui. În fine, sã revenim la
Broºtenii de Ialomiþa, adicã la BORY-STHENES „Apa cea
Puternicã; Râul cel Mãreþ; Apã (Ploaie) Multã” (cf. rom.
burã; a bura; pârâu; Bora – top. pe malul Ialomiþei; stemã;
ªtima Apelor; stanã „stâncã”; germ. Stein, engl. stone
„piatrã”; sl. stena „zid”). Hidronimul se poate traduce însã
ºi prin „Ploaie cu Piatrã (Grindinã)”, ceea ce trimite la una
dintre primele minuni sãvârºite de Gemenii Divini, care
au vieþuit odatã pe aceste meleaguri.
În cronicile Daciei se povesteºte cã Aceºtia, împreunã
cu familia Lor adoptivã, au fost invitaþi la o CANONIA
„Nuntã” (cf. rom. a se cununa), cam pe unde se întinde
astãzi satul ialomiþean Broºteni. Fiind varã ºi mare zãduf,
s-au strâns nori negri ºi groºi ºi a început dintr-o datã sã
plouã cu piatrã. Sãrbãtoarea pãrea compromisã, dar zeul
Apollon-Zalmoxis ºi-a luat repede arcul ºi sãgeþile ºi a
început sã tragã spre nori, rostind incantaþii. Se spune cã
îndatã norii s-au împrãºtiat, cerul s-a fãcut senin ºi nunta
a continuat cu ºi mai mare veselie. De la evenimentul cu
pricina s-a rãspândit la Geþi obiceiul de a trage cu sãgeþi
în norii aducãtori de grindinã. Despre aceastã datinã scrie
ºi Herodot: „Iatã cum ºtiu sã se facã Geþii nemuritori: ei
cred cã nu mor ºi cel care nu dispare din lumea noastrã
se duce la daimonul Zalmoxis. Unii dintre ei socotesc cã
acesta este Gebeleizis. (...) Aceiaºi Traci, când tunã ºi
fulgerã, trag cu sãgeþile în sus, spre cer, ºi ameninþã
divinitatea (care provoacã aceste fenomene), deoarece
ei cred cã nu existã alt zeu în afarã de al lor”.
Însã miracolele de la aceastã nuntã deosebitã nu se
opriserã. Fiind prea mulþi invitaþi, la un moment dat s-a
terminat... bãutura, iar gazdele dãdeau din colþ în colþ,
neºtiind cum sã dreagã ocara. Aflând acestea, ApollonZalmoxis i-a rugat pe niºte nuntaºi sã aducã un butoi
dintre cele golite ºi sã îl umple cu apã. Miraþi, aceºtia au
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împlinit dorinþa tânãrului invitat. Sfârºind de rostit
descântece asupra butoiului, magul i-a poftit pe privitori
sã guste bãutura. Ei bine, aceasta se prefãcuse în BORY
STHENES „Apã Tare”, adicã „Tãrie; Alcool”, de unde
româna a moºtenit prãºtinã „rachiu de tescovinã sau de
drojdie”. Poate fi vorba însã ºi de vin, aºa cum se
povesteºte în „Noul Testament” despre Nunta de la Cana
(cf. rom. a se cununa), care a preluat minunea întâmplatã
cândva în Lunca Ialomiþei. Bineînþeles cã nici butoiul atins
de mâinile sacre nu a fost uitat. Cu siguranþã acesta a
fost pãstrat vreme îndelungatã prin vreun templu din
preajma locului, astfel explicându-se ºi strania denumire
de Butoiu a unui sat din imediata apropiere de Broºteni.
Tâlcurile hidronimului sunt mai multe, ºi la fel de
minunate. Astfel, BORY-STHENES se mai tãlmãceºte ºi
prin „Doamna (Domnia) Apelor” (cf. rom. burã; a bura; pârâu;
ºtimã „zânã acvaticã”; stemã; stenie „stare de perfectã
sãnãtate”), de unde mitofolclorul românesc are pânã astãzi
ªtima Apelor, o zânã care stãpâneºte râurile, lacurile ºi
bãlþile noastre. Aflãm aici o tãlmãcire sinonimã cu numele
ON-EIDIS „Crãiasa Apelor” (cf. rom. una; uinã „lele;
mãtuºã”; a uda; alb. ujt „apã”), care avusese palatul tot pe
teritoriul cetãþii Helis-Argedava, ºi care, la Geþi, patrona
Apele, Amurgul, Vestul ºi Toamna.
Descosând mai departe sensurile hidronimului sfânt,
gãsim ºi Cheia Raiului Terestru, cãci BORY STHENES
mai înseamnã ºi „Apa Sâmbetei” (cf. rom. burã; a bura;
pârâu; alb. e shtune „sâmbãtã”), care, în legendele
româneºti, izvorãºte chiar de sub Pomul Vieþii, aflat în
Rai. Apa Sâmbetei înconjoarã un þinut paradisiac, în care
locuiesc Blajinii sau Rohmanii, fiinþe mitice de o cinste ºi
de o bunãtate desãvârºite, care reiau legãturile cu
pãmântenii o datã pe an, anume la Paºtele Blajinilor,
sãrbãtorit la o sãptãmânã dupã Paºtele creºtinilor.
Va sã zicã, Naparis sau Borysthenes, adicã Ialomiþa,
râul sacru al Geþilor, strãbãtea cândva chiar Raiul,
rãmânând pânã astãzi, în cultura universalã, cu siguranþã
de la HELIS, Câmpiile Elisee - în greaca veche Helysion
Pedion, în latinã Elysium- un tãrâm paradisiac, de la
capãtul de Apus al lumii, dincolo de fluviul Oceanus. Acolo,
în credinþele Geþilor, Elenilor ºi Romanilor, ajungeau dupã
moarte, eroii ºi oamenii virtuoºi ai Timpului de Aur. Iatã
de ce tocmai în vatra cetãþii Helis, adicã în fostul Paradis
de pe Pãmânt, au venit din Raiul Ceresc, acum 27 de
veacuri ºi mai bine, Cei Doi Gemeni Divini, Apollon ºi
Diana, supranumiþi amândoi Zalmoxis. Astãzi s-ar pãrea
cã de-a lungul râului Ialomiþa se întinde doar un ºir de
sate ºi cãtune obiºnuite; dar, în lamura oglinzilor iniþiatice,
strãluceºte de fapt un ºirag de mãrgãritare magice.
Abrevieri: alb. - albanez; engl. - englez; germ. - german;
hit. - hitit; rom. - românesc; sl. - slav.
Petre Ioan CREÞU

Frunzã verde de albastru
Parodie dupã Nichita Stãnescu (Frunzã verde de
albastru)
Foaie verde frunzã-n dungã
cal albastru de mãiastru
zarea toatã într-o pungã
dungi de brumã
peste humã
mã doare un ochi de bubã
ºi-am zis verde de mãiastru
ºi-am zis parã într-o doarã
ºi-am zis mãr cãtre cotor
ºi-am zis peºte peste umbrã
foaie verde frunzã-n frunzã
pe la una pe la ºapte
foaie verde foaie spartã
ºi-am zis om de hoþ întreg
spurcã-l doamne de deochi
curcubeu cu raza surã
sã-mi trag spuza peste murã
Doamne m-ai fãcut albastru
frunzã verde cal mãiastru
pe la una pe la ºapte
foaie verde verde toatã

Cântic amar de A e e e i a
Aeeeia
iþi defriºam neghiob prosia
iubeºte-mã zic buzele-þi sublime
mi se scula un dor nebun de tine
cu gura strâmbã deshumai sãrutul
tot încercând de zor inputul
iþi defriºam neghiob prosia
aeeeia
Aeeeia
în zile ºchioape iþi pliveam prosia
eu sunt tot singur fiarã în izmene
plângând de dorul tãu anadiomene
ºi soarta ºtreangul ei il strânge
ºi ochiul meu de’a pururi plânge
în zile ºchioape iþi pliveam prosia
a e e e i a.

Intro
îþi vine sã crezi te-aº fi urmat oriunde
bolborosind în barbã poemele postume
în casa de bolnavi mãrginitã de mare
ºi atâtea himere desprinse din fum
ding-dang ca o secundã precarã
sau pe holurile reci unde fluturi hoinari
sãvârºesc dansul împerecherii ºi-al morþii
aceea cãdere îmbrãþiºatã ºi nãucã
sau se sinucid lovindu-se cu putere de zid
cu o frenezie teribilã ºi greu de închipuit
unde asistentele blonde se înfrãþesc
cu bolnavii firavi printre ace ºi fiole
unde mã simt mai acasã decât nicãieri
ni s-a promis o plimbare pe faleza de piatrã
pe care sã mergem târând fiecare cu o sfoarã
gândacul lui
sau legaþi de perfuzii în ºir indian
cu grija ca nu cumva sã strivim umbra
celui din faþã ca un gest reflex aproape hipnotic
ºi mâinile noastre vor ninge peste dig
dinspre stabilopozi se va auzi un murmur liniºtit de valuri
ºi unde miroase scãzut a alge ºi a mormânt
demult nu ne mai scoteam ochii
unul la altul
cu câte o bucatã de scoicã ciobitã
aºa bolnavi de floare ºi de mei

Pasãrea paradis
te uitã cum linge focul zarea
pasãrea paradis în flãcãri iuþi ne saltã-n cer
cum cad din nori bucãþi de iascã durã
ºi lunecã în sânge lupii întunecaþi
printre zãpezi ºi cai din sticlã purã
sã trecem râul zic
spre miazã noapte goi þinându-ne de mânã
ca niºte zei turbaþi de lunã plinã
mã tot lovesc de aer ca de glonþ
mi-e ochiul pãrãsit în urmã
ºi armate întregi de fluturi fluturi ºchiopi
topiþi în felinarele de umbrã
e roºu aprins în ochi de Boboteze
cum se despicã luna în fuioare
peste salcâmii definitiv uitaþi în floare
demonul trist te uitã cum mã zboarã
ºi din oglinzi cum pruncii dau în floare

Dan Elias

Inventatorul de cafenele
„Viaþa nu este un loc sigur!” Cuvintele îi reveneau în
minte oriunde ar fi privit, de parcã erau scrise pe fiecare
centimetru pãtrat al acelui hol rece.
Din locul în care se afla nu putea vedea uºa, dar îºi
imagina sunetul metalic al clanþei ºi era pregãtit sã se
ridice în orice moment. Nimeni nu intrase ºi nici nu ieºise
de mai bine de o orã.
- Vã rog sã mã credeþi cã facem ce este necesar, dar
cu siguranþã o sã mai aveþi de aºteptat. Bãrbatul în halat
alb l-a privit o fracþiune de secundã, lãsând ultimul sunet
al cuvântului suspendat între ei. Puteþi merge undeva douãtrei ore, sau puteþi aºtepta aici. Îmi pare rãu!
Apoi bãrbatul s-a întors, nu înainte de a face doi paºi
cu spatele într-un semn de minim respect ºi a dispãrut.
Aceasta a fost succesiunea fizicã, realã, a faptelor, dar
David a auzit vorbele mult mai târziu, de parcã ceva sau
cineva tãiase în felii subþiri spaþiul din jurul lui ºi le lipise
la loc, lãsând sunetele în urmã ca un praf de zâne.
Nu a ieºit. Nu a ieºit imediat, deºi dacã l-ai fi întrebat
pe el þi-ar fi spus cã nu a mai zãbovit nici mãcar o clipã.
Nici pe unde s-a plimbat, cu palma dreaptã strângând
mãrul din buzunarul pantalonului ºi cu privirile pe deasupra
trecãtorilor, nu ar fi putut sã spunã, dar cu siguranþã cã
într-o astfel de eventualitate ar fi inventat, cu zâmbetul
pe buze, o stradã sau poate un colþ de stradã, câteva
trepte ºi o cafenea, cãci, aºa cum îi spusese odatã Elena,
el era „inventatorul de cafenele”.
Prima datã o fãcuse cu prietenii lui, acolo în grãdina cu
lac, lângã turnul cel vechi al bisericii. Nu-ºi mai aducea
aminte chipul lor, doar porumbeii, porumbeii cuibãriþi lângã
clopotul mut, îi mai zburau uneori la marginea privirii, în
locul în care se-ntorc timid amintirile ºi pânã sã-i strige
pe nume, pe ei, pe porumbei, nu mai era nici unul. „Unde
dracu’ ai vãzut tu cafenea cu tuburi de neon din care iese
abur? Mai spui cã ºi miroase a nisip încins ºi a coclealã
de ibric!? Cã fata are pãrul lung, strâns cu scoici ºi cã
duce o tavã atât de transparentã încât ceºtile pot oricând
sã cadã prin ea!? Dragul nostru David! Tu eºti probabil
cel mai nepriceput mincinos!”
Dar David nu era un mincinos; el era un inventator!
Mult mai târziu, poveºtile lui au cãpãtat aerul misterios
ºi elaborat al unei arhitecturi futuriste, dincolo de
perceperea imediatã. Deºi nu erau decât cuvinte, pãreau
coloane ºi ziduri, frize strident colorate sau arhitrave
pline de eleganþã. Cã nu puteau fi atinse, nu avea pentru
el nici cea mai micã importanþã, ºi nimeni, niciodatã, nu
a avut curajul sã le nege existenþa. Toate proiecþiile lui
imaginare porneau de la un mãr. Cel care asculta pentru
prima datã o astfel de construcþie putea foarte uºor sã
nu sesizeze asta, ceilalþi însã, obiºnuiþii lui ascultãtori,
se întreceau în intuiþii de culoare, gust ºi miros.
A doua oarã o fãcuse cu Elena ºi abia mai apoi cu ceilalþi.
Îºi fãcuse un obicei, acolo în liniºtea biroului plin de
ferestre, aplecat peste schiþe ºi planuri, de a desena în
acelaºi timp, pe o coalã imaculatã din mintea lui, imaginea
unui mãr ideal; ideal în raport cu timpul ºi întâmplãrile ce îl
înconjurau; mereu altul în formã, culoare sau gust. Când
ieºea, ºtia exact ce cautã. ªtia exact unde trebuie sã
meargã, deºi uneori, atunci când timpul era suficient, David
intra în toate magazinele de fructe pe care le întâlnea. Dar
ºi aºa fiind, întotdeauna sfârºea intrând pe uºa îngustã ºi
cu clopoþei a micului magazin înghesuit între scãrile unui
bar ºi obloanele mereu trase ale unui garaj.
- Am onoarea, domnule David! Cum trebuie sã fie?
- De data asta, Tony, este un mãr simplu. Imagineazãþi o planetã dulce într-un sistem solar cu doi sori. Unul cu
privirea aþintitã pe ecuator, iar celãlalt exact peste polul
nord. Cred cã nu trebuie sã-þi mai spun cã aceste pãrþi
sunt de un roºu potrivit, iar ca întindere ceva în genul
Groenlandei. ªtii cum aratã Groenlanda, Tony?
Bãiatul în salopetã îl privea zâmbind, deºi discuþia era
foarte serioasã, iar zâmbetul lui nu era decât o parte din
amabilitatea ºi respectul cuvenit unui client cunoscut. Din
punctul lui de vedere cererea lui David nu avea nimic
curios sau extravagant.
- Pot bãnui. Priviþi-l pe acesta; pare perfect.
- Mã tem cã va trebui sã-þi reîmprospãtezi amintirile
despre geografie. Vezi, ºi David ridicã mãrul cu pricina,
cele douã zone scãldate de soare au mai degrabã
geometria plinuþã a douã australii. Cât despre verde, ºi
aici David a strâns buzele într-o grimasã de nemulþumire,
este prea plin de el. Eu vreau un verde timid, chiar
adolescent, cãci dupã cum þi-am povestit de nenumãrate
ori, dragul meu, Elena nu suportã nici un dram de obrãznicie.
Bãiatul în salopetã a lãsat mãrul la locul lui ºi a ridicat
un altul din aceeaºi ladã de lemn cu dantele de hârtie.
Era de data asta de un roºu absolut. L-a ºters o singurã
datã cu ºerveþelul de pânzã împãturit cu grijã peste
antebraþ ºi l-a ridicat doar atât cât sã-l poatã privi fãrã ca

apropierea de ei sã-l sperie. Dintr-o datã privirea lui David
deveni admirativã.
- O! Dar acest mãr este o planetã ce a fost curtatã de
milioane de sori! Cred cã o voi lua cu mine; asta dacã ºi
ea este de acord.
Tony aºezã mãrul în punga de hârtie de parcã ar fi fost
un pahar subþire de cristal ºi cu aceeaºi atenþie i-l întinse
noului proprietar.
- Vã aºtept cu drag, oricând.
Cu siguranþã cã aceastã scenã a existat undeva, dar
descrierea ei nu este decât o altã invenþie, tot astfel cum
mãrul descris poate fi sau nu cel din palma tânãrului, pe
care, de altfel, este foarte puþin probabil ca cineva sã-l fi
strigat vreodatã cu numele de Tony. Dacã am merge acum
pe acea stradã, sã gãsim uºa îngustã a magazinului sau
oblonul ruginit ce îi þine tovãrãºie, este posibil sã nu gãsim
nimic din toate acestea. Dar asta nu înseamnã nici pe
departe cã ele nu existã, ci doar cã nu ºtim noi sã le
vedem. În mintea lui David aceastã poveste fusese ticluitã
de mult. Nici nu-ºi mai aducea aminte de când; pregãtit
fiind sã o spunã dacã Elena ar fi mers mai departe, ºi în
sens invers, de suprafaþa justificãrilor lui. Dar nu o fãcuse
niciodatã ºi este aproape imposibil sã o mai facã de acum
înainte. Elena se mulþumea sã-l întrebe, de fiecare datã
când David, întors acasã, îi oferea mãrul, de unde îl are.
- Am mers la prânz la o cafenea de pe strada.., ºi rostea
mereu un alt nume, unde am mâncat un sandwich cu ton
ºi rucola ºi am bãut o cafea. La sfârºit, chelneriþa mi-a
adus mãrul pe o farfurioarã de sticlã doar un pic mai
mare decât el. Nu am fost atent la explicaþia fetei; ceva
„din partea casei”. Am cumpãrat o pungã ºi þi l-am adus.
- ªtiu, spunea Elena ºi îl privea cum se descalþã, cum
îºi aºeazã pantofii unul lângã altul, cu ºireturile strânse
deasupra, într-un ritual de o gingãºie aproape nefireascã.
ªtia! Nu avea nici cea mai micã îndoialã în ceea ce
priveºte micile lui poveºti, dar nu mergea mai departe,
nu-l întreba „de ce”, „cum” sau „unde”, întrebãri în faþa
cãrora David nu ar fi ºtiut sã reacþioneze. Elena ºtia atât
cât avea nevoie. Cu siguranþã cã ar fi putut sã afle mai
mult, dar prefera sã nu o facã pentru cã în sinea ei avea
nevoie de propria invenþie, de propria poveste pentru mãrul
pe care îl strângea în palmã, simþind singurã fierbinþeala
sau rãcoarea verdelui sau a roºului ce îi atingeau piele.
- Dragul meu inventator de cafenele!
Odatã întors pe scaunul de plastic din acel hol rece, pe
David nu l-a întrebat nimeni nimic. Uºa pe care cu numai
câteva ore înainte o privise la fiecare cinci minute, era acum
deschisã ºi cineva se auzea înãuntru camerei. Era, de
fapt, doar sunetul unor paºi ºi un aparat de radio ce pãrea
sã-ºi caute sunetul clar ºi exact dintr-o mulþime de glasuri.
Ar fi putut sã se ridice ºi sã meargã acolo, ar fi putut
sã-i atragã atenþia celui pe care îl bãnuia la doar câþiva
metri de el miºcând scaunul sau improvizând o tuse
uºoarã, dar nimic din toate astea nu-i trecea prin minte.
Oricine în locul lui ar fi vrut sã scurteze aºteptarea, dar
pentru David aºteptarea nu mai însemna nimic rãu. Chiar
dacã aceste gânduri nu erau aºezate în mintea lui într-o
formã explicitã ºi raþionalã, liniºtea pe care o simþea stând
acolo, fãrã sã facã nimic, fãrã sã aibã neliniºtea planurilor
din urmãtoarele clipe, era pentru el ca îmbrãþiºarea
protectoare a unei mame.
Dacã s-ar fi întrebat de unde aceastã stare de siguranþã,
ar fi primit dinãuntrul lui un rãspuns ce l-ar fi uluit; nu-ºi
mai dorea nimic.
L-a vãzut pe omul în halat alb abia când era lângã el. A
ridicat întâi ochii ºi mai apoi trupul, ca pe ceva ce nu era
al lui.
- Totul este gata, aºa cum aþi dorit. Vreþi sã o vedeþi?
David nu avea cum sã rãspundã. A scos din buzunar
mãrul pe care îl plimbase cu el, sau, nimeni nu avea nici
o probã, pe care îl gãsise acolo, aºa, dintr-o datã; nu-ºi
mai aducea aminte.
- Vã rog sã i-l daþi ei. Îl aºezaþi acolo, undeva.., o sã
ºtie… ªi palma lui David nu s-a oprit din tremurat decât
atunci când bãrbatul din faþa lui a apucat mãrul.
- Sigur. Nici o problemã! Restul programului rãmâne la fel?
David a confirmat cu o miºcare a capului; ºi pentru cã
mâna lui era în continuare întinsã de parcã ar mai fi þinut
bucata aceea încã vie de roºu, bãrbatul în halat alb a
fãcut la fel, lãsând sã se înþeleagã cã între ei nu exista
nici o emoþie, nimic altceva decât siguranþa banalã a
cuvintelor. Apoi a dispãrut în spatele uºii. Coºciugul alb,
cu mânerele lui disproporþionate, desenate de un idiot în
linii curbe ºi arabescuri, de parcã frumosul ar avea vreo
legãturã cu moartea, era în mijlocul mesei, din mijlocul
camerei. Nici mãcar nu s-a apropiat de el. A privit în jur
de parcã ar fi cãutat un loc unde sã lase fructul din mâna
lui, apoi a tras cu vârful pantofului, dintr-un colþ, un coº
de gunoi plin cu resturi de pânzã albã ºi bucãþi de dantelã
ºi fãrã sã se aplece l-a aruncat înãuntru, cu gestul unui
jucãtor de baschet care aruncã o minge.
(Fragment dintr-un roman ce aºteaptã sã fie terminat.
Acum se numeºte „Valea Principilor”; dar, cine ºtie!)

Brumãrel
Lângã biserica neluminatã, carnea sfârâie în flãcãri
dionisiace pe grãtarul muzicii. În interior, fumul dens se
infiltreazã în þesãtura delicatã de pãr a hainelor ca un
cerc de tutun: suflare, înglobare, fripturã arsã de plãmân.
Un secol se afumã. O sutã dintre ei fac schimb de sudoare
muzicalã exprimatã prin aburi de neuroni beþi. Creierii
danseazã cu paºi indeciºi cãrora le acoperã ochii. Pe
scena vieþii, lãutarii sunt dumnezeii orgiei corpurilor cu
celule nervoase, amorþite. Spaþiul nu are limite, însã
baloane albe ºi violet se leagãnã de tavan, precum îngerii
în focul Iadului. Dante se miºcã în cercuri de horã ºi
Vergilius are palme transpirate. Bãtrânul bigot îºi
recupereazã tinereþea amintitã de oþetul de struguri ºi
dedicã bani dumnezeilor cu orga. Gura mare, bunicule,
cã vinul nu stagneazã în gingii gãurite! Tinerii îngeri
vibreazã când sângele lui Dumnezeu se bãlãngãne în
membre, ºi rãcnesc înþepat când ºtiu refrenul rugãciunii.
Pe scaune decorate cu fundiþe, stau preacredincioºii
împãrtãºiþi de prea multe ori, inconºtienþi, cãci s-au
spovedit. Aºteaptã ca niºte cadouri sã fie decapitaþi.
Pentru alþii, transformarea într-o fiinþã dansatoare din
cultura orientalã a zdruncinat echilibrul organelor,
împroºcând mesele cu aghiazmã solidã. Unii au sfinþit
încãperea de igienizare trupeascã în triunghiul trinitãþii
cu-fund-at ºi sus ºi jos. Patru apostoli mãnâncã ºi sorb
din apolinicul materializat. Trãdeazã Ideea din creierul prea
obosit sã-ºi aminteascã, deoarece prezenþa lui Bachus
la petrecere e intrigantã ºi iubirea pentru el e mai presus
de raþiune. Pretenþiile de apolinic se clatinã ºi soarele se
acoperã cu elipsa eclipsei. Apolinicul inundat e mai violent
ca dionisiacul bulversat. Nu le amesteca, cã ameþeºti!
Ia-le separat!
Fotografia neclarã e dovada creierului fãrã astâmpãr.
care a depãºit graniþa apolinicului, visând cã se transformã
într-o sticlã mereu goalã. Pentru cei patru sori de la masã,
dionisiacul nu e decât ceaþa care îi acoperã, cãci
dionisiacul pur e o stare neatinsã de raþiunea lucidã.
Trecerea de la balonul alb la cel de culoarea strugurilor
violet presupune scufundarea ficatului în bule de aer tare
de vie. Pãrinþi de optsprezece ani, umpleþi baloanele sã
uitãm cã nu ne cunoaºtem nici pe noi, nici pe voi!
Sãrbãtoarea senzualã e preferatã ºi de comuniunea
creierelor învârtite în horã, care se înþeleg mai bine
þinându-se de mâini.
Balonul violet se strânge ca un ºtreang în jurul creierelor
ucise de o razã de luminã ºi le doboarã lângã uºã, cu
stomacul golit în deplasare. Biserica nu e departe,
spovedania minþilor ar fi utilã, dar ºi preoþii dorm când
sufletul încarcerat de canoane se dezlãnþuie fericit. Abuzul
de suflet îi îmbolnãveºte organele prin care suflã, cãci
plãmânii se gãuresc, iar sângele agitat se scuipã singur.
Nimeni nu sprijinã sufletul mai mult decât alt pahar tovarãº,
iar când trupul e prea deshidratat, pãmântul de lângã
bisericã primeºte toþi pãgânii, care vor creºte mlãdiþe de
vie binecuvântate de Dionis Tatãl. Descoperirea Lui dupã
letargia din cavou înseamnã mahmurealã. Plouã, plouã,
plouã prin esofag, e vremea eliberãrii omului natural!
JENY CÃCIULÃ,
clasa a XII-a, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia

Eclipsã totalã
Am cãzut iar in mine
Adânc, tare adânc !
Din buza rãcoroasã
a spartelor fântâni
alunec fãrã þipãt
julindu-mã de mâini
sunt o gâleatã goalã
cu lanþul ca ºi rupt
tot incercând bezmetic
sã pescuiesc luminã
din negre cercuri, care
concentric unduioase
misterul îl ascund.
Dar noaptea e totalã
nici urmã de Luminã
Mai poate Luna, oare
incet si fãrã silã...
... sã vinã ?
Margareta
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ªerban Codrin

Emil Niculescu sau teatrul
de operaþii al câtorva muze
din fondul propriu de lipsã
a vanitãþii
Spus din capul locului, Emil Niculescu este un poet
„adorabil”, ironic pânã la cinism ºi descãrcat de orice
considerent pentru derapajele morale. Cu un talent unic
de a surprinde mãgãrii mari ºi mici, mai cã aº recunoaºte
în parºivul poet o rudã de soi a unui Nastratin Hogea
antonnpanesc la început de mileniu III. Se simte pe undeva
aroma lui Ion Nicolescu, mirosul de sarmale în munþii
Carpaþi; au fost cel puþin concitadini, aºa cã Ion ºi Emil
se joacã prin nisipuri aurifere, însã din filoane diferite.
Poezia românã pleacã din câteva izvoare fondatoare.
O parte din Ion Budai-Deleanu trece prin Antonn Pann ºi
mai departe spre Ion Barbu, Sorescu, Cãrtãrescu ºi poetul
de necuprins în cuvinte, Leonid Dimov; din universul sãu,
Mihai Eminescu devasteazã câteva secole de
expresivitate ºi de arte poetice, pentru ca Alexandru
Macedonski sã deschidã larg, ca la inundaþii catastrofale,
puhoaiele, metafizice la început, ale lui Bacovia,
aluvionare, de cartier, de puºcãrie, de pivniþã germinativã,
de Cimitire Buna Vestire ale lui Arghezi ºi ale tuturor
citadinilor neastâmpãraþi.
Cu amândoi ochii la Ion Budai ºi urmaºii, dar, ca Argus,
dotat cu fel de fel de rezerve optice, Emil Niculescu este
un citadin cu lungi reverii de hedonist evadat în poalele
mamei-natura, se mai dedulceºte ca Ion Pillat sau face
pe rãul de gurã ca pamfletarii neduºi la bisericã. Elegiac
ºi baladist, rafinat pe spaþii mici ca un epigramist, dar
capabil sã construiascã în aer liber tot felul de decoruri ºi
fantasmagorii, parodist cu zeci de voci, seducãtor ºi bahic
ca un crai matein, livresc ºi „fin” pânã la a materializa
orice sunet sau aluzie olfactivã în straturi pietrificate,
acesta este bardul nostru de provincie:
„Fineþe: sã amplifici geologic
Un zgomot umil, de duzinã –
Domesticul clinchet de vase
Din garsoniera vecinã.” (Fineþe)
Prea multe nume proprii! Totuºi s-ar putea redacta un
dicþionar cu toþi Marghilomanii, Iorga, Cuza, Vodã Carol,
Zahei, Iulian Apostatul, Christos, Ana ºi Caiafa, Cehov,
Lenin, Gorki, Caragiale, Bucã, Oblomov, Susanin, Miron
Costin, Villon, Poe, Esenin, Isadora Duncan, Dorian Grey,
George Ranetti, Ion Bãieºu, ‘erban Foarþã, Fãnuº Neagu,
Tohani, Buzãu, Valea Mãrului, Berlin, Mizil, Breslau,
Bârlad, Galaþi, Rusia, Ararat, Kamceatka, Hollywood,
Radio-Vatican, ferma de la Urleasca, cãtunul Europa, cu
firme de cârciumi, de biblioteci, cu nume de sfinþi, de
dictatori comuniºti, de duºmani ai poporului (întemniþaþi,
ºi duºmanii, ºi poporul!) de talia lui Coposu, Mihalache.
„Bãteau Valea Cotoarei, dupã sfânta Maria,
Vipii risipitoare cu gigacaloria.
Fântâna cu, în piatrã, colacul sfredelit
Ne îmbia, bigotã, precum un Maglavit.
Acoperiºul – tablã pe care s-a dat grund –
Chema-n odãi cãldura ºi-n chilerul afund.
Un uliu prin Înalturi plana, schimbând lent cârma,
Fânul târziu, de arºiþi, se întãrea ca sârma.
Nori, cât erau sã fie, treceau fãrã de haltã,
Ci unde sunt bureþii din vara cealaltã?” (Jurnal de
viligiaturã)
Este parodiatã cu subtilitate versificaþia lui Macedonski,
luatã în serios de un Pãunescu ºi în rãspãr de Emil
Niculescu, mare deosebire, de profunzime.
Adeseori, croiala baladierã devine un fel de cronicã rimatã,
amar-vetustã (ºcoala lui A. Mirea, de la începutul secolului
XX!), sau, din contra, cronica rimatã se transformã în „Elegie.
La Liza”, unde eroina nu este vreo domniºoarã ambetatã,
din protipendada prepaºoptistã, „cu lornion te-aratã mai
frumoasã”, a lui Grigore Alexandrescu (iatã, un alt nume rar,
cu atât mai merituos repus în circulaþie poeticã!), ci „Lizuca,
Lizoaica, Lizoaia”, cãþeaua comunitarã:
„Cât, vreme de opt ani, a cam slugãrit,
O scarã de bloc, unde s-a oploºit.”
Buzãul lui nenea Iancu Caragiale nu aparþine istoriei,
prin locanta celebrã din gara începutului de secol XX, ci,
prin tragerile, de multe ori nocturne, ale ofiþerului de artilerie,
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profesia autorului, mai degrabã în berãrii decât în poligon.
„Fost cavaler, azi, concubin creºtin,
ªi decãzut spre bere (versus vin),
Declar ºi chiar mi-asum rãspunderi proprii,
Cã, din hârþoage,-am tras pasaje-n copii
ªi surse-am vânturat, oricât de pale,
Pe tema: Buzãu – garã – Caragiale,
Investigând, pedant ºi foarte-atent,
Relaþia: talent ºi faliment.” (Eheu, Postume...)
Sub un motto de Caragiale, „ De ce vã faceþi cã nu
înþelegeþi, ori sunteþi idioþi?”, în loc de „Umbra lui Mircea.
La Cozia”, ne este prezentatã „Umbra lui nenea
Anghelache la Constanþa”. În „Epigonism”, mottoul
„Aduceþi copiii aici, lângã pietre”, nu aparþine tezaurului
de doi bani al bardului proletcultist Jebeleanu, flecarul
nenea Jerpeleanu/Jebe, ci grafomanei Maria Banuº, spun
asta pentru a mâzgãli încã douã nume de proastã reputaþie
pe lângã atâtea altele reþinute de seducãtoarul pomelnic
al poetului.
Dincolo de spectacolul livresc, versificaþia, parodiatã sau
în pasul cetãþeanului turmentat, este încãrcatã cu rime rare:
de-un cent i-s/imago mentis
Oblomov i-s/non licet bovis
ubicui/dricu-i
trupe etno/suedez bufet n-o
bou a/Krakatoa
cui credeau ei cã se
Dumnezei, draci ºi mãse
a fost ales/G.P.S.
Maiakovski fu cu/look-ul
consta-n cã/samahoancã
restanþieri ce/balerce
edithpiaf-escã/frescã, ºi aºa mai departe.
Vocabularul este ostentativ modernizat, angloamericanizat, T.V., week-end, job, win bar, trend, facebook,
sit, funny, G.P.S., click, E.K.G., O.K., sau dimpotrivã,
arhaic ºi arhaizant, între extreme:
„Sunt cãrþi, sã zicem, proaste, dar parfumul
Lor bate ca un far peste talaz.
Balenã extraplatã, CD-ROMUL
E ultimul, al tehnicii, ucaz. „(Recuperatorul de cãrþi)
Una peste alta, civilizaþia mai subþire ca o cârpã second
hand, viaþa fãrã viaþã, poezia, cârciumile municipale,
pliantele publicitare, culisele ºi dependinþele, totul se calcã
pe picioare într-un carnaval nebunesc, un haloimis, întro, fãrã speranþã, „vanitas levantina”. Vechile forme fãrã
fond devin vorbe, vorbe, vorbe inclusiv anglo-saxone întro lume virtualã, unde numai mahalaua provincialã, cu
strãzile/uliþele buruienite de blocuri cubice, proletare,
ghenele de gunoi pestilenþial, gara veche, decãzutã, cu
berãria caragialianã, înfiptã ca un buboi în carnea bolnavã,
ºi biblioteca mai aspirã un la trup, la un suflet ºi la o
iluzie de precarã salvare.
Ilaritatea lui Emil Niculescu este pesimistã, îmbroboditã
ca baba, cu batic înflorat ºi zorzoane pe gâtul veºted, ca
un ºtreang vilonesc sau cimitir World Wide Web, niciodatã
devenit al „Bunei Vestiri”. Pe cât de fluºturatic, pe atât de
tragic în fond, bardul de la Buzãu ne sugereazã poveºti
despre vanitate ºi despre totul în curs de decãdere spre
nimicul lui „ei ºi ce dacã?”
”Câini care parcheteazã, la zebre, semafoare,
Colegi cu pietonii, marcaþi de primãrie
Cu un cercel matricol, cum nici un rocker n-are,
Stã ceaþa închegatã între ei ca o piftie.
Cum îºi þineau soldaþii-n agende A.M.R.-ul,
Bifez, brav, câte zile-au mai rãmas pân-la salariu,
Secundele tãiate scot triplu cap ca zmeul,
Votca „Adio, mamã” are-un grav gust de bariu.
Vitrina librãriei, nouã, nu-ºi mai permite
Vechi scriitori cu care am, hãt, socializat.
O doamnã cu sacoºe încearcã sã evite
Un ins ce, excedat, ia la palme-un bancomat.” (Iarnã târzie)
Poezie a unei conºtiinþe puternice, sufocate, nu se poate
altfel, de idioþenia împrejmuitoare, cãrþile sale ne
deconspirã mãsura strigãtului.
Starea de acum mã obligã sã caut în bibliotecã volumul
„Zona zoster”. ªtiu cã mi l-a oferit Emil, pentru cã, în
caietele mele de notiþe, gãsesc câteva versuri:
„ªi tu, pentru prieteni, multiplici, în mici serii,
Versuri nebrevetate. E-o vreme de mizerii,
Dar asta nu impie ca, pãrãsind bodega,
Dând, dupã colþ, de Homer, sã-i spui: „Salve,colega!”
(De astronomia)
Tocmai am primit de la autor, prin poºtã, mai vechiul
volum „Ballade des dames du temps jadis”, de Francois
Villon, unde, cu acribie de arhivar buzoian, sunt antologate
toate traducerile în româneºte ale faimosului poem, parte

din „Marele Testament”, în viziunile care mai de care ale
lui Zoe Verbiceanu, Dan Botta, Lucian Blaga, Romulus
Vulpescu, Francisc Pãcurariu, Neculai Chiricã, Radu
Cârneci, ªtefan Aug. Doinaº ºi încã alþii. Un amplu studiu,
„Magistrum in eternum”, comenteazã, cu aplomb nimicitor
ºi ironie cât sã dea peste margini, ca spumã berii din
halbã, fiecare tãlmãcire, la care adaogã rescrierile, aluziile,
pastiºele, parodiile, „reverberaþiile”, literatura românã
dovedindu-se plinã pânã peste cap, de la Ion Barbu,
Mircea Dinescu la ‘erban Foarþã, Ion Chichere, cel din
„Balade vesele ºi triste scrise prin cârciumi comuniste”.
În ultimã instanþã, inclusiv baladistul nostru se înscrie în
catalogul aparent jerpelit al aceleiaºi clase de învãþãcei
obraznici, cu divulgarea faptului cã prin una, cel puþin,
din coarde se preface cã împrumutã variaþiuni din lira
franþuzeascã, medievalã, cu un fel de „V-am zis-o, lãsaþi
dracului trãncãneala cã un altul are o gurã mai meºteºugitã
ºi bogatã decât a voastrã!”
„Hangiþa strânge-ntre genunchi o ceapã
Roºie de Buzãu ce-abia se crapã
ªi funia de papurã din care
A rupt-o-ºi lasã fulgii în pahare.
ªi-n cãnile de lut e vinul pocnã,
de-l încãlzim cu cântece de ocnã
ªi simþi în gurã sfârcul de ciorchine
Tare ºi crud, de adolescentine.” (Liviu Viºan, „Licenþioasele”)
Bineînþeles, astfel de versuri l-ar putea expedia în faþa
Tribunalului judeþean Buzãu, însã versurile nu-l aºeazã
pe poet în situaþia de a fi acuzat de instigare, ci pur ºi
simplu aici îºi face da cap universul imaginar al poeziei,
imaginaþie care, în anumite vremuri, l-a condus direct în
cãtuºe, ca pe un infractor decãzut al moralei publice.
În corul dezordonat al poeþilor care mai de care ºi mai pe
care, Emil Niculescu, tocmai bun de învinovãþit cã prea îl
dã modestia afarã din casã, atinge praguri de sus, înalte,
unde numai unele voci de baºi apocaliptici au acces, ceea
ce este excepþional. Pe coperta a patra, sub porteretul cam
de acar Pãun al autorului, Gheorghe Istrate îl mai deseneazã
o datã între ferme contururi prin câteva propoziþii începãtoare
cu: „(...) face parte din stirpea celor rari, din tagma poeþilor
„nocturni”, din avantaiul amurgic matein.”
Aferim!
***Niculescu Emil, Vanitas levantina, Editura Societãþii
Scriitorilor Militari, Bucureºti, 2015
***Francois Villon, Ballade des dames du temps jadis/
Balada doamnelor de altãdatã, traduceri & reverberaþii,
Editura Vega Prod ’94, Buzãu, 2007

„Cãrþile, ferestre
în ziduri”
Întâlnire a elevilor cu scriitori ialomiþeni la
Scânteia, 27 noiembrie 2015
Vineri, 27 noiembrie 2015, sub genericul ales de
profesoara de limba românã ºi englezã Loredana Goþea
– „Cãrþile, ferestre în ziduri” – a avut loc întâlnirea elevilor
claselor a VI-a B ºi a IX-a de la ªcoala Profesionalã
Scânteia cu scriitorii ialomiþeni: Costel Bunoaica,
Florentina Loredana Dalian ºi Laura Vãceanu
(actualmente constãnþeancã). Elevii, aflaþi la prima
întâlnire cu scriitorii, au interacþionat cu aceºtia, au
lecturat poezie de Costel Bunoaica ºi prozã de Loredana
Dalian, au aflat despre poezia japonezã (tanka ºi haiku)
de la doamna Vãceanu ºi au primit cãrþi. La întâlnire au
mai fost prezenþi: o reprezentantã a Bibliotecii Judeþene
„ªtefan Bãnulescu”, bibliotecar Mariana Stãnicã
(întâlnirea s-a înscris acþiunilor „Biblioteca vine la tine”),
doamna prof. Mariana Tãrãcilã de la Liceul Pedagogic
din Slobozia, poetul ºi profesorul Ion Cioranu (ªcoala
Scânteia) ºi doamna Ancuþa Gerea, directorul ªcolii. Am
remarcat, cu bucurie, în persoana doamnei Loredana
Goþea, un profesor tânãr ºi energic, cu multã dragoste
faþã de elevi ºi de profesia sa, dornic de a împãrtãºi
elevilor sãi frumuseþea literaturii vãzutã ºi altfel, din alt
unghi decât cel prezentat în manuale. O profesoarã iubitã
ºi respectatã, pentru cã, la rândul ei, respectã ºi iubeºte.
Sperãm ca prezenþa noastrã sã fi reuºit, fie ºi pentru
scurtã vreme, sã spargã zidul, punându-i o fereastrã. O
fereastrã spre lume, spre cunoaºtere, spre frumuseþea
literaturii.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 02 decembrie 2015

VICTOR NICOLAE

ZBOR PRINTRE
STELE CÃZÃTOARE
Fusele orare se întretaie, înaintãm contrar direcþiei
de rotaþie a pãmântului. Câºtigãm un avans de 9 ore.
EK204 a decolat la ora 11 a.m. în 12 Nov. 2015 de pe
Aeroportul JFK. Dupã 12 ore, vom ajunge la destinaþie
tot azi, dacã mã refer la ora New Yorkului. Calendaristic,
va fi mâine, pe fusul orar al Emiratelor (ora 08:10 a.m.)
conform datelor de pe biletul de cãlãtorie.
Peste 10 minute, atingem înãlþimea de 11,011 km
(6,842 de mile). Primim informaþiile ºi-n englezã, ºi-n
arabã. Pe monitorul fixat în spãtarul scaunului din faþã,
îmi urmãresc pe hartã deplasarea. Totul decurge
conform programãrii. ªi planul meu a funcþionat perfect.
Televizorul trebuia sã mã scoale la 6:45. M-am trezit cu
un sfert de orã înainte. Normal, ar fi trebuit sã profit de
acest timp câºtigat, dar eu nu ºi nu, programarea e
programare. Aºa cã am mai oscilat leneº între somn ºi
trezie. Când a pornit televizorul, am sãrit din pat ºi mam repezit sã fac o cafea - primul punct din
desfãºurãtorul dinainte stabilit.
Prin hublou, marginile Atlanticului au luat foc, spre
asfinþit. Stãm aproape de unul dintre cele 4 motoare de
pe aripile lui A380-800. Contribuim ºi noi acum la
poluarea planetei. Unii spun cã ar fi doar o exagerare,
de vreme ce încã nu s-a pierdut controlul ecologic.
Cercetãtorii alarmiºti ar servi docil doar interesele
financiare, supuºi agendei, contra cost. Arderea masivã
a combustibililor fosili, flatulenþa bovinã, respiraþia,
copacii, activitatea solarã, cea vulcanicã, toate se
însumeazã variabil, dar incert, subminând credibilitatea
prognozelor. Sociopatia climaticã îi împinge pe profitori
sã impoziteze ºi delirul. Taxa lor pe carbon nu ne va
salva mediul afectat. China, India, Africa, America de
Sud ignorã înadins avertismentele ºi îi învinuiesc pe
tehnocraþii lacomi cã storc astfel tot mai mulþi bani numai
pentru întãrirea dominaþiei lor asupra celorlalþi. Prea multe
ºmecherii pseudoºtiinþifice nu le-au mai rãmas,
exacerbeazã impozitarea climatericã.
Zburãm cert printre incertitudini. Sub noi, 7 miliarde
de oameni suferã cã resursele nu le sunt distribuite în
mod echitabil. Sãrãcia planificatã ºi disperarea obligatorie
inventeazã dictatori oribili, sângeroºi, extremiºti în stare
de orice ºi tot mai numeroase grupãri criminale
dezlãnþuite. Prolifereazã anarhia cu voie de la centru ºi
rãzboiul. Punctul culminant al oricãrei crize declanºeazã
o conflagraþie mondialã, cu mult mai explozivã în actuala
conjuncturã globalizatã. Exacerbarea tehnologiei de
distrugere amplã mãreºte exponenþial dorinþa de a o
folosi cât mai urgent. Al treilea rãzboi, sofisticat mondial,
ar putea fi însã uºor dezactivat cibernetic, prin anihilarea
digitalã a sateliþilor ºi a sistemelor de rachete ale
invadatorului distanþat.
La o altã altitudine, mai accesibilã înþelegerii, asistãm
pasivi la o serie de infracþiuni liber consimþite, împotriva
dreptului firesc la viaþa noastrã privatã. Cum rãmâne
oare cu libertãþile pentru care a curs atâta sânge? Sã ni
le cedãm pe rând în favoarea unei securitãþi personale?
Ce jalnic compromis! Statul agresiv supravegheazã
intens toate comunicaþiile private, amestecând
ameninþãrile reale cu cele imaginare. Libertatea noastrã
de exprimare este sugrumatã de aºa-zisul pericol
terorist, amplificat, la fel de distrugãtor ca ºi acapararea
controlului complet asupra tuturor canalelor de contact.
În final, rãmânem ºi fãrã libertãþile atât de greu câºtigate,
ºi fãrã asigurarea promisã a siguranþei ºi a securitãþii,
minim necesare. Adevãraþii teroriºti sunt cei ce ne
manipuleazã atât de grosolan. Laboratoarele strategice
lucreazã din plinul cel mai plin asupra oportunitãþilor
oferite de exacerbarea fricii ce ne paralizeazã conºtiinþa.
Pe canalul informativ al avionului, primesc ultimele
ºtiri din lumea de dedesubt. Forþele kurde au lansat o

ofensivã împotriva Statului Islamic, în nordul Irakului,
pentru eliberarea oraºului strategic Sinjar, de lângã
graniþa sirianã. O veste rea pentru noi, care vom survola
în curând acest tronson aerian. Suedia îºi întãreºte
controlul la frontiere, sub ameninþarea valurilor de
imigranþi. Saudiþii îi bombardeazã de zor pe yemeniþi,
cu armament britanic! Kremlinul dezvãluie planurile
secrete ale lui „Status – 6", privind torpilele nucleare cu
razã lungã de acþiune. Storm Abigail loveºte Scoþia, sub
atenþionare amber. Cãpitanul ne avertizeazã.
Turbulenþe! Ne punem iarãºi centurile de siguranþã. Apa
sare din pahar. A cãzut ºi bursa. Asistãm la cea mai
mare scãdere din septembrie încoace. E dezastru, da,
dar ne-am obiºnuit deja. Petrolul se tot ieftineºte ºi o
scãdere semnificativã a bursei, de 5%, pare cumva
acceptabilã. Pe cine mai intereseazã procentele?
„Bursierii” se joacã ei între ei.
Dupã 6 ore de zbor, eram sub Londra. Traversãm
Canalul Mânecii ºi ne îndreptãm spre Brusselis,
conform traseului afiºat pe ecranul aeronavei noastre.
Ora la NewYork – 17... Toþi s-au culcat, care, cum,
imediat ce noaptea le-a intrat prin hublou. Reacþie directã,
animalicã, planificatã! Traseul lui EK204 ocoleºte precaut
spaþiul ukrainian. Mã gândesc ºi la bombardarea Serbiei.
Pe atunci, nu cãdeau avioanele. Rusia s-a simþit
provocatã la înlãturarea preºedintelui ales al Ucrainei,
un aliat de nãdejde. A început rãzboiul civil din estul
þãrii. Putin ºi-a luat înapoi Crimeea. Un avion malaezian
s-a prãbuºit, spre a învinui Kremlinul. MH17 zbura de
la Amsterdam spre Kuala Lumpur pe deasupra zonei
ocupate de rebelii ruºi, pe 17 august 2014. Printre
victime erau 196 de olandezi ºi 10 britanici. Cu o lunã în
urmã, Autoritatea olandezã pentru Siguranþã Aviaticã a
stabilit cã o rachetã ruseascã - 9M38 Buk a lovit
aeronava în partea stângã din faþã, ceea ce a dus la
dezintegrarea sa în aer. Au murit 298 de persoane.
Concluzia Autoritãþii olandeze nu ne spune ºi cine a
tras racheta rusã! Dacã ar fi fost rusul, presa vesticã ar
fi luat foc. Iar noi ne îndreptãm cu toatã viteza spre nordul
irakian, lângã graniþa sirianã, acolo unde kurzii
elibereazã Sinjarul.
Dupã 8 ore de la plecare, am ajuns între Cluj ºi Deva,
apoi între Braºov ºi Bucureºti. Trecem peste Urziceni,
Slobozia, coborâm spre sud, pe la Adamclisi, pânã la
ieºirea deasupra Mãrii Negre. Ar mai fi 3 ore de zbor...
Somnul profund a cuprins întreaga aeronavã.
Personalul s-a retras în spaþiul sãu rezervat pentru
odihnã, din coada avionului. Chiar ºi piloþii s-au culcat.
Zburãm prin cea mai fierbinte zonã a lumii, zburãm pe
pilot automat. S-a dovedit cã ascensiunea lui ISIS se
datoreazã finanþãrilor ºi înarmãrii occidentale. Zdrobirea
regimului lui Assad ar permite Arabiei Saudite ºi
Qatarului sã tragã o conductã de gaz cãtre europeni,
vizând slãbirea programatã a Moscovei. O
supraproducþie petrolierã bine dirijatã va submina
economic în primul rând Rusia, apoi Iranul, Venezuela
ºi Argentina. Destabilizarea orientalã serveºte
supremaþiei petro-dolarului. Consecinþele însã vor fi cu
mult mai înfricoºãtoare decât rezultatele parþiale. Dar,
oricum, nu conteazã decât randamentul prezent. Soluþia
e disoluþia. Uciderea lui Hussein ºi Gaddafi, încarcerarea
lui Mubarak, asmuþirile asupra lui Assad au fãcut ca
fanatismul islamic sã turbeze. Regimurile rãsturnate atât
de dur au inflamat întreg Orientul Mijlociu ºi au pornit
nãvala asupra Europei. Anarhia ºi haosul urcã pânã la
cerul, în care ºi siguranþa noastrã de zbor este cumplit
periclitatã. Câþi ar mai avea de câºtigat prin doborârea
unui avion aparþinând Emiratelor Arabe?
„Ministerul Afacerilor Externe recomandã
cetãþenilor români care cãlãtoresc în Republica
Turcia sã evite orice deplasare în zona de sud-est,
situatã la frontiera cu Siria ºi Irak, în special în
provinciile Batman, Diyarbakýr, Hakkarý, Mardin,
Muº, Siirt, ªanlýurfa, ªýrnak ºi Van, datoritã riscului

apariþiei unor manifestãri spontane care pot
degenera în ciocniri violente cu forþele de ordine ºi
a riscului de atentat terorist. Având în vedere
activitãþile organizaþiei teroriste Statul Islamic din
Siria ºi Levant (ISIL), în ultimele luni înregistrânduse incidente armate în imediata apropiere a
frontierei Siriei cu Republica Turcia, precum ºi
mãsurile instituite de autoritãþile turce, inclusiv prin
dislocarea de efective militare, deplasarea în zonã
prezintã riscuri majore de securitate...” - avertizeazã
MAE. De când am intrat în spaþiul aerian turc, mã
gândesc numai la catastrofa lui Airbus A321. Avionul
aparþinea companiei ruse Kogolimavia (Metrojet). Zbura
între Sharm el-Sheikh ºi Sankt-Petersburg. S-a prãbuºit
pe 31 octombrie în Peninsula Sinai, în nordul Egiptului,
provocând moartea a 224 de persoane. Gruparea
fundamentalistã Provincia Sinai, filiala egipteanã a reþelei
teroriste Stat Islamic, ºi-a revendicat implicarea. O
bombã improvizatã, conþinând echivalentul unui kilogram
de TNT, a fost detonatã la bord. Forþele Speciale Ruse
recunosc semnele unui act terorist.
Imediat dupã ce am cumpãrat biletele de cãlãtorie,
am cãutat pe Internet diagrama canalului nostru de zbor.
Aproape toate variantele treceau prin zone de conflict.
Dupã ce am trecut de Ankara, mi-am dat seama cã
urmãm o direcþie foarte periculoasã. În apropierea
Lacului VAN, am observat cã avionul fãcea o corecþie
spre dreapta ºi intra în spaþiul sirian, continuându-ºi
drumul de-a lungul zonei de frontierã dintre Siria ºi Irak:
„Având în vedere cã situaþia de pe intreg teritoriul
Siriei a cunoscut o deteriorare majorã în ultima
perioadã, Ministerul Afacerilor Externe recomandã
cetãþenilor români care se mai aflã în aceastã þarã
sã o parãseascã cât mai curând posibil prin
mijloacele de transport încã operaþionale. Forþele
înarmate ale opoziþiei sunt concentrate în zone
aglomerate ºi dens populate. În acþiunea de
reprimare, forþele guvernamentale utilizeazã inclusiv
armament greu ºi aviaþie militarã...” – mai avertizeazã
MAE. Trebuie sã fii nebun sã te menþii în vechile
coordonate. Sigur cã fiece schimbare itinerantã costã.
Costã mult. Stewardesa mi-a adus o pizza caldã ºi un
pahar de vin roºu, franuzesc. Nu mã pot atinge de nimic.
A380-800 trece de Tatvan ºi, curios, nu executã nici
o manevrã. Ne îndreptãm drept spre Urmia. Apoi,
aeronava noastrã face un viraj larg ºi o ia la dreapta,
spre Dubai, prin spaþiul aerian mai sigur, cel al Iranului...
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Marian ªTEFAN

ISTORIA CA VIAÞÃ
Numele sãu îl întâlnisem citat în diverse studii de specialitate
apãrute în perioada interbelicã. Abia în 1978, revenise în
actualitatea vieþii ºtiinþifice prin publicarea lucrãrii România
în izvoare geografice ºi cartografice. Când l-am cunoscut,
avea 93 de ani. Fiind unul dintre intelectualii români trecuþi
prin calvarul persecuþiilor regimului comunist, mã aºteptam
sã vãd un moºneag gârbovit, purtând pe chip ºi în suflet
urmele suferinþelor îndurate. Nu, dânsul arãta cu totul altfel:
un bãtrân semeþ, cu umeri largi, vorbã calmã ºi bine
cumpãnitã. Purta în priviri o seninãtate pe care nu i-o poate
da decât conºtiinþa împãcatã cã ai învins.
Din lectura memorialisticã a ultimelor douã decenii cunosc
biografiile multora dintre cei care au înfruntat calvarul
deportãrilor ºi închisorilor comuniste. Pe unii dintre ei i-am
cunoscut personal ºi de fiecare datã m-am întrebat cum au
rezistat? Un posibil rãspuns poate fi gãsit în paginile pe care
mi le-a înmânat la despãrþire venerabilul Marin PopescuSpineni, cu dedicaþia: „ Domnului istoric Marian. Sã nu uitãm
Piatra Neamþ, unde ne-am cunoscut. M. Popescu-Spineni, 30
octombrie 1993".
Nu pot uita Piatra Neamþ din multe alte motive, dar unul
dintre ele este cu siguranþã întâlnirea cu venerabilul cãrturar.
Îi sunt recunoscãtor domnului Traian I. Popescu-Spineni
(alias Tips), cel care, într-un însorit sfârºit de sãptãmânã din
octombrie 1993, m-a invitat sã-l însoþesc pânã la Piatra
Neamþ, unde mergea sã-ºi vadã unchiul. „N-o sã regretaþi“,
mã asigurase dânsul...
Nu, n-am regretat. Vã rog doar sã iertaþi întârzierea cu care
fac publice aceste pagini de istorie emoþionantã aºternute
pe hârtie de unchiul dumneavoastrã acum un sfert de veac.
Textul primit în dar fiind o copie xerox precarã, mi-a ridicat
multe probleme de descifrare. Am lãsat de-o parte câteva mici
pasaje nesemnificative, am eliminat unele repetiþii ºi am corectat
tacit micile erori de redactare. Nouã ne aparþin ºi subtitlurile.
Precizez ºi faptul cã mici fragmente din din acest text au fost
incluse ºi în sumarul revistei Magazin istoric, nr.11/2015.
Înainte de a începe lectura acestor pagini, câteva date
privitoare la viaþa ºi activitatea autorului lor. Le-am condensat
în continuare:
Marin Popescu-Spineni (26 iunie 1900-8 mai 1997) s-a
nãscut la Spineni, Olt. A fost unul dintre cei ºapte copii ai
preotului Marin Voicu Giuca (Giuculescu) ºi ai Mariei, nãscutã
Martinescu. Studii:. ªcoala primarã în com. Spineni (19071913); Seminarul Central, ªcoala Normalã, Liceul Matei
Basarab (1913-1921); Facultatea de istorie ºi geografie,
având profesori pe S. Mehedinþi, D. Onciul, N. Iorga, G. Murnu,
V. Pârvan, D. Russo, G.G. Antonescu (1921-1924); doctor în
filosofie ºi litere, titlu acordat de o comisie formatã din S.
Mehedinþi, V. Mihãilescu, C. Rãdulescu-Motru, I. Andrieºescu,
C.C. Giurescu (1936); specializare la Paris ºi Berlin (19361938); cãlãtorii de studii: Sofia, Istanbul, Atena, Cairo,
Alexandria, Veneþia, Milano, Anvers, Leida, Amsterdam,
Colonia-Koln, Munchen,Heidelberg, Strassburg, Nurenberg,
Leipzig, Drezda, Hamburg, Odessa, Tiraspol (1930-1944).
Funcþii: secretar al Facultãþii de litere ºi filisofie a Universitãþii
Bucureºti (1922-1941); conferenþiar la Facultatea de
geografie (1942-1945); din 1924 profesor de geografie la
licee bucureºtene (Cantemir, Lazãr, Mihai Viteazul, la cel din
urmã, din 1930 pânã în 1944, titular ºi director); profesor la
ªcolile elementare din Ciolpani, Comana ºi Sinteºti (19481960). Activitate publicisticã: 58 lucrãri tipãrite ºi alte 64 în
manuscris (1928-1991).

AªA A FOST...
1991

Marin POPESCU-SPINENI
Nu se terminase bine rãzboiul întâi mondial (1918) ºi a ºi
început sã sã se agite lumea pentru altul. În primii zece ani 1920-1930 - s-au vânturat tot felul de idei, care de care mai
nãstruºnice. Conducãtori de mari ºi însemnate popoare s-au
ivit ca susþinãtori ai unei „lumi noi”, ziceau ei. Scopul lor
suprem: sã se ajungã la revizuirea hotarelor fixate prin tratate.
Flagelul s-a întins. Revizionismul, naionalismul sunt termeni
ce se avântã tot mai mult în Europa. ªi, peste tot, începe sã se
întãreascã, sã se afirme comunismul. În fruntea acestei noi
politici: Mussolini, Hitler, Horthy, Stalin...
Revizionismul – adicã fixarea altor hotare decât fuseserã
fixate prin douã tratate, la Paris ºi Trianon – ocupã pagini
întregi în presã, în lucrãri istorice ºi de tot felul. A te refugia,
de a nu rãspunde, însemna, pentru noi românii, a renunþa la
viaþã, a intra în nefiinþã... Bãrbaþi de stat, oameni de litere,
cãrturari, ziariºti s-au angajat în luptã. Menþionãm câteva nume
de ziare ºi ziariºti de renume: Universul, cu Stelian Popescu,
Romulus Seiºanu; Dimineaþa ºi Adevãrul, cu Constantin
Bacalbaºa ºi Miºu Graur; Curentul, cu Pamfil ªeicaru;
Cuvântul, cu Nae Ionescu; Lupta, Viitorul ’.a. Proaspete sunt
lucrãrile unor personalitãþi de seamã: Nicolae Iorga, Simion
Mehedinþi, Vasile Pârvan, Sextil Puºcariu, N. Drãgan, Silviu
Dragomir, Ion Nistor, Ion Ursu, Pan Halippa, Grigore Nandriº,
Constantin C. Giurescu, Constantin Brãilescu, G. Vâlsan,
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Vintilã Mihãilescu, Ion Conea, ªtefan Manciulea, Sabin
Opreanu, G. Nãstase, Mihai David, Romulus Vuia, Tache
Papahagi, Al. Lapedatu, I. Lupaº, N.A. Constantinescu, P.P.
Panaitescu º.a.

Un drum nou: muncã ºi
împliniri
Am fost îndemnat sã iau parte la aceastã miºcare. Am
ascultat sfatul. Problema originii ºi continuitãþii poporului
român a fost definitiv lãmuritã cu dovezi geografice, istorice,
filologice, etnografice. „Publicarea Atlasului Limbii Române
a dat prilej unor savanþi elveþieni, germani, italieni, francezi,
englezi etc. sã recunoascã prioritatea ºi continuitatea
elementului român faþã de toate aluviunile etnice dimprejurul
Carpaþilor” (S. Mehadini).
Am luat un drum nou, mai puþin sau deloc bãtut. Lucrãrile
erau oarecum ºtiute încã din secolul al XIV-lea, chiar din
secolul al II-lea, dar „nu erau aduse la cunoºtinþa strãinilor
spre a rãsturna afirmaþiile ºi hãrþile neexacte, falsificate” ale
celor ce susþineau „revizionismul”. Documentele cartografice
ºi descrierile cosmografice mi-au fost temei de studiu. A fost
nebunie de muncã. Sunt convins cã se vor gãsi oameni care
sã continuie ceea ce eu am început ºi am lãsat în multe lucrãri
manuscrise...
În anul 1937, profesorul Dimitrie Gusti, decanul Facultãþii
de litere ºi filosofie, personalitate ºtiinþificã, mi-a cerut sã fac
harta etnograficã a românilor din þãrile vecine ºi un atlas cu
hãrþi vechi, amândouã lucrãrile fiind cerute de regele Carol
II, mi-a spus el... Harta pe pergament, 3x2,50 m, a fost expusã
în sala cea mare a Expoziþiei universale de la NewYork. Acum
se gãseºte la familia Sarra Roosvelt, precum mi-a declarat
profesorul D. Gusti, care a fost comisarul român al expoziþiei.
Îmi creasem o situaþie materialã bunã, pot spune foarte bunã.
Aceasta însã n-o manifestam. Trãiam modest ºi între ai
neamului. Realizasem o casã în Cotroceni, strada Dr. Ciru
Iliescu 4. Terenul (425 m.p.) l-am cumpãrat cu 425.ooo lei
proveniþi din drepturile de autor de la lucrarea Contribuþii la
istoria învãþãmântului superior..., Bucureºti, 1928. Clãdirea am
realizat-o din economii: salariile de secretar al Facultãþii de
filosofie ºi litere (numit din anul 1922), din salariile de profesor
(numit din 1924), din munca [colaborarea] la ziare. Aº adãuga
jocurile de bursã, la care mã duceam, ºi din revalorizarea
leului. Aveam o bibliotecã cu peste 10.000 de volume.
În toamna anului 1930 eram în casa mea, care mai gãzduia
în demisol o familie, în mansardã ºase studenþi (în mod gratuit)
ºi la etajul întâi un colonel. Clãdirea m-a costat 3.000.000 lei.
Fusese ipotecatã la Creditul Urban. Am plãtit ipoteca cu
valoarea [cuvânt indescifrabil].
Din banii primiþi pentru harta de la New York ºi atlas, din
drepturile de autor ale lucrãrilor „cerute“ pentru documentarea
referitoare la românii din sudul Dunãrii ( numai pentru românii
din Bulgaria am primit 600.000 lei), la Spineni, pe terenul
(1.800 m.p.) primit moºtenire, am ridicat o casã spaþioasã, cu
intenþia de a deveni bibliotecã ºi grãdiniþã pentru copiii din
satul în care m-am nãscut ºi am petrecut copilãria.
În toamna anului 1940 casa era gata. Am adus mobila ºi
cãrþile – o parte însemnatã din bibliotecã. Am fãcut
aprovizionarea – lemne, un vagon; un butoi cu vin de la
podgoria Cãlina din judeþul Vâlcea; un butoi cu þuicã de la
Ciumãgeºti-Argeº. Porcul era crescut în gospodãria pãrinþilor.
Ca în toþi anii, Crãciunul l-am petrecut în mijlocul familiei, la
casa pãrinteascã. De data asta am fost singur cu pãrinþii, fiind
o iarnã foarte grea, cu zãpadã aproape de un metru. Am aprins
felinarul în curtea pãrinteascã, am luminat casa nouã, balconul,
camerele ºi felinarul de sub poarta de la intrarea în curte.
Planul caselor a fost fãcut de un arhitect nãscut în
Macedonia, Taºcu Ciulli, director în Ministerul construcþiilor.
Legãturile vechilor locuitori ai pãmântului românesc cu vatra
de culturã bizantinã sunt foarte vechi. Arhitectul meu, Ciulli, a
avut în programul sãu sã reînvie legea pãmântului ºi în
construcþii. Imaginea datã construcþiilor avea drept scop sã
creeze un tablou istoric al poporului nostru. Þara
Româneascã, Moldova ºi þãrile din sud-estul european au
un fond comun ºi în arhitecturã.
Clãdirea din Bucureºti, strada Dr. Ciru Iliescu 4, seamãnã
cu cele din vremea lui Constantin Brâncoveanu – stil
brâncovenesc; casa din Spineni, aºezatã pe coasta dealului
Brãtãºanu, din moºia strãmoºului nostru, pãrea, în lumina
zãpezii ºi a lãmpilor, în noaptea Crãciunului anului 1940, un
început de aºezãmânt cãlugãresc ca cel de la muntele Sinai,
teritoriu care leagã Asia de Africa, de la Alep, Ierusalim ºi din
alte locuri mânãstireºti din Moldova, Muntenia, Transilvania,
din Basarabia, Bucovina.
Tradiþia, prin arhitecturã, voia arhitectul Ciulli, sã fie
prezentã în vederea susþinerii ideii unitãþii istorice a unei
lumi ce a trãit, a convieþuit în aceleaºi condiþii în spaþiul
geografic de sud-est al Europei, care s-a impus prin voievozii
români ªtefan cel Mare, Petru Rareº ºi Vasile Lupu – domnii
Moldovei – sau prin Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin
Brâncoveanu – domni munteni –, prin acþiunile lor generoase
de sprijinire a vechilor vetre de culturã de pe pãmântul

carpato-balcanic, din toatã Turcocraþia.
Casele mele sunt, în mic, douã exemple.

Cea mai plãcutã amintire
Cu anul 1941 începe, pot sã afirm, un alt ciclu de viaþã
pentru mine. La 15 iunie 1941, a avut loc Adunarea generalã
a Societãþii Regale de Geografie. ªedinþa s-a þinut la Fundaþia
Carol, în amfiteatrul cel nou, în faþa unui enorm public. Se
observa, de la început, cã nu se îndeplinea o formalitate
convenþionalã, aºa cum se obiºnuia.
În prezidiu erau: Regele Mihai I, general Ion Antonescu,
Conducãtorul statului, Mihai Antonescu, prim-ministrul ºef al
guvernului, profesorul Simion Mehedinþi, Dimitrie Gusti,
Vintilã Mihãilescu, demnitari ai Curþii Regale.
Cele douã loji erau ocupate de ofiþeri, diplomaþi strãini ºi
români, personalitãþi politice. Se remarcau la loc de seamã
figurile lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Brãtianu,
Gheorghe Brãtianu.
Pot sã spun cã destinul de veacuri al omenirii era în plinã
fierbere, iar românii la rãscruce de drumuri.
Pentru mine a fost o mare onoare de a lua loc pe scaun în
prezidiu. Este o amintire, cea mai plãcutã, pentru faptul cã
destinul mi-a fost atât de favorabil, aducându-mã laolaltã cu
astfel de personalitãþi, oameni de stat ºi savanþi.
Mandatul de a conferenþia despre „Românii în spaþiul
Dunãrii de Jos, din afara graniþelor statului român“ mi-a fost
impus de Consiliul de conducere al Societãþii geografice.
Aºa se obiºnuia. Ideea a pornit însã de la profesorul Simion
Mehedinþi, de la Dimitrie Gusti, cu scopul de a prezenta Harta
etnograficã ce a figurat în Expoziþia de la New York, cu intenþia
de prezentare a momentului istoric actual [la ordinea zilei].
Regele a fost foarte atent. Voios, mi-a strâns mâna.
Conducãtorul statului, îngrijorat, mi-a întins ºi pe a lui.
A luat cuvântul regele Mihai I, spunând: „ºtiu ce grea este
moºtenirea regelui care a întemeiat Societatea de geografie;
ªtiu câtã muncã a trebuit ofiþerilor noºtri „sã scoatã þara din
lumea necunoscutului“, cum zicea întemeietorul Dinastiei;
ªtiu câtã silinþã trebuie sã-ºi deie geografii în cercetãrile lor
ºi mã bucur cã miºcarea ºtiinþificã este la noi în vãdit progres.
Ca unul care am strãbãtut tot cuprinsul Regatului, încã din
anii copilãriei, primesc cu bucurie sarcina de a prezida efectiv
Societatea Regalã de Geografie ºi de a sprijini din toate
puterile studiul pãmântului ºi neamului românesc.
Destinul statelor e o tainã, dar el atârnã ºi de viaþa ºi de
munca fiecãrei naþiuni.
Un neam nu piere decât atunci când el singur se lasã sã
piarã. Din contrã, o naþiune sãnãtoasã trupeºte ºi sufleteºte nu
poate fi înfrântã de nimeni. Munca sa zilnicã, rezematã pe o
populaþie mereu în creºtere ºi limba sa, sprijinitã pe o literaturã
popularã , superioarã uneori ºi celei culte, sunt hotare
inalienabile, pe care nimeni nu le poate muta, nici fãrâma...
Sã muncim deci, sã nãdãjduim ºi sã fim trezi la datorie. De
aceea, cu gândul la toþi cei care s-au jertfit pentru neamul
legat de Carpaþi din epoca Daciei pânã azi, sã urmãm pilda
lor ºi sunt sigur cã se va împlini iarãºi vorba veche: „Vitejia
dreaptã va birui“.
În ziua de 22 iunie 1941, la ºapte zile de la ªedinþa Societãþii
de Geografie de la Fundaþia Carol, armatele au primit ordin
sã treacã Prutul, pentru eliberarea Basarabiei de sub
bolºevici, care, prin pactul Molotov-Ribbentrop, fusese
ocupatã de U.R.S.S.
În mobilizarea generalã, am fost mobilizat pe loc, la liceu, mai
târziu, chemat la Regimentul 3 Olt, cãruia îi aparþineam, unde
am primit ordin sã organizez o ºcoalã pentru „copiii de trupã“,
apoi am fost trimis ca sã organizez o ºcoalã „liceu” în comuna
Spineni, pentru elevii din ºcolile secundare refugiaþi [din
Basarabia, Bucovina ºi Ardealul ocupat de horthyºti] ºi localnici
din comunele vecine (ordinul prefectului general Dobrescu).
Din ordinul Ministerului învãþãmântului (ministru I. Petrovici)
sunt trimis la Guvernãmântul de la Tiraspol („unde veþi primi
ordine“). Echipat special, am început o nouã activitate. Am
fost primit de guvernatorul Alexeanu, mi s-au înlesnit toate
posibilitãþile pentru îndeplinirea obligaþiilor de a strânge
material etnografic [de la românii] din þinutul Moghilev,
Tiraspol, Odessa... Valori documentare am gãsit la aceºti
români, am fost ajutat de toate autoritãþile, în special de
prefecþii Smochinã ºi Iliin.
Cãtre sfârºitul lunii iulie, când eram la Odessa, prefectul
din Odessa îmi transmite ordinul de a pãrãsi Transnistria,
fiind numit director al Liceului Mihai Viteazul, unde funcþionam
ca profesor titular definitiv.
Ca director, trebuie sã arãt cã am fost ajutat de fostul meu
decan, profesorul C.Rãdulescu-Motru. În vremurile acelea
de crizã alimentarã, la Butoieºti, unde îºi avea conacul, prin
cunoºtinele sale, m-am aprovizionat cu carne de porc ºi de
curcani [pentru nevoile ºcolii].
Trebuie sã menionez ºi ajutorul de 300.000 lei ce mi-a dat
Mihai Antonescu, preºedintele guvernului, pentru a aduce
30 de copii de þãrani, unii refugiaþi din teritoriul cedat ungurilor
prin dictatul de la Viena.
(continuare în pag. 24)
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b
Pãducel de dunãrelu,
Dai vântu mai linu,
Paºt-un daban de juncani.
Prin cel daban de juncani,
Paºte ºi Negru nebun:
Cu comiþa visforâtã,
Cu codiþa bici fãcutã,
Fãcutã, bici fãcutã.
Fete, de tot vã gãtiþi!
Cine-n lume s-or d-aflatu,
S-or d-afla, s-or d-averea
Sã-ncalece pe Negru,
Pe Negru, pe neguru
Fãrã frâu, fãrã cãpãstru,
Fãrã fir de zbici în mânã,
Numai cu piedica-n mânã?
Iar Ion se-mberlejea
ªi la Negru nãvãlearã.
Când în coamã-l supunearã
ªi pe el se d-aruncarã,
Sãri-n vânt, sãri-n pãmânt,
Sare-n poartã la Lenuþa.
Lenuþa de veste-mi prinse
ªi-nainte le ieºise
C-un colac de grâu curat,
C-un clondir plin de rachiu
ªi din gurã-aºa-i grãi:
- Dur, dur, dur, Negrule, duru,
Cã nu-i furu sã te fure,
Nici tãun sã te mãnânce,
Nici stãpân sã te-ncalice:
Stãpân mie, stãpân þie,
Stãpân nouã l-amândoi!
Ea sã fie sãnãtoasã!
Giurgeni, Ialomiþa, 2006
3. Peþitorii, mãrul, inelul ºi cununa
a
Cè mai mare-a gazdii fiicã,
Ruminioarã, ochii negri,
Dimineaþa s-o sculat,
Poale albe-o sufulcat,
Cofa-n mânã u-o luat,
La fântânã º-o-alergat,
Tri voinici u-o daºteptat.
Unu la iè s-o þâpat,
Mãruþu i l-o luat.
- Dã-mi, voinice, mãruþu!
- Putrãzî-u-ai ca dânsu,
Ca dânsu, ca mãruþu!
Unu la iè s-o þâpat,
Inelu i l-o-apucat.
- Dã-mi, voince, inelu!
Rujini-u-ai ca dânsu,
Ca dânsu, ca inelu!
Unu la iè s-o þâpat,
Cununa i u-o-apucat.
- Dã-mi, voinice, cununa!
Cununa-te-ai cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnã-sa.
Bãseºti, vechiul jd. Sãlaj, 1967
b
Cununa-þi de flori vinete, (ref.)
Iar ºi Mãrioara cea frumoasã
De diminaþã se sculase,
Pe ochi negri se spãlarã,
Cobiliþa ºi-o luarã,
Cobiliþa ca crãiþa,
Coafele, garoafele,
Cãrãruia d-apucase,

Cãrãruia printre vii,
Prin flori pânã-n subþiori;
La fântânã cum ajunse
ªi-n fântânã coborâse
...............................???
De trei juni, de trei pãuni:
Cel ce ºoimu netezeºte
Cere Mãrioarei batista.
Ea tãcea ºi blestema:
- Ce-oi face, Gheorghe cu ea?
Putrezir-ai /ca/ aceastã panã!
Cere Mãrioarei inelu.
Ea tãcea ºi blestema:
- Trecer-ai ca prin inel
De trei ori prin degeþel!
Cel ce cãrþi dalbe citeºte
Cere Mãrioarei cununa.
Ea tãcea ºi blestema:
- Ce-oi face, Gheorghe, cu ea?
Cununã-te cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamna sa.
Vlãdeni, Ialomiþa, 1979
4. Tocmeala zestrei
a
Fatã dalbã de-mpãratu,
Corinde-i Doamne,
Dimineaþã s-o sculatu,
S-o lãut, s-o piptãnatu,
ªi mai mândru sã-mpletele,
Cu cosiþe-n ºase diþe,
Printre ele romaniþe,
Printre ele cãrãjele.
Cofe-n brânci ºi-o apucatu,
La fântânã-o alergatu,
La fântânã prin grãdinã,
Vine-n casã, spune-n masã:
- Ciudã, maicã, ce vãzui!
Fântâna-i înconjuratã,
De voinici împintenatã.
- Nu-s aceie voinicei,
Acie-s cuscriþii tãi.
Vin la mine, cer pã tine,
Ceru-ºi multe cãtrã tine:
Ceru-ºi plug cu ºase boi,
Noi le-am fãgãdit cu doi;
Ceru-ºi turma jumãtate,
Noi le-o dãm a trie parte;
Ceru-ºi pungi cu bani mãrunþi.
Coatã-n ladã cã-s grãmadã!
Coatã-n pod, cã banii-s bot!
Tu, ficã, te cotodeºte
ªi corinda ne-o plãteºte
Cu vreo doi-tri arginþãi
ªi p-atâþia mânânþãi.
Cizer, Sãlaj, 1954
b
Lerole doamnele,
Ferice, Doamne, cest om bunu,
Cu-a lui dalbã jupâneasã.
Ei îmi au d-o fatã mare,
Fatã mare pe Ioana.
ªi mi-o cere boieri mari,
Boieri mari, bogaþi, mai tari.
Mi-o cerurã, mi-o dãdurã.
Cere-ºi plug cu boi plãviþi,
Cu argaþi, cu pogonici.
Cere mia de mioare,
Iese-n varã fãtãtoare.
Cere sute de cornute,
Oi cornute, de-ale ciute.
ªi mai cere zestre, cere,
Cere zece d-un berbece.
Dar voi, fraþi, ce staþi tristaþi?
Cã voi zestre sã mai daþi,
Sã daþi pe Murgu din grajd,
Þesãlat ºi rãfturat,
Cum e bun de-ncãlecat.
Dar Ioana d-ochii-ºi negri
Intrã colea-ntr-o cheluþã,
Puse faþa la nãlbeaþã,
Gene, sprincene la cernealã,
Buze moi la rumenealã.
Fuse-o joi de sãrbãtoare,

Mi-ieºi Ioana-n horã mare
ªi jucarã ce jucarã,
Nici urma nu ºi-o-ncheiarã.
Când o vede aºa frumoasã,
Toatã zestrea cã ºi-o lasã:
Lasã plug cu boi plãviþi,
Cu argaþi, cu pogonici;
Lasã mia de mioare,
Iese-n varã fãtãtoare;
Lasã sute oi cornute,
Oi cornute, de-ale ciute;
Lasã zece d-un berbece,
Lasã pe Murgu din grajdu,
Þesãlat ºi rãfturatu,
Cum e bun de-ncãlecat.
Dar Ioana d-ochii-ºi negri,
Ea sã fie sãnãtoasã,
Ca o garoafã frumoasã.
Crunþi, Ialomiþa, 1934

Aurel ANGHEL

LA MOVILÃ
În cãutarea Helisului
Zilele acestea
M-am întors
Pe uliþa principalã
Din Cocora mea natalã,
Trezitã de soare
În pragul unei primãveri…
Prea mult aºteptat ºi temãtor
Satul m-a primit
Cu doi iezi
De la capra lãsatã
În curtea lui Traian al lui Papagal
La iernat.
În saivanul maternitate
Venise pe lume ºi un miel –
O oaie lingea cãmaºa de pe el
Sã-mi arate
Melcii de pe spate
Bucata de stea
Pusã în fruntea lui
ªi pe inima mea.
Sub ieslea din trup de salcâm
Primiserã tain
Coceni uscaþi,
Ogrinji despuiaþi de frunze
Lucernã gustoasã…
Capra noastrã bucuroasã
Avea ce sã-mi arate,
Cine miºcã în paie uscate.
Cei doi iezi,
Necucuiatã bucurie –
Douã versuri fãrã greº
Din cea mai frumoasã poezie.
I-am botezat Dobriþa ºi Niculaie
Ca sã nu moarã
Cãzuþi în fântânã sau de vreo ploaie.
Pe strada principalã
Florile satului mergeau la ºcoalã –
Unul mic, negricios
Eram chiar eu bucuros
Cã sunt din nou un pici
De pe-aici.
La Mogodici
Vasile Cârlan
Surdo-mut de la un an,
O scarlatinã îl secerase
Streptomicina
Nu se inventase…
M-am bucurat cã nu mã uitase…
Gângurea, primise
Din cer
Frânturi de amintiri ºi de vise.
Repeta interjecþia hãu
Pânã am rostit eu cuvântul Buzãu.
Bucuros cã mai trãiesc
Eu fericit încã odatã sã-l întâlnesc,
Miºca din cap insistent
Înþelegeam: sunt prezent!
Cu bastonul scria pe pãmânt 77
Am scris ºi eu 67.
Ne-am îmbrãþiºat
Ne-am amintit de o noapte.

„Mergeam cu caii la pãscut
La movilã,
Acolo la fântâna lui Guþilã
Ne culcam pe pãmânt,
Ne feream de rãzoare.
Cine uitã de asta,
Adoarme ºi moare”.
El m-a trezit sã nu mor,
M-a depãrtat de rãzor.
Peste noapte
Un flãcãu zbânturat
I-a pus poºte din foi
Le-a dat foc
S-a trezit speriat
Se pornise rãzboi
A lovit cu bâta în fiecare
Nici unul nu mai sta în picioare.
În mine n-a dat
S-a dus la cai, i-a despiedicat
A încãlecat pe un cal,
A dus herghelia în sat…
Eu vedeam în vis cete
Pe la urechi ºuierau
Sãgeþile regelui Dromihete
Cel fãrã de moarte.
Sufletul lui,
Nemuritorul suflet,
M-a tras deoparte;
Vorbea într-o limbã încurcatã
În ºoapte:
- ªtiu cã ai dat plugul pe o carte
Iatã vârful acestei sãgeþi,
Otrava e spãlatã de ploi…
Aþi uitat
Cum sãgetam cu vârfuri otrãvite furtuna,
Chiar luna se ascundea dupã zid,
Arcaºii trãgeau
Într-un nor.
Porneau la atac
Se scuturau zidurile Helisului de
strigãtele lor.
Daci liberi sfidãtori de duºmani ºi de
moarte…
Într-o zi sãgeþile au otrãvit trãsnetele,
Pãmântul s-a cutremurat,
Helisul nu s-a surpat
Doar s-a pitit de douã mii de ani
Pe Ialomiþa, la Crãsani,
Aproape de aceastã movilã.
De sus, Gebeleizis privea îngrozit spre
rãsãrit
Unde Ialomiþa croia albie adâncã.
Despre toate copile ºi încã
Citeºte singura car te de istorie
adevãratã
A bãtrânului Herodot…
De acolo vei afla tot
Cum a cãzut Agatocles în a dacilor
mânã,
Cum Dromihetes cu inimã bunã
I l-a trimis lui Lisimah înapoi.
Lisimah cap de berbec
S-a întors cu oaste
Cu rãzboi ºi mai mare…
Dãduse grâul în pârg,
Dromihete cu sârg
A dat foc la toatã câmpia
Sã facã lui Lisimah din cenuºã cãrare.
Aºa am visat toatã povestea,
Cu Herodot lângã mine.
Ropotul de copite
Ale cailor alergaþi de
Vasile Cârlan spre sat
M-a trezit din visul cel mare.
M-am sculat;
Aveam la picioare
Oastea învinsã
Într-o noapte de varã.
Luna privea speriatã
Aceastã rãpusã armatã
Cu o bâtã pentru oi
De un urmaº din neam sãrac
Ostaº al lui Dromihete
Din sat de la noi.
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UN DOCUMENT PENTRU
ISTORIA SATULUI SMIRNA
Satul cu un nume inedit în toponimia româneascã a
fost întemeiat la mijlocul secolului al XIX-lea, de cãtre
pãstori ardeleni, aºezaþi pe o moºie a Mãnãstirii Slobozia1.
Dincolo de tradiþie, numele aºezãrii este în legãturã cu
arhimandritul Gavriil Smirneanul2, cel care a rectitorit
Mãnãstirea Slobozia ºi care a încuviinþat întemeierea
satului, pe moºia zisã Smirneanca3.
Biserica Adormirea Maicii Domnului, cel mai vechi edificiu
ºi singurul cu însemnãtate istoricã în Smirna, a fost ridicatã
în anii 1865-1866, pe temelii puse încã din 1860, de cãtre
stareul amintit ºi obºtea satului4. Lãcaºul a fost restaurat
de mai multe ori în cei 150 de ani de existenã.
Între actele vechi ale arhivei parohiale din Smirna se
pãstreazã un document întocmit în urmã cu peste un secol
ºi care aratã starea bisericii ºi averea acesteia, la patru
decenii de la ridicarea ei. Întocmit de preotul Constantin
ªerbãnescu, paroh, dar ºi învãþãtor al satului, documentul
era avizat de cãtre primarul comunei Smirna, Scarlat
N.Chiriacescu ºi de cei doi epitropi, Gheorghe Dumitrescu
ºi Marin Voinescu. Biserica era datã ca fiind ctitoritã în
1864, de fapt anul în care fosta moºie mãnãstireascã
Smirna, cu toate ale ei, a trecut în proprietatea statului ºi
apoi (în parte) a comunitãþii. Pe lângã odãjdii, piese de
mobilier, veºminte preoþeºti º.a., documentul aminteºte
cãrþi de cult ºi icoane vechi, dãruite de comunitatea
monahalã de la Slobozia, cãreia în alte vremuri i-ar fi fost
metoh. Intitulat Inventariul bisericii parohiale Adormirea
Maicii Domnului, comuna Smirna, pe anul 1902, actul
prezintã date structurate pe: A.Obiecte sacre ºi zestrea
lãcaºului sfânt, cu referire la localul bisericii, altar ºi
interiorul (restul) bisericii; B.Bunuri imobiliare ºi C.Diferite
alte bunuri. Procesul-verbal încheiat în data de 11 iulie
1902, menþiona urmãtoarele:,,Subsemnaþii, Epitropi ai
bisericei parohiale Adormirea Maicei Domnului, Scarlat
N. Chiriacescu, primar ºi Constantin ªerbãnescu, preot
ºi învãþãtor, toþi din comuna Smirna, plasa Balta-Ialomiþa,
judeþul Ialomiþa. Având în vedere ordinul circular no.6650/
902, trimis de Domnul Prefect al acestui judeþ, autoritãþei
locale, cum ºi cerut de Domnul Revisor ºcolar
învãþãtorului, respectiv anexat ºi instrucþiunilor tipãrite
pe acest formular de inventar, ne-am întrunit în Comisiune
în Cancelaria bisericei parohiale a acestei comune ºi
procedând la facerea inventarierei mobile ºi imobile ce
posedã biserica respectivã, am gãsit ºi inventariat
urmãtoarele:1.în diviziunea I-a, Obiecte sacre ºi zestrea
locaºului de cult, cuprinde douã articole. 2.subdiviziunea
I, Altarul, se coprind optsprezece articole. 3. subdiviziunea
II-a, Interiorul bisericei, se coprind 30 (treizeci) articole.
4.diviziunea II-a, Bunuri imobiliare, coprinde un articol ºi
an[exa]. 5.diviziunea III, Diferite alte bunuri, se coprind cincizeci
articole. Toatã aceastã avere descrisã în starea actualã, s-a
luat în primire de noi, Epitropii, þinând seama de instrucþiunile
coprinse pe acest formular, îngrijind a ne conforma întrutotul.
Preot paroh ºi învãþãtor (Ss), Preot C.ªerbãnescu. Epitropi
(Ss), Gheorghe Dumitrescu, M.Voinescu. Primar (Ss),
S.N.Chiriacescu. Notar (Ss), Popescu”5.
Concret, inventarul averii bisericii din Smirna, cuprindea
în anul 1902 urmãtoarele bunuri:,,Diviziunea I-a. Obiecte
sacre ºi zestrea locaºului sfânt. 1.Localul bisericii. Este
situatã în centrul comunei, fiind clãditã în anul 1864.
Construcþia din zid, temelia din peatrã, învelitã cu scânduri
ºi fer; zugrãvitã, are ºi faþã sau antreu, construit aseminea
în anul 1901, cu fondurile bisericei ºi apr[obarea]
locuitorilor6. Construcþia bisericei ocupã un teren de 20 m
în lungine ºi 10 m în lãþime, are împrejmuire cu cilici de
scânduri. În general, sfântul locaº este în bune condiþiuni,
mai având nevoe de mici reparaþiuni. 2.Clopotniþa.Este
situatã în faþa bisericei. Construitã din zid ºi lemn, învelitã
cu fer, se aflã în bune condiþiuni. Subdiviziunea I-a. Altarul.
1.Sfântul prastol, din peatrã, în bunã stare. 2.douã feþe
de pânzã, în bune condiþiuni. 3.una faþã de trativan. 4.un
chivot de tinichea, cu douã cutii, pe aºternut pe Sf.prastol,
în care se pãstreazã sfintele taine, în bunã stare. 5.una
cruce de argint, în bunã stare. 6.un clopoþel de bronz, în
bunã stare. 7.douã sfeºnice de alamã, pe Sfântul prastol,
în bunã stare. 8.proscomidia, construitã din peatrã, pe
care se pãstreazã sfintele vase. 9.douã sfinte potire,
ambele din metal, suflate cu argint ºi în bunã stare.
10.douã discose, în bunã stare. 11.douã linguriþe, în bunã
stare. 12.una copie de oel, în bunã stare. 13.un sfeºnic
de alamã, în bunã stare. 14. douã cãdelniþe, ambele de
metal, suflate cu argint. 15.una cruce mare, cu Rãstignirea
Domnului, construitã din lemn, zugrãvitã cu uleiu ºi
sculptatã pe margine, uzatã. 16.un Epistas pe pânzã,
zugrãvit ºi uzat, fiind conservat în cutie de tinichea.
17.douã dulapuri, ambele de brad, pentru conservarea
veºmintelor preoþeºti ºi cãrþilor bisericeºti uzate.18.douã
rânduri de veºminte preoþeºti, procurate de preoþi cu
fondurile lor, biserica neavând veºminte proprii.
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Subdiviziunea II-a. Interiorul bisericei. 1.tâmpla ce
desparte Sf.Altar de interior, construitã din lemn ºi
zugrãvitã în diferite culori ºi uleiu. 2.douã uºi ce comunicã
în Sf.Altar, construite din lemn de tei ºi zugrãvite cu sfinþi
heruvimi, în bunãstare. 3.patru icoane mari împãrãteºti,
toate sunt din lemn de tei, pictate; cea a Sfântului Nicolae,
îmbrãcatã în argint. 4.patru aseminea iconiþe mici, în faþa
acestora, construite din lemn de tei, în bune condiþiuni.
5.12 icoane, în tâmplã, reprezentând pe cei 12 apostoli.
6.12 icoane mai mici, în tâmplã, reprezentând cele 12
prasnice. 7.12 idem, idem, reprezentând cei 12 prooroci.
8.trei icoane mari, în mijlocul acestora, reprezentând Cina
cea de tainã, Iisus cu Maica Domnului ºi Sf.Ioan
Botezãtorul ºi Sfânta Treime. 9.crucea deasupra tâmplei,
reprezentând Rãstignirea Mântuitorului Iisus. 10.douã
iconiþe mici, în dreapta ºi stânga crucii Rãstignirea,
reprezentând cele douã mironosiþe. 11.una dverã,
deasupra uºilor împãrãteºti, zugrãvitã pe pânzã,
reprezentând chipul Mântuitorului, în faþã, îmbrãcat în
haine sacerdotale, având dea dreapta ºi stânga pe Sfinþii
Îngeri Mihail ºi Gavril, iar în spate tot Mântuitorul, cu
Sfântul Potir. 12.douã uºi împãrãteºti, în mijlocul tâmplei,
construite din lemn, pictate ºi sculptate. 13.douã icoane
în interiorul bisericei (în tindã), reprezentând, una,
Mântuitorul ºi alta, Maica Domnului. 14.una icoanã,
aºezatã pe o masã mare, unde se pune sfânta anafurã ºi
cutia bisericei, reprezentând Sfânta Mucenicã Filofteea,
cu marginile sculptate ºi poleite, uzatã. 15.douã icoane
mici, ce se pun pe iconostas, reprezentând, una, Adormirea
ºi Pogorârea Sfântului Duh ºi una, Învierea ºi Botezul.
16.27 jeuri de lemn de stejar, cu scaune complecte, în
bunã stare. 17.un tetrapod din lemn de brad, bun. 18.un
iconostas pe care se pun icoanele prasnicelor, construit
din lemn, cu priceasul strunguit ºi cu veºmintele cele
necesare. 19.douã strãni portative, din lemn de brad,
vopsite cu vopsea ºi uleiu. 20.douã sfeºnice mari,
împãrãteºti, din lemn de tei, strunguite ºi vopsite. 21.ºase
fãclii pentru sfeºnicele împãrãteºti, toate de lemn ºi
vopsite, uzate. 22.patru sfeºnice mici din lemn de tei,
strunguite ºi vopsite. 23. opt candele, cu vasele necesare
pentru untul de lemn; din acestea, 4 sunt de argint, iar 4
de cositor; toate sunt uzate. 24.una colivitrã de aramã,
pentru botezatul copiilor; este uzatã. 25.un policandru în
mijlocul bisericei, cu douãsprezece fãclii7, de bronz, având
12 sfeºnice pentru lumânãri; uzat. 26.un steag cu coadã
de lemn, zugrãvit pe pânzã; este uzat. 27. douã foi scoarþã
de lânã, uzate. 28.douã mese de brad, pentru þinut
lumânãrile ºi botezat copiii. 29.un clopot mare, în
clopotniþã, din bronz, fiind spart8. 30.una foalã de fier ºi
una de lemn, ambele fiind uzate. Diviziunea II.Bunuri
imobiliare. 1.pãmânt arabil de culturã în câmp;
ºaptesprezece pogoane pãmânt arabil, date pe seama
bisericei, de stat, prin legea de împroprietãrire a
însurãþeilor, în anul 1879 (a se vedea copie de plan
anexatã). Diviziunea III-a. Diferite alte bunuri. Cãrþile
bisericeºti ºi alte bunuri aflate în bibliotecã ºi arhiva
bisericei. 1.12 Minee vechi, cu litere vechi. 2.12 Minee
noi, cu litere strãbune. 3.un Octoich nou, cu litere
strãbune. 4.una Cuvântare veche, cu litere vechi. 5.una
Cuvântare nouã, cu litere strãbune. 6.una Psaltire nouã,
cu litere strãbune. 7.un Penticostar vechi, cu litere vechi.
8.un Penticostar nou, cu litere noi. 9. un Ehvlosoghion
nou, cu litere strãbune. 10.un Catavasier nou, cu litere
strãbune. 11.un Triodron vechi, cu litere vechi. 12.un
Triodron nou, cu litere strãbune. 13.un Ceaslov vechi, cu
litere vechi. 14.un Ceaslov nou, cu litere strãbune. 15.un
Apostol nou, cu litere strãbune. 16.un Apostol vechi, cu
litere vechi. 17.una Evanghelie nouã, cu litere strãbune.
18.una Liturgie nouã, cu litere strãbune. 19.un Tipic vechi,
cu litere vechi. 20.Istoria Bisericei Creºtine, în stare bunã.
21. Istoria dogmelor Bisericei Creºtine, în bunã stare.9".
Prof. Dr. ªtefan GRIGORESCU
NOTE.
1.ªtefan Grigorescu,Aºezãri ºi monumente ialomiþene.
Editura Helis, Slobozia, 2006, p.263.
2.Adicã Gavriil din Smirna, marele oraº grecesc de pe
litoralul egeean al Asiei Mici, astãzi Izmir. Numele satului
n-are nici o legãturã cu rãºina numitã astfel.
3.Despre cel mai de seamã stareþ al Mãnãstirii Slobozia,
a se vedea monografia noastrã, Mãnãstirea Sfinþii Voievozi
Slobozia. Un rug aprins în inima Bãrãganului. Editura
Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2013, p.26.
4.Despre
istoricul
bisericii,
în
ªtefan
Grigorescu,Protopopiatul Slobozia. Editura Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2014, pp.329-332.
5.Arhiva Parohiei Smirna,Dosar pe anul 1902, de hârtiile
primite în arhiva bisericei acestei parohii, de la autoritatea
bisericeascã [Dosar nr.6/1902], ff.14-18.
6.Adãugat cu altã culoare.
7.Idem.
8.Adãugat, deasupra:,,dintre care unul este spart”.
9.Urmeazã cãrþi noi ºi registre, pânã la nr.50.

Aniversare Ludwig
van Beethoven
În cadrul programului de parteneriat „Biblioteca vine la
tine” în data de 10 decembrie 2015 a avut loc manifestarea
cu titlul „245 de ani de la naºterea lui Beethoven” la Liceul
de Arte Ionel Perlea din Slobozia, mai exact la sala de
festivitãþi de la fosta ªcoala Generalã nr. 1. Prima parte a
acþiunii a fost dedicatã marelui compozitor, personalitate
marcantã a muzicii secolului XVII. Opera sa imensã include
9 simfonii, 32 sonate pentru pian, 5 concerte pentru pian,
10 sonate pentru vioarã ºi pian, o serie de cvartete de
coarde, muzicã vocalã, operã ºi multe altele. Dar mult
mai important decât aspectul cantitativ este cel calitativ.
Lucrãrile lui combinã perfect intensitatea sentimentului
cu perfecþiunea stilului. Beethoven a demonstrat cã
muzica instrumentalã nu mai putea fi consideratã o formã
de artã de importanþã secundarã, compoziþiile sale
ridicându-se la cel mai înalt nivel artistic. Beethoven a
exercitat o influenþã profundã asupra multor compozitori
din generaþiile ulterioare, inclusiv a unora cu stiluri atât
de diverse, cum ar fi Brahms, Wagner, Schubert ºi
Ceaikovski. De asemenea, el a pregãtit drumul lui Berlioz,
Gustav Mahler, Richard Strauss ºi al multor altora.
Cu aceastã ocazie, elevilor le-a fost prezentatã biografia
compozitorului ºi au avut plãcerea sã asculte, de pe un
CD, o bucatã din creaþia lui interpretatã de Filarmonica
din Viena. De asemenea le-au fost prezentate cãrþi
biografice, CD-uri ºi discuri din colecþiile bibliotecii.
Partea a doua a acþiunii a aparþinut invitaþilor speciali,
„Poetul ºi Cântãreaþa”, cum ei înºiºi s-au intitulat Mihãiþã
Macoveanu ºi Mãdãlina Mantu. Au fost numiþi de presa
bucureºteanã „bunuri naþionale de preþ ale
contemporaneitãþii”. „Când doi minunaþi artiºti îºi
împletesc talentele se produce o explozie de frumos.
Despre povestea lor se pot spune multe, se pot scrie
multe, iubirea lor poate fi un exemplu pentru cei mulþi,
tineri ºi îndrãgostiþi. Doi oameni înzestraþi de la naturã cu
harul de a scrie ºi de a cânta vin sã ne bucure ºi sã ne
umple sufletele din prea-plinul lor”.
Mihãiþã Macoveanu este considerat de criticul Melania
Cuc „un trubadur frumos ºi incorigibil în demersul sãu de a
schimba o lume cenuºie ºi plicticoasã, în una ipotetic
desãvârºitã....Cu un stil voit a fi hibrid, poetul alterneazã
între cantabilitatea versului (ce poate sta foarte frumos ºi
pe note muzicale) ºi poemul ceva mai rece, aºa zis
modern. O rãzvrãtire interioarã specialã face ca poezia lui
Mihãiþã Macoveanu sã iasã adesea din tiparul cu care neam obiºnuit, sã se simtã aici o vibraþie interioarã specialã”.
Mãdãlina Mantu s-a nãscut la Piatra Neamþ ºi are dublã
cetãþenie, românã ºi germanã. Provenind dintr-o familie
de muzicieni cu reputaþie atât în þarã, cât ºi în afara
acesteia, Mãdãlina a moºtenit calitãþile tatãlui sãu care ia fost mentor în educaþia muzicalã pe care ºi-a construit
cariera. Mãdãlina a urmat cursuri de pian începând de la
vârsta de 6 ani, iar la vârsta de 21 de ani, perioadã pânã
la care a studiat intensiv canto clasic, a fost solicitatã
prin contract în Germania. A activat profesional exclusiv
în Occident, mare parte din cariera ei fiind bazatã pe
evoluþiile de pe scene renumite din Germania ºi Elveþia,
unde ºi-a perfecþionat tehnica prin studii de specialitate
sub îndrumarea unei soprane de renume de la academia
de muzicã Musikhochschule Hannover. Repertoriul
cântãreþei cuprinde nu mai puþin de 300 de melodii.
Genurile muzicale abordate sunt: jazz standard, swing,
soul, blues, pop, musical, etc.
Mihãiþã Macoveanu ºi Mãdãlina Mantu au oferit un
recital cultural-artistic repetând succesul de la lansarea
volumului „Poezie” care a avut loc la Salonul anual de
carte din octombrie. Poetul a recitat câteva poezii din
volumul „Veniþi, cã România moare”: „Iarna fãrã tine”,”O
lacrimã de dor”, „Poemul unei tragedii” ºi „M-am îndrãgostit
indiferent”. Alternativ, Mãdãlina Mantu a interpretat câte
o melodie pe versurile poetului ºi a încheiat cu melodii
specifice Crãciunului care se apropie.
În final, Biblioteca Judeþeanã a oferit premii în cãrþi
elevilor care au demonstrat cunoºtinþe despre viaþa ºi
opera lui Beethoven ºi care au deja statutul de utilizator
al Bibliotecii Judeþene. Evenimentul s-a încheiat cu o
sesiune de autografe ºi fotografii de grup.
Bibliotecar,
Petre Florina
Bibliografie:
Hart, Michael H. – 100 de personalitãþi din toate timpurile care
au influenþat evoluþia omenirii. Bucureºti, Editura Lider, 1992
www.mihaitamacoveanu.ro
www.radiometafora.ro
www.rasunetul.ro
www.bucuresteni.ro
www.evenimente.cluburibucuresti.ro

Marian ªTEFAN

LA STRADÃ
- filã din jurnal Marþi, 18 august 2015. Nepotul meu Valentin Albeºteanu‚
împlinea 40 de ani. Ce iute zboarã timpul! Parcã ieri sãream
în maºinã ºi zburam sã-i dau marea veste regretatului
Ion Albeºteanu, aflat în staþiunea Amara, pentru susþinerea
unui spectacol.
Din pãcate, nu m-am putut vedea cu Valentin de ziua
lui ºi i-am trimis prin e-maill aceastã fotografie ºi
comentariul care o însoþeºte:
Sfârºit de august 1997. Se anunþa o toamnã

cosmonauta. Dar ºoseaua fiind asfaltatã de curând,
„hardughia“ luneca uºor în urma cãluþului ºi nea Miticã,
de douã-trei ori pe zi, mergea la garã, când plecau ºi
soseau trenurile de persoane înesate de navetiºti pe
atunci. Pe nea Miticã îl iubea toatã lumea, pentru cã era
un om politicos ºi avea un suflet bun…
Cel care lipseºte din aceastã fotografie eºti tu, domnule
Valentin; nu puteai sã fi ºi cu noi ºi cu aparatul de
fotografiat... Îþi mulþumim cã ne-ai adunat pe toþi pentru
totdeauna în acea frumoasã zi de început de toamnã ºi,
recunoscãtori, îþi urãm: La mulþi ani, sãnãtate ºi împlinirea
proiectelor tale profesionale, spre bucuria noastrã a tuturora!
P.S.
M-a sunat ºi mi-a mãrturisit cã l-au podidit lacrimile.
ªtiam cã aºa se va întâmpla, amintirea alor tãi fiind cel
mai puternic sprijin sufletesc, mai ales în zilele astea de
teribilã degradare umanã...

George Theodor POPESCU

NOAPTEA ASINULUI
blândã.Tãmâioasa lui nea Miticã rãspândea arome
îmbietoare. Nu se auzea decât bâzâitul molcom al albinelor
atrase de dulceaþa broboanelor…
Dar întâi de toate, sã facem cunoºtinþã. Primul din
stânga sunt eu, cel care mãzgãleºte hârtia. Lângã mine,
mereu îngânduratã, mama. Ca ºi mine, se strãduieºte sã
„dea bine în pozã“, parcã o aud:„Hai , mã, ce dracu, fiþi
serioºi, nu vã mai izmeniþi atâta…”
Sub pãlãria aia „miºto”, pe care i-am ºi salvat-o de la
„înnec“, în timpul unei partide de pescuit la Cãldãruºani,
când un vânt ºugubãþ i-o ºparlise din cap ’ºi o lepãdase
în apele lacului, zâmbeºte lumii trecãtoare „Maestrul“, cum
îi spune nea Miticã, sau „ºefu“, cum îi zice nea Marin.
Maestrul iubea oamenii, îl atrãgea spectacolul strãzii ºi
de câte ori venea la þarã, spunea: „Hai sã ieºim la poartã,
sã mai vedem ºi noi lumea”
Doamna în alb e, cum sã vã explic eu ca sã mã
înþelegeþi?, e „Doamna Tiþa”, cum îi spune lumea,
„Manutanþa“, cum i-am zis eu, super specialistã în ciorbe
de tot felul, gogoºereasã imbatabilã, horticultoare de
renume, diriginte de ºantier, practicantã de „þâc-þâc”(poker
pe beþe de chibrit), vrãjitoare de mãmãligi la ceaun ºi
varzã cãlitã bine la cuptor… Nu vã lãsaþi pãcãliþi de
zâmbetul acela mieros, cã nu ºtiþi ce se ascunde sub el.
Dânsa, asta rãmâne între noi, e de fapt, ºeful. Sã nu vã
punã dracu sã ieºiþi din cuvântul ei! La drept vorbind, ne
iubeºte pe toþi, dar nu spune, preferã sã ne facã toate
poftele. Are ºi-o vorbã: „Toate la timpul lor; joaca-i joacã,
treaba-i treabã!“. Dacã stau bine ºi mã gândesc, nu prea
îmi dau seama cam cât e joacã ºi cât e treabã în viaþa ei.
Un singur lucru vreau sã vã mai spun: dacã vedeþi o
cãmaºã spãlatã, apretatã ºi cãlcatã de dânsa, veþi înþelege
ce înseamnã „lucrul bine fãcut“, cum tot mormãie sãsãlãul
ãsta de Johannis. Ei, ºi-ar mai fi multe de spus, dar nu
avem rãgazul necesar.
Cel cu pãlãrie neagrã ºi cãmaºã în dungi e nea Marin
Micºunaru sau Ciºmãnaru, cum i-a zis „Maestrul“. Are
niºte poveºti fabuloase despre cum era pe vremuri la
bostanã ºi mai ales era un mare specialist în „Brâul pe
lãsate“,adicã te prindeai în joc ºi dãdeai din picioare pânã
la epuizarea tuturor partenerilor. Era mai mult o probã de
rezistenþã fizicã.
Despre nea Miticã, Mililã, cum îi spunea bunica, Baronul
sau Birbirici, cum îi ziceau unii, ºtiu o mulþime de lucruri.
În primul rând era invalid de rãzboi, era harnic ºi chivernisit,
iubitor de cai ºi cãruþe… În tinereþe, când mergea des cu
marfã la Bucureºti, îi cântase una, Stela Chioara, într-o
cârciumã din Gura Oborului de i se lipise de suflet pentru
toatã viaþa. Maestrul îl rugase insistent sã ne spunã ºi
nouã ce-i cântase Stela aia de-i plãcuse atât de mult. Se
codise la început, dar într-o searã, când eram strânºi cu
toþii în jurul grãtarului ºi sfârâia cãpºunica în pahare,
îmboldit de scripca Maestrului, cãreia îi ciupea discret
coardele ca unei chitare, nea Miticã a tras adânc aer în
piept ºi cu glas tremurat ca de þârcovnic, a început: „Pe
vale þaþo pe vale/ C-a fãcut mazãrea floare/ ºi fasolea
araci n-are/ Hai, þaþo, s-o arãcim...“ Noi, ceilalþi, ne
tãvãleam pe jos de râs, în timp ce Maestrul îl lãuda: „Astai! Bravo; ziceai cã n-ai voce...“ A fost o searã de pominã,
ºi unica datã când nea Miticã a cântat. Cine nu-l cunoºtea
pe nea Miticã? El era „Omul cu trãsura“. Prin anii 60, când
cu colectivizarea, nu ºtiu cum fãcuse rost de o „tresurã“,
cum spunea el. Treabã dichisitã, elegantã, cu arcuri moi,
scarã rabatabilã sã poþi urca, dar care era croitã pentru
cel puþin doi cai. El n-avea decât o biatã iepºoarã pe care
o botezase Loica, parafrazând numele cãþeluºei Laika-

- rasne ºi prinosuri trase den cronici Motto:
„O veac hilar, sulemenit mi-e graiu’
Pontificând zbanghii dulceþuri
M-ai biruit; în caldarâme
Scot la mezat mantaua cu fireturi.”

I.
În lungul Podului gloata îl pãrãsi. Amestecatã cu frigul
de-afarã.
– Sunteþi niºte nemernici, rânji în sinea sa Kyril, abia
prãbuºit pe scândura udã.
Aºa gândi ºi câinele. Ca sã-ºi aducã aminte de lucruri
pe care alþii le-au uitat, pipãi lumina hangerului ºi-ºi mutã
privirea pe acoperiºul stabilimentului. Acolo picoteau la
un loc un cal alb ºi-o nãframã roºie. „Tremurând de soarta
cuvintelor” de care era legat, se cununã c-o tristeþe mai
veche. Douã lacrimi îi înflori în colþul de jos al ochiului –
Cel beteag. Se dovedi încã o datã cã are vocaþia izbânzii
incerte. Sufletul i se înmuie de mãreþie ºi asta îi plãcu.
Rãdvane viu colorate i se rãsturnarã în sânge înodândui trupul într-o pâclã solzoasã ºi rea. Mahmureala din cap
îi accentuarã simþurile într-un exces de împãtimire. ªi
toate se strângeau în biata inimã.
Dinspre gârle, vântul asimetric, aducea subit tot mai
puþinã îngãduinþã ºi tot mai multã ironie ºi sarcasm. Se
rãzleþise fãrã a se întreba de-i e de trebuinþã ºi se lãsã
pradã unei luciditãþi demolatoare. Astfel îºi înghiþi umbra.
Icni cu un ultim rudiment emoþional, stabilind pentru ce
va urma, dimensiunea surghiunului.
Venise vremea unor decizii ºi revizuiri. Îl rãvãºea de
bunã seamã întru acest novembre cu timpurie brumã ºil rãdica den cea mai grea boalã ce pare a fi-înstrãinarea.
Însufleþi în rãspãr un joc plin de riscuri. Descoperi astfeliu
mierea cuvintelor precum ºi otrava lor.
Tainica reprezentare înºiratã de-a lungul mai multor
generaþii valahe corcite, gâlgâia sugestiv ºi persista
mlãdiu… aºa încât devenise probã comédiei recente.
Grãmãtic al atâtor nelegiuiri ca doar le-o dovedi cu ele
sã-ºi izbândeascã, Kyril se simþi deodatã liber.
Soare rãsbit, luna în Scorpion. Un rest de luminã ca un
deliciu sta rãsfrânt sã-i îmbrace trupul evghenit. O lume
pârâtã îi dãdea târcoale.
– ªi-acum ce ne facem?! – pare a-l întreba evaluând
cruciº nimicul, câinele. – Ce ne facem noi? ªi acestea
nu erau decât vorbe. Steaua de-i zice Allutus rãtãcea
singurã stãpânã pe ceea ce nu-i era îngãduit.
Era târziu. Bucuresciul încã uneltea mistic, meridional.
Din adâncuri vegheat de Turnul Colþii.

II.
Umbla amânat, cu ferealã, trãdatã pe alocuri de semeþia
galeºã a iepelor sterpe din grajdurile pângãrite ale
kaloienilor. Pe când surâsu-i daurit întârzia, undeva în
colþul de jos al gurii, adãuga chipului ei nobleþea unei
drahme. Subþiri, slujindu-i de o parte ºi de alta, braþele ca
douã anse, sufereau adesea de-un fel de aiurealã. Întratât iscusit ºi cu meteahnã, Kyril o întâmpina voit, cu
oboseala ºi sila valahului. Sub streaºina ‘nãbuºitã a
Hanului cu ºindrilã.
– Îmi dai fiori Luminãþia Ta – cum numai frica de moarte.
ªezi.
– Iureº de vorbe, Logodetti.
– Nu doarã vii sã zici cã din fire aºa eºti tocmitã?!
– Sânge grãbit dedat la grele ispite. De-ar fi numai asta!
Cu iconomie rafinatã ºi nerv Aya Potra îºi strânse

feregeaua în jurul gâtului diafan. Era într-acel pãgubos
an, cu multe rãtãciri ºi vremi nestãtãtoare. Pe la cristovu’
viilor. O lume belalie, anevoie de stãpânit, curgea dinspre
uliþa zarafilor: giolari, ºeitari, zeþari, cârjalii, ciocoi, zãcaºi,
beºlii. Întrutotul aceastã urzealã fãcea impresie de spaimã
ochiului strãin, nedeprins cu zurbaua. Veºti de gãtiri de
poduri, de angarale ºi zaherea. Bucuresciul fãgãduia daruri
zbanghii. Dintr-acelea ca sã se slobozeascã la chefuri.
Era pierdut.
– De-ar fi numai asta! Reluã, târziu, cu luare aminte Aya.
– Gloata-i întoarsã ºi pe dos Luminãþie.
– Ne-am amestecat cu pãgânii.
– Pingeaua ruptã ne stricã traiu’ ºi învãþãturile. Ne
b i r u i e.
– Deºi nu pare, lumea e-n schimbare.
– Aºa sã fie, numai sã fie cu folos, pe mãsura rãbdãrii,
cã numai am pãgubit.
– Ia seama cu cine te-nsoþeºti Logodetti, vremile sunt
pricinoase. Fecioru’ Hrizii din Popeºti þi-i de încredere? Afli
aci îndreptãrile. ªi-i întinse un sul de hârtie învechitã amirosind
a sudoare ºi seu. Cu grãbire acesta o adãpostire la sân.

III.
Soare strâmb, ca un rânjet – despre searã. În urmã
ghizdurile de piatrã pustii ºi câinii înfruntând cu larma lor
acea înjghebare de revoltã.
– La Mãrcuþa cu viniticu’… Ecoul vorbirii acelui duh îi
era fatal. Geaba înduioºându-se la propria-i soartã se
ruºinã. Rãmase prizonier vechii porniri – ura. Temându-se
a nu fire vreo ispitire vicleanã se adresã totuºi cu anume
înflãcãrare cuviincioasã mulþimii. Nu înainte de a-ºi rândui
surtucu’ blãnit. Cu neîndemânare ce-i drept.
– Aºadar boiari – numaidecât fi-þi progresiºti, dar cu
socotealã… Nu apucã mai mult, fiindcã zurbagiii începu
în a-l huidui.
– La Mãrcuþa… la balamuc… Puþin a lipsit sã rupã
zãgazul spre a-l umili. Mai abitir scuipându-l ºi
împroºcându-l cu tinã – dupã chef. Abia scãpaþi din
strânsoare, la cotu’ gârlii, cu chiot fanatic surugiii
ameninþau caii butcii. Mai cu seamã pe cei din cearlãu…
ºi aºa speriaþi. Între furie ºi stupoare Vodã nu arãta ostenit.
Doar obrazul îi era cãzut, privirea în douã pãrþi – ceacârã.
Pãrea a nu înþelege. Þâvna ºi bâzdâcu’ ridicate la rangu’
de politichie îl orbise.
– IO “am un singur scop, zicea; sã d o m n e s c.
Restul, n o r o d u l – o þifrã. Nu altceva.”

IV.
Zarea albãstrie se curmã brusc. Cãci zãboveºte a se
înnopta. Undeva pe aci în dunga pãdurii stoluri de ciori
grive fu rãspunsul oarecum sinistru la chiotul surugiilor.
Dupã un ocol larg cât toatã valea Batalului convoiul se
propti sub ºoproane, la grajduri. Curþile s-au îndesit de
ger ºi zarvã. Fãclii, întocmai slugilor buimace, tremurau
rãspândind în aerul oþelit un miros dulce ºi trist. Fumegau
pline de-un înþeles tainic, nefericit – numai aºa ca sã fiempotrivã.
În capul de sus al scãrilor ‘nalte roase de umblet sta în
aºteptare grabnicã, boier Vizanti. Scund, zâmbind cu gura
lui strâmbã ºi pãguboasã, plin de pornire ºi ploconeli cu
mari smerenii la mosafiri. Sprijinit trainic într-un toiag din
lemn de frasin oblãduit din belºug cu argint, trupul îi era
dãrâmat – dupã o viaþã plinã de viþii blajine - Numai
cãutãtura îi rãmãsese vicleanã, undeva acolo în adâncuri
agere – ca la ereþi. De-un rest de vreme îºi petrecea la
conac – LA VIFORÂTA – tot în râvne ºi plictisuri.
Tãlmãcind hrisoave. Se cuvine a se adãoga, cã trecuse
prin dificultãþi din diferite pricini – de curând învinse. Alaiul
descinse, necum trecu ºi dârdora dichiselii.
Vorbele li se încruciºarã – între civilitãþi pompoase ºi
admonestãri gingaºe, mãgulindu-le deopotrivã vanitãþile.
Aceastã mlãdiere promitea o noapte plinã de ascunziºuri
ºi vãdiri. Departe de Bucuresciul cel scârbavnic.

V.
Aerul – de – un verde stins tãiat în cearã, suspina
prefãcut. Smirna, aurul, tãmâia fumegau a necredinþã.
Fãgãduiala rumenea pe dinãuntru ca vinul, pustiind
împrejur. Neruºinarea da-n pârgã. Caii-n ceair mestecau
deopotrivã pleava Balcanilor cu lumina Soarelui, puþinã.
“Cãrturar de primejdie” cu flãcãri în priviri, aproape de
nebunie – Kyril intui cum vremea se bulucea într-un viitor
incert. Într-acolo se grãbeau, visând la vreo-nlesnire, veliþii.
Pasã-mi-te “viaþa-i o zãbavã în dulcele adevãr ce ne place”
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pentru a amâna cât mai mult intrarea în colectiv.
Mãrturie, în acest sens, stau ºi rãspunsurile din interviurile
realizate cu bãtrânii satului care spun: “ Prima datã a intrat
populaþia sãracã care nu avea ce mânca ºi mai târziu i-au
forþat cu dãri, cu impozite, le luau animalele ºi i-au trecut pe
toþi în colectiv pânã în 57” (Chivu Grigore, 80 de ani) sau “întâi
s-au înscris oamenii sãraci, care nu aveau pãmânt, animale ºi
pe urmã ºi pe cei bogaþi, cu animale….” ( ªtefan Marin, 73 de
ani). Ei îºi amintesc suferinþele îndurate alãturi de pãrinþii lor:
“Da, ne-au luat ºi mãlaiul din hambar, ne-au luat ºi grâul ºi nu
aveam ce mânca ...” (Bordei Paraschiva, 72 ani).
Ca urmare a hotãrârii noii puteri, la 13 august 1950, s-a
înfiinþat la Slobozia Nouã Gospodãria Agricolã Colectivã
“Al.Petofi”, care din 1964 devine Cooperativa Agricolã de
Producþie “Al. Petofi”. În anul 1952, în aceastã gospodãrie
erau înscrise 107 familii, iar terenul pe care aceasta îl avea
în exploatare totaliza 621,50 ha. Dimensiunile cooperativei
agricole au sporit în anul 1970, fiind înscrise 454 familii,
care exploatau 2172 ha. Cooperativa a obþinut producþie
vegetalã, animalã, avicolã, apicolã ºi piscicolã. Conducerea
era exercitatã de Adunarea Generalã, preºedinte, Consiliul
de conducere ºi Comisia de revizie.

Prof. Maria POPESCU

ISTORIA POVESTITÃ A
COMUNITÃÞII DIN
SLOBOZIA NOUÃ
(urmare din numãrul trecut)
ªi locuitorii din Slobozia Nouã s-au jertfit, încurajaþi de
credinþa cã luptã pentru apãrarea þãrii, care pentru ei însemna
de fapt sã-ºi apere familia, pãmântul ºi libertatea. Chiar dacã
satul s-a înfiinþat dupã Rãzboiul de Independenþã, aflãm, dintrun act emis de primãrie, în anul 1933, cã în Slobozia Nouã se
mai afla în viaþã un veteran, care luptase în rãzboi: “Stan
Radu, zis ºi Costache Stan, gradul soldat, contingentul 1876,
din Regimentul 8 Buzãu, compania 5 Slobozia”1. Este posibil
ca el sã fi primit pãmânt aici, o recompensã pentru cã se
luptase pentru þarã.
Pentru a-ºi cinsti eroii, comunitatea a ridicat în perioada
interbelicã un monument, aºezat într-o micã incintã în colþul
de nord-est al curþii bisericii, la ºosea. Realizat din piatrã, are
formã de obelisc fixat pe un trunchi de piramidã cu trei trepte.
La partea superioarã se aflã un vultur cu aripile larg deschise.
Pe laturile obeliscului sunt fixate plãci de marmurã care
amintesc pe fiii satului cãzuþi în rãzboaiele mondiale.
Comunitatea i-a cinstit pe aceºti fii ai satului, dar autoritãþile
nu gãseau înþelegere pentru familiile, care, rãmase fãrã
sprijin, încercau sã facã faþã vremurilor grele. Este
impresionantã Reclamaþia fãcutã de locuitorii din comuna
Slobozia Nouã, adresatã prefectului judeþului Ialomiþa, în data
de 24 februarie 1940 2, prin care aratã cã nu au primit
ajutoarele de concentraþi, din cauza autoritãþilor
administrative:
“Cu lacrimi în ochi ºi cu genunchii plecaþi vã aduc la
cunoºtinþã nelegiuirile petrecute în comuna Slobozia Nouã.
A fost ordin sã se dea lemne la concentraþii nevoiaºi ºi lipsiþi
de mijloace, însã s-a petrecut altfel. Aici au primit fruntaºii,
neamuri cu dl. Primar, vã dau exemplu pe locuitori, Gh.
Rezeanu, vãr cu dl. Primar, are 10 pogoane cumpãrate fãrã
moºtenire, al doilea, pe Stelian Maria, cumnat cu dl. Primar,
cu firmã de bãcãnie ºi fruntaº al comunei a beneficiat de
lemne ºi Gavrilã Iacob, Oprescu Gh., Zaharia G. Tãnase ºi
alþii care au fost câte o lunã concentraþi la jandarmii rurali.
Care acum sunt desconcentraþi. Nu înþeleg, domnule prefect,
ca aceºti locuitori fruntaºi ai comunei sã beneficieze de
acestea, fãrã a fi în drept. Iar eu, Dumitru Ene, ºi cu restul mai
jos, ºi toþi fiind concentraþi pe ziua de 5 august 1939, ºi în
prezent, fãrã niciun fel de mijloace, din ambiþia domnului
primar, nu am beneficiat de nimic. (…) din doi cai pe care iam avut am fost nevoit sã vând unu, care mi-a rãmas
neconcentrat, sã-mi întreþin soþia cu trei copii ºi pe bãtrânul
meu tatã în etate de 76 de ani, care se aflã tot în sarcina mea.
(…) Vã rog cercetaþi personal, nu daþi delegaþia d-lui pretor, fiind
în strânse legÎturi cu dl. primar. (…) Noi, care suntem români,
trebuie sã ne jertfim pentru patrie, nu sã jefuim, noi am contribuit
la lista de subscripþie pentru înzestrarea armatei, cercetaþi
neamurile d-lui primar, dacã se gãseºte vreunu înscris”.
O altã situaþie apare în timpul rãzboiului, în 1943, când
familia soldatului Stan Ion, contingentul 1928, din Regimentul
3 artilerie ºi familia sergentului Bãncilã Ion, contingentul 1934,
din Regimentul 23 Infanterie, reclamã cã nu au primit
ajutoarele legale de concentraþi3.
De data aceasta, primãria este nevoitã sã rãspundã domnului
prefect care sunt motivele pentru care nu s-au acordat acele
ajutoare. Este cel puþin interesantã motivaþia în cazul familiei
lui Bãncilã Ion, din care reproduc câteva fragmente: “Familia
sergentului Bãncilã Ion n´are dreptul la ajutor, neavând copii,
soþia este validã ºi în stare de a munci. (…) Soþia reclamantului
este validã, în prezent poate munci, neavând copii care s-o
reþinã de la munca câmpului care în timpul de faþã avându-se
în vedere lipsa de braþe este bine plãtitã”4.
Oare autoritãþile înþelegeau drama acestor familii sau a
soldaþilor, care departe fiind, în tranºee, se gândeau la cei pe
care i-au lãsat acasã fãrã sprijin ? Este greu sã ne imaginãm
astãzi, cum a primit vestea morþii lui Spânu Stan, soþia lui
Maria, sau copiii sãi, Ion, de 3 ani, Aneta, de 9 ani, Lenuþa, de
7 ani ºi Teodora, de 5 ani. ªi ne gândim cum au supravieþuit
Mãriuca ºi fiica ei, Olimpia, de 1 an, când tatãl, Muºat Vintilã
– cãzut pe front – aveau o avere ce însemna o casã ºi un
hectar de pãmânt5.
Este important sã-i amintim ºi sã-i pomenim pe cei care ºiau sacrificat tot ce au avut mai scump, sã preþuim efortul lor ºi
al familiilor îndoliate, pentru cã, astãzi, noi nu am fi ceea ce
suntem, fãrã jertfa acestor oameni umili.

MONUMENTUL EROILOR DIN
SLOBOZIA NOUÃ
Dupã încheierea celui de al Doilea Rãzboi Mondial,
combatanþii care au supravieþuit rÎzboiului, s-au întors pe la
vetrele lor, încercând sã revinã la normalitate, la viaþa de
dinainte. Dar aºa cum spunea ºi Marin Preda “timpul începuse
sã-ºi piardã rãbdarea cu oamenii”6, pentru cã norii negrii se
adunaserã deasupra þãrii noastre.
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COMPONENÞA G.A.C. LA 31 DEC.
1952
Nr. familii

Profitând de prezenþa trupelor sovietice pe teritoriul
României, comuniºtii vor prelua puterea, iar pentru a-ºi atinge
þelul, nu se vor da în lãturi de la nicio josnicie. De exemplu,
într-un raport al Postului de Jandarmi Amara, din 1945, se
precizeazã: “În ultimul timp, la sate, membrii organizaþiei de
stânga fac o intensã propagandã printre sãteni pentru a-i
determina sã se înscrie în Frontul Naþional Democrat, folosind
urmãtoarele mijloace:
Exponenþii acestor organizaþii controleazã morile, presele
de ulei ºi dãracele de lânã, unde þãranii sunt obligaþi sã
meargã… Ori aceºtia nu pot sã obþinã rând decât dacã se
înscriu în Partidul Comunist iar cei ce refuzã fiind condamnaþi
sã aºtepte 2-3 sãptãmâni; exasperaþi de asemenea ºicane,
sunt nevoiþi sã accepte sã se înscrie”7. Ce ar fi putut sã facã
þãranii noºtri, când aveau de ales între a-ºi condamna familia
la moarte, prin înfometare, sau sã se înscrie în Partid, au
fãcut ceea ce comuniºtii se aºteptau oricum sã facã.
Un alt exemplu grãitor este oferit tot de un document al
jandarmilor din Amara, din acelaºi an, care afirmã: ”Locuitorii
din Slobozia Nouã sunt nemulþumiþi pentru cã zahãrul s-a
distribuit de la d-ul (domnul) Primar de acasã, iar funcþionarilor,
care nu s-au înscris în Frontul Plugarilor, nu li s-a dat zahãr.
Se mai fac ºicane locuitorilor care scot diferite acte de la
Primãrie, obligându-i sã se înscrie în organizaþia Frontului
Plugarilor”8.
Nu trebuie sã ne uimeascã procedeele utilizate de oamenii
numiþi de ei, având în vedere cã cei care s-au înscris primii în
partid erau, în marea lor majoritate, dintre cei mai corupþi : “În
comuna Slobozia Nouã a fost numit un secretar comunal (de
cãtre comuniºti – n.n.) un cetãþean care a mai fost secretar
comunal ºi a fost condamnat la un an de închisoare pentru
delapidare, pedeapsã ce a ºi executat”9.
Deºi rezultatul alegerilor, organizate în data de 19
noiembrie 1946, a fost falsificat de comuniºti, în Darea de
seamã, care poartã semnãtura ºefului Postului Slobozia Nouã
ºi Amara, se precizeazã:
1) Votarea a decurs în ordine ºi liniºte.
2) Nu s-a petrecut niciun fel de incident în aceastã secþie
de votare.
3) Cetãþenii în alegeri s-au prezentat liniºtiþi, nu s-au abãtut
de la ordinele primite de la autoritãþile competente însãrcinate
cu menþinerea ordinei.
4) Alegerile au decurs în mod normal ºi cu reuºita
guvernului”10.
Ori când s-a mai întâmplat în istoria alegerilor din România
ca totul sã decurgã atât de bine? Era de fapt începutul unei
politici de cosmetizare a adevãrului care trebuia întotdeauna
sÎ fie pe placul autoritãþilor.
Dupã preluarea puterii, comuniºtii încep sã punã în practicã
programul lor care însemna naþionalizarea, colectivizarea ºi
industrializarea. Zvonuri alarmante privind pericolul
colectivizãrii au început sã circule încã din 1944, datoritã
informaþiilor pe care soldaþii români le aflaserã pe Frontul din
Est, acesta fiind de altfel unul din motivele importante pentru
care comuniºtii nu au fost susþinuþi la noi în þarã.
Þãranii de la câmpie s-au opus ºi ei colectivizãrii, fiindcã
pentru ei familia ºi pãmântul erau lucrul cel mai de preþ. Este
adevÎrat cã rezistenþa lor nu a fost una armatã, aºa cum s-a
întâmplat în Banat, în Munþii Apuseni sau în Maramureº, dar
acest lucru s-a datorat imposibilitãþii unei astfel de rezistenþe.
Ei nu erau naivi sã se lase amãgiþi de promisiunile deºarte
ale unui viitor luminos ºi au fãcut tot ce le-a stat în putere

Fãrã pãmânt Sãraci Mijlocaºi Total
32
35
67
Intrate în cursul anului 1952
6
7
39
52
Excluse ºi ieºite în cursul anului 1952
2
10
12
Existente la 31.XII.1952
6
37
64
107
Nr. membrilor de familie existenþi la 31.XII.1952: 287,
din care: Bãrbaþi între 16-60 de ani: 115; Femei între 16-55
de ani: 96; Adulþi incapabili de muncã: 15; Tineri existenþi
între 12-16 ani: 27.
PERSONALUL ADMINISTRATIV ªI DE SERVICIU:
Preºedinte: DIMA BORDEI, 5 clase primare; Socotitor:
MARIN STANCIU, 7 clase primare; Ajutor de socotitor: 1;
Casier: 1; Magazioner: 1.
În concluzie, putem observa cã din totalul populaþiei doar
un sfert se înscrisese în colectiv, aceºtia erau în special
oamenii sãraci, lucru confirmat ºi de bãtrânii satului,
preºedintele era un sãtean care avea o pregãtire
rudimentarã, fapt ce va afecta funcþionarea cooperativei. Se
remarcã, de asemenea, cã nicio femeie nu fãcea parte din
personalul de conducere.
Lucrurile au evoluat pe mãsurã ce comuniºtii erau mai
siguri de putere ºi au reuºit sã punã în aplicare politica de
colectivizare forþatã. Acest lucru este demonstrat ºi în Slobozia
Nouã de situaþia prezentatã în Darea de seamã anualã a
C.A.P. pe anul 197012.
NUMÃRUL DE FAMILII:
Existente la 31 dec. 1969: 454. Existente la 31 dec. 1970: 454.
SITUAÞIA MEMRILOR FAMILIILOR PE CATEGORII DE
VÂRSTÃ:
Total Din care bãrbaþi
Nr. total al membrilor de familie (toate vârstele) 1690
828
Nr. cooperatorilor apþi de muncã:
Bãrbaþi între 16-64 ºi femei între 16-59 538
300
Nr. membrilor de familie apþi de muncã:
care lucreazã permanent în afara C.A.P. 103
80
Nr. membrilor de familie inapþi de muncã 23
7
Nr. membrilor de familie cu vârstã peste 65 de ani:
(bãrbaþi) ºi 60 de ani (femei) 145
53
Nr. membrilor de familie în vârstã de 14 ºi 15 ani 83
40
Nr. membrilor de familie sub 14 ani 798
348
PERSONALUL ADMINISTRATIV ªI DE SERVICIU:
Preºedinte: 1; Contabil ºef: 1; Contabili: 3 (1 femeie); Casier:
1; Magazioneri: 1;Personal de serviciu: 2; Personal la creºe ºi
grãdiniþe de serviciu: 2 (femei); Brigadieri: 4; ªefi de ferme: 2.
Dupã revoluþia din 1989 ºi revenirea la sistemul democratic,
potrivit dispoziþiilor Legii fondului funciar, C.A.P. “Al.Petofi”
intrã în lichidare în anul 1991. Dar retrocedarea pãmânturilor
venea prea târziu pentru þãranii români, care dupã o viaþã de
muncã la colectiv nu mai aveau forþa sã o ia de la capãt :
“Când am fost în putere am muncit la colectiv, când sã
muncesc pentru mine n-am mai putut, am îmbãtrânit” (ªtefan
Marin, 73 de ani).
BIBLIOGRAFIE:
I. IZVOARE:
*Arhivele Naþionale Serviciul Judeþean Ialomiþa:
1) Fondul Primãria oraºului Slobozia: dosare nr. 138/1892,
272/1924, 335/1928, 376/1930, 425/1933, 456/1935553/
1940, 605/1942.
2) Fondul Primãria comunei Slobozia Nouã : nr. 1/1905, 6/
1936, 15/1940, 21/1942, 30/1946, 50/1949.
3) Fondul Pretura Plãºii Slobozia : dosare nr. 11/1928, 20/
1930, 22/1930, 65/1933, 94/1936, 209/1943, 213/1943, 263/
1946, 295/1948.
(continuare în pag. 21)

Alexandru Bulandra

„Mioriþa”
ºi lectura colindelor
Despãrþirea paradigmelor mioritice
Articolul „Mioriþa ºi Colinda Junelui bun – atitudini diferite în
faþa morþii” de Ion Taloº (România literarã, nr.18 din 2014),
mi-a confirmat convingerea cã noua paradigmã privind
înþelegerea fenomenului mioritic, pe care am dezvoltat-o în
lucrãrile mele (trilogia „Mioriþa” ,2011) nu se impune de la
sine, ci presupune confruntarea tenace cu punctele de vedere
ale reprezentanþilor viziunii care a tutelat autoritar cercetarea
de pânã la finele secolului XX. Am numit-o „Mioriþa, varianta
Alecsandri” întrucât susþine cã balada publicatã de Alecsandri
în 1850 a fost culeasã de Alecu Ruso la Soveja în 1846 ºi „
înfrumuseþatã ºi completatã” de poetul-editor de folclor. De
cealaltã parte, nouã paradigmã, „Mioriþa este capodopera lui
Alecsandri”, argumenteazã cã balada este creaþia poetului de
la Mirceºti iar variantele sale orale sunt ulterioare anului 1850.
Ideile lui Ion Taloº reprezintã vechea paradigmã, iar iniþiatorul
viziunii novatoare este Nicolae Manolescu: „Tot efortul
prelucrãrii se desfãºoarã în direcþia formei culte ºi scrise.” („V.
Alecsandri: spiritul cult al folclorului”, 1993) Ipotezele criticului
ºi istoricului literar sunt pertinente iar demonstraþia sa,
construitã în jurul conceptului de scriiturã poeticã, mi-a ghidat
înaintarea în textura neaºteptat de complicatã a descifrãrii
concrete a fenomenului mioritic.
Am avut de învãþat de la toþi cercetãtorii acestui fenomen
unic în cultura românã, între care ºi Ion Taloº. Unii dintre ei
– Dumitru Caracostea, Adrian Fochi, Alexandru Amzulescu ºi-au dedicat mare parte din viaþã înþelegerii tainelor „Mioriþei”.
Obstacolele în calea cunoaºterii au fost reale: de la tehnicile
de ambiguizare folosite de autorii colindelor transilvane pânã
la comportamentul disimulat al lui Alecsandri în calitate de
creator, culegãtor ºi editor de folclor. A fost nevoie de o
abordare multidisciplinarã, coerentã ºi consistentã, care sã
punã în valoare acumulãrile vechii paradigme, pentru a
reuºi saltul dincolo de limitele ei. Aºa am ajuns sã vãd altfel
aceleaºi aºezãri de cuvinte.
Lectura improprie din concepþia capodoperei
lui Alecsandri
În primul raport de cercetare a fenomenului mioritic, „Vasile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa – o anchetã literarã” (2006), am
arãtat cum a compus poetul de la Mirceºti balada „Mioriþa”,
motivaþia acestui act ºi sursele sale folclorice. Rolul declanºator
l-au jucat douã texte de colind primite de poet din Transilvania
în urma anunþului din revista „Propãºirea”, unde era redactor
în 1844, anunþ reprodus de George Bariþiu în „Gazeta de
Transilvania”. Într-un text a citit despre doi pãcurari care fãceau
legea unui al treilea, iar în celãlalt de o oaie care vorbea cu
Dumnezeu. Astfel s-au nãscut, în mintea combinativã a
prozatorului, dramaturgului ºi poetului moldovean, schema
narativã ºi sugestia oii nãzdrãvane din „Mioriþa”. Utilizând
clasificarea lui Adrian Fochi din monumentala lucrare „Mioriþa.
Tipologie, Circulaþie, Genezã, Texte”, 1964, am demonstrat cã
primul text de colind aparþine tipului de câmpie al colindei
pãcurarilor, iar al doilea este o variantã a colindei cunoscutã
sub titlul „Ciobanul sãtul de ciobãnie”.
Creatorul „Mioriþei” a sãvârºit o lecturã improprie genului
celor douã texte ardeleneºti, considerându-le ca fiind
fragmente de baladã. De aceea, va adãuga linii de punctepuncte dupã textul conceput de el, pentru a arãta cã este
incomplet, lipsindu-i deznodãmântul. El nu avea cum sã ºtie
cã astfel de colinde, spre deosebire de cele cunoscute,
moldoveneºti, constituie „proiectarea poeticã a unei scheme
de ceremonial, în care elementele alegorice ºi fabuloase
alterneazã cu cele descriptive. (...) Dacã într-un mesaj epic
propriu-zis elementele descriptive sau lirice sunt subordonate
cu totul structurii narative, într-un mesaj ritualic aceleaºi
elemente apar pe plan de egalitate cu cele narative ºi, în
consecinþã, îºi permit inadvertenþe logice.” (M. Pop, P.
Ruxãndoiu, „Folclor literar românesc”, 1978)
Paradoxal, mai toþi cercetãtorii, cu puþine excepþii, între care
Dumitru Caracostea, fac aceeaºi greºealã, în analizã trecând
peste colindã direct la baladã, întrucât considerã cã în colinda
pãcurarilor nu este vorba de imaginea unui gest ritual ci, la fel
ca în „Mioriþa”, de o dorinþã individualã formulatã ca testament.
De aceea, în volumul „Masca pãcurarului” (2009), am continuat
investigaþiile folcloriºtilor privind colinda pãcurarilor pe
urmãtoarele direcþii: descoperirea sursei sale rituale în sistemul
de rituri, prescripþii ºi credinþe ale vieþii pastorale; descifrarea
genezei textului ca trecere de la ritul respectiv la imaginile
literare; realizarea funcþiei de urare prin cântarea textului în
lumea pentru care a fost creat. ªi iatã ce am descoperit.
Descifrarea etnofolcloricã a colindei pãcurarilor
„La vârfuþu muntelui/ Dimineaþa lui Crãciun /Sunt vreo trei
pãcurãraºi./ Cei mai mari / Îs veri primari,/ Cel mai mic îi
strein tare./ Tot îl mânã ºi-l adunã/ Ca s-abatã oile./ Pânã oile
abãtè,/ Lui grea lege îi fãcè:/ O pân( i ) puºce sè-l împusce/
Ori în sabie sè-l arunce./ El din grai aþa grãia:/ – Dragilor fraþi

ºi fârtaþi,/ Pe mine nu mã-mpuºcaþi/ Fãrã capul mi-l luaþi/ ªi
pã mine mã-ngropaþi/ În turiºtea oilor,/ În jocuþul mieilor./ Pã
mine pãmânt nu puneþi,/ Numai dragã gluga mea/ ªi drag
fluieraºul meu./ Când vântu a trãgãna/ Flueraºul m-a cânta;/
Când a sufla vântu lin/ M-a cânta ca p-un strein;/ Când a
sufla vântu-ncet/ M-a cânta ca p-un secret./ Oile cele cornute/
Mândru m-or cânta pe munte,/ Oile cele bãlãi/ Mândru m-or
cânta pe vãi,/ Oile cele seine/ Mândru m-or cânta pe mine.”
(Ion Pop-Reteganul, Colinde) Textul trimite la o practicã ritualã
ce se desfãºoarã aievea. Întrebarea care m-a condus la
imaginea-referent a fost urmãtoarea: care dintre obiceiurile
cunoscute în etnofolclorul românesc se aseamãnã cu aceastã
imagine-comentariu? Rãspunsul a fost: jocul cu mãºti
animaliere turca sau cerbuþul. Cu acest prilej am mai aflat cã
1din 3 colinde româneºti poartã amprenta obiceiului
tradiþional al purtatului ºi jucatului mãºtii.
Autorul colindei pãcurarilor ºi-a construit textul cântecului
de urare pe temeiul unei inovaþii: a corelat obiceiul turcii cu
practica utilizãrii craniilor de taurine ca însemne apotropaice,
constatând cã au un element comun - capul încornorat. Ideea
de scenariu era: divinitatea reprezentatã de turcã cere
însoþitorilor ei, atunci când se aflã lângã staulul oilor din curtea
gazdei colindate, sã-i fie pus capul în gardul strungii unde, la
primãvarã, gospodarul îºi va þine oile ºi mieii ce se vor naºte.
Una din condiþii era ca ºi stãpânii de oi colindaþi sã perceapã
aceastã alãturare ºi sensul ei de urare ºi de protecþie a turmelor.
Ori, nu peste tot masca turcii are cap de bovideu, de berbec
sau de cerb – respectiv capete încornorate care, desprinse
de costumul-mascã dupã încheierea colindatului, sã fie
îngropate la primãvarã în strungã ºi mutate, odatã cu ea, pe
locul de pãºunat alpin. Acolo unde ea este perceputã ca
reprezentând curcanul, cocoºul, porumbelul sau vulturul,
raþionamentul magic nu se mai concretizeazã. Aºa se face
cã, deºi cele peste 270 de variante ale textului de colind
descriu secvenþe din jocul turca, asemeni arhetipului, în aceste
zone etnofolclorice el nu-ºi mai realizeazã funcþia de urare ºi/
sau felicitare. Pãcurarul strãinel, care va muri în colindã, îºi
pierde referinþa mitico-simbolicã de zeitate – Taurul celest -, ºi
rãmâne un pãcurar: mai întâi cu înþelesul de membru cu rol
conducãtor în ierarhia cetei de colindãtori vãzutã ca „turmã de
oi”, ºi mai apoi ca pãstor de oi adevãrate.
Douã colinde surori
În articolul la care facem referire, Ion Taloº prezintã Colinda
Junelui bun, unde tânãrul se luptã cu leul, regele animalelor,
ca exemplu de atitudine în faþa morþii diferitã de aceea a
ciobanului mioritic. În „Masca pãcurarului” am analizat ºi tipul
de colindã Leul pentru a descifra formula lei-pãcurãrei din
patru variante ale colindei pãcurarilor din zona Clujului. Aºa
am vãzut cum, în cele trei subtipuri ale ei, leul se luptã cu
voinicul, este peþitor, preferat de fata de mãritat ºi, în plus, e
parte într-o disputã pentru oi. În „Lupta voinicului” (A.Viciu,
1914), scopul întâlnirii cu leul este „Sã ne-alegem de viteji”.
Când voinicul vrea sã-1 omoare, leul îl sfãtuieºte: „Ci mã leagãn curea neagrã,/ ªi mã scoate jos la þarã:/ Jos la þarã-n târgul
mare/ Pe uliþa grecilor/ De-þi fã falã fraþilor/ ªi cinste pãrinþilor/ Cai prins leu nevãtãmat,/ Nici de sabie tãiat, nici de puºcã
împuºcat,/ Numai de luptã luptat!” În codul de gen al colindei,
leul transmite urarea adresatã tânãrului care acum, împreunã
cu pãrinþii ºi fraþii sãi, primeºte ceata de colindãtori ce-i dedicã
aceastã colindã. La fel în „Colinda junelui”.
Leul vorbeºte, poartã arme, reacþioneazã la înþepãturi,
danseazã, este blamat! Era evident cã acest personaj, numit
ca regele animalelor, are manifestãrile unui om integrat vieþii
sociale. La întrebarea „De unde apare leul în colinde?”, am
rãspuns „Din Psaltire !” Psalmistul se roagã lui Dumnezeu
(Psalmul 57): „ªi leilor le despicã/ Fãlcile cu care stricã,/ Fãi ca apa ce-i vãrsatã,/ Ce nu-i în samã bãgatã./ ªi arcul sã-º
tragã moale,/ Sã sã slãbeascã din foaie...” ªi leul din psalmi
are arc! Mai mult, ca ºi în colindã, leul ºi zmeul stau împreunã:
„Pre vasilisc ºi aspidã/ Vei umbla ca pre omidã./ ªi-i cãlca
leul ºi zmãul/ ªi nu te v-atinge rãul.” (Psalmul 90) Am citat din
„Psaltirea în versuri” (1673) a mitropolitului Dosoftei al
Moldovei pentru larga ei circulaþie în mediile româneºti din
toate provinciile ºi pentru apropierea în timp de „Psaltirea” în
versuri calvinã, tradusã din maghiarã pe la 1648-1650 de
ªtefan Fogarasi, cunoscutã ºi în zona etnofolcloricã
Hunedoara, centrul de iradiere a colindei leului.
Leul din „Psaltire” este duºmanul lui Dumnezeu ºi al Bisericii
Sale, asupritor al credincioºilor, într-un cuvânt un om rãu, cu
manifestãri de animal sãlbatic. Autorul colindei leului ar fi
putut atribui apelativul „leul” unuia dintre personajele jocurilor
cu mãºti, toate aflându-se în aceeaºi posturã anticreºtinã.
Care era acel joc ºi ce personaj ar fi putut fi prezentat ca fiind
leul? Iatã rãspunsul lui
Tibold Schmidt (revista
„Transilvania”,1911): „Turca e cunoscutã în comitatul nostru
sub diferite nume. În Þara Haþegului o cunosc sub numele
cerbu, cerbuþu, în partea vesticã sub þurca, iar în þinutul
Geoagiu ºi Zlatna, sub turcã.” Într-un fragment de colind din
zona folcloricã unde sunt atestate atât jocul cerbuþul cât ºi
colinda leului, am citit: „Nu ºtiu leu-i,/ Nu ºtiu smeu-i,/ Nu ºtiu
cerbu-i stretinior.”(Ovid Densuºianu, „Graiul din Þara Haþegului”,
1915). Întrebarea fireascã a fost: Cine însoþeºte cerbul în jocul
cu mãºti din Haþeg? Blojul ºi conducãtorul mãºtii. Puºca de soc

a blojului trimite la puºca din colinda leului. În limbajul textelor
bisericeºti (Sinopsis-urile din ultimul sfert al veacului XVIII),
cerbul sau turca stau pentru Idol, Satana, iar blojul ºi conducãtorul
turcii sunt mãscãricii ghiduºi.
Cele doua texte de colind - a leului ºi a pãcurarilor - descriu
acelaºi joc cu mãºti vãzut din puncte de vedere distincte. Legii
pe care verii primari vor sã o facã pãcurarului strãinel îi
corespunde, în colinda leului, porunca împãratului; dacã
acesta cere ca leul sã nu fie puºcat sau tãiat, legea impune ori
sã-1 puºte, ori sã-1 taie pe micul pãcurar; leul se luptã
voiniceºte pe când strãinului i se ia capul. Aici gãsim un punct
tare al comparaþiei: leul este singurul personaj zoomorf din
colinde care se luptã pentru a-ºi salva viaþa, pe când pãcurarul
strãinel este omorât ca un vânat, deci ca un personaj zoomorf;
cu alte cuvinte: leul nu trebuie sã moara, pãcurarul strãinel da! Dacã voinicul este felicitat pentru prinderea leului, verii
primari care-i fac legea strãinului nu apar ca viteji.
Lectura etnofolcloricã a colindei pãcurarilor confirmã
„Indexul tipologic ºi bibliografic al colindei” (M.Brãtulescu,
„Colinda româneascã”, 1981): personajele omorâte sau
ameninþate cu omorul în colinde sunt animaliere. Mai exact:
mãºti zoomorfe. Prin urmare, atitudinea ciobanului strãinel
din colinda pãcurarilor este dictatã de rolul pe care-l
interpreteazã în jocul turca, unde divinitatea ancestralã
trebuie sã moarã odatã cu sosirea iernii ºi sã reînvie la
primãvarã. Iar vitejia junelui bun în lupta cu leul este doar o
afirmare a unei atitudini într-un joc cvasiteatral al cetei de
flãcãi colindãtori ºi nu un comportament real.
Argumentele celui mai mare folclorist ardelean
Atunci când am reconstituit modul în care poetul Vasile
Alecsandri a conceput balada “Mioriþa” am utilizat ca sursã
referenþialã o variantã de colinda pãcurarilor din colecþia lui
Ion Pop-Reteganul. Cuvântul “secret” din aceastã variantã
m-a ajutat sã-l introduc pe “strãinel” în zona enigmisticii
populare pentru a-l putea descifra. A fost ca o mânã întinsã
peste timp de un intelectual al satului ardelean unui confrate
din Câmpia Bãrãganului interesat de mesajul textului.
ªi tot de la Ion Pop-Reteganul a rãmas, întâmplãtor sau nu,
în manuscris, o colindã, “de fapt o variantã a „Mioriþei”, cu
singura deosebire – ne spune Ion Apostol Popescu, autorul
monografiei despre folcloristul ardelean – cã episodul
dramatic este înlocuit cu unul plin de voie bunã. Iatã începutul
ei: Pe la poala cerului,/ Pe la drumu raiului,/ Trei pãcurãrei,/
C-un cerb dupã ei/ În zori se-ntâlnirã/ ªi-mi se sfãtuirã/ Cã-n
jocuþ de miei/ Se meargã ãi trei/ Dup-a lor mireasã/ Prin
grãdinã-aleasã...” Acest fragment cuprinde cea mai simplã ºi
limpede dovadã a corectitudinii lecturii pe care am sãvârºito: alãturarea cerbului celor trei pãcurari.
Noul indiciu al preocupãrii “celui mai mare folclorist
ardelean” (I.Muºlea) ca nu cumva textul atât de bine încifrat
al colindei pãcurarilor sã ajungã de neînþeles, descoperit
într-o prelucrare a baladei „Mioriþa”, demonstreazã atât
convingerea folcloriºtilor ºi intelectualilor satului din
Transilvania privind relaþia dintre colinda pãcurarilor ºi balada
scrisã de poetul moldovean Vasile Alecsandri, cât ºi
disponibilitatea lor de a recompune cele douã creaþii în alte
ºi alte variante – fie de colind, fie de baladã. Aºa au apãrut
unele tipuri ºi subtipuri ale colindei pãcurarilor ºi, cum am
arãtat în primul raport de cercetare, varianta oralã-model a
baladei lui Alecsandri care a fost preluatã în repertoriul
lãutarilor – profesioniºtii genului – strãbãtând astfel
Transilvania, Banatul, Oltenia, Muntenia, Vrancea, pentru a
ajunge înapoi, în Moldova, la Vaslui, în 1876, dupã 24 de ani
de la intrarea Mioriþei lui Alecsandri în Ardeal.
Pe acest parcurs, ea a semãnat expresia “veri primari” în
toate zonele folclorice de circulaþie a baladei “Mioriþa”. Apelativul
acesta a apãrut în zona Banatului ºi Munþilor Apuseni, la
intersecþia dintre cuvântul sârbesc dever, care înseamnã, în
ceremonialul nupþial, conducãtorul miresei, cu sinonimul sãu
românesc vornic primar. Cu originea lui atât de specialã, acest
nume, care desemneazã un rol ceremonial de prim rang în
colindatul cu mãºti, a rãsãrit în cercetarea noastrã asupra
colindei pãcurarilor pentru a tranºa discuþia privind sursa
celor mai vechi atestãri ale formelor locale ale baladei “Mioriþa”.
Lectura mitico-simbolicã a „Mioriþei”
Din punctul de vedere al conþinutului, balada „Mioriþa”
prezintã o situaþie aparte: doi ciobani se sfãtuiesc sã-l omoare
pe un altul. Un astfel de conflict este o imposibilitate în contextul
baladelor pastorale: „Indicele tematic ºi bibliografic” al
baladelor populare româneºti ( Al. I. Amzulescu, 1964) aratã
cã duºmanii tipici ai ciobanilor ºi turmelor de oi sunt hoþii ºi
haiducii. Rezultã cã lectura în cheie pastoralã a Mioriþei
trebuie pusã sub semnul întrebãrii. În cazul „Mioriþei” culte, am
dovedit, pe urmele lui Mircea Eliade ºi Alexandru Paleologu,
cã o lectura mitico-simbolicã este pertinentã ºi coerentã: sub
mantia unui scenariu pastoral autohton, V. Alecsandri ascunde
credinþe ºi legende mitice româneºti precum ºi simboluri
cunoscute fraþilor masoni francezi, prieteni ai românilor.
(„Tainele Mioriþei”, 2008) Pentru „Mioriþa” folcloricã, o astfel de
lecturã este posibilã numai în mãsura în care variantele sale
conservã elemente din prototipul - Alecsandri care trimit la
universul mitic românesc; mioara nãzdrãvanã ºi versurile „De
trei zile-ncoace/ Gura nu-þi mai tace” pot deschide cerul mirific
al credinþelor populare ºi pentru eroul ºi receptorul ei. În
aceastã lecturã, atitudinea ciobanului în faþa morþii este
circumscrisã unui scenariu iniþiatic, depãºind cadrul unei
întâmplãri fictive pe drumurile transhumanþei.
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nicio piatrã pe inimã
în miez de noapte
somnul s-a despuiat de vise ºi a încãlecat poemul în care
dorinþele sunt cotate la bursã dupã moda timpului
ce ne traverseazã
locul acesta unde iluzia adorã sã-ºi facã de cap
unde cad ninsori ºi prin mine
poemul înainteazã greu pe drumul dintre
lacrimã ºi zâmbet
gerul muºcã din cuvinte
doar piele ºi os
scotocesc prin cele mai albe previziuni
sã pot legaliza tãceri fãrã
vicii de procedurã
dimineaþa
nu mai gãsesc nicio piatrã pe inimã
versurile ºi-au înfipt semnificaþiile cât mai adânc
în foºnetul paginii de sub pernã.

mult prea sau foarte
un cântec venit de aiurea se încâlceºte prin pãr,
urcã treptele scãriþei,
hãlãduieºte amintindu-mi cum mã tãvãleam
prin zãpadã
ºi primãvara mã gãsea albã,
albã ca fila unei cãrþi în care s-au înecat cuvintele
(din ele speram sã îi fac adãpost unui poem de dragoste)
îþi ºoptesc despre
ºi încã
degetele tale se rãzvrãtesc,
învârt þigara scuturând tutunul,
dacã am fost mult prea sau foarte
sã ºtii cã mã tãvãlesc toatã noaptea prin paturi strãine
alerg cu viteza unei sãgeþi albastre care sãrutã toate gãrile
ºtiu, chiar nu am pic de ruºine
dimineaþa, fug din visele bãrbaþilor ºi încã mai pãstrez
cioburi de cer înfipte în ochi
aº putea, printr-un efort de memorie, sã-þi traduc refrenul
rostogolit la picioare
pe care îl iei la ºuturi ca pe un maidanez cãruia nu i-ai
lãsa nici
osul zilei de ieri
tu, care ai ºcoala vieþii ºi þi-ai asumat atâtea
fãrã sã te îndoieºti o clipã
înþelegi cã atunci când fredonez muºc cu poftã din
fericire
nici mãcar nu ºtiu sã scriu, am doar
aerul
unui om afectat de timpul care odatã ºi-odatã
ne va zdrobi umbrele de asfalt
ºi aceste cuvinte
care se gudurã pe lângã
le mângâi ºi le tot promit câte un loc cãlduþ pe-aici
unde sã îmbãtrâneascã.

insomniile
tu ºtii
cât de adânci sunt nopþile
ºi pânã unde se scurge întunericul
când zilele devin atât de plictisitoare
încât se dizolvã fãrã
nicio urmã
o muºcãturã care sã aminteascã
cine sau ce am fost
unul pentru celãlalt
pânã aici
rostogoleºte-þi gândurile
din când în când
silenþios am sã le meºteresc înþelesul
pe limba mea
nimeni nu va afla cu ce mi-am umplut
insomniile
mãr copt ºi scorþiºoarã
somnul s-a cuibãrit în mine
ºi a aprins toatã miriºtea
au ars amintiri din care nu mi-a rãmas decât

aroma de mãr copt ºi scorþiºoarã învãluind cuvintele
pe care vreau sã le duc pânã la capãt
pânã la capãt sã vadã ºi ele
cât de greu le mai gãsesc un sens
cât de cocoºatã e lumea când primesc veºti despre
inflaþie ºi alte cele care promit belºug de dureri
cât de oarbe sunt zilele prin care
ne tãvãlim viaþa cea pãtimitoare de idealuri
pânã la capãt le duc lângã
alte cuvinte reîncarnate unde metafora dã ghionturi morþii
spre exil

ªtefan NEAGU

Paragina…ºi refuzul paraginii
Cu admiraþie - Domnului Nicolae Teoharie,
pentru nemoartea ideii nobile de cafenea
Odinioarã, aici sãpau ocnaºi,
Vieþaºi liniºtiþi, împãcaþi cu munca silnicã
În aceastã groapã vizionarã.
Doamne, pe toþi i-ai iertat,
Drept pentru care excavatoarele acum
Sunt atât de scumpe ºi chinuitoare
Lucrând singure dupã pendula Infernului
ªi fãcând atâtea ravagii
Sub azurul torid.
Rãgetul social inutil e,
Chiar dacã bombardamentul
A încetat.
Limuzinele se strecoarã printr-un urdiniº
Atât de îngust.
Parbrizele le spalã sângele plound în ºiroaie.
Rãmânem toþi pe margine
Într-o nemiºcare savantã
Aplaudând pustiul adânc.
Având toate drepturile sã protestãm,
Sã cerem anchete,
S-aºteptãm procurori de nãdejdeLa nevoie, sã invocãm “sudãlmi ºi lovituri”,
Doar s-o face odatã curat
Prin canalele aurului murdar.
Odinioarã, atâþia trandafiri am furat
De pe aleile antice din centru.
Taverna micuþã, rotundã n-a rezistat
Decât ca un viciu impecabil tolerat
În spaþiul acela ,,concentraþionar”,
Rapoartele asupra conduitei noastre
De-atunci sunt pãstrate intacte:
Când veneam cu absintul de-acasã fiecare…
Trãiam locului, enigmatici, deloc izolaþi,
Aproape gemeni,
Deloc “poetes maudits”, posaci dar tineri
Cântând pe vechi canoane de beþii;
Verlaini de catifea, ºi Corbieri deloc livizi
Dintr-o Comunã propice doar visurilor Blande,
Rollinati narcisiºti, deloc halucinanþi,
Moreasi prematur intonând cantilene impure
Zburând ca niºte fluturi fosforescenþi în oglindã
Cu viteza neantului…
Fãrã stilete la ºold, fãrã pistoale
Vânând doar galeºi bastarzi alexandrini
Sunând atât de dulce-n genunea tinereþii
Acum atât de-atroce ajunserãm cu toþii
Doar greieri bãtrâni speriaþi de rãzboi.

Pe care poezia îi spânzurã
ªi-i þine la uscat sã-i pãleascã
Azurul ritos cu sprâncene de sârmã ghimpatã.
Doamne, aici nimeni nu mai are o zi lucratã,
ªi totu-i
Ca o înmormântare bucuratã;
Grinzile-nalte de ruginã consolideazã încã
Palatul cel Mare.
Alãturi în adânc, pãmântul galben
E bucuros sã primeascã noi ºobolani,
Dar ei îl refuzã…
Deja unii pentru alþii nu vor mai fi
Vrãºmaºi niciodatã,
Deºi forþa majorã acum îi obligã
Sã-ºi sape alte tuneluri de bejenie;
Ei singuri purtând cu demnitate
Glugi micuþe de zeghe. Doar la o aruncãturã de zar
Retrãgându-se spre iarnã
Ca din faþa gloanþelor
ªi a gazelor asfixiante,
ªi a focului
Care vine ºi vine
Din vãlmãºagul miliardar…
Privim castanii decapitaþi, ºi stejarii - toþi raºi
Duºi prea violent sã ardã-n Depozitul Amãrãciunii.
Curând toate vor fi pe-aicea
“cocioabe fãrã zid”
Sub nicovala marmurei eterneMarmurã cenuºie, murdarã
ªi fãrã nici un epitaf,
Mãcar un epitaf despre îndrãgostiþi,
Despre tinereþea care ne-a fost
Tuturora odinioarã
Atât de sfântã ºi clarã.
(Sept.-nov. 2015)

La Urziceni, sãptãmâna
trecutã Constantin Þoiu
a fost, din nou, la el acasã
Biblioteca Municipalã “Constantin Þoiu” Urziceni a
organizat, miercuri 25 noiembrie 2015, la Sala de Consiliu
a Primãriei Municipiului Urziceni o manifestare
comemorativã dedicatã evocãrii personalitãþii scriitorului
Constantin Þoiu, Cetãþean de Onoare al Municipiului
Urziceni, al Judeþului Ialomiþa ºi Patronul Spiritual al
Urziceniului. Evenimentul a fos prilejuit de lansarea
volumului „Jurnal intim” de Constantin Þoiu, versiune de
Alexandru Bulandra, apãrut la Editura “Paideia” din
Bucureºti. Versiunea propusã cuprinde note culese din
18 caiete donate de scriitor Bibliotecii Municipale
“Constantin Þoiu” Urziceni. Manifestarea a avut loc cu
sprijinul Primãriei Municipiului Urziceni, al Asocaþiei
Culturale „Helis” ºi sub egida Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Bucureºti de Criticã, Eseisticã ºi Istorie
literarã. Manifestarea a continuat la Internatul Colegiului
Naþional „Grigore Moisil” cu un ceremonial de pomenire.
La eveniment au participat scriitorii Aureliu Goci, Radu
Voinescu, Preºedintele Filialei Bucureºti de Criticã,
Eseisticã ºi Istorie Literarã, Alexandru Bulandra,
organizatorul manifestãrii, Gheorghe Dobre, ªerban
Codrin, Nicolae Teoharie, Costel Bunoaica, Florin Ciocea,
Dan Elias, Titi Damian, Ion Vãduva, Grigore Spermezan,
Dan Laurenþiu, Traºcã Puºchin, Lili Balcan, Nicolae
Petrache, Constantin David, Constantin Balcan, George
Cãlin, Nicolae Puiu Iliescu, Marian Nicolescu; muzeograful
Gheorghe Ciutacu, Dorina Ene, Ion Ene, Marcela Marinicã,
Luminiþa Constantinescu, Evdochia Pavunev, Mihai Dane,
primarul Constantin Sava, viceprimarul Nicolae Cristea,
pr. Nastasia Marin, Ion Dumitrescu, Nicolae Tache, Elena
Iatan, Iulia Mãndiþã, Ivan Carmen Mirela, Carmen Ichim.

De pe marginea Gropii acum privim uluiþi;
Tenebrele sunt clare, dar bocetele sunt demodate,
Corbi ºi-albatroºi ciugulind laolaltã
Cadavrele dulci
Ale zilelor verii,
ªi agonia astronomicã-a toamnei,
ªi sunetul metronomului
Ca un tulnic postmodernist împietrind comunitatea,
ªi nebunia cernelii din strugurii minþii,
Ciorchinii afini ai ultimei experienþe
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Ion VÃDUVA

Fii pentru mine
Sunt aici, protest ºi supunere
Spuselor Cântãrii Cântãrilor
Ca ºi cum timpul
Suspendat în icoane
Trece peste reguli ºi-adoarme
Pe braþe efemere, sã se joace cu noi, travestit
Într-un portret.
Te-am descoperit
Dintr-un cuvânt,
Ca sã mã aflu lângã tine.
Mi-am descoperit urmele
Pãzite în cântec
Printre meri, sã bem þãrmul,
Sã-nvãþãm sã facem popas.
Fii pentru mine prezentul
În care sã-þi arunci ancora
ªi s-aºtepþi sã pierzi
Ori sã câºtigi libertate.

Dãruire
Mã cãþãram pe flãcãri
Sã te-ajung,
Culmea dintre cer ºi pãmânt,
Sã ghicesc în stele
Lumea-n confuzie,
Sã port hainele vãzduhului
În strãlucirea ce-ai hotãrât
Sã-mi acopere zarea.
O perdea,
Acoperitã de urzeala ochilor
Era între ani,
Întipãritã în povestea
Cã marea mã apãrã
De blestemele strecurate
În aceastã lume,
De la care învãþam
Sã-ndrãznim
S-ascultãm vocile ploii.
Tu ºtii cel mai bine
Îmbrãþiºarea mea
ªi ruga sã nu mã pãrãseºti
Când tristã, marea
Înghite pescãruºii.

Ploaia – mesager lui Bacovia
Se aflã peste drum clipa
Acoperitã de panta pe care urc
Sã mã rog pãmântului,
Visul seminþelor.
Mã prefac cã nu te-aud
Când arborele mã poartã
În poemul frunzelor,
Scris cu fiecare miºcare,
Cu fiecare þipãt de aºteptare.
Cu ce preþ, Doamne, universul
Înceteazã sã fie întrebarea
Trupului rãtãcit
În vibraþia luminii
Din spatele tãu?
Vreau sã ºtiu durerea ploii, mesagerul
Liniºtii lui Bacovia.
Te-am privit ca o întâmplare,
Sã aparþii unui gest
Strâns în suflet
Din scântei îngropate în cer,
Orgii în care oamenii pier.

Dragoste peste înfrângeri
În fiecare zi, cineva
Îþi regãseþte strigãtul
Rostogolit lângã mine,
Emoþie descoperitã în taina
Ascunsã pe fusul pãmântului.
Ascultã povestea lunii
De pe ecranul legendei
Lui Cain ºi Abel.
Sã mã salvezi
Fãrã sã sângerezi în fagurii infectaþi
Peste care au trecut anotimpuri.
Peste umbre, nepãsãtori

Copiii se-ntrec pe role
Sfidând vremea.
Aºa te zãresc ºi când nu eºti
Sfâºiind distanþele
Sã te-nfãºori
În secunde din care
Suntem pentru multã vreme,
Totuna în puterea trecerii
Dragoste peste înfrângeri.

Rugã
Sã nu mã uiþi
Am ajuns sã mã mint
Sã profanez scara pe care urc
Când suspendatã, Bucuria
Inventeazã jocul în care
Ne regãsim, în genunchi
Lângã catapeteasma
Mistuitã în lumina Fiului.
Sã nu mã uiþi
Mitã pentru vreun gând
Singur sau poate uitat
Pe þãrmul mãrii.
Port privirea ta,
Sâmbure trecut prin tãcerea pãmântului
Sã mã aprind
Dispãrând în univers
Sã-ntorc îmbrãþiºarea
În rugã.

Spovedanie
Ascultã piatra ce sfâºie
Misterul norilor,
Respiraþia fulgerului
Fãrã de care pãmântul
Nu s-ar mistui în lumina
Devenitã neliniºte.
Mototoleºte distanþa
În miezul nopþii
Rostogolit provizoriu în cuvinte.
Valurile se mãsoarã-ntre ele
ªi ploaia împleteºte tãceri
În singurãtatea nesigurã
Cu voluptate demiurgicã.
Ascultã cântecul în care, cuminþi,
Ne strângem vraja
Din instincte închise
În liniºte ce-ncalcã
Contractul împotrivirii.
Aºezaþi cu capetele plecate
Sub veºmintele preoþilor
Încerc sã m-apropii
De taina care nu se scufundã.

Poem de noapte
În numele cerului suspendat
De privirile noastre,
Îmbrãcat în culorile imensitãþii,
Te chem în cântecul ales
De vinovaþi.
Într-un cuvânt, cu voi toþi
Am scris poemul între bine ºi rãu.
Sã-þi acoperi ochii
Cu duhul furiºat
Din desenele copiilor.
Ard stele aprinse de noapte,
Dintr-un vis în care clipele
Se adunaserã-n cosmos.
Iartã-mã, e trecut de miezul nopþii
Totul mã descoperã în ochii tãi
Întipãriþi într-o carte.
Nimic nu poate ºterge
Rariþa din astrele împachetate
În veºmintele lui Dumnezeu.
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UN MIRACOL POETIC
REGÃSIT LUCIA ªTEFANOVICI

Dr. Constantin Michael-Titus, laureat al Academiei
franceze, „Membre adherent de la Societe des Gens de
Lettres de France” a fost un apropiat al membrilor cenaclului
„Dor fãrã saþiu” din Urziceni. A fost entuziasmat de poeziile
foarte tinerei, pe atunci, Lucia ªtefanovici ºi, într-o scrisoare
din noiembrie 1992, riscã o apreciere care s-a dovedit
corectã, în opinia mea, în privinþa perspectivei poetice a
acesteia: „Dupã imaginea ce vã este fãcutã de aceste câteva
poeme, consider cã aveþi un talent aproape unic în poezia
românã (aº adãuga eu, femininã) de astãzi [...] sunteþi, deci,
în posesia unui talent cãruia sã-i închinaþi viaþa.”
Poeta s-a hotãrât cu greu sã încredineze tiparului versurile
sale, informându-ºi cititorii cã „volumul cuprinde poeme
scrise între anii 1984-2015. Este inutil sã facem speculaþii
asupra motivelor care au întârziat apariþia volumului. Cert
este cã, chiar de la prima lecturã, unui cititor avizat volumul
îi apare închegat tematic ºi stilistic, dupã cum ne vom
strãdui sã argumentãm mai jos, pornind de la aprecierile
deosebit de elogioase ºi exacte ale mentorului.
Autoarea pãtrunde în forþã pe uºa din faþã a literaturii
cu volumul de versuri DEFINIRE, editura Inspirescu, Satu
Mare, 2015, 106 pagini. Este un volum riguros alcãtuit,
dovedind din plin maturitatea sa poeticã. Chiar prima
poezie se constituie într-o definiþie unicã, originalã a
creatorului de Poezie. Din perspectiva ei, poeþii sunt
„incurabilii copii ai lumii”, „incurabilii adolescenþi ai lumii”,
„bolnavi de boala cereascã/ ºi fãrã de leac/.” (Definire)
Urmãtorul poem al volumului realizeazã, într-o dublã
cheie, într-un simbolism poetic ingenios – aºteptare (în
iubire) – poezie - în spirit nichitastãnescian, un admirabil
portret al poetei ºi, concomitent, ale etapelor creaþiei
(demersul poetic, apariþia muzei, revelaþia clipei, absolutul
poetic): „O chemau zãrile, depãrtãrile,/ rugi închina unui
zeu,/...fremãtare de valuri ce strigã din gheaþã,/ prin ceaþã
de putredã stea.../ Porni sã vesteascã isvorul./ Cãutãtorul
de perle ºi jad/ îi mângâie/ umbra ºi/ o strigã/ pe nume./
Silabele se rostogolirã/ – perle în munþi,/ cristale în noapte/
– o avalanºã de rugi./ ...valuri veneau,/ valuri se înecau.../
Ea/ a rãmas/ piramidã-n suflare de crin./” (Vârsta neliniºtii).
Un cititor atent descoperã arta sa poeticã, poezia fiind în
întregime o amplã metaforã, derivând din acest
sincretism, care poate fi tradus astfel: iubirea ºi poezia
sunt cãi de cunoaºtere, de atingere a clipei unice de
revelaþie a absolutului. Aº atrage atenþia asupra ultimei
metafore citate, întrucât devine, din punctul meu de
vedere, metafora-cheie a volumului, traducând
încremenirea în admiraþie a eului creator în faþa propriei
creaþii - victima propriei iluzii.
De aici încolo, cititorul, savurând poem dupã poem,
descoperã tema esenþialã a volumului, susþinutã artistic
printr-o infinitate de metafore – aºteptarea (în iubire) cu toate cohortele de sentimente care o însoþesc:
- prefigurarea aºteptãrii: „Cu gândul la tine,/ numai la
numele tãu ce ades nu-l mai ºtiu/ [...] îmi fumez Ultima
Þigarã/ într-un acces de erã./ Întârziat”;
- chemare tristã: „Cu gândul la tine, cuvântul mi-l beau/
în timp ce respir/ Ultima Înserare/”;
- bocet interior, deznãdãjduit, înfundat; „Vorba-mi
îngheaþã-n suspin”;
- aºteptarea ca teroare; „Ce frig lãuntric frige tãcerile dintâi”;
- zbuciumul aºteptãrii; „Tu, Doamne, ai fost rãstignit
chiar pe fruntea mea/ între ochii tâlhari/”;
- speranþa din spatele aºteptãrii: „Va veni cineva sã te
ia/ ºi va ºterge de jos cenuºa lacrimilor tale/”;
- aºteptarea perpetuã: „De când am vãzut copacii
desfrunzindu-se în zori/ Tot aºtept./ Sã-i deºtept/”;
- renunþarea aºteptãrii: „Cu glas de copil alungat de acasã/
îi spun/ Bunã seara,/ iubire/”;
- tristeþea disperatã a aºteptãrii: „Tristeþea nu au inventat-

o trandafirii,/ ei doar o pãstreazã ascunsã/”;
- aºteptarea ca mângâiere: „Mângâierea se poate regãsi/
de la umãrul meu/ la ochii degetelor tale/”;
- aºteptarea ca visare: „Mã ascund în noaptea ochilor
tãi/ intind iubire ºi urã/”;
- aºteptarea ca iertare: „Aºteptare,/ îmbãtrânind a iertare/”;
- aºteptarea ca uitare: „Dacã oamenii nu ar fi început
sã poarte chipul tãu”; „Dacã gesturile mele nu ar fi diferit
atât de mult de ale tale”; „Dacã aerul pe care îl respir nu
ar fi atât de ameþitor”;
- vina în aºteptare: „Mã ascund în noaptea ochilor tãi/
tãinuind întuneric/ ºi vinã/”;
- aºteptarea ca pândã: „Dacã ai ºti de când îl pândesc./
Mã dezvelesc de lucruri/ ca într-o dezvelire de aer a
peºtelui zburãtor/”;
- aºteptarea calvar: „Kilograme de amar îngheþat/ de
dimineaþa,/ la prânz,/ seara/”;
- oboseala aºteptãrii (din ultimul poem): „Mã opresc.
Vreau sã gãsesc culoare de nume./ Ce labirint într-o
camerã goalã!/”;
Punctul culminant al aºteptãrii perpetue, fãrã izbândã
în iubire, îl reprezintã reflecþia, adicã revelaþia timpului
pierdut în aºteptare: „Aº arunca timpul dincolo de vreme/
S-a lenevit, bãtrâne!/ Am aruncat timpul dincolo de
vreme.../”
Este renunþarea definitivã la aºteptare.
Rareori, aºteptarea este însoþitã de cãutare: „Între noi
stã ºi o geanã lungã”; „Mai nou, chiar încep sã vãd cu
ochii...” „E toamnã. ªi, ca ºi tine, cred: lucrurile se
îndreaptã, de fapt, rotund.”
Frãmântãrile aºteptãrii sunt marcate stilistic printr-un
curcubeu de verbe la mai toate modurile ºi timpurile, din
care lipseºte imperativul (refuzã comunicarea cu
interlocutorul, din partea cãruia nu-ºi doreºte un rãspuns):
„aºtept”, „am aºteptat”, „te-aº fi aºteptat”, „aºteptând”,
„aºteptat”, „am sã te aºtept”, „te voi aºtepta”, „aºteptam”
etc. Se simte confortabil în monolog, folosit ca o lungã,
istovitoare ºi izbãvitoare confesiune.
Ceva mai încolo, dl. Michael Titus afirmã în fragmentul
de scrisoare plasat de autoare ca prefaþã la volum: „Eu
vãd aceste poeme în rândul acelor create de Eminescu,
de Arghezi, de Lucian Blaga – adicã acei poeþi români de
dimensiune europeanã.” Eu aº trimite versurile acestui
volum mai degrabã spre Nichita Stãnescu. Sã clarificãm:
poeta nu-l imitã, nu-i nici epigon. Descoperi aici versuri
de parcã ar fi semnate de marele poet. Nu-i manierã, ci
invenþie, mai ales în mânuirea metaforei, care, ca ºi la
Nichita, are la bazã neasemãnarea. Citez, la întâmplare,
finaluri admirabile de poeme care seamãnã, dar nu-s
Nichita, ci Lucia. Ale ei au, în plus, acel inefabil, graþia:
„Se îneacã în mine luna/ ºi aºtept sã respir./”
„Sunt aºteptarea aºteptãrii/ aripa mâinii de pe roatã./”
„Doar suntem aripile aceluiaºi zbor/ ºi e o singurã
pasãre/ cu un singur ochi/ ce aþinteºte cu tot mai mare
insistenþã/ acelaºi pian dezacordat./”
„Noaptea a þipat/ prelung/ ca o pasãre rãnitã în clipa în
care sãrutã/ nevãzutul./”
„Te rugam sã te întorci, vântule,/ sã-mi laºi pe picioare,/
pe braþe,/ cuvinte./”
„E varã. ªi nu am mai minþit/ de un gând./”
„Tiptil,/ duc gândurile de copil,/ pe sub umbrã de izmã,/
la treabã./”
„Uneori luna este atât de frumoasã/ ºi buzele ei lasã
dâre subþiri,/ pe dinãuntru/ prin casã./”
„Cerul este verde în seara mea/ cãlãrit de caii absenþi./”
„Stele ard în palmele noastre,/ ard adâncindu-se-n
carne,/ jar fãrã scrum./”
Un element de netã originalitate stilisticã a volumului îl
reprezintã laitmotivul, ca tehnicã poeticã, dar aici devenit
motiv literar, principalul susþinãtor al temei. Acest motiv
literar nu apare întâmplãtor, întrucât e menit sã accentueze
sentimentele, menþinând ºi mãrind tensiunea aºteptãrii,
dându-i consistenþã, sau urmãrindu-i meandrele. Iatã
câteva motive care se repetã: „Te-am prevenit”, „Plural
inconºtient, delir volant”, „Tu nu ºtii cât eºti de frumoasã”,

„Cel mai greu e sã nu spui nimic”, „Te aºtept”, „În jurul
orei aº fi vrut sã fiu”, „Între trecut ºi nevenit”, „Mi-am
aºternut, Doamne, a necaz ºi durere”, „Sirene prelungi”,
„Plângi” etc.
Transcriem mai jos câteva metafore (sentimente)
asociate:
„Tu nu ºtii cât eºti de frumoasã”: „aºa somnoroasã cum
treci înspre viaþã”; „cu gândul prelins înspre gurã”; „lãsândui o dungã-n privire.”
„În jurul orei aº fi vrut sã fiu”: „alergând în urma
secundelor”; „cu mâinile suflecate a târziu”; „zid de întãrire”;
„Plângi”: „plânsul sã-i fie lacrimã albastrã ºi rug”;
„hieratice lacrimi, prelinse spre rotunjire”; „lacrimi spãlate
de gând.”
Un alt motiv literar ce susine tema volumului îl reprezintã
„fulguraþia”. Dicionarul o defineºte astfel: „Iluminaþie bruscã
a cerului neînsoþitã de tunet, produsã de o descãrcare
electricã în regiunile înalte ale atmosferei.” Desigur cã
autoarea foloseºte termenul în sens metaforic, titlu pentru
nouã poeme intercalate cu bunã ºtiinþã, ca un fel de refren,
menit sã ilumineze ºi sã detensioneze aºteptarea prin
sclipirile ºi fulgerãrile sentimentului.
Fulguraþii (1): „Se îneacã în mine luna/ ºi aºtept sã ºi
respir./”
(2): „Am vãzut un copil jucându-se cu cercul/ ºi se
rostogolea cu luna pe o stea./”
(3): „Atât de mult îmi oboseºte somnul/ încercând sã
mã adoarmã,/ încât adoarme obosit/ ca mama./”
(4): „Între trecut, nevenitul de tine/ nici n-a ºtiut cã cel
fãrã urmaºi stã/, din iubire,/ o clipã,/ rotundã pãtimaº./”
(5): „Dacã ar fi ºtiut cã/, oriunde s-ar merge/, se calcã/ pe
palme/, n-ar fi rãmas atât de lung drumul pânã la inima mea./”
(6): „Se apropie copilul cu paºi necurmaþi/ de lume./”
(7): „Mai þii minte zorile?/ ºi soarele salutat de pe vârful
unui/ copac,/ ah, tãiat?/”
(8): „Mereu/ de/ aceeaºi/ parte a vârstei/ se porneau
tineri/ cu mersul schimbat în apus./”
(9): „Ploaia îi bate în geam/ ca o tristeþe vinovatã./”
ªi în acest moment textul ne obligã sã dãm dreptate
Maestrului când afirmã cã poeta „simte natura în inimã ºi
ºtie sã citeascã mesajul ei.” Sunt edificatoare poeme precum:
„Crepuscul”, „Adevãrul despre sfârºitul lumii”, sau „Acuarelã”,
din care citez, spre exemplificare: „Îºi lasã toamna,/ tot mai
aproape,/ fardul de pleoape/ pe noi,/ argilã învinsã,/ în focuri
încinsã/ ºi ninsã prin gânduri,/ prin ploi./”
Am mai descoperit în volum o poezie de o concentrare
maximã ce poate fi socotitã o altã ars poetica: „Rostul
vremii/ e/ lacrimã ce cade în amurg/ ºi se preface în stea
nãscocitoare./”
Uneori, douã versuri dintr-un poem spun mai mult decât
un volum întreg despre naºterea poeziei, dar ºi a altei
lumi, odatã cu ea. Ele dau mãsura talentului: „Lumea toatã,
roatã, roatã/ Sã se nascã înc-o datã/” (Grafem). (Blaga:
„Sapã, frate, sapã, sapã,/ Pânã daþi de stele-n apã./)
Iatã ºi o excelentã definiþie a împãtimitei de poezie:
„Aici/ limba românã mi se apropie în suflet/ ca un þârâit
de greier,/ chemând poezia/.” (Aici)
Domnul Michael Titus mi-a uºurat misiunea. Dumnealui
a pus sentinþe esenþiale, iar eu am venit cu argumentul
oferit de text.
Lucia ªtefanovici dovedeºte prin acest volum cã este
o poetã maturã, modernã, stãpânã – aº zice maestrã – a
metaforei subtile, care înmãnuncheazã ideile poetice,
adicã sentimentele, trimiþându-le spre sensibilitatea
cititorului, obligat el însuºi sã reflecteze ori sã refacã,
împreunã cu autoarea, traseele cãutãrii, ale aºteptãrii ºi
ale iubirii. Dincolo de aºteptare, este iubire, o iubire
reþinutã, care explodeazã în modul cel mai curat ºi ingenuu
cu putinþã, cum numai la cei care iubesc pãtimaº o
descoperi, dacã se descoperã atât de frumos cum face
Lucia ªtefanovici.
Dumnealui a mai adãugat o propoziþie definitorie: „Tânãra
este creatoare de miracol poetic.”
Eu i-aº spune: un miracol poetic regãsit. De când
aºteptam!
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Lili BALCAN

Momente din viaþa
oamenilor simpli de
provincie de ieri ºi de azi
(II)
PERDEAUA
Aeroportul Otopeni mi se deschidea, în acea dimineaþã
de mai, destul de obosit, ca sã nu zic chiar murdar. Altele
îmi erau aºteptãrile, cãci era ziua în care, hotãrâtã sã
trec peste mãri ºi peste þãri, aveam sã-mi revãd fiul,
pierdut într-o lume strãinã… tocmai în Canada !
Priveam oamenii, feþe parcã blazate, locurile, locuri reci,
ºi mã gândeam la regãsire, la acea ”imposibilã regãsire”,
cum zice poetul ! Cãci una este ce te aºtepþi ”sã vezi” ºi
alta este “ce vezi” ! Am nevoie de o perdea filtru ! Dar cât de
deasã ? Ce altã mamã ar suporta sã nu-ºi vadã fiul de
ºapte ani, ºtiindu-l bolnav ºi singur printre strãini !... Suferinþa
ºi sentimentul de vinovãþie mã copleºeau, mã sufocau ºi
mã transformaserã într-un robot. Bun la ceva ?! Poate, în
gospodãria omului !
Otopeni, poartã spre alte lumi, îmi dãdea zborul ºi-mi alina
dorul, dar de ce pãrea totul atât de mohorât ºi déjà –vu ?!...
Ne-am îmbarcat. Escalã la Amsterdam. Trei mici
turculeþi îmi dau târcoale. Mã amuzã ºi încerc sã-i
ademenesc. ”- Stai liniºtitã, zise Sandu, sã nu se
interpreteze altfel, cu ãºtia nu poi sã ºti niciodatã !”
De la Amsterdam, zborul ne va duce direct la…Andrei
! Andrei, fiul meu frumos ºi zâmbitor ca un înger, ce
alesese acum sã-ºi întristeze figura în aceea de rockersatanist, preferând negrul în locul oricãrei alte culori !
Disperatã, mã gândesc cã-i plac totuºi culorile toamnei,
deci mai existã o speranþã… E încã tânãr, deci mai existã
o speranþã. Mai sper ºi în revederea noastrã…
A început numãrãtoarea inversã, de mult nu mai numãr
lunile, zilele, am ajuns la ore… În doar nouã ore, cât vom
traversa Atlanticul, îl voi revedea !... Nu îl voi certa, nu îi
voi zice nimic, doar îl voi strânge în braþe, cãci în cei
ºapte ani mi-am scuturat toate exigenþele ºi am înþeles
ce înseamnã a iubi necondiþionat.
Stewardese plãcute foºnesc printre noi oferind fel de fel.
Le privesc ca într-un vis. Frumos vis ! Zburam deja peste
Canada, în douã ore vom ateriza. Numai douã ore !...
”- Nu e bine sã pui la geam o perdea rarã, zise Sandu.
-Tu vrei o perdea deasã ?! întrebai.
- Da, te izoleazã mai bine, nici nu poþi fi privit ºi nici nu
priveºti.
- Dar ce trebuie sã ascundem?, insistam.
- Suferinþele noastre! se crispã Sandu, privind fix…
- Ba, eu vreau o perdea rarã, pentru cã vãzând pot
crede ºi înþelege.
- ªi dacã înþelegi, ce ! Nu poþi schimba nimic ºi nici mai
uºor nu-þi va fi ! Zbucium, Lili. Trebuie sã înþelegi cã viaþa
este un permanent balans între tristeþi ºi bucurii, în care
dacã nu-þi gãseºti un punct de sprijin îþi pierzi echilibrul !
- Echilibrul ºi punctul meu de sprijin mi-l dau deschiderea,
ferestrele largi, lumina, culorile… perdeaua rarã !
- Echilibrul este în tine ºi nu te ajutã decât o perdea
deasã, replicã, sufocat, Sandu. “
Simþii un ghiont în partea dreaptã.
- Hei, Lili, ce faci, ai adormit tocmai acum ?! Ne
pregãtim de aterizare !
Ruºinatã, murmurai încã sub influenþa visului: ”Andrei,
iartã-mã ! Voi rupe perdeaua !”
Zgomotul paºilor nerãbdãtori se pierdeau înãbuºiþi în
imensele mochete strãlucitor de curate ale aeroportului
din Edmonton. Ajunsesem !
Entuziast, Sandu aproape îmi strigã la ureche:
- Doamne, Lili, ce imensitate de aeroport, ce frumuseþe
!... Vezi, Lili, vezi ?!...
- Dar Andrei, unde este Andrei ?! strigam la rându-mi.
Râdeam ºi ne apãsam amândoi inimile, ale cãror bãtãi
devenisãrã ameninþãtoare. Simþeam cã suntem în altã
lume !...
Mai puternic decât bãtãile inimii, glasul rãsunã: - Uite-l
pe Andrei ! Drept inainte, la capãtul sãlii de bagaje !...
L-am vãzut,… era acolo, înalt, robust, cu ochi albaºtrii
ºi fruntea latã, coborât parcã din cer printre muritori.
Fiul nostru, doctor în filozofie al Universitãþii din
Edmonton, devenit de curând cetãþean canadian, ne
aºtepta cu un zâmbet larg ºi braþele la fel de larg deschise !
Aripi de vis m-au purtat spre el ºi am plutit aºa pe tot
parcursul celor douã sãptãmâni cât a durat ºederea noastrã!
...Într-o rezervaþie de zimbri, Andrei încerca, zadarnic,
sã întãrâte unul pentru o fotografie cât mai reuºitã. Am
þipat la el speriatã:
- Andrei, mamã, lasã-l, vrei sã ne mãnânce ?!
- Stai liniºtitã, mamã, nu mãnâncã decât iarbã.
- ªi noi ce suntem ? am întrebat râzând.
- Nu ºtiu, mã mai gândesc, mi-a rãspuns asemenea.
...La un muzeu-sat ucrainian ºi bucovinean, ce conserva
în timp oameni, obiceiuri ºi îndeletniciri, pãstrând vie
amintirea primilor ucrainieni ºi bucovineni ce colonizaserã
acele locuri la sfârºit de secol XIX, l-am rugat sã îmbrace

un cojoc moldovenesc ºi, alãturându-l unei tinere ºi
frumoase moldovence, cu rol de ghid, le-am fãcut o fotografie.
Privindu-I, mi-am dat seama cã nici ”ambientul” de acasã,
nici îmbrãcãmintea de acasã ºi nici chiar fata de acasã, nu
i se potrivesc, cã este altceva ºi fãcut pentru altceva…
...Pe o corabie de piraþi în mãrime naturalã, ce
împodobea ca loc de distracþie cel mai mare mall din
Edmonton, Andrei mã sugruma cu o funie în timp ce
Sandu mã apãra cu o sabie. Semnificativ, am scos limba
lãsând-o sã atârne cât de mult am putut. Speriat, Andrei
mã întrebã dacã nu mã strânge cumva prea tare.
- Nu, mamã, dimpotrivã, mã simt atât de bine ºi de
liberã încât îmi vine sã mã scãlâmbãiesc, pur ºi simplu
sã mã schimonosesc !
Râdeam toþi trei, chiar ºi Sandu ºi chiar prea tare, cãci
lumea începuse sã se uite la noi . Eu continuam sã mã
maimuþãresc !...
...La Fort – Edmonton, aºezare fortificatã construitã
de primii irlandezi ºi scoþieni sosiþi în urmã cu 160 de ani
pe pãmânt canadian, Andrei mã apostrofã parcã victorios:
- Vezi mamã, ei cum au plecat ?!
- Care, ”ei” ?, zisei, trãgând de timp.
- Ei, ºi ucrainienii ºi bucovinenii ºi irlandezii ºi scoþienii,
au plecat din þãrile lor ºi au venit aici !
M-am întors spre el cu toatã fiinþa, stând dreaptã în
privirea sa ce parcã ardea:
- Andrei, ei ºi-au construit aici o Bucovinã, o Irlandã, o
Scoþie, dar tu mãcar þi-ai construit un colþ de Românie ?!
Într-un gest binecunoscut, ºi-a dus degetele mâinii
drepte la tâmplã, zâmbind:
- Vom mai vorbi despre asta, dar înainte, chiar mâine,
te voi duce la statuia lui Eminescu.
- Eminescu ?!... Aici ?!
- Eminescu îi însoþeºte pe români peste tot în lume !
zise Andrei ironic, parodiind cu intenþie inclinaþiile mele
naþionaliste.
- Sunã a cliºeu, zâmbi.
- Viaþa este o înºiruire de cliºee ºi lecþii de viaþã ! ridicã el
din umeri, nedumerit de neputinþa mea de a înþelege firescul.
Sandu interveni împãciuitor:
- Da, ºi sã nu uitãm de ”sfaturi, poveþe ºi cuvinte
celebre”, pe care eu le ador !
- Dar ce aveþi, dragã, cu România, ce aveþi cu românii,
cât sunt de deºtepþi ?! Eu, la tinereþe, nu mã culcam
pânã nu citeam câteva ”Snoave Populare” din “Biblioteca
pentru toþi” !
- Care România, mamã ?! A rãmas doar numele de ea
! În rest, nimic !
- Mai e ceva ! insistai.
A doua zi ne-am dus la statuia lui Eminescu. Singurã
m-am fotografiat cu El.
...Un râu mare ºi frumos strãbate Edmontonul de la est
la vest. Malurile lui, pline de vegetaþie ºi locuri de
agrement, creeazã un parc minunat în care respiri un aer
ca de munte. Lângã podul de pe care Andrei admirã
priveliºtea aproape zilnic, creºte un brad uriaº. De aici
am luat 34 de conuri ºi rãmurele pe care le-am adus acasã.
Andrei împlinea 34 de ani !
...Ziua lui am organizat-o în curticica din spatele casei.
Invitaþi: doi chilieni, soþ ºi soþie ,ingineri energeticieni,
simpatici, atenþi ºi politicoºi, un pakistanez, doctorant în
stiinþe politice, un doctorant polonez, blond, scund ºi bine
legat ce m-a dus cu gândul la “Potopul “ lui Sienkiewicz,
un francez din Lyon, student la Fizicã, frumuºel ºi rasat
ºi, bineînþeles, un nelipsit chinez, ce se minuna ºi
mulþumea pentru tot ºi toate, ºi, nu în ultimul rând,
canadianul Bill, bun organizator, sãritor, având parcã în
grijã sã insufleþeascã atmosfera cu glume numai bune.
Ni s-a alãturat ºi familia Douglas, compusã din cinci
membri, prietenã a tuturor ºi cu care am legat ºi noi o
bunã ºi pe vecie prietenie, cãci firele care ne leagã au
trecut ºi trec prin Andrei.
Sandu ºi Andrei au fãcut cumpãrãturile, eu clãtite ºi
ºniþele, Bill a pregãtit la grãtarul din curte fripturi ºi cârnaþi.
Pe masa plinã de sucuri, fructe, aperitive, au început sã
aparã prãjituri, tort ºi vinuri aduse de prieteni. Andrei nu
mai prididea traducând continuu conversaþiile noastre ce
luaserã un deosebit avânt. Eu, bineînþeles, vorbeam
despre România, idilizând oameni ºi locuri. Katherine
Douglas, potenþiala soacrã a lui Andrei, ne privea cu niºte
ochi mari, frumoºi, primind încântatã cadourile aduse de
noi din arã, minunându-se ºi adresându-ne un permanent
: “- Beautiful ! Beautiful ! “
Venind, parcã, în întâmpinarea mea, Andrei s-a ridicat
în picioare, rugându-ºi oaspeþii sã-i cânte “La mulþi ani !”
în limba românã. Au repetat dupã el cuvânt cu cuvânt…
Mi-a privit apoi lacrimile de pe obraz ºi, îndreptând degetul
arãtãtor spre mine, zise : - ªi acum colþul de Românie !
Dispãru în casã de unde revenii curând þinând la subraþ
o cutie de lemn cu capac. Ne-o arãtã, explicând cã acolo
este pãmânt românesc, sunt frunze ’i flori româneºti ºi
toatã cutia poartã în ea miros ºi aer românesc.
I-am privit atunci, mândrã, pe toþi. Îºi coborâserã
privirele în pãmânt ºi cei din Chile ºi cel din Frana ºi cel
din Polonia ºi cel din China ºi cel din Pakistan ºi chiar
zâmbitorul Bill.
...Tot atunci am înþeles cã între noi ºi Andrei existã un
pod peste care sã privim zilnic ºi lângã care cre’te un
brad înalt cu ramuri ºi conuri de Iubire.
- Vreau o Perdea rarã, Sandu, sã vãd Podul, sã vãd
Bradul !

Moarte pe gratis
O catastrofã a îngrozit þara ºi pe noi toþi. Un incendiu
de proporþii la o discotecã, la un spectacol de Halloween,
pe gratis, soldat cu zeci de morþi ºi rãniþi. Toþi, aproape
copii. Cauzele focului sunt tehnice, dar împrejurãrile ce
au dus la acest dezastru sunt de altã naturã. Copiem din
ce în ce mai mult, fãrã discernãmânt ºi mai ales pe
americani. Nu mai avem nici Drãgaica, nici Dragobete,
nici alte tradiþii autohtone, pe care, fie le-am uitat, fie nu
le mai vrem, cã nu sunt cool, nu au miros „de afarã”. Dar
ce ne trebuie Halloween? Într-un film istoric românesc
despre daci ºi romani, despre ocuparea Daciei de cãtre
romani, în timpul ocupaþiei, în urma unui conflict dintre
ocupanþi ºi ocupaþi, au apãrut certuri între generalii romani,
când unul dintre aceºtia îi reproºeazã comandantului lor
referindu-se la daci: ”Dormim ca ei, vorbim ca ei, mâncãm
ca ei, ne îmbrãcãm ca ei”, adicã la fel ca dacii, iar
comandantul roman încearcã sã-i convingã pe camarazii
ºi subordonaþii sãi cã numai aºa Roma putea sã
stãpâneascã Dacia. ªi astfel, romanii au stãpânit Dacia
vreo sutã de ani, dupã care romanii s-au retras, iar dacii
ºi-au continuat viaþa cu obiceiurile ºi rosturile lor. Aºa ºi
acum. Nu mai putem trãi româneºte, ci ca americanii:
mâncãm ca ei, vorbim ca ei, ne distrãm ca ei, murim ca
ei. Aºa ne pierdem esenþa, ca neam.
Poate Dumnezeu ne dã înþelepciunea strãmoºilor noºtri,
sã ne reîntoarcem la tradiþiile ºi rosturile noastre.

Candidat fãrã ºansã
Recent, s-a format un guvern de aºa – ziºi tehnocraþi,
iar candidatul pentru justiþie a eºuat, nefiind de meserie
jurist. A crezut cã merge ºi aºa, cã ar fi suficient cã “s-a
luptat cu corupþia” în calitate de manager de ONG. ªi-a
argumentat gestul temerar prin faptul cã ºi-a dorit sã
conducã ministerul, nu în calitate de profesionist în
domeniu, ci de manager, ca sã asigure o mai bunã
administrare a ministerului ce i s-a oferit. Eroare, însã, ºi
asta datoritã confuziei între public ºi privat. S-a pornit de
la un model de afarã, aplicat în domeniul medical, unde
predominã spitalele private ºi care de regulã, sunt conduse
de manageri, care nu sunt medici. Modelul este bun, dar
în sectorul medical privat, care este în primul rând o
afacere ºi care are ca prioritate profitul ºi apoi tratarea
pacienþilor, care sunt mai întâi clienþi ºi abia apoi pacienþi,
care primesc contra cost , servicii medicale. Acolo unde
sectorul privat este limitat ºi abia la început, predominã
serviciul public medical care are ca scop acordarea
asistenþei medicale, nu profitul, unde beneficiarii serviciului
medical public sunt numai pacienþi, nu clienþi, unde regula
este gratuitatea serviciului prestat ºi unde cheltuielile sunt
acoperite din bugetul public. Într-un astfel de domeniu,
conducerea unitãþilor sanitare, chiar ºi a ministerului
sãnãtãþii, revine unui profesionist în domeniu, adicã unui
medic. Aºa trebuie sã fie ºi în justiþie, care este tot un
serviciu public, dar justiþia nu este un spital ºi unde nu
este suficient sã fii un bun manager, ci neapãrat sã fii ºi
un bun profesionist în domeniul juridic.
De data asta nu s-a regãsit regula lucrului bine fãcut.
Poate altã datã.

Când ai rude în America
Regula este cã omul are atitudine reactivã faþã de ce
se întâmplã cu el ºi lângã el, iar reacþia sa este cu atât
mai intensã cu cât o situaþie realã îl afecteazã direct.
Aºa se întâmplã ºi cu cei care vorbesc despre strãinãtate
sau despre propria þarã. Mulþi se plâng de þara lor ºi vor
sã fie “ca afarã”. E noul slogan, strigat în stradã de
manifestanþii care au reacþionat, unii cu sinceritate, alþii
provocaþi ori fiind chiar provocatori în urma unui tragic
accident cu mulþi morþi ºi rãniþi. Dar astfel de atitudini se
manifestã ºi în mod obiºnuit, în viaþa de toate zilele.
Existã indivizi care criticã cu vehemenþã strãinãtatea,
cãreia îi gãseºte un ºir întreg de neajunsuri, unele reale,
altele închipuite, dar asta pânã când copiii lor ori alte
rude apropiate se stabilesc definitiv ori temporar într-o
altã þarã, cum e America ºi dintr-o datã ei nu mai criticã
America ºi nici pe americani, care devin raiul pe pãmânt
ºi oamenii cei mai frumoºi ºi deºtepþi ºi asta numai fiindcã
acum copilul lor este ºi el acolo, unde totul este fãrã cusur.
Aºa se întâmplã când ai rude în America. Nu mai eºti
obiectiv.
Eºti implicat. Devii pãrtinitor. Începi sã lauzi ceea ce
crezi cã este acum ºi al tãu.

g. alex
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ISTORIA CA VIAÞÃ
(urmare din pag. 14)
Mai adaug cã, în timpul acesta, am ocrotit trei bãrbai ºi douã
femei, persoane trimise de prefectul Capitalei general
Pãlãngeanu. Erau toþi cinci din Bucovina. I-am folosit, pentru a
justifica prezenþa lor în local [ºcoalã] , spunând cã sunt
antihitleriºti germani. Pe bãrbaþi i-am pus sã lucreze inventarul
ºcolii, lucrare bine fãcutã, care a rãmas în arhive; pe una din
femei am þinut-o în personalul ajutãtor, la spãlãtorie, pentru
cãlcat rufele elevilor interni, pe a doua la cabinetul medical.
Acestora douã le-am acordat ºi salariu ºi loc de dormit, la sala
medicalã – infirmerie.
A fost bine. Toatã lumea mulþumitã. Atmosferã prieteneascã,
muncã ºi iar muncã, fiecare la locul sãu.
Cum în 1941, am fost numit ºi conferenþiar la Facultatea de
geografie, mi-am fãcut ºi prelegerile cursului de Istoria
geografiei, curs pe care l-am þinut la Universitate în anii ºcolari
1943-1944 ºi 1944-1945.
Pe 8 ianuarie 1944 mi s-a primit demisia din postul de director
al Liceului Mihai Viteazul. Îmi cream timp pentru lucru ºtiinific.

la Seminarul Central. S-a ridicat în picioare ºi a pronunþat
cuvintele: „Ce are Toma cu tine? “ A delegat un inspector, sã
cerceteze situaþia la faþa locului. „Nu purta grijã; sã nu vie alte
situaþii cu adevãrat nerezolvabile…“
În acest an 1946 s-au petrecut cu mine ºi alte întâmplãri.
Am asistat la întrunirea de la Liceul Spiru Haret, pentru
alegerea organelor de conducere ale Sindicatului profesorilor
secundari. Venisem cu gândul numai sã asist la acest
eveniment. Nu doream nici o calitate, însã mi s-a propus sã
fiu preºedinte. N-am primit, dar cred cã evenimentul s-a notat.
Nu eram nici pentru, nici contra cuiva.
În noiembrie 1946 au fost alegerile parlamentare, la care
alegãtorii au fost împãrþiþi pe specialitãþile lor. Profesorii din
Bucureºti au votat la circa din Casa ªcoalelor, strada Spiru
Haret. În timpul votãrii se produceau unele nereguli, se
introduceau strãini de breaslã ºi alþii votau de mai multe ori.
N-a fost propunerea mea, de ce sã zic, dar s-a alcãtuit o
contestaþie care mi s-a prezentat sã o semnez primul. Am
încercat sã mã abþin, dar nu am avut câºtig de cauzã. Mi-am
dat semnãtura cerutã. Am auzit cuvintele: „Te aranjãm noi!”
(Continuare în numãrul viitor)

Pe picior de plecare

Te-aranjãm noi!
Pe 5 octombrie 1945 am fost înlocuit de la Universitate, în
postul de conferenþiar. Refuzasem sã mã înscriu în Partidul
Socialist condus de Voitec, ministrul Învãþãmântului. Rãmân
professor definitiv, cu patru gradaþii, la Liceul Mihai Viteazul
din Bucureºti
Doamne, câte mai pãtimeºte omul!. S-ar putea spune sute
de lucruri. Cu înþelegere ºi tihnã, am sã spun câteva.
Dupã mine a fost numit direcor un professor (Iacob), cu
trecut însemnat în învãþãmânt ºi în educaþia tineretului. Pãcat!
A fost menþinut puþin. A fost înlocuit cu un cadru didactic socotit
de toþi profesorii ca nesãnãtos, de Claudian, dupã numele
vechi al neamului sãu, Coºniþã. Despre el, profesorul de
francezã, Ioachim Botez a scris o carte cu titlul Bibicu , în
care exprima calitãile – puþine la numãr – , defectele – multe,
de umplut o „coºniþã“, cum se exprimã autorul.
Relaþiile mele cu el fuseserã bune. Înainte de a deveni
director, cãuta sã-mi arate amãnunte din viaþa sa. Îmi înfãþiºa
reviste cu cele scrise de el, despre ºtiinþele matematice,
despre politicã ºi oameni politici, era adeptul fascismului ºi
admiratorul lui Mussolini.
.A trecut o vreme, dupã care urma sã înceapã alta. Ca sã
parvinã în politicã, sã ajungã deputat, unde îºi pusese
candidatura, a înþeles Claudian cã era nevoie sã se facã
defãimãtorul anumitor personae. Între acestea, m-a ales ºi
pe mine. La Minister, în vremea asta, afacerile arau ieftine.
Câteva rânduri de scrisoare de mâna lui, despre situaþia
ºcolarã, au fost urmate de „cazul” meu: „…lipseºte de la clasã,
se opune unor reforme educative… Confidenþial”.
Primesc un telefon: „Colegul tãu Toma te-a demascat. Treci
pe la Minister“. Era într-o luni, când, nu fãrã teamã, am deschis
uºa directorului Învãþãmântului secundar. Era singur. M-a
îmbrãþiºat, spunându-mi:
„Pentru rectificarea hotãrârii, lucrarea e la domnul Cornilescu,
subdirectorul Învãþãmântului. Nu cred cã e nevoie sã-i spun
cã voi trata problema absolut în spiritul legii. Cu privire la acest
lucru sã nu-mi spui nimic. Sunt mãsurile de-a dreptul barbare
ale ocârmuirei…i-aduci aminte, sunt câþiva ani numai, te-am
scãpat de plecarea în armatã; i-am înlesnit hirotonirea ca preot
la Nifon, schitul de lângã Pãtãrlage, satul tãu…“
Am vrut sã continui, spunând cã l-am ajutat sã mã ajute.
Mi-a tãiat-o scurt, spunându-mi: „Timpul fiindu-mi foarte
preþios… Prietenia noastrã se bucurã de oarecare raritate ºi
ne vom menine în acest raport”. Strângâdu-ne mâna, eu i-am
spus: „Consider situaþia ca rezolvatã favorabil“, la care colegul
nu a rãspuns.
Am intrat în biroul lui Gheorghe Cornilescu, subdirector,
fostul meu pedagog ºi îndrumãtor în timpul când eram elev

Pe picior de plecare, astãzi de dimineaþã, am uitat sã
închid uºa în urma mea. Ceasul de pe peretele din
sufragerie, singurul obiect care încarcã marele ºi
impenetrabilul perete ce desparte camerele casei mele,
arãta ora 7:45. Acest lucru înseamnã cã mai aveam doar
cincisprezece minute în care sã cobor cele trei etaje ale
blocului, sã alerg pânã la staþia de autobuz, sã prind
numãrul 13 ºi sã ajung în timp util la serviciu. Sunt o
persoanã punctualã, însã astãzi alarma ceasului nu a mai
sunat, din nu ºtiu ce motiv absurd pe care îl voi convoca
mai târziu când voi sta cuminte, la locul meu în autobuz,
ascultând vacarmul monoton al oraºului meu natal, ºi am
furat timpului douãzeci de minute de rãsfãþ divin, timp în
care mi-am întregit somnul. Astfel, m-am trezit mult prea
târziu ºi, într-o grabã copleºitoare, am pregãtit totul pentru
noua zi de muncã ºi am pãrãsit casa, fãrã sã încui uºa în
urma mea. De fapt, cred cã am lãsat-o chiar întredeschisã,
însã cert este cã mi-am expus întreaga viaþã privatã
oricãrui necunoscut care ar fi avut impertinena sã împingã
puþin uºa ºi sã tragã cu ochiul în casã.
Cu toate acestea, nimic nu m-a fãcut sã prevãd
rezultatul unei astfel de zile începute cu stângul.
Dupã o zi lungã ºi obositoare, în care timpul pãrea cã
îºi întinde leneº clipele la infinit, acest lucru determinândumã sã asociez întreaga zi cu pictura lui Salvador Dali,
Persistenþa memoriei, am ajuns acasã extenuatã ºi gata
sã petrec douã binemeritate ore în faþa computerului,
însemnând pe blog ultimele noutãþi. Pe drum însã, nu am
observat cum totul începuse sã îºi piardã din contur:
clãdirile impunãtoare deveneau simple siluete, copacii ce
îmbinau înaltul cerului cu catacombele pãmântului îºi
pierdeau din culoarea aceea verde strident, trecãtorii grãbiþi
deveneau mai calmi, mai nepãsãtori ºi mai plictisiþi. Abia
când am ajuns în faþa uºii ºi am observat-o, surprinzãtor,
datã de perete, o fricã involuntarã mi-a traversat ºira
spinãrii ºi m-a deºteptat la realitate. Am intrat bãnuitoare
în casã, reacþionând la fiecare zgomot auzit ca la atingerea
unui stimul exterior ce mi-ar putea curma viaþa. Nu ºtiu
cât a durat toatã aceastã cãlãtorie prin propria-mi locuinþã;
poate doar câteva clipe, poate o zi sau chiar o sãptãmânã.
Am poposit la mijlocul drumului, pe un scaun pe care nu
îmi aminteam când l-am pus acolo, ºi am încercat sã
meditez asupra a ceea ce s-ar fi putut întâmpla în lipsa
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mea. Totul pãrea într-o ordine fireascã, cu excepþia ceasului
care nu mai era la locul sãu pe perete, ci lîngã uºã, în plus
fiind ºi oprit. Oare cât era ceasul? Bizar lucru cã nu îmi
puteam aminti ce am fãcut în acea zi, pe ce mi-am cheltuit
timpul pe care nici mãcar nu ºtiam cã îl am.
A durat o vreme pânã când sã realizez greºeala comisã.
Timpul meu, pânã atunci nesimþit, a gãsit o portiþã de
evadare ºi a fugit pe uºa lãsatã deschisã. Am ieºit plângând
din casã, în mijlocul strãzii ºi am început sã întreb trecãtorii
dacã nu cumva mi-au întâlnit, din întâmplare, pe drum,
timpul. „Mi-am pierdut timpul! Zadarnic alerg acum, a luato pe cãi doar de el ºtiute!” Am colindat zile în ºir oraºul.
Sau poate doar câteva minute… Lumea se oprise în loc,
toþii ochii erau aþintiþi asupra mea. Plecasem în cãutarea
timpului, fãrã nicio hartã care sã mã ghideze, într-o lume
în care nu mã înþelege nimeni, ºi nu ºtiam cât timp mai
aveam. Peste tot în jur aveam vaga impresie cã îl vãd:
deghizat într-o doamnã distinsã, cu o servietã sub braþ,
într-un copil mic care îºi roagã mama obsesiv sã îi ia o
acadea. Dar de câte ori încercam sã mã apropii de el,
fugea ºi îi pierdeam iar urma.
„Am obosit”, gândesc într-un final. „Dacã va vrea, va
ºti unde sã mã gãseascã.” Conºtientizam cã în goana
mea nebunã dupã timp, iar am lãsat uºa deschisã, aºa
cã m-am întors acasã, nu cumva sã fugã ºi altceva.
Vãzând însã cã totul era cât se poate de normal, normalul
fiind un termen abstract ºi mult prea incert pentru a putea
fi vreodatã înþeles în totalitate, m-am aºezat din nou pe
scaun. Eram pierdutã în timp, cãci timpul meu nu avea
cum sã plece aºa brusc ºi nu gãseam niciunde o cale de
evadare – toate uºile erau închise. Acum trebuia doar sã
aºtept ºi sã sper cã, într-o dimineaþã, fãrã sã îºi dea
seama, pe picior de plecare, timpul va uita uºa deschisã.
ALEXANDRA PETRE,
Clasa a XII-a, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
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