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Ion Roşioru – p. 3 - Sunt de acord cu
dumneavoastrã.
Gheorghe Dobre – p. 2 - Pastilele astea pline de
adevãr au o mare calitate: când le spui, nu te plictisesc.
Pot fi enunţuri: simple, concise, şocante, un pretext sã

MARIA DOBRESCU
MIREASA DE SARE
Un mod original al Mariei Dobrescu de a se
raporta la realitate. De fapt cotidianul complex,
dur, schizoid se retraduce trecând prin prisma
liricã a autoarei. Trãiri şi semnificaţii pe care le
ştim, dar nu le observãm în gesturi sau cuvinte,
stãri ale materiei evidenţiate cu talent în versuri
condensate, care transmit simplu şi eficient
mesajul direct la sufletul cititorului.
Nu este o poezie neapãrat femininã, dar
calitatea femininã a autoarei îi dã un plus de
sensibilitate.
Acest volum impune un poet matur, cu
reverberaţie proprie, nepervertitã, un poet pe
care trebuie sã-l citiţi pentru a vã defini trãirile.
27.09.2012
DAN SIMIONESCU
Paris

MARINELA PORUMB
DINCOLO DE IUBIRE
Subiectul romanului este destul de banal, iar
intriga şi finalul previzibile încã din primul
capitol, dar nu asta este important.
Eroina romanului putea trãi oriunde, în
comunism sau dupã, fãrã a denatura mesajul
principal.
Fiindcã acţiunea se petrece în sumbra
perioadã ceauşistã, autoarea nu rateazã ocazia
de a creiona continuul atentat la demnitatea
umanã, trãit şi pãstrat în memoria celor care au
avut neşansa de a traversa acel segment
temporal.
Romanul este structurat cinematografic, cu
artã pot spune, captivant, cu personaje bine
conturate. Ştefania este reprezentanta generic a
intelectualei
complexate, care-şi rateazã
conjunctural şi uneori deliberat fericirea.
Nu avem o mare poveste de dragoste, dar
eroina romanului îşi trãieşte dragostea ei,
femeile printre care se mişcã vorbesc despre

meditezi şi material excelent pentru “MINCIUNA
DIN LITERÃ II”.
Dan Elias – p. 4 - Îndoiala zdruncinã armonia
relaţiilor dintre om şi divinitate. Faptul cã
personalizãm creaţiile ei perfecte este o reafirmare
perpetuã a existenţei noastre sãvârşitã sub zodia
îndoielii.
Elena Ruxandra Petre – p. 4 - Ion Cucu a fãcut
istorie în felul lui, aveţi dreptate.
Dan Elias, Ion Roşioru – p. 5 - O încântare!
Ilie Comãniţa - p. 5 - “FOC” poate intra în
antologii.
Ion Vãduva – p. 6 - Vã conservaţi amprenta.
Vasile Iordache – p. 6 - Numai douã argumente
sunt suficiente pentru a justifica unitatea europeanã:
presiunea demograficã asiaticã şi stabilitatea politicoeconomicã pe continent. Gândiţi-vã cã numai într-o
jumãtate de an, anumite grupuri oculte pot falimenta o
ţarã ca Bulgaria sau România. Federaţia europeanã, cu
toatã birocraţia sa stufoasã, va face imposibilã
reapariţia unui nou Hitler sau Stalin.
Lili Balcan – p. 8 - Continuaţi.
Ştefan Neagu – p. 9 - Versurile dumneavoastrã au
un farmec aparte, ceva care te conecteazã instantaneu
la sobrietatea trecutului, viu în memorie şi prezentul
complicat, anxios.

dragostea lor, ratatã sau mimatã, ori însuşitã la
modul egoist, unilateral, rãmânând eterna
întrebare, fãrã rãspuns sau cu rãspunsuri
conjuncturale: Oare ce este dragostea ? O trãim
vreodatã cu adevãrat?
14.08.2012
San Jose – Costa Rica
DAN SIMIONESCU

MARINELA PORUMB
PÃDUREA DE STICLÃ
Mã aşteptam la o carte de aceeaşi facturã ca
DINCOLO DE IUBIRE dar, spre surprinderea
mea, am constatat cã MARINELA PORUMB s-a
autodepãşit. Nu numai cã acest roman este mai
bun decât precedentul, dar aici autoarea aproape
cã se identificã cu personajul central, trãindu-i
drama la modul flagelativ. Cronica vie a saşilor în
perioada celui de-al doilea rãzboi mondial şi
disoluţia socialã a acestora în perioada stalinistã,
romanul ar face senzaţie dacã ar fi tradus în
germanã şi difuzat cu publicitatea de rigoare în
Germania. Este o carte scrisã alert, cu
profesionalism, o carte care meritã cititã.
Dramele personajelor sunt generice, trãite de
saşii deportaţi în Rusia comunistã şi relocaţi întro Românie în care nu se mai regãsesc.
Romanciera noastrã i-a înţeles şi a scris mai
patetic despre saşii transilvani decât o altã
ardeleancã emigratã, care a luat recent premiul
Nobel ca scriitor german.
Finalul povestii este puţin forţat, dar nu are
importanţã, fiindcã ce trebuia spus esenţial s-a
spus.
10.09.2012
Barbados
DAN SIMIONESCU

FLORENTINA LOREDANA
DALIAN
A UNSPREZECEA PORUNCÃ
De ce sunt triste povestirile Loredanei
Dalian? Probabil este mai simplu sã evaluezi
latura tristã a personajelor decât sã te hazardezi

Al.Bulandra – p. 10 - Fãrã comentarii.
Valeriu Matei – p. 11-12 - Domnul Cimpoi meritã
admiraţia noastrã.
Romeo Aurelian Ilie – p. 12 - Nu cunosc
autoarea..
Marian Ştefan – p. 14-15 - Fãrã comentarii.
Titi Damian – p. 16-17 - Proza scurtã are un mare
avantaj: se citeşte rapid şi poate fi preambulul unui
nou roman.
Viorel Mureşan – p. 18-19 - Eram convins cã
domnul Mocanu pãstreazã nenumãrate comori în
sertarele biroului sãu.
Valeriu Stoica – p. 20 - Fãrã comentarii.
Marian Ştefan – p. 21 - O lecturã instructivã, nu
numai pentru tânãra generaţie, dar şi pentru cei care au
trãit grozãvia rãzboiului
sau au în memorie
consecinţele imediate ale conflagraţiei.
Şerban Codrin – p. 22 - Din cele douã volume
editate de domnul Comãniţa, doar 20-30 de sonete şi
rondeluri sunt într-adevãr
remarcabile, restul,
variaţiuni pe aceeaşi temã.
Florian Abel – p. 24 - Ce faceţi? Asta nu-i poezie!
Reveniţi la fabulã şi abelisme unde sunteţi imbatabil.
Costel Bunoaica – p. 24 - Chiar dacã nu aţi
semnat, versurile vã desconspirã.
F. L. Dalian - p. 23 - Invitaţiile la concursurile şi
festivalurile literare sunt benefice, dar sincer, mie mi-e
dor de CRONICA DE STÂNÃ, care în afarã de
valoarea literarã intrinsecã, ne prezintã o lume şi o
atmosferã aproape intangibilã aici la noi, o lume
neprotocolarã şi nepervertitã.
STOCKOLM
10.10.2012
Dan Simionescu

explorând-o pe cea veselã. Ţine şi
de
temperament. Dar în celelalte scrieri ale
autoarei descoperim un spirit jovial şi
riguros(vezi cronicile).
Deci, cum este Loredana Dalian în A
UNSPREZECEA PORUNCÃ? La fel ca şi în
celelalte cãrţi: un bun psiholog care transferã
trãirile complexe ale personajelor prin inelul
osmotic al propriei personalitãţi.
De aceea scrisul ei este viu, necosmetizat, iar
o carte vie, normal, este o carte bunã.
DAN

27.09.2012
Paris
SIMIONESCU

FLORIN DOCHIA
Am citit trei cãrţi de poezie ale lui Florin
Dochia( ŞARPELE DEZARIPAT, CÂNTECE
PENTRU ŞTERGEREA UMBREI şi ELEGII
DE PE STRADA MEA ). Fiindcã nu prindeam
suficient de bine mesajul, le-am recitit la ore
diferite ale zilei şi iluminarea s-a produs firesc,
ortodox pot spune:
parcursul liric al d-lui Dochia nu este deloc
linear şi tocmai de aceea e greu definibil.
În ŞARPELE DEZARIPAT şi CÂNTECE
PENTRU ŞTERGEREA UMBREI sunt poeme
bine construite, dar şi unele cu adevãrat
sublime. Poetul încearcã sã construiascã o lume
neconvenţionalã, aplicatã ca un şablon peste cea
realã, dar numai în ELEGII DE PE STRADA
MEA reuşeşte cu adevãrat acest deziderat.
Strada devine un univers complex, cu o mişcare
brownianã halucinantã, consemnatã riguros de
poetul observator, redus la acest rol demiurgic şi
epuizant.
ELEGII DE PE STRADA MEA are şi un
preambul, POEMELE ELECTRICE din
volumul anterior, un fel de card sentimental al
omului Florin Dochia.
Lecturând PRINS ÎN LUMEA
CUVINTELOR, o culegere de articole
publicate în diverse reviste culturale, am
descoperit un autor pe care îndrãznesc sã-l
caracterizez printr-un singur cuvânt: sclipitor!
30.09.2012
Paris
DAN SIMIONESCU

Ultima carte a lui Gheorghe Dobre, TROFEE
(Editura HELIS, 2012), este un amplu poem-eseu în care
imaginaţia este mistuită de real. Pe copertă doi tigri
siberieni te anunţă că te vor însoţi în acel ţinut
necunoscut (terra incognita), ţară a păianjenilor, lăsând
impresia că blănurile lor ar fi trofee princiare. Plecând de
la titlul cărţii putem spune că trofeul este denumirea unui
monument comemorativ al unei victorii pe care sunt
reprezentate aspecte ale luptelor purtate, iar la origine
trofeul era un stâlp de care se atârnau armele învinşilor
sau podoabe de vânătoare, blănuri, coarne.
În volumele de poeme, publicate până acum,
Gheorghe Dobre ne transmitea un rafinament al
renunţării, o melancolie filtrată, de bună calitate, pe când
în TROFEE este o delăsare „în somnul ce devine cel mai
blând coşmar”, ca să folosesc vorbele poetului, dar
imediat ne liniştim pentru că Gheorghe Dobre ne anunţă,
printr-un foarte frumos vers, că „iubirea mea nu trebuie
băgată în paranteză”.
Fiind un poem-eseu şi deşi mijloacele de expresie
sunt excesiv lirice, totuşi nu trebuie să ne mire că poetul
operează cu grave aserţiuni asupra vieţii şi a creaţiei,
nesfiindu-se să apeleze la pamflet atunci când un
„prieten” confrate (un deştept care, ştiindu-le pe toate,
ucide totul) îl sfătuieşte cum să scrie, apelând la un viciu.
Nu vreau să dezvolt aici modul de a intra în clasamentele
pe care le fac anumiţi poeţi acri şi mohorâţi pentru că,
imediat, poetul Gheorghe Dobre ne spune că „viaţa este
o tornadă de dragoste” şi nu e nevoie, cel puţin în poezie,
decât de sinceritate.
Trebuie spus aici că Gheorghe Dobre e un poet-om
extrem de interesant şi complex, curiozitatea şi
diversivitatea întrebărilor fiind la înălţimea imaginaţiei.
De aceea, când vânezi în ţinutul lui afectiv, care este o
„terra incognita”, trebuie să fii prudent când te apleci să
ridici iepurele împuşcat de tine pentru că te-ai putea trezi
în mână cu un cuib de viespi..
Încă de la începutul textului poetul ne previne:
prieteni, sunt bolnav de viaţă! Dacă e bolnav de viaţă,
atunci lumea în care trăieşte este un spital, acolo este
internat şi din acel loc „în fiecare noapte/cineva/trimite
scrisori de mulţumire/tuturor lucrurilor/pe care le-a
atins.” (excelent!!!). Şi dacă tot vorbim de scrisori,
undeva în volum dăm de un veritabil epitaf, scris cu
inocenţa de care poate da dovadă numai un mare poet:
„mă simt/ca o scrisoare de dragoste/aşezată de vânt/pe o
cruce.” (într-adevăr fabulos).
Există deci tăcerea şi ţigara, numai bune pentru

pregătirea de a plonja în eul profund, şi tot acest exerciţiu
pregătitor având loc înainte de a sosi vânătorii cu
„tăcerea lor invincibilă”, o vânătoare a celuilalt din noi.
Cine stârneşte vânatul? Boala. Un om bolnav este
mai interesant decât un milion de oameni sănătoşi.
Boala, febra care caută în dedesubtul omului, în
adâncurile fiinţei: „submarinul îşi târâie burta/prin mâlul
apei/ca peştele din creierul meu”.
În acest punct al investigaţiei noastre trebuie să
decidem dacă asistăm cu adevărat la o vânătoare de sine
sau la o călătorie în sine. E greu să ne pronunţăm între
polaritatea sensului şi orizontul sensului, pentru că
există în acest poem-eseu o biciuire între cele două euri:
eul receptiv, creativ („respingerea poeziei prin atracţie”)
şi eul profund. Aş spune că e mai mult o călătorie în sine
şi subliniez aici că în intervenţia sa privind volumul de
faţă criticul Aureliu Goci asemăna „Trofeele” cu
„Corabia beată” a lui Arthur Rimbaud, gândindu-se
desigur la similitudinea dintre un trup bolnav, în derivă şi
tragismul corăbiei.
Prea multă teorie, zău aşa, deci să ne întoarcem şi să
întrebăm „cât timp ne-a mai rămas până se va întâmpla
lucrul acela îngrozitor, neclar, mai fioros decât moartea”.
Pentru că raţiunea e limitată, poetul apelează la credinţă:
„Doamne, dacă exişti, de ce nu exişti?” - aşa cum Pascal
scria acum aproape patru sute de ani: „Dacă Dumnezeu
ar exista el ar trebui să fie de neînţeles”.
Viaţa este un război, un şir de armistiţii, de
compromisuri şi toată călătoria spre necunoscutul din
tine se sfârşeşte printr-o nostalgie a absenţei de sine, o
reîntoarcere în real, acolo unde „ţigara agonizează”,
deşi, o clipă, puteai fi celălalt printr-un transfer de
identitate, de suspendare a eului (vezi frumosul text al lui
Georg Trakl). Căutarea de sine în acest ţinut al
subconştientului se produce sub dimensiunea iubirii
până la iubirea inflamată a uciderii de sine, tocmai pentru
a ajunge a fi celălalt prin tunelul unei ţevi de puşcă.
Omul este un vas, un vas de lut în care o bună bucată
de vreme locuieşte un „ceva” căruia i se spune suflet. Un
vas sau o cratiţă, zice Gheorghe Dobre, sub care arde un
foc. Găsim la pagina 20 un text de o tulburătoare
expresivitate, care te îngheaţă prin zvonul metafizic pe
care-l creează. Iată-l: „carnea sărmana, tremură de parcă
ar vrea să fugă de pe mine, înfricoşată de blasfemiile pe
care le gândesc”.
La capătul vieţii lui omul e falimentar şi ca un eşec al
vânătorii, al călătoriei în sine se ajunge la singurătate şi
dezolare: „am rămas eu/gol/în faţa tulburei chemări/a
toamnei”.

Ştefan NEAGU

Când erau vremurile mai sfinte
Decât toatã nebunia aceasta cã trebuie
Sã plecãm în mãcel ca-ntr-o miraculoasã cãlãtorie,
Aveam prieteni devotaţi cu care-npãrţeam lesne
În fiecare searã un pahar cu vin şi o bucatã de pâine.
Acum, cu cât îmi seacã sângele-n vine
Şi nu mai am nici puterea lui Iov
Sã-mi plimb fãrã grijã bubele-n pustie
Şi nu mai nimeresc biserica, nici cimitirul
Vine o hidrã violetã din detonate ceruri în zbor
Mã bate voioasã pe umãr şi mã-ncurajeazã:
All right, prietene, eşti pe drumul cel bun!
Cu cât furii îmi scot ochii şi mã ciomãgesc avan
Chiar la lumina clarã a zilei,
Sã le dau grânele puţine şi puştile-ascunse şi medaliile acelea din '43
Telefoane sumbre zbârnâie şi cu viteza torentelor
Vine o hidrã violetã şi cu ochii din neturi sfrederitori
Schiţeazã doar un scurt shake-hand şi mã-ncurajeazã:
All right, prietene, eşti pe drumul cel bun!
All right, ce minune acest “ bagaj vorbitor “
Ce şãgalnic l-ascult, cât de tare mã vindecãPentru EL, fãrã-ndoialã sunt un prodigal son!
Nimic rãu prevestitor în şuierul sãu supersonic;
Simt atâta beatitudine, o simt în toate fibrele naţiei Sunt “on top of the world “.

Poetul oferă copilăria ca un antidot al îmbolnăvirii de
sine, tinereţea ca pe un crez al cunoaşterii: „am o geantă
plină de cărţi/cu care nu voi concura realul,/nici nu-l voi
împăca,/dar nu le dau pe ani de viaţă uscată/cum le-aş da
pe câteva ore de iubire/cu nostalgia frunzelor toamna”.
În mai toate paginile poetul este parcă împins să
aleagă între hedonism şi apollinic, adică între viaţă şi
cunoaştere şi de aceea numai în somn se deschide o uşă
către „vecin”, către celălalt. La Rilke „vecin” era
Dumnezeu. Asta în somn, dar în viaţă, poetul, întocmai
câinelui celest, Diogene, „umblă cu o uşă în spate şi nu
ştie care-i camera la care se potriveşte.” (excelentă
imagine).
Dacă „s-a renunţat la boală” şi bineînţeles că
„vânătorii au plecat”, poetul, cum spuneam, e singur, atât
de singur încât doar „trenurile de noapte/au
rămas/singurii mei fraţi”, singur cu toamna: „e toamnă,
domnii mei, ştiu/s-a mai spus”..., dar e toamnă.
„Trofee II” debutează cu o odă adusă vieţii, a şansei
de a fi, de a exista şi de a avea darul de a fi învingător întrun univers ostil, dar fabulos, acolo unde „bănuţii-s ca
nişte lacrimi ale vieţii”, unde „alerg spre casă de parcă ar
fi sâmbătă” (sâmbătă, ziua tuturor iluziilor), acolo unde
„ceva acum a-nnebunit/adică nu mai seamănă cu noi”,
cineva, prin care se vede mai bine decât prin aerul din jur,
s-a mutat într-o ninsoare de sfârşit de lume.
„Vă salut foi albe!”, aşa îşi începe Gheorghe Dobre
„Trofee III”, printr-o provocare, anunţându-ne că este
într-o formă poetică de zile mari, în care reflecţiile despre
literatură şi absurdul lumii sunt completate de versuri
inspirate care alcătuiesc mici capodopere: „apoi/ce de
sunete/şi nici o mână/care să le mângâie/şi nici o
muzică”; sau: „sunt eu/căutătorul/să nu deschizi/măntorc sărac” (excelent!!); sfârşind cu un vers memorabil:
„viaţa e singura boală cu adevărat incurabilă”
(extraordinar!!!).
Înainte de a încheia aceste referinţe despre carte, dar
în acelaşi timp cu poetul „care se îndreaptă spre noaptea
care şi ea tocmai se întorcea în el”, vom nota un poem atât
de frumos, atât de limpede încât îţi poţi spăla în el
fericirea: „risipitor ca un general/ce-şi împuşcă în fiecare
zi trompetul/când nu poţi prinde poezia de un picior/cu
toate că ai mai avea un cuvânt până la ea/ţi-o închipui
lebădă şi tragi/şi aştepţi zadarnic să cânte” (pag. 89).
După ce am dezvelit o „lume” şi am coborât în
misterul ei nu putem spune decât că, neîndoios, „Trofee”
este o carte provocatoare originală, care face din
Gheorghe Dobre ceea ce ştiam de mult, adică un poet
interesant, o figură aparte în literatura română.
(Munteni-Buzău, 20 octombrie 2012)
Nicolae TEOHARIE

“ Fie ca nimeni sã nu moşteneascã
Aceastã viziune nepãmânteascã”
Edgar Allan Poe
Ce iubire de la dânsul, când se-ntoarse tulburat
Acum douã sãptãmâni
Mã surprinse la vecernie cu vechii mei prieteni
Ce veniserã la mine pe-ascuns sã mã certe
Cã dinadins stau nengrijit şi zac în “jalnic dezastru“.
Pe toţi ne-a dojenit şi ne-a somat sã nu-l trãdãm niciodatã
Sã-I dãm dinainte în scris şi sã ne rupem şi braţele:
All right, prieteni, sunteti pe drumul cel bun!
Poa` sã fie “vie jalea “, oi trãi înainte cu dor
Nu mai e nici o Oroare şi trãdarea desigur
Nu mã va ispiti
Chiar asearã auzii cã pot sã mã dau cu copiii
Pe toboganul cel nou
Nu mai plec nici la singurul spital din ţinut,
Nici la cimitir.
Stau aici ca-n Eden şi mi-aştept prietenul tãmãduitor
Nu-i nimic cã n-am acum banii
Pentru pâinea şi vinul ce nu mai sunt pe mesele noastre;
Va veni din nou Iubitoru` cu supersonicele!
…şi-a venit în octombrie ca un taifun:
“Am nevoie de cea mai bunã dovadã de prietenie
Am venit sã-mi daţi sângele pentru dializele noastre
All right? “… ”cu o ultimã sforţare abia i-am şoptit”:
“Pentru numele lui Dumnezeu, ai milã de mine
Şi scapã-mã de la ruinã!
…Şi-am murit.
All right, prieteni, sunteţi pe drumul cel bun!

5.

eşti unica stea a unui cer dispărut,
eşti ceea ce s-a sfârşit
înainte de-avea început.

am barca mea şi rătăcesc pe mare
în căutarea unui banc de nisip,
în căutarea unei stânci,
în căutarea unui loc în care să eşuez
cum se cuvine.
toate pânzele sus,
întinse între cadavrele vârstelor pierdute,
mustind de orgoliu pe odgoanele putrede.
ancora atârnă în lanţul ei ruginit
ca un albatros spânzurat de sforile zdrenţuite
ce ar înfăşura marile iubiri eterne.
la vâsle sclavii au murit demult,
scheletele lor sunt deja umbre murdare
pe memoria lemnului sărat al bordului.
am barca mea plutind în derivă,
căutând porturi incendiate, golfuri
unde îmbătrânesc fecioare răpite de piraţi,
lagune cu rechini înfometaţi
care pot oferi gratuit o moarte decentă.
6.
merg în fiecare zi la şcoala tristeţii,
am cursuri între duşul matinal şi micul dejun,
apoi fac practică până pe înserat,
măsurând singurătatea pas cu pas,
însoţit de fantasmele nopţii
şi de absenţa ta.

Baladă ştiută
Sunt cea mai simplă femeie din lume,
Nu am ie şi nici maramă,
Nici opinci cu care să frământ glodul.
Nu am furcă şi fus,
Nu am braţe pline de copii rugători,
Nu am jivine pe care să le mân de la spate,
Dar sunt cea mai simplă femeie
Când alerg după dragostea ta.
Sunt cea mai tristă femeie din lume
Când mestec resturile iubirii,
Sunt cea mai veche femeie din lume
Când te strig ca dintr-o epopee,
Sunt cea mai bătrână femeie din lume
Când dragostea moare la televizor
Şi pleacă să-şi cureţe sufletul într-o altă iubire.

8.

de la tine am învăţat cele mai bune metode
de a copia măştile bunelor maniere
şi a le desena pe chipul destinat
relaţiilor publice.
pielea ta ca o rugăciune la poarta infernului,
sânul tău ca botul iedului pierdut de
înţeleptul solomon în pustie,
ochii tăi ca mările sudului în furtuni,
inima ta - iepure adormit în tufişuri,
dezmierd întrupat - mâinile tale albe
- iată cum te-am închipuit din cioburile
unei oglinzi pe care o voi sparge curând,
când soarele visului meu va apune.
7.
eşti unica stea a unui cer dispărut,
lumina ta umbră peste ochiul meu
rătăcit între numere pare,
strigăt amuţit în virajul spre negru,
aripă uitată în oul vânat de şopârle,
sugrumarea unui delir de culoare,
tăierea în bucăţi a zugravului care
te-a-mbrăcat cu aura neantului.

Loredana Stan
Nebunia priveşte lumea dintr-un sfert de agrafă
Atârnată de-un păr de păpuşă,
Îmbrăcată cu toate problemele omenirii
Nebunia pleacă la pas, pe coclauri.
Nebunia nu ia nici pastile nici apă sfinţită,
Îşi umple adevărurile cu câlţi,
Plimbă fiinţe venite devreme pe lume,
Goneşte vrăbiile din colivii.
Şi eu stau în balansoar cu demenţa
Mă prefac că ea a murit demult
Că miroase a cadavru
Şi cenuşa-i e gata de drum.

COPILULUI MARIA
SENTIO, SENTIRE
Mi-e somn,
atât de somn
că dacă voi închide ochii, nimeni nu o să mai doarmă.
Mi-e frig
Şi nu-mi ajung toate învelişurile să mă acopere.
Mi-e sete
Şi nici Tantal nu trece prin chinurile mele.
Sunt bătrână de când strig după atâta linişte.
Sunt surdă şi-mi ard urechile de atâta secetă.
M-am mutat într-o limbă pe care nu o mai cunosc,
M-au bătut peste faţă zăpezile, noroaiele.
Miroase a parc bacovian
Şi poeţii încă dorm în tablouri.

NEBUNIA
Nebunia stă la masă cu mine,
Îşi înfige tentaculele prin toate arterele mele,
Îmi aşază mortar peste gânduri
Îmi râde şăgalnic din bretelele rochiei.

Copilul pur a venit la mine în somn
Şi mi-a spus că semăn cu o mamă.
Vorbele cu trandafiri m-au biciuit.
Au ajuns la mine ţepi şi frunze
Noduroase, nealinate, nevisate.
Copilul a aşezat mărgelele vorbelor,
A răs şi a plecat cu vis cu tot.
Mama a rămas cea mai bună şi cea mai frumoasă
Ca într-un poem în care copilul îşi caută cuib să se
nască.

UNUI BĂIAT
Băiatul care privea ploaia îşi pierduse toată
frumuseţea în apă
Nu era Narcis şi nici nu-l căuta pe acesta.
Avea doar un zâmbet de ghips pe obrazul smead.
Apa îi ajunsese până la cotul aşezat pe marginea
lumii,
Picăturile îl îmbrăcau, discret, prin fereastră.
Nu auzea clinchetul vocilor aşezate prin preajmă,
Doar mângâia cu ochii frunzele salvate de la prima
zbiciuire a toamnei.

azi, prinţesa mi-a adus un ou albastru
de la pasărea mov
închisă-n colivia din alcov.
ce-ar fi să fii tu pui nenăscut,
mi-a zis, şi mi-a fixat privirea de cer
cu ţinte de aur
ca nişte peşti semitransparenţi,
lângă sânul ei stâng străpuns de lumină
şi de un foşnet stingher
al aripii mele ce visa să crească.
9.
am construit un trecut luminos,
rană lângă rană,
lacrimă lângă lacrimă,
ardere lângă ardere,
şi mă sprijin pe el cum se sprijină
condamnatul la spânzurătoare
pe butoiul golit de rom
abandonat pe puntea corăbiei în furtună.
am construit un trecut luminos
în faţa oglinzii
din care mă priveşte intens
iubita zilei de mâine.

Băiatul privea ploaia, nu ştia versurile stănesciene,
Nu cânta ” Emoţie de toamnă”.
Îşi aşeza discret, pe genunchi, toate gândurile din
această vară
Şi aştepta încă un anotimp în care să poată să
privescă în pace ploaia.

TOAMNĂ
Mult a fost, puţin a rămas.
Tot ce a fost înainte a murit deja,
I-a luat locul marea de aşteptări.
Era frumuseţe, a devenit plâns.
Era nerăbdare, a devenit teamă.
Era zâmbet, s-a făcut grimasă.
Plânsul nu-şi mai are locul.
Ce era ieri, acum e angoasă,
Apa dulce e otravă de omorât speranţa.
Nu mai poţi nici măcar sta ca un stâlp în lună sau
soare,
Nu mai crezi nici în lecţia vieţii.
Vara chemărilor noastre e acum ţipăt din peştera
neputinţei.

ERGO SUM
domnului profesor Sefciuc
Mai bine să trăiesc într-o carte nescrisă
la adăpost de sărăcie şi de bogăţie,
ferită de prostie şi de rele,
uitată de toţi şi de mine,
trăind un trecut la fel de incert ca şi viitorul.
Mai bine să fiu cea mai neştiută fiinţă,
cea mai scriitoare femeie a celei mai neştiute cărţi.
Mai bine să dorm cu nişte cuvinte moarte înainte de
vreme,
Mai bine cu nişte fantome de treabă,
Mai bine… Sau mai rău…
Nici COGITO, nici DUBITO, doar ceva între făcut
şi nefăcut.

Oraşul ăsta e mort. Fabrica de magneţi a fost
închisă, la fel şi fabrica de cărămidă. În localul
fabricii de textile se fac acum corturi pentru o firmă
particulară. Ar mai fi fabrica de zahăr, numai că şi
aia e pe ducă, poate a fost închisă deja, nimeni nu
ştie precis. Oraşul ăsta, cândva mândria industriei
socialiste multilateral dezvoltate, este o ruină.
Dacă vedeţi clădirea cinematografului vă cuprinde
mila: o ruină, ca în finalul din „Cinema Paradiso”.
Numai că azi e Turul Oraşului pe Biciclete.
Ramona are ochi albaştri, spălăciţi şi pare
frumoasă din anumite unghiuri. Momentan nu are
un prieten, băieţii ăştia sunt nişte mormoloci, care
mai de care cu păr lung, cercei, tatuaje, prostii. Nu
se compară cu Titus, vecinul ei de la scara B, care
nu o bagă în seamă. Titus e interesant, tăcut, se
mişcă lent ca un animal de pradă. L-a visat acum
două nopţi: se făcea că erau pe o insulă şi tocmai
făcuseră un foc din frunze de palmier. Titus s-a
apropiat de ea şi i-a pus o mână pe coapsă, ferm - să
nu o scape, blând - să nu o rănească, aşa cum a
văzut ea într-un documentar că face un ghepard
când prinde o antilopă, înainte să îşi înfigă colţii în
carnea ei fragedă, tremurândă.
-Tu ai semnal? – întrerupe Cristina cu vocea ei
de tablă.
-Am – zice Ramona coborând iar ochii în
iPhone.
-Dă să văd.
-Uite, am două bare. Acum lasă-mă să trimit
mesajele astea că s-a făcut trei. Tu ai trimis ceva?
-Cum să trimit dacă n-am semnal? Cum e
posibil să n-am semnal tocmai aici, în buricul
târgului? Oraşul ăsta e de tot rahatul.
Ramona se opreşte din tastat şi se lasă pe
speteaza scaunului de rafie, ultima achiziţie a
cafenelei Giorgio, fosta cofetărie Dalia.
-După cum ţi-am spus, eu am semnal. Tu
închide şi reporneşte, probabil ai static.
Cristina e scundă şi îndesată. Zici că a luat-o
cineva de turul pantalonilor şi a scuturat-o
zdravăn, să o îndese mai bine. E frumuşică dar
nimeni nu a descoperit unghiul din care se vede
asta. Nici măcar Titus, cu care a intrat în vorbă întro seara, în faţa blocului. „Care mai e viaţa ta?” – l-a
întrebat. După o lungă pauza, Titus şi-a mutat
greutatea de pe piciorul stâng pe piciorul drept,
apoi şi-a trecut mâna prin păr privind razant pe
deasupra capului ei. „Eşti o dulce” – i-a zis şi apoi a
pornit legănat spre lizieră cu mersul lui elastic,
atletic, ghepardic.
-Ai trecut pe la Poliţie? – întreabă Ramona cu
ochii şi degetele în telefon. A trimis deja peste o
sută de mesaje individuale, acum trimite mesaje
unor grupuri. Paula a zis că vine, la fel şi Andreea şi
Cami. Or să fie multe fete, băieţii nu prea biciclesc,
au biciclete numai aşa, ca să le aibă.
-Am trecut. Au zis că trimit pe la cinci o maşină
şi doi poliţai.
-Numai doi? Cum or să acopere doi inşi cinci
kilometri de traseu?
Cristina e agasată de mobilul ei care abia-abia
revine la viaţă. E un model vechi, de cum doi ani,
nu poate să ducă decât 2G, poate nici atât. Îl pune
pe masă lîngă paharul de Cola, apoi o fixează cu
privirea pe Ramona.
-Tu chiar nu ai idee cum e să faci rost de poliţie
la un eveniment. A trebuit să merg la primărie, să
vorbesc cu Vicele, să mă rog de el ca de Dumnezeu.
-Păi ce treabă are primăria? – întreabă Ramona
fără interes, doar aşa, pentru conversaţie, în timp ce
scrie al treizeci şi patrulea mesaj pe ziua de azi.
Apoi se relaxează un pic. Cristina în schimb s-a
enervat.
-Tu ori eşti proastă ori te faci. N-am semnat noi
două cererea de autorizare a turului? Ai uitat?
„Domnule Primar, va rugăm să aprobaţi
organizarea Turului Oraşului pe Biciclete sâmbătă
23 august la ora 17 cu plecare din parcul

Marius Stan

bisericii...” Ce naiba, ai semnat ca popa, nici nu teai uitat ce semnezi... Primăria a aprobat să oprească
circulaţia pe toate străzile pe unde trecem cu
bicicletele. A dat Vicele telefon la poliţie şi ăia că să
mai vedem, că nu e aşa simplu, că nu au destui
oameni, de parcă ar face razii zi şi noapte. Aiurea,
ard gazu' în timp ce cămătarii intră peste oameni în
casă!
Ramona verifică acum paginile de Facebook, a
şi uitat de îngheţată, mai bine zis de dezgheţata de
fistic lăţită în farfurie. Într-un fel o admiră pe
Cristina pentru determinarea ei, pentru răutatea ei.
E ca un buldog, dacă prinde ceva nu-i mai dă
drumul până nu rezolvă. De exemplu turul ăsta,
dacă se face, o să fie primul eveniment de amploare
organizat în acest oraş de la superbele manevre
militare organizate la revoluţie. Pentru amărâtul
ăsta de tur Cristina a obţinut aprobările, a mobilizat
poliţia, a pus afişele, ba chiar a mers acasă la cîteva
fete să le convingă. „Venim, venim!” au zis fetele
dar mai ştii, dacă nu vine nimeni?
Ca în orice oraş mort, după-masa e multă
linişte. Cei foarte puţini care au un serviciu se duc
la serviciu, pensionarii stau la pensie, iar elevii de
liceu nu prea ies din casă, mai ales după ce s-au
afişat rezultatele la bacalaureat.
-I-am zis Vicelui să vină şi el să zică ceva la tur.
M-am gîndit că poate dă şi el nişte premii din banii
primăriei.
-Şi ce-a zis?
-A zis că poate vine da' să vorbească cu
primaru'.
-Şi-a vorbit?
-Nu, că primaru' e în campanie. Are o fermă la
Malu şi s-a dus să vadă cum merge treaba. Ăştia din
PSL şi UFL numai la afacerile lor se gîndesc.
Ramona zâmbeşte cu îngăduinţă.
-Nu există nici PSL nici UFL. Mai uită-te şi tu la
televizor, mai citeşte un ziar, că mâine poimâine
votezi. Ia zi, tu cu cine votezi?
Cristina s-a enervat din nou, telefonul ei tot nu
prinde semnal.
-Ia mai lasă-mă cu votatu'. Mai bine zi dacă vine
cineva la tur. A trecut de patru şi nu e nicio mişcare.
Numai noi două ca proastele.
-Ai răbdare. Am zis la cinci, la cinci vine lumea.
Plus că unii vin de peste linie şi s-ar putea să
întârzie. Tocmai am postat pe Facebook, pe grupul
oraşului. Să vezi tu că o să fim cel puţin zece.
-Ăla e un grup tâmpit, fără monitorizare.
Publică fiecare ce vrea. Era ieri un post cu „Ştie
cineva unde se găsesc baterii de ceas?” Ce mă
intereseză pe mine unde au baterii de ceas?
Ramona zâmbeşte iar.
-Tâmpit grup dar văd că te uiţi pe el.
-Nu mă uit, e o prostie.
-Păi nu zici că ai văzut ieri postarea cu bateriile?
Cristina e puţin încurcată. Ea se uită pe grup în
fiecare zi dar nu postează niciodată, nici nu
comentează, nici măcar nu dă Like. I-ar plăcea însă
ca cineva să scrie despre oraş ceva de bine, ceva
interesant, original. Sau ceva despre Titus.
Ramona, de exemplu, se pricepe să scrie. Ea a avut
şi ideea cu Turul Oraşului pe Biciclete. E deşteaptă
Ramona, le are cu calculatoarele.
Adevărul e că mulţi au biciclete dar nu le
folosesc. Poate pentru că le e lene sau pentru că nu
e „cool”. În oraşul ăsta nimic nu e „cool”. Când au
pus anunţul pe Facebook câţiva au comentat la
mişto: „fetele vor sa se aeriseasca” sau „vin si eu sa
buciclesc!”. Nişte cretini. Erau gata să renunţe însă
cineva a postat: „când e?” Două cuvinte simple:
„când”, adică „în ce zi, la ce oră” şi „e”, adică „o să

fie precis”. Abia atunci au înţeles ele ce rezervă
uriaşă de energie se ascunde în cei cinci mii de
membri ai grupului, un sfert din populaţia oraşului.
Cinci mii de oameni care nu postează, care nu dau
Like, unii locuiesc în oraş, alţii sunt plecaţi la
muncă sau la studii, unii s-au născut şi au crescut
aici, alţii au trecut numai şi au lăsat ceva sau pe
cineva în urmă.
E cinci fără un sfert şi a apărut maşina poliţiei.
Costel Vlădoiu se apropie de fete. Le cunoaşte de la
bloc, au fost la aceeaşi şcoală dar în clase diferite,
el e mai mare cu trei ani.
-Cum e, se mai face?
-Se face, se face – îl asigură Ramona zâmbind
prietenos - E abia fără un sfert.
-Bine. Noi suntem în maşină. Dar dacă nu vine
nimeni până la şi zece plecăm. Fără supărare.
-Hai staţi măcar până la şi douăzeci. Unii vin de
departe. Hai, vă rog!
Costel e impresionat de „vă rog!”. Se aştepta la
maximum „te rog”. S-a hotărât să mai stea, să ajute
fetele astea deşi, după părerea lui, nu o să vină
nimeni.
Cristina s-a întunecat la faţă. Priveşte la
iPhone-ul Ramonei, e cinci şi...linişte şi pace, ca la
cimitir. A mai dat şi bani să facă diplome de
participare. Douăzeci a făcut, măcar să rămână. O
priveşte cu invidie pe Ramona care tastează
impasibilă cu zîmbetul ei aiurit, fericită, atingând
fericirea cu degetele fără să o poată cuprinde.
Costel se uită la ceasul maşinii. E cinci şi
douăzeci şi oraşul abia respiră. Se uită apoi la
colegul lui care moţăie. Ca într-un film cu cowboy
aerul încins se ridică uşor peste stradă tulburând
propagarea luminii, lăsând să se întrevadă trei
biciclete care se apropie încet, foarte încet, nici nu
ştii dacă se apropie sau se îndepărtează. Costel iese
din maşină şi duce mâna la pistol din reflex,
precum Clint Eastwood în „Unforgiven”.
Bicicliştii sunt acum la mai puţin de cincizeci de
metri însă Cristina încă nu i-a văzut, depre Ramona
ce să mai vorbim. Costel îşi scoate ochelarii să vadă
mai bine, nu cumva să fie o iluzie optică. Sunt
acum mai mult de zece biciclete care se îndreaptă
spre parcarea bisericii, acolo unde începe şi se
sfârşeşte totul. Cristina şi Ramona sunt în picioare,
vorbesc cu primii sosiţi. Cristina ţopăie de câteva
ori şi apoi o îmbrăţişează pe Cami „Ce bine că ai
venit! Unde ai stat atâta? Ia uite că vine şi Crina!
Mamă, ce de lume! Uite-l şi pe Relu... şi Titus! Mă
bucur că ai venit, eşti un dulce!”
Ramona se aşează din nou şi postează pe
Facebook, pe grupul ăla tâmpit cu numele oraşului.
E ceva formidabil, s-a umplut parcarea de liceeni,
mai mult fete decât băieţi, mult mai multe fete dar
şi băieţi. Costel a intrat în maşină. „Şefu, mai
trimiteţi un echipaj la parcarea bisericii, ăştia cu
turul sunt mulţi rău. Poate ar trebui şi un echipaj la
primărie, să nu se întâmple ceva, zic şi eu...” O
priveşte apoi pe Cristina. E frumoasă Cristina, s-a
mai împlinit, arată ca o femeie.
Turul a început, primele biciclete au pornit pe
Calea Bucureşti către centrul vechi. Sunt mai mult
de o sută şi tot mai vin, s-a dus vorba prin telefon,
prin Twitter, prin semne. Doi bărbaţi pe biciclete sau alăturat şuvoiului. Undeva pe la rond au apărut
şi câţiva copii pe triciclete, urmaţi pe jos de părinţi,
bunici. Bărbaţi şi femei au ieşit la balcoane, câţiva
au coborât în stradă, nici nu credeam să fie aşa
multă lume în oraşul ăsta de câmpie. Din magazine
ies cumpărători şi vânzători să vadă minunea: un
tur al oraşului pe biciclete organizat de două fete
nebune, un tur de forţă, de ambiţie şi inteligenţă. O
doamnă aplaudă, un domn fluieră ascuţit, apoi
aplaudă şi el. În spatele lui doi tineri se sărută
pătimaş ca pe coperţile romanelor de dragoste.
Oraşul ăsta e viu. Oraşul ăsta e viu!

Maricica Frumosu
(R. Moldova)
m-au iubit toti si nu m-a iubit nimeni
teatrul nu moare niciodată doar artiştii se schimbă
dorinţa mea e o încercare să rămân în viaţă
ziua strigă orizontului din fiecare pom

Cuvintele
Le-am stins de vii încă mustind de jar!
Frunziş de flăcări nu vor face iar
Decât atunci când ochii tăi clipind
Deasupra lor cu tine le aprind.
Va trece timpul searbăd printre ele
Să pună praful nopţii în vopsele,
Pe buzele de umbră şi cărbune.
Le poţi trezi, doar dacă le vei spune!

Cochilii
Să nu te-apuci de răscolit sub pruni
Într-o basma-nflorată să m-aduni,
Cochilii din sideful scurs subţire
Pe stofele din ultima oprire.
Mai bine lasă pomii să mă ţină
Sub greutatea frunzei în grădină
La fel cum ţine marea un coral.
Nu-mi mai aduc aminte nici un val!

Trăsură

am schimbat multe puncte pe întrebări şi invers
mi-a stat rău să le mai mestec
dar mi-a fost teamă să scuip
întotdeauna tăcerea-mi vine din pereţi
cineva vorbeşte strigă şi râde
cineva plânge singur
nu pot să mă apropii de cei care sunt în rai
ce am iubit demult s-a rupt
neg destinul dar tot mă caut în rămăşitele de cafea
să te pierzi e mai uşor

mie nu-mi merge
decât culoarea neagră şi albă
nu-mi merge nici fără auz
când sub pleoape se zbat peşti vorbitori
de boli
cu timpul învăţ să adorm ochii
tipăresc în urechi textul
nisipul îmi scârţie prin dinţi
mă prefac că e gustos
învăţ să adorm
e o artă

fara arma
sub nervii degetelor rupte
te ating şi totul e mai grav decât este
mi-a plăcut întotdeauna să te supăr
nu sunt geloasă pe femeile răstignite în patul tău
ele te-au vrut dar n-au ştiut cum iubeşte sângele
şi au murit

de la un timp respir o bătrâneţe străină şi dau înapoi copilăria nu plâng astea sunt jocuri pentru adulţi
oraşul nostru e distrus
când trec de colţul neîntoarcerii
am fugit de acolo şi tu
singurătatea iarăşi mă trage la fund
ai rămas să măsori papucii mei albi
viaţa e perfectă în ultimul minut înainte de moarte
amnezia e ceva bun
neg boala dar înghit pastile şi aer
e primul simptom care mă face să mă arunc de pe margini
trag aer
nu-mi schimb calul nici pe o jumătate de împărăţie
legaţi-mi ochii dacă cumva vi se pare că am ajuns în rai.
poţi intra pentru că eu aici mă ascund
în patul meu te vei lovi de adânc
eşti mai mult decât gând şi mai puţin decât inimă
în moarte îmi lipseste viata
tu nu ai frică de viaţă
şi eu cresc oameni de hârtie
asfaltul e plin de frunze sinucigaşe
au adormit ca păsările rupte din stol
tăcerea mea curge dupa formule vechi şi ale tale
şi toţi care trec pe alături
nopţi bune nu pentru mine trec dincolo
încetinesc pasul
de conturul lunii
în cutia poştală am găsit câteva cuie ruginite
care mi-au rănit degetele şi ochii
toate şansele s-au închis
păsările rupte nu zboară
pe aici
cine s-ar fi gândit că o privire întâmplătoare
din drum poate semăna un joc
cu numere şi variante goale
într-o mână străină
nu în palmă
ci de partea cealaltă
a sticlei

întâmplător mă voi întoarce să ascult cât de frumos ard
podurile
şi soarele într-un punct unde te-am rupt uşor în cuvinte
m-aş deschide să mă vezi pentru un singur poem şi apoi
cum o fi
până ajungem
ştiu că nu mă prinde deloc iarna asta palidă şi uşa închisă
îmi pare rău şi nu e de bine să mă dau finalului care îmi
place
când pleci eu ies în urma ta
şi te strig

Să nu-ţi faci griji! Din alb, de sub cuvinte,
La drumul mare cu pistol şi flinte,
Când cetele de îngeri mi se vor risipi,
În faţă la trăsură eu nu-ţi voi mai ieşi!
Eşti liberă să umbli pădurea-n lung şi lat
Cu toţi acei ce-n braţe vreodată te-au chemat,
Dar ţine minte; prinţii veniţi să se-nchine
Cu ode şi sonete, îţi vor citi din mine!

Eu dorm
Eu dorm şi cel ce doarme pune
Să-i fie gândul noapte numai lui
Şi doar de el adâncul să-i răsune,
Nerepetat pe gura nimănui.
Eu dorm atât; tovarăşă să-ţi fie
În zilele ce-ţi saturi pe pământ,
Lumina doar, şi-mi lasă noaptea mie
Cu luntrea cărnii leneş s-o frământ.
Eu dorm, dar visul meu e treaz
Şi-ţi coase aripi deşirând agale
Din plasa lunii prinsă pe obraz
Un fir de umbră fermecat şi moale.

Afară picura mărunţel, o ploaie rece de
toamnă, iar boabele de apă se prelingeau de pe
streşini, atmosfera căpătând un alt ritm. O
picatură parfumată de ploaie lovi geamul şi
începu să-şi cânte trecutul. Se opri o clipă, când
un alt bob cristalin se izbi de geam, fredonând pe
ritmul ploii.
Se spune că razele sunt lacrimile soarelui,
frunzele sunt lacrimile pomilor şi picăturile de
ploaie sunt lacrimile cerului.
Văzduhul îşi revărsa asupra noastră amintirile,
care vorbeau pe limba lor despre sfârşit. Pomii se
unduiau trişti şi amorţiţi. Norii negri umpleau
bolta cu formele lor de-a dreptul înfricoşătoare.
Tunetele puneau întrebări, iar fulgerele
răspundeau, apărând de nicăieri ca nişte năluci.
Sufletul meu devine melancolic, pustiit.
Rătăcită şi singură în ploaia de diamant, mă
pieptănau mii de gânduri.
Un ultim tunet bătu gongul suferinţei şi
atmosfera se mai linişti, odată cu acesta şi sufletul
meu se simţea mai eliberat de gânduri şi temeri.
Ploaia este o descărcare a sufletului, o
limpezire a gândurilor care nu-ţi dau pace.

Deodată cerul încetă să mai plângă şi
maleficii nori fură spulberaţi de un frumos
curcubeu. Natura se liniştise, la fel ca toată
fiinţa mea.
Tabita Streinu, 13 ani
(Premiul Revistei „Helis” la Concursul
„Univers Românesc XXL”,
Piteşti, octombrie 2012)

Nicolae BUNGET:

(urmare din numărul trecut)

Tuşa Lina
Lili Balcan

Eram dintre puţinii copii
care nu-mi puteam depăna, în
toamna fiecărui început de an şcolar, amintirile din
vacanţa de vară, cu binecunoscuta formulă „eu am
fost la ţară la bunici” şi asta pentru că, pur şi simplu,
bunicii mei, din ambele părţi, locuiau în oraş.
Totuşi cumva am „mirosit” şi eu din parfumul
inefabil al vieţii de la ţară multumită „tuşei Lina”,
soră a bunicului meu dinspre mamă, Costică
Nicolae.
Tuşa Lina, pe numele său Elena Petrache,
născută Nicolae, din neamul lui „Babă” ce a dat
Urzicenilor şi împrejurimilor avocaţi şi negustori,
era unul din cei cinci copii născuţi de Păuna şi Petre
Nicolae în Bărbuleştii începutului de secol XX.
Petre Nicolae a murit în primul război mondial.
Rămânând văduvă cu cinci copii, Păuna a intuit
spiritul pragmatic şi justiţiar al Linei făcând din ea
sprijinul prin care a reuşit să-şi rostuiască copiii;
căci Lina era trezorierul familiei, ea hotăra pentru
toţi ce trebuie să fie cheltuit şi ce nu, ce este
prioritar şi ce nu, fiecare pas cu urmările lui fiind
spus şi supus judecăţii sale.
Astfel, cu ajutorul Linei, Păuna, văduva de
razboi, a trăit să-şi vadă cei trei feciori ajunşi
negustori la Urziceni; doi cu magazin de ferometal,
Ion şi Pătraşcu, pe Costică având cârciumă iar pe
Maria, fiica cea mică, elevă de liceu în Braşov. Lina
a rămas în casa părintească dirijând şi administrând
pământul, banii şi fraţii ca un adevărat „cap de
familie”.
Era vârful curbei, căci a urmat apoi, încet şi
sigur, declinul: bunicul Costică a murit în '39 la
numai 35 de an; de supărare, Păuna a orbit; ceilalţi
doi fraţi şi-au pierdut negustoria în '47 la
„naţionalizare”; Maria, prigonită de comunişti, şi-a
pierdut postul din învăţământ la Vaslui iar micul
negoţ de cereale al Linei avea să înceteze şi el în
'57, urmând până în '62 un adevărat „război” pe
care Lina şi Gheorghe l-au purtat cu autorităţile
refuzând înscrierea în C.A.P. Vreme de 3 ani, Tuşa
Lina şi unchiul Gherghe, soţul său, au stat mai mult
ascunşi, când în podul casei bunicii mele din
Urziceni, când într-un beci de casă părăsită,
îndurând foamea şi mizeria numai să nu-şi piardă
pământul...
Asta s-a întâmplat, totuşi, în 1962.
Cam din acea perioadă mi-o amintesc şi eu,
când pierduse şi casa, luată de ape la desele
inundaţii din Bărbuleşti. Şi-a făcut, însă, altele
două: una mai mare, pentru singurul său fiu, „finu
Nicu” cum îi ziceam, şi una mai mică, pentru ea şi
unchiul Gheorghe. Ambele case erau într-o singură
curte pe strada principală, arteră de legătură spre
judeţul Prahova, nu departe de Canton şi Şcoală.
La acea vreme avutul i se împuţinase, ca tuturor
după cooperativizare, şi dintr-o ogradă cu peste 30
de oi, 5 capre, 2 cai, vacă, porci , o mulţime de
găini, bibilici, curci şi raţe, mai rămăsese cu un cal
chior „Costel”, cu 10 oi, o vacă, un porc şi câteva
găini ce o chinuiau intrând mereu prin gardurile
vecinilor.
Casa îi era compusă din două odăi, într-una,
„odaia bună”, avea un pat „de cumpărat”, o masă,
un dulăpior cu două policioare deasupra, o scoarţă
pe perete şi o icoană cu busuioc spre răsărit.Aici
mirosea a naftalină iar în zona dulăpiorului mirosul
se combina cu cel de scorţişoară şi vanilie. O tindă
în care ţinea găleata cu apă, damigeana şi altele
despărţea această cameră de cea de a doua, în care

se aflau două paturi formând un unghi drept, făcute
din scânduri şi cu saltele de paie acoperite cu
macate, pe pereţi jur împrejur erau preşuri iar la
răsărit veghea altă icoană. În cameră mai erau: o
masă, două poliţe cu ochelari, ace, aţe... şi o sobă cu
plită. Alături se afla aşa numita „bucătărie”, de fapt
o cameră cu un horn înalt, de care atârnau până sus,
şi vara, şunci, şi sub care erau pirostriile unde tuşica
ne fierbea zilnic laptele şi mămăliga pe care le
„serveam” la o măsuţă mică, rotundă cu picioare
scurte sub care dădeau roată mici scăunele rotunde
cu trei picioare.
Abia o aşteptam în zilele lungi de vară să vină la
Urziceni cu căruţa, să o tragă în spatele curţii
noastre şi să-i zică mamei: - Petruţa, n-o laşi pe Lili
la Bărbuleşti să se joace cu Liliana noastră ?”
Mă urcam în căruţă şi plecam la Bărbuleşti.
Liliana îmi purta numele şi era mezina familiei
lui „finu Nicu”, singurul copil al tuşei Lina. Îi
ziceam aşa pentru că fusese cununat de bunica iar
mama îi botezase toate trei fetele: Petruţa, Zizi şi
Liliana.
Finu Nicu, bărbat înalt şi bine legat, fusese
născut prematur, la 7 luni, tuşica povestind adesea
că-l ţinuse după sobă într-o mânecă de cojoc şi
sugea dintr-un colţ de cârpă „muiată „ în zahăr... ”,
„şi uite-l acum, daică, câta namila de om s-a făcut !”
Odată am întrebat-o de ce l-a născut prematur.
- Hei ! nu l-am vrut deloc!...
- De ce ?
- Nu aveam timp să stau să cresc copii, trebuia să
muncesc, d'aia l-am şi lepădat
înainte de vreme, că săpam la câmp, pe arşiţa de
foc, doar cu o frunză de rostopască între buze. O
aveam pe mama oarbă din '39 şi pe soacră-mea
paralizată de 3 ani... Cu copiii e greu, rămâne
munca nemuncită sau trage ălălalt prea mult până
moare... D'aia nici n-am mai făcut !”
M-am cutremurat cât era de îndârjită şi ce cult
avea pentru pământ, pamânt care până la urmă i-a
fost smuls.
Mai târziu, când am născut-o pe Iulia, s-a
bucurat şi mi-a spus că a greşit, că e bine să nu te
opreşti la un singur copil, şi aşa bătrâni şi sărmani,
ea şi unchiul Gheorghe mi-au adus atunci o
damigeană de vin roşu şi o găină, zicându-mi că-mi
vor face bine la alăptare, să nu fiu ca ea care n-a
avut lapte la copil!...
Mama ţinea foarte mult la fetele lui finu Nicu, pe
care le botezase, nepierzînd nici o ocazie fără a
repeta:
- Uite, cât n-a vrut să înveţe Nicu, că îl băga cu
forţa tuşica în sac şi îl răsturna în clasă, atât au ieşit
fetele lui de frumoase, deştepte şi cu dragoste de
carte ! Uite, Petruţa inginer agronom, Zizi
farmacistă şi Liliana educatoare!”
Pentru mine, însă, amintirile din Bărbuleştii
anilor '60-'64 au o duioşie şi o curăţenie
inegalabilă... Mă jucam cu Liliana cu păpuşi făcute
din cârpe şi beţe de chibrit, privind cu admiraţie
către Petruţa şi Zizi ce purtau nişte fuste atât de
apretate că dacă le puneai jos stăteau tot drepte.
Într-una din zile, unchiul Gheorghe l-a
înhămat la căruţă pe „Costel cel chior” şi ne-a luat,
pe mine şi pe Liliana, pe câmp, la căratul fânului.
Căruţa încărcată cu fân îmi părea un munte şi
mă gândeam la bietul căluţ cum să o tragă !...
– Căţăraţi-vă sus, hai !, zise unchiul Gheorghe
- Nu vreau, mi-e milă de cal !
- Nu simte nimic, fânul e uşor şi voi sunteţi
uşoare ! Hai !
Acolo, atât de sus cocoţată, tot timpul mi-a fost
frică să nu cad, să nu alunec, simţind nevoia să stau
întinsă pe burtă şi să mă prind bine de ceva,
crispându-mă la fiecare hurducăială a căruţii în

toate denivelările acelor drumuri de ţară, care acum
îmi par idilice dar atunci îmi displăceau.
Cel mai frumos era la vie !
Locul de vie tuşica îl avea lângă calea ferată la
ieşirea din sat, acolo ne adunam sub nuc mai multe
fete şi depănam tăinuit halucinante poveşti cu
strigoi şi năluci, reuşind să tremurăm de frică ziua
în amiaza mare, după care, pentru a ne reveni,
mergeam tiptil să o speriem pe vecina poreclită
„Jumelca”, femeie singură şi bolnavă care nu
suporta jocurile şi larma copilăriei, alungându-ne
cu ocări. Ne răzbunam şi noi strigîndu-i: „- Jumelca
mâncătoare de jumări !”
Făcea parte din grupul nostru şi o fetiţă, Matilda,
care în adolescenţă avea să moară dintr-o operaţie
de apendicită, şi Adina, devenită mai târziu soţia
directorului Stanca de la I.C.F.T.Urziceni.
Seara, după ce mâncam mămăligă cu lapte,
adormeam împreună cu Liliana într-unul din
paturile tuşei Lina, fără pijamale şi doar spălate pe
picioare.
Liliana adormea mai greu, căci, pe lângă
ciupiturile puricilor şi ţânţarilor ce ne făceau să ne
scărpinăm întruna, ea mai trebuia să-şi facă şi ora de
legănat, legănându-se singură pe pernă până
ameţea şi adormea.
Toamna la cules de vie tuşica împărţea „de
sufletele morţilor” sacoşe pline de struguri, apoi ne
suia pe mine şi pe Liliana în nişte butoaie mai mari
ca noi unde zdrobeam în picioare boabele de
struguri făcând să curgă mustul, primele sticle de
must fiind, de asemenea, împărţite „de sufletele
morţilor”.
Vinul îl trăgea mai târziu în sticle pe care le sigila
cu smoală şi le îngropa în curte într-un loc
însemnat, primele sticle de vin fiind bineînţeles
împărţite tot „de sufletele morţilor”.
Şi tot cu tuşa am fost prima dată în viaţă la
mort...
Era în anul 1958, cu o zi înainte de Paşte, când
tânărul Radu Ioniţă, în vârstă de 20 de ani, angajat
la I.R.T.A. Urziceni, plecă spre casă, la Bărbuleşti,
curăţându-şi înainte petele de ulei de pe salopeta de
lucru cu benzină. Drumul spre casă l-a făcut pe
bicicletă şi, vrând să-şi aprindă o ţigară, salopeta ia luat foc. Cuprins de flăcări, tânărul a alergat
aruncându-se în pârâul Sărata; focul s-a stins dar
era prea târziu... tragedia s-a produs şi despre ea s-a
vorbit mult timp în sat. Chiar şi acum, după 54 de
ani, când o văd pe Mimi Niţă, sora lui, îmi amintesc
de acel băiat de 20 de ani ce a ars de viu.
În zilele de sărbătoare, când se fac slujbe în
biserici pentru sufletele morţilor, tuşa Lina venea
pe jos de la Bărbuleşti, cale de 3 km de drum
pietruit, cu coşul de rafie plin de bunătăţi,
aducându-ne din mica ei gospodărie borş ţărănesc,
fantastic de bun, sarmale pe care le lega cu aţă ca să
nu se desfacă, colaci, vin.
Mama o apostrofa mereu:
Bine, tuşică, ai venit încărcată atâta drum !? De
ce !?
- Lasă, tuşă, cât pot vă aduc eu, când n-oi mai
putea îmi aduceţi voi.
Şi aşa a fost.
Tuşica a murit în 1990, când avea 88 de ani.
Fără ea, cuvintele „generozitate”, „demnitate”,
„omenie” şi „dreptate fără compromis” sunt parcă
mai sărace...
Până în ultima clipă şi-a plâns pământul pe care
a fost obligată să şi-l bage în „colectivă” şi şi-a mai
plâns şi neputinţa de a conduce o „răscoală”, cum
adesea se exprima:
O răscoală, daică, numai o răscoală mai poate
să-i dea jos p'ăştia !

Nor

Vrej

Ţip

Ciobanul cu rinichii putrezi pe laviţa din stână-adastă
Să-i vină moartea deghizată în îngălata lui nevastă.

De-o lună şi mai bine n-a mai căzut un strop:
Te-aş fi privit printrînsul cu ochiul meu miop.

De la un dangăt la alt dangăt, tot mai ursuz şi tot mai surd
E clopotarul care, tânăr, a fost aviator la SMURD.

Îi creşte febra şi-i se pare c-aude turma dinspre gârlă,
Ci-i numai vântul ce lugubru se umflă-n poarta de la târlă.

Din salcie cad frunze uscate-n plină vară:
Iubirea nenăscută s-a şi grăbit să moară!
Pe-aracii de fasole nu urcă niciun vrej:
Să-ţi pun inel pe deget s-a dus orice prilej!

Se urcă-n turn, apucă sfoara cu mâna tot mai tremurată
Şi i se pare că despică văzduhul clar ca şi-altădată.

Privirea-i se-mpăienjeneşte, dar el dă vina pe fereastră
Şi nemâncat de-un car de zile, îi vine poftă de colastră.
Coboară noaptea şi ciobanu-i din nou recrut într-o cazarmă
Unde trompetul tânăr sună cu patos ultima alarmă!

Doar
De-aş fi ştiut că-s posesorul genei grevate de blestem,
Mi-aş fi înfrânt orice pornire de peste moarte să te chem.
De-aş fi ştiut că-s condamnatul unui destin pe veci anost,
N-aş mai fi investit speranţe în ctitorirea altui rost.
De-aş fi ştiut că fântânitu-n pustie nu-i e dat oricui,
Nu i-aş mai fi surâs himerei ce-n stânci celeste scoate pui.
De-aş fi ştiut că-s doar o umbră ce iese noaptea din oglinzi,
Aş fi rămas închis în ele să nu-ndrăzneşti să mă mai vinzi!

Cruci

La miezul nopţii urlă lugubru câinii toţi:
Să mă întorci la tine din moarte nu mai poţi!

Crin
Zefiru-i încărcat de izul vâscos al florilor de crin:
Spre tine în piroga neagră să nu te mai aştepţi să vin.
În ochii tăi se ofileşte albastrul lanului de in
Când iasmele-aprinzând troiţe pe dealuri cale mi-o aţin.
Răsar doar lacrimi luminoase pe cerul verde de satin:
Iluzia-ţi închiriază cu noaptea trupul hialin.
Din toate câte-mi trec prin minte un singur adevăr reţin
Şi-anume că sfârşim de-a pururi captivi în propriul destin!

Rit

La marginea de drum din largul câmpiei sau din vârf de plai,
Lângă fântâni sau la răspântii, pierdute-n fân sau printre scai, Vom călări sub clar de lună până la drumul bifurcat
Unde ne vom opri să-l tragem la sorţi pe cel de apucat.
Din fier, din marmură, din piatră şi mai ales din lemn mâncat
De carii predispuşi să scoată oicând vecia la mezat,
Spre Valea Morţii duce unul, iar celălalt pe Araraat.
Pe iarba verde vom întinde ştergarul mamei înflorat.
Fie răzleţe, fie-n pâlcuri, continuă să se răsfire
Lăsând impresia că-n taină au evadat din cimitire,
Vom împărţi apoi merindea şi, sub un plop deja uscat,
Vom îngropa năframa albă şi ne vom duce separat,
Menirea lor fiind pe lume aceea de-a-mblânzi un loc
Eu - pe-un cal alb, printre mesteceni hieratici fremătând
Malefic impregnat odată întâmplător de nenoroc!
ciudat;
Tu - pe cel roşu spre altarul ce mie mi s-a refuzat!

Urăsc telefonul fix. Mă uit cu duşmănie la el. Sunetul
lui brusc, strident, îmi provoacă frisoane. Pare că-i pus
acolo să-mi aducă numai veşti cumplite. A început cu
mama. Telefonul de la ora şase... A continuat, anunţândumi alte şi alte dispariţii neaşteptate...
Zilele trecute, o veche cunoştinţă mă cutremură
matinal: „Ştiaţi că l-au îngropat pe C. Ţoiu acum vreo
câteva zile? Nimeni dintre noi, urzicenenii, n-a aflat.
Dau fuga să-l contactez pe Sandu Buleandră căruia
tocmai îi mărturisisem cu câteva zile în urmă ce imensă
bucurie mi-a făcut-o lectura cărţii despre scriitor, scoasă
de Biblioteca Municipală. Îi povestisem că, deşi opera –
vastă, i-o adoptasem, ceva din omul-Ţoiu îmi scăpa.
Tocmai îmi relata că l-a vizitat de curând, că e în formă.
Că are proiecte literare, că se simte bine. În privinţa
omului, căuta să-mi argumenteze că mă înşelasem şi,
drept argument, îmi promisese că, de Crăciun, când
conveniseră să-i mai facă o vizită la Bucureşti, mă va lua
şi pe mine. Scriitorul era încântat că Biblioteca
Municipală îi purta numele, că a devenit Cetăţean de
Onoare al Judeţului Ialomiţa. Faptul l-am constatat şi eu
când i-am simţit emoţia crescândă de fiecare dată a
întâlnirii cu oraşul. Iertase primăriei un anume
comportament de prin anii '90, referitor la casa
părintească. Deschid calculatorul şi vestea mi-o
confirmă şi colegul de cenaclu, Marius Stan, tocmai din
Chicago, care nu uită, gândindu-se la durerea noastră să
încheie, cum e şi firesc: „Dumnezeu să-l odihnească”.
Aflase mai repede decât noi, de pe internet. L-am
contactat apoi pe Florentin Popescu „Da, da, am aflat şi
eu vestea tragică după vreo săptămână”, îmi confirmă el.
N-am înţeles de ce s-a lăsat atâta mister din partea
Uniunii Scriitorilor sau al apropiaţilor săi. Mintea mea
refuză să-şi închipuie că a fost un fel de conspiraţie a
tăcerii în jurul morţii sale.
Acum amintirile despre el îmi vin avalanşă în minte
şi constat că nu-s puţine. Am avut onorea să-l întâlnesc
prima dată în anul 2000 când, cu nesimulată emoţie, l-am
avut oaspete în clasa mea, a XII-a, participant fiind la o
lansare a cărţii lui Nicolae Stan, „Apa neagră”. Dialogul
domniei sale cu elevii a fost o sărbătoare. Urmăream cu
încântare cum, pe măsură ce se intensificau discuţiile,
devenise de-al lor, devenise adolescent. Îl acaparaseră şi
îi acaparase cu totul. Apoi întâlnirile noastre s-au
intensificat, fie cu prilejul lansării cărţii „Barbarius”, fie

invitat de onoare la şcolile din oraş, fie la Zilele
Municipiului, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena ( ziua sa
onomastică), ori cu prilejul decernării titlului de cetăţean
de onoare. Ultima dată ne-am strâns mâna în primăvara
acestui an cu prilejul lansării cărţii „Urzicenii în viaţa şi
opera scriitorului Constantin Ţoiu (antologie)”,
îngrijită de Alexandru Buleandră. Nu mi-am notat, din
păcate, integral, discursul său, dar l-am reţinut ca pe o
mărturisire de credinţă pe care am descoperit-o şi scrisă
undeva: „Am trecut prin multe. Cunosc foamea. Cunosc
războiul. Cunosc faţa omului când minte. Cunosc aceeaşi
faţă când spune adevărul. Cunosc sentimentele de bază
ale caracterului omenesc – iubirea, ura şi tot ce se
situează între ele”. Încerc acum să surprind şi să
concentrez într-o formulare concisă şi exactă, omul şi
opera. Mă ajută Eugen Simion: „Omul însuşi pare, în viaţa
de toate zilele, o proiecţie a literaturii sale. Tip cultivat, C.
Ţoiu are un aer absent şi, cu toate semnele de simpatie pe
care ţi le arată, rămâne totdeauna reticent la conversaţie,
retras într-o autentică şi puţin studiată solitudine. Este
obsedat de literatura pe care o face şi micile sale vanităţi
sunt ocupate de această frumoasă, autentică obsesie.”
(Scriitori români de azi, vol. II).
Obsesia sa era, într-adevăr, dincolo de micile sau
marile orgolii literare, literatura. Era conştient că este întro permanentă competiţie literară, ştia că se află pe locul
din primul raft al literaturii române şi de aceea îşi respecta
confraţii de breaslă prin acceptarea competiţiei sincere:
„Fără D. R. Popescu şi fără lumea fascinantă a ciclului
său epic, m-aş simţi – scriind – mai sărac. Fără farmecul
şi arta de a spune a lui Fănuş Neagu, m-aş plictisi în
singurătate. Fără Buzura, literatura mea, ca
problematică, ar fi mai superficială. Eugen Barbu
pictează somptuos epoca Princepelui, puţini scriitori
cunosc ca el limba română. Bănulescu, stăpânul
Dicomesiei, îmi netezeşte fiorul câmpiei, dacă se întâmplă
să-l uit. La Bălăiţă, mă încântă savoarea scrisului. Marin
Preda e Marin Preda. Ca oameni, noi putem să ne
detestăm cordial, uneori, se-ntâmplă; dar când rămânem
singuri, la masa de scris, valoarea celuilalt sună ca o

Cândva-i smulsese morţii oameni, acum i-anunţă pe cei duşi
Spre un tărâm fără oprelişti şi triste lacăte la uşi.
Coboară scara clătinată, bea, obidit, din şipul plat,
Încuie yala la intrarea-n clopotniţă şi pleacă-n sat!

Tu
În zadar se lasă gerul ori se iscă vr'o furtună:
În coliba mea de bârne soarta nu ne mai adună.
Dintr-o zare-n altă zare în zadar pământul crapă:
Nu te mai opreşti la poarta-mi pentru un pahar apă.
În zadar când pleci în cale îţi cad munţii de omăt:
Îi înfrunţi şi niciodată nu baţi drumul îndărăt.
În zadar răsare luna peste teii beţi de floare:
Tu rămâi cu-atât mai crâncen amintire care doare!

Vis
Să treacă ploaia. S-amiroasă a gem de piersici clocotit.
S-apară o vecină blondă la gard. Să-ţi ceară un chibrit.
Să n-ai chibrit. S-o chemi în casă. S-o-mbraci în goliciunea ta.
S-o încălzeşti strângând-o-n braţe. Să suferi c-ar putea zbura.
Să vină seara mai devreme. Să-i mângâi aprig sânii bruni.
Să te cufunzi în ochii-i galeşi ca-n două tainice genuni.
Să ducă-aleele albastre spre pomul veşnic interzis.
Să nu mai vină dimineaţa. Să nu te mai trezeşti din vis!
Ion Roşioru

alarmă, şi lupta, necesară, începe...” (interviu din
Luceafărul).
Atunci de ce această enigmatică tăcere în jurul morţii
sale, a unui scriitor ale cărui cărţi au fost – fiecare în parte
– un eveniment în evoluţia literaturii române?
„Când se va vorbi de noi, tot nu vom mai fi de faţă”,
am citit undeva această maximă care rotunjeşte adevărul
eminescian despre ingratitudine. Ţoiu nu mai este printre
noi, dar a rămas eroina eternă a cărţilor sale: Memoria.
N. B. Oarecum furios pe neputinţa mea în momentul
acesta dureros, m-am cufundat încă odată în adevărurile
rostite de C. Ţoiu, extrăgând din „Căderea în lume”
câteva profunzimi ale gândirii sale:
„Averea mea este trecutul şi că, de trecut sau de
această avere, nu te expropriază nimeni, decât teribila
uitare.” (p. 11)
„Trupul omenesc nu e uneori chiar infernul? Nu
numai ca durere sau ca suferinţă, dar ca şi dorinţi
chinuitoare, plăceri refuzate sau istovitor de împlinite.”
(p.33)
„Fiecare îşi are drumul pe care şi-l merită […]
civilizaţiile îşi au şi ele dracii de care se învrednicesc.”
(p.399)
„Religia iartă, sau nu iartă. Politica, niciodată, când
e făcută, exact cum nu trebuie, cu pasiune şi în mod
utopic.” (p.56)
„Oamenii sunt de foc când mint şi de gheaţă când
spun adevărul.” (p.67)
„Întunericul este începutul şi sfârşitul, umilinţa şi
înfrângerea oricărei conştiinţe.” (p.79)
„Spiritul; ce va să zică spiritul; el conservă, el
păstrează până şi lucrul cel mai expus ofilirii, farmecul
unei femei.” (p.109)
„Răul, în om şi în societate, e o chestiune de
organizare şubredă a inteligenţei. Până la urmă,
cunoaşterea solidă, dar mai ales simţul moral din om
înving.” (p.217)
„Sentimentul pe care îl orbeşte pe om cel mai mult
cred că este ura. Individual sau în grup. Urâm ce se
înalţă deasupra noastră. Ura ne izbăveşte de propria
noastră inferioritate. Ea te îmbată, salvându-te,
rupându-te de realitate la timp şi cu aceeaşi exaltare ca şi
iubirea.” (p.284)
TITI DAMIAN

•
N. Steinhardt – spiritul enciclopedic (scurtă
expunere bio-bibliografică)
12 iulie 1912. Este o dată ce ar trebui fixată în
calendarul culturii româneşti şi totoată în spiritul şi
sufletul oricărui român iubitor de cultură. Este data la
care se naşte în comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, N.
Steinhardt (Nicu-Aurelian Steinhardt), unul dintre
stâlpii culturii româneşti din perioada interbelică şi
postbelică, alături de Constantin Noica, Emil Cioran,
Mircea Eliade, Monica Lovinescu, Petre Ţuţea, Pr.
Dumitru Stăniloae şi alţii. Deşi de origine evreiască, el
a declara într-un moment cheie al vieţii sale (ancheta în
„cazul Noica”) că simte şi gândeşte româneşte. De
altfel, se va şi boteza ortodox în martie 1960, în timpul
detenţiei politice.
S-a dovedit a fi, asemeni unora dintre colegii de
generaţie, un spirit enciclopedic, sondând rând pe rând
mai multe domenii din planul cultural şi intelecual.
Astfel, îl aflăm la 1934, licenţiat în Drept şi Litere la
Universitatea din Bucureşti, dar şi tânăr scriitor de
expresie parodocică: publică sub pseudonimul
Antistihus, volumul „În genul... tinerilor”, în care îşi
parodiază într-o manieră de fină ironie mai toţi colegii
de generaţie: Noica, Cioran, Eliade, Geo Bogza. În anii
următori se dedică unor studii asupra iudaismului, pe
care le redactează împreună cu prietenul său Emanuel
Neuman, iniţial în limba franceză. În 1936 devine
doctor în drept constituţional. Până în ianuarie 1959,
când este anchetat de către Securitate,ca martor al
acuzării în dosarul lui Constantin Noica, şi condamnat,
din cauza necolaborării, la 13 ani de muncă silnică, este
foarte activ în viaţa literară, lucrând ca redactor la
„Revista Fundaţiilor Regale”, alături de Camil
Petrescu. Tot în această perioadă, îşi consolidează
prietenia cu Constantin Noica, Alexandru Paleologu,
Păstorel Teodoreanu, Sergiu Al.-George, Mihail Şora,
şi aţii.
Anii petrecuţi în detenţia comunistă s-au dovedit ca
o binecuvântare pentru intelectualul evreu, care simţea
şi scria româneşte. Este perioada în care îşi
cristalizează orientarea religioasă, botezându-se
ortodox, şi punând piatra de temelie pentru un
itinerariu spiritual şi cultural rar întâlnit în cultura
românească.
După eliberare, îşi va dedica aproape un deceniu
din viaţă (1971-1979) unor traduceri din literatură
universală, alegând doar lucrări care dezbat probleme
morale şi etico-religioase, sau cărţi adresate tinerilor.
Traduce din James Barlow, David Storey, Max Oliver
Lacamp, Rudyard Kipling sau Robert Graves.
Începând din 1976, an în care lui N. Steinhardt
îi apare primul volum de eseuri: „Între viaţă şi
cărţi”(Editura Cartea Românească), se deschide
perioada volumelor de autor, în care acesta este prezent
în lumea literară cu volume de cronici şi critică literară
şi culturală: „Incertitudini literare”(1980, Editura
Dacia); „Geo Bogza. Un poet al Efectelor, Exaltării,
Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi
Patetismului”(1982, Editura Albatros); „Critică la
persoana întâi”(1983, Editura Dacia); „Escale în
spaţiu şi timp”(1987, Editura Cartea Românească);
„Prin alţii spre sine” (1988, Editura Dacia). Acesta
din urmă, avea să fie şi ultimul volum antum al lui
Nicolae Steinhardt, acesta mutându-se la Domnul în
data de 29 martie 1989. Dar de abia de acum înainte,
lumina tiparului avea să scoată la lumină adevărata
operă a autorului...
•
N. Steinhardt – obsesiile aducătoare de
fericire
Opera antumă a lui N. Steinhardt ne descoperă mai
mult intelectualul, omul de litere, de cultură, într-un
cuvânt, omul de spirit. Deocamdată nu îi este permis să
scrie despre frământările sale sufleteşti, despre
itinerariul său spiritual, despre crezul său de viaţă. Şi
totuşi acestea toate erau deja consemnate în volumul
„Jurnalul fericirii”, la care autorul începuse să

lucreze încă din anii 70. Este
o operă ce a trăit un lung
calvar, fiind consfiscată de
securitate, recuperată de
U n i u n e a S c r i i t o r i l o r,
cunoscând nu mai puţin de trei variante, luând calea
Occidentului pentru a fi pusă la adăpost. Avea să vadă
lumina tiparului în 1991, la Editura Dacia. Este socotită
lucrarea capitală a lui N.Steinhardt, autenticul lui
testament literar. Eu aş zice că este în egală măsură şi
testamentul său spiritual. Pentru că aici punctează N.
Steinhardt cele două teme care l-au preocupat până la
obsesie, care i-au fost crez spiritual în viaţă: problema
credinţei pe care o dezbate întotdeauna în duhul ce
răzbate din referatul evanghelic al Sfântului Marcu
(Marcu 9. 24); şi problema libertăţii pe care o
analizează, pornind de la un text al teologului
protestant şi filozofului Soren Kierkegaard.
Dar, „Jurnalul fericirii”, fiind o operă redactată sub
formă unor înşiruiri aparent aleatorii de gânduri, idei,
obsesii, amintiri, etc, nu face altceva decât să punteze
aceste teme, să arunce am putea spune o sămânţă în
mintea şi sufletul cititorului pe care îl provoacă parcă
să mediteze singur la ele. Aceste teme vor fi ulterior
dezvoltate, dezbătute şi cristalizate în colecţia de
predici-eseuri „Dăruind vei dobândi”, care vede
pentru prima oară lumina tiparului la Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi
Sătmarului, Baia Mare, 1992.
Prima „obsesie” a lui N. Steinhardt, care de altfel
revine insistent în multe din predicile sale este
problema credinţei, aşa cum o vede el pornind de la
textul evanghelic: (Marcu 9. 24). În acest text, se
relatează vindecarea de către Mântuitorul Hristos a
unui copil lunatic. Tatăl acestuia îi cere Mântuitorului,
cu lacrimi să-i vindece fiul. Iar Iisus îl supune testului
credinţei, spunându-i că toate sunt cu putinţă celui ce
crede. Atunci vine răspunsul tatălui îndurerat: „Cred,
Doamne! Ajută necredinţei mele”. Pentru N.
Steinhardt această replică apare ca „un teribil paradox
înzestrat cu toate speranţele insolubilităţii”.
Dualismul credinţă-necredinţă îi apare răscolitor.
Pentru că la o analiză strict literară replica este sortită
eşecului. Nu poţi să îţi afirmi cu tărie credinţa, cerând
totodată ajutorul pentru necredinţa care te robeşte. Pe
de altă parte, replica de la Marcu 9, 24 vine să „dea apă
la moară” lui Sartre şi existenţialiştilor: „Ce joc mult
prea subtil ori din cale afară de făţarnic se desfăşoară
aici? Nu cumva răspunsul tatălui întăreşte
argumentarea filozofului ateist Jean Paul Sarte care-i
învinovăţeşte pe credincioşi a fi de rea credinţă fiindcă
extul de la Marcu 9, 24 aceasta chiar vădeşte:
incertitudinea, şubrezenia, duplicitatea lăuntrică a
pretinsului act de neclintită credinţă? Pentru Sarte şi
existenţialiştii din şcoala sa credinţa nu poate fi decât
un limbaj confuz, auto-amăgire (autosugestie), vorbă
lipsită de acoperire sau pur şi simplu neadevăr”. Dar
această apropriere de Sartre nu este posibilă decât ca o
consecinţă a analizei strict literare, ad litteram. Dar,
dacă se intuieşte latura paradoxală a replicii tatălui,
care vine tocmai din faptul că replica este rostită într-un
moment-limită, când omul se defineşte tocmai prin
împletirea duplicităţii proprii firii umane cu puterea de
a răzbi spre autodepăşire, la fel de proprie omului, şi se
purcede la o analiză din această perspectivă
exhaustivă, textul-piatră-de-poticnire trimite la un
răspuns profund creştinesc. Iar pentru a îşi susţine
această perspectivă, monahul de la Rohia cheamă în
sprijnul său un alt filozof francez, Blaise Pascal, care
pune în gura Mântuitorului, ce se adresează
necredinciosului dornic să creadă, însă neizbutind să-şi
împlinească dorinţa, necutezând a face pasul hotărâtor,
un răspuns cu totul neaşteptat: „nu M-ai căuta dacă nu
M-ai fi găsit!”. Această afirmaţie, este explicată de
Steinhardt astfel: „Să cauţi ceea ce ai şi găsit! Să
însemne căutarea ta, strădania ta, angoasa ta nimic
altceva decât dovada inutilităţii întregii tale

frământări – ba şi a orbirii tale – de vreme ce L-ai găsit
pe Cel căutat! Răspuns teribil, paradoxal şi tainic,
totuşi deopotrivă lămuritor şi definitiv, punând pentru
totdeauna capăt validităţii ispitelor unei logici a
dilemelor stringente. Ni se cere numai curajul de a
constata că omul frământat, chinuit, obsedat de
vocaţia credinţei a devenit, prin însăşi starea sa
căutătoare, un credincios. Cine porneşte spre Hristos –
şi cât de lungă, de întortocheată, de nesigură i se arată
a fi calea – L-a şi întâlnit! Oare încă departe fiind el, nu
l-a văzut şi, alergând, nu i-a căzut pe grumaz
sărutându-l?”.
De altfel, problema credinţei o mai dezbate N.
Steinhardt şi cu altă ocazie. El semnalează că în
episodul răstignirii Mântuitorului, când arhiereii şi
cărturarii îi cereau Acestuia, batjocoritor, să se coboare
de pe cruce, ca să vadă şi astfel să creadă (Matei 27, 42;
Marcu 15, 32), aceasta „nu înseamnă numai hulă,
batjocură şi neîndurare ci şi o greşeală de ordin
semantic, confuzia dintre două verbe opuse: a vedea şi
a crede”. Iar această constatare autorul „Jurnalului
fericii” o face bazându-se pe sentinţa Sfântului Apostol
Pavel care afirmă: „Iar credinţa este încredinţarea
celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute”(Evrei
11,1). De altfel, din această ipoteză, la care mai adaugă
şi o a două, tot paulină:„cu inima se crede spre dreptate,
iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire”(Romani 10,
10), Steinhardt îşi formulează propria concluzie,
propria definiţie a credinţei: „Nu a dovedi este
completarea lui a crede, ci a mărturisi. Credinţa nu are
nevoie de niciun fel de dovezi, are însă nevoie de a fi
dovedită. Faptele bune şi mărturisirea cu gura –
singure – prefac verbul a crede într-o putere şi-i dau
încărcătura energetică şi duhovnicească necesară
trecerii lui din rândul vorbelor în al cuvintelor”.
A doua problemă care atinge statutul de idee-forţă
pentru N. Steinhardt, o reprezintă problematica
libertăţii umane, pe care acesta alege să o dezbată
pornind de la o sentinţă a lui Kierkegaard: „Opusul
păcatului nu este virtutea, opusul păcatului este
libertatea”. Această cugetare, pe care o evidenţiază de
două ori în „Jurnalul fericirii”, este pentru Steinhardt
„cea mai puternică rostire omenească”, şi se situează
„imediat după evanghelii”. Fireşte că pentru spiritele
rigid-creştine, cele care din exces de duh antiecumenist, respind din start orice referire la alte
confesiuni, ataşamentul lui Steinhardt pentru
Kierkegaard ar putea să pare curios, de nu şi scandalos.
Şi totuşi să nu uităm că acesta este un creştin provenit
din iudei, deci având predispoziţia analizei
comparative, în ansamblu. Iar dacă mai aducem la
lumină şi faptul că acelaşi Steinhardt îşi exprimă în
două rânduri admiraţia pentru Buddha, care fiind
reîncarnat în iepure, se aruncă pe sine în foc ca să
servească drept masă pentru un brahman ce venise să îl
viziteze, înţelegem că avem de a face cu un spirit care
nu a primit creştinismul ca pe un corset al ideilor sale, ci
ca pe o plinire a întregului său bagaj spiritualintelectual. Plus că, deşi citează în dese rânduri din
Kierkegaard, nu îşi exprimă niciodată adeziunea
deplină la sistemul acestuia filozofic sau religios, ci
întotdeauna extrage din cele scrise de filozof, doar cele
ce degajă un puternic duh ortodox. Un exemplu care să
întărească aceasta îl găsim tot în „Jurnal”, într-o
dezbatere despre rugăciune, în care filozoful protestant
este reprezentat de următorul citat: „Omul care trăieşte
în vremelnicie îşi închipuie şi crede că la rugăciune
esenţialul, scopul silinţei lui este că Dumnezeu aude
ceea ce el Îl roagă. Şi totuşi, în veşnicul înţeles al
adevărului, e tocmai pe dos: rugăciunea nu are temei în
adevăr când Dumnezeu aude ceea ce este rugat să
împlinească, ea are temei când cel care se roagă nu
încetează de a se ruga până ce ajunge să fie el însuşi cel
care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face
risipă de vorbe şi în consecinţă devine exigent când se
roagă, dar acela care se roagă cu adevărat se mărgineşte
să asculte”. Din aceste citate, spiritul „protestant” al
acestui teolog derivă tocmai din aplecarea acestuia spre
paradox, din tendinţa de a desfiinţa tot ceea ce se
cunoaşte îndeobşte despre creştinism, dar nu în sensul
negativ, ci în sensul negaţiei, al cunoaşterii apofatice, al
priceperii adevărului la o treaptă superioară, al atingerii
esenţei. Tocmai acest duh il apropie pe Kierkegaard lui
Steinhardt, el însuşi amator de paradoxuri şi vaşnic
scrutător spre esenţe, care se lasă cucerit de Hristos
(continuare în pag. 11)
Romeo Aurelian ILIE

salvează un loc pentru mine
niciodată înapoi
prin labirint
spiralele scoicilor
te vor călăuzi
pe drumul ticsit
de oasele
mireselor nealese
(urmare din pag. 10)

tocmai în aspectele în care Acesta sfidează normalul,
firescu şi ridică contrariile la rangul Adevărului.
Revenind la problema libertăţii văzută ca opus al
păcatului, căci citită invers, sentinţa protestantului
aceasta afirmă, trebuie spus din capul locului că
veridicitatea acesteia vine din trimiterea pe care o face
la starea paradisiacă a omului. Atunci, în Paradis, omul
se bucura în mod deplin de chipul lui Dumnezeu cu
care fusese ontologic înzestrat, ceea ce înseamna că
libertatea sa era deplină. Dar prin aceasta nu trebuie
înţeles că discernământul era la punctul lui forte, ci
dimpotrivă lipsea, neavând obiect al funcţiei sale. În
Rai omul nu avea cum să aleagă între bine şi rău,
necunoscând răul. Abia după căderea în păcat,
Dumnezeul-Treime afirmă: „Iată, Adam s-a făcut ca
unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul”(Facere 3,
22). Deci se poate afirma că în starea paradisiacă,
libertatea omului era monodirectională, în sensul că
direcţia păcatului îi era străină, după cum de altfel lasă
să se înţeleagă şi Sfinţii Părinţi precum Sfântul Grgorie
de Nyssa în „Despre crearea omului” sau Sfântul Ioan
Damaschin în „Dogmatica” sa. De bună seamă că şi
Kierkegaard a avut în vedere acelaşi aspect. Astfel, el a
aşezat mai presus de virtute care se opune şi ea
păcatului, dar pe cale de necesitate, libertatea care
străjuia împotriva păcatului însă ontologic. Când omul
pierde libertatea originară prin căderea survenită în
urma tragicului complex de circumstanţe ce a culminat
cu ispita diavolului, locul ei este luat de virtute, mai
exact de strădania omului de a face bine, de a se ridica
din nou la starea iniţial. Se vede astfel în rostirea
filozofului o nostalgie după acea vreme când omul nu
era supus necesităţii alegerii. Iar Steinhardt intuieşte
acest fapt, savurâdu-i întreaga savoare, împărtăşinduse de acest adevăr cu aproape aceeaşi sete cu care se
împărtăşeşte de Hristos. De aceea şi plasează replica
protestantului imediat după Evanghelii.
Pe aceste două pietre, pe cea a credinţei şi pe cea a
libertăţii, şi-a zidit N. Steinhardt întreaga viaţă şi şi-a
clădit crezul personal. I-au devenit alter-egouri. S-a
definit şi identificat prin ele. Aceasta a demonstrat-o nu
numai prin scris, ci şi prin viaţa trăită la Mănăstirea
Rohia din Maramureş. Dar de bună seamă că nu ar fost
aşa, de nu ar fi fost aceste două pietre, nu simple
cărămizi, ci pietre de poticnire. De n-ar fi avut acel
aspect de paradoxuri sortite nerezolvării. Pentru că
N.Steinhardt, fostul jidan educat în spiritul curajului (a
se vedea scena dialogului dintre Steinhardt şi tatăl
acestuia, înainte de înfăţişarea în faţa Securităţii în
cazul dosarului Noica), nu a înţeles niciodată să se
mulţumească cu daturile, cu lucrurile impuse de
aparenţele deghizate în evidenţe, ci întotdeauna a
preferat să caute, să se convingă cu orice preţ de adevăr
în acele aspecte ale vieţii pe care le-a înţeles ca fiind
esenţiale. A fost un Toma al vieţii de zi cu zi şi tocmai
de aceea Dumnezeu l-a miluit cu o viaţă din care să
înţeleagă că Hristos este Domn şi Dumnezeu. A fost un
om al paradoxurilor, el însuşi manifestând purtări
aparent contradictorii: a demonstrat curaj în faţa
anchetatorilor, dar a făcut-o fără tupeu, ci cu demnitate;
a ţinut şi în închisoare la statura sa de intelectual, dar a
învăţat smerenia în faţa unor oameni sfinţi care
mărturiseau în detenţie pe Hristos; eliberat fiind s-a
retras la mănăstire, dar nu din frică, ci din dorinţa de a
se aşeza în sine; vânat de Securitate în continuare, nu sa ascuns, dar nici nu s-a hazardat să ispitească
autorităţile prin fapte care să-i sâcâie, ci mai degrabă sa pus la adăpostul discreţiei şi şi-a lăsat sufletul în mâna
lui Dumnezeu.
A fost un om pe care Dumnezeu l-a iubit şi pe care la binecuvântat să simtă încă din viaţă adevărata
fericire.

cum bate inima
păsării
din ea va creşte
un cântec orb
revărsat printre coaste
ca o rugă
tu eşti crucea albă
între mătănii
de zile negre

la capătul lui se furişează
liniştea
pentru morţii scrişi
pe ziduri
vom deschide ferestre spre cer
piatra le va purta mai departe numele
cu sau fără cruce

mireasa de sare
pe drumul sării
pisez
încremenirea
îmbrăcată în slatină par frumoasă
nu ar fi trebuit să privesc peste umăr
aveam destule păcate
în pantofii aceştia de năbuc
voi păstra pe vârful limbii
gustul rănilor

să păstrezi străzile libere pentru mine
mi-a rămas doar mersul înapoi
îmi ard oasele
nu cred că vrei
să ştii cum e
să speli toate păcatele
la încheieturi aşez
tăceri care pocnesc
mă simt ca un câine
închis în casă
aşteptându-şi stăpânul
nu cunoaşte ceasul
din când în când
ridică spre uşă
ochii
ca două străzi libere

suntem fotografii alb/negru
suntem prizonieri
cuvintelor
ne mai vorbesc doar fotografiile
amãgindu-ne
alb-negru
coincidenţele ne pândesc
dintr-un univers singuratic
din când în când
ne pãlmuim
cu propriile palme
e ca atunci când aluneci pe gheaţã
în vãzul tuturor

Lyset
răstignită în alb
vino s-o vezi
sã o bandajezi atât cât mai existã o margine
nu mai cunoaşte anotimpurile
a albit
de parcã a nins continuu cu sare
a rãmas ca o stafie cusutã de cearşaf
într-o zi o sã-şi ia cu ea viaţa în spate
şi o s-o vândã pe un toiag

nu credeam
distanţa se mãsoarã
uneori în dorinţe
un sânge greu se scurge de pe buza unui pahar
urletul femeii plecate spre lupi
pãmântul ca o nucã de cocos de-abia mã ţine
iubesc sã fiu treazã între mine şi tine
înainte sã mã tragi de mânecã

gama cu 7 diezi
peste tine aşez icoane
la care aş fi vrut sã mã închin
din vârful inimii
îmi creşte o pasãre
o hrãnesc cu o moarte
şi aştept
iarna asta
mã întreabã despre noi
ridic din umeri
dau drumul cailor bãtrâni
sã se topeascã
în anotimpul de sare
bonjour madame! ça va?
te-am sunat să-ţi citesc un poem
nu închide uşa
ascultă

mult-prea-întâmplarea
anatomia iubirii
cu sângele greu
orbitele arse
de atâta aşteptare
nici oglinda nu mai ghiceşte
iei pieptenele de sidef
şi netezeşti cu el cărările
spre alte tărâmuri
oaze la care revii câteodată
seara te sălăşluieşte
spre anotimpuri închipuite
la marginea cărora întâmplarea
pândeşte dintr-un colţ de umbră
mă întreb cu întrebările tale
oare aşteptările noastre or fi având
vreun sens?

Un corb, un singur corb profilat majestos
pe cerul albastru se învârti de câteva ori în cercuri
din ce în ce mai restrânse, ca în fine sã aterizeze
demn pe un cadavru de cal a cãrui existenţã se
terminase la marginea acestui drum cu câteva ore
în urmã. Încercã fãrã succes sã gãureascã cu
ciocul pielea întinsã, dar încã tare, apoi se
concentrã pe ochiul larg deschis cãtre o lume care
nu-i mai spunea nimic. Câteva lovituri precise
sparserã corneea, dar nu apucã sã înghitã nimic,
fiindcã o hoardã gãlãgioasã de copii zdrenţãroşi şi
murdari nãvãli asupra hoitului cu topoare şi
cuţite, hãcuindu-l tacticos în mai puţin de un ceas.
Pentru corb nu rãmase decât burdihanul lãbãrţat
monstruos pe iarba rarã şi arsã de secetã. Se pare
cã norocul l-a ocolit în acea zi; de niciunde, câinii
flãmânzi şi costelivi ai câmpiei apãrurã ca o masã
colcãitoare şi terminarã burdihanul în câteva
minute.
Apoi scena aceasta se restranse, uşor vãluritã,
ca o foaie de hârtie mototolitã în pumn şi dispãru
ca prin farmec. Fenomenele de acest gen
debutaserã timid cu câţiva ani în urmã, mai întâi
pe marile stepe ale Rusiei, apoi pe câmpiile
Europei şi Americii, pentru ca acum sã se
manifeste în întreaga lume. Nimeni nu gãsise o
explicaţie plauzibilã, dar în presã erau numite
miraje. Unele se stingeau în câteva minute, pe
când altele ofereau un spectacol gratuit şi
palpitant aproape un sfert de zi. Ca şi mirajele
clasice, erau intangibile, adicã oricât încercai sã
te apropii de ele, se pãstrau la aceeaşi distanţã faţã
de observator. Erau fenomene care-i distrau la
nebunie pe unii şi motiv de îngrijorare pentru cei
care cãutau o explicaţie, niciodatã destul de
plauzibilã încât sã-i smulgã din incertitudine.

“BULGÃRII DE LUMINÃ CARE
CAD, DEZGROAPÃ LUCRURILE
DIN SOMNOLENŢA LOR ETERNÃ,
TREZEŞTE TIMPUL ŞI ÎL FACE MAI
CONŞTIENT.”
ION VOINEA (1949-1981)
Veneam de la Bucureşti cu maşina. Era noapte
dar, în mirajul dezvoltat profund în dreapta
autostrãzii, soarele de-abia rãsãrea. Am oprit pe
banda de urgenţã, la fel ca alte câteva sute de
maşini. Era prea frumos rãsãritul: pur, imens,
amalgamat în toate nuanţele posibile de roşu. O
turmã de cai sãlbateci pãştea profilatã pe discul
uriaş al soarelui însângerat. Îmi venea sã plâng de
emoţie. Câţiva inşi din jurul meu deja o fãceau,
hipnotizaţi de rãsãritul unic de soare, incendiind o
lume efemerã şi enigmaticã în acest miez de
noapte.
- Este un semn al Apocalipsei sau o
binecuvântare divinã? mã întrebã o tânãrã
femeie. Era o întrebare exprimatã de miliarde de
oameni pânã atunci.
- Cine ştie. Poate fi şi una şi alta, rãspunsei
neutru.
S-a întors cu faţa spre soarele roşu şi fãptura sa
firavã fu inundatã de o imensã bucurie.
Nimeni nu oferea rãspunsul: îl gãseai singur şi
erai fericit, ori înspãimântat. O pãţisem şi eu, dar
certitudinea nu ţinea mult, aşa cã mã imunizasem,
nu-mi mai puneam întrebãri.
Soarele mirajului se ridicase binişor deasupra
câmpiei iar soarele nostru, cel real, tocmai
rãsãrea. Traficul aproape se blocase pe
autostradã. Nimeni pânã atunci nu vãzuse doi sori
pe acelaşi cer, chiar dacã unul din ei aparţinea
altei lumi. În profunzimea orizontului aproape nu
sesizai care este real şi care nu.

“CUM VEZI, AŞA ÎNŢELEGI.
CUM ÎNŢELEGI, AŞA VEZI.”
( ION VOINEA)
Treptat, mirajele au devenit din ce în ce mai
reale, derutante pentru un observator neavizat
care, la un moment dat, nu ar mai deosebi
fenomenul de realitatea sa. Şi timpul de
manifestare s-a prelungit, putţnd dura chiar
câteva zile. Oamenii de ştiinţã ridicau frustraţi din
umeri, cu toate cã fuseserã emise sute de ipoteze.
Îngrijoraţi erau şi politicienii din motive lesne de
înţeles. În schimb, bisericile gemeau de lume, la
orice orã din zi sau noapte.
Apoi a venit bomba! Şi isteria! Undeva în
Franţa, o turmã de animale caudate a ieşit din
miraj ca sã pascã într-un lan de grâu din apropiere.
În lumea întreagã astfel de incidente au început sã
se petreacã frecvent: pãsãrile migrau dintr-o parte
în alta, mamiferele sãlbatice sau domestice şi
chiar oamenii, încurajaţi de naveta nesoldatã cu
incidente a necuvântãtoarelor. Iar oamenii au
inhalat un aer înmiresmat, suav şi pur, mai pur
decât au respirat ei vreodatã, au admirat o iarbã
verde
şi suculentã şi flori multicolore
înveşmântând câmpiile pânã dincolo de orizont.
Ţin minte primul reportaj în direct al National
Geografic, urmãrit de sute de milioane de
telespectatori.
Un elicopter garnisit cu aparaturã de ultimã
orã a pãtruns în miraj şi a transmis imagini care
nu aveau nevoie de nici un comentariu: câmpie
uşor valuritã cât vedeai cu ochii, un fluviu
şerpuind leneş spre o mare nevãzutã, dar care
trebuia sã fie undeva. Dincolo de fluviu
mãrgineau orizontul pãduri fantomatice, un zid
întunecat care parcã te invita sã-i descoperi
bogãţia de oxigen şi rãcoare.
Impulsionate de reportaj fiecare stat sau
organizaţie particularã a trimis în recunoaştere
avioane militare sau civile, elicoptere şi chiar
dirijabile
S-au colectat date care pur şi simplu au nãucit
savanţii şi opinia publicã. Era ca şi cum mai
multe lumi îşi propuseserã sã defileze haotic în
universul împietrit şi liniştit pânã acum.
Avioanele furate de miraj în Ungaria, de
exemplu, urmând balizajul pentru întoarcere au
avut surpriza sã aparã tocmai în Brazilia. Dacã
prin efort internaţional se cartografia astãzi o
zonã cât mai întinsã posibil, maine sau chiar peste
câteva ore puteai plonja în alt peisaj. Unele
superputeri şi-au lansat propriii sateliţi militari
dar, spre stupoarea lor, semnalul disparea de pe
monitoare odatã cu mirajul. La câteva zile şi-au
reluat transmisia de date pe alte coordonate,
relevând nu o lume, ci mai multe, având
caracteristici geografice diferite, dansând
halucinant pe obrazul obosit şi bãtrân al
pãmântului. Era imposibil sã urmãreşti legea
acestor apariţii şi dispariţii de miraje, acestor
porţi hazardate de intrare.
………………………………………………
Ion Dobra fusese inginer de mine. Când
industria minierã a intrat în declin, inginerul,
împreunã cu alte mii de ortaci, a fost
disponibilizat. Dobra şi-a vândut apartamentul

din Petroşani, iar cu banii luaţi, la care s-au
adãugat salariile compensatorii, şi-a cumpãrat
cinci hectare de teren în Bãrãgan, lângã Feteşti,
zece vaci şi câţiva purcei. Cu restul de bani a
ridicat singur un grajd pentru animale şi o cãsuţã.
Banii s-au dus iar Ion Dobra a devenit fermier, la
fel de lefter ca toţi micii fermieri din aceastã
zonã. Îngrijea animalele împreunã cu soţia, ajutat
în vacanţe de cei trei copii, doi bãieţi şi o fatã.
Aveau mâncare din belşug, un acoperiş deasupra
capului, dar bani foarte puţini. Ca pe oricare
roman, îl sufocau taxele, aşa de multe încât
ajunsese sã se întrebe când va fi introdusã şi cea
pe aerul respirat. Dar Ion Dobra era optimist:
-Când nu vom mai fi, murmura el, mai mult
pentru sine.
………………………………………………
“Douã sute de milioane de chinezi au evadat în
miraje, cam tot atâţia indieni i-au urmat.
Fenomenul continua. Autoritãţile chineze alertate
au instituit stare de asediu, încercând fãrã succes
sã izoleze zonele de manifestare a fenomenelor.”
-Ai dracului chinezi! îşi spuse Viorel Iancu,
dupã ce parcurse titlul panoramã din ziar. N-au
nimic de pierdut în ţara lor arhiaglomeratã şi cum
au întrezãrit posibilitatea de a trãi mai degajat şi
fãrã constrângerile partidului comunist, au
profitat din plin. Ai citit ziarul? îşi întrebã
prietenul, Vasile Mãrgãrit, care-şi sorbea cafeaua
pe terasa casei sale.
-Da.
-O sã opreascã exodul?
-Nu cred.
-Aşa zic şi eu. Vor rãmâne în China membrii
partidului cu funcţii înalte, armata şi miliţia.
-Şi cine o sã munceascã?
-În nici un caz partidul şi miliţia!
Rãmase pe gânduri Viorel Iancu… Nu erau
departe vremurile când ar fi repetat fãrã şovaialã
gestul chinezilor.
-Dar indienii, cugetã cu glas tare Mãrgãrit, ei
din ce motiv?
-Sãrãcia, cred. Au migrat probabil castele de
jos şi exaltaţii din celelalte. Oricum, presiunea
demograficã a scãzut mult.
……………………………………………….
Traiam în micul meu oraş de provincie şi nimic
nu mi se pãrea ca mai înainte, nici oamenii, nici
zbaterea stresantã pentru existenţã, nici zilele
sãptãmânii, pe care le simţeam din ce în ce mai
scurte. Probabil nu eram singurul care încerca
astfel de sentimente. Tot mai des întâlneam pe
stradã oameni cu privirea transportatã în altã
parte. Dar dacã eu ştiam de ce mi se întâmplã asta,
multi habar nu aveau, chiar dacã în subconştientul
lor bãnuiau ceva. Oricum, psihiatrii aveau mult,
mult de lucru.
Apariţia mirajelor avea un efect hipnotic: îţi
concentrai privirea pe un punct, o fierbere
luminoasã în atmosferã, apoi greu te puteai rupe
de vraja acelui punct, care se lãrgea treptat
împingând în lãturi peisajul autohton.
…………………………………………….

“LUCRURILE PE CARE NU LE
ÎNŢELEGEM NE ATRAG,
LUCRURILE PE CARE LE-AM
ÎNŢELES NE PLICTISESC, DE
ACEEA E GREU SÃ LE
PÃTRUNDEM ESENŢA.”
(ION VOINEA)
Când chinezii au împuşcat cinci mii de oameni
într-o singurã zi, comunitatea internaţionalã s-a
alarmat. Alarmatã era deja, dar nu oficial. Au
(continuare în pag. 13)

(urmare din pag. 12)

condamnat atrocitatea timid, gândindu-se cum ar
reacţiona dacã s-ar confrunta cu aceeaşi situaţie.
În schimb, indienii plecau fãrã restricţii. A fost de
ajuns sã emigreze câţiva lideri spirituali şi mai
mult de o sutã de milioane de oameni au pãşit
dincolo. Guvernul era consternat, dar nu s-a
recurs la mãsuri drastice, oricum lipsite de
eficienţã. Corpuri întregi de armatã fugiserã cu
tot armamentul din dotare. Singura soluţie a fost
sã întãreascã securitatea arsenalelor şi sã
dezarmeze efectivele izolate.
La câtva timp dupã masacru, exodul s-a mai
temperat în China, apoi, ca şi cum o furtunã de
nisip i-ar fi trezit din prostraţie, şaizeci de
milioane de oameni au fugit, împreunã cu armata
trimisã sã pãzeascã perimetrul. Era dificil sã
izolezi zona de contact, deoarece nu ştiai unde se
va forma. Pânã când sateliţii o semnalau cu
precizie, armata avea nevoie de cel puţin o
jumatate de zi pentru a încercui perimetrul.
Dar pe armatã nu se mai putea conta, aşa cã sau constituit unitãţi mobile aeropurtate din
trupele de securitate. Chiar şi aşa, nu puteau
ajunge în dispozitiv mai devreme de câteva ore,
suficient pentru sute, dacã nu mii de oameni sã
evadeze dincolo. Mai mult de jumãtate din
populaţia Chinei fugise. Sate pãrãsite, oraşe
depopulate, structuri prin care doar vântul mai
deschidea câte o uşã nebãtutã în cuie.
Economia supraîncinsã se dezumfla ca un
balon de sãpun. Mii de fabrici îşi încetarã
activitatea şi alte sute de mii faceau eforturi
disperate sã reziste. Aveau puţine şanse.
…………………………………………

“ÎN ORICE ACŢIUNE NU
ÎNCEPUTUL CONTEAZÃ, CI
SFÂRŞITUL.” (ION VOINEA)
Apoi a început nebunia în restul lumii: nisipul
râurilor de dincolo conţinea atât de mult aur încât
puteai strânge o micã avere în mai puţin de douã
sãptãmâni. Informaţia a transpirat imediat, iar
exodul nu a întârziat sã se producã. Zeci de
milioane de tineri din Europa, sute de milioane de
aiurea şi-au pãrãsit slujbele şi cãminele
inaugurând o giganticã şi inimaginabilã goanã
dupã aur.
La Albeşti, Fierbinţi şi Slobozia, în perioada
2-5 octombrie, s-a desfãşurat cea de-a IX-a
ediţie a Festivalului Naţional de Folclor “ION
ALBEŞTEANU”. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa, principalul organizator, a
fost ajutat foarte bine de Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi Consiliile locale din Albeşti,
Fierbinţi şi Slobozia.
Marţi, 2 octombrie, ora 16,30, a fost
vernisatã, la Cãminul cultural din comuna
Albeşti, expoziţia “Ion Albeşteanu – In
memoriam”. A urmat un spectacol folkloric ce
l-a avut ca invitat pe Nelu Bãlãşoiu.
Miercuri, 3 octombrie, ora 16,00, la Fierbinţi
s-a desfãşurat un regal folkloric în recital fiind
Adrian Mãcianu, Nicoleta Rãdniciuc Vlad,
Nicolae Rotaru, Tiţa Ştefan, Valentin
Albeşteanu şi taraful sãu.
Joi, 4 octombrie, ora 18,00, la Casa de
Culturã a Sindicatelor Slobozia au intrat în
concurs soliştii vocali calificaţi în finalã, dar şi
recitaluri susţinute de Ansamblul artistic
“Cununa Carpaţilor” ( solişti: Mihai Hrincescu,
Maria Grecu şi Daniel Turicã ) şi Taraful

În câteva sãptãmâni sistemul de pensii şi
asigurãri de sãnãtate s-a prãbuşit, nelãsând
populaţiei îmbãtrânite decât douã alternative: ori
sã moarã de foame, ori sã se apuce iarãşi de
muncã. Cei valizi au ales a doua variantã sau i-au
urmat pe tineri în exod, dar pentru ceilalţi viitorul
nu prevestea nimic bun.
Un val de sinucideri se abãtu asupra populaţiei
de vârsta a treia din ţãrile europene cu standarde
ridicate de viaţã şi mai ales în America de Nord.
Pentru bãtrânii din ţãrile sãrace pierderea unei
pensii oricum simbolice nu însemna mare lucru,
consumau din ce le oferea pãmântul şi îşi aşteptau
cu seninãtate sfârşitul dacã nimeni nu le sãrea în
ajutor.
Guvernele cãdeau unul dupã altul, iar
cluburile celor nãrãviţi de ani buni la putere se
nãruirã ca un castel de nisip. Mass-media nu mai
aveau pentru cine sã fabrice vedete, iar sistemul
financiar, corupt pânã la ultima moleculã, se
dãrâmã irevocabil, compromis şi cu note mici la
capitolul încredere.
………………………………………………
Ion Dobra ar fi dorit sã meargã dincolo, dar era
prea obosit ca sã o ia încã o datã de la început. În
schimb, cei doi bãieţi au plecat fãrã şovãialã.
-Ne vom întoarce repede, i-au spus, dar
trecuserã câteva luni fãrã nici o veste de la ei.
Mai apãreau din când în când în oras câţiva
norocoşi, cu rucsacele doldora de aur, îl depozitau
în bãnci şi dispãreau rapid înapoi, fãrã veşti
importante. În schimb, din oraşele înfometate, tot
mai mulţi bãtrâni, singuri sau în grupuri, migrau
pe la ferme, prestând orice muncã pentru un blid
de mâncare.
La ferma lui Dobra se aciuaserã deja vreo şase
cupluri de septuagenari. Îi convenea fermierului:
se mulţumeau cu puţin şi munceau temeinic, iar
femeile preluaserã sarcina gãtitului pentru toatã

Valentin Albeşteanu, Tiţa Ştefan şi Veta Biriş.
Vineri, 5 octombrie, ora 18,00, în aceeaşi Casã
de Culturã a Sindicatelor Slobozia a avut loc gala
laureaţilor, dupã care au susţinut recitaluri
Ansamblul Folcloric “Doina Bãrãganului”,
Petricã Ciobanu, Andreea Haisan, Marian
Medregoniu, Simona Cetãţeanu, Alexandru
Brãdãţan, Virginia Irimuş, Adrian Mãcianu,
Nicoleta Rãdinciuc Vlad, Nicolae Rotaru, Nineta
Popa şi Gheorghe Roşoga.
Câştigãtorii acestei ediţii:
- Trofeul Festivalului: Ciprian Ioan POP,
din Timiş;
- Premiul I: Codruţa RODEAN, din Sibiu;
- Premiul II: Narcisa BÃLEANU, din
Mehedinţi;
- Premiul III: Elena Carmen DUICÃ, din
Gorj şi Alina Daniela MATACHE, din
Ialomiţa.

lumea. În sfârşit, aveau timp liber şi pentru
altceva.
Datoritã abundenţei şi afluxului constant,
preţul aurului scãzu dramatic. Dacã înainte te
puteai considera bogat cu un rucsac din acest
metal, acum aveai nevoie de o remorcã, dar
afluxul nu scãdea. Metalul strãlucitor inunda
constant seifurile bãncilor.
Pânã la urmã guvernelor le veni mintea la cap
şi cãzurã de acord sã coopereze pentru a gãsi o
modalitate de control şi supraveghere a lumilor
de dincolo. Tehnologia exista şi doar semnarea
acordurilor împiedica implementarea ei. Când
totul a fost parafat, porţile începurã sã se
restrângã, ca o ranã în curs de vindecare. Pânã se
clarificarã micile detalii birocratice, obiectul
acordului dispãru şi lumea reveni la starea
iniţialã, dar mai rarefiatã, mai îmbãtrânitã şi încã
şocatã de metamorfoza prin care tocmai trecuse.
……………………………………………….......

“VIAŢA ESTE FÃCUTÃ PENTRU A
PUNE PROBLEME, OMUL(ESTE
FÃCUT) PENTRU A LE REZOLVA.”
(ION VOINEA)
Prea abrupt lumea a încetinit viteza cu care
evolua spre un viitor imprevizibil. Acum
defazajul acesta încã îl simţim în minte, constant
şi debusolant. Mai puţini pe aceastã planetã, mai
bãtrâni şi poate mai înţelepţi, ştim cã existenţa
noastrã, nu ca indivizi, ci ca specie este hazardatã,
iar dacã am evoluat destul încât sã fim conştienţi
de asta înseamnã cã avem o şansã de a exista în
viitor, dar nu trãind ca pânã acum, nu ca prãdãtori
egoişti şi iresponsabili.
Cã rudele, fiii şi prietenii noştri au rãmas
dincolo? Poate sunt mai fericiţi sau poate vor
reveni cândva.
Suntem mai bãtrâni, dar avem şansa de a o lua
de la capãt. Cã vom repeta greşelile trecutului?....
Sigur o vom face! Oportuniştii, egoiştii,
exaltaţii şi chiar nebunii vor cãuta şi gãsi mijloace
de a controla destinele milioanelor de oameni
care cred în ei.
21.07.2011

Multumind redactiei revistei Helis pentru
amabilitatea cu care gazduieste fragmente din cartea
noastra aflata în curs de aparitie la prestigioasa
Editura “Oscar Print” sub titlul “Din vremea lor”.
Supunem atentiei cititorilor un ultim grupaj de
extrase din capitolul consacrat procesului de
modernizare a orasului Bucuresti.
„Sub ochii mei, nota Constantin Kiritescu, o mare
prefacere se producea în aspectul orasului în care ma
nascusem si pe care-l cutreierasem de când eram de-o
schioapa“. Capitala României începea sa-si arunce
vesmântul vechi. În ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, centrul orasului a capatat o cu totul alta
înfatisare, au aparut cladiri monumentale, magazine
luxoase, cu vitrine atragatoare, strazi pavate,
luminate. Procesul de urbanizare a marii asezari
dâmbovitene a fost însa destul de anevoios.
MAHALAUA
Dicţionarele o definesc astfel: cartier (mărginaş) al
unui oraş, suburbie, periferie. Multă vreme nu era
situată prea departe de centru, dar contrastele erau
izbitoare între lumea spilcuită ieşită la plimbare pe
Calea Victoriei şi „mitocănimea“ desculţă, înnotând
prin noroaiele uliţelor desfundate de ploi şi topirea
zăpezilor. Ce lume trăia acolo? Care era viaţa ei de
toate zilele? Cu ce se ocupa, cum se îmbrăca, ce
idealuri nutrea această lume? Iată „portretul“ pe care
i l-a schiţat Constantin Kiriţescu pentru deceniile
şapte-opt ale veacului XIX:
„Mahalaua Dichiu, pe numele ei popular Tirchileşti,
era foarte întinsă: de la nord la sud o mărgineau Şoseaua
Ştefan cel Mare şi strada Romană (acum: Mihai
Eminescu), iar de la răsărit la apus, strada Viitorului şi
strada Tunari. «O mărgineau» este o figură de stil,
deoarece mahalaua sărise şi dincolo de Şoseaua Ştefan cel
Mare, primitivul bulevard de centură al Bucureştilor,
revărsându-se ca o apă nestăvilită pe câmp, în direcţia
lacului Tei. Partea mărginaşă dinspre strada Romană era
oarecum o anticameră a Tirchileştilor. Ca două posturi de
santinele vegheau la intrarea ei cârciumile lui Nae
Făgădău şi Costache Gogână. În această parte, străzile
erau de bine de rău aşternute cu caldarâm de piatră de râu,
pe care îl blestemau birjarii. Trotuarele erau de pământ
bătătorit şi bolovănite numai pe margine. Spre părţile
mărginaşe, numite «fundul mahalalei» sau, pe alocuri, «în
ţigănie», asemenea semne de civilizaţie urbană lipseau cu
desăvârşire [...].
Noi locuiam pe strada Icoanei... Pe crâmpeiul de
stradă erau şi câteva case mai arătoase, «sistem vagon»,
cu 2-3 camere la şir, cu curţi îngrădite cu zăbrele de lemn,
printre care se zărea grădiniţa cu crăiţe, gura-leului,
mixandre şi verbine în timpul verii, cu ochiul-boului şi
tufănică toamna. Era semn de mare chiverniseală,
deoarece apa trebuia cărată cu doniţa de la puţurile
mahalalei. Cel mai important puţ era aşezat la colţul
străzii noastre cu strada Leonida. Avea căptuşeală de
piatră şi era adăpostit de un fel de chioşc cu tavan zugrăvit
cu sfinţi [...].
Introducându-ne prin curţile şi chiar prin casele
tovarăşilor noştri de joacă şi taifas, am cunoscut şi
familiile lor, viaţa intimă a mahalagiilor, stratificaţia
socială. Criteriul unic al ierarhiei sociale era situaţia
materială. Cei mai de sus, cei mai bine văzuţi, erau
«ciocoii». Ciocoimea mahalalei, invidiată şi ironizată de
mahalagiii propriu-zişi, băştinaşii locului, se distingea pe
stradă prin portul ei: «ciocoiul» purta haine «nemţeşti» şi
pălărie tare, iar nevasta lui purta rochie cu «turnal», ghete
cu toc «luchenz» şi pălărie cu bor lat. Cei mai mulţi ciocoi
se recrutau fie dintre funcţionari, al căror baston de
mareşal ajungea rareori la rangul de «şef de birou», fie
dintre negustori, în general cârciumari care mai ţineau şi
ceva articole de băcănie. În orele fără dever, negustorul
sta de obicei în pragul prăvăliei, răspunzând salutului
trecătorilor când cu importanţă, când cu familiaritate,
după caz şi obraz.
Dintre negustori şi proprietari se alegeau delegaţii
suburbiei, epitropii bisericii, naşii cununiilor şi
botezurilor, alegătorii din Colegiul I. La biserică, în
timpul liturghiei de duminică, dumnealor ocupau locurile
de frunte, în absida din dreapta a naosului. Adeseori îşi
aveau strana proprie, făcută cu cheltuiala dumnealor. Câte
un bătrân evlavios din negustorime sau dintre proprietari
se bucura de privilegiul de a spune «Tatăl nostru» sau
chiar «Crezul» şi, când începea miruitul, dânşii păşeau
primii spre sfânta masă...
La polul opus «ciocoimii» se afla «mitocănimea»
mahalalei, aceea care locuia pe la margine, în coşmelii
mizere, majoritatea din paiantă, cu curţi neîngrijite şi

garduri într-o rână şi ştirbe, dar cu nelipsita laviţă la drum,
lângă portiţă. «Mitocănimea» purta costumul
mărginaşilor. Bărbaţii – mai ales cei vârstnici –, ilic şi
pantaloni largi sus, cu creţuri, încinşi cu brâu de piele sau
cu bete, pe cap o căciulă de oaie sau o pălărioară moale,
rotundă, aşezată cam pe o ureche, lăsînd să iasă de sub ea
«freza», colţul de păr pe frunte. Femeile, «leliţele», îşi
strângeau părul cu un tulpan subţire, tras pe frunte, peste
care se legau vara cu o basma şi iarna cu o broboadă de
lână. Duminica se acopereau cu un bariş sau cu testemel în
culori vii şi cu ciucuri. Picioarele erau vârâte în papuci, iar
iarna se purta pe deasupra hainelor o scurteică lungă,
căptuşită de obicei cu blană de miel, cu vulpe la gât.
Locuitorii fundului mahalalei erau oameni care trăiau
din ocupaţii manuale, lucrând pe seama lor sau cu ziua «la
stăpân» (termenul «patron» era încă neîncetăţenit). Mulţi
dintre ei n-aveau o specialitate definită, angajându-se la
orice şi făcând de toate, atunci când nevoile existenţei îi
obligau să părăsească viaţa contemplativă [...].
Cei mai harnici dintre mahalagii, care aveau o meserie
precisă, părăseau casa dis-de-dimineaţă şi se întorceau
tocmai seara târziu, după reglementarul popas la
cârciuma din apropierea casei. Duminica, ei ieşeau la
plimbare în haine curate, cu cămaşă cu guler scrobit dar
fără cravată, cu ghete cu scârţâietori, văcsuite cu lustru
«să se umfle curcanul când s-o vedea în ele ca-n oglindă».
Ţelul acestei ieşiri (nu întotdeauna atins) era slujba de la
biserică, după care urma vizita la cârciumă – aceasta,
absolut obligatorie.
Cârciuma era clubul mahalalei. Acolo se regăseau toţi
cei pe care îi despărţeau în timpul săptămânii
îndeletnicirile diferite. Acolo, dinaintea paharului cu
«porfiriu», se treceau în revistă evenimentele săptămânii,
într-o atmosferă gălăgioasă şi destinsă. Târziu, după ce
trecuse de mult miezul zilei, nevestele porneau de acasă
obosite de aşteptare şi apăreau la cârciumă ca să-şi scoată
de acolo bărbaţii şi să-i ducă înapoi la bucatele scăzute şi
uscate la foc. Dezlipirea de cârciumă nu se făcea fără
oarecare rezistenţă. Discuţia şi cearta continuau pe stradă
între femeia care mergea înainte şi bărbatul care o urma,
bodogănind, cam pe două cărări [...].
Băieţii din fundul mahalalei, fie că terminau şcoala
primară, fie că nu o terminau, erau daţi «la stăpân», adică
la un meşter, proprietar mic de atelier de cismărie,
tâmplărie, dogărie, ca să înveţe o meserie. Şcoli de
meserii aproape nu existau; singura din Bucureşti, din
strada Polizu, era o şcoală de lux, cu internat, unde se intra
pe bază de concurs şi cu «protecţie». În asemenea
condiţii, meseria se învăţa empiric, ucenicul ajutând pe
meşterul patron, căruia îi făcea şi treburile gospodăriei,
înghiţind sudălmi şi mâncând bătăi. Nu era încă
reglementat nici regimul uceniciei, nici asistenţa
copilului dat la meşteşug. Trecerea de la «ucenicie» la
«calfă» se făcea prin aprecierea meşterului, precum că
băiatului a început «să-i apuce mîna».
În afară de atelierele mici existau în raza mahalalei
noastre două fabrici: «Moara lui Olmazu» şi «Vaporul lui
Assan», ultima fiind prima fabrică de uleiuri vegetale care
introdusese motorul cu aburi. Câteva zeci de lucrători ai
mahalalei erau angajaţi la fabrică. Alţii lucrau mai
departe, la «Tipografie» sau «la gară», adică la Atelierele
C.F.R...
Între aceşti doi poli ai mahalalei se afla o pătură care, şi
după port şi după vorbă, făcea tranziţia de la mitocănime
la ciocoime. Era vorba despre meseriaşi mai răsăriţi sau
amploiaţi umili. Portul acestor pături nu mai era cel
ancestral, de influenţă turco-bulgară, ci unul care
introducea unele elemente ale îmbrăcăminţii «nemţeşti».
Vorbirea de asemenea evoluase, era mai cultivată,
renunţase la pitorescul expresiilor şi vocabularului
mărginaşilor, fără însă a stăpâni bine sensul termenilor
mai simandicoşi.
Lipsurile materiale şi suferinţele împiedicau însă
evoluţia ascendentă a acestei pături intermediare.
Lipsurile şi suferinţele erau acceptate cu fatalism, ca ceva
natural şi inevitabil. Femeile îndurau cea mai mare parte a
acestor suferinţe, tiranizate de soţi şi necăjite de copii.
Dacă bărbaţii posedau cel puţin divertismentul muncii în
colectivitate şi popasul la cârciumă, femeia era o
adevărată roabă a căsniciei, mucenică anonimă şi
ignorantă, urcând cu resemnare calvarul unei vieţi de

privaţiuni şi de muncă fără preget şi fără bucurii, în care
singura mângâiere era că «aşa a lăsat Dumnezeu» [...].
O altă stratificare socială împărţea pe locuitorii
mahalalei, indiferent dacă erau ciocoi sau mărginaşi, în
proprietari şi chiriaşi. Existau burghezi chiriaşi şi
mitocani proprietari. Oricum ar fi fost, formula care
impunea respect era «şade-n casa dumnealui», chiar dacă
era vorba de fapt de o coşmelie. Chiriaşii erau de-a valma:
funcţionari, meseriaşi sau muncitori cu ziua, săptămâna
sau luna, văduve sărmane şi practicanţi feluriţi.
Intelectualii nu se bucurau de vreun prestigiu deosebit.
Funcţionarul, «amploiatul», era un «zgârie-hârtie»:
«scrie, scrie pe hârtie, aşteaptă luna să vie». De aceea,
ambiţia supremă a unui locuitor al mahalalei era să devină
proprietar: pe un petic de pământ oricât de mic, să-şi
dureze o construcţie, oricât de şubredă, dar să stea «în casa
lui», dacă se poate singur în curte, în care să-şi ţină «găina
lui, porcul lui» [...].
Bucuresteanul tinea foarte mult sa-si aiba casa lui
proprie. Chiar daca sta cu chirie, dorea sa aiba curtea lui.
La soroacele de mutare, una din principalele calitati
pretinse de chirias viitoarei locuinte era sa fie «singura la
curte». Partea dinspre strada a curtii era «gradinita cu
flori». Ea nu lipsea nici din curtile fundurilor de mahala.
Gradinita era cu atât mai mult de apreciat, cu cât apa de
udat era adusa cu donita de la putul din vecinatate,
gospodarul facând de cîteva ori naveta între put si curte
numai pentru nevoile florilor.
Cu sporirea populatiei, constructiile s-au îndesit, iar
curtile si gradinile au fost rând pe rând sacrificate. Cu
aceasta, originalitatea Bucurestilor, mai ales în centru, a
disparut.
Vechiul oras dispunea de o singura gradina publica în
centru, Cismigiul. Suprafata ei era mai mica decât acum,
ea crescând dupa Primul Razboi Mondial prin
exproprierea unor case spre strada Schitu Magureanu si
Stirbei Voda. Lacul din mijloc era pe vremuri o baltoaca
naturala, întregul teren facând parte din zona mlastinoasa,
de inundatie, a Dîmbovitei, ca si lacul de la Sf. Elefterie.
Mama îmi povestea cum prin preajma anului 1860 îsi
facea drum spre gradina Cismigiu, fostul «helesteu al lui
Dura negutatorul», pentru a contempla lucrarile de
asanare a lacului. La aceste lucrari erau folositi detinuti
din închisori, adusi la munca sub paza de dorobanti,
îmbracati în costume vargate.
Afara de gradina Cismigiu, Bucurestii nu mai
dispuneau decât de câteva oaze de verdeata, exceptând
bineînteles gradinile particulare. Între ele se aflau gradina
Icoanei, cu copaci desi si umbrosi, vechea Gradina a
Episcopiei din fata Ateneului Român, care înainta pâna în
Calea Victoriei, si gradina din jurul bisericii Sf. Gheorghe.
Soseaua Kiselev, cu parcurile ei laterale, era pe atunci prea
departata de cartierele populare ale orasului si, lipsita de
legaturi de comunicatie rapide si ieftine, era frecventata
mai mult de oamenii avuti, care aveau echipaje proprii sau
carora le dadea mâna sa plateasca o cursa cu trasura [...].
Dragostea de verdeata a românului era exploatata din
plin de restauratori care dadeau numele de «gradina»
spatiilor plantate, mai întinse spre periferie, mai restrânse
la centru, unde gradina se rezuma adeseori la câteva
hârdaie cu leandri, daca nu chiar câtiva pomi zugraviti pe
calcanul casei vecine, folosite drept restaurante de vara.
Astfel de gradini se gaseau în toate cartierele; unele
reputate pentru diferite specialitati culinare; altele, pentru
vreun lautar renumit. «Gradinile» cele mai de frunte se
aflau la periferie, unde nu se punea problema spatiului. Nam apucat celebra „Vila regala» de la Sosea, dar auzeam în
copilarie de «Gradina Bordei», de «Herastraul» lui Toboc.
Ca tânar am fost de câteva ori la «Trocadero» de la Filaret,
înghitit ulterior de Parcul Filaret, sau la „Gradina
Baicoianu», înghitita de noul (pe atunci) cartier Suter
[…].
Din aceeasi categorie a marilor gradini-berarii si
restaurante faceau parte «Sistat»-ul, «Gradina de dare la
semn» a coloniei germane, pe locul actualului cartier Dr.
Lister, ca si cele de pe lânga fabricile de bere Oppler,
Luther si Bragadiru. Alte asemenea puncte de atractie în
serile de naduf din timpul verii se aflau pe str. 11 iunie,
«La leul si cârnatul», urmat de «Adevaratul leul si
cârnatul», « Suzana», «Luzana»…“
LĂUTARII
Ei reprezentau un element de culoare. Sunt
menţionaţi în documentele medievale interne, dar şi în
consemnările călătorilor străini. Artişti plastici,
străini şi români, le-au nemurit chipul în lucrările lor.
Îndeobşte, când auzim rostindu-se cuvântul lăutar,
(continuare în pag. 15)

(urmare din pag. 14)

gândul ne duce la un Barbu Lăutaru, la Sava
Pădureanu şi ai lui, la Dumitrache Ochialbi şi toţi cei
din neamul său, ca să nu mai vorbim despre dinastia
muzicanţilor Dinicu. Lor şi multor altora,
muzicologul Viorel Cosma le-a închinat minunate
pagini evocatoare în volumul Bucureşti citadela
seculară a lăutarilor români (1550-1950), apărut în
2009. Despre lăutarii bucureşteni ai copilăriei sale
Constantin Kiriţescu, un mare iubitor de muzică, ne-a
lăsat pagini inspirate:
„În ierarhia socială a ţiganilor, treapta cea mai de sus
era rezervată lăutarilor. Olimpul lăutărimii bucureştene se
afla în mahalaua Sfinţilor. În orele mele libere mă duceam
«în Sfinţi» ca să trag cu urechea la vreun arcuş măiestru.
De acolo au plecat mulţi lăutari vestiţi care au dus faima
cântecului românesc peste hotare. Mi-amintesc de
compozitorul de romanţe şi violonistul Ochialbi, care a
cântat în marile restaurante din Petersburg şi a fost invitat
la curtea ţarilor; de Cristache Ciolac, al cărui talent a
fermecat pe parizieni în timpul Expoziţiei universale din
1889; de familia Dinicu: violonistul Gheorghe, autor de
compoziţii populare; violonistul Dimitrie, ajuns profesor
la Conservator şi conducător de orchestră; Grigoraş care
interpreta pe Bach şi Beethoven la concertele simfonice
de la Ateneul Român, cu aceeaşi autoritate artistică cu
care cânta de inimă albastră la restaurantul hotelului
Continental de pe Calea Victoriei.
Mi-aduc de asemenea aminte de inegalabilul virtuos
Buică, vedeta tarafului de lăutari care cânta la restaurantul
Iordache din strada Covaci. Specialitatea lui consta dintro prelucrare personală a imnului «God Save the King», pe
care o cânta cu o vervă şi cu nişte acrobaţii violonistice
fantastice. Ascultându-l pe Buică, marele pianist şi
pedagog francez Pungo, venit la Bucureşti pentru a da un
concert, a rămas înmărmurit, ca altădată Liszt ascultândul pe Barbu Lăutaru. Pungo l-a invitat pe Buică la hotelul
Capşa, în camera lui, l-a pus la probă şi, entuziasmat, l-a
luat la Paris ca să-l lanseze pe scena consacrărilor
mondiale. Buică nu s-a putut adapta noilor condiţii de
viaţă şi s-a întors în ţară. L-am mai auzit prin anul 1910
cântând în grădina unui restaurant din Craiova, după care
n-am mai ştiut nimic despre el; se pare că s-a stins de
tuberculoză, în mizerie.
În Sfinţi am cunoscut şi pe Marin Buzatu, zis
Chitaristul, după vechea lui specialitate. I se mai spunea,
într-o franceză de parodie, «Marin le Buzé». Bătrân, urât
ca un cimpanzeu, europenizat la port, trăit multă vreme la
Paris, Buzatu ţinea într-o casă veche un fel de cafenea
unde cânta clienţilor săi, cu o voce răguşită,
acompaniindu-se singur la pian, şansonete pariziene.
Ţiganii din mahalaua noastră, fără să fi ajuns la
reputaţia celor din Sfinţi, furnizau tarafurilor un mare
număr de instrumentişti, violonişti, cobzari, ţambalagii şi
«gurişti». Meseria era rentabilă în vremea când nu se
putea concepe un chef, o cumetrie, o nuntă, un «complet»
fără lăutari, chiar dacă taraful se reducea la doi artişti:
violonistul şi cobzarul [...].
Mai ţin minte şi astăzi cântecele care mi-au delectat
copilăria, începând cu «Amară e durerea/ Amară-i
suferinţa/ Când cineva iubeşte/ şi nu este iubit» şi sfârşind
cu «Ştii tu când te ţineam pe braţe», capodopera lirică a lui
Carol Scrob, maestrul acestui gen uşor. Culmea liricii
lăutăreşti era «Steluţa» lui Alecsandri, pusă pe muzică de
[Dumitru] Florescu. După părerea lăutarilor de frunte,
«Steluţa» se situa pe acelaşi plan cu «Şărănata lui Şubăr»
şi cu «A la stela confidenta», considerate de ei ca fiind
perlele literaturii muzicale universale.
Aceasta era însă o muzică mai rafinată şi nu prea avea
căutare în Tirchileşti, unde «damblagiii» preferau pe
«Leliţa cu scurteica verde», sau pe «Aşa-i place babei
mele/ Să se poarte cu mărgele», spiritele avansate
mergând cel mult până la polca: «Dacă ora la trăsură o
plăteşti cinci lei/ Şi-o madamă în trăsură lângă tine vrei»
[...].
«Guristele» erau rare. Aceste personaje se întâlneau
mai mult la restaurantele şi berăriile din Târgul Moşilor.
«Gurista» sta în mijlocul estradei, pe un scaun, cu mâinile
în poală, cât timp lăutarii îşi exercitau repertoriul. De
obicei, ea era îmbrăcată în costum naţional. Când îi venea
rândul, se apropia de public, îşi punea mâinile în şolduri şi
da drumul la cântec, cu lungi portamente şi schimbări de
octave, acompaniată discret de instrumente. «Guristele»
n-au fost niciodată pe placul publicului de mahala care le
considera ca pe nişte «izmenite»...“ (Constantin
Kiriţescu, O viaţă, o lume. O epocă, Editura SportTurism, Bucureşti, 1979).

zapada. Cîteodata, în sunetele de zurgalai, treceau
brasovencele, trasuri cu patru locuri, acoperite cu piele
neagra si fara usi, semanând oarecum cu niste gondole,
transportând calugarite si – uneori – cosciuge acoperite cu
satin sau percal roz…“
STRAZILE ÎSI SCHIMBA NU DOAR NUMELE

BISERICI MICI, CASE LUNGI
Constantin Kiriţescu a pornit din „fundul
mahalalei“ cu intentia de a ajunge în centru, acolo
unde viata orasului se desfasura dupa alte ritmuri.
Cum anume, ne povesteste Elisa Bratianu, nascuta
Stirbei. Fetita de 6-7 ani, si-a însotit deseori parintii
când ieseau în oras. Sunt anii din preajma Razboiului
pentru cucerirea independentei:
„Furnizorii parintilor mei erau putini la numar, fiindca
în Bucurestii de atunci nu se gaseau decât o singura
croitoreasa, un giuvaiergiu, o modista, un singur librar si
doi cofetari. Vizitele la madame Briol, croitoreasa
franceza, cu surâs dragalas si pe care o alunita la coltul
gurii o facea parca si mai atragatoare, nu erau cele
preferate de noi. Noua ne placea mai mult sa mergem la
madame Jobin, vaduva acelui Jobin care a introdus la noi
palaria înalta, disparuta astazi, indispensabila însa atunci
si care îi purta numele. Acolo, la madame Jobin, se puteau
vedea obiecte variate, sapunuri parfumate, sticlute cu
parfum, tuburi cu cosmetice, giuvaieruri fanteziste. De
aici mama îsi cumpara manusile.
Madame Jobin si madame Briol locuiau în casele din
fata bisericii Cretulescu din Calea Victoriei, madame
Briol la etajul întâi, iar Jobin la parter. Modista – madame
Blanche – , fina, inteligenta si distinsa, avea pravalia la
coltul Pietii Teatrului cu Calea Victoriei… Fialkovski,
cofetarul, avea micile sale masute asezate mai jos, în
strada, pe panta din partea laterala a Teatrului. Acolo nu ne
duceam niciodata; parintii mei erau clientii lui Capsa.
Doamna Capsa era frantuzoaica, tacuta, capabila si foarte
calculata. Sotul sau cunostea meseria cum o cunosc
numai aceia care au voit si au stiut se învete o meserie în
Franta. L-am auzit povestind mai târziu ca bunicul meu
[domnitorul Barbu Stirbei] le facuse rost de bursa, lui si
fratilor sai, ca sa învete la Paris. Unul din frati [Stefan] a
ales medicina si a ajuns cel mai bun mamos din Bucuresti;
el a asistat la primele cinci nasteri ale mamei. Grigore
Capsa a refuzat sa faca studii universitare si a cerut sa
învete meseria de cofetar, îndeletnicire care i se parea
aducatoare, în Bucuresti, de mare câstig si care pe vremea
aceea se gasea în mâna strainilor. Bunicul a încuviintat si
– dupa cât se pare – chiar a îndemnat la aceasta alegere.
Tânarul Capsa a intrat ca ucenic la Boissier cu o bursa de
stat. Aproape, peste drum de Capsa, mai era pe vremea
aceea si extraordinara madame Santa, negustoreasa de
jucarii. Nimeni nu i-a cunoscut nationalitatea si adevarata
meserie a acestei batrâne femei, înalta si uscata, care nu
vorbea, dupa cum spunea ea însasi, nici o limba ca lumea
si care purta cea mai complicata coafura de cârlionti albi.
Aceasta coafura era pentru noi o mare si de nedeslusit
problema: cum s-or fi desfacând, cum s-or fi rasucind la
loc toti acesti cârlionti?! Jucariile ne atrageau mai
putin…; pentru noi doar coafura doamnei Santa era cel
mai mare interes.
Un drum la Domnita Balasa – biserica
brâncoveneasca, deci ctitorie de familie – era o aventura;
treceai peste un pod de lemn, clopotnita, biserica, totul a
disparut; podul e acum de piatra, biserica a fost recladita,
clopotnita a fost darâmata. Vechiul Bucuresti a fost ras
fara mila. Bunicii si parintii nostri – afara de mama – nu
iubeau trecutul. A fost darâmat Turnul Coltei, a fost
darâmat Sarindarul, biserica lui Matei Basarab, risipite si
sparte frumoasele ei coloane. Nu stiu daca generatiile
înaintase noua au voit sa stearga toate urmele trecutului.
Sa fi fost oare amintirea acestui trecut legata de prea multe
suferinte? […]
Am apucat cladirea neterminata a bisericii Episcopiei
– pe locul Ateneului – , biserica neînvelita, cu toate
schelele în jurul ei, pentru ca un zidar murise în timpul
lucrarilor si, conform credintei ortodoxe, terminarea
acestui lacas nu se mai putea face. Acea constructie a
disparut – pare-mi-se – dupa 1877.
Bucurestii primei mele copilarii n-aveau trotuare,
strazile erau înguste si marginite de gradini, unele cu
arbori batrâni. În fata Palatului regal, în gradina casei
Lahovary – azi disparuta – se afla un castan urias care
primavara se încarca de flori. Bucurestii erau un oras cu
biserici mici, case lungi si gradini întinse.
Vehiculele erau felurite si ciudate. Multe carute erau
trase de bivoli, pe care parca-i vad si acum – negri,
acoperiti cu zdrente de covoare multicolore, înjugati la
carute încarcate cu caramida rosie si calcând greoi prin

Doar câtiva ani mai târziu, Constantin Kiritescu
înregistra debutul marilor lucrari edilitare care i-au
facut pe cei care ne vizitau sa vada în Bucuresti un
„Mic Paris“. Iata consemnarea :
„Îndragostit de orasul meu, asa cum era el, învatasem
pe dinafara paginile din «Geografia» lui Gorjan pentru
clasa a doua primara, în care Bucurestii erau reprezentati
într-o forma circulara, din centrul sau pornind spre
periferie «caile» cu nume modernizate. Vechiul Pod al
Mogosoaiei care duce spre Ploiesti devenise, dupa
Razboiul pentru independenta, Calea Victoriei. Ulita
Herastraului devenise Calea Dorobantilor, Podul Târgului
de Afara fusese rebotezat Calea Mosilor, Ulita Tîrgovistei
devenise Calea Grivitei, iar Podul de Pamânt, Calea
Plevnei. Podul Calitei, sau al Calicilor, aparea la Gorjan
cu numele nou de Calea Rahovei. Istoricul Pod al
Beilicului, traditionala cale triumfala prin care îsi faceau
pe vremuri intrarea în Bucuresti noii domnitori cu firman
de la Poarta, ca si soliile Portii care aduceau porunca de
mazilire, devenise Calea Serban Voda. Singurele cai caresi pastrau denumirile traditionale erau cele ce aminteau de
vreo veche familie boiereasca: Calea Vacaresti, Calea
Dudesti.
Principalele cai de acces în Bucuresti erau cele mai
îngrijite, mai circulate, mai atragatoare prin comertul care
se practica de-a lungul lor. Începutul sistematizarii
stradale s-a datorat calamitatilor care s-au abatut asupra
orasului: incendiile si inundatiile. „Focul cel mare“ din
1847, care a distrus tot centrul commercial al vechiului
Bucuresti, întinzându-se pâna departe pe linia Caii
Mosilor, a prilejuit prima reconstructie mai ordonata a
centrului. A trebuit însa sa treaca mai bine de doua decenii
ca acest început sa fie continuat.
Prin 1870 a fost strapunsa o strada dreapta, larga, cu
trotuare plantate, care dupa moda franceza a primit
denumirea de «boulevard». Primul crâmpei al
«bulevardului» începea din dreptul vechii strazi a Coltei
[…] Pentru taierea bulevardului au fost sacrificate vechile
cladiri ale manastirii Sf. Sava care adaposteau faimoasa
Scoala Sfântul Sava, aflate pe locul unde se gasesc astazi
monumentele lui Mihai Viteazul si Eliade Radulescu.
Noul bulevard se îndrepta spre vest, trecând prin fata
cladirii Universitatii, construita dupa planurile primului
arhitect român, Alexandru Orascu, fost mult timp si rector
al acestei universitati […]. Crâmpeiul de bulevard
traversa apoi Calea Victoriei, formând la încrucisare,
raspântia cea mai aglomerata a Capitalei de atunci,
punctual cel mai atragator pentru publicul de gura-casca.
La un colt se afla, ca si acum, Hotelul Boulevard, a carui
proprietate a trecut prin mai multe mâini, între care ale
bancherului Herdan, ale negustorului brasovean Ghita
Pop etc. În partea opusa, pe locul unde se afla Casa
Centrala a Armatei, era vechea si marea biserica Sarindar,
cu câte o turla la fiecare colt. Biserica, ridicata de Matei
Basarab, era pe vremea copilariei mele dezafectata si
aproape ruinata. Curtea din jurul ei, plina de balarii, era
împrejmuita spre Calea Victoriei si bulevard de un grilaj
vechi de fier. Bulevardul se sfârsea în dreptul strazii
Brezoianu. Mai târziu, bulevardul a fost prelungit spre
vest, dincolo de strada Brezoianu, trecând peste maidane
imense. Ultima portiune se sfârsea în punctul unde
bulevardul atingea cursul Dâmbovitei. Asa cum a existat
multi ani, acest bulevard nu conducea nicaieri si nu avea
nici un racord cu vreuna din împrejurimile orasului. El era
însa prima realizare dintr-un plan de degajari spatiale care
s-a putut înfaptui mai târziu […].
Prelungirea «bulevardului» spre est, pâna la Soseaua
Pantelimon, s-a realizat mai târziu, prin 1890, ca si
începutul strapungerii nord-sud care, dublând Calea
Victoriei, prea îngusta si întortocheata, avea sa doteze
Bucurestii în perioada dintre cele doua razboaie mondiale
cu artera centrala cea mai moderna si cea mai utila.
Continuarea acestei strapungeri spre Serban Voda a taiat
în doua dealul de vechi ulite negustoresti din partea
centrala, cea mai veche, a orasului, cartierul Sf.
Gheorghe-Baratie-Piata Mare. Ea a pus capat existentei
seculare a ulicioarei Bazaca dintre fosta strada Carol si
Piata Mare, scurta, îngusta, dar foarte pitoreasca,
marginita de o parte si de alta de pravalioare cu tarabe
descoperite dinaintea lor, pline de marfuri ieftine,
îndeosebi stambarie, cercetata de marginasi si sateni,
adevarat crâmpei de bazar oriental…“
(continuare în numãrul viitor)

Noi ştim să ardem
Doinei şi lui Ion Aldea-Teodorovici
Ei au ştiu zborul înalt, dorul şi plânsul…
(D. Matcovschi)
Ei au ştiut să semene
Seminţe vii de zare-albastră…
Aceste inimi gemene
Fac parte din fiinţa noastră.
Ei au ştiut înalt să zboare,
Şi prin destinul de Icar,
Ne-au dăruit frânturi de soare
Şi stele frământate-n har.
Ei au ştiut să cânte clar
Lumina dintru Început.
Căci cântecul n-are hotar
Şi n-are vamă peste Prut.
Ei au zburat cu-aripi fierbinţi
Deasupra-nalţilor Carpaţi
Şi ne-au rămas de-a pururi sfinţi,
Şi ne-au rămas de-a pururi fraţi.
Prin cântec drag ne-au îndemnat
Să ardem sacru când iubim,
Căci ei iubind s-au înălţat…
Noi ştim să ardem sau nu ştim?

Răstignire fără Înviere
Aşteptăm, în cuget, Paşte după Paşte,
capătul prea tristei noastre răstigniri.
Pe pământul ţării-mbălsămat cu moaşte
sângele fiinţei scrie trandafiri.
Catedrale triste zac pe sub ţărână,
pe cupole sfinte paşii ni se plimbă…
Limba… Ce ni-i limba dacă nu-i română?!
Neamul… Ce ni-i neamu-nstrăinat de limbă?!

- Iatã cã revenim, dragi telespectatori, cu îndrãgita
emisiune Surprize, surprize. La cererea mai multor fani, urmând
marelui succes al prezentãrii unei naşteri în direct, vom prezenta
astãzi o altã premierã: un deces în direct. Iatã, ne aflãm aici, la
cãpãtâiul lui Nea Gheorghe, care se pregãteşte sã-şi dea sufletul.
Bunã ziua nene Gheorghe, şi sãnãtate multã! Ne poţi spune cum
te simţi acum, când simţi cã vine vecia?
- Ai?, ce-ai zis, vine pensia?
- Nu, nu vine pensia, dar iatã, mi-ai dat o idee excelentã,
urmãtoarea emisiune vã va prezenta în direct un pensionar
ridicând pensia.
- Haideţi şefa, Doamne iartã-mã! un deces mai merge, dar
chiar aşa? Cum ridicã pensia? Vreţi sã ne acuze ãştia de la CNA
de sadism?
- Preşedintele României a afirmat cã s-au gãsit soluţii pentru
ieşirea din crizã. Din pãcate, nu s-a gãsit nici o ieşire pentru criza
din soluţii.
- Guvernul american a anunţat cã nu dispune de cei cinci
sute de milioane de dolari necesari retragerii trupelor din Irak.
Ca urmare, s-au alocat de urgenţã un miliard şapte sute milioane
de dolari, pentru menţinerea trupelor încã şase luni.
- În continuare, vã prezentãm cuvântarea primului ministru,
privind creşterile salariale preconizate. Vã atenţionãm cã
urmeazã imagini şocante, cutremurãtoare.
- Pentru a-şi arãta solidaritatea cu victimele crizei, guvernul
a hotãrât ca ziua de platã a salariului sã fie declaratã zi de doliu
naţional.
- Ultimele ştiri: o cumplitã tragedie s-a petrecut astã searã
pe DN1, acolo unde impactul dintre o cisternã plinã cu benzinã
şi trei autobuze pline cu turişti a dus la moartea apeste douã sute
nouãzeci de persoane. Colega noastrã, Andreea Traumateescu,
are amãnunte:
- Bunã seara, Andreea!
- Bunã seara, doamnelor şi domnilor! Vã asigurãm cã
imaginile de aici sânt cumplite: sute de corpuri mutilate,
carbonizate, membre umane împrãştiate pe zeci de metri, un nor
îngrozitor de fum ce se întinde pe zeci de kilometri şi care a
produs alte victime, prin asfixiere. Vom reveni, imediat ce vom
avea informaţii despre noile victime apãrute. Vã urez o searã
plãcutã în continuare!
-Andreea, îţi mulţumim şi te mai aşteptãm cu astfel de ştiri!
- O crimã oribilã a zguduit azi capitala: secretara unei firme
mixte, exaltatã la auzul creşterii salariale anunţatã de patron, a
ajuns, dupã sãrbãtorirea evenimentului, în patul acestuia. În
timpul actului sexual, conform declaraţiilor ei, femeia şi-a
amintit cã este mãritatã cu un bãrbat pe care, culmea! îl iubeşte şi
care e, dupã declaraţiile vecinilor, chiar soţul dânsei. Furioasã,

Petru BOTEZATU
(Cahul, R. Moldova)
Plâng martirii noştri. Plâng din nemurire.
Şi ne cad din stele picături de rouă.
Crucea ni-i de jertfă fără izbăvire.
Ţara ca şi Crucea-i spintecată-n două.

Îngerul din vis
Ai bătut, dar uşa nu ţi s-a deschis.
Nevăzutul tainei împletea lumină.
Îngerul de pază, rătăcit în vis
zboară pe sub luna rece, cristalină.
S-a făcut tăcere. Haos mut. Bătăi
se aud în uşa grea, din lemn de cruce.
Şi-n răceala lumii, paşii calzi ai săi
îngerul durerii peste culmi şi-i duce.
Piscurile-nalte. Pietre grele printre
veacurile noastre triste, compromise.
Înecat în beznă, şi-ar dori să intre
îngerul în casa de lumini şi vise.
Dar din lună latră câinii morţii, răi,
zarea-i fumurie şi înecăcioasă.
Şi degeaba-n uşă se aud bătăi.
Casa e pustie. Nimeni nu-i acasă.
Luna tristă-nchide ochii săi de cridă.
Cerul de negreaţă a mormânt aduce.
Îngerului nimeni n-o să-i mai deschidă.
Deşi bate-n uşa grea, din lemn de cruce.

Eu scriu…
Eu scriu cu sufletul. Când scriu
Mă încălzesc la focul viu.
Eu scriu cu dorul şi de dor
Şi scriu de zbor înălţător.
Eu scriu de fraţi şi de pământ,
Durerea lor, când scriu, o cânt.

femeia l-a ştrangulat de gât pe ingratul Cassanova, folosind pentru
aceasta chiloţii tanga din dotare. În urma evenimentului, firma
producãtoare a respectivei mãrci de tanga a hotãrât dublarea
preţului produsului.
- O tânãrã divã din Bucureşti şi-a pus capãt zilelor pe motiv cã
soţul ei nu voia sã divorţeze. Anchetatorii au descoperit cã tânãra
mai avusese o tentativã de suicid, în urmã cu trei ani, din cauzã cã
acelaşi soţ nu voia sã o ia de soţie..
- Un grup de oameni politici aparţinând partidelor din care fac
parte sãptãmâna aceasta, a înaintat parlamentului un proiect de
lege prin care se urmãreşte rezolvarea definitivã a problemelor
social economice. Legea prevede scoaterea sãrãciei în afara legii.
Conform art. 1, alineatul a, oricine va fi surprins de cãtre organele
abilitate practicând sãrãcia, va fi amendat cu minimum zece
milioane de lei vechi, de fiecare datã, banii astfel încasaţi urmând
a fi investiţi în proiecte de anvergurã, de tipul: "Extinderea
bogãţiei cãtre sine însãşi", "Extinderea bogãţiei spre celelalte
ramuri", "Sãracii pot muri tineri - sã-i ajutãm!", etc.
- Fiica unei mame din Bãlãceşti, Vâlcea, a reuşit, dupã
nenumãrate demersuri pe lângã organele abilitate, sã obţinã de la
statul român indemnizaţia de naştere pe care mama dânsei nu a
obţinut-o atunci când a nãscut-o. Indemnizaţia, în valoare de
şaptezeci de lei noi, i-a fost expediatã fericitei destinatare prin
poştã, odatã cu prima pensie. Pensie pe care a folosit-o pentru
achiatrea taxei de timbru la ridicarea indemnizaţiei.
- Poliţia românã a demarat un program prin care garanteazã
reducerea infracţionalitãţii cu peste 80%. Conform programului,
infractorii care vor renunţa la intenţiile lor vor fi recompensaţi. În
acest scop, ei vor completa, de fiecare datã, o declaraţie în care se
menţioneazã data şi locul jafului intenţionat, precum şi valoarea
bunurilor pe care le-ar sustrage, urmând sã primeascã pe loc un
procent de 10% din respectiva valoare. La sediile poliţiei din
întreaga ţară au fost sistate celelalte activitãţi, personalul fiind
ocupat cu completarea a sute de mii de declaraţii. cei intervievaţi
afirmând cã fac acest lucru pentru a veni în sprijinul infractorilor,
majoritatea fiind analfabeţi, deşi surse neconfirmate vorbeasc
despre numele multor cadre şi ofiţeri superiori din cadrul PR,
apãrute prin respectivele declarţii.

Eu scriu de apă şi de grâu,
De muntele visat, de râu.
Eu scriu cu inima. Când scriu
Fecior al neamului mă ştiu.
Eu scriu cu soare. Şi-n condei
Îmi înfloresc păduri de tei.

Nebunia unei lumi stângace
Nebunia unei lumi stângace
Capătă treptat statut de lege.
Ţipă cel mai tare că vor pace
Cei ce nici nu ştiu a o-nţelege.
Ciuma nepăsării ne inundă,
Seacă marea şi dispare râul.
Oamenii tot mai ades confundă
Libertatea vieţii cu desfrâul.
Boala n-are leac şi nici măsură
Şi ne cade peste creştet veacul greu.
Când de Dumnezeu nu se înjură
Înjurat e însuşi Dumnezeu.
Fii de sânge şi-au uitat părinţii
Şi-au fugit spre noi meridiane.
În biserici au rămas doar sfinţii –
Neînduplecaţii din icoane.
Ei se roagă stinşi, cu vocea arsă,
Iar lumina Focului de Sus
Peste chipuri lin li se revarsă
Împărţind din taina lui Isus.
Plouă rar. Şi ploaia e de sânge.
Parcă rana Cerului ne udă.
Ţara plânge.
Viaţa plânge.
Omul plânge.
Şi nu sunt urechi care s-audă.

- Şi acum, o ştire de senzaţie: un ţăran din Spereşti, jud.
Argeş, creşte în grajdul său două capre. El intenţionează să
obţină de la acestea iezi, pe care să-i vândă pentru a-şi cumpăra
produse alimentare.
- Ronaldinio Terfeleagã şi Lamborghina Gâjã, din
Bãrbuleşti, Tulcea, profund impresionaţi de povestea lui
Romeo şi a Juliettei, au hotãrât sã o reediteze. Pentru aceasta, ei
s-au îndrãgostit, lucru necesar şi pentru soarta copilului ce urma
sã se nascã peste douã luni, rãmânând doar ca familiile sã se
împotriveascã iubirii lor. Dat fiind cã pãrinţii amândurora erau
foarte încântaţi de unirea celor doi, pe care îi logodiserã de la trei
luni Ronaldinio şi Lamborghina au hotãrât şi pus în practicã tot
ce le-a stat în puteri pentru a-i convinge sã se împotriveascã.
Ulterior, ei au cerut ca pe coloana sonorã a filmului dedicat lor
(scurt metraj, documentar datorat echipei care a anchetat cazul
şi cadavrele celor patru bãtrâni) sã rãsune acordurile celebrei
"Dragostea e tot ce rãmâne", în special pentru versul: "Ce ne
leagã pe-amândoi".
- În localitatea Ciomârlia. jud. Cluj, a fost descoperitã o
specie de miriapod care are un singur picior. Descoperirea a fost
fãcutã de un grup de savanţi amerindieni, care l-au denumit
scurt, în stilul lor caracteristic: "miriapodul mic şi amãrât care
are un singur picior şi acela situat în mod ciudat în faţã puţin
lateral stânga" şi arãtau spre dreapta, fiind amerindieni originari
din Anglia, acolo unde, când poliţiştii te trag pe dreapta, te trag
de fapt pe stânga. Ceea ce şocheazã în mod evident la aceastã
vietate este cã, deşi are un singur picior, nu şchiopãteazã. Faptul
cã, în timpul mersului, i se încrucişeazã ochii, i-a condus pe
savanţi la concluzia cã miriapodul are mersul şaşiu. Ceea ce
denotã cã poate aborda, uneori, o privire şchioapã.
- Un român produce în Germania încãlţãminte din piele de
peşte. Avantajul acestora e cã, atunci când se rup, sau purtãtorul
s-a plictisit de ei, se poate gãti un delicios sos de peşte. Interpolul
e convins cã existã o legãturã între aceastã inovaţie şi faptul cã,
prin bãlţile vieneze, au fost descoperite numeroase balene
jupuite clandestin. Sã-i purtãm/mâncãm sãnãtoşi.
- Comisia antidiscriminare a UE a hotãrât ca multiplele
pãsãri care umplu câmpiile române, sã nu mai fie numite ciori, ci
"pãsãri de culoare". În acelaşi registru, cetãţenii care aparţin
rasei albe nu vor mai fi numiţi "albi", ci "oameni fãrã culoare",
"incolori" sau "europeaNOamericani". De asemenea, cei
aparţinând etniei rrrrrome vor fi denumiţi "oameni de nuanţã".
- În urma sãpãturilor din valea regilor, Egipt, cercetãtorii au
descoperit cea mai monumentalã realizare a lui Tuthankamon:
moartea prematurã.

Aşa cum reiese şi din Zapisul semnat de domniile
lor, Silvian Ciupercă şi Florin Vlad (Preşedintele
Consiliului Judeţean Ialomiţa, respectiv Directorul
Muzeului Judeţean), în anul Domnului 2012, cele două
instituţii au continuat iniţiativa de anul trecut, pe locul
vechii aşezări dispărute – Oraşul de Floci – organizând
cea de a doua ediţie a festivalului de tradiţie culinară
ialomiţeană „La Casa Tudorii”. Încă din 2011 am
aplaudat ideea şi reuşita festivalului, iar anul acesta mam bucurat să constat că nu a fost abandonată,
dimpotrivă, parcă amploarea evenimentului a fost şi mai
mare.
Faptul că acolo s-au adunat nişte specialişti în arta
culinară, că atmosfera a fost exemplar întreţinută de un
spectacol folcloric, sunt lucruri mai puţin importante.
Ceea ce mi se pare extraordinar şi demn de toată
aprecierea este, de fapt, spiritul acestei acţiuni, bucuria
cu care oamenii s-au adunat, cu mic, cu mare, pe un
câmp, pentru a menţine vie tradiţia culinară şi folclorică
a locului. Diversitatea vârstelor e, de asemenea, un fapt
îmbucurător (de la copii de 4 ani, la adulţi de 80), un
semn al continuităţii noastre, nu doar la nivel individual,
dar şi ca popor care îşi iubeşte şi menţine tradiţiile (chiar
dacă, uneori, pare că abia şi le redescoperă). Doresc să
felicit pe toţi truditorii la acest festival, de la
organizatori, la concurenţi, pe ceilalţi participanţi, fie şi
gură-cască (din această categorie am făcut şi eu parte),
întrucât acolo, în situl arheologic de la Oraşul de Floci sau petrecut lucruri frumoase, care mişcă sufletul. De
remarcat marea diversitate de vârste şi chiar de... etnii.
Standurile ingenios aranjate te îmbiau să le zăboveşti
în preajmă. Am reţinut copiii de la Ograda, Ţăndărei,
Slobozia (Colegiul „Mihai Viteazul”, împreună cu
directorul Vitalie Buzu, prezent între elevi, precum
cloşca şi puii) şi am rămas mută de admiraţie în faţa
celui de la Munteni Buzău. Nu sunt subiectivă (deşi aş
avea motive, recunosc, acolo mi-am petrecut nişte ani
din viaţă, acolo m-am format ca om şi sigur că tresare
ceva în tine ori de câte ori îţi intersectezi cărările cu satul
copilăriei), însă aranjarea a fost chiar de nota zece,
admirată şi aplaudată de multă lume. Am apreciat, de
asemenea, prezenţa şi implicarea câtorva dintre
personalităţile satului: Primarul Florin Stan, Preotul
Gheorghe Ardeleanu (ambii împreună cu familiile),
Bibliotecara Mariana Badea. Aşa este frumos,
conducătorii administrativi şi spirituali, coordonatorii
culturali să fie pe cât posibil de mult împreună cu cei de
a căror soartă sunt răspunzători, într-un fel sau altul.
Cât despre preparate... juriul a avut căderea să
decidă. Eu, copleşită de frumuseţea din jur şi de
spectacolul folcloric, am gustat numai din fasolea
preparată de echipa Jandarmeriei (ale cărei calităţi le
testasem încă de anul trecut; calităţile fasolei, nu
echipei).
Spectacolul folcloric de înaltă ţinută a fost pregătit
sub oblăduirea doamnei Elena Gârbacea care a stat tot
timpul lângă scenă şi a monitorizat atent cele petrecute.
A şi plouat, dar nimeni n-a dat importanţă ploii, artiştii
şi-au continuat spectacolul ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat, iar spectatorii, cu nimic mai prejos, s-au prins
şi ei de pe margine în hore, sârbe şi alte ţopăieli. Aici
vreau să aduc un plus de apreciere tinerilor şi foarte
tinerilor care au dansat minunat. Când îi văd, îmi creşte
inima. Domnul Gheorghe Dobre mi-a spus că lui îi
piere pesimismul când vede aceşti minunaţi copii care
ne duc tradiţiile mai departe. Să avem grijă de ei, să-i
iubim şi să le-o arătăm, mai ales! Ei sunt bunul nostru
cel mai de preţ!
Dintre cei care au evoluat pe scena improvizată,
amintim: Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului”,
interpreţii Gheorghe Mocanu, Nicolae Rotaru, Ioana
Marin, Ansamblul Liceului „Areta Theodorescu” din
Griviţa, Ansamblul din Făcăieni, Grupul şcolii
gimnaziale din Feteşti, instructor doamna Florentina
Gheorghe (au prezentat un program special cu tradiţii
ale rromilor), Grupul „Muntencuţele” (solistă Anişoara
Dumitru) din Munteni-Buzău, Ansamblul bărbătesc din
Luciu, Armânii din Slobozia şi un grup de elevi
împreună cu profesorul lor – „Nuferii Dunării” din
Giurgeni, care au interpretat superb câteva melodii la

mandolină. Toţi au avut prestaţii excelente, pentru care
îi felicităm şi le mulţumim. Să-mi fie iertat dacă am uitat
pe cineva. Ca o scriitoare care se respectă, niciodată nam şi foaie şi instrument de scris la mine. Astfel, am
notat pe un bileţel cu o listă de cumpărături pe care mi l-a
dat mama din geanta ei, scriind pe spatele cui se
nimerea. Pe lângă faptul că n-am putut descifra toate
hieroglifele, mi-a mai şters şi ploaia vreo două nume.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa înaltelor
oficialităţi ce reprezintă judeţul Ialomiţa: Senator
Mihăiţă Găină, Deputat Cristina Pocora, Deputat
Marian Neacşu, Preşedinte CJ Silvian Ciupercă,
Director CJ Ilie Cioacă, Primarul din Giurgeni.
Dintre helisieni, au onorat cu prezenţa Oraşul de
Floci scriitorii: Gheorghe Dobre, Florin Ciocea (pe
care noi îl aşteptam cu bulzul, dar el a venit cu...
neamurile), Ilie Comăniţa (alias I. Cioacă, domnia sa
intră şi la oficialităţi şi la scriitori), Şerban Codrin şi
pictorii Valeriu Stoica şi Vasile Aionesei.
Să nu uităm că, în această perioadă, încă se
desfăşoară la Slobozia Salonul Anual de Carte,
organizat de Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”.
Pe 1 octombrie, conform tradiţiei, s-a sărbătorit Ziua
scriitorului ialomiţean. Un alt prilej de a mai afla cine, ce
a mai scris, de a se întâlni scriitorii între ei şi cu cititorii.
Dorim oraşului şi judeţului nostru cât mai multe şi
diversificate evenimente culturale, cu nădejdea că vom
reuşi, astfel, să contracarăm efectul de cratiţă şi de
televizor. Nu ştiţi despre ce vorbesc? Acum, când termin
articolul, m-am întors de la un spectacol extraordinar,
intitulat inspirat „Dor de România”, un adevărat regal
susţinut de Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei
Constanţei, medaliată cu aur în Statele Unite ale
Americii, baritonul Cătălin Ţoropoc, soprana Laura
Dumitru şi pianista Natalia Gribinic (artişti ai Teatrului
Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din
Constanţa). La un concert de-o astfel de ţinută, mă
aşteptam ca locurile Casei Municipale de Cultură să fie
insuficiente. Din păcate, sala a fost jumătate goală. Sau
plină, depinde care parte vrei să o priveşti. Chiar dacă mam întristat, am decis ca, până la urmă, să privesc
jumătatea plină. Cineva remarca la un moment dat lângă
mine: „Cam multe şi puternice aplauze pentru o sală atât
de goală”. Aşa şi era. Puţini, dar buni. Şi totuşi, parcă ar
fi mai bine mulţi dar buni. Mai ieşiţi fraţilor din
Kauffland, din pieţe, de pe stadioane, de la cratiţa cu
fasole şi, mai ales, din faţa aparatului de redus venituri şi
creiere (da, televizorul!), căci viaţa mai are şi alte
frumuseţi demne de văzut, de simţit, de trăit!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 16, 18 octombrie 2012

Ideal ar fi ca ideile sã inspire modul de manifestare
al omului, ci nu pasiunile.
*
**
Este o eroare să crezi că o minciună se poate salva
printr-o alta.
*
**
De cele mai multe ori, atunci când ţi se oferă mai
mult decât ceri, situaţia poate degenera.
*
**
Pentru aţi păstra prietenii un timp mai îndelungat
se recomandă să-i vizitezi cât mai rar şi, mai ales, să
nu le ceri bani împrumut sau alte servicii.
*
**
Ceea ce contează la construcţia unui roman este
memoria, nu inspiraţia, spun unii, într-un mod care se
vrea cât mai convingător. În cazul acesta, romanul
care va rezulta va fi o carte de memorii sau de amintiri,
cum vreţi să-i spuneţi.
*
**
Romanele autobiografice sunt cele mai profunde,
afirmă alţii. Profunde, poate, atunci când scrii un
singur roman principal în viaţă (cazul Thomas Wolfe,
care a scris un roman masiv într-adevar, Priveşte
înger, către casă), dar nu putem generaliza.
*
**
Nu se poate spune că intriga nu înseamnă nimic în
economia unui roman. Ce ar însemna un roman fără
intrigă? Poate, cel mult, un eseu, mai mult sau mai
puţin reuşit.
*
**
Inspiraţia nu vine pe nepusă masă. Ea trebuie
provocată, trebuie ajutată.
*
**
Când simţi nevoia să fii singur, eşti prea atent la tot
ce se mişcă în preajma ta, astfel încât chiar şi umbra
unei femei te poate tulbura.
*
**
Riscul de a intra în discuţii sau de a te război cu
fiinţe inferioare este de a ieşi foarte şifonat.
*
**
Unii citesc lungiţi pe canapeua din dormitorul
propriu, în timpul liber. Este dreptul lor, după ce-şi
scot pantofii, să se urce oriunde. Dar să scrii în această
poziţie? Mi se pare grotesc. Este ca şi cum un
muncitor ar zidi cărămizile cu ţigara în gură.
*
**
Ca să-ţi formezi o părere completă despre o femeie
trebuie ca, în prealabil, s-o fi auzit vorbind.
*
**
Dacã Bielorusia şi Ucraina, rapid cucerite, ar fi
fost tratate cooperant şi atrase în lupta contra Uniunii
Sovietice, Hitler ar fi avut numai avantaje. Cu cca.
2500 ani înainte Cirus le-a permis evreilor sã se

întoarcã în ţara lor, plecând de la ideea cã un popor
care plãteşte tribut aduce un profit mai mare decât o
ţarã devastatã. Dar dacã lui Hitler nu i-a plãcut istoria?
El copia ilustrate!
*
**
Napoleon încã mai provoca şi ducea un rãzboi
ca pe vremea lui Cezar. Dupã numai o sutã de ani
izbucneşte primul rãzboi mondial. Un rãzboi
industrial şi democratic, zic unii, dacã un razboi în
care mor milioane de oameni fãra nici o vinã, poate fi
numit democratic. Oricum, lumea se mişcã repede!
*
**
Poate exista o relaţie fericitã între un talent real şi o
ideologie extremistã? Poate exista un talent real
neinfestat de ideologie? Cum coabiteazã talentul şi
ideologia? Care primeazã în aceastã coabitare?
Putem nega ideologia. O putem refuza şi ignora. Dar
putem nega şi artistul?
*
**
Un punct de vedere azi, al nostru, este perfect
valabil. Dar a fost el valabil întotdeauna, privind
înapoi, în timp? Atunci de ce emitem judecãţi de
valoare asupra unor afirmaţii valabile într-o altã
epocã?
*
**
Biografia şi opera unui creator. Prin operã,
creatorul iese din anonimat. El şi biografia lui. Dar nu
acesta este scopul creatorului. Acesta este numai un
aspect adiacent. Biografia continuã sã rãmânã cadrul,
suportul din care izvorãşte opera.
*
**
Un rãu mare sau un rãu mic. Putem trece cu
vederea un rãu care ni s-a fãcut numai pentru cã este
mai mic decât un altul? Dar dacã un rãu mare a fost
provocat de cineva într-un mod involuntar sau poate
într-o situaţie limitã din care nu se poate ieşi altfel?
Dacã rãul mai mic s-a produs cu bunã-ştiinţa?
*
**
Adesea, mai ales într-o atmosferã tensionatã, este
mai comod sã nu dai buzna în perimetrul unor
adevãruri incomode.
*
**
În vremuri tulburi, luciditatea se poate plãti cu un
preţ mai mare!
*
**
Un scriitor adevãrat nu-ãi pune niciodatã problema
ce se scrie mai repede, poezie sau proza. Când nu eãti
inspirat, poţi sã stai în faţa unei coli de hârtie o zi
întreagã şi sã nu scrii nimic, indiferent cã ai vrut sã
scrii poezie sau prozã. Nu trebuie sã confundãm actul
creator cu a face croitorie sau cizmãrie. Actul creator
nu se poate cuantifica în ore, minute sau metri pãtraţi.
*
**
Desi pare staticã, pictura, ca şi romanul, se
desfãşoarã în timp şi spaţiu. Un tablou cu un câmp plin
de maci. Se vãd elemente de relief. Se pot observa şi

alte amãnunte, un drum, o casã, un cal care paşte sau
trage o cãruţã. Dar nu implicã şi noţiunea de timp?
Dupã poziţionarea umbrei ne dãm seama în ce
moment al zilei de aflãm. În funcţie de culoarea
spicelor înţelegem dacã suntem la începutul lunii iunie
sau spre sfârşit, când începe secerişul. Poziţia
tulpinilor de mac ne indicã dacã bate vântul sau nu. La
fel şi într-un tablou de familie. Îmbrãcãmintea
femeilor, tipul de volane folosite, arhitectura
mustãţilor sau a favoriţilor, pãlãriile pe care le folosesc
bãrbaţii ne indicã timpul, perioada când s-a executat
tabloul, cu tot ce implicã aceasta perioadã. Iar în
gândul nostru se produc tot felul de speculaţii…
*
**
Cineva compara actul de a scrie cu o muncã de
ocnaş. Nici pe departe. A scrie greu poate este valabil
în cazul scriitorilor care nu au ce spune. Sau care scriu
la normã. Pentru scriitorul adevãrat, procesul de a
scrie este un act care genereazã o stare de satisfacţie,
de împlinire. A mângâia paginile scrise cu privirea este
ca şi cum ai mângâia epiderma inferioarã a unei femei
tinere.
*
**
A scrie sub efectul inspiraţiei, este ca şi când ai fi
purtãtorul de cuvânt al unei voci divine, fãrã sã ştii
vreodatã cum reuşeşti sã captezi acele impulsuri şi
cum le decodifici tocmai tu, fãrã sã ştii cine te-a
înzestrat cu acest har.
*
**
Scrierea unui roman este artã. Abilitatea de a
echilibra amestecul de talent, inspiraţie şi idei, de a şti
unde sã te opreşti şi la ce sã renunţi este o artã, arta
scrierii romanului. Ca şi în muzicã, nu trebuie decât sã
gãseşti tonul şi ritmul.
*
**
Se pune frecvent pe TVR Cultural o întrebare
adresata scriitorilor: “Trãiţi din scris?”. Întrebarea mi
se pare inutilã. Cel puţin, atunci când se adreseazã
bãrbaţilor. Aş propune sã se schimbe în: “Vã plac
femeile?”. Rãspunsul ar fi mult mai interesant. Deşi,
dacã mã gândesc bine, aceastã întrebare ar putea avea
şi ea rostul ei. Sã trezeascã în nişte spirite ruginite
ideea cã scriitorii sunt şi ei oameni şi cã pentru a putea
produce în linişte, nu trebuie sã aibã în permanenţã
grija zilei de mâine. Cine sã audã însã?
*
**
Se obişnuieşte sã se spunã în mod curent: “M-am
apucat de multe ori sã scriu un roman!” sau “Am
încercat sã scriu mai multe romane!” Nu mi se pare cã
aceştia ar fi nişte oameni serioşi. Adicã nu te apuci sã
scrii un roman ca şi cum ţi-ai propune sã-ţi speli
maşina sau sã faci modificãri prin casã. A scrie un
roman este o acţiune serioasã şi nu trebuie confundatã
cu o toanã de fatã mare!
*
**
Nu caut ideea, nu alerg dupã ea! Dar o aştept şi sunt
tot timpul pregãtit. Important este sã nu scap
momentul. Ca atunci când vrei sã captezi un roi de
albine plecat aiurea.
*
**
Postul TVR Cultural este pe cale de a fi desfiinţat.
Se spune cã din cauza lipsei de audienţã. Un singur
telespectator dacã ar fi mulţumit într-o searã,
menţinerea postului s-ar justifica.
I. Neşu

La şase ani de la publicarea romanului „Fagul”,
Titi Damian ne-a mai dăruit o carte. Cartea cu titlul
„Fidelitatea lecturii” cuprinde „un fel de cronici” –
cum mărturiseşte în „Cuvântul introductiv”,
„Nota autorului” – cronici apărute între anii 20062011 în reviste de cultură din Focşani („Pro
Saeculum”), din Bacău („Plumb”), din Urziceni
(„Magazin de Urziceni”), din Buzău („Renaşterea
Culturală”), din Bucureşti („Zorile”) şi din
Slobozia („Helis”), cea mai mare parte.
Motto-ul cărţii, „Frumuseţea metaforei începe
acolo unde se sfârşeşte adevărul ei.” (Lope de
Vega), sugerează criteriile în spiritul cărora
autorul „întâmpină” pe confraţi – criterii
fundamentale, eterne, ale existenţei şi artei –
adevărul şi frumuseţea.
„Adunându-i” în carte pe poeţii, romancierii,
cercetătorii buzoieni – Aurel Anghel, Grigore
Spermezan, N. Gâlmeanu, Nicoleta Cristea Ifrim,
Aurel Buricea, Tudor Cicu, Passionaria Stoicescu,
George Băiculescu, Ion Fercu, Speranţa Calimi,
Nicolae Stan, Şerban Codrin, scriitorul Titi
Damian dezvăluie o lume văzută de ei în viziuni
când crud-realiste, când romantice, când misticoreligioase, viziuni pesimiste sau realiste, aşa cum
percep lumea aceşti „sculptori în cuvinte”.
Impresionantă este nu doar „întâlnirea”, în
carte, a generaţiei primului deceniu al mileniului
al treilea, ci şi întâlnirea acestei generaţii cu
predecesorii din primul mileniu. Scriitorul-filozof
Nicolae Stan, în romanul „Apa neagră”, a rămas
fidel, de la prima la ultima pagină, mottoului din
Platon (după împăratul filozof Marc Aureliu)
„despre rânduiala lumii formată din atâtea
contrarii”.
Tudor Cicu, în volumul „Călător în Valea
Plângerii”, inserează maxime din operele
fundamentale ale literaturii române şi universale
create de Seneca, Goethe, Tolstoi, R. Rolland,
Emil Cioran, Cehov, Saint-Exupery, Marin Preda,
maxime trecute prin filtrul experienţei sale de
viaţă în această „Vale a Plângerii”.
Nelinişti, degringoladă, „apă neagră”, frică în
faţa morţii, dar mai ales a Neantului, a Nimicului,
deznădejdi – condiţia umană, tragismul existenţei
umane şi dincolo de ele, contrariile: Adevărul şi
Frumuseţea vieţii, pe care, orbi fiind, sau orbiţi
de..., nu ştim să le aflăm.
Titi Damian, meditând, visând pe textele
confraţilor, descoperă şi bucuria, victoria omului
creator care-şi depăşeşte condiţia, „datul” tragic al
existenţei, „lut” şi „picătură de dumnezeire” –
vulnerabilitate, efemeritate şi eternitate.
„Cu umbra încă nu sunt singur” e cea mai
strălucitoare metaforă ce o descoperim în cartea
lui Ion Fercu, metaforă ce stă ca un motto în
prezentarea pe care i-o face Titi Damian poetului,
profesor de Filozofie din Buhuşi. Da, „Viaţa e
umbră şi vis”, am auzit de-atâtea ori...iar scriitorul
Titi Damian a creat un roman, „Umbra”, închinat
cuvântului – metaforă cu mii de conotaţii –
„Umbra” e fapta ce ne însoţeşte „dincolo”, dacă nam făcut degeaba umbră pe pământ – „Umbră şi
vis” – umbra e visul împlinit al celor care şi-au
închinat viaţa unui vis. „Umbra” e opera lăsată de
Eminescu, e sculptura lui Brâncuşi, e „Oda
Bucuriei” lui Beethoven.
Şi citim mai departe – „Eu am văzut o piatră ce
dormea/ şi m-am înspăimântat de visul ei” – o altă
metaforă din cartea lui Nicolae Gâlmeanu, versuri
din poezia „Rămânere în piatră” (Poetul Gheorghe
Dobre „sare din piatră în piatră”).

Cuvântul „piatră” mi-a întors gândul la anii de
demult, când bunica mea, Safta, mi-a spus nişte
cuvinte rămase săpate în sufletul meu: „Omul e
mai puternic decât piatra. Dacă pe piatră ar cădea
loviturile ce vin asupra omului, piatra s-ar
sfârâma.”
Reverberaţii ale metaforei Pietrei: Părintele
Arsenie Papacioc (cunoscuse opera lui Brâncuşi?)
ne-a lăsat o altă metaforă – „În orice om e visul
pietrei de a fi pasăre”. „Umbră şi vis”, „Visul
pietrei de a fi pasăre”!
Cartea lui Titi Damian iscă alte reverberaţii:
„Ce lume! Ce lume! Ce lume! Degringoladă, „Apă
neagră”, deznădejde, dar Tragismul [poate fi]
învins”, crede prozatoarea Speranţa Calimi, „dar
nu are” certitudinea victoriei, pentru că un
personaj al romanului său „La naşterea mea a
căzut o stea” se întreabă: „Mai există o fărâmă de
speranţă?”
Cartea „Fidelitatea lecturii” a fost definită,
inspirat, „romanul romanelor”. Titi Damian
descoperă personalitatea scriitorilor, scoate în
relief originalitatea şi autenticitatea operelor citite
şi analizate. Conştiinţa reflexivă realizează în
cartea aceasta pagini de autentică critică literară şi
pagini de confesiune; cum arată şi titlul cărţii, Titi
Damian rămâne statornic în credinţa sa în puterea
cuvântului scris de a transforma.
Cartea are un subtitlu – „Întâmpinări” –
fidelitate în „întâmpinările” scriitorilor ale căror
cărţi le-a citit. Fidelitatea este expresia preciziei, a
exactităţii în prezentarea universului descoperit în
cărţi.
Asemeni criticului George Călinescu, Titi
Damian îşi începe prezentarea operelor cu
prezentarea mediului fizic în care trăieşte autorul
lor, starea de spirit în momentul „întâmpinării”,
întâlnirii directe. Prozatorul Titi Damian arată în
această carte că stăpâneşte tehnica portretului şi
are acurateţea unui pictor. Portrete fizice, dar, mai
ales, spirituale, face lui Şerban Codrin, Nicolae
Gălmeanu, Aurel Anghel.
Registrul de lectură constituie privitul dincolo
de primul strat al operei, căutând, cu răbdare,
miezul, dezvelind masca de pe chipul pământean,
pentru a ajunge la esenţa umanului – sufletul.
Opiniile despre valoarea cărţilor prezentate
sunt făcute cumpănit: „Scriitorul se apropie de H.
Papadat-Bengescu”, „Scriitorul...este în
umbra...”, „Versurile lui...nu sunt cu nimic mai
prejos decât ale...”. Întâlnim, în carte, şi aprecieri
de autentic critic literar: „Modernitatea romanului
lui N. Stan, doar aparent clasic”; T. Cicu creează
„o proză eseistică”.
Cartea dă o imagine unificatoare a lumii
contradictorie, pendulând între pământ şi cer.
Închizând-o, îţi spui „E trist că trăim numai o
dată.”, dar te şi întrebi: „Mai există o speranţă?”.
Intuim o altă „întâmplare”, a unor oameni
înspăimântaţi de întâmplări cutremurătoare, stând
ferecaţi, cu vorbe de nădejde: „Bucuraţi-vă!”, „Nu
vă temeţi!”.
Răbdare. Aşteptarea e văzută ca o Înălţare, o
transcedere a întunericului deznădejdii, a
angoasei, a „eternei apocalipse”, a suferinţei. Şi
înălţarea în adevăr şi frumuseţe e posibilă. Cu
sufletul deschis, cu onestitate, cu înţelegere, Titi
Damian realizează punţi de comunicare, „pod de
piatră” cu poeţii şi scriitorii citiţi, „întâmpinândui” cu binecuvântări.
Elena Cârjan

•
Spiritul paralizant care impregnează
paginile lui Kafka îşi mână personajele cu biciul
absurdului, ţinându-le tot timpul cu capul în jos ca
să nu fie văzut. Şi el chiar nu-i văzut niciodată,
pentru că nici o fiinţă nu priveşte în sus. De ce? De
teamă că s-ar putea să nu vadă nimic? Sau să nu se
transforme în stâlp de sare? Am limita discuţia.
Nimeni şi nimic nu se revoltă, nici măcar un fir de
iarbă nu iese de sub umbra acelui nevăzut
anesteziant. Beckett se leagă de Kafka, dar Godot al
lui seamănă cu un Cristos aşteptat de o sectă
milenaristă izolată pe scenă. Dar din nou am limita
discuţia, pentru că cei doi pun în faţa noastră stări
omeneşti eterne, care nu ţin de o religie sau alta,
databile istoriceşte, înlocuibile mai devreme sau
mai târziu. Dumnezeu, legile omeneşti, tatăl
personal, anxietatea animală, legea a II-a a
termodinamicii, care e numele stării care
guvernează paginile lui Kafka şi-i ţine personajele
cu capu-n pământ? Şi nici o baltă-n care să se
reflecte cerul! Zeii s-au supărat şi nu mai coboară
printre oameni, nu mai discută cu ei. Parcă a venit
vremea dublei răzbunări. Dacă mori, măcar să ştii
de ce şi să-l vezi pe cel ce te acuză, poate-i spui ceva
şi scapi, cine ştie. Dar nici nu ştii de ce şi nici nu-l
vezi pe acuzator. Îngrozitor.
• E interesantă valorificarea rudimentară a celei
mai mari descoperiri a secolului douăzeci, energia
nucleară. Cât de sofisticată e tehnologia obţinerii ei,
valorificarea practică se face folosind principiul
după care funcţiona prima locomotivă: căldura
obţinută din arderea cărbunelui sau lemnului era
transferată apei, care se transforma în abur, cu care
obţineai mişcarea mecanică. Ea se transfera roţilor,
care mişcau locomotiva. Cam aşa funcţionează şi
submarinele nucleare, cu abur!
• Tendinţa de a simplifica pentru a putea explica
e veche de când lumea, adică de când a apărut trufia
creierelor mai mobilate că au înţeles cum e cu
mersul lumii. Şi ne explică şi nouă cum stă treaba.
Simplificarea te îndepărtează aşa de tare de
adevărul după care umbli încât ea nu poate naşte
decât monştri. E plină istoria omenirii de astfel de
monştri, dar care au mare succes, pentru că şi
ceilalţi, receptorii, au impresia că au înţeles, ce zic
eu, chiar sunt convinşi că au înţeles. Cea mai la
modă acum e folosirea binomului ori-ori, bun-rău,
frumos-urât, prost-deştept, noi-ei. Au apărut două
tabere care zic: ai noştri sunt buni/frumoşi/deştepţi;
ceilalţi sunt opusul. Antagonizarea duce, încetîncet, spre dezumanizare, îndepărtându-ne de
civilizaţie. Sau întorcându-ne spre stările primare,
care aparţin regnului animal. Trist. Sau poate mă
înşel.

(urmare din numărul trecut)

VII
Locul de zidire al unei mãnãstiri se alege singur... Se
aratã în vis sau aievea, foarte greu şi numai celui ales, celui
chemat – celui ce crede cu adevãrat, întotdeauna pe drumul
cel mai scurt spre Dumnezeu... Acolo apare Icoana Maicii
Domnului, în ţinuturi deobşte nebãnuite de nimeni ...
Numai acolo, în vârtej de stele albastre şi aurii strãlucesc
luminile icoanei, desupra unui lac fãrã fund, pe malurile
unui iaz sau deasupra fântânii ...
„... La fântâna cea tânãrã
Este o piatrã nestematã.
De piatrã cine-i rezematã?
Maica Lumii Luminatã
Maica Lumii îi grãia:
- Ieşi tu fiicã din fântânã
- Ba eu Maicã n-oi ieşi
Pânã tu Maicã ti-i duce
Unde-i târg de toate zile
Sã-ţi cumperi o mãturicã
Mãturi cerul de negurele
Pãmântul de pulberele
Şi de rele care-s grele ...”
(Folclor din Dobrogea – Constantin Brãiloiu, Emilia
Comişel şi Tatiana Gãluşcã-Crâşmaru)
... şi relele şi negurelele nu trec de zidurile mãnãstirii.
În legenda meşterului Manole, icoana apare pe o ruinã,
pe
„un zid prãbuşit
şi neisprãvit
câinii când îl vãd
la el se rãpãd
şi latrã-a pustiu
şi urlã a mortiu.”
(„Meşterul Manole – Doine şi Lãcrãmioare”, culegere
V. Alecsandri şi Al. Russo)
Într-o variantã muntenascã, şantierul aflat alãturi de un
iezer fãrã fund cu apã curatã, pentru a fi ferit de duhurile
nefaste, este pãzit de o icoanã, aşezatã într-un brad înalt:
„Ziua mi-o punea
Noaptea cã-mi pierea,
În iezer venia
Aici mi-o gãsia;
Şi iar mi-o punea,
Şi iar cã-mi pierea”
(Mateescu, 14. Gh. Vrabie – 1966 –
ed. Academiei, p. 80)
Locul apariţiei poate fi într-un copac de obicei paltin sau
frasin ca la Glavacioc sau „Mânãstirea dintr-un lemn”.
Ctitorul, fie cã e preot, cioban, voievod sau mare boier,
este atras magnetic de locul unde reapare aceeaşi icoanã,
nefãcutã de mâna omului. În momentul apariţiei e ceaţã, ca
în dimineaţa creaţiei, e ora când noaptea se îmbinã cu ziua, e
ora când lumea vãzutã se alege de cealaltã, când lumina se
alege de întuneric.
„... de dimineaţã
Pe nor şi pe ceaţã”
„mâine-n zori de zi
Pe rouã, pe ceaţã
Şi pe negureaţã.”
(„Meşterul Manole” – E.P.L. 1967 vol.II, p.102)
Locul apariţiei icoanei este exact axa misterioasã în
jurul cãreia se va ridica edificiul divin, punctul de
intersecţie a douã lumi, a douã linii, cea terestrã orizontalã,
şi cea înãlţatã etern spre Lumina Lumii împreunã formând
semnul Crucii.
În vremuri eroice locul zidirii este ales de zborul sãgeţii
voievodului, ca-n povestea Mânãstirii Putna, unde
Sihastrul îl ajutã pe Vodã sã afle locul ales prin voinţa
Preacuratei, locul arãtat de miraculaosa apariţie în
momentul suspendat între întuneric şi luminã, aflat în afara
Timpului, cum a fost la Învierea Domnului.
În final,eterna mişcare a apei, naşte din seria de
sacrificii, noi izvoare:
„Unde-mi cãdea
Cruce se fãcea
Şi de-alãturea
Cişmea izvora
Cu apã curatã,
Trecutã ptin piatrã
Cu lacrimi sãrate
De Caplea udate”
(G. Dem. Teodorescu, 470)
„de jertfa lui Hristos, a lui Manole, se vorbeşte în
„Legenda mãnãstirii Argeş”. Emanuel e aici Manole, iar
soţia, ziditã în peretele bisericii, e trupul sãu jertfit (în

greceşte feminin) la temelia ei. Dar în aceastã legendã,
tema Evangheliei a cãpãtat un potenţial emotiv şi intim.”
(„Câteva teme creştine în folclorul românesc” –
D. Stãniloae,
p.112 – S.Românesc, Craiova 1992)
Dar nãvãlea alt timp peste lume… Veneau apele mari.
Întâi se porni un zvon dinspre munte, adânc şi înfundat ca o
presimţire întunecatã, apoi apele începurã sã creascã,
tulburi, mâloase, aducând tot ce putea rupe, aduna, dizloca,
prãbuşi în calea lor, smulgând din cele mai întunecate
labirinturi ale istoriei, încercãri nebãnuite.
Oameni purtaţi de-a valma de şuvoaie sau refugiaţi pe
înãlţimi, ascultau sinistrul zgomot apropiindu-se cu sclipiri
metalice în bãtaia lunii ca o uriaşã armatã duşmanã, în faţa
cãreia nu poţi decât sã te retragi...
Şi parcã, pentru a nu fi auziţi toţi vorbeau nu ştiu de ce în
şoaptã, tremurând aşteptând înfriguraţi sã se mai întâmple
ceva ... Şi s-a întâmplat.
Un fulger brãzdã cerul şi aprinse uriaşa întindere de apã
roşie. Diluviile altui timp ardeau cu zgomot scoţând un fum
negru, gros, înecãcios ... În el dispãreau tradiţii, credinţe,
popoare, memoria unei lumi ce se destramã. Dar iatã ...
deasupra defileelor adânci apare din nou icoana
binecuvântatã, vorbind despre biserici scufundate în
nopţile istoriei, sub apele tulburi ale unui Apocalips
continuu, trãindu-şi în adâncuri viaţa lor tainicã.
Erau poveşti despre biserici înghiţite fie de apele
fluviilor venite sã acopere decadenţa Imperiului Bizantin
pãtruns de maladiile unei noi Rome incapabile sã
supravieţuiascã politic şi militar, sã apere leagãnul de aur al
creştinismului, fie de altele ce vor urma.
Aşa a fost înghiţitã de fluviu, fosta reşedinţã episcopalã
de la Pãcuiul lui Soare, cetate aflatã într-un ostrov al
Dunãrii de jos, unde Dunãrea se desparte în douã braţe ...
dupã cum demonstreazã istoricul şi arheologul Petre
Diaconu ... Şi se mai aminteşte printre ţinuturile cele mai
joase ale bãlţilor fluviului despre alte biserici furate de
adâncimi, mai ales undeva mai jos, spre nordul Sciţiei
Minor, unde Danubiul s-ar fi despãrţit în 7 braţe ...
Altele au fost înghiţite de mãri şi limanuri poate ca
pedeapsã pentru lipsa de solidaritate şi putere a creştinilor
ortodocşi, catolici sau armeano-gregorieni, incapabili sã se
opunã martirizãrii unui mucenic precum Ioan cel Nou, de
cãtre tãtari, la 1330 în Cetatea Albã.
Biserica din cetate ridicatã de Ştefan cel Mare a fost
spulberatã de pãgâni ... dar bisericile portului au fost
înghiţite de ape şi nepãsare ...
„Tot stau Doamne sã te-ntreb
- Când va fi veacul de apoi?
- Eu cu dreptul cã-ţi voi spune ,
Când va fi veacul de apoi!
Când va bate fii pe tatã,
Şi fiica pe maicã-sa
Atunci va fi veac de apoi!...
- Scoalã, Voina scoalã, dragã,
Cã nu ştiu ninge ori plouã
Ori din cer ne cade rouã ... ”
(Cetatea Albã, 9 aprilie 1928, p.138-139)
Dar cele mai multe biserici scufundate au rãmas dupã
construirea unor baraje hidroenergetice, când încã mai
existau creştinii dinainte de rãzboi care se temeau sã-şi
demoleze bisericile din perimetrul albiilor inundate şi s-au
acoperit cu totul, încetul cu încetul ... Lumea apelor le-a luat
în stãpânire dupã un ritual diferit de tradiţiile omeneşti ...
Aici, peştii înoatã printre catapetesmele acoperite de
alge şi plante acvatice, minuscule fiinţe ale adâncurilor îşi
fac loc printre odoare, pe strane încolãcindu-se lipitori,
şerpi de apã şi scoici ...
Peştii pãtrund pe uşile împãrãteşti parcã într-o tãcere
hieraticã, pe sub mesele sfinte, pe sub absidele altarelor
urmând curbele verzi ale bolţilor scufundate, sub ochii
tulburi ai unor sfinţi ce nu vor sa-şi dizolve fiinţa pe zidurile
reci.
Existã biserici scufundate unde clopotniţa încã mai
pãstreazã clopotele de aramã cu cântecul lor surd, neauzit,
dar ghicit la suprafaţã în zbuciumul tragic închipuit de
ochiurile apei.
Poate cã şi aici preotul nu a vrut sã pãrãseascã biserica şi
a rãmas acolo în faţa altarului ca un cãpitan de corabie din
timpurile vechi, hotãrât sã se scufunde odatã cu nava în
adâncimile mãrilor şi istoriei ... Preotul bisericii poate a
fugit, s-a ascuns; interesant, dar cine ştie, ... o încãpere din

adânc, din ansamblul bisericii n-a fost inundatã şi preotul sa ascuns acolo ... De aceea oamenii vedeau candele,
sfeşnice, lumânãri risipindu-şi luminile verzi în adâncurile
apelor ...
Sau oare a stat ascuns de lume, de prieteni, de familie,
singur cu rugãciunile, prin desişuri apropiate ...
Cea mai mare putere a omului este rugãciunea, prin ea
lucreazã Dumnezeu ... Preotul a stat ascuns, hãituit,
prigonit, a mâncat fructele pãdurii, jirul fagului, rãdãcinile
ierburilor, stufului, ierburile acvatice; a bãut apã sleitã din
izvorul cel mai apropiat care vara seca, a dormit pe pat de
muşchi şi de frunze, de ierburi uscate, fãrã teama cã cineva,
îi va descoperi ascunzãtoarea.
Dar dacã slujitorii catedralelor scufundate au cãpãtata
alt trup şi altã viaţã sub o formã neştiutã de ochii muritorilor,
ritualul sujbelor continuã, fãrã întrerupere, luminile din
adâncuri ne dezvãluie puţin din tainica lor existenţã ...
La Cinciş – Hunedoara1, dupã cum povestea pictoriţa
Gabriela Radu, cunoscând locurile, turla bisericii din vale
se vede ca o geamandurã semnalizând adâncimi unde poate
fi scufundatã o lume. La Biserica din deal inundatã pânã
aproape de bolţi se poate ajunge cu barca printre copacii
pãdurii subacvatice pânã sub bolţile rãmase neinundate,
trecând prin ferestrele smulse de viituri sau de profanatori.
Pluteşti cu barca într-o lume verde-albastrã pe cerul cãreia
printre stele pictate încã lumineazã icoanele Sfintei Treimi
sau ale Maicii Domnului înconjuratã de îngeri. La nivelul
vâslelor ajung capetele mucenicilor şi cuvioşilor
înconjurate de nimburi aurii tulburate de luminile verzi ale
jocurilor de ape ...
Când e linişte apa încremenitã oglindeşte stelele şi
icoanele bolţii. Îţi vine sã mângîi chipul divin ce te priveşte
parcã din adânc şi vezi umbra mâinii tale trecând parcã
muiatã în argint peste obraji şi veşminte sfinte, oglindite ...
Atunci barca ta nu mai pluteşte în incinta unei biserici
scufundate – pluteşte pe cer ...
Peste istorie se abate cea mai nenorocitã furtunã, un
uragan, fulgere şi ploi ... Cerul s-a întunecat ca într-o nouã
crucificare şi catapeteasma se rupe de sus pânã jos ...
În noaptea de Crãciun, biserica scufundatã se vede sub
gheaţã, îmbrãcatã în raze de lunã, rãsturnatã cu baza în sus
în urma unui neobişnuit fenomen de refracţie, asemenea
unui crater de unde erup energii misterioase ... Aurul
icoanelor şi aureolele sfinţilor lumineazã ca nişte fantastice
fãclii subacvatice dintr-o preocesiune tulburãtoare ...
Legenda româneascã a potopului pãstreazã imaginea
unei nave sub formã de bisericã cu prova sub formã de altar,
catargele sub formã de cruci şi turle, babordul şi tribordul –
abside ale naosului şi cu pupa în pronaos.
Legendele altor seminţii vorbesc despre ţinuturi unde nu
a avut loc niciodatã sfârşitul lumii. Nimeni nu-şi aminteşte
de vre-un potop. Dar, nava unui alt Noe – poate nu-l chema
tot aşa – pare a fi atins nişte dimensiuni de neînchipuit, încât
ar fi încãput în ea toate fiinţele care-au vieţuit pe pãmânt, de
la întemeierea lumii ... Se pomeneşte doar despre o parte din
prova, asemãnãtoare unui munte. Restul navei se pierdea
departe dincolo de orizont ... Se lucra la construcţia ei numai
noaptea. Ziua nu se auzea nici o mişcare pe şantier ... o
tãcere metalicã încremenea între marile subansambluri ...
Nava înconjuratã de ceţuri îşi ascundea meşterii şi nu se mai
ştia când a început construcţia. Zgomotele şantierului se
reverberau ca un imn al clopotelor scufundate, amplificate
de-a lungul bordajelor, varangelor, coastelor, nervurilor şi
compartimentelor ramificându-se în adâncimi pe tonalitãţi
tulburãtoare.
Iarna oceanul îngheţa pânã departe, ceţurile reci
înconjurau şi ascundeau nava, pânã când cãldura primei
raze tãia o crãpãturã adâncã în carcasa de gheaţã. O
trozniturã grea, ţipãtul unei tãieturi şi prin rana albastrã
nãvãlise roşu, oceanul. Nava începe sã se dizloce ca un
iceberg ajuns în ape mai calde purtând gemetele prãbuşirii
de-a lungul mãrilor şi timpului ...
Dupã atâta amar de vreme de când nici un marinar nu
mai avea curajul sã se avânte pe ape, de când nici o barcã nu
mai ieşea în larg, se vedeau la orizont plutind uriaşele ruine
ale navei ca un arhipelag metalic, blocuri de oţel, înalte,
depãrtându-se încet în curenţii reînviaţi.
Şi astãzi, fragmente din nava templu, au rãmas
împrãştiate ca nişte insule, risipite haotic în oceanele lumii,
nişte insule înalte şi abrupte, insule roşii sau negre, oxidate
acoperite de alge şi scoici pe care nu se aşazã niciodatã
pãsãrile oceanului în obositoarele lor cãlãtorii.
Apele pãmântului, cu siguranţã, pot vorbi o veşnicie
despre tainele tuturor bisericilor.
Cea mai veche atestare a legendei Meşterului Manole,
din 1648 aminteşte de un altfel de Noe a cãrui arcã se
dãrâma noapte de noapte, pânã la conştientizarea şi
împlinirea sacrificiului, pânã când apãrea
„o fântânã linã,
cu apã puţinã,
cu apã sãratã,
de lacrimi udatã ...”

(continuare în pag. 21)

(urmare din pag. 20)

VIII
Doamne, Doamne, mult zic Doamne,
Dumnezeu pare că doarme
Cu capul pe-o mânăstire
Şi de nimeni n-are ştire
Lucian Blaga, Antologie de poezie populară, Ed. P.L,
1966, p.3.
Nu, Dumnezeu nu doarme spune un vechi proverb
românesc, reîntâlnit şi-n înţelepciunea altor popoare, noi
dormim, uneori dormim tot timpul vieţii şi nu ne trezim
niciodată, nu deschidem ochii să vedem că Dumnezeu este
în tot ce ne înconjoară, în armonia şi echilibrul lumii, în
toate legile timpului şi universului. Şi nu-i nevoie de
apariţii spectaculoase pentru a ne da seama de prezenţa Lui.
Chiar semnul Crucii apare în infinite închipuiri, sub ochii
noştri.
Două femei din Roman descoperă in 1998 în secţiunea
unui fag două cruci perfect conturate; în copilărie am
admirat, într-o noapte, o uriaşă fereastră în formă de cruce,
în perdeaua de nori care acoperea tot cerul Bărăganului; sus
pe valea Ialomiţei am descoperit o piatră cenuşie care purta
conturul unei cruci albe, toate ca o dovadă că semnul Crucii
de pe muntele Golgotei ţi se arată aievea pentru a-ţi aminti
versetul de aur al Bibliei:
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat
pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică.
Ioan 3,16
Sunt convins că în copilărie nu aveam vedenii, dar îmi
amintesc ziua când m-am trezit în mijlocul câmpului,
singur, repetând înfricoşat Tatăl nostru.
Într-o zi de vară, caldă şi apăsătoare am văzut cum un
nor, mai întunecat decât ceilalţi, vine de departe de dincolo
de orizont. Se mişca altfel, ca o lamă de cuţit printre ei, prin
ei. Se apropia crescând cu iuţeală, de inima câmpiei şi se
cobora ameninţător şi greoi mai jos decât ceilalţi nori.
Aproape de pământ norul întunecat s-a divizat în uriaşe
stoluri de ciori, croncănind asurzitor, într-un zbor rotund,
flămând şi neliniştitor.
Valea se înegrise de atâtea păsări şi până departe se
mişcau ca o mare cuprinsă de furtună şi erau aşa de multe
încât oamenii surprinşi pe drumurile câmpiei spuneau că pe
când în jumătatea din dreapta câmpiei era ziuă, în stânga era
noapte şi-au trebuit să aprindă felinarele şi să ferească ochii
cailor şi copiii.
Când s-a luminat, după trecerea lor primul lucru pe care
l-am văzut erau două cruci vechi acoperite cu litere
chirilice, profilate pe cer.
Ca un semn că fiecare palmă de pământ este sfântă,
pretutindeni ţinuturile sunt presărate cu troiţe şi cruci.
Dintre nenumărate asemenea chipuri amintesc
întâmplarea povestită de Maria Gruianu, din Vasilaţi-Ilfov:
Erau vremuri arzând sub un soare cumplit, cu vite
moarte în bătătură, cu câmpuri nesfârşite crăpate adânc de
vânturile fierbinţi, cu fântâni secate şi paparude murdare la
care nu se mai uita nimeni, cu ţărani cu privirile stinse
adăpostiţi sub şoproanele curbate de prea multă dogoare
sau întinşi pe prispele acoperite cu trenţe sărace, parcă
nemaiaşteptând nimic...
O procesiune galbenă cenuşie purta moaştele Sfântului
Dumitru, pe acelaşi drum pe care au mers şi pe timpul
secetei de dinaintea războiului balcanic, unde acum se
ridică o cruce amintind popasul convoiului, după un drum
lung ce-a străbătut 49 de sate, fără să se arate vre-un semn
de ploaie, căruţa cu preţioasele moaşte n-a mai putut
înainta. Ofiţerii bulgari, care-au ordonat întoarcerea
moaştelor în Cadrilater, s-au dovedit neputincioşi în a urni
măcar cu o palmă sfânta povară. Au înţeles imediat că şi
acesta este un semn divin şi s-au retras aşa cum au venit.
După ei s-au arătat nori grei şi s-a pornit o furtună
nemaivăzută şi râuri de apă au năvălit din înălţimi stingând
jarul ce ardea în pieptul câmpiei şi al oamenilor, mântuind
pământul de însetare.
Nici o asemenea minune nu poate fi luată în deşert.
Orice abatere este pedepsită şi orice nedreptate este urmată
de suferinţe cumplite.
Tradiţia atribuie Focul de la Costeşti răzbunării Sfintei
Filofteia a cărei icoană a fost jefuită în noaptea ce-a urmat
unei asemenea procesiuni:
Focul de la Costeşti
Foaie verde flori domneşti
Cum, Doamne de mai trăieşti
Când oi sta să te gândeşti
Dă focul de la Costeşti!
Foaie verde viorea,
Ştiţi atunci când nu ploua,

Mari secetă era.
Foaie verde salbă moale,
Mureau vitele de foame.
......................................
Dară lumea ce făcea
La Argeş că se ducea
Ca s-aducă pe sfânta,
Pe Sfânta Filofteia
La Costeşti că mi-ş venea,
La biserică intra,
De-o slujbă mare făcea
Doamne,of, ce ploaie-mi da!
Dar noaptea preotul se strecoară în biserică şi jefuieşte
icoana sfintei de patru mahmudele:
..........................................
Iar Sfânta ce-i blestema
Să ardă biserica
În sara cu denia,
Tot cu denia cea mare
Să ardă şi mic şi mare
......................................
Tocma-n Vinerea cea Mare
Când e lumea la-nchinare,
Multă lume că erea,
În biserică loc n-avea
Şi mulţi grămadă că şedea.
Cum, neică, că se-ntâmpla?
O coroană s-aprindea
Focu-n seamă nu băga,
Podul că se aprindea.
.....................................
Tavanul de sus cădea
Că focu că-i cuprindea
..................................
Şi cu toţi ca mi-ş ardea
Mare jale că erea
....................................
Şi regina că venea
Când acolo ea sosea
Şi ea cenuşe găsea
Pe mame le-mbărbăta
Bani la toţi că mi le da,
Coşciuge de le făcea
Târna de jos c-o lua,
În coşciuge mi-o băga,
Mamele că se certa,
Pe oase asemenea...
-C-asta este fica mea!...
.................................
...Evanghelia scăpa
Cu mâna popii pe ea.
Ion Nijloveanu, Poezii populare româneşti, 1968,
ed. Minerva
Şi eu îmi caut de-a lungul şi de-a latul câmpiei, troiţa
închipuirii mele, aflată sub steaua mea, steaua sub care mam născut, o stea fixă între stelele aflate într-o veşnică
mişcare, o stea care-mi aparţine şi m-aşteaptă oriunde aş
rătăcii prin lume. La a doua venire sub această stea se va
găsi şi sufletul meu...
Aici revin să-mi regăsesc drumurile pierdute, să-mi
reîmprospătez spiritul, viaţa, rădăcinile cu luminile stelei
dăruite mie de la întemeierea lumii...
Când rătăceam în cele mai sordide labirinturi ale vieţii,
cuprins de viciile slăbiciunii mele, mă intorceam la crucea
ce se înălţa pe movila câmpiei luminate de razele stelei
mele.
Dar vai, pe ridicătura de pământ nu se înălţa decât o
cruce bătrână şi uscată purtând între braţe trupul firav şi
zguduit de chinuri nesfârşite al Mântuitorului... pe cap îi
inflorise cununa de spini cu maci roşii de sânge şi fruntea îi
era înobilată de aureola tuturor suferinţelor ce le-a îndurat
pentru această lume... În ochi îi rămăsese întipărită o tristeţe
atât de adâncă şi de sfâşietoare, buzele îi erau atât de crăpate
şi amare şi lacrimile îi săpaseră în obraji râuri atât de
dureroase şi fierbinţi, încât toţi cei adunaţi acolo şi-au dat
seama că nu se află pe movila umilă şi firavă din Câmpia
Soarelui ci că s-au adunat chiar pe dealul de răsărit al
Golgotei şi că în faţa lor se află însuşi Mântuitorul acestei
lumi pe care ei îl aşteptau în zadar, dar şi El îi aştepta pe ei
îndurând de mii de ani chinurile crucificării.
Şi atunci, pentru o clipă de rătăcire, au crezut că pentru
suferinţele lor nu există mântuire, nu există nici Mântuitor,

şi ca un simbol al jertfei eterne, pe muntele Golgotei sau
poate pe înălţimea din inima fierbinte şi tristă din nesfîrşita
Câmpie a Soarelui, Mântuitorul acestei lumi a rămas
răstignit pe vecie.
Atunci am înţeles că fiecărui om i s-a dat o răspântie.
Dar la fiecare răspântie se află şi o cruce. Eu am plecat sa-mi
caut pustiul în nemărginirea stepei, sa-mi adorm setea de
libertate. Crucea şi răspântia sunt semne că pot fi cel
răstignit sau cel ce răstigneşte.
O nelinişte subterană tulbură iar şarpele în culcuşul lui
de aramă, ierburile se schimbă în oţeluri albastre, o oaste
răzvrătită porneşte un război al câmpiilor verticale, vocile
altor lumi şi o dureroasă nepăsare blândă.
Mergeam alãturi de El spre Emaus, treceam printre ere
pe cãrãri milenare, prin tinereţe fãrã bãtrâneţe şi viaţã fãrã
de moarte, nu m-am oprit nicãieri, am tocit mii de încãlţãri
de piatrã, de lemn, de oţel pe drumul Lunii, Soarelui si
Vântului, de-a lungul şi de-a latul Istoriei Lumii.
Mergem alãturi de El spre Emaus.
Şi nu l-am cunoscut!
Pe drumul de întoarcere, regretele apar ca nişte fiinţe
dragi, unele de mult dispãrute, cu ochii încãrcaţi de lacrimi,
suferinţe şi reproş, apar din tristeţea lucrurilor fãcute, dar şi
nefãcute, lãsate sã aştepte lângã noi, agonizând ani de zile,
pânã ne pãrãsesc din pãcate pentru totdeauna… Atunci
începem sã murim încet ca într-un somn, ca într-un drum
fãrã întoarcere… pentru cã nimeni nu mai regretã
suferinţele nedrepte al celor chemaţi sa-i apropie pe oameni
de Dumnezeu.
În urma marilor inundaţii din 1970, mai jos de platforma
pe care se întinde Câmpia Soarelui, în locul unde Ialomiţa se
întâlneşte cu Dunãrea, câteva sate strãvechi au fost rase de
pe suprafaţa pãmântului de furia apelor dezlãnţuite… A mai
rãmas doar biserica şi nucul uriaş din curtea bisericii, în rest
totul a dispãrut în timpul diluviului.
Dupa câţiva ani, sã fi fost vreo nouã, pãrintele Gugu, a
adunat un grup de tineri şi s-a reîntors la biserica veche,
unde slujise o viaţã întreagã, sã desfacã lanţurile şi lacãtele
ruginite şi sã ţinã ultima lui slujbã de Înviere.
Era foarte bãtrân şi primãvara aceea îi adusese o
înviorare şi o nelinişte neobişnuite şi în jurul lui parcã
bântuia o vijelie nevazutã.
Dorea din tot sufletul sã mai cânte încã o datã înãlţãtorul
Imn al Învierii între zidurile care-l cunoşteau, îi cuprindeau
şi-i înãlţau glasul şi-l lãsau sã întârzie în ungherele boltite,
revãrsându-l apoi, ca pe un ecou adânc şi grav, peste
mulţimea adunatã.
Aceasta Înviere, renãştea în el vechi nostalgii şi dorinţe,
rãscolea amintiri plãcute sau dureroase. Numai aici în
bisericã se întretãiau cele trei cãrãri date fiecãruia, sã-şi
poatã mãsura viaţa dupã datina creştinã; botezul, cununia,
moartea.
La slujbã au venit mulţi creştini, mai ales tineri, şi l-au
însoţit la biserica uitatã în mijlocul câmpiei pustii dintre râu
şi Marele Fluviu.
Au tãiat drumul prin arãtura umedã şi bolovãnoasã,
peste întinderea neagrã a pãmântului pânã la zidul bãtrân şi
scorojit al bisericii.
Veniţi de luaţi luminã!
La miezul nopţii, s-au aprins lumânãrile şi Imnul
Învierii renãştea parcã sufletul satului dispãrut pentru
totdeauna:
Şi celor din morminte
Viaţã dãruindu-le
La plecare toţi purtau lumânãri aprinse. Era o noapte
fãrã stele, înaltã şi rece şi nici o adiere de vânt…
Drumul întoarcerii era presãrat cu lumini şi aluneca
încet şi strãlucitor ca un şarpe de aur de-a lungul câmpiei
pustii şi se revãrsa nesfârşit în cer… Pierdut în procesiunea
ce purta lumânari aprinse, pentru prima datã mi s-a pãrut cã
pãmântul lumineazã cerul sau poate numai întoarce spre
rãsãrit o pâlpâire din darul de luminã ce i s-a dat…
Am înaintat mai multe ore de-a lungul câmpiei
întunecate pânã când la orizont a mijit abia simţit un fir
tremurãtor de luminã. Pe digul înalt al canalului de irigaţie,
singurul loc ridicat puţin deasupra câmpului, se înfiripa în
noapte o muzicã imensã şi tulburãtoare ce se revãrsa calm,
peste întinderi, un adevãrat imn sfânt şi înãlţãtor.
M-am apropiat surprins şi încântat şi am vãzut
muzicanţii micii orchestre a bisericii A.Z.S. din Movila cu
toate instrumentele ce le puteau duce: alãmuri, instrumente
cu coarde, de suflat sau percuţie.
Se îndreptau, liberi şi netulburaţi, pe spinarea prelungã a
digului nãpãdit de buruieni uscate şi tufişuri ţepoase, spre
marginile nevãzute ale câmpiei, spre rãsãrit.
Şi noaptea se fãcu deodatã mai plinã şi mai strãlucitoare,
se reîntoarceau stelele şi vântul, şi noi purtam tãcuţi
lumânãrile Învierii înaintând de-a lungul unor albastre
câmpii verticale, spre cer…
Atunci am simţit cum El, paşea blând şi ocrotitor alãturi
de noi.
(continuare în numărul viitor)

(urmare din numărul trecut)

III. Chipurile lui Socrate
A. Silenul şi Matrioşca
13. Fãrã sã fi observat mãcar flacãra produsã de
aceastã apropiere de comoara tainicã a gândului socratic,
discipolul mânat de icoana diriguitoare a statuetei
prezintã semnele vizibile ale înţelepciunii maestrului:
“Aflaţi cã nici frumuseţea corpului nu-l intereseazã
deloc; nimeni n-ar putea crede cât o dispreţuieşte.” Dar,
mã întreb contrariat, chipul frumos al tinerilor nu face
parte din “frumuseţea corpului” ? Sau, la Socrate,
atracţia ascunde dezinteres şi dispreţ ? Explicaţia acestei
situaţii aparent contradictorii am gãsit-o tot în
confesiunea lui Alcibiade, acolo unde el povesteşte cum,
odatã, rãmas singur cu Socrate în odaie, „vrea sã-i fie pe
plac“ iar Socrate „zise cu tonul sãu adânc ironic, atât de
caracteristic şi obişnuit: - O, scumpe Alcibiade ! (...) Se
vede c-ai gãsit în mine o nemaipomenitã frumuseţe, total
deosebitã de trãsãturile cele frumoase ce se observã în
persoana ta. Dar vezi: adicã tu, descoperindu-mi-o, vrei
s-o împarţi cu mine, sã schimbi adicã o frumuseţe cu
alta, îţi pregãteşti un câştig mult mai mare decât al meu.
Tu-mi dai umbra frumuseţii şi vrei sã capeţi de la mine
frumuseţi adevãrate ! Ţi-ai pus în gând, cu alte cuvinte,
sã schimbi aurul meu pe aramã.”
14. Şi Alcibiade îşi continuã astfel firul întrerupt al
elogiului Maestrului sãu: „Nu-l intereseazã nici dacã
unul este bogat, nici dacã are parte de vreo cinstire din
acelea pentru care lumea de rând îl fericeşte. Toate astea
el le considerã bunuri fãrã de preţ, iar despre noi, ca
oameni, spune cã nu suntem nimic.” Cu alte cuvinte: ca
fiind înconjurat de aceste lucruri, omul nu are pentru
Socrate nicio valoare. “Vã asigur ! Ironizând şi jucânduse cu toţi oamenii, aşa-şi trãieşte el viaţa întreagã.” Aici
înţeleptul atenian pare asemenea unui zeu olimpian pus
pe şotii cu pãmântenii stupizi de la poalele muntelui
sfânt. Cãutând exemple în cartea luiDiogenes Laertios,
am dat tot de Alcibiade, care, se povesteşte, „i-a oferit
odatã un loc mare ca sã-şi zideascã o casã; dar Socrate
îi spune: <<Sã zicem c-aş avea nevoie de o pereche de
încãlţãminte şi cã tu mi-ai dãrui o piele întreagã; nu maş face de râs primind-o ?>>” Un alt exemplu, din
acelaşi: „Odatã Xantipa îl certa şi apoi îl udã cu apã, iar
el spuse: <<Nu vã spuneam eu cã tunetele Xantipei se
vor sfârşi cu ploaie ?>>”. (11,pp. 161-170)
15. “Dar când urmãreşte un gând serios, dacã
cineva îl deschide înãuntru, e de neînchipuit sã vezi ce
statui sunt acolo !” Şi eu care mã amãgeam cã Alcibiade
n-a vãzut strãlucirea magicã a înţelepciunii lui Socrate !
“Ci eu le-am vãzut odatã... şi mi-au apãrut divine, de aur,
frumoase şi atât de minunate, cã n-aş mai fi putut face
nimic altceva decât s-ascult îndatã ce mi-ar fi poruncit
Socrate !” Rezultã, la o primã lecturã, cã “un gând
serios” din mintea lui Socrate activeazã sau este
supradeterminat de o anume legãturã cu “statuile”
micilor zeitãţi din interiorul silenului, care, în acel
rãstimp cât alimenteazã funcţionarea gândului serios,
capãtã o aurã zeiascã. Poate fi vorba de un transfer de
energie de un fel necunoscut de la un acumulator divin la
un consumator uman, şi numai întrucât gândul omului
Socrate primeşte şi se hrãneşte cu ea, el poate deveni
“serios”, adicã o judecatã întemeiatã care este atât de
convingãtoare pentru Alcibiade, martor al acestui proces
tehnologic sui generis, încât o ascultã şi o urmeazã ca pe
o poruncã- ca şi cum ar fi mesaje oraculare ale Pithiei !
(...)
18. “Dar sã le deschidã cineva şi sã caute a pãtrunde
esenţa lor mai adânc ! Va gãsi, întâi, cã pe dinãuntru
sunt singurele pline de noimã; va recunoaşte, în al doilea
rând cã, fiind cu-adevãrat divine, conţin în ele
nenumãrate întruchipãri ale desãvârşirii, cã se referã la
o sumedenie de subiecte, cu deosebire la tot ce se cuvine
sã aibã în vedere unul care ţinteşte împlinirea sa ca om.”
Observ cum aici Alcibiade nu mai separã gândul serios
ca judecatã întemeiatã adresatã omului spiritual, pe de o
parte, de jocurile de cuvinte destinate omului de nimic,
de cealaltã parte, ci le stratificã într-o singurã formulã de
expresie: deasupra, la vedere în fiecare vorbã sau frazã,
este aşezat stratul popular, ironic şi jucãuş, iar dedesubt,
ascuns şi de cãutat cu mintea cercetãtoare ori cu suflul
inspiraţiei, se aflã stratul profund, serios şi elitist. Altfel
spus: aparenţã şi esenţã, coajã şi miez într-un acelaşi
fruct al gândirii. Mi se pare cã aşa se confirmã şi gândul
meu de la punctul 16.

B. Statuia lui Socrate de la Potideea
1. Am vãzut cum Alcibiade a încercat sã spunã
adevãrul despre Socrate folosind ca instrument de
investigaţie a propriilor amintiri comparaţia acestuia cu
statueta întredeschisã a unui silen. Acum ne putem
întreba dacã, în lipsa acestei icoane deschizãtoare de
porţi tainice cãtre interiorul lui Socrate, un simplu
privitor contemporan al acestuia ar fi putut mãcar bãnui
cã dincolo de aparenţa obişnuitã a omului viu din faţa lui
se aflã lucruri care îl depãşesc şi îl pun pe gânduri.
Rãspunsul îl gãsim tot în elogiul lui Socrate fãcut de
Alcibiade, atunci când ajunge sã se refere la întâmplãri
din timpul campaniei de la Potideea, unde s-au aflat
împreunã în anii 432-430 î.Hr.
2. Asediul cetãţii macedonene a reprezentat, pentru
Socrate vãzut de Alcibiade, câmpul de manifestare al
unor performanţe fizice şi spirituale uimitoare pentru toţi
cei încartiruiţi: “Sã amintesc însã cã acolo m-a întrecut
nu numai pe mine, în îndurarea muncilor militare, dar pe
toţi ceilalţi.” Primul lucru care îi vine în minte este
rezistenţa la foame şi sete a combatantului Socrate: ajuna
zile întregi ca o cãmilã şi, tot asemenea caravanei
deşertului sositã în oazã, mânca şi bea cât patru. “Şi n-o
fãcea fiindcã vroia, ci fiindca era silit.” Comparându-l
din nou cu ceilalţi, Alcibiade constatã cu satisfacţie
nestãpânitã: “Şi-i biruia pe toţi.” E de înţeles
entuziasmul tânãrului pentru maestrul iubit, pe care-l
întâlnea “regulat la masã”, însã ceilalţi luptãtori
atenieni cum sã fi perceput aceste fapte ? “Dar cel mai
minunat lucru dintre toate era cã totuşi nici un om nu l-a
vãzut beat pe Socrate, niciodatã.”Probabil cã
majoritatea era vãzutã altfel şi nu de puţine ori.
3. Iarna severã din acele locuri oferã prilejul relevãrii
unei noi capacitãţi uimitoare a lui Socrate: “Cât priveşte
modul cum rãbda asprimea iernii (şi-s ierni cumplite peacolo), fãcea adevãrate minuni. (...) era pe un îngheţ
înspãimântãtor; toţi ceilalţi, sau nu ieşeau din casã sau,
dacã vreunul se-ncumeta sã iasã, îşi lua cele mai
nãstruşnice veşminte, cea mai cãlduroasã încãlţãminte,
înfãşurându-şi picioarele fie cu postav, fie cu blãniţe de
miel.” Pe un asemenea ger, mi se pare o preocupare
normalã. Vorbesc din experienţã. “Socrate a ieşit cu
dânşii având aceeaşi hainã pe care o purta obişnuit şi
înainte; şi a ieşit desculţ şi a umblat pe gheaţã mai lesne
decât cei încãlţaţi.” Asta-i prea de tot ! “Iar soldaţii se
uitau cam chirâş la dânsul, ca la unul ce le-ar arãta
dispreţ.” Aici voiam sã ajung: observ cum acelaşi
comportament al lui Socrate este perceput ca fapt
minunat de un prieten care-i cunoaşte şi sufletul –
interiorul, miezul-, iar de ceilalţi oameni, care-i vãd doar
aparenţa corporalã – exteriorul, coaja comportamentului
şi spuselor -, ca dovadã de dispreţ.
4. Şirul revelaţiilor lui Alcibiade din campania de la
Potideea culmineazã cu încã “un lucru demn de auzit”
despre Socrate. Toţi amicii prezenţi la banchet îi
urmãresc povestirea fãrã sã-l întrerupã. “Începu a sta pe
gânduri într-un loc şi rãmase acolo în picioare,
meditând, chiar din revãrsatul zorilor. Apoi, cum nu se
lãmurea asupra obiectului cercetãrii sale, nu s-a mai
urnit din loc, ci a stat reflectând mai departe. Şi se fãcuse
miezul zilei şi oamenii se uitau la dânsul, minunându-se,
şi-şi spuneau unul cãtre altul cã Socrate stãtea în acel
loc din zori, meditând la te-miri-ce !” Observ cum toţi
cei care-l vãd în aceastã posturã îndelungatã îl privesc pe
Socrate cu respect şi uimire, ca şi cum s-ar fi transformat
în altceva, imobilismul lui vertical şi ochii acoperiţi de
pleoape, ca în somn, aducându-le în minte, nu se ştie de
unde, poate de la statuile venerate ale zeilor cetãţii, ideea
înaltã şi sacrã a meditaţiei.

5. Încerc sã-mi imaginezi statuia lui Socrate: în
picioare, neclintit şi cu privirea întoarsã spre propriul
suflet, este la fel de enigmaticã pentru cei care o privesc
precum sunt pentru mine statuile de pe insula Paştelui
sau blocurile de piatrã ce compun monumentul neolitic
de la Stonehenge. Silenul în carne şi oase, împietrit din
proprie voinţã ca de un semnal care opreşte circulaţia
pentru a permite sã treacã, în siguranţã şi netulburatã,
privirea plinã de grijã a ochiului minţii spre ceva foarte
preţios, dacã judecãm dupã rãstimpul acestei
înmãrmuriri. Luându-ne dupã legenda spusã de
Alcibiade la icoana statuetei, acum, când stã nemişcat o
zi şi o noapte, Socrate i-a ridicat capacul pentru a vorbi pe
îndelete, dar cu o anume mãsurã solarã, cu acele “mici
statui de zei” din sine însuşi – cum spune Alcibiade -, ori
cu daimonul sãu – cum va spune Socrate, şi eu, urmândul neabãtut.
6. Şi gândul, pe fazã, îmi aduce sub priviri imaginea
virtualã a lui Iov zãcând pe grãmada de cenuşã, cu trupul
şi sufletul ruinate de boalã şi de impactul prãbuşirii
sociale şi familiale. Aşa l-au gãsit cei trei prieteni care,
dupã ce l-au jeluit, “S-au aşezat acolo, lângã el, pe
pãmânt, şi-au rãmas aşa vreme de şapte zile şi de şapte
nopţi. Vãzând cât de mare îi este durerea, n-au scos în
vremea asta niciun cuvânt.” Iar Iov, statuie vie a
suferinţei omeneşti, se cãuta pe sine în solilocvii ca dupã
o catastrofã aerianã cãreia însuşi Dumnezeu îi cãzuse
victimã.
7. Amintirea lui Alcibiade despre statuia lui Socrate
de la Potideea se încheie astfel: “Şi când unii dintre cei
care-l vãzuserã îşi sfârşiserã, despre searã, lucrul, dupã
ce mâncarã, îşi scoaserã afarã paturile de campanie
(era varã atunci), atât ca sã se culce la aer cât şi spre a
urmãri dacã Socrate rãmâne şi noaptea acolo. Iar el
rãmase pânã s-a fãcut ziuã şi apãru soarele. Atunci zise
întâi o rugãciune cãtre soare, şi apoi se fãcu nevãzut.”
Mie îmi rãsare în minte acum o rugã din Eschil:
“Închinare ţie, luminã a soarelui şi ţie Zeus, care/ de sus
veghezi peste aceastã ţară/ şi ţie, celui ce domneşti la
Pitho !” - zeul Apollo. Şi nu pot sã reprim gândul unui
posibil rãuvoitor: rugãciunea lui Socrate cãtre zeii
cetãţii a durat doar o clipã, pe când înlemnirea lui în faţa
acelui nu-ştiu-ce din el - o veşnicie !
8. Dacã în condiţii deosebite – în timpul asediului, cu
zarva din jur etc. -, Socrate se putea concentra o zi şi o
noapte în mijlocul taberei, cum s-ar fi realizat acelaşi
lucru în timpuri normale de pace şi activitate cotidianã,
presupunând cã ce s-a întâmplat la Potideea nu e un caz
singular în viaţa lui ? Am în vedere ca loc al desfãşurãrii
unei astfel de meditaţii incinta casei sau a curţii,
oripieţele şi palestrele din Atena pe care le frecventa.
Dacã s-ar fi petrecut în public, ar fi ştiut toţi atenienii care
s-ar fi adunat acolo “ca la urs”. Mai de crezut ar fi cã
Socrate a preferat spaţiul domestic, ascuns vãzului lumii.
Dar de aici nu rãzbate nicio dovadã – dacã nu cumva
crizele de isterie ale nevestei sale nãbãdãioase n-ar fi fost
declanşate tocmai de stãrile extatice repetate şi iritante,
de neînţeles şi de neacceptat, ale unui soţ rupt total de
viaţa şi nevoile de subzistenţã ale familiei sale.
9. Rezultã cã imaginii unui Socrate comunicativ în
spaţiul comunitar trebuie sã-i adãugãm imaginea unui
Socrate retras în sine, izolat într-un ungher al casei sale,
nevãzut de nimeni şi ştiut doar de membrii familiei.
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Cum? În luna decembrie a anului trecut intrau în
colecţiile Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu”
Ialomiţa primele 20 volume ale Manuscriselor
Principelui Dimtrie Cantemir iar acum, în luna
octombrie, mai exact în data de 5 octombrie, cu ocazia
Salonului anual de carte, ediţia a XXI-a, au ajuns şi
ultimele 5 volume dintr-o serie care ar putea număra 100
de volume, în funcţie de permisivitatea la multiplicare a
celor 10 ţări care mai deţin manuscrise „Dimitrie
Cantemir”.
De ce Dimtrie Cantemir? Supranumit „cel mai
ilustru principe al mileniului”, domnitorul Moldovei,
Principe Serenissim al Rusiei, Paşă cu trei tuiuri al
Porţii Otomane, Dimitrie Cantemir a fost primul român
ales membru al Academiei din Berlin în anul 1714, în
opera lui, influenţată de umanismul Renaşterii şi de
gândirea înaintată din Rusia, oglindindu-se cele mai
importante probleme ridicate de dezvoltarea socialistorică a Moldovei de la sfârşitul secolului al XVII-lea
şi începutul secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir sa născut la 26 octombrie 1673 şi s-a stins la 21 august
1723. Fost domn al Moldovei în perioada martie - aprilie
1693 şi între 1710 - 1711, Dimtrie Cantemir s-a născut
într-o familie de nobili ai Moldovei şi a fost autor,
cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof,
istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic şi
scriitor moldovean. Autorul, unul dintre marii umanişti
ai Europei are printre pricipalele opere Divanul sau
Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului
cu trupul, scrisă în română fiind prima lucrare filozofică
românească. —Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis
Imago o altă lucrare filosofică, binecunoscuta —Istoria
ieroglifică, scrisă la Constantinopol în română în
perioada1703 - 1705 în care Dimitrie Cantemir
satirizează lupta pentru domnie între boierii din ţările
române. Această luptă alegorică se reflectă printr-o
dispută principial-filosofică între Inorog şi Corb.
Lucrarea cuprinde cugetări, proverbe şi versuri care
reflectă influenţa poeziei populare. O altă lucrare de
referinţă pentru istoria omenirii este —Istoria Creşterii
şi Descreşterii Curţii Otomane scrisă în limba latină
între 1714 şi 1716. În această lucrare, Dimitrie Cantemir
a relatat istoria imperiului otoman şi a analizat cauzele
care ar fi putut duce la destrămarea sa. Lucrarea a fost
tradusă şi publicată în limbile engleză, franceză şi
germană. —Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor,
scris mai întâi în latină şi tradus ulterior de autor în limba
română cuprinde istoria românilor de la origini până la
descălecare şi Descriptio Moldaviae (Descrierea
Moldovei), scrisă în latină în perioada 1714 - 1716 pe
când trăia în Rusia, la cererea Academiei din Berlin.
Alte lucrări remarcabile ale principelui Dimtrie
Cantemir sunt Compendiolum universae logices
institutionis (Prescurtare a sistemului logicii generale),
Monarchiarum physica examinatio (Cercetarea
naturalã a monarhiilor), Sistema religiei mahomedane
în rusã, Cartea muzicii (Kitab-i-musiki). Cartea muzicii,
scrisã în limba turcã, este una dintre primele lucrãri ale
savantului domnitor, conceputã în perioada vieþii
acestuia din Istanbul, pe când era “zãlog la domnie” al
tatãlui sãu, Constantin Cantemir. Lucrarea cuprinde un
studiu aprofundat al muzicii otomane laice ºi religioase,
primul sistem de notaþie muzicalã al muzicii otomane.
Datorită acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a intrat în
istoria muzicală a Turciei ca fondator al muzicii laice şi
studios al celei religioase sub numele de Cantemiroglu
(fiul lui Cantemir).

Cine ?
Sub coordonarea scriitorului şi filozofului
Constantin Barbu, într-o ediţie de lux, aceste prime 25
de tomuri din „Integrala manuscriselor Dimitrie
Cantemir”, sunt la Slobozia, în alte câteva biblioteci din
ţară dar şi la Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei
Ruse, care a achiziţionat aceste volume, după ce a
aprobat scanarea documentelor aflate de sute de ani în
Arhivele Speciale din Moscova. Bibliofilii sunt unanim
de acord că această ediţie este una dintre cele mai
frumoase din istoria tiparului românesc, însumând 25
volume color cu peste 15.000 pagini, legate artistic în
care apar studii introductive de Constantin Noica,
Lucian Blaga sau George Călinescu. Alături de
Constantin Barbu, în aceste demersuri de a publica
manuscrisele, s-a aflat şi prof.univ.dr Deaconescu de la
Universitatea din Craiova.Cunoscut cadru universitar,
prof. Deaconescu a predat între anii 1984-1990 cursul
de Limbã, culturã şi civilizatie românã, la Universitatea
din Belgrad, R.S.F Iugoslavia. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România din anul 1991 şi Membru al
Asociatiei Ziariştilor din România din 1996, Ion
Deaconescu a publicat o serie de titluri din domeniul
relaţiilor internaţionale, al retoricii politice, al analizei
limbajului politic, al jurnalismului politic şi studiilor
culturale est-europene şi acum s-a ocupat îndeaproape
de Manuscrisele Cantemir. Nu trebuie uitat editorul
domnul Paul Tudor, inginer de avioane, care deţine
Editura Fundaţiei Culturale “Paul Tudor” sub egida
cãreia a apãrut integrala.
Din Colectivul de onoare al acestei ediţii fac parte
academicienii: Alexandru Surdu, Andrei Eşanu, D.
Vatamaniuc, Mihai Cimpoi dar şi Excelenţa Sa domnul
Alexander Churilin, Ambasador al Federa?iei Ruse în
România în perioada 2005-2012, Viktor Kirillov,
Moscova, Alexander Vasiliev – Prim Secretar M.A.E. al
Federa?iei Ruse, prof. univ. dr. Corina Adriana
Dumitrescu, Rectorul Universitãţii Creştine „Dimitrie
Cantemir“. Din Consiliul Ştiinţific fac parte: Irina
Popova, Director al Arhivelor M.A.E. – Moscova,
Michael Ryzhenkov, Director al Arhivelor de Acte
Strãvechi –Moscova, Evgeny Rychalovscky, Arhivele
de Acte Strãvechi – Moscova.
Constantin Barbu este eseist, poet şi editor, s-a
nãscut la 26 ianuarie 1954 şi este absolvent al Facultãţii
de Filologie, Universitatea din Craiova. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, Barbu
a fost bursier al Guvernului francez, publicând primul
articol în revista ,,Ramuri'' în anul 1975. Discipol al
marelui Noica, Constantin Barbu ,,exceptional de
înzestrat pentru lucrãri de erudiţie şi istorie literarã “ este
autorul mai multor Proiecte Naţionale, cum sunt
Integrala Mihai Eminescu si Integrala Dimitrie
Cantemir. Constantin Barbu a primit o serie de premii,
cum ar fi Premiul Internaţional pentru eseul L 'Univers
et le Vers, Bruxelles (1991) şi Premiul pentru criticã şi
istorie literarã acordat de Academia Internaţionalã

„Mihai Eminescu'' pentru activitatea din 2010. Prima sa
carte Rostirea esenţialã.Eseu despre reamintirea Fiinţei
(1985) o carte de metafizicã a fost foarte apreciatã de
pãrintele Stãniloaie, Edgar Papu, şi Marin Sorescu. Alte
titluri publicate de autorul Constantin Barbu, aflate
deasemenea în colecţiile Bibliotecii Judeţene sunt:
Încercarea asupra temeiurilor limbii româneşti,
Craiova, Scrisul românesc,1989, Eminescu.Poezie şi
nihilism, Craiova,Editura Pontica, 1991, cît şi cãrţile de
poeme: Iluzia regalã, Elegiile Absenţei, Versiuni ale
Vidului, Limba distrusã, Carte despre singurãtate,
nebunie şi moarte.
Cât?
I. Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago
II. Loca Obscura in Cathechisi, quae ab anonymo
authore slaveno idiomate edita et Pervoe ucenie
otrokom intitula est, dulucidata authore Principe
Demetrio Cantemirio
III. Institutio Logices Idest De philosophiae
instrumentali Arte Habitus.
IV. Incrementorum et decrementorum
Aulae
Othmannicae(I)
V.Incrementorum et decrementorum Aulae
Othmannicae(II)
VI. Historia incrementorum atque decrementorum
Aulae Othmmanicae,
1.Dell Accrescimento e Decadenza
Dell Impero Othomano o sia Epitome della Istoria
Turca. Parte prima che contiene l'accrescimento dal
MCCC al MDCLXXII.
2.Annotazioni
VII. Istoria Ieroglificã
VIII. Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor
IX. Curanus. De Curani etymologico nomine
X. Ioannis Baptistae Van Helmont Phisices
universalis doctrina et christianae fidei congrua et
necessaria philosophia (I)
XI. Ioannis Baptistae Van Helmont Phisices
universalis doctrina et christianae fidei congrua et
necessaria philosophia (II)
XII. De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri
Panegiricul Sfântului Dumitru
XIII. Jurnalul persan
XIV. Incompendiolum Universae Logices
Institutionis
XV. Diploma de la Luþk
XVI. Uimitoarele revoluþii ale dreptei rãzbunãri a
lui Dumnezeu asupra familiei lui Brâncoveanu ºi a
Cantacuzinilor vestiþi în Þara Româneascã
XVII. De Antiquis Dacia nominibus
XVIII. De Antiquis et Hodiernis Moldaviae
Nominibus
XIX. Satire de Antioh Cantemir
XX. Arhiva Serghei Cantemir
XXI. Coresponden?a dintre Antioh Cantemir, Maria
Cantemir, Constantin Cantemir (I)
XXII. Coresponden?a dintre Antioh Cantemir, Maria
Cantemir, Constantin Cantemir (II)
XXIII. G.F. Müller Jurnalul prin?ului Dimitrie
Cantemir
Biografia lui Demetrius Cantemir
XXIV. Notationes quotidianae de Ivan Iliinski
XXV. Manifestul lui Pentru cel Mare
Mândri că păstrăm şi punem în valoare volume de o
asemenea importanţă, invităm profesorii, cercetătorii,
masteranzi sau doctoranzi, cititorii pasionaţi de istorie,
filozofie şi nu numai, să se adreseze Bibliotecii Judeţene
„Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Sala de Lectură pentru a
studia Manuscrisele CANTEMIR.
Mihaela Racoviţeanu

Aseară,
trebuie c-am fost ucis cu umbra unei flori vetuste,
altfel nu se explică faptul că, dimineaţa,-n zori,
mi-am găsit disperările binedispuse.
Deşi inima crede că, după ce mori,
niciun somn nu e mai dulce ca somnul dinaintea
morţii,
o droaie de cărări distruse fac curte unui munte
sub balamaua porţii,
gândindu-se că,-ntrucândva, prin truda lor,
s-a rătăcit, patetic,
aparenţa mea.
– Uite,
se-nfoie o cărare nevolnică, privind-o-n ochi pe
cea peltică –,
pe speza mea se duc întruna,
pe ger,
pe frig, caniculă sau ploaie,
ofrande fragede sau tânără bunică, să-i smulgă
fericirii
din coroană – nu mult –
acolo,
două paie.
Iar cel care spre ceruri privirea le-o ridică,
le-ar da-n grădina edenului
cică
o nirvana. Şi îngeri păzitori cu aripi care nu se
strică.
Vă jur pe frunza slobodă de mur, nu e nimic
adevărat…!
Sunt gloanţe seci cu damf de mac.
S-a spus c-ar fi un fante betonat, un leu sălbatic,
nelalocul lui,
un bivol cu tălăngi la căpătâi.
Ei aş!
E-un vierme şubred de gutui, un cui bolnav de
gută; este,
pe şleau,
năluca nimănui. O cutră.
– Pardon, surato – rosti în vârf de limbă cărarea
sâsâită,
nepermiţându-i să-şi termine parola începută –,
invidioasă şi haină, cum te ştiu, ţi-ai trage şi tu
ibovnic,
dar cine să te placă?! Omida din polată?
Răcoarea din cerdacul unui dric?
Şi sinceră să fiu,
eşti mare dobitoacă! Râvneşti la râme şi la scoici,
când,
până ieri,
nu te-au plăcut nici răposaţii porci.

Daca Nobel-ul pentru literatura s-ar acorda
pentru dragoste, atunci Nichita ar fi singurul
câstigator, an dupa an, pâna ce suedezii plictisiti si
invidiosi l-ar desfiinta. O sa îmi spuneti ca Poetul
este mort si acest premiu nu se acorda mortilor, iar
eu o sa va rog sa va pipaiti, sa va priviti în oglinzile
sugubete care va opresc numai pentru ele imaginea
si nu mai trimit înapoi nimic sau sa va acoperiti
inima, asa într-o doara, cu o frunza, cu ceva… Daca
Nichita ar fi murit, ţara lui s-ar fi transformat într-un
pustiu al plângerii, unde lacrimile adunate în torente
ar fi sters si ultimele urme de viata.
Spun prietenilor si dusmanilor, femeilor si
copiilor, guvernului si bisericii ca la anul sa-l
propunem pe Nichita Academiei suedeze si daca ei
nu cred ca este înca viu, sa vina aici si sa cerceteze.
Sa ne aduca ei dovezi despre moarte. Ma tem ca vor
pleca schiopatând usor ca sa nu striveasca saruturile
lipite de talpi.
Nichita Stanescu nu a asteptat niciodata cu
sufletul la gura decizia acordarii premiului. El
primise Nobel-ul iubirii noastre cu mult înainte si se
lauda peste tot cu el. Invers ar fi groaznic! Îmi aduc
aminte de momentul în care Mircea Dinescu a
primit premiul Uniunii Scriitorilor si întrebat fiind
cum se simte i-a replicat reporterului: „Arat eu ca un
om care tocmai a primit un premiu!?” Era tânar si
frumos, o frumusete ce nu se învata în scolile de
estetica. Frate bun cu Nichita, nici Dinescu nu a
cersit nici o patalama oficiala pentru iubirea pe care
o împarte celorlalti.
Mo Yan, laureatul din acest an, a primit critici
din partea unor confrati, ba ca nu este disident, ba ca
nu apare pe la televizor si nu scrie editoriale în presa
chineza, ba ca nu stie Cartarescu nimic despre el. În
arta, premiile sunt ca apa de ploaie, „eurovisioane”
împartite pe criterii greu de înteles de noi, oamenii
simpli. Nu cred ca ar trebui sa uitam ca cel ce a

– Ştii tu…! Eu, draga mea –
se-nşurubă în vorbă cărarea expulzată dintr-o stea
–,
n-am niciun interes…,
nu port turban, nu port nici fes, ci doar o urmă de
stigmat,
aşa cum mama m-a lăsat.
De-aceea spun, sub bor de pălărie,
că dumnealor – ofrande reci, de meserie, cu
buletin scuzabil,
de asfalt –
n-au urmă de mândrie. Iar, pe de-asupra, gura le
miroase
a ceea ce-au mâncat! Şi-a cine ştie…
Am zis…! Mă iartă, Doamne, la sân cresc puiul
unui drac!
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instituit premiile, Alfred Nobel, a vrut sa-si
rascumpere într-un anume fel vina unei inventii care
l-a îmbogatit. Cu siguranta ca gestul sau i-a alinat o
secunda din remuscarea descoperirii dinamitei, dar
numai o secunda. Restul a fost umplut de bani. Din
aceasta perspectiva ar trebui sa fim mai întelegatori
cu cei ce împart aceste premii.
Nu ar strica nici sa învatam din experienta anului
1964, atunci când Jean-Paul Sartre refuza Premiul
Nobel pentru literatura. El spunea în scrisoarea
adresata Academiei suedeze: „Motivele personale
sunt urmatoarele: refuzul meu nu e un act
improvizat. Am refuzat întotdeauna distinctiile
oficiale. Dupa razboi, în 1945, când mi s-a propus
legiunea de onoare, am refuzat desi aveam prieteni
care erau în guvern. La fel, n-am dorit niciodata sa
intru în Collège de France asa cum mi-au sugerat
unii dintre prietenii mei. ...... Un scriitor trebuie sã
refuze sã se lase transformat în institu?ie, chiar dacã
acest lucru are loc sub formele cele mai onorabile,
cum este cazul acum”.
Daca am fi avut urechi am fi auzit. Din punctul
meu de vedere nu este frumos sa-l refuzi, tot asa cum
nu este frumos sa-l cersesti. Dar, ce stiu eu! De câtiva
ani buni ne-am pricopsit cu o noua institutie, cea a
lui Mircea Cartarescu – viitorul laureat român al
Nobel-ului. Acest fapt îi face rau în primul rând lui,
caci institutiile strâng în ziduri o raceala
incompatibila cu iubirea. Sau, asa cum spunea
poetul: „taranul de când cu electrificarea/ întelege
cum stau lucrurile pe planeta/ se indigneaza gratios
în mijlocul pogoanelor sale/ de situatia din cipru si
liban/ pândeste satelitii si le smulge/ aparatura
electronica ba/ plozilor nu uitati bateriile solare/ sa
ne-ncalzim la chindie conserva de fasole/ cu
cârnaciori produsa la fetesti/ ba dati în câini lumea e
mica…….”
Dan Elias

Şi spusele rostite s-au veştejit pe floarea de
dovleac!
Din raţiuni discrete şi sus-puse
o droaie de cărări distruse, tăiate pe sub munte, sau răsfirat
ca o peltea. Şi-au curs în umblet peste scabroasa
aparenţă-a mea.
… Of, nici nu ştiu ce să mai zic!
Probabil că aseară s-a întâmplat să fiu din nou ucis
cu umbra
unei flori. De aceea, dimineaţa,-n zori, disperările
au tras
cu zâmbete ciudate în iarba din ninsori.
Hasta la vista, tristă surcea! De-aici, spre abis
cărarea o ia.

REDACŢIA
REDACTOR ŞEF - Gheorghe DOBRE
CRITICÃ - Titi DAMIAN
PROZĂ - Ioan NEŞU
POEZIE - Costel BUNOAICA
TEATRU - Şerban CODRIN
FILOZOFIE - dr. Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE,ARHEOLOGIE - dr. Florin VLAD, Vitalie BUZU
ARTĂ - Ana-Amelia DINCĂ
MUZICĂ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIŢII POPULARE - Răzvan
CIUCĂ, dr. Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE, Doina
ROŞCA, Mihaela RACOVIŢEANU
INTERVIU, REPORTAJ, ESEU - Ion ALECU, Vasile
IORDACHE
TEHNOREDACTARE : Veronica PANŢURU

