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Apare în SLOBOZIA 1,0 LEI

Ehove
Cînd numele întreg mi l-or şopti
Bătrînii în papuci şi-n ipingele,
Eu, sigur, n-am să mai vîslesc pe aici
Prin lanuri de tăceri şi de vîlcele.
Voi fi, probabil, dus în altă parte,
În car cu boi şi lumînări la cap
Şi-oi tălmăci bunicilor o carte
În care, singur, eu nu mai încap.
Vor plînge lung tălăngile-n amurg
Şi clopote scînci-vor în cătun
Vedea-vom amintirile cum curg
Purtate-n cîrcă şi de vreun străbun.
Le-oi mîngîia pe creştet împăcat
Că toate-au fost şi toate au trecut
Şi-om retrăi ca-n primul înserat
Imaginea întîiului sărut.
(1977)
Ştefan TĂNASE
(1916-1978)

Sculptorul Gabriel Manole devorat de propria lucrare.

Din volumul inedit Plaur nomad

Foto: Gheorghe Dobre

Cântec de toamnă târzie.
Viaţa nu e poezie

Ieri,
la stâna din Maltezi, mi-a vârât toamna,
ingrata, în şerpar
vreo cinci scaieţi. Şi-n ochi, vin de la
Cuvata. M-a târât apoi
prin iarbă,
m-a storcit şi m-a certat. Mi-a şoptit că-n
noaptea asta
ne-om iubi.
Şi n-am scăpat.
Voi rămâne-al ei o vreme. Nu se ştie…,
mult, puţin. Cât
să sape-n mine-un vierme. Cât să bei
un kil de vin.
E perversă. Ştiu din cărţi că iubirea ei
usucă. Te sărută
cu ardoare
şi te sparge ca pe-o nucă.
Nu ţine cont de nimică.
Nici de spaimă,
nici de regi.

Este rea ca o speluncă. Şi-are propriile
legi. Dar nici eu
nu-s buturugă
de sub coama unui deal. Am în toate o
măsură.
Uneori,
mai sunt măgar. Este drept că alteori,
când mă văd,
mă trec fiori.
Sunt ca vorba care spune: buruienile
nu-s flori!
Ieri,
la stâna lui Florin, să-mi piardă urma
stricata, m-am pitit,
of, unde crezi?! într-o sticlă cu parfum
roz-bombon de la Cuvata.
S-au ciocnit cam des pahare. S-a
dansat, s-a chiut. Toamna
am dus-o-n spinare şi-am lăsat-o jos la
schit.
(A ieşit o maică tristă şi mi-a spus,
spăşită,-n seară – n-am crezut
c-o să mă doară cuvintele desuete –:
Bătrâneţea nu-i o boală, e ce merităm,
băiete! Nu poţi opri

datul sorţii. Ea este, precum se zice, un
preludiu viu al morţii)
Resemnat şi stors de vlagă îmi iau
crucea în primire. Şi alerg,
alerg prin viaţă să mă regăsesc în sine.
Bat la uşi şi strig la porţi. Nimeni nu mă
ia în seamă. Doar câinii
mă-nşfacă-n colţi şi oasele mi le sfarmă.
Mă-ntorc plin de-amărăciune şi zoresc
spre MaltFlorin. Ştiu c-aici,
vreo trei prieteni (şi de slove, şi de chin),
când vreau şi nu pot să zbor,
îmi dau aripile lor.
Sufletul n-are habar că se-nţepeneşte
poarta. Îşi mai toarnă
un pahar! Şi-i rupe inimii toarta.
… Umblă toamna-n calendar. Bântuie
năpârca fricii.
Vinu-i bun, mon cher Cuvata, doar când
îl bei cu amicii!
Costel Bunoaica

Redacţia revistei culturale Helis
urează tuturor colaboratorilor săi multă sănătate, fericire şi noroc!

La Mulţi Ani!
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La muli ani tuturor colaboratorilor revistei Helis!
ALINA MARIETA ION - MĂRGELE DE NISIP
„Un singur cuvânt /Ivit din cel mai obișnuit loc /Poate să te lovească mortal /Direct în plex.”
(Iată cuvântul). Aceste versuri definesc cel mai eficient întreaga lirică a Marietei Ion.
O poezie săracă în metafore, dar bogată în secvenţe existenţiale profunde. Realitatea se
divide în strofele ei ca într-o cameră a oglinzilor, uneori grotesc, alteori brutal, crud, relevându-i
cititorului adevăruri neremarcate până atunci. Asta face ca poezia Alinei Ion să transmită un mesaj
original, nostalgic şi trist totodată, contribuind pozitiv la concertul liricii feminine contemporane.
03.12.2016
Paris

Dan
NICOLAE THOMESCU–BACIU AMINTIRI IALOMIENE
Preotul Adrian Scărlătescu a făcut un
gest de mare gratitudine oferind cititorului această
carte, care prin limbaj şi spontaneitate ne
introduce în atmosfera începutului de secol 20.
Se pare că Urziceniul stârneşte pasiuni şi
nostalgii mai intens decât alte localităţi, dovadă
fiind existenţa atâtor cronicari, care închid cercul
astăzi prin cărţile vii ale doamnei Lili Balcan.
Felicitări încă odată domnului Scărlătescu
şi editurii Helis, care a publicat această carte.

03.12.2016
Paris

Dan Simionescu

Simionescu

GHEORGHE DOBRE - FRAGMENTE
Cu toate că mă aşteptam să apară o nouă carte din colecia
BLACK a domnului Dobre, volumul a fost o surpriză plăcută,
foarte plăcută.
Ştiam textele, le citisem în Helis, dar adunate laolaltă au alt
înţeles.
Ce sunt ele de fapt? Gândurile unui mare om de cultură, un
scriitor de marcă, un scriitor care încearcă să descifreze
enigmele eterne ale lumii în care trăim, sau pătrunde cu ironie
în angrenajul social, ajutându-ne să înţelegem legile care îl
definesc.
Este o carte mică, fizic vorbind, dar uriaşă prin modul original
şi revoluţionar de a căuta răspunsuri şi mai ales de a
determina cititorul să-şi pună întrebări.
Nu-i acesta destinul nostru, motorul evoluţiei ca specie?
Citiţi cartea ! Nu veţi deveni mai înţelepţi, dar sigur extrem de
introspectivi.
04.12.2016
Paris

Dan Simionescu

DINA CUVATA , GHEORGHE DOBRE OMUL ACELA VINE DE UNDEVA

HELIS - SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE 2016
Marin Ifrim, p.1-9; Marin Lupșanu, p. 1; Petru Botezatu, p.
1-7 – Poeţi valoroşi, care ştiu să trăiască poezia.
Al. Buleandră, p. 1 – Succes în administrarea acestui fond şi
felicitări pentru finalizarea monumentului. Un gest de mare
gratitudine.
Vasile Andru, p. 3-13 – La revedere Vasile Andru ! Probabil
undeva, spiritele alese au nevoie de tine ...
Ştefan Neagu, p. 3; Silvia Bitere, p. 4; Firiţă Carp, p. 4; C.
Bunoaica, p 4-20; P. I. Creţu (mulţumesc pentru carte ), p 5-20;
Gheorghe Dobre, p. 6; Ion Văduva, p. 6; N. Teoharie, p. 20; F.
L. Dalian, p. 20; Ion Roşioru, p.8 – Sărbători fericite, dragi
prieteni! Versurile voastre sunt citite aici, răscolind nostalgii atât
în sufletele românilor, cât și ale celor care învaţă româneşte.
Mulţumesc!
Virgil Diaconu, p. 7 ( Domnul Ciocea mi-a transmis numele,
deoarece în revistă lipseşte ) – Vă înţeleg indignarea, dar tocmai
asta a determinat naşterea acestor versuri încântătoare. Rugaţivă să nu se stingă niciodată acest fior stimulativ.
Slavcio Coviloski, p. 4 ; Rade Siljan, p. 9 – Una dintre traduceri
nu a avut nevoie de stilizare. Oare doamna Tatjana Betoska
stăpâneşte mai bine limba română?
Adrian Bucurescu, p. 10 - Urarea de la sfârşit caracterizează
cel mai bine spiritul poporului român , nu-i aşa?
Lili Balcan, p. 10 - Cum am mai spus-o, sunteţi continuatoarea
unui lung şir de cronicari literari ai urbei dumneavoastră. O faceţi
cu pasiune şi talent.
Ştefan Tănase, p. 11 – Numele lui Ştefan Tănase îmi era
cunoscut de mult, citisem şi câteva poezii de-ale lui. Nu este
deloc poet ţăran, doar poet, unul bun.
Marian Ştefan, p. 12 – Cred că media de personalităţi pe metrul
pătrat este mai mare la Fierbinţi decât în alte localităţi similare ...
Am dreptate?
Octavian Mihalcea, p. 13 – Nu cunosc autorul, dar din versurile
citate bănuiesc că este un spirit spontan, foarte spontan.
Mihaela –Mariana Cazimirovici, p. 14 – Nu am citit cartea
domnului Mihalcea.
Vasile Iordache, p. 14 – Aţi devenit un editorialist de marcă,
probabil fără să realizaţi asta. Vă înţeleg indignarea faţă de
situaţia politică a ţării, dar amintiţi-vă, politicienii au devalizat
România şi ar face-o în continuare fără scrupule, dacă n-ar
exista un bici deasupra capetelor lor.
F. L. Dalian, p. 15 - E frumos să visezi marea cu ochii deschişi
şi mai ales un căpitan aheu cu ochi albaştri, nu-i aşa?
g. alex, p. 15 - Mulţimile se comportă ca un organism unitar, fără
memorie, uşor de manipulat. S-au scris manuale despre asta.
Titi Damian, p. 16 - Aştept cu nerăbdare romanul. Felicitări!
D. M. Ranetescu, p. 16 - O lume care nu mai există. Ceva din noi
tânjeşte după ea, ar vrea să simtă măcar pentru câteva clipe
mirosul bâlciurilor de odinioară.
Adrian Scărlătescu, p. 19 – Vezi comentariile.
Titi Damian, p. 19 – Oameni devotai culturii, oneşti şi entuziaşti.
05.12.2016
Paris

Dan Simionescu

Antologiile sunt în general opere responsabile, a căror valoare este asumată de cei care fac antologarea.
De câţiva ani, domnul Dobre, cu sprijinul traducătorului Dina Cuvata, promovează fără rezerve literatura
macedoneană, literatură mare, germinată în munţii unui popor mic, care a supravieţuit viguros în frământatul creuzet
balcanic.
Felicitări Gheorghe Dobre, felicitări Dina Cuvata!
04.12.2016
Paris

Dan Simionescu

FRAGMENTE
·
Pe vremuri, haiducii furau de la bogaţi şi dădeau
celor săraci. Acum, haiducii moderni, instalaţi în instituţiile
statului, fură de la săraci şi dau celor bogaţi. Eficient, cu
metodă, fără să se certe cu legea, că legea-i la ei.
·
Să-ţi dai cu părerea exact atunci când nu ţi-o cere
nimeni.
·
Dacă Nabokov ar trăi acum în România, am da de
el în puşcărie. De unde nu va scăpa mai repede cu
douăzeci de zile, nu va scăpa deloc, după ce comisia de
eliberare condiţionată a verificat că Lolita e scrisă de el, în
detenţie, dar descrie fapte grave incriminate de N.C.P. În
vreme ce alţii încearcă mondializarea legilor din Sodoma.
Să fim pudici până la capăt, avem o mulţime de stâlpi de
sare în faţă.
·
La spital nu se duc oamenii sănătoşi. Oamenii

sănătoşi emigrează.
·
Când ceva merge bine, nu te băga. Poţi să te lauzi
cu asta după aceea.
·
Oameni mici, funcţii mari.
·
Urmăriţi destinul lui Temistocle. Dacă flota lui nu o
învingea pe cea a perşilor în bătălia de la Salamina istoria
omenirii s-ar fi scris altfel. Civilizaţia europeană, aşa-cumarată-ea-acum, îi datorează totul, de la înflorirea Greciei
antice până la influenţele ei ajunse până în zilele noastre în
restul Europei şi al lumii în general, totul i se datorează lui.
Ce-au făcut contemporanii lui, cum i-au mulţumit?Au folosit
instituţia ostracizării, acuzându-l că vrea să devină tiran şi
să lichideze democraţia şi l-au exilat. Au scăpat de el. A
murit simplu slujbaş, la curtea regelui Persiei!
Gheorghe DOBRE

Duplex literar Buzău-Ialomia, 05 noiembrie 2016
Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, la invitaia scriitorilor
Nicolai și Valeria Manta Tăicuu, câiva scriitori
ialomieni au participat la un duplex literar BuzăuIalomia, întâlnire care a avut loc în Buzău. Ialomienii
prezeni au fost: Costel Bunoaica, Florentina
Loredana Dalian, Gheorghe Dobre (Slobozia), Titi
Damian (Urziceni) și Florin Ciocea (Fetești).
Schimbul cultural face parte dintr-o serie de astfel de
aciuni iniiată de membrii cenaclului literar buzoian
„Ante Portas”.
Fiecare dintre cei prezeni și-a făcut o scurtă
prezentare și a citit din creaie proprie. Majoritatea au
fost lecturi de poezie, dar și proză, epigramă și eseu.
În ordinea interveniilor, s-au prezentat celor de faă
scriitorii: Viorel Frâncu, Aurel Anghel, Nicolai Tăicuu,
Mihai Macovei, Florentina Loredana Dalian, Tudor

Cicu, Titi Damian, Petrua Niă, Dan Camer, Valeria
Manta Tăicuu, Costel Bunoaica, Nicolae Pogonaru,
Gheorghe Oncioiu, Ștefan Teodor Cabel, Laureniu
Belizan, Dumitru Pană, Dumitru Dănăilă, Florin
Ciocea, Gheorghe Dobre și Lucian Mănăilescu. Nu a
lipsit nici muzica, domnul Aurel Anghel interpretând
cu măiestrie câteva melodii la vioară.
De asemenea, au fost oferite cări și reviste:
„Spaii culturale”, „Buzăul literar” și „Helis”. Toi cei
prezeni au apreciat întâlnirea ca fiind un regal literar,
exprimându-și dorina de a repeta această
experienă, urmând ca viitorul duplex să se
desfășoare pe meleaguri ialomiene.

Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 07 noiembrie 2016

Poezie macedoneană contemporană în straie româneşti

Cuprinzând

grupaje din 34 de poeţi macedoneni,
antologia Omul acesta vine de undeva, tradusă brut în
româneşte de Dimo Naun Dimcev (Dina Cuvata) şi stilizată
de Gheorghe Dobre, vede lumina tiparului în anul de graţie
2016, la Editura Helis din oraşul Slobozia.
E cunoscut faptul că limba literară macedoneană
apare abia în anul 1939, întemeietorul literaturii moderne
fiind Koco Racin. Poetul naţional al acestei literaturi relativ
tinere este Blaze Koneski (grafiat şi Blaje Coneski). După
cum observă eseistul Octavian Blenchea, e vorba de o
literatură care, pe de o parte, recuperează tradiţia
populară, legendele, miturile şi eresurile macedonene, iar,
pe de altă parte, această literatură se sincronizează fără
complexe, în cadrul unui pluralism estetic, cu literatura de
bună calitate a lumii contemporane. Literatura
macedoneană s-a modernizat mai rapid pentru că
provincia, făcând ani buni parte din Republica Federativă
Iugoslavia, a profitat de deschiderea acestei ţări nu doar
spre economia, ci şi spre spiritualitatea occidentală şi chiar
mondială. Cei care se ocupă de geneza şi trăsăturile
pertinente ale literaturii macedonene moderne observă
existenţa unui prim val, care a depăşit repede, printre alte
păcate inerente, faza dominată de „socialismul realist
doctrinar” şi s-a racordat organic la tematica şi stilul
specific modernismului şi postmodernismului european, în
jurul lui Blaze Koneski satelizând nume ca: Aco Sopov,
Slavko Janevski, Vlado Maleski, Kole Kasule şi alţii. Cei
selectaţi şi traduşi în antologia de care ne ocupăm s-au
afirmat ulterior, cei mai în vârstă fiind născuţi în 1931,
precum Iovan Strezovski, sau Radovan P.Ţvestovski.
Puţini sunt, în altă ordine de idei, care să nu desfăşoare şi o
activitate de traducători sau să nu fi primit câteva premii
pentru volumele lor de poeme.
O temă constantă a cărţii rămâne elogierea
trecutului şi îndemnul mobilizator de a cerceta acest trecut,
pe cale arheologică, spre a pune în lumină o istorie
glorioasă şi demnă de neostoită mândrie, precum în scrisul
lui Rade Silian (n.1950). Trecutul măreţ al provinciei şi al
etniei e adesea pus în contrast cu prezentul mai mult ori
mai puţin anost: „Săpaţi/ Săpaţi adânc/ În pământul
legendelor/ Şi al miturilor/ Turnuri veţi dezgropa/ Clădite de
oasele / Strămoşilor noştri” (Săpaţi, săpaţi adânc). Un poet
precum Hristo Petreski (n.1957) îl evocă pe strămoşul
neamului, strălucitul cuceritor, strateg şi războinic
Alexandru Macedon care ajunsese să stăpânească cam
două treimi din lumea cunoscută a vremii sale. Acest
străbun a devenit emblemă naţională pentru toţi
macedonenii care descind pe alte meridiane ale planetei.
Poetul regretă că neamul său nu a fost întotdeauna demn
de ilustrul înaintaş şi că s-a lăsat integrat, fie şi vremelnic,
în alte state: „Dacă nu era ALEXANDRU/ O, dacă nu era
ALEXANDRU/ Noi rămâneam aşa de mici şi de neştiuţi/
Cât firul de nisip din marele pustiu// Dar, n-am parcurs cu
totul drumul Lui/ Pentru că nu am putut, nu am ştiut/ Sau
înainte de vreme ne-a prins sfiiciunea// Aşa că şi noi înşine
am uitat/ Cine suntem, ce suntem, câţi suntem,/ În ce fel

suntem, de unde suntem/ încotro mergem?!...” (Când am
fost în China). Mulţi poeţi macedoneni manifestă o
predilecţie vădită pentru explorarea miturilor culturale ale
antichităţii. Vele Smilevski (n.1949), de pildă, dă glas
îndoielilor lui Ulise la întoarcerea în Ithaka unde Penelopa
îl aşteaptă ţesându-şi şi destrămându-şi covorul pe care îl
lucrează (Ulise scrie Penelopei). Tulburător e şi poemul în
care mitul orfic e abordat ingenios din perspectiva narativă
a femeii care îşi imploră iubitul să nu-şi întoarcă faţa spre
ea: „Am să plec după tine/ cu pas uşor/ aşa cum n-au morţii/
aşa cum n-ar trebui să am/ fiindcă sunt moartă./ Am să plec
după tine/ nu din dragostea/ mea către tine, a ta către
mine,/ voi pleca/ de dragul poeziei/ ca să te acompaniez/ la
cântat./ Am să plec după tine,/ cu pas uşor/ chiar dacă, zic,
după tine a plecat/ numai capul meu./ Iar capul tău.../ Iar
capul tău.../ Orfeu, să nu te întorci” (Euridice îi cântă lui
Orfeu).
O constantă a antologiei o constituie poezia de
dragoste. Despre forţa catalizatoare a iubirii vorbeşte,
printre alţii Cocio Topuzovski (n.1951), chiar dacă,
paradoxal, această iubire nu exclude capriciul minciunii ceşi va fi având, de bună seamă, menirea ei cel mai adesea
terapeutică: „Mai tare e decât toate cariatidele/ Acolo unde
furtunile pier în singurătate/ Şi după ele zideşte doar nouă
piramide,/ O, de la amor lumea a învăţat să mintă!”
(Amorul). Un frumos poem inspirat de statornicia dragostei
atât dincoace cât şi dincolo de moarte e cel semnat de
Violeta Tanceva Zlateva (n.1968) şi intitulat, nu se putea
altfel, Unicul: „Nu te pomenesc deseori./ Încăpăţânate-s
cuvintele mici/ care sunt datoare să spună marea
necesitate./ Chiar dacă eşti pe aici, undeva/ (stai liniştit/ în
hramul de aur pe care ţi l-am construit/ în sufletul meu)/ prin
degete mi se scurge timpul/ când sunt cu gândurile spre
tine” (p.87). În discursul său poetic, Iscra Peneva (n.1980)
pledează pentru sinceritatea relaţiilor dintre oameni,
îndeosebi în dragoste unde falsitatea, duplicitatea,
ipocrizia şi minciuna nu au ce căuta, dar care sunt la
ordinea zilei în lumea modernă în care comunicarea între
semeni s-a atrofiat alarmant de mult. Zoran Peicovski
(n.1965) opinează în poemele sale că actuala omenire nuşi va putea învinge angoasele existenţiale decât prin
dragoste. El dă glas bucuriei de a exista la capătul fiecărei
nopţi când reintră cu optimism şi certitudini noi în lumina
care se revarsă reconfortant. Iubita devine astfel
prelungirea şi împlinirea visului înveşnicitor: „Tu eşti gustul
visului,/Amiaza la toate nădejdile,/ Descoperire despre
existenţa lumii.// Tu eşti eternitatea neastâmpărată,/ Care
ridică valuri din adâncurile/ Mării - cosmosul/
Nemărginirilor.// Încătuşează-mă/ În cătuşele/ Slăbiciunilor
mele,/ Închide-mă/ În lumea unde/ Exişti numai tu/ Ca să fiu
fericit/ În exilul meu.// Tu eşti gustul/ Zilelor mele,/ Răceala
fiecărei noi dimineţi/ Dulceaţă în somnul bun/ În asprimea
rece a lumii” (Tu eşti gustul zilelor mele). Între iubirea
carnală şi cea platonică, Tode Ilievski (n.1952) o alege şi o
cântă pe cea de a doua (Nevroză), tot aşa cum preferă să
scrie cu dragoste despre locurile sale natale, chiar dacă
relieful înconjurător, preponderent muntos, nu e
întotdeauna unul prielnic (Dor). Igor Craicev (n.1980) îşi
exprimă şi el credinţa că prin dragoste lumea s-ar putea
salva de la căderea în marasm şi neant: „Când se ştie că
nimeni n-a scăpat/ De această/ Cădere obositoare.../
Poate ne vine în minte/ Că îmbrăţişaţi/ Noi am putea/ Şi să
zburăm...” (Zburătorii cu o aripă).
Încrederea în forţa persuasivă a cuvântului scris în
a-i aminti lumii că Macedonia cotinuă să existe pe harta
lumii e colosală. Cităm dintr-un poem al lui Bratislav
Taşkovski (n.1960): „Poete,/ ne-am chinuit jumătate de
secol/ şi continuăm să credem şi să scriem./ Mai putem
suntem/ aproape viteji” (Sus). Ca şi, la acelaşi poet optimist
şi „suflet din sufletul neamului său”, încrederea în destinul
său postum: „Vor vorbi despre cine am fost./ În ce am
crezut şi pe cine-am iubit,/ Şi neapărat la ce m-am gândit,/
la cele care nu se pot închipui./ Dar secretele mele sunt
dezlegate./ Toate câte am vrut să le spun este scris,/ ei,
dacă ştiau, puteau să citească./ Eu sunt de acolo de unde
trebuie să fiu/ şi cred că este aşa” (Cu stricteţe
confidenţial). Dar cel mai puternic mesaj al afirmării

naţionale sau naţionaliste, în sensul cel mai bun şi mai
patriotic al cuvântului, îl constituie antologicul catren scris
de Catiţa Chulavcova (n.1951), reprodus pe coperta a
patra şi din care a fost luat titlul nu mai puţin inspirat al cărţii
ce se vrea şi reuşeşte să fie de acum înainte o expresie a
dialogului cultural macedoneano-român: „Omul acela vine
de undeva./ Pe un umăr poartă lumea,/ pe celălalt,
Macedonia.// Pentru echilibru” (Visul). Grupajul poetic e
preponderent gnomic, cu puternică încărcătură meditativă,
stilul fiind prin excelenţă unul aforistic. Se remarcă
predilecţia aparte pentru lauda Cuvântului dintâi la care se
întorc întru redivinizare toate ale lumii înţelesuri. Poezia
are un mesaj civic ce glorifică tăria poporului macedonean
de a nu se lăsa strivit în maelströmul unei istorii maştere.
Vitalitatea acestui neam majoritar ortodox e una
exemplară. Incursiuni lirice în istoria creştinismului care nu
i-a ocolit nici pe aromâni în devenirea lor face şi poetul care
a tradus, cu mici excepţii, această antologie, Dimo Naun
Dimcev (Dina Cuvata) (n.1952): „Aşa cum păstorii din
peştera Betleem/ Au devenit protectorii naşterii Tale,/ La fel
şi aromânii din Macedonia şi Tesalia/Au fost oamenii care lau chemat şi l-au/ Aşteptat pe Apostolul Pavel” (Ca o
adiere). Până şi pastelurile lirice ale antologiei conţin o
sugestie de statornicie a poporului macedonean în vâltorile
vremurilor, citabil în acest sens fiind Clematiţă al Miliţei
Dimitrijovska-Radevska (n.1967).
Temele perene ale literaturii, precum cea a timpului
care se scurge indiferent şi potenţează stările de
melancolie, nu puteau fi ocolite. La Slavcio Coviloski
(n.1978) tema timpului e ilustrată prin nostalgia copilăriei
irepetabile şi ireversibile (Când păsările cântau şi nu era
nimeni să le audă). Întoarcerea, pe calea scrisului, la
edenul copilăriei poate rima, ne-o spune Vasil Toţinovski
(n.1946), cu o evadare din faţa morţii iminente sau din
cavalcada ameţitoare a timpului (Revenire către copilărie).
Însă această evadare din condiţia umană este imposibilă,
de unde şi un sentiment de zădărnicie a tuturor acţiunilor,
gesturilor şi aşteptărilor noastre, atâta vreme cât şi destinul
este fatal prin definiţie. Cel puţin aceasta e trăirea pusă în
unde lirice de Risto Vasilievski (n.1943): „O mână a nu ştiu
cui/ Te duce spre necunoscut.// Necopt bine pentru
noapte,/ Uşor în nepăsare,/ Cu un surâs închizi uşa/ După
tine,/ Ascunzi urmele/ Unde te duci.// În aer/ plutesc
cicatricile/ de pe faţa-ţi.// Te întorci înapoi/ Bucată de
humă,/ În sicriu de tablă” (Drum, destin). La Miloş Lindro
(n.1952), întâlnim tristeţea existenţială generată de faptul
că spectrul morţii stă neîncetat la pândă. La acest
sentiment se adaugă cel al apăsării timpului ce nu ia
niciodată repaos. Tristeţile prilejuite de despărţirile
inerente pe care le presupune fluxul neistovit al timpului îl
inspiră şi pe Mişo Kitanoski (n.1941). Pe acest fundal,
Lence Miloşevska (n.1948) nutreşte intens nostalgia
propriei increatitudini, exprimându-şi, totodată, nădejdea
că va reveni cândva, sub o altă formă, în elementele
fundamentale ale naturii: „poate că într-o zi/ mă voi
întoarce/ în pământ// în formă/ de ploaie torenţială” (Un
gând amânat). Despre comuniunea tainică a omului cu
natura înconjurătoare tonifiantă scrie Petco
Shipincarovski(n.1946).
Nu lipsesc din culegerea de poeme macedonene nici
preocupările metatextuale ale unor autori, antologică fiind
în acest sens Poezia lui Radovan P.Ţvetcovski (n.1931),
care inserează în trama tulburătoarei piese recunoştinţa
pe care generaţia sa o datorează ilustrului înaintaş Blaje
Coneski de care am amintit la începutul acestor rânduri:
„Vine fără să anunţe, nu bate la uşă,/ Dorind ea să se
culcuşească/ În carneţelul poetului,// Îl opreşte pe acesta
şi-n mijlocul străzii./ Şi el, poetul, nu are de ales, se
opreşte,/ Scoate creionul şi scrie/ Şi-i face loc în viaţa lui.//
Procedeu de-al lui Blaje Coneski...”
Cartea a cărei traducere a fost transpusă în registru
poetic de neobositul poet, eseist, prozator, publicist şi
editor Gheorghe Dobre demonstrează încă o dată că şi
popoarele cu un număr mic de locuitori pot da omenirii o
literatură mare.
Ion Roşioru

13 EXERCIII DE DRAGOSTE

Am primit de la profesorul și scriitorul Aurel Anghel
cartea „Exerciii de dragoste cu zeii lui Gheorghe
Dobre”, apărută la Editura Omega din Buzău, în
redacia lui Mircea Dinu, un volum care atrage atenia
inclusiv vizual (sau „la prima vedere”!) prin grafica
frumoasă a copertei („Phoenix detail from uberdeen
bestyal”).
O carte, cred, unicat, oricum o carte ciudată, în
care sunt implicai, de fapt, doi autori: Poetul (Gheorghe
Dobre) și Cititorul (Aurel Anghel), în timp ce noi, ceilali,
suntem invitai la această lectură paralelă „unde
scriitorul Aurel Anghel trăiește cu fiecare rând al său
poezia lui Gheorghe Dobre, descifrându-i temele,
luminând filiaii și idei, ilustrând copios observaia
subtilă, deși de acum comună, conform căreia, în ultima
instană, și lectura este un veritabil act de creaie” (am
citat din postfaa „Aurel Anghel. Un exerciiu de
fidelitate”, semnată de regretatul Gheorghe Mincă).
Consider că cele mai pertinente comentarii la
această carte au fost deja făcute, eu le-am găsit între
copertele ei, chiar în exprimarea celor doi autori.
Cuvântul de început îi revine lui Gheorghe Dobre,
Poetul:
Atunci când iese în lume, orice scriitor vizează
să fie citit și să influeneze conștiine. Dai-mi voie să fiu
cinstit: sunt fericit! Am un cititor adevărat în persoana
distinsului profesor Aurel Anghel. Dacă, el la Buzău și eu
la Slobozia, adică fără să ne cunoaștem, după zeci de
ani petrecui la catedră, sătul de cări și de mesajele lor,
textele mele i-au ocupat domnului Anghel câteva luni din
viaă, înseamnă că am reușit. „Exerciii de dragoste cu
zeii lui Gheorghe Dobre” este chiar ce spune titlul și mi
se pare că nimeni nu a mai abordat astfel o adunare de
texte. Spre deosebire de criticul specializat, care citește
și scrie având în gând o anume finalitate, care nu ine de
el și nu-l influenează, Aurel Anghel mi-a citit cartea, s-a
regăsit și și-a notat regăsirile, rezultând altă carte, care
ne conine pe amândoi. Literatura (atunci când e)
trebuie citită cu dragoste, mai ales poezia, acesta e
mesajul. Dragostea te îmbogăește. Cartea domnului
Anghel nu-mi crează nici obligaia unui bilan, nici nu
este expresia unei etape. Este un accident fericit, un dar
picat din neant, la care nici nu visam și asta îmi este
suficient. Dacă dânsul a reînvăat cititul pe cuvinte
dislocate din neînelesurile lor comune și s-a regenerat,
eu am descoperit că lumea nu-i chiar așa de urâtă cum
pare și dragostea creștină (care cam lipsește la creatorii
de cultură, și poate că tocmai din cauza aceasta n-au
anvergură) te poate salva. Dacă la ea se adaugă și
valoarea artistică, e mai bine.
Configuraia operei viitoare nu are cum să fie
influenată de cartea domnului Anghel, pentru că
maturizarea unui scriitor urmează reguli pe care nu le
poi decela și cu atât mai puin dirija. Eu știu ce am scris
și dânsul știe ce a citit, fiecare-și vede de drumul lui.
Câștigurile sunt o carte specială și o prietenie
adevărată, lucruri din ce în ce mai rare.
La rândul său Aurel Anghel, Cititorul,
sintetizează în primele două capitole ale cării (intitulate
semnificativ și inspirat „Permanena stării de poezie” și
„Lumea materiei ca imagine poetică în sine”, cu subtitlul
„Poezia ca exerciiu de libertate”) esena formidabilei
sale intreprinderi. În acest sens, redau mai jos câteva
dintre pasajele pe care le-am considerat ca fiind
edificatoare:
O voce aparte în peisajul poeziei

contemporane este și cea a lui Gheorghe Dobre,
redactorul șef al revistei Helis din Slobozia, judeul
Ialomia, care a publicat o antologie intitulată simbolic
Exerciii de libertate.
Este o carte cuceritoare prin efortul pe care-l
descoperim spre a afla că poezia sa este dincolo de
poeticitate, în formele surprinzătoare, modernizate, de
multe ori lirice în cel mai adânc sens al acestui cuvânt.
Tocmai această pendulare ritmică a efortului materiei de
a se descoperi pe sine este miezul poeziei sale.
Cred că nu întâmplător nu mă mai pot
desprinde din esătura acestei cări, în care am găsit
atât exerciiul de eliberare din formele de exprimare
convenionale, cât și poezia ca fapt preexistent. Sunt
fascinat de calea proprie pe care și-o construiește spre
intimitatea materiei în care vrea să pătrundă, de
cuantificarea imaginilor, ca formulă proprie.
Sau: Descopăr cu nedisimulată bucurie
sintagmele poetice ale unui om, pentru care lumea s-a
făcut întâi cuvânt, poezie, și apoi lumea reală,
indiferena care ne poposește prin moteluri, ca să ne
aflăm în planul real al vieii. Mă simt o fărâmă din hrana
zeului, un cuvânt în zbaterea lui spre a fi ce trebuie. Tot
poezie (...) Cartea e atât de densă încât îndrăzneala de
a o pune în discuie e cântecul nebunului din măr care
strigă la colegul de cameră „m-am copt”. Sigur, nu m-am
copt, de aceea vă voi oferi mere acre din pomii
copilăriei, chiar a doua zi după căderea florilor. Acesta e
gustul poeziei lui Gheorghe Dobre, mărul nemăr,
cuvântul necuvânt și rostirea nerostită de altcineva,
fructe pornite să crească, cuvinte oprite din loc să
rodească, un cuvânt numit măr cu miros de floare (...)
Altfel spus, vorbirea despre cartea lui Gheorghe Dobre
e un pahar de vin, cu un parfum unic, pe care îl bei, îi
pierzi mintea, lași caneaua deschisă și a doua zi te
trezești cu minunata licoare trecută în pământ.
Ce face, de fapt, Aurel Anghel? Ia poemele lui
Gheorghe Dobre și le supune unei adevărate disecii,
urmată de o analiză și reanaliză amănunită, caută și
găsește, în fiecare vers sau grup de versuri, sensuri
ascunse, nebănuite, cu revelaii și reverberaii uluitoare.
Urmează ceva asemănător unei discuii elevate,
spumoase, cu iz de champagne-ie autentică (sau cu
aromă de vin vechi, de viă nobilă chiar el însuși, a se
vedea în acest sens ultimul dintre citatele date mai sus),
cu interesante divagaii care cresc unele dintr-altele,
arborescent, cu trimiteri către domenii diverse ale
culturilor umane din toate timpurile. Ca un bun causeur,
Aurel Anghel întreine această discuie de înalt nivel
intelectual, la care participă, evident, invitatul de
onoare, Gheorghe Dobre, dar și cititorii cării. Și, ca
orice discuie întreinută, mai mult sau mai puin, de
licorile lui Bachus, există și afirmaii neterminate,
întrebări fără răspuns, bâlbâieli cu schepsis, voci care
se acoperă unele pe altele, abandonuri cu capul căzut
pe masă...
Mai rămâne o întrebare care trebuie pusă și
căreia trebuie să i se dea un răspuns. Ce îi leagă atât de
mult pe cei doi autori, Poetul și Cititorul, încât să rezulte
o carte de două sute de pagini, un elogiu adus unui poet
și poeziei sale, poeziei în general. Desigur, așa cum
afirmă Aurel Anghel (citat și în acest sens mai sus), tot
poezia. Dar, spun eu, și faptul că sunt amândoi „poei de
Bărăgan”, un inut care, în pofida a ceea ce cred unii în
necunoștină de cauză, poate fi chiar mirific, mai mult,
un inut în care, „La umbra firului de grâu”, au crescut și
cresc scriitori de mare valoare și se „coace” literatură
adevărată. Un inut care, prin ceea ce are bun și frumos,
prin oamenii care trăiesc aici, în primul rând, poate
genera teme importante de poezie și proză, poate chiar
să creeze adevărate dependene. Auzeam mereu în
copilărie, de la bunicii mei materni (originari din nordul
Bucovinei, oameni cultivai, vorbitori la perfecie a trei
limbi: româna, germana și ucraineana, care, imediat
după Marea Unire, fuseseră repartizai, pentru o scurtă
perioadă de timp, ca învăători într-un sat din Bărăgan),
expresia „când eram în Ialomia” (câtă coincidentă
asemănare cu textul melodiei populare „Când eram pe
Ialomia!”), rostită cu multă duioșie și melancolie, ca un
lucru minunat din tinereea îndepărtată, de care îi aduci
aminte cu mult drag...
Nu-mi rămâne decât să-i mulumesc
profesorului Aurel Anghel pentru „bucuria” de a mă fi
introdus „în lumea descifrării cuvintelor altora”, așa cum
mi-a scris pe pagina de titlu a unuia dintre cele două
exemplare ale cării, ce mi-au fost oferite de Domnia-Sa,
cu dedicaie, la oarecare distană de timp, cu ocazia
participării la două evenimente culturale diferite.
Dan CAMER

Efectul de bumerang
Stihiile naturii ne încearcă din ce în ce mai des. La
mijloc de octombrie recent, inundaiile au lovit din
nou. Galaiul a fost acoperit de ape. Camerele
televiziunilor ne-au răscolit emoiile cu imagini
cutremurătoare. În cursul interveniilor de salvare
s-au petrecut situaii șocante. O astfel de situaie
a fost aceea în care o femeie vârstnică întreba
plângând: “ Unde să ne băgăm? Unde să fugim? “
în timp ce se afla în apa peste genunchi. Și câi
erau ca ea! Pământul nu ne mai rabdă. Natura
reacionează. Natura se răzbună. Ne-ntoarce
răul pe care noi i-l facem în fiecare zi. Îi otrăvim
aerul și apele. Îi împuinăm pădurile. Îi
scormonim pământul. Îi omorâm vieuitoarele.
Ne omorâm pe noi și între noi. Ne tăiem craca de
sub picioare, adică distrugem planeta, care ne dă
viaă, care ne poartă prin univers. Fora de
autodistrugere a ajuns atât de departe, încât nici
lași nu mai putem să fim, fiindcă nu mai avem
unde să ne ascundem. S-au dus acele vremuri,
când dacă te ascundeai în scorbură ori în șura de
fân, puteai să scapi cu viaă. Puteai și erai liber să
fi laș. Acum așa ceva nu se mai poate. Întrebările
bătrânei din apa până la genunchi sunt doar
retorice. Unde să ne băgăm? Unde să mai fugim?

Făcut de rege
Toi facem câte ceva, bine ori mai puin bine. De
regulă, facem ceva util, benefic chiar, altora ori
pentru noi înșine.
Important este însă, nu cine face, ci ce face.
Aprecierea este diferită și uneori chiar
aberantă. Căci s-a întâmplat ca atunci când un
lucru lipsit total de importană, să fie atribuit
unei anume personalităi și dintr-odată, acel
ceva să capete “valoarea” unei capodopere.
Așa a fost cazul unui poet de top, e drept, ajuns
la venerabila vârstă de 90 de ani, când își
pierduse și inspiraia și capacitatea de a mai
scrie versuri și pentru vreo trei cuvinte bâiguite
s-a făcut atâta vâlvă, doar fiindcă acele cuvinte
fără sens și fără rost aparineau unui poet ajuns
celebru. Și în astfel de cazuri este nevoie de
măsură căci nu poi să faci dintr-un nimic, un
lucru extraordinar. E ca și cum un rege face un
rahat (iertare pentru acest cuvânt, dar este
singurul care se potrivește), care este mai mult
decât atât doar pentru că este făcut de rege.

I se spunea Bică
Am crescut cu filmele lui Sebastian Papaiani.
Își juca rolurile cu atâta naturalee.
I-am îndrăgit personajele, fiindcă el le dădea
din firescul lui, din omenescul lui; le făcea să
fie ca în viaă, vii.
Prin filmele lui ne-a lăsat și bucurie, dar și
tristee, după rol.
Nu-l vom uita în “Un surâs în plină vară“,
“Toamna bobocilor“, în “Păcală”, în
plutonierul Căpșună cu câinele Costel din
serialul “B.D”.
Este printre ultimii mari actori români care au
plecat dintre noi, în ultima vreme. Și ce puini
au mai rămas.
Actorii tineri nu prea se văd. O fi din vina lor,
or fi scenariile de vină? Ori noi?
g. alex

Două poete din Macedonia
MARINA MIJAKOVSKA
MANTIA LINIŞTII
Intru-n dialog cu Sfântul Duh.
Sub sfărâmatele stânci din înălţimi
Căutăm cea mai bună rugăciune.
Sărutând mantia
Sfântului Vasilie din Ostrog
Injectăm
Pacea în noi înşine.
Atinşi de mângâierea liniştii
Devenim mai divini,
Hibrizi,
Şi totuşi,
Mai puţin păcătoşi.

Se va nimeri
Cu cineva care va plăti (ceea mai scumpă băutură)
Iar Europa ne va scăpa printre degete.

Repede pregătire
A
Aburilor.

RITUALURI DIN MIEZ DE NOAPTE
La numai un pas de linişte
Într-un unghi de nouzeci de grade
Stă vocea adevărului.
De acolo nimic nu se va auzi!
Înfăşurată într-un caier roşu
Cu albă panglicuţă
Tace în unghi greutatea.
Se răsuceşte şi se strecoară tiptil!
Mai tare, mai tiptil,
Mai tare,
Tare-milos
Calcă cu amărăciune
Pe grelele picături ale
Ploilor de toamnă.

O POLITIC CORECTĂ POEZIE
Îmi vând sufletul
Pentru cosmetica trupului.
Asistenta vânzătoarei
(să fiu politic corectă)
îmi oferă lenjerie în cele patru culori de bază:
neagră, de-nainte şi după sex,
albă, pentru fiecare zi,
culoarea-cărnii, ca să nu se vadă
sub subţirile şi transparentele maiouri de in,
roz, ca pentru fete.

NOI TOŢI SUNTEM PASAGERI
Poezii luate din cartea Aşternutul liniştei (2015)
Când vapoarele
Îşi vor agăţa ancora
În jurul gâtului
Oraşului de lângă mare
Sigur că atunci
Vei pleca
În căutarea unei noi şi
Necercetate aventuri.
În nisip
Vei pune pietricele
Ca să le desenezi lângă picioarele
Următoarelor plecări,
Pasageri
Călcând pe spatele timpului.
Ziua o vei măsura
Cu pahare de mojito, iar
Noapte o vei măsura
Cu paşi până la stele.

DEZBRĂCAREA
Strâng resturile zilei
Într-un pahar cu ceai verde.
Dezbrăcând-o cu ochii
Încep
Cu procedura
De

Lupii albi
mă strecuram în tine în adânc pe furiș
numai vorbe şi şoapte
şi tu mă credeai
de bucurie băteam marginile
ştiam că în aceea noapte vei fi a mea
de atâta zarvă
se speriau până şi cucii
în timpul ăsta tu fumai sprijinită de uşă
pe balconul uitat sub o cută de timp
apoi tăceam amândoi pe-o margine de lume
doi neputincioşi înfriguraţi şi proşti
- sub nisip iluziile noastre sunt inexistente
doar vorbe şi şoapte
doar vorbe şi şoapte

------------1)Somewhere In The Some Hotel, Katie Melua

ELENA PRENGIOVA

Renunţ să port chiloţi roz,
Sunt cam sexişti.
Renunţ să port sutien culoarea cărnii,
E cam rasist.
Neagru şi alb nu sunt culori.
Cel mai bine îmi stă în pielea mea proprie.
Chiar şi jupuită.

“ODATĂ, UNDEVA,
HOTEL” 1)

LA

ACELAŞI

Atunci când Skopje este turist în Europa
Odată
Undeva
La acelaşi hotel
Vom închiria aceeaşi cameră
Tu, cu amantul tău
Eu, cu prietenii mei
Şi sub ceaţa metropolei
Vom ascunde lumina târgului
Tu, din satul tău
Eu, din oraşul meu
Amândouăle de undeva din Balcani
Ne vom închide între patru pereţi cu reproduceri scumpe
Vom asuda în saune de cinci stele
Vom dormi pe saltele moi în camere luxoase
Vom dormi pe acele morminte luxoase de orice DNK
Fiecare cu fiecare

un trandafir galben puţin ofilit am traversat strada în fugă
amândoi ne doream lumea ascunsă în adâncuri
lumea promisă de lupul cel alb
tu ai văzut lebedele lovite de valuri
eu îţi arătam spitalul unde am scris poezii
spânzurat de perfuzii în salonul unu la etajul trei
- în urma noastră se târau cumva timid
umbrele noastre câtă nebunie

COSMOSUL ESTE DIN CUBURI LEGO
CU CARE SE CONSTRUIESC ŞI SE
DĂRÂMĂ LUMI
Orbita cosmosului este prea populată cu sateliţi.
S-a ivit necesitatea ca paradisul să-şi schimbe
locul.
Dincolo e prostia –
Un spaţiu nelimitat
Care în continuare se lărgeşte în toate direcţiile.
Dincolo de prostie e tăcerea:
Gaură neagră.
În jos e frica.
Şi nu-i scăpare.
Paradisul este acolo unde ajunge cunoaşterea.

Selecţie şi traducere: Dina Cuvata
Stilizare: Gheorghe Dobre
eşti tristă femeie poate aşa ţi-ai dorit
te întorci deodată ce freamăt de aripi
zgomot de paşi pe săli pe ape
şi mă cotropeşti și eu mă afund în chica bălaie se
zbate un cuc
- un fulger ne despică cerul şi te-am pătruns
prelung herghelie de fluturi
umbrele se topeau şi se prelingeau sfios în
crăpăturile pietrelor
la subsuori
sânul tău întinerit mă soarbe strop cu strop
sărutul meu îţi călătoreşte trupul
și o ploaie grea de aripi loveşte scurt
câte altare de piatră am săpat
pe pat de suspine se scurg dureri din răni de fluturi
să mă ierţi că până şi moartea mai închide ochii

aş vrea să ştiu de ce
sub vechi candelabre în veci
te-ai hrănit cu himere
cu vorbe de clacă scurse-n urechi?
mai bine scrie-mi versuri
hai prinde-mă de suflet
şi şoapte nenăscute vom risipi în zori
îţi mai aminteşti când te-am luat prima dată de ştiu bine eşti sclava cuvintelor tăcute din mine
mână?
- din plânsu-mi sterp se naşte moarte şi lupii albi
şi mai ştiu şi câte doruri ai tânjit ai stins
- mă aşteptai în staţia autobuzului sprijinită de vânt câte lacrimi uscate ai plâns în nopţi nedormite
deschid o poartă
stânjenită
și cum te urcam în cer așa cum nimeni nu te-a
întârziasem deja şi veneam spre tine timid
urcat
Petre Ioan Creu
aveam un trandafir în mâna stângă
cu toate astea

La noi, de ce nu vine Moș Crăciun?
- Ileanăăă, n-auzi că plânge ăla micu'? Du-te de vezi
ce-are!
Mda, plânge ăla micu'! De parcă zici că l-am
făcut eu. I-o fi și lui foame, că cine știe de când n-a mai
mâncat.
- Mă duc, mamă, stai să termin de mestecat
mămăliga!
Or fi și case în care se mănâncă și altceva de
Crăciun, decât mămăligă cu fasole și murături. Cu
sigurană sunt, ea știe, că la cei șaisprezece ani, a
apucat să mai scoată nasul în lume. Ăștia mici nu prea
știu, ei cred că așa e normal, că așa se trăiește. Că e
normal să te întrebi în fiecare zi ce vei mânca mâine.
Mai capătă cei mici la biserică, mai aduce taică-su
câte-un ciur de mălai, vreo felie de șuncă, atunci când
are chef să muncească pe la vreunul prin curte. Prea
rar, că „el nu-i slugă”, și-apoi, decât să-i zvărle ăia
ceva de mâncare, mai bine o sticlă de uică. Măcar cu
aia mai uii. Uii că ai șase copii care trebuie hrănii,
îmbrăcai, încălai, că ai nevoie de lemne de foc. Ca
mâine vine și-al șaptelea. Să fie sănătos! Copiii sunt
dar de la Dumnezeu. Auzise ea undeva formula asta
și, când se uita în ochișorii lor senini, chiar credea că-i
așa. Dar părinii ei de ce nu știau să preuiască darul?
Nu le spusese nimeni că darurile de la Dumnezeu
trebuie cinstite, nu batjocorite, lăsate în voia sorii,
umilite, chinuite, înfometate, trimise la cerșit, puse să
aibă grijă unele de altele? Știa că n-ar trebui să-și
judece părinii. Dar cum să nu-i judeci, când stomacul
i-e gol de două zile, când îi e rușine să ieși din casă,
să mergi zdrenăros la școală printre colegi bine
îmbrăcai, când aștepi la mila altora? Îl auzise ea pe
preot zicând că trebuie să-i cinstești părinii. Și nu că
n-ar fi avut dreptate. Dar ar fi vrut să-l întrebe de ce nu
le spune și lor să-și cinstească odraslele. Nu l-a
întrebat, așa, dintr-o silă, fiindcă se aștepta la o
predică, ori ea nu de predici ducea lipsă. Când toată
ziua îi ștergi la fund p-ăi mai mici, când i se rupe inima
de mila lor că le e foame, că n-au de niciunele, nici
măcar cu ce să se joace, când te gândești cum să faci
ca din amărâta aia de bursă de la școală să le faci și
lor parte măcar de niște turtă dulce și ceva eugenii,
când stai cu inima cât un purice să nu-i ceară tata
bani de băutură, sau mama de medicamente, când
treci prin toate astea, nu-i mai trebuie lecii de viaă
de la nimeni. Le-ai spune că n-au învăat ei din toate
cările alea ale lor, cât te-au învăat pe tine
șaisprezece ani de sărăcie. Dar nici asta nu poi să le
spui, că săracul e umil și n-are grai în faa altora mai
ajunși, chiar dacă nu-s cu altceva mai presus decât el.
Așa cum ea nu îndrăznește la școală să-și
contrazică vreo colegă sau vreun coleg, chiar și
atunci când e sigură că are dreptate. Sărăcia e cea
mai bună școală a smereniei, dar și cel mai mare
dușman al demnităii umane.
- Dă-te, Aniă, să nu te frig cu tuciul, stai să
răstorn mămăliga!
- Da', Ileană, eu vreau să te-ntreb ceva.
- Păi, ce mai stai, întreabă!
- Da' mi-i rușine să te-ntreb.
- Atunci nu-ntreba!
- Da' vreau să te-ntreb.
- Atunci întreabă și nu mă mai zăpăci!
- i-am scris întrebarea aici, în bilet.
I-l azvărli pe masă și fugi afară. Ileana luă
biletul curioasă și-l desfăcu. Rămase intuită, cu tuciul
într-o mână și biletul în alta, cu privirea dusă prin
ochiul de geam prin care întrezărea fărâme din altă
viaă, dintr-un alt fel de trai. Rămânea de multe ori cu
privirea dincolo de realitatea casei acesteia, dacă se
poate numi casă o cocioabă cu o singură cameră și-o
polată, în care se-adăposteau opt suflete. „La noi, de
ce nu vine Moș Crăciun?” Asta o-ntrebase Ania în
bilet. Întreabă-i pe mă-ta și pe tac-tu!, îi venise primul
gând. Apoi, își aminti că n-are nicio vină, ca și ea, ca și
cei patru băiei. Ce să-i răspundă? Ania avea opt ani,
încă mai credea în Moș Crăciun, de care auzise la
grădiniă și la școală. Da' cum nu venise? Venise și la
ei. Anul trecut le mai adusese un frăior. O gură în plus
de hrănit, alte ipete care o-mpiedicau să-și facă
leciile, că măcar la carte trebuia să fie și ea în rând cu
lumea, dacă-n rest arăta ca un extraterestru printre ei.
Da-i era drag de el, așa frumușel, cu ochișorii lui
albaștri, mic și sighinaș, arătând ca o jucărie stricată.
Poate-ar trebui să lase rușinea și să se ducă să-i mai
ceară doamnei Maria o sticlă cu lapte. Dar nu prea
mai avea obraz, de când maică-sa refuzase s-o ajute

la deselenit curtea. Că și asta-i o cucoană, de zici că
cine știe ce studii ar avea ori din ce os domnesc s-ar
trage. Ileana definea cu intransigenă atitudinea
părinilor ei: lene, nesimire, iresponsabilitate. Când ai
atâia copii, n-ar trebui nici noaptea să dormi, să nu-i
stea mâinile și picioarele din muncă, să lucrezi și pe
mult și pe puin, ce i-o da omul, numai să duci acasă.
Da-i mai ușor să te vaii și să-ntinzi o mie de mâini.
- Stai, Georgică, nu mai plânge. Lasă că i-oi
da niște mămăligă, când se mai răcește. Dar
deocamdată, am de răspuns la o-ntrebare.
Ania își lipise nasul de fărâma de geam,
spionând de-afară să vadă dacă soră-sa citise biletul.
Îi făcu semn să intre.
- Am văzut ce m-ai întrebat.
- Și?
- Și... Moșul vine cu sania, știi, și uneori ...
- Să nu-mi spui că se-mpotmolește-n
zăpadă! La ali copii a ajuns. Mi-au spus mie ce le-a
adus. Și-apoi, unde vezi tu zăpadă, anu-ăsta nici n-a
nins. Ileană, de ce la noi nu vine niciodată Moșul? La
școală, ne-a dat să-i facem o scrisoare. Toi i-au spus
ce să le aducă, eu doar l-am rugat să vină. S-aducă
ce-o vrea el, numai să vină și la noi!
- Poate-o să vină, Aniă...
- Când???
- Diseară, cine știe...
- Mă mini!
- Poate nu te mint. Eu de unde să știu, că nam vorbit cu el. Dar, dacă ești cuminte... Stai tu și ai
grijă de Georgică, eu am o treabă în oraș.
Se hotărâse în timp ce vorbea cu Ania. Nu-i
drept să lași un copil să creadă că numai pe el, din câi
sunt, pe el și pe-ai lui, nu-l iubește Moșul. E ca și cum
i-ai spune că pe el nu-l iubește Dumnezeu. Ori asta e
o minciună. Nici la ea nu venise Moșul când era mică,
dar pe ea n-o interesase. Era altă fire, mai tare, mai
răzbătătoare, chiar dură când era nevoie. Viaa
fusese mult prea aspră cu ea, ca să se mai mângâie
amăgitor cu minciuni frumos ambalate. Aflase mult
înaintea celor de vârsta ei că nu există Moș Crăciun,
ca și cum ar fi știut dintotdeauna, astfel că fusese
scutită de această deziluzie a copilăriei. Dar pe sorăsa nu se-ndura s-o lase să treacă prin asta. Se va
duce la Ștefan și-o să-l roage. Dansase cu el la Balul
Bobocilor, îl plăcuse și parcă simise că nici ea nu-i
era lui indiferentă. Dar, la fel ca și Moș Crăciun, știa că
pentru ea nu există nici ali „moși”. Voise s-o conducă
până-acasă, dar inventase tot felul de scuze și
pretexte și aproape fugise de el, ca să nu-l lase să
vadă gardul dărâmat, cu izmenele copiilor atârnate pe
el. De-atunci îl cam ocolea, dar dacă era un bun
coleg, dacă chiar avusese o urmă de sentiment
pentru ea, n-o va refuza. Îi crăpa obrazul de-acum
când se gândea că se duce să-i ceară, dar știa că
pentru el câteva zeci de lei, poate o sută, nu erau
mare lucru. Apoi, îi va promite că-i va restitui din bursa
viitoare. Îi va spune adevărul, ce mai conta, oricum
cauza era pierdută. Dacă va dori, îl va duce în mizeria
lor, să se convingă că nu-l minte. Asta e, în fond rupea
o dată pisica și gata. De-abia nu mai trăia cu-o iluzie.

Sunase la ușă, cu inima omului dus la tăiere.
Răspunsese doamna Șerban și o invitase în casă,
nu fără o mimică întrebătoare, mirată. O rugase să
aștepte în holul imens al vilei care se înșira pe două
etaje. Doamne, ce viaă au unii, ce lux, ce frumusee!
Și bradul, cu luminiele lui. Mi-aș dori pentru mine și
ai mei măcar parterul acestei case. Dar ce zic?
Măcar o casă curată și decentă, o cameră doar
pentru mine și Ania, fie ea dată și cu pământ pe jos.
Și când te gândești că cei care trăiesc astfel nici
măcar nu realizează ce fericii sunt!
- Ileana, ce-i cu tine? De ce n-ai sunat
înainte? Poate nu eram acasă...
- Eu, știi, mi s-a stricat telefonul, adică... l-am
scăpat... Ce fac?! Iar minciuni? Ștefan, adevărul e că
eu n-am telefon. N-am avut niciodată.
- Cum să n-ai telefon? Nici măcar fix?
- Nu. Trăiesc într-o sărăcie lucie. Știu că nu
te interesează, dar are legătură cu ce-am să-i spun.
De fapt, să te rog. Suntem șase frai, eu fiind cea mai
mare. N-avem de niciunele. Trăim într-o cocioabă la
marginea orașului... de-aceea n-am vrut să mă
conduci atunci, după bal.

Lăsase capul în jos.
- De ce nu mi-ai spus? Am crezut că nu mă
placi.
- Nu-i adevărat. Dar... n-avea rost. Așa...
sora mea de opt ani m-a întrebat mai devreme de ce
la noi nu vine niciodată Moș Crăciun și n-am avut
inima...
-Destul! Am îneles. Uite, mama pregătise
niște pachete pentru copii instituionalizai. Uite-aici,
ia câte poi duce și fii un Moș Crăciun adevărat.
Scuză-mă că nu te pot conduce, Roxana e la mine,
sus. După ce, înelegi? .. după ce am crezut că tu
nu... am invitat-o pe ea să petrecem revelionul și neam împrietenit și...
- Foarte bine! Oricum, vă potrivii mai bine.
Mulumesc, Ștefan! Aș vrea, totuși, să plătesc
cumva. Poate din bursa viitoare, sau în rate, te rog
să-mi spui.
- Bineîneles c-ai să plătești. Îmi vei face
tema la matematică tot anul viitor.
- Dar tu n-ai nevoie să-i fac eu tema, ești
bun la matematică.
- Și dacă sunt bun, ce? Îmi e o lene teribilă să
scriu. Așa rămâne. Acum, te rog să mă scuzi.
- Desigur. Dumnezeu să-i răsplătească!
Începuse ninsoarea. În lumina becurilor,
fulgii căpătau un dans ameitor, pe care se opri o
clipă în loc să-l privească. Bătăile inimii nu i se
potoliseră. Orașul era luminat feeric și toată această
feerie vorbea despre o fericire artificală, dar care îi
dădea o stare de bine. Viscolea și prin sufletul ei și
deodată îi veniseră lacrimile. I se amestecau pe
obraji cu fulgii topii, dar ea nu mai simea nici frigul,
nici fulgii, ci doar inima bătându-i a tristee, a regrete,
dar și a bucurie. În seara asta va veni Moș Crăciun și
la ei. Pentru prima dată de când se știu.
Dând cu ochii de gard, reveni la realitate.
Același gard dărăpănat, aceeași casă-ntr-o rână,
același horn schilod prin care arareori iese fum. Ce
contează? A venit Moșul! Intră în polată, apoi
deschise ușa singurei camere unde se înghesuiau,
de regulă, toi într-un pat. Ania plângea într-un col,
cu sughiuri abia auzite, cu pumnișorii la ochi.
Georgică adormise, băieii plecaseră să colinde,
mămăliga, acum doar pe sfert, înepenise pe masă.
Taică-su sforăia întins pe jumătate de pat, maică-sa,
pe un scaun, împletea un ciorap, la lumina lămpii
care scotea un fum greu suportabil. Își aminti feeria
de lumini din casa lui Ștefan și era gata s-o
podidească iar plânsul. Dar își aduse aminte că, în
prezena celor mai mici, ea nu avea voie să plângă.
Și-apoi, avea de șters lacrimile Aniei. Se duse la ea.
- Aniă, de ce plângi? Nu mai plânge! Am săi dau o veste minunată! i-am spus că mă duc în
oraș. Cu cine crezi că m-am întâlnit în poartă când
m-am întors? Cu Moș Crăciun!
- Mini! Mincinoaso! Du-te, să nu te văd!
- Aniă, cum să mint? Ia uite ce de pachete
am pentru tine! Pentru tine și fraii noștri. Hai să le
desfacem, să vedem ce ne-a adus!
- Pleacă! Ești o mincinoasă! Nu mă
interesează ce-ai adus în pachetele alea!
Ileana întoarse ochii spre maică-sa,
întrebător. Aceasta, cu un semn din cap, adăugă cu
voce stinsă:
- Las-o, Ileană! I-am spus.
- Mamă! Ce... i-ai spus?
- Adevărul. Că nu există Moș Crăciun.
- Ce-ai făcuuut?!
Strada era luminată de aceleași beculee,
care acum păreau și mai strălucitoare, așa,
reflectate în albul zăpezii care se așternuse de-o
palmă. Omătul scărăia ușor sub ciubotele ei uzate.
Mergea ca să meargă și inspira aerul rece, pe care îl
returna apoi sub forma unui abur fin. Ferestrele erau
luminate de instalaii care mai de care mai colorate.
Parcă și stelele se vorbiseră să participe la feeria
sfârșitului de an. Se aplecă și adună în mâini
zăpadă, o strânse tare până ajunse bulgăre și-l
aruncă în primul bec pe care-l nimeri. Lumini
mincinoase!

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 27 decembrie 2015

NEBUNIA
(fragment de roman)

C

eva se întâmplase în redacie cât lipsise
el, își zise Stefan, trecând dintr-un hol în
altul. Parcă nimic nu mai era la fel. Nu
putea să-și explice clar ce anume, dar se
schimbase ceva. Chiar și portarul, care era
același și cu care se cunoștea, parcă era un
altul. Părea străin și rece, parcă era un individ
apărut pe acolo ca să ceară de pomană. Nu a
făcut nici un gest deosebit când l-a văzut pe
Ștefan, ca și când se despăriseră doar cu o zi
înainte după ce fuseseră împreună la o bere.
Ca și când n-ar fi știut că, deși numai
corespondent de război, Ștefan fusese totuși
pe front, în linia întâi. Scările, deși erau la fel
de curate, parcă nu mai erau la fel. Ștefan avu
impresia pentru câteva clipe că a nimerit într-o
altă clădire.
Și colegii de redacie i se păreau ciudai. Mai
abătui, mai îngândurai, parcă le spusese
cineva că frontul, în loc să se ducă mai departe
spre est, se va întoarce și se va prăvăli peste ei,
în timp ce majoritatea nu găsise motiv ca să
plece, să-și găsească un alt rost. Parcă îi reinea
cineva în redacie fără voia lor. În alte condiii sar fi întrebat dacă nu cumva el greșise cu ceva.
Dar cu ce să greșească el din moment ce lipsise
atâta timp? Cu toate că el continua să se miște
printre ei, având câte o privire pentru fiecare în
parte, câte un cuvânt pentru cei de care se
simea mai apropiat, feele lor continuau să

Naum V. Batkoski
( Republica Macedonia)
Naum V. Batkoski este un scriitor, poet, prozator
şi eseist contemporan.
S-a născut pe 29 decembrie 1992 în Struga,
Macedonia. Şcoala generală a terminat-o în
Vevchani şi liceul la Struga. A absolvit Facultatea
de Filologie ,,Blaze Koneski" la Universitatea
,,Sf. Kiril şi Metodie" din Skopje, la catedra de
limba şi literatura engleză. Locuieşte în
Vevchani.
A publicat poezii, eseuri şi poveşti în mai multe
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Volumul de poezii "Volk" (Lup) este un preludiu
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bogată a tânărului scriitor, iar expresia lui
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Nu sufletul, Doamne
Lovește-mi... lovește-mi tare corpul...
lovește cu cancer,
cu infarct,
cu atac vascular celebral,
lovește cu boală în corpul meu, Doamne,

rămână încordate, parcă uitaseră să mai
zâmbească.
Este treaba lor, își zise Ștefan într-un sfârșit
renunând și îndreptându-se spre biroul
patronului.
- Este cineva la Marele Șef? o întrebă el pe
secretara care nu-i era cunoscută. Deci se
schimbase și secretara, se miră el. Eu sunt Paul
Ștefan. Cred că ai auzit de mine chiar dacă nu
m-ai văzut pe aici. Observă încurcătura fetei
care nu prea știa cum să procedeze. Pot să
intru? Și atunci își simi umărul zvâcnind cu o
anume violenă. Tocmai în momentul când fata
se uita la el măsurându-l cu privirile ei reci,
profesionale.
- Nu este nimeni, zise ea. Dar totuși să-l
întrebăm pe patron dacă este disponibil, adăugă
fata privindu-l în continuare pe tânărul de lângă
ea, ca și când ar fi vrut să-i mai spună câteva
lucruri, dar pe care nu i le mai spuse. Și deodată
Ștefan se dumiri, parcă până atunci plutise... Și
pe aici este război, domnule, chiar dacă nu ca pe
acolo, în linia întâi, de unde tocmai se întorsese
el la lumină, dacă se putea exprima astfel, aici
era un război de o altă factură, un război care
mocnea, iar dușmanul era peste tot. Secretara
se întoarse și-i făcu semn cu capul să intre, fără
a adăuga însă vreun cuvânt, ca și cum ar fi fost o
conspiraie între ei. Ștefan înaintă cu o oarecare
reinere. În câteva minute el realizase că în
timpul cât lipsise din redacie multe lucruri se
schimbaseră. Lipsea încrederea, fiecare parcă
avea ceva de ascuns faă de ceilali, parcă ar fi
fost atmosfera aceea de încordare de pe front
când fiecare nu se gândea decât la prezent, la
prezentul lui, neștiind ce-i va aduce ziua de
mâine și se gândea acum la generalul
Rușeeanu care tot timpul avea în mintea lui
grija pentru soldat, să i se aducă mâncarea la
timp, să nu ducă grija lipsei de muniie și care,
tocmai după ce cucerise Odesa, clădirea în care
se afla împreună cu întreg comandamentul
militar român sărise în aer... Muriseră toi...
- Ei, ce faci tu, Ștefane? Eu credeam că tu ai
venit să mă vezi și să vorbești cu mine, zise
Patronul. Dar eu observ că ai căzut pe
gânduri...
- Iertai-mă, răspunse Ștefan revenindu-și.
Tocmai îmi aminteam...
lovește-mi corpul cu moarte, dar să nu-mi atingi
sufletul,
lasă-l în pace,
în el să trăiască un alt suflet…
Lovește-mi, Doamne
oasele,
rinichii,
ficatul,
plămânii,
lovește cu boală dureroasă
care să-mi sfâșie corpul,
dar lasă sufletul… lasă-mi sufletul, Doamne,
sufletul care pentru un alt suflet trăiește…
Rupe din trupul meu Doamne,
rupe și împarte-l câinilor,
distruge-mi corpul Doamne,
lasă sufletul să fie întreg,
întreg pentru ea să fie…
Bea Doamne,
bea din sângele meu,
bea-l pe tot,
doar să nu-mi atingi sufletul,
sufletul e pentru ea, cald să-i fie…
Lovește Doamne din ceruri,
împinge-mi corpul sub pământ,
lasă-mi sufletul să plece în zbor spre ea…
Nu permit sufletul meu
al tău să fie Doamne,

- Lasă amintirile. Nemii se apropie de Moscova
și până la crăciun războiul se va termina. Și
atunci vom scăpa cu toii de griji și vom reveni în
liniște și pace la ale noastre. Ștefan ar fi vrut să-l
atenioneze pe patron că nu trebuie să fie atât de
optimist. Mai ales un individ la condiia lui, că în
prima fază rușii au fost luai prin surprindere și
că de aceea le-a trebuit câteva săptămâni până
să se trezească. Chiar și lui Stalin, cât este el de
mare, i-au trebuit niște zile ca să-și revină. Dar
nu asta este valoarea lor adevărată, reală mai
bine zis.
- Generalul are alte gânduri în legătură cu ara.
El nu vrea să macine resursele ării aiurea și nu
vrea să epuizeze nici fora armatei. Ce a urmărit
să câștige, generalul a câștigat. A recuperat
Basarabia, inutul Herei și Bucovina. Nouă nu
ne trebuie inuturi noi în Rusia. Noi niciodată nu
am cucerit ceva de la cineva. Nouă ne ajunge ce
este al nostru.
- Eu voiam să vă spun ... începu Ștefan, dar se
opri la timp, dându-și seama că nu era cazul să
intre în contradicie cu patronul. El se întorcea
de pe front și cunoștea situaia adevărată. Și nu
putea gândi astfel. Și nu putea fi intoxicat așa de
ușor. Ăștia, își zise el amintindu-și puinele
vorbe ale lui Niki, ori sunt tâmpii, ori sunt toi
manipulai. Dar chiar toi? Asta nu reușea el să
îneleagă. Cum adică, chiar toi?
- Am îneles, zise patronul, am auzit și eu de
necazul tău și cred că ar fi necesar să-i iei un
concediu, Ai nevoie de odihnă. Ești prea tânăr și
ar fi păcat să te pierdem. Du-te la casierie și ia-i
niște bani. Am avut eu grijă. Mai ai de luat și o
restană. i-am mai dat și un avans și
bineîneles că și o premiere. Te întorci când s-or
termina banii, zise patronul zâmbindu-i în
încheiere și Ștefan înelese că timpul afectat lui
luase sfârșit. Schiă o plecăciune și se retrase.
Ar fi avut multe întrebări pe care să i le pună
patronului și pe care, se gândea el acum, nu i le
va mai pune niciodată. El nu putea fi ca Niki, să
se vândă pentru câiva argini. Și asta numai ca
să rămână în lumea murdară a presei. În
această ară se mai putea lucra și în altă
parte.

Ioan NEŞU
ei i l-am promis cu mult timp în urmă,
ia-mi corpul si satură-te
lasă în sufletul meu un alt suflet sa trăiască…
Nu sufletul Doamne
ci amintirele zilelelor întunecate,
otrăvurile timpurilor trecute,
lasă-mi sufletul,
lumina dimineilor viitoare nevăzute,
pentru ea libertate să fie,
dimineaă,
sperană…
Nu sufletul, Doamne,
lovește-mi corpul gol cu moartea,
lasă-mi sufletul
ca să trăiască în el sufletul celei iubite,
într-o lume numai a ei,
nu în raiul tău ceresc
ci în sufletul meu, în acel loc să fie…
Nu sufletul, Doamne…
Lasă-mi sufletul eternitate să fie,
pentru ea,
să fie,
pentru totdeauna al ei,
pentru totdeauna al ei să fie… sufletul… al ei să fie…

Nu sufletul, Doamne…

Prezentare şi traducere: Tatjana BETOSKA

Petre Ioan Creţu sau conştiinţa mărturisitoare

Petre Ioan Creţu (n.1954) a publicat, între 1976 şi
1983, poeme în revistele Contemporanul, România
literară, Vatra şi SLAST. În 1983 a înfiinţat şi condus la
Călăraşi cenaclul „Danubius” pe care l-a părăsit 3 ani
mai târziu când a renunţat, totodată, să mai scrie. Dar,
în 1992 revine la vechea pasiune, ca autor de proză
scurtă, de data aceasta şi sub pseudonimul Al.
Cremardia, în Semnal de Sud, ca, din 2009, să fie din
nou prezent cu poezie în Agonia - Ateliere Artistice. În
primele luni ale anului 2014 semnează consecvent
poeme în revista Helis, ca, în luna martie a aceluiaşi
an, să debuteze editorial cu Poemele săptămânii
uitate (Editura Vif din Constanţa).
Poetul cu o traiectorie interesantă, dacă nu chiar
atipică, dat fiind că biografia lui nu-i deloc străină de
trăirea unor situaţii-limită, e din nou prezent în librării
cu volumul Câmpia în genunchi (Editura Rafet, 2016),
carte care-şi trage sevele inspirative din eterna câmpie
magică, alta decât cea a lui Ştefan Bănulescu, Fănuş
Neagu ori George Alboiu, Bărăganul său mirosind „a
cruce şi a noroi”, populat de păsări măiestre şi de
„balauri cu platoşe de argint” şi având drept repere
cumpenele de fântâni, drepte „ca nişte lumânări” ori
topos unde mamele ies să-şi boteze fiii în crugul
cerului, fii printre care îi place să se regăsească: „Noi,
bărbaţii câmpiei ne naştem în cer cu luna în piept şi cu
dorul în suflet”. Vitalitatea sa lirică, de sorginte
expresionistă, e debordantă, fie că evocă ritualuri de
îmblânzire a duhurilor malefice ale câmpiei lovite de
secetă pustiitoare sau de alte intemperii cum ar fi
inundaţiile, fie că o proiectează pe o jarişte edenică, de
regulă cea a copilăriei. Poetul nu se poate imagina în
afara câmpiei care-l urmăreşte chiar şi în vis şi cu care
se identifică voluptuos: „când păşesc pe mirişti simt
durerea din bob” (Polen de lună). Aburul câmpiei e
perceput ca un dat metafizic (Câmpia metafizică).
Acest topos fascinant foloseşte de decor unor
tulburătoare scene de dragoste, chit că aceasta din
urmă nu-i de multe ori altceva decât o singurătate
ridicată la pătrat şi o perpetuă mirare paroxistică încât
să facă imposibilă orice întoarcere a celor ce
alcătuiesc, sub zodie thanatică, fireşte, binomul erotic:
„la noapte am să visez că voi zbura pe deasupra
oraşului/ aripile îmi vor fi mari şi negre de zeu tânăr
încă neînfrânt/ mă voi opri la fereastra ta şi mă vei
întreba dacă zbor/ iar eu îţi voi răspunde că nu, nu
zbor, doar visez/ nu ar trebui să-ţi fie teamă uneori mi
se întâmplă să mor/ moartea aceea dintre o
singurătate şi altă singurătate/ poate singurătatea
mea/ singurătatea ta ţinându-se de mână unde
verdele frunzei fuge din copaci/ unde muzica nu se
cântă ci doar se vede curgând/ poate urma unui suflet/
poate umbra unui nor/ pe câmpia răscolită/ lunecă e un
fior.../ de un timp umbra mea şovăie să mă urmeze
cumva e gata să găsească alt trup/ tu mă chemai să
fugim să zburăm/ sau să murim într-o tandră uimire -

dar dacă vom uita drumul spre noi?” (Să murim într-o
tandră uimire). Aceeaşi uimire o găsim şi Poveste din
ţinutul bătrân, poem ce evidenţiază structura duală a
poetului, în el confruntându-se dureros, ca şi la
Baudelaire, lumina cu întunericul, zborul cu
încremenirea, celestul cu teluricul, curajul cu
timiditatea etc. În alte poeme sunt puse în antiteză
viaţa şi moartea, bucuria şi tristeţea, naşterea şi
moartea, îngerul şi demonul, visul înălţător şi realitatea
degrada(n)tă, plenitudinea fizică şi fragilitatea,
amintirea şi uitarea, întremarea şi secătuirea psihică,
echilibrul şi clătinarea, elanul vital şi resemnarea, trufia
şi smerenia, misterul potenţator de cunoaştere şi
nuditatea lucrurilor, natura reconfortantă şi civilizaţia
sufocantă, Mielul şi Fiara Apocaliptică ş.a.m.d. Iată un
singur exemplu din enorm de multe altele: „nu poi să îţi
scoţi ochii/ şi în acelaşi timp să refuzi să vezi cum
oraşul se pierde încet/ cum fuge el în câmpie cu
străzile suflecate până la bordură/ lanul de grâu îl
priveşte cu ură şi se închide în el până la venirea verii/
sau cum îţi cade lumina oblic prin păr în adâncul
umărului până în călcâie/ tu ai tăcerea fugită în munţi/
în unghii de oţel şi îngeri căzuţi sub ferestre” (Natură
moartă). Petre Ioan Creţu scrie exorcizator despre
frica existenţială a omului modern nu o dată părăsit
sau doar pus la încercare de divinitate şi avându-şi
oricând în sine propria-i moarte, ca pe un carnet CEC
la purtător, precum în acest scenariu liric cu morală şi
finalitate christică: „Îţi mai aduci aminte de îngerul care
voia să-mi vândă un câine?/ Ne-am întâlnit în
restaurantul gării/ bea vodcă ieftină şi îşi plângea de
milă/ poate nu ştiai tocmai se întâmplă îmi zice/
Dumnezeu a plecat şi nu se mai întoarce, eşti
pregătit?/ Să mergem zic şi îmi era frică/ în mine
crucea de lemn crescuse adânc în sânge/ cuvintele
magice neprihănite crestate în tâmplă scânteiau/
simţeam cum mă înconjoară lumină şi duh/ iar singura
justificare a existenţei mele era învierea// - pentru a
trăi veşnic mai întâi murim!” (Apocalipse provinciale).
În optica Lui Petre Ioan Creţu poetul joacă un rol
mesianic şi providenţial în ordine socială şi cosmică,
dar societatea nu-i respectă statutul de ales şi-l
asociază mai degrabă unei fiinţe excentrice, nebunului
fugărit din turla bisericii unde s-a stabilit spre a fi mai
aproape de Dumnezeu, precum în seducătorul poem
antologic Poetul şi floarea. Poetul rămâne totuşi un
sfinţitor de locuri şi lauda se extinde în acest sens şi
asupra fântânarilor şi truditorilor neştiuţi ai gliei
zămislitoare de pâine, chiar dacă rolul lor pare, datorită
ingratitudinii semenilor, unul sortit zădărniciei: „cum
ţâşnesc din brazdă spre soare sufletele ţăranilor/ zici
că sunt fire de grâu urcă pâinea în cer spre seară/ seva
pământului trosnind se revarsă în floare/ şi peste câmp
mărşăluind de zor soldaţii/- fiii câmpiei mirifici
plămădiţi cu sudoare// poate că morile de grâu macină
vânt/ poate că iarba nu se mai înalţă doar moare/ şi
păsările trag uluitor o brazdă lată-n soare/ o brazdăcerul e cumva tot mai aproape.//Cum se înserează
lumina şi se face noapte,/ rândul meu şi timpul să mă
îmbrac în moarte.// - pietrele şi nisipul pierzându-se în
întuneric ochiul tulburat şi stins” (Fiii câmpiei). Câmpia
nu mai e ceea ce a fost pentru că omul o umileşte şi-o
deteriorează zilnic în fel şi chip (Apocalipsă apocrifă)
Această deplorabilă maculare a câmpiei actuale
sufocate de dejecţii industriale îl determină pe poet să
se refugieze terapeutic în trecut şi să evoce cu mare
forţă afectivă satul copilăriei cu jariştea ei mitică
inegalabilă: „în satul meu fântânile par străfunduri de
cer/ pe uliţi trec noaptea căruţe trase de îngeri
stingheri/ în zare ciocârlii subţiri la subsuoara vetrei
cresc dropii/ culegătorii de stele nu-i aşa se mai
împuşcă cu maci/ ce-ţi pasă mersul tău stinge lămpile
din porţi// cum se desprind casele de pământ şi se urcă
la cer/ parcă plouă în cer biblioteci îngenunchez”
(Plouă în cer). Satul zămislitor de veşnicie se
depersonalizează şi devine tot mai mult o amintire
depărtată (Caravana cu trei cuci, Recviem, Câmpia
frântă). Poetul se doreşte salvatorul câmpiei, precum
în acest vers emblematic de inspiraţie biblică: „Am să
port câmpia în spate până o s-o urc pe munte să
respire” (Câmpia beată de maci). La fel de emblematic
şi de sugestiv e, în aceste amintiri frugale dintr-o
copilărie de basm, şi magistralul stih: „Nu ştiu cum dar
numai iarnă se întâmplă în mine” (Copilul nostru).
Întâlnim aici şi o autobiografie lirică adiind dinspre
sonurile curate ale poeziei labişiene: „pe mine mama
nu m-a născut pe pământ/ a scormonit în cer cu
disperare/ cu laptele şi sânge din ţâţe şiruind/ ce mamă

am avut!/ tata şi-a făcut mai întâi cruce mare/ şi-a dat
cu sete cuşma de pământ// în loc de picioare, cu
rădăcini/ am fost născut, în osul alb al duminicii în
lumină,/ pe care repede le-am prins de pietre/ să nu mă
poarte vântul pe sub duzi”.
Există, în discursul poetic al lui Petre Ioan Creţu, şi
o temă a timpului ce curge neiertător şi sporitor de
singurătate. Prietenii de odinioară se mută sub crucile
câmpiei, iar vremea plecării sale în lumea umbrelor i se
pare cum nu se poate mai aproape: „Vin cucii să-mi
cosească grâul crescut sălbatic printre pruni” (Un altfel
de singurătate). Sau: „De sub unghii ţărâna ne
ţâşneşte a floare a păpădie sau a rug/ picioarele ca
nişte rădăcini ne caută străbunii întinşi pe spate sub un
dud/ de braţe ne atârnă talanga pentru cuci hai sus îţi
zic ţine-te de mine să vezi/ cum mă pândeşte moartea
ascunsă în livezi” (Străjerul). Ca şi: „În mine moare
timpul pe cruce răstignit” (Nu doar lumina). Poetul
regretă timpul irosit în chip irecuperabil: „acum intru în
moarte cu paşi nesiguri târşiţi/ chircit sub greutatea
timpului irosit/ ce dor îmi e de copilărie...” (...până
plesnesc). Alte poeme sunt pagini de jurnal inspirat din
lumea spitalului: Întoarcerea în spital, Gândacul
Vasile, Asistenta cu sâni de cauciuc. Acest topos e
văzut ca o antecameră a morţii, dar poetul-pacient nu
se plânge niciodată de propria-i suferinţă şi nici nu
pune, ca şi Iov, la îndoială voinţa lui Dumnezeu, ba
chiar mai găseşte puterea să se şi amuze. Veşnicia se
asunde sau se concentrează în fiecare clipă de care
îndrăgostiţii trebuie să înveţe să se bucure şi s-o
preţuiască fără rezerve întrucât e irepetabilă (Eternităţi
de-o clipă). Poetul se simte îndreptăţit să-şi întrebe
iubita: „îţi mai aminteşti câte vieţi am petrecut
împreună?” (Fluturarea mâinii înainte de ne sinucide)
Sau, tot în acelaşi poem: „crezi că ai putea să-mi dai
brânci în nemurire?”. Plecarea fiinţei dragi antrenează
participarea întregii naturi şi această iubită face un
gest de tandreţe mioritică: „mă îngropi în şoapte sub
un fir de mac/ şi cresc sub felinarul lunii/ pînă ce strada
nu mă mai încape” (Înainte să pleci). Iubirea şi moartea
sunt, cel mai adesea, entităţi inseparabile în anaforul
timpului: „îţi mai aduci aminte cum îţi împătureai tu
iubirile cu morţile de-a valma?” (Lasă drumurile să
fugă). Fără contopirea paroxistică a celor doi parteneri
poemul nici nu s-ar putea zămisli: „eşti femeia ce mi teai strecurat cumva febril pe sub piele/ pe sub unghii
până în până la amintirile cu zmei şi zâne/ apoi te
deschizi pentru toate poemele mele şi cele nescrise/
oare de ce sângele tău s-a pietrificat deodată/ şi de ce
ţi se face pielea albastră?// lasă drumurile să fugă spre
câmpia arsă de brumă” (Lasă drumurile să fugă).
Aceeaşi natură poate influenţa organic ritualul erotic:
„cu cât te văd mai puţin cu atât creşte întunericul în
mine”; „când te lipeşti de mine cad nopţile în
genunchi”; „ne scurgem fir înfrunzit în piersici pârguite
ori în cireşi” (Nopţi în genunchi).
În finalul cărţii, poetul adună sub genericul
Bestiarul şi săptămâna apocaliptică, un număr de
şapte poeme tulburătoare urmărind îndeaproape şi
decupând scene reprezentative cu mare încărcătură
simbolică din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.
Poetul, care poate nu întâmplător are un prenume
comun cu al evanghelistului, îşi asumă, cum de altfel a
făcut-o pe tot parcursul cărţii sale, rolul de conştiinţă
mărturisitoare a timpului său care e, de la zi la zi, tot
mai răzbunător: secete pârjolitoare, inundaţii
catastrofale, poluare generalizată, încălzire globală,
cutremure nemiloase, epidemii ce se extind fulgerător,
ravagiile oraşului tentacular alienant, cursa
înarmărilor, aculmularea bogăţiilor Terrei în mâinile
câtorva potentaţi ce propovăduiesc fără ruşine
instaurarea unei Noi Ordini Mondiale şi manipulează,
pe toate căile, gândurile locuitorilor tot mai spoliaţi şi
mai depersonalizaţi ai planetei. Doar ocrotind natura
omul se va putea întoarce la starea edenică şi la pomul
cunoaşterii. Ciclul de poeme e un îndreptar moral şi
civic pentru cei ce nu vor să se lase contaminaţi,
precum de rinocerită cunoscutul Béranger al lui Eugen
Ionescu, de forţele malefice ale unei civilizaţii
industrializate şi electrotehnicizate până-n vârful
unghiilor ei de Fiară Apocaliptică, o societate care se
autodevoră în chip uluitor.
Petre Ioan Creţu, care a apărut relativ târziu în
literatura românească, e un poet demn de toată
atenţia, fiecare din întâlnirile cu poezia lui
transformându-se automat într-o fiestă de zile mari.

Ion Roşioru

Momente din viaţa oamenilor simpli de provincie de ieri şi de azi (II)
De exemplu am lăsat scris Marilenei şi nepoţilor tot ritualul
înmormântării mele.
- Cum, dar pentru asta îţi trebuie o uriaşă detaşare
şi renunţare de sine ! De ce acum ?! De ce nu aţi scris
despre alceva ?!
- Pentru că toţi murim într-o zi şi este bine ca toate
să fie puse la punct.Am să-ţi citesc toate astea:
Marilena, Anca şi Mădălina.
Vă rog să respectaţi cu stricteţe cele spuse de mine aici!

GHIDUL ULTIMULUI DRUM
Ne întâlneam adesea. Mereu veselă şi plină de
viaţă, doamna Dumitrescu, mi se adresa cu acelaşi ”bună
dimineaţa ”, când mă zărea peste gard la fratele meu:
- Măi, dar tu ai dormit aici ?!
Îi răspuneam aşijderi, invariabil:
- Dumneavoastră vorbiţi, care nu cred că aţi lăsat
mătura din mână nici peste noapte ?!
Odată, afară ploua în sfârşit după o lungă arşiţă. Era o
ploaie mult dorită care ne bucura pe toţi. Doamna
Dumitrescu îşi manifesta bucuria udând florile şi cu
stropitoarea. O apostrofa-i, cunoscându-i simţul umorului :
- Vreţi să vă udaţi şi pe dumneavoastră, nu numai florile
!?
- Dragă, dar am umbrelă ! Când plouă ţin stropitoarea
într-o mână şi umbrela în cealaltă mână !
- Doamna Dumitrescu, aşa este omul când îi arde de
treabă, conchideam eu râzând ca întotdeauna, dealtfel,
când conversam cu dânsa, căci, deşi trecută de 83 de ani,
era un spirit viu şi optimist.
O priveam cu câtă bucurie şi devoţiune făcea orice fel de
treabă în gospodărie, de la scuturatul casei la conserve de
iarnă, de la măturatul curţii la plantarea tuturor florilor
posibile, iubind macii cu osebire, de la prăjituri sofisticate
până la veşnicele scovergi, atât de bune în amiezele lungi
de duminică.
Cel mai mult, însă, îmi plăcea când o vedeam robotind
prin curte, micuţă de statură, rotunjoară, cu părul uşor
strâns la tâmple de o funduliţă, purtând mereu câte un şorţ
curat şi apretat, se deplasa legănat, cu nelipsita-i mătură,
urmărind atent fiecare rond de flori, fiecare frunzuliţă...
Ştia mereu câţi ghiocei are, câte lalele, câte zambile, câte
margarete... şi mai ales câţi maci are. Era o prezenţă
agreabilă care îţi insufla tărie şi energie.
În urmă cu un an, în ajunul Crăciunului, am rugat-o sămi dea reţeta unei prajituri delicioase, care presupunea
coacerea pe fundul tăvii a mai multor straturi de foi. Mi-a
spus atunci că secretul stă în făină: ”Foloseşte multă făină
şi când întinzi foile şi pe fundul de tavă !” Pot spune că am
făcut un adevărat atac de panică până am terminat de
copt foile acelea, iar eu şi bucătăria eram tot o făină.
A doua zi i-am povestit şi dânsa, râzând cu lacrimi,
mi-a spus :
- Dragă, păi am uitat să-ţi zic de un ingredient care
de fapt este cel mai important !
- Care ? sării eu ca arsă.
- Răbdarea, draga mea, totul se face cu răbdare şi
nervi de oţel !
Dacă femeia asta de 84 de ani poate, eu de ce nu pot
?!, gândeam îmbărbătându-mă.
- În viaţă trebuie să-ţi ştii fiecare pas şi să ai curaj să-l
faci. Eu mereu am socotit, am măsurat, am cântărit... Aşa
m-am măritat, aşa am construit şi casa... Nu am uitat nimic
şi nu mă sperie nimic! Totul este prevăzut şi luat în calcul...

- Când îmi va veni ziua de apoi îmi ţineţi
lumânare. Lumânarea se păstrează şi se aprinde şase
săptămâni când se tămâie locul în care am decedat.
- Trimiteţi la biserică să tragă clopotul. În Volna.
Explicaţi preoţilor de aici că a fost dorinţa mea. Întrucât
toată viaţa am ţinut de Volna, unde voi fi slujită pe ultimul
drum.
- Îmi veţi cumpăra coşciug ieftin şi-l veţi îmbrăca
cu pânzele mele lucrate de mine.
- Chemaţi pe Leana şi pe Rădiţa să mă scalde
simbolic cu o cârpă umedă. Şi pe Ligia.
- Luaţi-mi bijuteriile şi îmi puneţi verigheta din
pungă. Puneţi cercei ieftini.
- La picioare, în coşciug, puneţi-mi o batistă şi un
colac pe care îl ia cine mă dezleagă şi-i spui părintelui să
fiu dezlegată în biserica Volna.
- În coşciug îmi puneţi o poşetă cu: ruj, pudră,
pieptene,oglindă. În mână îmi puneţi batistă.
- Pe cap pălărioara mov, la cimitir.
- Sub coşciug se pune o cană cu gura în jos care
se sparge la plecare din casă.
- Ultimul domiciliu: În hol la bunica.
- În coşciug înainte de îmbrăcăminte puneţi o
pătură.
- În garaj în lada verde este ibricelul de tămâiat
care îl puneţi la uşă să mă tămâie lumea.
- Chemaţi pe părintele Sava să-mi citească
stâlpi.
- La dus doresc să fiu dusă de următorii:
Marin Gheorghe, tel: 0243257247.
Cei doi gineri ai lui Chiva şi dacă vor venii Auraş şi
Marian, dacă nu Cătălin şi Laurenţiu.
Chiva: 0754038072.
- Crucea să o ducă oricine – numai Vandam
”NU”!
- La tămâiat întrebaţi portarii de soţia luiAlimbert ea îmi va căra şi apa - când va auzi că am părăsit lumea
aceasta se va prezenta singură.
Îi vei da: lumânări pentru 45 de zile, 5 tuburi de
aprins tămâia, o duzină de chibrituri, un pachet tămâie,
două găleţi de plastic, pe care le găsiţi în garaj.
- Se comandă 2 capete femeieşti.
30 de chifle pentru pachete.
Farfurii -10, 2 la pomană, pe care le vei da la cele 2 femei
care m-au scăldat.
Tot lor le dai câte 400.000 - când mă spală.
Una din cele 10 farfurii o dai peste mormânt lui Chiva.
- Pentru biserică am batiste, le legi câte 1000 lei şi o
lumânare.
- Îmi faci 30 de pungi, să nu aibă mai mult de 5
buc. diferite:
1 chiflă
1 măr
1prăjiturică
1 pateu
1 brânză topită.
- 9 bucăţi prosoape cu lumânări legate vor fii
aprinse la colivile cele 2, întrucât una este de 3 zile – în
biserică şi se ia acasă.
Prosoapele vor fii împărţite cu farfuriile.
- Farfuriile le daţi rudelor din partea mea + Leana
şi Rădiţa.
- Timp de o săptămână îmi împarţi la 2 persoane :
o cafea
un sendvici

un ceai
un suc
măsline – miercurea şi vinerea
etc.
- Să-mi puneţi o icoană mai mare pe care o daţi
de pomană în biserică.
- Seara la priveghi, trataţi lumea cu ce credeţi voi.
- La coş se pune şi o sticlă de vin.
- Aveţi grijă ca o persoană să se ocupe la groapă
să aibă o sticlă cu ulei şi cu vin – pe care o cere părintele.
- Când mă duceţi la biserică duceţi şi o sticlă plină
cu grâu cu etichetă, care o amestecaţi la 6 săptămâni în
colivă.
- Tot ce-mi daţi de pomană, chemaţi pe Dana lui
Putere cu care mă potrivesc la îmbrăcăminte.Aceasta la 6
săptămâni.
Mai daţi şi lui nora lui Marioara lui Cristea - ştie
Leana.
- Patul îl daţi lui Neli.
- Nimic lui Marieta.
Îmbrăcaţi-mă cum vreţi voi Cel mai potrivit este
taiorul şi fusta neagră cu mărgele jos.
- Păstrează îmbrăcăminte şi pentru un an.
- Aveţi grijă că aici în Centrul Vechi, sânt 2 femei
prietene, care se fac că stau la priveghi şi când membrii
familiei se retrag unul câte unul, ele cotrobăie toată
casa.
Sânt în vârstă şi seamănă cu coana Iana, una are
ochii albaştrii.
Tot timpul una stă la pândă şi una operează.
- Pe piept se pune o iconiţă care se dă în biserică
de pomană, după slujbă. Icoana să fie frumoasă întrucât
o sărută toată lumea.
- Să-mi puneţi furoul roz, este în stânga jos, în
şifonier.
Pantofi tot în stânga jos în şifonier.
- În ziua înmormântării, dimineaţa trimiteţi în
Volna să aducă steagul.
- La recamier găsiţi material negru pe care îl
puneţi ca doliu la uşile din faţă, la bunica.
- Când plec de acasă daţi preoţilor şi dascălului
prosoape frumoase cu lumânări mari de 5000, înainte de
a începe slujba.
- Schimbaţi bani de 1000 pentru a arunca la
intersecţii.
Şi cam atât, consider că v-am obosit destul.
Avoastră mamaie.
P.S.
- Nu uitaţi să puneţi doliu la lume în ziua
înmormîntării.
- Plăcile de beton sânt în beci.
Voi atrageţi atenţia celor care le pune că sunt
numerotate cu vopsea, altfel nu se potrivesc – începe cu
nr.1 de la cruce –
Chemaţi pe Marin Gheorghe cu tractorul şi elevii
să le ducă.
Tel :0243258247, acasă
La şcoală 0243257551 – Badea
Secretariat :0243257050.

...Terminase de citit şi mă privea zâmbind
senină.
- Ar putea fii un ghid al înmormântărilor bun de pus
pe uşă la intrare în biserică! murmurai eu, rămasă
aproape fără cuvinte.
- Eu ştiu !... Deocamdată este ghidul meu.
- Sunt sigură că acest ghid vă va însoţi memoria
şi dincolo de moarte !
- Poate !... răspunse dânsa meditativ.
...După nici un an, într-un început de noiembrie
2016, doamna Dumitrescu ne-a părăsit, dar ghidul său
a rămas, călăuzindu-i fiica şi nu numai !...
Lili BALCAN

„Jungla”
Primul lucru pe care l-a făcut atunci când a
ajuns la spital a fost să o sune pe Ania. Vânduse două
tablouri şi era fericită; aşa că nu i-a mai spus nimic
despre accident. În schimb, a invitat-o să meargă cu el
la Teodot, şi ea a acceptat fără să întrebe altceva.
Polonezul era în operaţie, dar lucrurile erau,
din punct de vedere medical, sub control. Problemele
se iviseră în legătură cu asigurarea şefului lor, dar şi
din acest punct de vedere situaţia revenise la normal
odată cu semnătura şi cardul lui Dav. Ed îl însoţise în
birouri fără să spună un cuvânt. „Rămân eu până iese
din sală şi vă sun. Nu are rost să stăm toţi aici. Vedem
pe urmă ce facem. Pentru astăzi cred că este de
ajuns!” – a spus el, aşezându-se pe bancheta din colţul
holului.
Aaron a plecat spre biserică, să-i spună
preotului că nu vor mai lucra două, trei zile. Era ora trei
după-amiaza şi David nu a mai aşteptat telefonul lui
Alf; l-a sunat şi i-a explicat cum stăteau lucrurile. David
se aştepta ca prietenul său să vină să-l ia imediat şi
mirarea sa a fost cu atât mai mare când a aflat, nu
numai că nu poate să vină repede, dar că nu putea
veni deloc. Va trebui să se ducă singur. Alf avea o
problemă de rezolvat ce nu putea cu nici un chip să
suporte amânare. A luat un taxi şi a trecut pe la hotelul
Aniei. La Sfântul Augustin au ajuns cu o întârziere de
cinci minute, suficiente ca preotul Teodot să aştepte în
picioare, lângă una dintre călugăriţe, pe holul
aşezământului. „Domnul Alfred a promis că veniţi să-l
luaţi la patru şi că o să-l aduceţi înapoi măine la aceiaşi
oră. Are câteva lucruri aici, şi călugăriţa a ridicat de jos
o geantă de voiaj pe care i-a întins-o lui Dav. Dacă se
iveşte o cât de mică problemă, domnul Alfred ştie ce
trebuie să facă. Dumnezeu să vă aibă în grijă.”
Tot drumul, nimeni nu a scos un cuvânt. Ania
ştia povestea preotului şi, ori pentru că aşa o rugase
David sau pur şi simplu pentru că aşa considerase ea
că este bine, la coborâre i-a prins palma în palma ei:
„Vom merge împreună. Şi eu sunt pentru prima dată
aici”. Teodot nici nu a clipit, dar nici nu a încercat să se
desprindă din strânsoarea fetei.
Nu era o grădină botanică în sensul curent al
termenului, ci doar serele de studiu ale universităii. În
vremea copilăriei lui, ele aveau doar rol didactic, și
David le descoperise datorită unui prieten mai mare,
cu ajutorul căruia reușea aproape întodeauna să intre
fără probleme. Toi îi spuneau „jungla”, fiind locul
preferat pentru întălniri de tot felul. La început, pentru
David, acel ocean de verde nu-i fusese decât o
ascunzătoare; una aproape perfectă, ca mai apoi să
devină taina lui. Nu povestise nimănui despre
plimbările prin acea grădină. Nu pentru că ar fi făcut un
lucru greșit, ci pentru că i se cuibărise în suflet ideea că
minunându-se de acel loc, l-ar fi trădat pe Teodot. Între

cele două grădini nu exista nici o legătură, ca și cum
verdele ar fi fost de două feluri: un verde al pământului
și un altul strălucitor, scurs printre nori, dintr-o lume
unde era posibil orice.
Ania și preotul mergeau în faa lui și David
putea să zâmbească fără să-l vadă nimeni. Își aducea
aminte cu o anumită plăcere de zilele în care colinda
sera, fascinat de plante și de numele lor curioase,
scrise cu roșu pe plăcuele metalice înfipte la rădăcină.
Se chinuise luni în șir să reină denumirile lor în latină
de parcă de memoria lui ar fi depins soarta acelor
fiine. Își făcuse un caiet pentru repetat numele lor,
astfel încât mâna și gândul să se completeze unul pe
altul. Noaptea adormea strigându-le pe numele lor de
alint; hamamelis virginiana sau alunul vrăjitoarei, cu
florile lui ca niște păianjeni; arborele porumbel, adică
davidia involucrata vilmoriniana; nandina domestica,
cu frunzele roșii ca sângele, așezat nu din întâmplare
lângă eucalyptus gunnii, albastru din cap până în
picioare, hortensiile, paniculata vanille, iasomiile,
azaleele, glicinele și clemantitele; arborele lui Iuda,
cercis, înflorit într-un lila imposibil sau salcâmul lui
Adam, galben și roz în același timp, pe numele lui de
copil, laburnocytisus adamii. inea minte cum își
făcuse un obicei din a se odihni câteva minute pe două
dintre multele bănci din lemn, așezate din loc în loc pe
potecile largi. Una era aproape acoperită de un arar
japonez, acer palmatum, din care parcă âșneau
flăcări, și David ar fi vrut să retrăiască tremurul de
atunci, ca și cum ar fi stat în mijlocul unui rug, mereu cu
frica jarurilor ce ar fi putut oricând să-i cadă pe umeri.
Dar banca lui dragă se afla într-un col al serelor, unde
probabil că nu mai fusese loc decât pentru un arbust
căărător, cu braele încolăcite pe după umerii
vecinului său, pomul ploii de aur. Trâmbia piticilor, sau
campsis flamenco, își cobora trupul subire deasupra
lui, doar atât cât să-l atingă. Și chiar dacă în acea casă
de sticlă nici un vânt nu putea să pătrundă, David ar fi
putut jura că ceva îl mișca. Ceva sau cineva. Apoi, fără
să-și amintească un motiv anume, David a uitat pur și
simplu să mai meargă acolo. Probabil că altceva îi
luase locul. Pe atunci i se păruse firesc să guste din
toate pasiunile pe care timpul i le așeza în cale, acum
însă, nu putea să nu se întrebe cum ar fi arătat viaa lui
dacă nu ar fi schimbat poteca, dacă ar fi rămas să
trăiască cu prietenii lui cu nume curioase. Nu-și dorea
un răspuns; se bucura doar, de tristeea plăcută a
întoarcerii într-un timp fără Elena și fără tot ce
însemnase ea. Adevărul putea fi altul; că Dav simise
câtă deznădejde ar fi dus cu el, alături de atâta
frumusee, perfectă până în cele mai neînsemnate
detalii și, mai ales, vie. Ar fi putut fi, cel mult,
administratorul unor clădiri ridicate de altcineva, și la
secretele cărora nu ar fi putut ajunge niciodată. Poate

că acest lucru l-a speriat. Cu sigurană că alegerile lui
nu au fost conștiente, ci doar intuitive, dar la fel de bine
se poate spune că David se dorea creatorul acelor
lucruri, nu paznicul lor. Poate și experiena nereușită a
seminarului teologic a fost pentru el o victorie a
destinului, făcându-l să-și îneleagă trecutul și să-și
aleagă viitorul. În definitiv, pasiunea lui pentru verde,
declanșată sau nu de exemplul părintelui Teodot,
transformată în ocupaie, adică în acel „ce vreau să fac
în viaă” ar fi însemnat tot un soi de preoie. Ori David,
simise, într-un fel sau altul, că nu i se potrivește în nici
un chip adulaia trudei celorlali, ci truda în sine. Și
poate, atunci a început credina lui în construciile
imaginate ca și cum la un moment dat, moment neștiut
de nimeni, se vor mișca, crescând singure, în felul și
forma celor zidite de celălalt.
Vino lângă noi. Ai cam rămas în urmă. Nu pe
tine am venit să te plimbăm! - și vorbele ironice ale
Aniei l-au făcut să tresară.
Poate că Teodot nici nu simea timpul; oricum
nu în felul în care o făceau ceilali. Nici David și nici
Ania nu aveau de unde să știe asta, căci altfel nu s-ar
mai fi grăbit. Voiau să îl facă să se simtă liber, deși nici
unul dintre ei nu se întrebase dacă Teodot avea cu
adevărat nevoie de felul de libertate pe care o
înelegeau ei. Îi vorbeau tot timpul; când unul, când
celălalt și de cele mai multe ori deodată. Preotul nu-i
privea. Ce putea să vadă la ei; nici verzi, nici foșnitori..
Doar guralivi. Părea să-și fi regăsit semenii de care se
pierduse cu multă vreme în urmă. Poate că și ei
vorbiseră odată; cine știe! Acum, doar locuiau o seră;
acoperii de sticlă, înconjurai de alei de beton și
plăcue cu numele lor inventate de oameni. De unde
să știe ei cu ce vorbe îi strigau părinii lor atunci când
nu erau decât niște smicele, speriate de primele
frunze.
Teodot nu făcea eforturi să-i îneleagă. Îi
privea doar ca și cum l-i s-ar fi închinat, și abia acum
fără teama de a fi acuzat de cei ce credeau că
închinarea este pentru unul singur. David îl desprindea
cu greutate de lângă o tufă sau un arbore. El credea că
așa trebuie să facă și că altfel preotul ar fi rămas ore în
șir în același loc, fără să-i treacă prin minte să-l întrebe
dacă mai au ceva să-și spună.
-Lasă-l! – îi șoptea Ania. E viaa lui.
După aproape două ore au ieșit. Au găsit
repede un taxi și David i-a spus șoferului o adresă,
apoi s-a întors către Ania.
-Mergem la restaurantul lui Alfred. Sper ca măcar
acolo să fie totul pregătit așa cum am vorbit cu el. O săl sun cum ajungem și poate o să-l cunoști.

Soarele, Ialomiţa şi Lâna de Aur

“lână”; miţos; moţ; grec. mythos „fir”; NAP(ARIS) > rom.
nafea „parte a blănii de pe pântecele vulpii, cu care se
îmblăneau giubelele boiereşti, căciulile etc.”; snop;
alban. nape „etamină; faţă de masă”; franc. nope
„nopeu, îngroşare a firelor textile, în timpul fabricaţiei,
datorită aglomerării de fibre din materia primă”; (AURI)METELLUM > rom. muşulim, ital. mussolina şi
mussolino „muselină, ţesătură fină de bumbac, lână sau
mătase”. Chiar şi HE-LIS, cea mai importantă cetate
getică de pe malul drept al Ialomiţei, sugerează aceleaşi
tâlcuri; cf. rom. cu; leasă; alban. lesh „lână”; rom. halău
„plasă de prins peşte”; hir „fir”; hiruţ „firuţ”; a (se) încâlci;
câlţi; hălăciucă, hălăciugă „ciuf; păr zburlit”. Ajungem
astfel la tălmăcirile de „Părul (Lâna) de Aur”, din: NAPARIS (cf. rom. nafea; aur; alban. ar „aur”), AR-GOS
„Părul de Aur” (cf. alban. ar; rom. cosiţă; rus. kosa
„coamă; păr”), AURI-METTI, AURU-METTI „Părul
(Lâna) de Aur” (cf. rom. aur; miţă; moţ), AURIMETELLUM „Ţesătura (Pletele) de Aur” (cf. rom. aur;
muşulim; Misleanu).
Întru aceste tâlcuri, sunt mai multe explicaţii. Una
dintre ele vine de la AMAZONES, neam preistoric,
matriarhal, de pe teritoriul actualei Muntenii, care avea
părul blond. Apoi, fir înseamnă şi „curs de apă”, şi de aici
provine şi denumirea de Galbenu a râului Ialomiţa, la
câmpie.
ARGOS este atestat ca râu în Tracia. Am văzut că se
traduce prin „Lâna de Aur”. Că era unul dintre numele
Ialomiţei o demonstrează o altă denumire a cetăţii Helis,
ARG(H)E-DAVA „Fortăreaţa de pe Argos”, prima
capitală a marelui rege Buerebista, situată pe malul
drept al râului. După legendele eline, Argos se numea şi
corabia Argonauţilor, cei plecaţi în căutarea Lânii de Aur.

Încă un argument pentru exactitatea tălmăcirilor:
Cetatea de Floci, adică de Lână, aflată la vărsarea
Ialomiţei în Dunăre.
Ilustrul savant Vasile Pârvan a localizat cetatea Helis,
capitala regelui Dromichaites, la Piscu Crăsanilor.
Pentru traducerea toponimului în „Solara; a Soarelui”
pledează Altarul de Lut, reprezentând Soarele cu Patru
Raze, descoperit acolo. Am pomenit mai sus că HELIS
însemna „Cu Fire”, aşa cum era înfăţişat şi Re, ZeulSoare, la Egipteni. Firele sugerează razele regalului
astru. „Cu Fire” înseamnă şi „Legat; Voinic; Forţă;
Fortăreaţă” (cf. rom. culă; a se căli), dar şi „a (se) prinde
în cerc; Horă; Joacă; Dans” (cf. rom. ghiul; horă; căluş –
dansul Căluşarilor; gheluş „loc de joacă al flăcăilor;
sindrofie”; găluşi – joc cu pietricele al fetelor mici, în
Lunca Ialomiţei; grec. kalos „frumos”; franc. halo „halou,
cerc luminos în jurul Soarelui sau al Lunii; cearcăn”).
Între altele fie spus, până în prima jumătate a secolului
trecut, hora din satul Copuzu se desfăşura la poalele
Piscului Crăsanilor.
Aşadar, la Geto-Daci, Soarele se numea Helis şi de
la forma sa rotundă (cf. grec. Helios – Zeul Soarelui).
Latina, care se trăgea din limba tracă, a format din Helis
helix, -icis „iederă; o specie de răchită; volută la capitelul
corintian”, sugerând „înfăşurare”, dar şi „rotire”; de aici,
Francezii au format helice (pronunţat elis), de unde
avem şi noi elice. Pe vremuri, pe teritoriul satului
Sărăţeni, un prival desprins din râul Ialomiţa, se numea
Morişca, aşa cum i se mai spune popular elicei. Se
iveşte astfel o tulburătoare întrebare: ştiau Geto-Dacii că
Soarele se învârteşte?

De-a lungul vremurilor, râul Ialomiţa, sacru la GetoDaci, a purtat mai multe nume, printre care: KOGAION,
CICONI, NAPARIS, AURIMETTI, AURUMETTI,
AURIMETELLUM, ARGOS
şi HELIVAKIA sau
ILIVAKIA. Unele variante ale acestor hidronime au fost
moştenite în geografia românească din preajma râului:
CICONI > Ciochina; NAPARIS > Naparul – afluent al
râului Prahova; AURUMETTi > Ialomiţa; (AURI)METELLUM – Misleanu; (I)-LIVAKIA > Reviga.
Totodată, aceste hidronime geto-dacice au şi tâlcuri de
fir, păr, plete, împletire şi ţesătură, moştenite ca atare, nu
doar în româneşte, ci şi în alte limbi europene: CICONI >
rom. ciucă „moţ de păr”; ARGOS > rom. arcuş „vergea de
lemn între capetele căreia se întind fire de păr de cal,
care serveşte la producerea sunetelor unor instrumente
cu coarde”; (AURI)-METTI, (AURU)-METTI > miţă

Dan Elias

Adrian Bucurescu

O IMAGINE A UNUI CRĂCIUN INTERBELIC
Cuvinte pentru Moş
Crăciun
Mantie albă, de zăpadă
S-a aşternut peste livadă
Şi iar se deapănă p-afară
Povestea iernii milenară!
Decorul iernii e banal:
Acelaş crivăţ glacial,
Aceiaşi fulgi, acelaş svon,
Dar alţi galoşi şi alt palton!
În fiecare an, la fel...
Doar tu constaţi că eşti mai chel
Şi bagi de seamă, dar în van,
C-ai mai îmbătrânit c-un an!
Dar iarna asta, egoistă,
Ni s-ar părea extrem de tristă
De n-am găsi în calendare
Câte o zi de sărbătoare...
Crăciunul e prilejul sacru
Să mai uităm de traiul acru
Şi să ne piară în stacane
Nevoile cotidiane!
Crăciunul nu ştie de criză,
El are veşnic o surpriză,
Căci tuturora din ajun
Le-aduce daruri Moş Crăciun.
Îmi amintesc cu nostalgie
De scurta mea copilărie,
Când aşteptam să vie „moşu”
În gheata mea să-şi verse coşul!
Găseam în gheata mea, micuţă,
Soldaţi de plumb şi săbiuţă.
Era mai darnic şi mai bun,
În alte vremuri, Moş Crăciun!
...Dar vremea a trecut şi iată,
Copilăria spulberată.
Azi sunt un om în toată firea
Şi „Moşu” şi-a uitat menirea,
Să se abată, cu alai,
Pe la subscrisul Mico-May.
Amicii mei de la Fierbinţi,
Din Durostor şi Mehedinţi,
Frumoase moaşe dinAiud
Şi sanitari din Năsăud,
Vă rog să ascultaţi ce spun
Referitor la Moş Crăciun:
Bătrâne bun şi înţelept,
E foarte mult de când te-aştept
Ca să-mi aduci, părinte, darul,
Să uit şi eu ce e amarul!
Dar dacă vii prin horn sau sobă
Te rog să nu-mi aduci o tobă,

AUTOPORTRET DE
ADOLESCENT
IALOMIEAN: EU,
VISURILE ȘI VIAA
I. Cum te cheamă?
Cella? Ca și Cella Delavrancea? Cella Serghi?
Scrii? Câni la pian?
Nu sunt decât Cela. Cela tipică și banală. Cela cu
un singur „L”.
Mi-am petrecut întreaga viaă,
considerându-mă o persoană dureros de
obișnuită. Nu văd nimic special la mine. Nu sunt
nici frumoasă, nici deșteaptă, nici amuzantă, nici
atletică... Nici, nici, nici.
Pe deasupra, trăiesc într-un mediu
rural în care totul e plictisitor și după tradiie. Cu
toate astea în vedere, mi-a fost mereu frică de
același lucru: să-mi trăiesc tot restul vieii în acest
fel. Nu-i așa că e deprimant să stai și să te

Căci tobei, Doamne, nu-i duc dorul,
Mi-o bate-ntruna perceptorul...
Să nu-mi aduci o puşcă, tată,
Să-mi fie mâna înarmată,
C-o pun pe foc, să ştii c-o ard
Să nu mă creadă cagulard!
Mai vino, moşule, cu sute,
Cu sutele recent bătute,
Dar vezi de sună-le pe toate,
Căci multe sunt falşificate!
Să nu-mi aduci din nou nevoi,
Să nu aduci alegeri noi,
Ci adu tu mai bine pace
Printre diverse... dobitoace!
Mai îndulceşte sanitarii
Şi dă-le sporul de salarii,
Că prea s-au săturat, slăvite,
De vorbe şi răbdări... prăjite!

Chiar în „campania sanitară”
Aţi colindat atâtea sate,
Încât, Domnul ministru este
Prea mulţumit de-activitate.
Pe lângă mulţumirea asta
Ce-a fost atât de necesară,
Voi mai visaţi, de multă vreme
O mulţumire numerară.
..................... .
Termin şi cronica aceasta,
Căci e târziu şi afară plouă,
Spunându-vă la revedere
Pe...nouă sute treizeci şi nouă!
CS, an.VI, 1938, No.71-72, p.9
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Cronică de Crăciun

Scrisoare către MoşCrăciun

Tăcerea e auriferă,
Însă eu nu pot s-o adopt...
Nu pot să tac, acum, când vine
Crăciunul lui treizeci şi opt!

Dragi cititori, deşi mă leagă
De sanitari un nobil cult,
Cu clasa ce mi-e foarte dragă
Eu n-am mai discutat de mult.

Să caut câte-o noutate
Ar fi să mă frământ în van.
Crăciunul ăsta nu e altfel
Decât acel de-acum un an...

V-aş întreba de sănătate,
De ocupaţie, de rente,
Cum v-au surprins întâi de toate –
Recentele evenimente?!

...Cu flori de gheaţă, cu ninsoare
Şi cu „colindul” din ajun...
O singură deosebire:
Lipseşte pomul de Crăciun.

Aş vrea să mai discut cu moaşe,
Mi-e foarte dragă societatea,
Să mă anunţe prin răvaşe –
Cum merge cu natalitatea?

Te-ai întrebat, poate, ca omul:
Crăciunul fără pom simbolic!
Şi ai aflat acum că pomul
Este un obicei...catolic.

Pe scurt: mi-e dor de trăncăneală,
Sau de bârfeală – cum să-i spun?..
Citiţi deci, o originală
„Scrisoare către Moş-Crăciun”:

Aşa cum fac copiii astăzi
Şi bieţii sanitari colindă,
Dar nu o dată, ci tot anul,
Din sat în sat, din tindă-n tindă!

- Bătrâne, stau la gura sobei,
Precum mă ştii, tot la Buzău...
Parcă-ţi aud bătaia tobei
Şi zăngănit din sacul tău!

Acolindat sănitărimea
Pe vremea zilelor mizere
(Aşa cum nu colindă nimeni)
Pe la diverse ministere!

Mi-am descălţat pantofiorii
Şi i-am întins pe duşumea
Ca darurile iluzorii
Să nu se piardă prin pingea.

Parcă umblau cu MoşAjunul
Aşa au colindat de zor
Ca să obţină (lucru mare)
Atât de mult visatul spor!
gândești la soarta-i teribil de banală? Să ai
rezultate banale, să te căsătorești cu cineva
banal, să ai copii banali, să ai un serviciu banal,
să mori într-un fel banal? Logic că vreau să fiu
distinctă într-un fel sau altul, ca orice alt
adolescent, deci, caut un mod în care mă pot
diferenia de ceilali.
Trăiesc la ară, unde toată lumea e
blocată în altă epocă. Copiii buni se duc la oraș
să-și continue studiile, iar populaia descrește.
Așadar, nimeni nu se strofoacă să construiască
puncte turistice sau atracii. Asta mă face să-mi
doresc cu ardoare să mă fi născut într-un oraș. Aș
putea ieși cu prietenii, aș putea merge la film
oricând vreau, aș putea să mă trezesc mai târziu
dimineaa, dat fiind că din sat până în Slobozia
fac o jumătate de oră cu mașina.
E groaznic să faci naveta! Nu numai că
nu am cum să ies cu prietenii în oraș, nu pot nici
să particip la mai nimic după școală. Programe
de voluntariat, club de lectură, teatru în franceză,
lecii de pian, cursuri de dans... Pun pariu că dacă
aș fi avut acces la toate acestea, nu m-ar fi
interesat atât de mult, dar așa funcionează o
persoană; vrea ce nu are și ce nu poate avea, iar
atunci când a obinut acel lucru, nu mai pare atât
de grozav.

Că-s vremuri grele, Moş-Crăciune,
De când popoarele se luptă,
Iar ghetele, odată bune,
Acuma au pingeaua ruptă!
II.

Ce vrei să te faci când vei fi
mare?

Primesc această întrebare mult prea des,
iar cei numai paisprezece ani ai mei îmi dau voie sămi construiesc planuri pe care mai târziu să le
consider chiar eu stupide.
Am vrut să devin scriitoare încă de la
prima carte citită: „Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici”.
Aflasem mai târziu că în versiunea originală a
poveștii, Albă-ca-Zăpada nu se trezește pentru că a
sărutat-o prinul (care era un necrofil), ci pentru că
servitorii acestuia au scăpat sicriul făcut din sticlă și în
cădere a antrenat în mișcare bucata de măr
otrăvitoare. Mă înșelasem în privina prinului și a
sărutului „miraculos”.
De fapt, chiar am scris o carte când
aveam nouă ani. Mi-a cumpărat mama un caiet
studenesc cu foi galbene în care am scris de mână
(și desenat!). Era povestea unei fete pe nume
Miruna, care a găsit o brăară magică (ce altceva
putea să găsească?) pe stradă și și-a sărbătorit ziua
de naștere împreună cu prietenii săi. Cel puin,
doamnei învăătoare i-a plăcut povestea mea. Totuși,
cu timpul, am devenit din ce în ce mai descurajată.
Parcă mi-ar fi secat și talentul și inspiraia și nu prea
am mai scris. Am început o groază de cări și de
povești până acum, dar n-am trecut mai departe de al

Hai, vino, zău, măcar de probă,
Te-aştept de mult iubite Moş...
E frig şi nu am foc în sobă
Aşa că poţi veni pe coş...
Hai, vino, că-i un frig teribil,
Te-aştept cu blana şi şoşonul!
Cum pot să cumpăr combustibil
Cu zece mii de lei vagonul?
De-acum un an, hei, Moşulică,
Atâtea s-au schimbat sub soare,
Încât mă-ntreb: mai vii adică,
Sau eşti plecat...în concentrare?
Pe vremuri aduceai prin case
Soldaţi de tablă, vulnerabili,
Da-n anul ăsta cu ponoase
Soldaţii tăi sunt veritabili!
Nevinovatele copile
De mult, te aşteptau solemn...
Pe-atunci nu aduceai torpile,
Ci numai puşti, dar puşti de lemn.
În loc să bucuri copilaşii
Şi să le farmeci sarabanda,
Ne-ai deziluzionat urmaşii,
Venind cu lupta din Finlanda.
Şi cum să nu s-audă vorbă
Şi categoricul protest,
Când ne-ai adus în vechea torbă
Război nimicitor la vest?
Te văd venind! Simt că m-apucă,
Pardon d-expresie, sincopa!
C-aduci în traista ta, tătucă,
O nouă hartă-n Europa!
Când vii prin aer cu ploconul,
Să fii prudent în acest an,
Să nu te-atingă avionul
Sau tunul anti-aerian!
În loc de molimă şi ceartă
Ce domină de-o vreme-ncoace,
În loc de gaze ş-altă hartă,
Să ne aduci pe lume Pace!
CS, an.VII, 1939, No.82-84, p.9
Notă: Cronici de Mico May, extrase din
revista Cuvântul Sanitarului, periodic
interbelic.
Selecţie: Augustin Mocanu
doilea capitol.
Dacă nu voi ajunge scriitoare, atunci ce?
Știu că nu vreau să-mi trăiesc tot restul vieii cu un
serviciu pe care îl urăsc din tot sufletul. N-ar conta
banii atât de mult pentru mine dacă aș putea face
ceva ce mi-ar place. Dar așa funcionează lumea: te
duci la școală timp de doisprezece ani, te duci la
facultate încă patru, poate urmezi și masterul, poate
și doctoratul, după, ai un serviciu. Responsabilităile
cresc din ce în ce mai mult, iar într-o zi vei fi pe patul
de moarte fără să-i fi dat seama când și cum a trecut
timpul.
Până la urmă, ce vreau să mă fac când voi
fi mare? Acum pare că singurele mele visuri care ar
putea fi considerate relevante de către oamenii
maturi sunt „vreau să fiu fericită” și „vreau să iau o
notă mare la bacalaureat”, deci, trebuie să mă mai
stau să mă gândesc.
Acum spun doar că trăiesc în câmpia
ialomieană și visez ca orice adolescent la cai verzi,
fără prini și inorogi. Câmpiile nu prea sunt în visurile
mele, mai degrabă câmpii pe care îi bat cu graie, în
doze moderate. Aștept viitorul să sune la ușă sau la
ce o vrea el.

CELA PETCU , elevă în clasa a IX-a,
Colegiul Naional „Mihai Viteazul” Slobozia,
PREMIUL al II-lea la Concursul Judeean de Creaie Literară
„Dor fără saiu”

Din Fondul Documentar al Bibliotecii Municipale „Constantin Ţoiu” (II)
Selecţie din volumul inedit Parnasul rediviva

3. Sens firesc
M-am regăsit în mine surpriză şi destin
Uitat, ca niciodată, la margine de zare
Unde tăcerea lină, ca soarele, răsare
Cu tot ce-am fost în viaţă statornic peregrin.
Şi m-am găsit, efluvii, cîntate de-o mandolă
Cu molcoma-ngînare a undelor ce trec
Şi-aş vrea, cu mine-alături, de-acuma, să-mi petrec
Viaţa ne-mbrăcată de nici-o aureolă.

E valea nemuririi cu valuri de mătase
Şi loturi la tot pasul, mai albi cum e zăpada
Iar ziua ce în inimi şi-n suflet se lăsase
Îşi începea, spre mîine, mai fastuos, parada.

O tu mireasmă dulce
Apîinilor de casă
Vreau iarăşi să se culce
În seara ce se lasă.

Eu m-am oprit, o clipă, în umbra de lumini
Să mă închin tăcerii ce de departe vine,
Şi m-am simţit copacul strămuls din rădăcini
Ce-acelaşi pas îl face, iubire, înspre tine.

Imaginea mea caldă
Cum zilele de vară
În liniştea ce-şi scaldă
Tăcerea milenară.

7. Simplă notaţie

Şi-n legănări de grîne
Cu visele perechi
Întreagă va rămîne
Ca-n vremurile vechi.

Dar lupii amintirilor flămînzi ca niciodată
Din patru părţi de zare, spre mine, vin grămadă
Cutezători şi tineri în strofe să mă vadă
Cu fruntea, de imagini şi vis, încununată.

Plin de ce-am rămas din ieri
Urc nămeturi de tăceri
Şi tot strîng, la piept, mereu
Timpul care-i doar al meu.

Le-aud chemarea mută şi îi aştept zmerit
Cu-atîtea pagini pline de scrisul meu tăcut
Că mă aplec şi umbra, umilă, mi-o sărut...
Eu, altă soartă-n lume nu cred că mai merit.

Şi purtat, pe umeri, vin
De anii din cari vin
Greu de-al zărilor sărut
Uit ce sînt, prin ce-am trecut.

În zboruri largi, spre mine, vin anii, rostogoale
Cu chip slăbit şi mîna pătată de cerneală
Cu nopţile-n nespusă dar sinceră găteală
Privirii-mi s-arată, cum e şi cerul, goale.

Prezentului nou răsad
Pe umeri stele de-mi cad,
Snop de visuri de mă vezi
Mi te-nchini, dar, nu mă crezi.

Doarme luna lîngă mine
Beată de lumină -,
Bruma toamnei, harnic, vine
Iarăşi prin grădină.

25. Cîntec arhaic

Plîng cocori şi rîndunele
Cuibul de şi-l lasă -,
Toate gîndurile mele
Sînt cu mine-n casă.

Ce să le fac ? Le mîngîi nostalgica fiinţă
Le-mbrăţişez făptura cu gesturi de umil
În timp ce-n mine zburdă acelaşi vechi dactil
Unica mea şi marea şi vechea mea credinţă.

4. În loc de imagine

M-am revăzut pe mine
La braţ cu Bărăganul
Cum anul care vine
În casa mea, ţăranul.

Şi noaptea iar coboară cu aripi de opal
Ca vechi, argonauţii spre ţărmuri nevisate
Acolo unde zarea cu sclipet sideral
Părea sculuri de aur în linişti adunate.

Stingher, pe drumuri grele
Cu mine sînt mereu
Ca rostul vieţii mele
Ca Bărăganul meu.

O lună blondă urcă pe cerul siniliu
Şi-un milion de stele i se aţin în cale
Că mă reîntreb iarăşi din care parte vin
De mă primeşte-n braţe, această largă vale.

Aceiaşi amintire
Mă poartă spre-un ogor
Ce-n amplă împlinire
E, azi, al tuturor.

***
Am văzut femei frumoase,
Dar nu femeia ...
O caut în fluviul impetuos al străzii,
O caut în privirile voastre
Și nuo simt;
Femeia inimii tale se naște o singură dată
În marasmul dezlănuit al existenelor,
Obosit, terifiant ...
dacă o recunoști, iubește-o!
E atât de plăcut să arzi
În lumina dulce a ochilor ei.
29.11.2016

***
Poeii care beau pe câmpiile selenare
Sunt niște însingurai care-și înală poduri,
Din însingurarea lor
Spre luminile fericite ale Căii Lactee.
Poeii care beau aici, în ărâna pământului,
Sunt doar cavaleri ai tristeii,
Încercând zadarnic să depășească
Meridianele reci ale solitudinii.
Poeii care beau , de fapt , își rescriu destinul,
În spaiul halucinant,
Distilat prin lentila esenelor tari.
Dacă-i strigai , nu va răspunde:
Din când în când o pasăre uriașă,
Cu aripile întunecate,

Se hrănește cu trupurile lor,
Dar sufletele poeilor care beau
Luminează nopile noastre triste până când
Răsare soarele și se topesc în lumina lui.
20.11.2016

***
Dacă vântul solar ne va spulbera cândva
De pe obrazul albastru al Terei,
Este pentru că, premândri,
N-am învăat nimic de la furnici
Și-n loc să găsim alinare
În sânul cald al pământului
Ne-am ridicat impetuos spre soare.
Suntem animale solare, vei spune,
Dar și furnicile sunt,
Și greierii,
Și microbii,
Care spre deosebire de noi
N-au încercat niciodată să-și decimeze propriul cuib.

Deci, cine suntem?
Cine suntem, totuși?
Sinucigași rătăcii prin univers,
Care-și uită temporar menirea,
Iar atunci când ar putea fi fericii,
Explozii uriașe îi împrăștie
Pe cărări nedefinite din timp și spaiu.
29.11.2016

Trezeşte iar în mine
Aceiaşi nebunie
Ce de departe vine
În chip de poezie.

48. Elegie de toamnă

Zvon de zări clocotitoare
Liniştea mi-alungă
Zilele, de ieri, cu soare,
Dorm a vreme lungă.
Tot spre zări şi mai frumose
Anii, uite-i, trag...
La portretul tău, Tănase
Ne-nchinăm cu drag.

Ştefan Tănase

***
Câteodată în viaă
Oamenii se întâlnesc cu ei înșiși
Și nu se recunosc.
Visează un paradis al lor,
Trăiesc în el,
Dar nu îl văd.
Flagelai de simuri și feromoni
Nici măcar dragostea nu o înelegem cu
adevărat.
De aceea am hotărât să emigrez pe o altă
planetă,
Ca să învă, în primul rând, să-mi deschid sufletul
În ploaia limpede de lumină a universului,
Și apoi,
Privind în fântâna adâncă a solitudinii
Să vă iubesc necondiionat, prieteni ai mei,
Suflete eterne eșuate temporar
În aceste trupuri firave,
Din care, după lungi suferine,
Vom sări fericii
În altă dimensiune a existenei.
04.12.2016

F. M. CIOCEA

SCORPIONUL DIN CHIHLIMBARUL LUI ANDY

Pe întuneric, cineva tot împinge ceva spre barul lui
Ted. E una din monstruozităile lui Andy Roy. S-au tot
adunat acolo, în atelierul său din cimitirul nostru de
mașini. Unele stau bine împachetate, asta a evadat.
Ted zice că n-o împinge nimeni. Și, dacă avem
răbdare, o s-o vedem cum urcă dealul, puin câte
puin, așa, pe nevăzute, până sus, în vârf. Pentru că
adevărul are o energie interioară, de nestăvilit, cu
care iese totdeauna la iveală.
De fapt, Andy bagă-n compactor cam pe orice pune
ochiul… și se laudă apoi că-s creaii, fiindcă le-a
restructurat. Astfel, arta lui e cum nu se poate mai
reală: o bucată concretă, smulsă direct din realitate.
Andy e bogat și celebru. Azi, poartă la gât un
chihlimbar din era cretacică, în care s-a fosilizat un
scorpion.Anunul funebru, apărut în presă, a deplâns
amarnic dispariia lui Vincent, într-un tragic accident.
A suferit și o incinerare în mașina sa cuprinsă de
flăcări. O pedeapsă divină, desigur! Toi s-au rugat
pentru iertarea păcatelor lui. Toi cei care n-au asistat
la judecată, printre cei 12.
La 40 de ani, fericitul Vincent câștiga anual peste 10
milioane de dolari. Descoperea noi oportunităi
imbatabile. Cine alergau primii? Prietenii săi cei mai
înstării. Chiar mama și fraii lui i-au încredinat toate
economiile lor. Ceilali s-au bătut pentru a fi acceptai.
Principalul argument al lui Vincent stătea în numerar,
ca unicul criteriu prin care el percepea ordinea. Banul
e cea mai ilustră victorie a alchimiei, preschimbă totul
în aur. Vincent era un campion. Magicianul neoliberal
absoarbe viitorul cu lăcomia nemăsurată a
prezentului. Și cheltuie bani ce nu-i are. Miraculos,
nu?
Proaspăt înfiinată, firma executivă de capital a lui
Vincent se baza însă tot pe o Schemă Ponzi.
Transfera și el sumele încredinate în conturile sale
personale de brokeraj. Suferea grav sub dependena
galopantă a norocului – așa cred anchetatorii. Banii
colectai i se risipeau în vârtejul pariurilor, deși miza
întrucâtva ilegal, numai pe tranzacionări garantate de
informaiile privilegiate. Asta mirosea deja a pușcărie.
La cazinouri, în sport ori pe piaa de capital, a pierdut
chiar și o moștenire de 800 milioane de dolari. Aur.
Unii l-au îneles: „Vincent are calităi nepreuite și o
sensibilitate eficientă, dar dependena sa mistuitoare
l-a distrus și pe el, și pe noi”. Alii, însă, nu l-au iertat,
deși îl iubeau încă.
Pedeapsa i s-ar fi ridicat la peste 30 ani de închisoare,
într-un acord stabilit cu procurorii. Judecătorul ar fi
putut arăta o oarecare îngăduină: „…profitând de
mediul său favorizant, el a recurs intens la o schemă
sălbatică de fraudare, inventând false companii
private de capital, adrese de email și finanatori fictivi,
buni de arătat spre a-i convinge și pe ceilali viitori
investitori să i se alăture…” Psihologia compară ușor
investiiile capcană cu jocurile de noroc. Și adicia
invocată de apărare ca o maladie înduplecă instana.
Toi cei 12, care s-au urcat în microbuz împreună cu
Vincent, deineau multe din secretele și subterfugiile
afacerii. Managerii au neapărată nevoie de o
terapeutică și mai intensivă, după sfatul specialistului:
„În primul rând, recomand pacienilor mei să-și educe
abinerea, să se înfrâneze la timp. Performana

disciplinării lor emoionale se constată doar când văd
că ruleta le distruge treptat avântul...” Lui Vincent, nu-i
lipsea experiena emoională. Acumulase destulă.
Fratele său, Damian, știe că psihopatul produce
fascinaie, chiar prin latura lui devastatoare. Nu și-a
crezut fratele spășit, nici când a recunoscut că s-ar
simi profund rușinat de vina lui. Un maestru al
prefăcătoriei! Nu și-ar asuma vreodată niciun pic de
vină. Ce disciplinare? Psihopatul trăiește perfect
detașat emoional. Decide inflexibil, deasupra actului
moral. Singura sa dependenă e faă de răsplată.
Diferena dintre tranzacionare și joc se află în
motivaia din spatele pariului. Modurile în care norocul
bântuie prin cercurile financiare ies la iveală doar la
forarea lor din partea unui temperament mai
expansiv. În punctul culminant, sclavii senzaiilor tari
își trădează întreaga violenă. Atunci, trebuie
eliminai.
Cu cât exagera mai tare, cu atât sporea încrederea în
el. Foștii colegi i-au pus la dispoziie 500.000.000 de
dolari. Cu numai câteva luni înainte, pariase ca un
maestru, în turbionul spaimei că economia chineză
încetinea. Până în vară, câștigurile sale se umflaseră
cu încă 970 de milioane dolari. Dacă s-ar fi oprit aici,
pe un capital de expansiune judicios, oho, steaua lui
ar fi atins apogeul. A pariat totul din nou, pe același
calapod. Dar pieele s-au redresat subit și au atins
zona pozitivă. A pierdut lamentabil. Cineva a strigat:
Fraudă! O anchetă l-a îngenuncheat și procurorii au
pus laba pe el. Jocurile de noroc l-au terminat. Chiar
și din moștenirea lui de 800 milioane de dolari s-a
ales praful. Fratele lui cel mare s-a sinucis. Mama lor
a dispărut.
Damian își stăpânea cu greu furia. Răspunsul lui
Vincent l-a lăsat fără cuvinte: „Dar asta-i puterea
finanei, își trece controlul în interes privat. Treptat,
supune fora politică a ărilor și le subjugă economia.
Manipulează schimburile străine, influenează
capacităile productive și îi corupe pe politicieni.
Jaful, exploatarea, corupia… sunt bune. Îi cresc
sigurana stelei tale. Cei slabi pier. Selecia operează
prin abilitatea fiecăruia de a urma cele mai drastice
reguli ale celui mai amplu transfer de bogăie din
istorie. În ciuda tuturor eșecurilor, eu mă cred și mai
important. Resursa mea inepuizabilă stă în fora de a
pierde!”
Lui Damian, i se făcea negru înaintea ochilor.
Înelegea totul foarte greu. Băncile își fac banii, cei
reali, atunci când dau credite, din care ele trebuie să
ină concret doar 3%. Tu le dai înapoi ce ai
împrumutat, plus dobânda, plus contravaloarea
fiecărui serviciu. Astfel, simplu, băncile realizează
cele mai mari contrafaceri de monedă. Legal, statul
le acordă dreptul să inventeze banii. De fapt,
bancherii nu ne pun bani reali în mână. Ne oferă doar
posibilităile de a opera prin intermediul lor.
Când Damian și-a auzit fratele că spune pe șleau
cum torturează el banii ca să le extragă puterea, în
mintea sa a încolit o idee. Vincent avea tupeul de a
lua păcatele tuturor asupra sa, odată cu toi banii lor.
Economia se baza pe industrie, pe agricultură…
Astăzi, se axează pe servicii și informaii. Scamatorul
monetar mărește rata dobânzii pe panta negativă.
Credit ușor și ieftin, datorie exorbitantă. Și
devalorizare… până la 10.000 % inflaie, ca și când
n-ar mai exista un mâine. Cu tot ce ai agonisit o viaă
întreagă, îi cumperi o bicicletă. Ruină și faliment.
Inteligena scamatorului maschează fascinant o
crimă înspăimântătoare. Merită un monument!
Damian, ca tânăr energetician, a coborât chiar și în
subteran, în mină, lucrând efectiv la automatizări.
Apoi, l-au tentat laminoarele. Digitaliza întregul
proces productiv al celor mai radicale proiecte.
Vincent îi spunea: „Unde crezi că vor duce inveniile
tale? ii minte ce prevedeau oamenii de știină! În
viitor, ziceau ei, mașina va munci în locul nostru. Azi,
când economia a trecut pe robotizare, nu mai e
nevoie de efortul clasei muncitoare. Și automobilele
se conduc singure. Grevele au sucombat.
Muncitorule, nu vrei să vii la muncă? Un robot te-a și
înlocuit. Mașinile muncesc. Și noi șomăm!”
Între timp, Damian a preluat reprezentana unui
gigant, tot în domeniul lui preferat, cel energetic.
Marile concerne fac achiziţiile cele mai
spectaculoase. Damian a întărit expansiunea
patronilor săi. Asemenea lui Vincent, și el are o gamă

de convingere aproape magică. Mereu modest,
mereu meticulos, nu-și permite derogarea. Cei aflai
în curs de dezvoltare mai credeau că miracolul
globalizării le va spori bunăstarea. S-au înșelat.
Regulile jocului se modifică din mers numai în
avantajul băncilor, al corporaţiilor. Bogaţii devin tot
mai protejai, împotriva tuturor. Legile concurenţei sau perimat. Legislaţia se aplică preferenial.
Damian s-a descurcat de minune și-n labirintul legii.
De câte ori a deschis câte o acţiune împotriva
autorităţii, a câştigat. El însuși e un judecător
necruător. Și cum ar fi dacă ar trebui să-și judece
chiar fratele? Știe foarte bine că „Procurorii trebuie
să ancheteze prejudiciile, nu facilitarea transferului
de responsabilitate”.
Sistemul ne-a aruncat între două economii. Cea
“reală” produce bunuri și servicii pentru
tranzacionare. A doua economie vinde și ea mărfuri
sau servicii, dar, pe datorie. Damian produce bani
reali, din munca lui. O bogăie concretă, sporirea
continuă a standardelor de trai și toate încasările
obinute din producie se datorează numai muncii,
forei de muncă. Lucrătorii efectivi, antreprenorii
chibzuii, investitorii și inventatorii ar răsufla ușurai
după eliminarea tuturor afaceriștilor fără scrupule.
Andy Roy mi-a zis odată că el manipulează lejer
sensibilităi, imagini şi concepte până ce le forează
germinarea. Ca o trecere a ceva, de la o stare
oarecum stabilă, latentă, dar potenială, la activitate:
„Artistul e un activist îndrăgostit plin de ură. El
activează, activizează. Torturează materia. Supune
la suplicii lemnul, piatra, metalul… Expresiile sale
păstrează ceva din fondul originar al materialului
sacrificat. Enigma rămâne în inima statuii.
Rearanjarea formei finalizează reflexii directe. Altfel,
ne înfrâng derivativele”.
„În această situaie, justiia a găsit acest subterfugiu
și pentru unul ca mine: dependena de jocurile de
noroc. Toată finana e un cazinou, prea mare ca să
cadă. Și atunci, în văzul lumii, instanele diluează
cumplita fraudă financiară. Cazul meu nu-mi
aparine în întregime. E o penalitate sistemică. Te vei
mira cu ce pedeapsă mă voi alege! Nici nu merită sămi înscenez o moarte și apoi să fug într-o insulă, ca
un nabab…” i-a mai spus Vincent fratelui său.
Tatăl a murit de inimă rea, un frate s-a sinucis. De
moștenire, s-a ales praful. Mama și-a pierdut
minile… și Damian a rămas neînduplecat. Totul
trebuia să rămână în familie.
Pe vârful dealului, microbuzul lui Vincent s-a oprit. În
el, urcaseră 13 oameni hotărâi. Au coborât 12. Andy
purta la gât și atunci chihlimbarul lui din era cretacică,
în care s-a fosilizat scorpionul. A preluat mașina de la
Damian. Și a băgat-o direct în compactorul din
atelierul său, cel cu cea mai mare putere de
restructurare.

Victor NICOLAE

INFAILIBILA MEMORIE A DOCUMENTELOR

(Cuvânt înainte la volumul De la marele vornic
Alexandru Scarlat Ghica la generalul Eracle Arion. File
din istoricul moşiei Fierbinţi (Secolele XIX-XX), autori
Oana-Lucia Dimitriu, Adrian Lucian Scărlătescu, Paroh
Viorel Olteanu, cu binecuvântarea Preasfinitului Părinte
Vinceniu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Editura
Militară, București, 2016, p. 7-12)
Puţine locuri (localităţi), însemnate cu câte un
punctişor negru pe harta unei ţări sau a unui ţinut, s-au
transformat în topos-uri literare, graţie unor scriitori care leau înveşnicit, precum Humuleştii lui Creangă, „sat vechiu
răzăşesc, întemeiat în toată puterea cuvântului …” sau
Lancrămul lui Blaga („Sat al meu, ce porţi în nume/sunetele
lacrimelor...”), ori Bulzeştii lui Marin Sorescu, sau, mai
încoace, Bălăciţa ori Le Grand Vanjou (Vânju-Mare!) ale lui
Nicolae Dan Fruntelată, ca să dăm doar câteva exemple.
Dar nici creatorii fierbinţeni nu au omis din scrisul lor numele
satului/comunei/oraşului din care provin (unii au rămas pe
loc), evocându-l cu căldură: „Lan de trifoi, sub rouă, la
Fierbinţi/ Când noaptea se destramă-n zori,/ Iar Bărăganul
podidit cu sfinţi/Aţâţă pudice furori.”
Fierbinţii (Herbinţii) Ghicăi (sau Ghichii), numele
din documentele de arhivă ale relativ de curând (2004)
devenitului oraş Fierbinţi-Târg, din Judeţul Ialomiţa, a
aparţinut, prin tradiţie, de Judeţul Ilfov, ceea ce s-a reflectat
în chiar numele oficial, la un moment dat, al localităţii,
Fierbinţi-Ilfov, pentru a-l deosebi de alţi “Fierbinţi”, presăraţi
pe harta ţării.
Structura noii localităţi urbane păstrează încă
foarte bine amprenta vechii comune şi a satelor alcătuitoare
– Fierbinţi-Târg, Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus şi Grecii
de Jos – toate de relativ mare vechime, cu începuturi
atestate documentar încă din secolul al XVII-lea, dacă
avem în vedere faptul că toponimul Fierbinţi în grafia
Hierbinţi apare într-un document datat 1620. Dar, înaintea
acestei consemnări, sunt menţionate alte mici comunităţi
(cătune, sate), care au premers actuala aşezare, între care
satul Tătărei, „situat, se pare, – scrie Prof. Florian Popescu
în monografia dedicată localităţii – la limita sud-vestică a
comunei, File din istoricul moşiei Fierbinţi (Secolele XIXXX), având aceiaşi autori (Coordonator Bibliograf B.A.R.
Oana-Lucia Dimitriu, Preot Adrian Lucian Scărlătescu,
Preot Paroh Viorel Olteanu) „întărit” de voievodul Vladislav
al II-lea la 1 august 1451 jupânului Mihail din Ruşi”, satul
Bonţeşti, „menţionat prima dată la 16 martie 1520, cînd
domnitorul Neagoe Basarab „întăreşte dorinţa jupânesei
Lăudătoaia satele Grecii şi Salcaţenii şi Tătărăii toţi şi
Bonţeştii toţi ...”, satele Topoloveni şi Stăneşti, atestate la
anul 1579, Băiceşti – 1580, Stroieşti şi Tătarul - 1587. Multe
dintre aceste aşezări reţinute de documente au dispărut cu
timpul şi urmele lor s-au şters cu totul de pe suprafaţa
pământului, după cum şi numele unora dintre ele s-au şters
din amintirea oamenilor, mai puţin Greci şi Stroieşti (dacă e
vorba, într-adevăr, de cele două sate alcătuitoare ale vechii

comune Fierbinţi).
Aşezarea s-a consolidat în alcătuirea ei actuală în
secolul al XVIII-lea, dacă ţinem seama de data ridicării celor
mai vechi lăcaşuri de cult de aici – Biserica cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din Grecii de Jos (1755-1757).
Cu aproape un secol mai noi sunt bisericile din Fierbinţii de
Sus, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1842),
Fierbinţii de Jos, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” (1854),
Fierbinii Târg, cu hramul „Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe” (1858-1863), ceea ce nu înseamnă că
respectivele aşezări nu sunt cu mult mai vechi.
Pentru Fierbinţii de Sus există documente care îi
atestă existenţa în secolul dinainte; la 1768 este menţionat
ca proprietar al satului Scarlat Vodă Ghica, de unde şi
denumirea de „Fierbinţii Ghicăi”, iar despre Stroieşti se
presupune că a fost proprietatea lui Mihai Viteazul (15931601) sau a unuia dintre căpitanii săi, Stroie Buzescu, al
cărui nume l-ar şi purta, ipoteză în favoarea căreia
pledează şi faptul că satul vecin, Micşuneşti, peste râul
Ialomiţa, a aparţinut soţiei voievodului, care a donat
această moşie, împreună cu biserica din sat, bisericii din
Scheii Braşovului.
Începuturile recuperării trecutului mai apropiat
sau mai îndepărtat ale acestor localităţi sunt legate de
cercetările făcute de câţiva harnici învăţători din Fierbinţii
de Sus care au prezentat, la intervale scurte de timp, lucrări
de gradul I având ca temă monografia respectivei comune
(la acea vreme), publicate de curând într-o ediţie critică, de
bună ţinută ştiinţifică, punând la dispoziţia celor interesaţi
trei discursuri ştiinţifice, la nivelul de pregătire al autorilor de
atunci, despre aceeaşi realitate socio-umană, în cam
acelaşi timp (primele două în 1944, a treia, în 1945, în anii,
cum se vede, de la sfârşitul Celui de al Doilea Război
Mondial).
Volumul de faţă, File din istoricul moşiei Fierbinţi
(Secolele XIX-XX), având aceiaşi autori (Coordonator
Bibliograf B.A.R. Oana-Lucia Dimitriu, Preot Adrian Lucian
Scărlătescu, Preot Paroh Viorel Olteanu), vine cumva în
continuarea operei de reconstituire istorică a trecutului unei
localităţi, începută de dascălii vrednici de amintirea noastră
mai sus menţionaţi, continuată, pe baza constatărilor
acestora, de prof. Florian Popescu, întregită consistent şi
sistematic de un profesionist, istoricul Marian Ştefan,
completată cu imagini ale prezentului de studiile din
volumul Relaţii de vecinătate în localităţi urbane din sudul
ţării.
Cu acest volum de documente, cele mai multe
cunoscute, altele inedite, precum „o carte de hotărnicie”,
pusă la dispoziţie de doamna Maria (Maorica) Toma, un act
administrativ puţin sau deloc cunoscut până acum privind
“ipoteca pe moşia Fierbinţi a Sevastei General Arion” din
1907, în care sunt inserate şi documentele moşiei Fierbinţi,
de la vânzarea acesteia de către Aristid şi Ioan Ghica, fraţi,
către Nicolae Alexandrescu, tatăl viitoarei soţii a
căpitanului, pe atunci, Eraclie Arion, viitor general, care
primeşte un „titlu de proprietate perpetuă” asupra moşiei
Fierbinţii sau Gruianca „de 422 de pogoane”, acte
particulare, între care un schimb de scrisori între văduva
generalului Arion şi Regele Carol I, birocraţia ineficientă a
culturnicilor din timpurile apropiate pentru salvgardarea
mausolelui familieiArion etc. etc.
Această uriaşă arhivă, devenită acum publică,
prezintă un interes major nu numai pentru locuitorii fostei
comune Fierbinţii de Sus, acum parte componentă a
tânărului oraş Fierbinţi Târg, dar şi pentru întreaga obşte a
acestuia, pentru că nume de familii, locuri, loturi de pământ
pe care au trudit moşii şi strămoşii actualilor locuitori ai urbei
de pe Ialomiţa, nume care au intrat în legendă, precum
„Arionoaica” („nebuna”, ziceau unii, în copilăria mea) sau
răzvrătitul ţăran Mircea Mălăieru (de fapt, cum arată Acad.
Dan Berindei în studiile sale docte inserate în volum, un mic
negustor local), preluat intens de noua propaganda din
vremea democraţiei populare, până într-atât încât satul
Fundu-Danciului devenise, prin anii '50 ai secolului trecut,
după numele său, „Mirceşti”, vor contribui la cimentarea
unei identităţi locale, pe care fierbinţenii şi-o asumă,
cunoscându-şi mai mult sau mai puţin trecutul îndepărtat
sau mai apropiat.
Părintele Adrian Lucian Scărlătescu face, cu seria

de cărţi publicate despre bisericile şi parohiile din
Protopopiatul Urziceni, un fel de apostolat. Îşi asociază
preoţii locali pe care îi stimulează la munca de cercetare a
arhivelor şi a memoriei localnicilor. Cheamă la lucru oameni
inimoşi şi cu bună pregătire profesională, precum doamna
Bibliograf B.A.R. Oana-Lucia Dimitriu, bibliograf la
Biblioteca Academiei Române, cumva, la a doua sau a treia
generaţie, şi dânsa o fiică a Fierbinţilor.
Să-i felicităm şi să le mulţumim pentru acest dar
binecuvântat.
Prof. Univ. Dr. (Emeritus)
Nicolae CONSTANTINESCU
Universitatea din Bucureşti (de loc, din Fierbinţi)

LANSARE DE CARTE ÎN
BUCUREȘTI
Mari, 22 noiembrie 2016, la ora
15.00, în sediul librăriei M. Sadoveanu de
lângă Universitate a avut loc lansarea
volumului de versuri al poetului Zoran
Peicovski
SĂ NU- MI FIE
VIS,
în
traducerea poetului Dina Cuvata și stilizat de
F.M. Ciocea. Lume multă, ca de fiecare dată
la evenimentele organizate de Firiă Carp,
directorul editurii DETECTIV LITERAR,
sub a cărei egidă a apărut cartea.
Au vorbit despre poezia lui Zoran:
poetul Florin Dochia, Dina Cuvata și F.
Ciocea, apoi autorul, sosit cu o zi înainte din
Macedonia, a recitat mai multe poeme în
macedoneană, iar Dina Cuvata
în
românește.
Atmosfera prietenească s-a încins, d-l
Peicovski mulumind editorului, celor
prezeni și prietenilor câștigai cu această
ocazie.
Profitând de eveniment F. Ciocea a
prezentat Antologia poeilor macedoneni,
traduși de prietenul Cuvata, stilizai și editai
de către Gheorghe Dobre, la editura HELIS.
Au fost recitate poeme din volum, iar
auditoriul a aplaudat cu frenezie. Din păcate
oaspeii macedoneni nu au putut rămâne la
recepia organizată în sediul editurii
DETECTIV, deoarece treburi urgente
reclamau prezena unuia dintre ei în Grecia.
Să sperăm că astfel de evenimente vor
colora viaa literară românească și de acum
încolo.

A consemnat F.M. Ciocea

NICOLAE STEINHARDT – TRAIECTORII SPIRITUALE

Între anii 1999 și 2002, editura Helvetica din Baia Mare
oferea celor interesai tetralogia Caiete de la Rohia
care evocau fascinanta personalitate a eseistului și
memorialistului Nicolae Steinhardt, cel care – prin
convertirea la creștinism - și-a trăit ultimul deceniu al
existenei la mănăstirea ,,Sfânta Ana” din Rohia
Maramureșului prin opiunea sa de a deveni călugăr.
Chiar dacă tirajul ediiilor a fost de 500 de exemplare,
acestea au fost rapid epuizate datorită interesului
manifestat al cititorilor faă de omul de cultură de mare
anvergură intelectuală, ceea ce l-a determinat pe
universitarul Florian Roatiș - unul dintre cei mai
pertineni și mai avizai cercetători ai operei lui
Steinhardt, cel care a făcut posibilă apariia Caietelor să reia într-o nouă ediie, de data aceasta într-un singur
volum, a acestor evocări, lăsând la o parte unele texte și
adăugând altele, care completează imaginea de acum
15 ani a monahului de la Rohia.
Scriitor, critic literar, eseist, jurist, publicist și scriitor
român de origine evreiască de fel din Pantelimon,
judeul Ilfov - comună ,,cu nume de sfânt și de tâlhar”,
după propria sa expresie, Nicu-Aureliu Steinhardt (n.
29 iulie 2012 – d. 30 martie 1989) s-a convertit la religia
creștină în închisoarea comunistă de la Jilava, și-a luat
numele de fratele Nicolae, călugărindu-se după
punerea sa în libertate. Doctor în drept constituional, el
este autorul unei opere unice în literatura română,
Jurnalul fericirii (1969 – 1972), probabil cartea cea mai
citită a ultimului deceniu a secolului trecut, operă care
continuă să fascineze și azi.
Constituită sub semnul Asociaiei de arte, litere și
filosofie Criterion, ,,generaia anilor 30”, cum o numește
Florian Roatiș, se impune în deceniul al patrulea al
secolului trecut în cultura română prin Mircea Eliade,
Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Eugen Ionescu,
Petru Comarnescu și muli alii, ei reprezentând ,,o
epocă bogată în talent și inteligenă”, veritabilă
generaie de aur a spiritualităii noastre. Numai rareori
în rândul celor amintii anterior este inclus și N.
Steinhardt, cel care a preferat să se menină la periferia
ei, de unde a parodiat-o cu talent în cartea În
genul...tinerilor, semnată cu un numele împrumutat de
la unul dintre personajele lui La Bruyere, Antisthius.
Chiar dacă simpozioanele organizate în Capitală de
Criterion, începând cu octombrie 1932, s-au bucurat de
un răsunător succes, se pare că aceste manifestări nu iau reinut atenia lui N. Steinhardt, devreme ce nicăieri
în cările sale ulterioare nu le amintește. O posibilă
explicaie ar fi faptul că acesta ar fi fost plecat în
străinătate o parte din timp, dar este cert că el cunoștea
bine opera și orientarea colegilor de generaie atunci
când îi viza în malaxorul criticii sale, de care e posibil să
se fi jenat ulterior că a intrat ,,cu bastonul prin literatură”
atunci când a publicat cartea sa de parodii,
considerându-l un păcat al tinereii, pe care însă autorii
parodiai – M. Eliade, E. Cioran, C. Noica, E Ionescu și
alii – nu l-au considerat jignitor, amuzându-se pe
seama parodistului. Faptul că, în ciuda diferenelor de
opinii, prietenia cu aceștia nu va fi afectată e dovedită
de răspunsul la solicitarea adresată de Steihardt lui
Constantin Noica, în toamna anului 1987, de a-i realiza
o prefaă la volumul antologic pe care-l proiecta la

Editura Eminescu: ,,Nicule dragă, cum să refuz o
prefaă pentru tine? Chiar dacă n-aș mai scrie pentru
nimeni în viaă, pentru tine aș scrie oricând cu drag”.
Din păcate, această ,,sarcină” acceptată bucuros de
filosoful de la Păltiniș n-a putut fi dusă până la capăt,
acesta trecând pe neașteptate în lumea veșniciei la 4
decembrie 1987.
Nicu Steinhardt recunoștea rolul capital jucat de Noica
în formarea propriei sale personalităi atunci când scria
fără să ezite: ,,Pot spune că, în afara părinilor mei,
nimeni nu mi-a influenat soarta mai hotărâtor,
schimbându-mi-o din temelii” (p. 94). Dar cei doi buni
prieteni și-au urmat fiecare propriul drum, evreul
încreștinat găsindu-și fericirea la Rohia în credină și
dragostea dăruită oamenilor (,,mai fericit este a da
decât a primi”), în vreme ce autorul Devenirii întru fiină
chema ,,tinerii cu învrednicire” pentru cultura de
performaă pentru a face exegeze pe texte din Platon,
Kant, Hegel și Heidegger, convins că filosofia este
suverana de necontestat a culturii, ,,sarea pământului”,
regina în faa căreia celelalte forme culturale păleau
devenind insignifiante. Noica și discipolii săi de la
Păltiniș (Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Sorin Vieru)
erau comparai de Steinhardt cu catharii medievali care
se credeau puri și perfeci, deci supuși mântuirii, în
vreme ce muritorii de rând, care n-au citit din Hegel
Fenomenologia spiritului ori Kant în ediia Cassirer sunt
sortii ,,ireversibilului întuneric”. Aceste pretenii de
superioritate culturală erau deranjante pentru monahul
de la Rohia, care nu se sfiește ca, la apariia Jurnalului
de la Păltiniș din toamna anului 1983, să recepteze cu
asprime cartea elogiată de alii din mai multă ori din mai
puină convingere în presa românească a vremii, lucru
pe care-l va face ulterior și cu Epistolarul ce prezenta
scrisorile celor reunii în jurul lui Noica. Epistolarul îi
pare lui Steinhardt ,,un act de infatuare și de
autoproclamare de superioritate și de autoconsacrare
postumă de Moment Istoric al culturii. Amestec de
naivitate, trufie, bună și rea credină, entuziasm și
indiscreie, fervoare și viclenie. Pagini frumoase în
Epistolar, dar și, în bună măsură, grabă radicală.
Publicarea aceasta grăbită a unor texte intime
demască pe cei în cauză drept oameni care se și
consideră și se proclamă personaje ale istoriei,
culturii...” (p. 19).
Ironia lui Steinhardt a mirat pe unii (Monica Lovinescu,
aflată la Paris) și a supărat pe alii, în special pe Andrei
Pleșu, neobișnuit cu aceste ieșiri ,,inchizitoriale” din
partea blândului monah stabilit în Maramureș.
Adevărat, Pleșu nu-l acuză de rea-credină, ci doar de o
lectură ,,infidelă” a Jurnalului de la Păltiniș, influenat de
prietenia cu Alexandru Paleologu, dar supărarea lui
Steinhardt era generată de faptul că momentul Păltiniș
era absolutizat, Noica și ai lui alegând ,,bulevardul
culturii” dominat de filosofia grea, conceptuală și
respingând preocupările considerate secundare.
Oricum, între Steinhardt și Paleologu, pe de o parte și
grupul de la Păltiniș, pe de altă parte este o diferenă de
Weltanschauung, nedisimulată de cei doi buni prieteni
chiar dacă poziia lor putea fi acuzată de neridicarea la
înălimea aerului tare al ideilor abstracte din turnul de
fildeș al filosofiei, ridicate la rangul de concept.
Ne putem întreba dacă poziia lui Steinhardt în această
privină nu este de actualitate și în zilele noastre, având
în vedere că există și se manifestă inși erijai în elitiști ce
se doresc vectori directori ai conștiinei naionale,
intelectuali care neagă sau chiar desfiinează orice
opinie contrară modului lor de a vedea lumea, tratată cu
suverană superioritate. Pe tărâmul culturii există loc
pentru toi aceia care au ceva de spus, dreptul la opinie
pro sau contra trebuind acceptat în spaiul public ca o
faetă a libertăii individuale. Nu de unitatea ideii
(,,unanimitatea” dorită în regimul ceaușist, am putea
completa), ci de multitudinea ideilor, de pluralism avem
nevoie într-o societate democratică, aceasta este
poziia lui Karl Popper, o mare conștiină a secolului
trecut, adept al pluralismului critic, poziia prin care, în
interesul căutării adevărului, acceptăm orice teorie în
competiie cu alte teorii, conștieni că teoria bună le
împinge la o parte pe cele proaste, important fiind
adevărul.
Cititorii cării beneficiază de o foarte documentată Fișă
biobliografică întocmită de îngrijitorul ediiei, Florian
Roatiș, începând cu anul nașterii lui Steinhardt, 1912 și
finalizată la 2015, din care aflăm ecoul intern și
internaional al operei celui care a fost călugărul
Nicolae de la Rohia. Nu putea lipsi perioada 1958 –
1960, când este arestat Constantin Noica, urmat de
încă 22 intelectuali considerai ,,indezirabili” de regimul
comunist, printre care Sergiu-Al George, Arșavir

Acterian, Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, Vladimir
Străinu ș.a., care vor constitui lotul Noica-Pillat, ultimul
reinut fiind N. Steihhardt (4 ianuarie 1960) pentru
,,vina” de a nu fi acceptat să fie martor al acuzării în acel
proces contra prietenilor săi. La 1 martie 1960 se
pronună sentina pentru întregul lot, prin care
Steinhardt este condamnat la 12 ani de muncă silnică, 7
ani de degradare civică și confiscarea averii personale
pentru infraciunea de ,,uneltire contra ordinii sociale”.
La 15 martie 1960 este botezat în închisoarea de la
Jilava de monahul basarabean Mina Dobzeu,
convertitul la creștinism având satisfacia că ,,Mă nasc
din nou din apă viermănoasă și din duh rapid”,
considerând că noua religie adoptată – unde este mai
important să dăruiești decât să dobândești – îi deschide
calea spre fericirea sufletească de care avea atâta
nevoie sufletul său zbuciumat. Va fi eliberat din
închisoarea de la Gherla la 3 august 1964, urmare a
graierii pușcăriașilor politici, printre ultimii din lotul său.
După o matură chibzuină, se va călugări două decenii
mai târziu, la 16 august 1980, devenind monahul de la
Rohia.
Editorul Florian Roatiș și-a împărit cartea în mai multe
capitole, precum cele dedicate scrierilor lui Steinhardt
despre Maramureș și maramureșeni, a intelectualilor
maramureșeni despre părintele Nicolae Delarohia,
Steinhardt în viziunea diasporei românești, exegeze
asupra operei acestuia, amintiri ale contemporanilor
despre el și o parte a corespondenei sale. Se
conturează astfel personalitatea polifonică a autorului
Jurnalului fericirii, o imagine caleidoscopică de mare
frumusee asupra unui om de cultură de mare
profunzime intelectuală. La aproape zece ani de la
trecerea lui în nefiină, Mihai Șora și-l amintește ca un
,,om cu totul ieșit din comun, a cărui vioiciune spirituală
plutea liberă și neliniștită peste metehnele unui trup
puintel” (p. 271), completând apoi: ,,Subire și zvelt,
sclipitor și foarte <<om de lume>> (...) disponibil să-i
vină în întâmpinre cu simpatie și să-i primească la
rându-i simpatia, curios de ce se întâmplă prin preajmă,
dar și în largul lumii (altă faă a aceleiași disponibilităi),
interesat de tot ce e omenesc, pe toate planurile
umanului, dar înseosebi pe acela al culturii, cu o
mobilitate aproape deconcertantă a inteligenei lui în
perpetuă mișcare – vibrant și neliniștit” (p. 270).
Schiând un ,,portret fugar”, Terezia Filip vorbește de
personalitatea fascinantă a celui care ,,răspândește în
preajma lui un fel de câmp magnetic care-i atinge și-i
influenează pe cei din raza ei de existenă”, o foră de
contaminare spirtuală de care dispunea N. Steinhardt,
care ,,lăsa în urma sa în suflet sau în minte, sau în aer,
după o conversaie, după un schimb de idei, un fel de
bucurie, de împlinire spirituală identică fericirii” (p. 242),
el făcând parte ,,dintr-o categorie de oameni aparte,
necomuni, neobișnuii, neîntâlnii decât rar într-n veac”
(p. 242).
Considerându-l cel mai bun prieten al său, cu care își
permitea ,,baterea pe burtă”, Alexandru Paleologu
rememorează peste timp că, în 1972, atunci când i-a
fost adus manuscrisul Jurnalului fericirii, l-a lecturat
într-o noapte și ziua următoare, cartea extraordinară
tăindu-i răsuflarea și creându-i un complex de
inferioritate, declarându-i autorului că ,,Ești la ora
actuală, probabil, dintre toi scriitorii români trăitori, cel
mai mare” (p. 255).
Din aceeași fișă biobibliografică aflăm astfel că, de la
apariia în luna martie a anului 1991 la Editura Dacia a
Jurnalului fericirii, acesta a cunoscut până în prezent
zece ediii în ară și șapte traduceri în străinătate, în
limbile franceză, italiană (sub titlul Diario de la felicità),
ebraică, neogreacă, maghiară, spaniolă, că opera lui
Steinhardt constituie obiectul mai multor teze de
doctorat, că despre aceasta s-au publicat exegeze, că
ea devine tot mai cunoscută și receptată de publicul
larg pentru valoarea ei intrinsecă. Elaborându-și cările
într-o perioadă neprielnică sau chiar ostilă gândirii
libere, poate că N. Steinhardt ilustrează cel mai bine
faimoasa afirmaie a lui Sartre: ,,Problema nu constă
din ceea ce a făcut istoria din tine, ci din ceea ce faci tu
din ceea ce a făcut istoria din tine”. De aceea, meritul lui
este cu atât mai mare.
În final, subscriem la opinia lui Florian Roatiș: ,,Prin
multele sale afinităi, ca și prin puinele sale polemici,
Steinhardt rămâne omul generaiei interbelice. O
generaie pe care iniial a ironizat-o, parodiind-o cu
voluptate, ca să sfârșească în ea, în felul său specific”
(p. 20).

Grigore SPERMEZAN

Din volumul „ninsori de stele”, aflat în pregătire
când doream
să ating,
să dăruiesc,
să sfărâm
zăpezi de cuvinte,
între sânii iubitelor,
pitite în umbre de nori...

torţe de gheaţă

„Urmează-ţi fericirea şi Universul
îţi va deschide uşi
acolo unde erau doar ziduri...”
Joseph Campbell

Iubito,
ai numai Iarnă
pe braţe,
pe sânii-ţi molcomi,
pe coapsele-ţi reci
ce-mi săltă buzele-n sărut,
mă pierd,
răvăşit,
în frumuseţea ta dureroasă,
în indistructibile torţe de gheaţă,
aruncându-mă,
neştiutor,
în goliciunea Iernii,
acoperind tărâmurile rătăcirii mele
în Infinitul îngheţat...

în zori
zăpezi de cuvinte
înalţ poeme reci
pe aripile fluturilor îngheţaţi,
pe aripile Îngerilor de veghe,
cu tălpile desculţe,
îngropate până la glezne
în zăpadă fierbinte
a noului mileniu,
strălucind argintiu şi uniform
sub clarul de Lună...
Îngerii mei, rămân
înconjuraţi de focul îngheţat
al iubirilor trecute,
uitate în umbra clepsidrei,
în nisipul vâscos
al Iernilor renăscute
din iadul nopţilor de dragoste oarbă

îmi sacrific privirea
într-o lume goală,
încolăcită-n spini amăgitori –
întuneric abisal
îmi e ochiul stâng,
izbit de valul îngheţat
al unui vis ciuntit,
ascuns printre sute de stele
oglindit în ape sticloase,
cu valuri diforme
pierzându-mă,
pierzându-mă
în zori de întuneric...

„Înainte de magnolii”
sau „unde sunt zăpezile
de altădată?”
„Înainte de magnolii”, romanul Florentinei Loredana Dalian,
este o pledoarie pentru iubire, în toate ipostazele sale. Iubirea
creștinească, Erosul care metamorfozează fiina, iubirea ca
”lung/Prilej pentru durere”, mitul androginului în care iubirea
întregește omul, sunt varii faete ale iubirii, prezente în carte,
care conferă sensibilitate și originalitate acestei opera literare.
Din această perspectivă, această creaie poate fi interpretată ca
demonstraia unor afirmaii citite în primul capitol, în cuvintele
scrise în biletul călugărului: „Aceia pe care-I iubim nu pleacă
niciodată. Niciodată nu pleacă din noi. Se duc numai pe drumul
lor. Dacă-I iubim cu adevărat, ne bucurăm. Și așteptăm clipa
revederii în veșnicie. […] „Dragostea nu cade niciodată.”
„Înainte de magnolii”, volum apărut în 2014, este al doilea roman
al autoarei, după „Scrisori netrimise”. Nucleul narativ și unele
personajele sunt anticipate încă din piesa de teatru cu același
nume, din 2012, scrisă pentru participarea la Concursul de
creaţie a piesei de teatru într-un act „Mihail Sorbul"- Botoşani, la
care autoarea a primit un meritoriu premiu I.
Povestea de dragoste, confesiunile, refleciile de dinainte și
după anotimpul magnoliilor înflorite, derulate pe parcursul unui
act al unei piese de teatru scurt sunt augmentate modern, în 219
pagini, care îl antrenează pe cititor într-un carusel de
emoii.Sintagma din titlu este laitmotivul romanului și devine,
așa cum meniona și scriitorul Nicolae Teoharie, un spaiutimp, un anotimp al tinereii și al candorii, al paradisului.
Magnoliile, pe care personajele cării le întâlnesc la Grădina
Botanică, sunt simbolul unui timp fast, al visului de iubire ideală:
„mi se întâmplă și azi să visez că mă plimb prin Grădina
Botanică, inându-ne, pentru prima oară, de mâini”; „mi-am dorit
cu ardoare ca viaa mea întreagă să se fi topit în strângerea
aceea de mâini, să fie o nesfârșită plimbare mână în mână cu
David, într-o noapte geroasă de iarnă, în care îmi era cald și bine
ca-n plină vară.”
Magnolia este arborele protector al iubirii dintre Zorina și David,

ultim sărut
mă sfiam
să înfrunt emoţiile,

incerte,
picurate pe alocuri
cu flăcări de lună,
mă dureau tâmplele
de tine,
de fiecare adirere înceţoşată
a dimineţilor
îngheţate
în ultim sărut –
neant de zăpadă
pe buzele-ţi arse...
pâlpâi singură
în întunericul
ce te-nghite rotindu-se,
rotindu-se-n Moarte...

colorat cu atâta emoţie,
greu de descifrat,
şi-a închis ochii...
lacrimi înfricoşătoare
îl împing
într-un întuneric abisal,
Îngerul
respiră regulat
particule de iarnă,
ce gheaţă,
ce gheaţă e în lacrima Îngerului,
siluetele iubirilor mele
îşi deschid ochii reci,
conturând depărtări ascunse,
greutatea săruturilor îngheţate
dezvelesc Ierni
încălzind aripile Îngerului....

fulgi de zăpadă
mi-ai strâns buzele
într-un sărut
colorat cu teamă
ochi-mi goi,
nerăbdători,
descifrau fierbinţeala visului
încadrat între lumini şterse,
cu stele colţuroase,
cădeau fulgi albi,
săltând,
chiuind mut
încoronaţi cu aduceri aminte –
stropi mărunţi,
diformi,
consumaţi în poezie...

dezvelirea iernilor
la uşa casei mele
stă Îngerul îngenuncheat –
i-am frânt zborul,
tatuându-i aripile
cu iubirile trecute –

dar și copacul fragil și solar care îi tutelează revelaia efemerităii
iubirii dintre Zorina și Claudiu. În această ecuaie a dragostei
există magnoliile, prea multă iubire și prea muli oameni așezai în
paturi ale lui Procust. Destinul face ca fiecare din cele trei
personaje principale ale cării: Claudiu Teodorini, David
Greceanu și Zorina Dinulescu să rezolve ecuaia iubirii diferit, iar
soluiile găsite individual să nu mai poată readuce niciodată
timpul magnoliilor înflorite. Dorina de reîntoarcere în anotimpul
magnoliilor, obsesia căutării acestui tărâm leagă un
dialog
intertextual cu refrenul: „Dar unde sunt zăpezile de
altădată?” din „Balada doamnelor din alte vremuri” scrisă de
Francois Villon.
Romanul e alcătuit din douăzeci de capitole numerotate și cu
titluri sugestive care anticipează desfășurarea epică a acestora.
Fiecare capitol se poate constitui într-o povestire independentă,
dar, împreună, glasurile celor trei personaje principale se
reunesc pe un portativ comun, care dau unitate operei literare a
Florentinei Loredanei Dalian.
Incipitul romanului ne introduce ex abrupto în universul ficional,
fără vreo pregătire prealabilă, anticipând stilul confesiv și
familiarizându-ne cu vocea dominantă a naratoarei-personaj,
Zorina Dinulescu.
Începând cu al nouălea capitol,”Visul”, perspectiva narativă e
cedată unui narrator obiectiv, care narează la persoana a III-a
povestea lui David, în care sunt inserate și mărturiile acestuia.
Poveștile ies, rând pe rând, ca dintr-o matrioșcă, perspectiva
narativă subiectivă alternează cu cea obiectivă, într-un
puzzle epic, dezlegat în ultimele file ale cării.
Confesiunea lui Dragoș Greceanu este scrisă, cu litere cursive, în
același stil alert, dar și reflexiv, în care se întrepătrund natural
modurile de expunere și registrele stilistice. Din capitolul al
paisprezecelea, ”Iuda”, naratorul obiectiv introduce în trama
narativă și perspectiva personajului Claudiu Teodorini, prin
intermediul căruia se luminează trecutul celor trei protagoniști ai
poveștii de iubire. Capitolele XIV- XVI cuprind dialogul dintre
Claudiu Teodorini și David Greceanu, episoade epice de mare
tensiune, reprezentative pentru criza de creaie, respectiv,
existenială a acestora. Regăsirea celor doi la Paris, într-un spaiu
neutru pentru povestea lor comună, după ani de zbucium și de
fugă de trecut, declanșează revelaia sensului existenei,
exprimată în enunuri simple, dar pline de miez: „greșelile nu pot fi
reparate cu aur.[…] - Da, singura cale. Calea, Adevărul și Viaa…”

veac pierdut
eşti un fulg de nea
strivit între pleoapele mele
îngheţate pe roata vremii –
port un curcubeu frânt,
în privire,
ivit pe un petec de stea –
apusuri cât o veşnicie
brodate hoinar
în neant de zăpadă
incendiază clepsidra în care
fără de sfârşit
te caut...
în pragul nopţii,
un Înger de seară,
te stânge între aripi
încălzindu-ţi ultima suflare –
încă o umbră îngândurată
colindă nestingherită,
prin zăpezile veacului meu
pierdut...
George CĂLIN

Capitolul
al
șaptesprezecelea,
„Întoarcerea”, este, din
punctul meu de vedere, momentul culminant al romanului, în care
David îi anună lui Claudiu, prietenului său vechi, transformat întrun duhovnic sui-generis, decizia de a renuna la cele lumești și de
a intra în rândul monahilor. Acum este recuperată și „vocea”
Zorinei, care încearcă să îneleagă „testamentul” de mirean,
încredinat pictorului Claudiu Teodorini. Ciclul existenei lui David
se întoarce la experiena religioasă, la căutarea lui Dumnezeu,
începută în vremea înfloririi magnoliilor și întreruptă brutal de
destin, identificat cu o istorie nemiloasă. Toate rătăcirile
postrevoluionare ale acestui personaj: cariera de businessman
și de om politic, compromisurile democraiei originale,
imoralitatea și cinismul prosperităii sunt probe iniiatice,
necesare în ultima aventură a fiinei: regăsirea lui Dumnezeu, dar
și căi de evadare din memoria unei iubiri trăite în epoca
magnoliilor înflorite.
Ultimul capitol, „Părintele Serafim”, încheie rotund romanul cu
revenirea la imaginea unui drum, care ne extrage din universul
ficiunii și încheie povestea de dragoste a avocatei Zorina
Dinulescu. Iubirea dintre Zorina și David, devenit acum părintele
Serafim, intră în altă vârstă, în anotimpul în care magnoliile nu mai
înfloresc decât în amintirile unei tinerei trăite plenar. Din
perspectiva finalului operei, iubirea se reface, la altă dimensiune,
fiecare dintre cei trei protagoniști merge pe drumul său: Claudiu
alege calea artei, David pe cea mistică, iar Zorina pe cea
profesiei și a împăcării cu sine.Planul narativ principal al cării
Florentinei Loredana Dalian este cel al destinelor individuale sau
al iubirii, dar subiectul operei epice este proiectat pe fundalul
societăii românești ante și postrevoluionare. Cartea oferă o
interesantă radiografie a societăii românești, o lecie veritabilă de
istorie, povestită neostentativ, cu lirism și emoie a evocării.
Interesantă este și pătrunderea în adâncurile psihicului feminin,
prin refleciile, confesiunile, poveștile eroinei cării.Problematica
religioasă, trimiterile către textele biblice, preceptele creștine,
sunt niște exerciii de respiraie necesare cititorului ispitit de
cântecele de sirenă ale prezentului.
Volumul câștigă și prin ironia fină, comicul neostentativ, poezia
rememorărilor
și crearea unor portrete literare care
impresionează sufletul cititorului de toate vârstele.

LOREDANA STAN

Festivalul Naional de Literatură - Marin PREDA

(1

(2

M-am numărat printre prilevigiaii invitai la
Festivalul Naional de Literatură „Marin PREDA”,
ediia a XV-a, desfășurat la Alexandria și SilișteaGumești, sub genericul, sugestiv intitulat, „Marin
Preda – pactul ficional cu istoria”, în zilele de 13 și 14
octombrie 2016.
Mai întâi de toate, să prezentăm protagoniștii
care au organizat această ediie: doamna Elena
POPA, directoarea Centrului Judeean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiionale
Teleorman, și domnul Stan V. CRISTEA, poet, istoric
literar, eseist, documentarist și critic literar,
personalitate de prim rang a culturii teleormănene, de
numele căruia se leagă iniierea acestui festival, dar
și desfășurarea ediiilor anterioare.
Un prim moment al Festivalului l-a
reprezentat simpozionul „Marin Preda - pactul
ficional cu istoria”, moderat de domnul Nicolae
Oprea, critic și istoric literar, președintele filialei Argeș
a Uniunii Scriitorilor. Comunicările au fost prezentate
de către domnul Nicolae Oprea, Nicolae Scurtu
(istoric și critic literar), Ana Dobre (critic și eseist),
Ștefan Mitroi (poet, prozator, dramaturg și jurnalist),
Nicoleta Milea (poetă și eseistă) și Gheorhghe Stroe
(prozator și critic literar). Lucrările simpozionului au
dvut loc în sala de ședine a Consiliului Judeean
Teleorman, invitai fiind 28 de scriitori din ară, 28 de
scriitori teleormăneni (coincidenă!), dar și
personalităi ale vieii culturale și politice din fruntea
judeului.
Al doilea moment al manifestării l-a constituit

Autoportret
O oglindă...Eu.. O șuviă de păr rebelă, căzută pe
fruntea caldă, palidă....Doi ochi căprui, pătrunzători,
înlăcrimai, triști...o gură mică, înconjurată de două buze
cărnoase, rozalii, care se mișcă încet, aproape
insesizabil, dorind parcă să spună ceva...să strige...să
șoptească...Ochii se aprind, mintea lucrează. Fata
timidă, înfrigurată, din oglindă vorbește, prinde viaă,
prinde culoare în obrajii albi. Cu cine vorbește? Mă uit
grăbită prin camera sufocantă, dintr-un col într-altul și
nu văd pe nimeni. Înseamnă asta că vorbele fetei îmi
sunt adresate? Nu...Nu pot fi eu...Cuvintele sunt prea
dure, prea apăsătoare...Sunt ca niște pumnale ascuite
ce mă lovesc în piept, în carcasa fragilei mele inimii,
care, simind loviturile, bate din ce în ce mai tare,
insuportabil de tare...
Trag aer în piept...respir... Încerc, prin respiraie, să
reduc la tăcere toate vocile iritante care îmi spun prea
multe, de prea mult timp, miile de voci care se fac auzite
toate în același timp supunându-mi gândirea și raiunea.
Urechile mele îmi joacă feste. Îmi aud tonul disperat al
propriei voci care încearcă să acopere gălăgia din capul
meu. Îmi spun că totul va fi bine, că trebuie să mă
liniștesc, însă vocile...vocile nu mă lasă să mă calmez.
Neliniștea, tremuratul, care au pus stăpânire pe corpul
meu, îmi tulbură mintea. Simt cum ochii caută o
sperană, o punte de legătură cu realitatea, de care par
să mă îndepărtez încetul cu încetul. O găsesc. Fata din

festivitatea de acordare a premiilor celei de-a XV-a
ediii a Festivalului, avându-l ca președinte al juriului
pe domnul Horia GÂRBEA, poet, prozator, eseist,
dramaturg, traducător și critic literar, președintele
Filialei de Poezie și Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor
din București, iar ca membri pe Dumitru Augustin
Doman, (redactorul-șef al revistei „Argeș”), Florentin
Popescu, (redactorul-șef al revistei „Bucureștiul
literar și artistic”), Mihai Stan, (redactor-șef al revistei
„Litere”), Passionaria Stoicescu, redactor al revistei
Pro Saeculum”), Florea Burtn, (redactorul-șef al
revistei „Caligraf”) și Stan V. Cristea, secretarul
juriului. De menionat este faptul că și anul acesta
Consiliul Judeean Teleorman a subvenionat un
volum, „Caietul premianilor”, prezentând lucrările
acestora (în ordinea premiilor): Cătălin G. Rădulescu
(premiul „Marin Preda” și al revistei „Luceafărul de
dimineaă”), Teodoru Stemate (premiul I și al revistei
„Argeș”), Violeta Urdă (premiul al II-lea și al revistei
„Bucureștiul literar și artistic”), Veronica Baciu
(premiul al II-lea și al revistei „Litere”), Nicolette
Orghidan (premiul al III-lea și al revistei „Caligraf”) și
Florina Mirea (premiul al III-lea și al revistei „Pro
Saeculum”). Revistele menionate sunt și parteneri
tradiionali ai concursului.
Un moment important al manifestării l-a
constituit acordarea Premiului de Excelenă
domnului Dan CRISTEA, critic literar și eseist,
director al revistei „Luceafărul de dimineaă” care,
într-o alocuiune emoionantă, a mulumit
organizatorilor și a evideniat importana festivalului
pentru cultura română.
Momentul al treilea al Festivalului l-a
constituit lansarea de cări. Prima a fost lansată
cartea „Marin Preda - anii formării intelectuale”
semnată de reputatul poet, eseist, critic literar și
monografist de averngură, teleormăneanul Stan V.
CRISTEA. Volumul a fost prezentat în termeni
elogioși de către Ana Dobre, Nicolae Scurtu și
Gheorghe Stroe (moderator). Următorul volum lansat
a fost acela al poetului, prozatorului, dramaturgului,
eseistului și jurnalistului Ștafan MITROI, „Dulce ca
pelinul”, roman prezentat de Ciprian Chirvasiu, Firiă
Carp și Ana Dobre (moderator).
Tot în cadrul acestor manifestări
(3 de amploare
a fost lansat „Caietul premianilor”, cuprizând lucrările
premiate. De asemenea, a fost prezentat numărul
special al revistei „Caligraf” de către redactorul-șef
Florea Burtan. Biblioteca judeeană a adus în faa
participanilor expoziia de carte „Marin Preda, mereu
actual”, iar publicistul Stan Ștefan a prezentat o
expoziie foto-documentară sub titlul „Sub semnul
operei lui Marin Preda.”
Ultimul moment al simpozionului l-a
constituit vizitarea casei natale a lui Marin Preda și a
Centrului Memorial „Marin Preda” din Siliștea
Gumești, unde s-a dovedit încă o dată ospitalitatea
localnicilor, și unde s-a depus o coroană de flori la

bustul scriitorului.
Prin acest festival, scriitorii din Teleorman
dovedesc că, în ciuda unor greutăi de ordin material,
dar mai ales în ciuda acelora care cântă prohodul
literaturii române, dovedesc, prin valoare,
performană și aciune, că avem o literatură
contemporană viguroasă, cu nimic mai prejos decât
alte literaturi din marea familie europeană.
Justificarea acestei afirmaii o reprezintă
volumul domnului Stan V. Cristea, „Marin Preda - anii
formării intelectuale”, o contribuie de cea mai mare
însemnătate la elucidarea unor aspecte mai puin
cunoscute, unele controversate, din biografia
scriitorului și anume: elev la Siliștea-Gumești (19291937), normalist la Abrud (1937-1938), normalist la
Cristur (1938-1940), normalist la București (19401941), anii debutului literar (1941-1943), anii
serviciului miltar (1943-1945) și anii afirmării literare
(1945-1948). Eate un volum masiv, de aproape 350
de pagini care, pur și simplu, epuizează informaia,
(7
având nu mai puin de 70 de pagini de documente,
facsimile și fotografii, 1626 de note (defalcate pe
fiecare capitol), dar și 555 de titluri de bibliografie
selectivă ce cuprind: opera în volume (princeps și
ediii ulterioare), opera în periodice (proză scurtă,
versuri, articole, eseuri, confesiuni), interviuri și
convorbiri, corespondenă, apoi referine în volume
individuale și colective (studii, eseuri, evocări),
dicionare literare, istorii literare, apariii în alte
volume, interviuri, referate în periodice (studii,
articole, eseuri, dezbateri despre scriitor și opera sa).
Stan V. CRISTEA realizează aici opera vieii
sale care, prim fire nevăzute, se leagă firesc de opera
și viaa scriitorului. Este opera unui cercetător care
lucrează cu penseta, în filigran, comparând miile de
documente cu informaiile oferite chiar de scriitor în
operele sale, scoând la iveală realitatea nudă a vieii
acestuia, văzută la un loc cu izbânzile și eșecurile, cu
zbaterile și împlinirile, până în 1948 – anul de hotar al
trecerii lui Marin Preda în fruntea marii noastre
literaturi.
În dreptul numelui cercetătorului de
avengură Stan V. CRISTEA putem pune fără să
greșim, câteva atribute: muncă, migală, seriozitate,
onestitate, acribie, responsabilitate, dar mai ales
talent literar și de cercetător. Această carte –
document, având o excepională însemnătate pentru
literatura română, nu face decât să împlinească
destinul acestui scriitor român de avergură
europeană, care și-a descoperit un biograf de
excepie.
Prin mine, participant la această manifestare
culturală naională, scriitorii ialomieni, membri ai
Asociaiei culturale HELIS și colaboratorii revistei
omonime, au adus un pios omagiu marelui prozator.

oglindă. Fată care acum și a oprit atacul fulgerător de
reproșuri și mă privește cu aceeași curiozitate cu care o
privesc și eu.
Observ cum își lasă brusc capul într-o parte și îmi
studiază gesturile. Rămân nemișcată. Ce ar trebui să
fac? Nu știu la ce să mă aștept. Bănuiam că emoia pe
care o simeam se datora confruntării cu o latură de a
mea pe care îmi dădusem toată silina până acum să o
in ascunsă, închisă, într-un bloc rece de piatră, un seif al
celor mai întunecate cugetări ale mele. Eram conștientă.
Reușisem să opresc vocile. Mă uitam la reflexia mea
pierdută, palidă, oarecum plictisită de situaie, ce privea
în gol, prin mine. Vedeam cum îmi citește gândurile.
De mică fusesem capabilă să mă analizez
obiectiv, fără ascunzișuri sau minciuni, însă, cu cât
creșteam mai mult, cu atât aceea analiză obiectivă îmi
făcea și mai mult rău, folosindu-se de sinceritate pentru
a-mi evidenia punctele slabe, pentru a mă face să mă
simt vlăguită, neputincioasă în faa unei lumii prea crude,
prea maliioase, prea neasemuită mie. Autoportretul
moral și fizic pe care mi-l fac încă de mică, s-a dovedit a fi
unul dintre lucrurile care îmi provoacă plăcere tocmai
prin durerea și tristeea ce mi le imprimă în suflet. Mi-au
trebuit muli ani și multă putere de reflecie pentru a
realiza că singura modalitate prin care puteam trece
peste era să îmi schimb viziunea, percepia, să realizez
că în mijlocul iernii mele interioare geroase, artificiale,
era o primăvară caldă, frumoasă, care mă aștepta cu
braele deschise și cu pomii înflorii.
De ce am avut nevoie de atâia ani, de atâta

energie și tortură sufleteasă? Cred că răspunsul la
această întrebare îl știu toi cei care și-au dorit cu
adevărat să fie mândri de versiunea lor adultă, cei care
și-au dat seamă că doar printr-un efort incomensurabil al
coștiinei în anii adolescenei vor reuși să își
îndeplinească visele.
Toate nopile pierdute cu ochii aintii în cări,
dornici și însetai de cunoaștere vor avea meritele lor
când, peste ani, mă voi întoarce cu pașii apăsai,
încrezători, în camera mică, sufocantă, mă voi așeza în
faa oglinzii cu ramă argintie, murdară, plină de cuvinte
scrijelite cu creionul și o voi putea privi în ochii căprui,
pîătrunzători, înlăcrimai, zâmbitori pe fata din reflexie,
care nu îmi va mai reproșa că orașul în care o oblig să
trăiască îî limitează și îi jignește inteligena, curiozitatea,
că băiatul de care s-a îndrăgostit nu o vrea fiindcă nu e
îndeajuns de frumoasă, fiindcă nu e perfectă, că nu e
atât de matură pe cât ar trebui să fie, că nu e așa cum își
dorește să fie.
Viaa este construită în jurul a două mari opiuni.
Prima, eschivarea și ocolirea adevărului sau a doua,
recunoașterea imperfeciunii umane, a faptului ca
suntem fiine create dintr-un amestec de calităi și
defecte. Care este mai corectă? Asta rămâne la
alegerea fiecăruia...

Titi

DAMIAN

GABRIELA CHIVU , elevă în clasa a XII-a,
“Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia,

PREMIUL I la Concursul Judeean de Creaie Literară
”Dor fără saiu”

Din Fondul Documentar al Bibliotecii Municipale „Constantin Ţoiu”
de peşte, şi un freamăt dulce răsuna printre ramuri.

Memorii (II)

Pe podul de fier de peste Ialomiţa

În căruţă, pe la 1890, de la
Bucureşti la Armăşeşti
Numărînd stîlpii de telegraf de la
Moviliţa la Coşereni
De la Ţiganca pînă la Moviliţa, era drumul cel
mai lung şi poate cel mai obositor din cauza monotoniei
cîmpului şi a căldurei de după prînz. Caii, deja obosiţi,
mergeau mai mult la pas. Stoluri mari de ciori cloncăneau
printre clăile de grîu şi glasurile lor spărgeau tăcerea
adîncă a cîmpiilor, cu o nuanţă tristă de singurătate şi
pustiu.
Noi, copiii, cam aţipeam pe bucata aceea de
drum şi mai scurtam astfel din călătorie, căci ne trezeam de
regulă de vale la Moviliţa.
Aici, alt han, tot aşa de scund, cu acelaş
umbrar de verdeaţă, aceeaşi curte largă împrejmuită cu
gard de nuiele şi aceeaşi murdărie prin toate părţile.
Acolo era hangiu, unu Stavăr, care era un fel
de fin al bunicului meu şi care ne primea bine.
Dela Moviliţa începea să se mai răcorească,
fiindcă soarele se lăsa sub seară. Ca să-mi treacă de urît,
înumăram (cînd învăţasem să înumăr) stîlpii nesfîrşiţi de
telegraf care, în lungul drumului, apăreau ca o pînză deasă
de firişoare. Pe firele de sîrmă se căţărau rîndunelele,
lăstunii şi uneori zăream şi din acele păsări cu pene
galbene, roşii şi albastre, care se numeau popular „căcăi”.
La apropierea noastră sburau de pe fire şi se
aşezau mai departe pentru ca iarăşi să-şi ia sborul... Pe
vîrfuile stîlpilor cîte o cioară sălăşluia puţin, croncănind
agale şi îşi lua sborul, ceia ce-mi amintea vorba: Stă cît
cioara în par !
Acolo unde stîlpii de telegraf se terminau, ştiam că
începe valea de la Coşereni, pe lunca Ialomiţei, şi trei cruci
mari de piatră însemnau începerea văei. Aveam o senzaţie
de uşurare, fiindcă de acolo înainte se răcorea şi mergeam
prin locuri mai frumoase spre sfîrşitul călătoriei noastre.
În valea de la Coşereni, cum coboram „coasta”,
era o cruce mică, jos, pe partea dreaptă. Acolo se
întîmplase mai de mult un accident, diligenţa se răsturnase
şi un conducător poştal îşi găsise moartea. Aşa că locul era
însemnat în amintirea acelui nefericit conductor, pe care îl
chema Ionică – aşa îmi povestea bunica.
După ce coboram coasta, se întindea, pe stînga,
satul Coşereni, cu case frumoase şi cu livezi bogate, ca
mai toate satele de pe valea Ialomiţei. Şiruri lungi de plopi –
numiţi sulinari – erau de-a lungul şoselii şi prin sat, ca nişte
turnuri de verdeaţă foarte înalte. Cînd bătea vîntul, se
răsuceau frunzele albe ale plopilor, sclipind ca nişte solzi

puiul de urs
ameţit şi tandru
un pui de urs mângâie gratiile
să-ţi fugă inima din piept
şi-n urmă să lase o dâră de sânge
pe care leucocitele s-o transforme în lapte
şi toţi doritorii de senzaţii tari
mâncătorii de fapte
să lingă orbiţi
până dau de ursoaică
până pune laba pe ei
furioasa noapte

Satul era lung. Pe dreapta se făcea şoseaua
care ducea spre Sinteşti, Borăneşti, Speteni, Bărcăneşti,
Eliza Stoeneşti şi mai departe pînă la Axintele şi Bratca,
iar de acolo la gara Lehliu, drum numai pe sub coasta
înaltă a Ialomiţei.
Cînd ajungeam, la eşirea din Coşereni, la podul de
peste Ialomiţa, - un pod frumos de fier care se spunea că
fusese construit de ruşi cu mulţi ani înainte – vedeam
casa podarului. Mai de mult se plătea o taxă de trecere
dar în urmă taxa se desfiinţase, şi casa rămăsese fără
podar.
Trecînd podul, pe ale cărui bîrne groase răsunau
copitele cailor, intram în pădurea de sălcii care mărginea
şoseaua pe ambele laturi. La capătul de dincolo al
podului, pe stînga, erau doi plopi gigantici, cu tulpina de
aproape doi metri în diametru, şi pe care bunicu-meu
spunea că aşa îi pomenise din tinereţele lui.
Cînd treceam podul, se scăldau ultimele raze
ale soarelui în oglinda lucie a Ialomiţei. Ea curgea liniştită
pe sub malurile înalte sau printre dîmburile de nisip.
Cîteodată, cînd venea mare, era vijelioasă şi atunci
vedeam „plăvii” mari cărate la vale, adică arbori întregi
smulşi cine ştie de unde de pe malurile surpate. Sub pod
era o vultoare grozavă în care apa se învolbura şi se
învârtea formînd ochiuri nenumărate. Ţăranii care mînau
caii noştri, spuneau că acele ochiuri sînt „şurupurile
diavolului” şi ele cer mereu ”om” ca să-l înghită...
Prin mijlocul pădurii drumul era fermecător. Se
răcorea bine, mai ales că apa era aproape şi un miros
îmbătător de răchită eşea din inima pădurii.

În umbrele serii la Bărbuleşti
Rare ori am intrat pe lunca de la Bărbuleşti fără
să nu ne apuce noaptea. Deşi porneam în zori din
Bucureşti, totuşi drumul fiind lung, vremea călduroasă şi
mai ales caii slabi, nu puteam ajunge mai de vreme la
Armăşeşti. Atunci, prin umbrele serii, străbăteam lunca
Sărăţii plină cu milioane de stînjenei sălbatici, cărora
ţăranii le spun „malcaveţi”. La orizonturi apăreau lumini
roşii-gălbui, unele foarte depărtate, altele mai aproape, şi
parcă se aprinde o cetate întreagă.
Erau focurile de paie de la ariile de treerat... Pe
atunci exista acest obicei al arderii paielor ce nu se
puteau strînge, căci era abundenţă mare, dar de mult
timp paiele nu se mai ard, aşa că nu se mai poate vedea
spectacolul feeric al focurilor de paie din serile de vară.
Mie, însă, pe atunci, acele focuri îmi inspirau o frică
grozavă, aruncam priviri pe furiş către ele sau îmi
ascundeam faţa în poala bunichi... Odată am plîns de de-

pom
când stai singur
pe bancă în pat în inimă oriunde
la marginea drumului din ciment răsare
soarele
și el crește
nu soarele
pomul
la început este din lemn totul
o casă un scaun o fereastră o mamă fără
prunci
crucile
apoi mă gândesc cum să fac
să vă spun despre adevăr
fără să ne doară

Gheorghe DOBRE morcovul 2 - prin catapultare

Morcovul silvianic
Motto - S.B.
dragi poei,
nu trebuie să ne rupem gâtul după vreo
poezie
dacă vrea să vină
ca și femeia
vine singură la tine
Urmează morcovii

morcovul 1 – simplu
un pom înflorește singur
poate înflori în suflet pe mare în pădure
pe retină
am să vă spun totuși cum poate înflori un

cărui zeu să-i dau scrisorile tale de
sinucidere
adică de amor de ură și de mamă
să te lase izbit cu tâmpla de templu
într-o moarte perfect stelară
și-apoi din ochi să-i curgă cu așchii

morcovul 3 - biterul e
bitter!
așa cum o zi nesocotită în calendar și totuși o
zi
dusă cu vorba
la masa unde stau cu prietenii mei poeii –
alcoolici prin alint i-am numit
vor a se ridica de pe carourile unei fee de
masă
paharele cu vin

abia m-au putut potoli.
Cînd lunca Sărăţii era uscată, mergeam bine pe
ea pe drumul dintre malcaveţi, însă cînd se întîmpla să fie
inundată, înduram mari necazuri pînă ce treceam
mlaştinele şi şanţurile...
La Bărbuleşti, dincolo de sat, mai aveam de
trecut un hop: era un pod îngust, de lemn, fără
balustradă, şi foarte înalt, de-asupra gîrlei Sărata. La
ambele capete era umplutură cu paie şi bălegar, în care
intrau roatele căruţii adînc. Treceam cu mare frică şi
fereală peste acel pod – noi însă pe jos – mai ales că era
totdeauna noapte în acel moment.
În partea de dincolo de pod, se întindea „ satul
Ursarilor” format din căsuţe mici, fără garduri, şi din
bordee pe la gemuleţele cărora scînteia cîte o luminiţă. O
movilă mare era în stînga, şi fusese scobită aproape
toată în căutare de „comori”. Chiar bunicul meu săpase
acolo, căci toată viaţa lui a suferit de mania comorilor...

Noaptea intrării în Armăşeşti,
leagănul strămoşesc
De la Bărbuleşti în colo mai era foarte puţin.
Drumul cobora în vre-o două vîlcele, în fundul cărăra era
cîte un puţ cu salcie şi cruce de piatră. Apoi urcam panta
ultimă spre Armăşeşti şi pe bolta cerului înstelat primul
lucru care ne izbea vederea era crucea bisericii, apoi se
ivea, treptat, turla, acoperişul de tablă, clopotniţa şi
marea clădire a şcoalei de agricultură „Iordache
Zossima”. Crucea din vîrful turlei strîmbă am pomenit-o
şi tot aşa e şi azi.
Spre stînga, în vale, licăreau apele liniştite ale
Sărăţii, pe fundul întunecat al luncii adormite greierii
ţîrîiau prin iarbă şi din sat se auzeau lătrături de cîini.
Aşa intram în satul Armăşeşti, leagănul
părinţilor, bunicilor şi străbunicilor noştri. În faţa bisericii,
la stînga drumului, prima casă era a lui popa Gheorghe,
pe urmă se întindea o şosea cu salcîmi pe dreapta şi pe
stînga, sădiţi de bunicu-meu pe timpul cînd era primar.
(căci a fost primar, mereu, cu întreruperi de la 1857 pînă
în 1903 cînd a murit mama mare).
Fiindcă ajungeam tîrziu, eram obosiţi şi ne
culcam aproape fără să mai mîncăm. Păstram pentru a
doua zi bucuria de a cutreera curtea, livedea, grădina cu
stupii de albine, satul, pădurea şi malurile Sărăţii...
Acestea toate le păstram cîte un an întreg în
amintirile mele, la Bucureşti, aşa că vara, cînd veneam la
ţară, revedeam fiecare colţişor şi redeşdeptam în suflet
senzaţii vechi şi plăcute...

evident și eu
mă aflu!
mă aflu în treabă cu primăvara asta
ce să fac
mi-a înflorit deodată în minte
(le spun iubindu-le mâinile cerneluite)
nu degeaba nu în van v-au fost trimise
mâinile astea
și apele mi-au invadat irisul
când paharele nici măcar nu apucaseră a se
ridica
de pe carourile unei fee de masă
iar asta era de admirat
N.A. Dacă mai dorii și ali morcovi, mărim
producia
.

Silvia BITERE

Sterşi de pe hartă
[mic proiect de thanatofilie]
Fară neamuri, fară prieteni, fară mult
trâmbiţatele-ajutoare
în anii-aceştia ne-am aflat
ca un cer ce se-nchide sub un soare ce
dispare
când însuşi Universul l-a lapidat
N-am făcut prea multe pentru groaznicii zei
şi pe nesimţite ne-au dat afară
ori se pregătesc să ne sacrifice
ca pe nişte miei
când nu-i timp să mai fumăm
nici un muc de ţigară,

Dumitru M. Ranetescu

Nici să ne-adunăm turmele toate
speriate la un loc;
Intr-un ţarc,sub un cort behăind bătrâne
si bolnave mioare
ling din ploaie picurii sfinţi de busuioc,
când din jarul de tamâie se inaltă peste tot
judiciare,fatale fuioare
Fără să mai vărsăm o picătură de sânge,
ce felceri magnifici ne-au măcelarit...
o hartă de pe viaţa noastră coboară
ca o haină furată-n Amiaza Mare
de hoţi niciodată pedepsiţi.
Ce inutile devin ziduri de-apărare si scuturi,
Definitiv inlăturaţi si-aducând ofrandă
flori multe,si cu lumanări imblânzindu-i
pe Thanatos si Hypnos-zei gemeni,zei buni
veghind sfarşirea acestor ţinuturi,
Ii vedem si-i citim pe gigantice ferpare;
cât de galeşi si perfizi,fără scrupul
si c-un dor insolent
dau ordin să se sape doar aicea urgent
Groapa cea mai mare
de pe-acest Continent
Unde vechii duşmani nu s-au facut praf;
Speriati,cei săraci au gijă din timp
ca lucrul cel mai trainic pe lumea asta,
deodată presant si exigent,trebuie
sa fie o cruce mică si luminoasă,
şi-un trist sau vesel-dar niciodată
scris sau pictat pe ea in van
un epitaf

12-30 sept. 2016

Ştefan NEAGU

CRONICA UNUI FINAL DE SALON
La o lună distanţă s-a tras cortina şi peste cea de-a XXV-a ediţie a
Salonului Anual de Carte – octombrie 2016, manifestare organizată ca în
fiecare an de Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.
Evenimentul literar, marcat de 25 de ani, de etalare a achiziţiilor de
carte a debutat anul acesta într-o concepţie grafică deosebită şi şi-a
propus să aducă în atenţia publicului ce i-a trecut pragul ultimele noutăţi
editoriale. Provocarea culturală a adus faţă în faţă iubitori de cultură,
scriitori şi publicişti, personalităţi cultural-ştiinţifice, tineri şi adulţi, cu toţii
protagonişti ai actului de cultură.
Debutul a fost unul în forţă, ziua de 10 octombrie deschizând
maratonul literar sub genericul „Întâlnire cu scriitorii şi editurile din
Ialomiţa”. Ne-am încântat astfel cu prezenţa dar şi cu ultimele lor apariţii
editoriale, d-l Gheorghe Dobre (membru U.S.R.), redactor şef al revistei
Helis, Alexandru Bulandra (membru U.S.R), directorul Bibliotecii
„Constantin Ţoiu” din Urziceni, d-l Ilie Cioacă, consilier în cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi nu în ultimul rând preotul Adrian
Scărlătescu, autor de monografii, cel care a pus umărul, în calitate de
editor al cărţii „Amintiri ialomiţene. Poveştile Urziceniului (1830 – 1940) –
autor Nicolae Thomescu Baciu, o carte apărută de altfel din sprijinul
subscripţiei publice.
În calitatea sa de redactor şef al revistei Helis, d-l Gheorghe Dobre,
ne-a mărturisit, cu modestia ce îl caracterizează, despre recompensa pe
deplin meritată a premiului „Literary Encounters”, pe care l-a primit la
Struga, în Macedonia.
Seria manifestărilor culturale a continuat pe data de 12 octombrie cu
titlul „Contemporanul şi Ideea Europeană”, lansarea unei antologii –
psalmi, a scriitoarei Aura Christi, o prezenţă cunoscută publicului
ialomiţean şi în calitatea sa de redactor şef al revistei „Contemporanul”.
Romancieră, eseistă, publicistă, traducătoare, poeta Aura Christi, ne-a
făcut o frumoasă reverenţă spirituală recitându-ne ca într-un adevărat
„dialog cu Dumnezeu”, poeziile: „Noapte străină”, „Munţii în ispită”, „Se
apropie ultima vamă”, „Arată-te” şi „Culorile nopţii”.
Ziua de 13 octombrie a fost dedicată în exclusivitate editurii
C.E.C.C.A.R. (Editura Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România) prin reprezentanţii săi: d-na Camelia Malama,
membru al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., d-na Mihaela Cosma –
director executiv
şi invitat special economistul Radu Ciobanu cel care alături de directorul
C.E.C.C.A.R. Florin Dobre au publicat şi au analizat în ultimul număr al
revistei un articol despre oportunităţile şi facilităţile fiscale din sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Sub genericul „La pas cu poezia şi mitologia secolului XXI”, luni 17
octombrie 2016, a continuat seria manifestărilor într-un cadru de
autentică poezie. Invitaţi: Ion Vieru – poet, eseist şi jurnalist, Şerban
Codrin – poet, dramaturg, eseist şi editor, Costel Bunoaica – poet,
prozator, eseist, editor, Gheorghe Dobre – membru fondator şi
preşedintele Asociaţiei Helis, redactor şef al revistei Helis şi director al
editurii cu acelaşi nume. Cuvântul de început a aparţinut lui Adrian
Bucurescu, autor al volumului „Calendar de sărbători dacice”, cel pe care
scriitorul Şerban Codrin l-a catalogat drept „un geniu lingvistic”. La rândul
său Şerban Codrin, autor de poeme şi piese de teatru publicate atât în
ţară cât şi în străinătate a recitat poemul „Balada acarului Păun sau
nesfârşita poveste a celui mai insomniac macaz”. Din antologia celor 34
de poei macedoneni, publicată recent, d-l Gheorghe Dobre a recitat un
impresionant poem patriotic: “Omul acela vine de undeva”.
Ziua de 19 octombrie a fost dedicată acţiunii cu tema: „Biblioteca
spaţiu de creaţie”, o manifestare culturală desfăşurată de această dată la
Biblioteca „Ştefan Tănase” din Adâncata. Printr-o notă de profesionalism
bibliotecarul prof. Mariana Ştefan, gazda manifestării, a ales să prezinte
oaspeţilor expoziţia foto – voice, „Din lumea celor care nu cuvântă”, cu
lucrări realizate de elevii Şcolii Gimnaziale Adâncata premiaţi în cadrul
serviciului Biblioblitz al bibliotecii. În cadrul aceleiaşi manifestări a fost
vizitată Biserica Sfânta Treime din Adâncata unde preotul paroh a
prezentat istoricul lăcaşului atât de binecuvântat de Dumnezeu.
„Ecou Transilvan” la Slobozia a făcut posibilă în 21 octombrie, o nouă
întâlnire între reprezentanţii editurii şi publicul prezent. Deja cunoscută
publicului slobozean, editoarea Nadia Baciu Farcaş a trecut în revistă un
scurt istoric al editurii amintindu-ne astfel despre promotorul editurii,
nimeni altul decât regizorul şi scenaristul Ion Cărmăzan. Deşi nu a putut fi
prezent, domnia sa s-a făcut auzit prin vocea scriitoarei născută pe tărâm
slobozean, Otilia Sârbu: „în permanenţă avea un scenariu în minte, îşi
iubea personajele cu un curaj ieşit din comun”. Prezent la dialog a fost şi
prof. Cristian Tiberiu Popescu, care a arătat celor prezenţi impasul unei
societăţi lipsită de iubire. „Gândirea altfel” – autor Andrei Marga a fost
prezentat la final, ca un roman de diagnoză a României recente.
Ziua Cărţii pentru Copii a continuat seria manifestărilor pe 24
octombrie, zi în care micii cititori, din minunata lume a copilăriei de la
grădiniţa „Junior”, sub îndrumarea d-nei director Mihaela Diancof, au
primit cu bucurie vizita a două scriitoare de prestigiu: Crina Bocşan
Decusară şi Elena Bolânu cu volumul „Lumea magică a copilăriei”.
Lumea poveştilor s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru prichindei, iar pe
final scriitoarea Crina Bocşan Decusară a iniţiat un dialog inedit cu copiii
despre lumea necuvântătoarelor din cărţile Elenei Bolânu.
Aniversarea de 25 de ani de apariţie a revistei „Academia Caţavencu”

a fost prilej de întâlnire a publicului slobozean pe 26 octombrie cu
redactorul şef al revistei, Eugen Cismaşu – cel care a relatat cum
„Caţavencu” rămâne un săptămânal incomod, concluzionând pe final:
„Academia Caţavencu rămâne o stare de spirit a românului liber,
imparţial, un templu al satirei în care pot intra toţi cei care se simt liberi de
orice constrângere”.
Prin reprezentanţii săi Editura „Tempus DacoRomânia ComTerra” a
poposit la Slobozia în 31 octombrie având ca invitaţi nume precum: Geo
Stroe, fondatorul editurii, Mihai Zamfir, Vasile I. Zărnescu, poetul şi
dramaturgul Mihai Prepeliţă cu volumul „Profetul izgonit din cetate”, Florin
Grigoriu şi Alexandru Oblu. Prezent pentru prima dată la Salonul Anual de
Carte d-l Mihai Zamfir şi-a lansat volumul cu titlul: „Studii şi cercetări
restitutive” – o carte ce face o trainică legătură între trecut şi viitor.
„Holocaustul – Gogoriţa diabolică” este titlul volumului lansat de Vasile
Zărnescu, în timp ce Alexandru Oblu a pus pe tapet ideea de
deoumanism versus transhumanism.
La închiderea oficială a Salonului Anual de Carte – 3 noiembrie 2016
au fost prezenţi cu lansări următorii: Titi Damian – volumul de pamflete
„Sens giratoriu sau Pamflete cu ticăloşi” şi tetralogia „Muscelenii” cu
ultimul volum „Ruina” – povestea unor oameni dintr-un sat românesc de
munte ce au supravieţuit împotriva tuturor vicisitudinilor vremii. La final
domnia sa a avut amabilitatea de a ne da citire unui mic fragment;
Alexandru Bulandra – „Iisus şi Proiectul Asaltul Cerului: Iisus, Pavel şi al
doilea Isaia”. La rândul său, Gheorghe Dobre, redactorul şef al Revistei
HELIS, a prezentat volumul “Dincolo”, al autorului Florin Ciocea. Domnia
sa a citit apoi un fragment din acest volum de proză scurtă.
Poetul Ion Văduva a citit pentru public două poeme din volumul
„Lumină nenserată”; Florentina Loredana Dalian a prezentat publicului
antologia „Containerul cu umor”. Din creaţia proprie, autoarea a citit proza
scurtă „Scrisoare de An Nou”; Flora Mărgărit Stănescu şi-a prezentat
ultimul roman, „În creierul munţilor” – dedicat special tinerilor din public;
prof.Anica Rădoi a citit din volumul „Povăţuiri”.
Până la o nouă ediţie, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
mulţumeşte şi salută prezenţa tuturor celor care au contribuit pe parcursul
întregii perioade la o bună desfăşurare a acestei manifestări culturale
devenită un brand cultural pentru judeţul Ialomiţa.

Colectivul de bibliotecari al Bibliotecii
Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI ARTĂ PLASTICĂ
“DOR FĂRĂ SAŢIU” TRĂIEŞTE LA URZICENI A DOUA TINEREŢE
Sâmbătă, 12 noiembrie, la Centrul Cultural Municipal Urziceni s-au
desfăşurat Etapa finală şi Festivitatea de premiere ale Concursului
Judeţean de Creaţie Literară şi Artă Plastică „Dor fără saţiu”, ediţia a XXVa.
Organizat de Biblioteca Municipală Constantin Ţoiu şi Casa
Municipală de Cultură din Urziceni, Concursul, deschis liceenilor
ialomiţeni, a înscris la cele două secţiuni ale sale – Creaţie literară şi
Creaţie plastică -, 29 de participanţi de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul
Slobozia (7), Colegiul Naţional Grigore Moisil Urziceni (6), Liceul de Arte
Ionel Perlea Slobozia (3), Liceul Tehnologic Al. I. Cuza Slobozia (9) şi
Liceul Tehnologic Sf. Ecaterina Urziceni (4).
La manifestarea talentului şi creativităţii tinerilor ialomiţeni au luat
parte elevii premiaţi, doamnele profesoare Loredana Stan, Ecaterina
Stroe, Maria Chirca şi Lidia Silvia Nicodim precum şi scriitorii Titi
Damian, Gheorghe Dobre, Lucia Ştefanovici, George Călin, Lili Balcan,
Puşchin Traşcă, Marian Nicolescu, Alexandru Bulandra. Din partea
Administraţiei locale a fost prezent domnul Primar interimar Liviu
Aurelian Cazan.
Alexandru Buleandră, directorul Bibliotecii Municipale „Constantin
Ţoiu”, moderatorul întâlnirii, a reliefat principalele direcţii ale noului format
al Concursului „Dor fără saţiu” şi faptul că lucrările trimise confirmă buna
lui receptare de către elevi şi cadrele didactice. Graficianul Nicolae
Petrache, directorul Casei Municipale de Cultură, a arătat că este nevoie
de o popularizare mai intensă a noi Secţiuni de Creaţie plastică a
Concursului, astfel încât la ediţia următoare să avem mai mulţi
participanţi.
În alocuţiunea sa, domnul Primar interimar a evocat istoricul
Cenaclului „Dor fără saţiu” şi a subliniat determinarea sa şi a noului
Consiliu Local pentru ca tinerii din localitate să dispună de toate
condiţiile materiale pentru afirmarea talentului lor iar Municipiul Urziceni
să-şi menţină statutul de centru de referinţă în mişcarea culturală
judeţeană, naţională şi internaţională.

I.I. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ

Măchiţă, cls. XII F, C.N. „Mihai Viteazul”
- Arta de a vorbi în public, Revista Armonie nr. 24, autori Adela Draga,
Adina Dorobanţu, cls. XI D, Liceului deArte „Ionel Perlea”

5. POEZIA SUFLETULUI MEU
D. Premiul „Cel mai bun interviu”
- Succes internaţional al Trupei de teatru „Les Francoforts” a Colegiului
Naţional „Mihai.Viteazul” din Slobozia, RevistaAnimus nr.10, autor Diana
Vasluianu, cls. XIIF, C.N. „Mihai Viteazul”
- Pasiunea artei, Revista Armonie nr. 23, autori Adela Draga, Adina
Dorobanţu, cls. XI D, Liceului deArte „Ionel Perlea”

2. POVESTIRE cu tema O zi de neuitat din viaţa mea, a familiei
mele sau a şcolii unde învăţ, a comunei, oraşului unde locuiesc
Premiul I - O zi din viaţa mea, autor Andreia Simona Ghiocel, cls. XI B,
Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
- Bunicii, icoanele dragi ale copilăriei, autor Vlăduţ-Marian Avarvari,
cls. XI F, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
3. ESEU - ”Calculatorul, prietenul şi confidentul meu”

B. Premiul „Cel mai bun articol”
- Consiliul Naţional al Elevilor, Revista Animus nr. 9, autori Costin
Stan, Diana Vasluianu, cls. XII F, C.N. „Mihai Viteazul”
C. Premiul „Cel mai bun reportaj”
- Londra – veni, vidi. Vici ?, Revista Animus nr. 9, autor Oana-Miruna

Premiul I - Adriana Mihaela Brînzoi, cls. XF, Liceul Tehnologic „Al.I.
Cuza”
Premiul II - Valentin Zaharia, cls. XB, Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”
Premiul III - Marius Vesman, cls. IX B, Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”
- Marian-Iulian Zamfir, Liceul deArte „Ionel Perlea” Slobozia
Premiul special - Florentina-Nicoleta Dima, cls. XI G, Liceul Tehnologic
„Alexandru .Ioan Cuza”
Menţiuni - Ionuţ Ioniţă, cls. IXA, Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”
- Elena Angelica Dobrin, cls. X B, Liceul Tehnologic „Al.Ioan
Cuza”
- Florentina Matei, cls. IX H, Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”
- Roxana Iuliana Niţu, Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”

Premiul I - Marian -Iulian Zamfir, Liceul deArte „Ionel Perlea”
Premiul special - Florentina Iacob, Liceul Tehnologic „Sf.Ecaterina”

6. RÂDEŢI CU MINE ! - texte de satiră şi umor

Menţiune – Cosmin Alexandru Stoian, cls. XII C, Liceul Tehnologic
„Sf.Ecaterina”

Premiul special - Constanţa Radu, cls. XII, Liceul Tehnologic
„Sf.Ecaterina”

4.AUTOPORTRET DE ADOLESCENT
IALOMIŢEAN. „Eu, visele şi viaţa”

I. SECŢIUNEA CREAŢIE PLASTICĂ

Premiul I - Andreea-Georgiana Creiţă, cls. IX A, Colegiul Naţional
„Gr.Moisil”
- Gabriela-Valentina Chivu, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”

1. REVISTE ŞCOLARE
A. Premiul „Cea mai bună revistă”
-Animus, revistă editată de elevii Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul”
-Armonie, revista Liceului deArte „Ionel Perlea”

-Ana-Florentina Dumitru, cls. IX E, Liceul deArte „Ionel Perlea”
- Cosmin-Sebastain Barbu, Liceul Tehnologic „Sf.Ecaterina”

Premiul II - Alexandra Vlădărău, cls. X F, Colegiul Naţional „Grigore
Moisil”
- Virginia Chirca, cls. XB, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”
Premiul III - Cela Petcu, cls. X F, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”
- CristinaAlbu, cls. XE, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”
- Irina Moise, cls. IX E, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”
Menţiuni -Adina-Ioana Bucşaru, cls.IXA, Colegiul Naţional „Gr.Moisil”
-Andreea Belu, cls. XB, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”

1. DESEN cu tema „Portretul unui bătrân din Ialomiţa”
Premiul special - Ionela Mateescu, Liceul Tehnologic „Alexandru .Ioan
Cuza”
2. PICTURĂ cu tema „Peisaj ialomiţean”
Premiul special - Andreea-Georgiana Creiţă, cls. IX A, Colegiul Naţional
„Grigore Moisil”
12 noiembrie 2016
Director, Biblioteca Municipală “Constantin Ţoiu”

Alexandru BULEANDRĂ

Mă simt ca un spital de urgenţă

....și eu sunt din Fierbini
În Salonul 2, Secţia chirurgie, suntem cinci. Marius e cel mai tânăr – 23 de ani. Domnul Iordache-i
decanul de vârstă – 83. Ceilalţi doi, între mine și Marius. Nu ne văităm, discutăm, noi cei patru, domnul
Iordache doarme tot timpul... Ieri dimineaţă, a făcut și dânsul ochi: „Nu ştiţi, Rapid a ieșit din
insolvenă?“ Nu știm... „Ce păcat, fără Rapid, viaţa n-are nici un farmec!“, zice dânsul şi adoarme din
nou. A avut o operaţie foarte grea şi e complet dependent de alţii. Zi și noapte, cineva din familie se află
lângă dânsul. Domnul Iordache a fost se pare un om deosebit, de vreme ce fiul, nora și nepoata, prin
devotamentul și delicateea comportării lor, ne oferă o admirabilă lecie de omenie, înr-o vreme în care
bătrânii acestei ări se sting în sărăcie și singutătate...
Impresionantă e și comportarea personalul spitalului, surori și asistente.. Medicul, un băiat tânăr
și blând, ne vizitează des. Îmi place că ne spune pe nume. Ne roagă să fim cuminţi şi răbdători: „Totul va
fi bine, băiei, curând vei fi sănătoși“.
Parcă ne știm de când lumea. Gică are livadă și vie de soi, dar îl necăjește un început de tromboflebită. Ion, petrolist la Schela icleni, mai are câteva luni și se pensionează. Acum două săptămâni și-a
strivit un deget de la mâna dreaptă... N-a dat atenie, a făcut o infecie urâtă și i-au amputat degetul.
Marius se pregătea să-și ia licena, dar s-a pus de-a curmezișul apendicul. Cât pe ce să facă o
peritonită. Azi dimineaă s-a așeazat pe marginea patului meu: „Ştiţi, și eu sunt din Fierbini... Mâine mă
externez... Avei grijă de dumneavoastră...“ Tace un timp, apoi, ca și când și-ar fi adus aminte ceva
important: „Mie putei să-mi spunei adevărul: Fierbinii ăia despre care povestii, există cu adevărat?“
...Marius e un copil minunat; ce se va întâmpla cu el în jungla de afară? Îşi va lua licenţa. Din câte
am îneles, e șef de promoie. Ei și? Mai mult ca sigur, va apuca şi el drumul străinătăţii. Pentru cei buni e
tot mai puţin loc în ţara asta...

Unii spun că ar da zile de la ei. Mai rău decât mâncătorii profesionişti,
Politicienii cu acte falsificate în meandrele urnelor electorale. Nu poţi
Da zile nimănui, nu e în firea lucrurilor. Nici Cel de Sus nu dă zile
De două ori. Nici măcar libere.Am stat lângă cea pe care o iubeam
Disperat zile şi zile, tot rugându-L să-i dea ei zilele mele. Nu se discută.
Contabilii Cerului au alte scăderi şi alte împărţiri. Cu El în frunte. În
Locul acela de unde mâna îşi începe crucea, locul în care trag
Lunetiştii zilelor în pâinea noastră cea de toate veacurile. Nu i-am putut
Da nici măcar o secundă. Se înecau în lacrimile mele îngeri
Neputincioşi din tată în fiu.Am simţit cum viaţa e un loc închiriat
Mult mai scump decât locul de veci. În vecii vecilor. Ne naştem
Împăcaţi cu El. În zilele sale infinite. Moartea e doar o iluzie care
Nu împrumută zile, e doar trecutul zilei de mâine. Dincolo e mereu şi
Mereu aici. E timpul care nu există decât dacă te pipăie dureros.
Nu cuget, nu exist ca să fiu. Îmi scad din zile, din economiile
Respiraţiei. Îmi ţin sufletul ocrotit precum mâna căuş în
Jurul unei lumânări scrise odinioară de îngerul Ioanid Romanescu.
Merg prin întuneric spre pieptul mamei care nu mai are zile
De dat nici măcar mie. De unde nici eu iubitei de nicăieri. Mă
Simt ca un spital de urgenţă în care din secundă în secundă
Sunt aduşi îngeri pe tărgi de aur înaripat. Dau şi ridic din umeri
Ce caut eu în toate astea, numai cel care dă zile ar putea şti. Re!

Marian Ștefan

Foto Gheorghe Dobre

La stâna din Maltezi: Florentina Dalian, Dina Cuvata şi Costel
Bunoaica. Noiembrie 2016. Mai erau de faţă Gheorghe Dobre şi
Florin Ciocea, dar n-au mai avut loc în poză.

Marin Ifrim

Listă pentru Moș Crăciun
Au sunat copiii să ne amintească de apropierea Crăciunului.
Tati, i-ai făcut lista? Să spui din timp că sigur trebuie sa
căutăm pe internet.
Stai un pic să mă gândesc – am zis eu și am făcut o
pauză, ca de gândire.
Cum să le spun că nu-mi trebuie nimic, niciun obiect vreau să
zic?
Anul trecut am cerut „ceva roz” și am primit o cravată, chiloi de
baie și șosete trei sferturi, toate roz. Poate nu credei dar le-am
folosit, care la evenimente sportive, care la serate mondene. Am
mai cerut „ceva scris de mână” și am primit o scrisoare semnată
de amândoi. În scrisoare, băiatul meu mi-a mulumit că nu l-am
lăsat să abandoneze fotbalul cu ani în urmă, când era mic și
gras. „Nici nu știi ce important a fost că atunci când am vrut să
renun m-ai luat deoparte și mi-ai zis să mai încerc o zi, numai
una”. Fata mea a scris: „Nici nu știi ce important a fost că atunci
când eram mică și plângeam de supărare mă luai deoparte și
vorbeai cu mine până îmi trecea”. Al treilea lucru pe care l-am
cerut anul trecut a fost „fructe”. Am primit o portocală și o lămâie.
Portocala am împărit-o și am mâncat-o în familie. Lămâia am
tăiat-o în felii subiri și am pus-o în ceai. Cred că am băut doi litri
de ceai Crăciunul trecut.
Ce pot să mai cer acum? Mă gândesc la „ceva albastru”,
nemărginit, cum ar fi sănătate pentru părinii mei sau… nepoi.
Totul e posibil în ziua de azi, or să facă ei cumva. A doua dorină
ar fi „o clepsidră”. Mi-a plăcea una care să adauge o oră fiecărei
zile. Nu e mult, Moș Crăciun e atotputernic și eu am fost cuminte
în ultima vreme. Ieri spre exemplu mi-am ajutat soia în
bucătărie. „Curăă și tu cartofii” – zicea ea și eu curăam. Sau
„Pune și tu leușteanul în ciorbă” – și eu puneam. De cele mai
multe ori zicea „Ia mâna de-acolo!” și eu, băiat cuminte, puneam
capacul și lingura la locul lor. Ultima dorină pe lista de anul ăsta
este să îi strâng în brae ca pe două buchete de flori. Știu însă că
acum au prieteni pe care îi iubesc cu putere și că numărul de
îmbrăișări pe lumea asta e limitat. Dacă nu se poate, îl rog pe
Moș Crăciun să lase două buchete sub brad.
Tati, mai ești la telefon? Cum e, te-ai gândit? Să nu ceri
din nou ceva roz sau fructe. Cere și tu ceva normal, ca toată
lumea.
De data asta am răspuns imediat, cu hotărâre:
Vreau ceva albastru, o clepsidră și flori.

Marius Stan

Sponsori: CONMET Slobozia, CONCIVIC Slobozia,
PUCHI ELECTRO Slobozia, ANONIM Urziceni,

20

Redactor şef adjunct - Titi DAMIAN
PROZĂ - Ion NEŞU
POEZIE - Costel BUNOAICA
TEATRU - Şerban CODRIN
FILOZOFIE - Alexandru BULANDRA, dr.Grigore
SPERMEZAN
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Marian ŞTEFAN,
dr. Florin VLAD, Vitalie BUZU
ARTĂ - Ana-Amelia DINCĂ
MUZICĂ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADI II POPULARE Răzvan CIUCĂ, dr. Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE,
Doina ROŞCA, Mihaela RACOVIŢEANU
INTERVIU, REPORTAJ, ESEU - Ion ALECU,
Vasile IORDACHE
TEHNOREDACTARE - Picart

