Redactor şef: Gheorghe Dobre

www.revistahelis.ro

„Totul e simplu, atât de simplu, încât / devine de neînţeles“ Nichita Stănescu

Editori:

• Asociaţia Culturală
HELIS

REVISTĂ DE CULTURĂ - ISSN 1584-5672 • ANUL X, nr. 9 (113), septembrie 2012 • Apare lunar la SLOBOZIA • 1,0 LEI

1 OCTOMBRIE ORA 11.00
DESCHIDEREA OFICIALĂ A SALONULUI
• PREZENTAREA EDITURILOR DIN IALOMIŢA
• ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORI IALOMIŢENI
5 OCTOMBRIE ORA 11.00
CARTEA JURIDICĂ ŞI DE ISTORIE
MANUSCRISELE CANTEMIR
Invitaţi:
Mihaiu Şanţa – autor, Procedura medierii conflictelor,
Primul cod de procedură de mediere a conflictelor, Ed.
PIM, Iaşi, 2012
George Niţulescu – jurist, autor
Prof.univ.dr Ion Deaconescu – îngrijitor ediţie,
Integrala Manuscriselor Cantemir, Editura Fundaţiei Paul
Tudor, Bucureşti, 2010
Constantin Barbu – autor, îngrijitor ediţie, Integrala
Manuscriselor Cantemir, Editura Fundaţiei Paul Tudor,
2010
Paul Tudor - editor, Editura Fundaţia Paul Tudor
8 OCTOMBRIE ORA 11.00
CARTEA ISTORICĂ LA TRITONIC
ARTE E CULTURA. Acordarea premiilor ARTE E
CULTURA, Italia 2012

CONTABILITATE
LANSARE DE CARTE
Invitaţi:
Prof.univ.dr. Corina Graziella Dumitru – coautor, Ghid
de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în
domeniul agriculturii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2012
Camelia Malama – coautor, Ghid de aplicare a
reglementărilor contabile naţionale în domeniul
agriculturii, Editura CECCAR, Bucureşti, 2012, preşedinte
CECCAR Filiala Ialomiţa
Mihaela Cosma – director executiv, CECCAR Ialomiţa
22 OCTOMBRIE ORA 11.00
CARTEA DE LOGICĂ, FILOZOFIE ŞI
SOCIOLOGIE
LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE
ANUL CARAGIALE. Integrala I.L. CARAGIALE,
ediţia Zarifopol - Cioculescu
Invitaţi:
Acad. Alexandru Surdu – autor, Filozofia modernă,
Itinerarii logico-filozofice, Editura Tipo Moldova, Iaşi,
2010
Prof.univ.dr.Cătălin Bordeianu – autor, Contradicţia
sociologiei, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011, Scrieri
sociologice, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012
Florin Busuioc – editor, Editura Vasiliana, Iaşi
24 OCTOMBRIE ORA 11.00

Invitaţi:
Monica Ramirez – autor, Seductia apei, Editura
Tritonic, Bucureºti, 2012
Bogdan Hrib – coautor, Blestemul manuscrisului,
Editura Tritonic, Bucureºti
Rãzvan Dolea – coautor, Blestemul manuscrisului,
Editura Tritonic, Bucureºti
Marinela Baran- Director Grup editorial Tritonic
15 OCTOMBRIE ORA 10.00
ZIUA CĂRŢII PENTRU COPII
LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE,
CONCURSURI PENTRU COPII
Invitaţi:
Elena Bolânu – autor, cărţi didactice pentru preşcolari
Mihai Ciobanu – autor, Aventurile pisicii CoadăCoadă, Editura Aramis, Bucureşti, 2011
Alina Nicolae Perţea – autor, reprezentant Editura
Aramis, Bucureşti
17 OCTOMBRIE ORA 14.00
COLECŢIA GHIDURI PROFESIONALE DE

ZIUA CĂRŢILOR MUZICALE. MUZICA VIVA.
LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE
Invitaţi:
Theodor Grigoriu – compozitor, autor, Vă rog, reveniţi,
dragi maeştri!, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2012
Prof.univ.dr.Grigore CONSTANTINESCU – critic
muzical, autor, O istorie a muzicii în pas de dans, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011
Florinela Popa - autor, Serghei Prokofiev, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012
Dan Dumitru – Director, Ed.Didactică şi Pedagogică
26 OCTOMBRIE ORA 11.00
ROMÂNII ŞI ROMÂNIA ÎN ISTORIA
CONTEMPORANĂ
LANSĂRI DE CARTE: JURNALUL
MAREŞALULUI ANTONESCU; PENTRU
LEGIONARI. JURNALUL LUI CORNELIU ZELEA
CODREANU
AMITA BHOSE - DIN INDIA ÎN ROMÂNIA LUI
EMINESCU

Întrunitã în şedinţa Biroului Executiv din data de 16 iulie 2012 la Piteşti, conducerea Societăţii de
Ştiinţe Istorice din România a decis în unanimitate atribuirea Premiilor Naţionale pe anul 2011 unor
distinşi istorici, pentru cele mai valoroase lucrări istoriografice. Astfel, Premiul ,,Gheorghe
I.Brătianu” a fost acordat Prof.Relu Stoica, pentru lucrarea Contribuţii bibliografice la istoria
judeţului Buzău, Premiul ,,Constantin C.Giurescu” Prof. Mihai Adafini, pentru lucrarea Sfânta
luminã a învãţăturii şi apostolii ei. Istoria şcolii pancene (1856-2011),Prof. Nicolae Cristea, pentru
lucrarea Imaginea publicã a monarhiei în România (1866-1947), Premiul ,,Aurelian Iordăchescu”
Revistei ,,Tezaur” a Filialei Societăţii de Ştiinţe Istorice-Buzău etc.
Prestigiosul Premiu Naţional ,,A.D.Xenopol” a fost acordat istoricului Ştefan Grigorescu, pentru
lucrarea Cãpitanii lui Mihai Viteazul, apărută în anul 2011 la Editura Univers Ştiinţific, Bucureşti. De
remarcat faptul că este al doilea Premiu Naţional obţinut pentru o lucrare istoriograficã, dupã cel din
anul 2007, pentru profesorul şi istoricul originar din ţinutul Ialomiţei.

Invitaţi:
Prof.univ.dr.Gheorghe Buzatu - autor, îngrijitor ediţie
Pace şi război (1940-1944). Jurnalul mareşalului Ion
Antonesc,, Pentru Legionari, Editura Tipo Moldova, Iaşi,
2011
Aurel Ştefanachi – editor, Editura Tipo Moldova, Iaşi
Maria Grapini – Consul onorific al Ambasadei Indiei la
Bucureşti
Carmen Muşat Coman – editor, Editura Cununi de stele,
Bucureşti
29 OCTOMBRIE ORA 11.00
ULTIMUL REBREANU
LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE
Invitaţi:
Ilderim Rebreanu – autor, Spectre în labirintul uitării,
Editura ZIP, 2012, Târâmul Diavolului, Editura AGORA,
Bucureşti, 2010
Victoria Milescu – autor, Sub steaua câinelui, Ed.
Tracus Arte, Bucureşti, 2012
Ioan Gabriel Puşcă – editor, Editura ZIP, Bucureşti
Petru BOTEZATU – autor, Beresith, Cahul, Republica
Moldova, 2012
31 OCTOMBRIE ORA 11.00
INCHIDEREA OFICIALĂ
MONOGRAFII ŞI SCRIITORI DIN IALOMIŢA

Marian Ştefan - p. 1-14-15 - O lume care a fost,
dar trăieşte încă datorită celor care au scris despre
ea cu pasiune şi dăruire.
I . Neşu – p. 4 - Aştept romanul.
Marius Stan – p. 5 - Deja m-am obişnuit cu
amprenta prozei dumneavoastră, inconfundabilă,
originală.
Vasile Poenaru – p. 6 - Poezia dumneavoastră
sună frumos dar nu transmite emoţie. Este prea
barocă, metaforic vorbind, sufocând licenţios
acea scânteie care trebuie să ajungă la sufletul
cititorului.
Vara nebună – p. 13 - Textul nu este semnat,
dar sunt convins că numai d-l Vasile Iordache îl
putea scrie.
Florian Abel – p. 13 - Sunteţi inimitabil şi
sclipitor. Continuaţi!
Rotaru Grigore Decamboru – p. 19-21 - De ce
nu scrieţi o carte? Numai astfel puteţi conserva
memoria satului şi zonei dumneavoastră
geografice.
Al. Bulandra – p. 22 - Câteodată am impresia
că vă repetaţi, irosindu-vă energia pe un subiect
răstălmăcit pe toate feţele încă dinaintea
creştinismului. Încercaţi ceva mai nebiblic, mai
captivant. Vă admir geniul introspectiv şi tocmai
de aceea mi-am permis acest sfat.

Marin Marian – p. 16-17 - Cu toate că am
vizitat deseori muzeele respective, comentariile
le fac doar prietenii mei pictori, eu rămăn cu
impresiile, drept pentru care nu am reuşit
niciodată performanţa dumneavoastră de a scrie
ceva despre un tablou.
Radu Munteanu – p. 23 - Un mod original de a
surprinde realitatea cotidiană, o poveste
fantastică ancorată într-un timp nedefinit.
Dan Elias – p. 1-3 - Interesant.
Valeriu Stoica – p. 7 - Va ieşi o carte minunată,
amalgamând rigoarea ştiinţifică cu libertatea
stilistică a romanului.
Lili Balcan – p. 8 - Continuaţi.
Dan Elias; Ion Rosioru – p. 9 - Două
personalităţi multivalente şi imprevizibile.
Diana Zaharia; Gheorghe Dobre - p.10 - Eu
personal sunt fericit când văd tineri care citesc,
frecventează evenimente culturale şi iau
interviuri. Încurajaţi-i!
Ion Roşioru – p. 11 - Nu cunosc autoarea şi nici
opera ei.
F.M. Ciocea – p. 24 - Inconfundabil.
Ion Cioran – p. 24 - Frumos!
P.S. - Ieşirile dumneavoastră la Sibiu şi Rm.
Sărat mă bucură. Deschiderea aceasta nu face
decât să vă stimuleze creaţia şi să o promoveze,
dar trebuie să vă protejaţi cronicarul, care are
tendinţa să se esenţializeze, recreând cu talent şi
retrăind împreună cu lectorul aceste evenimente.
De ceva timp mă întreb ce se întâmplă cu Şerban
Codrin? De ce lipseşte din spaţiul editorial? Este
bolnav? A plecat din ţară?
Dan Simionescu
05.09.2012
Barbados – Antile
N. r. Despre Şerban Codrin. Ne aşezăm şi noi
alături de dumneavoastră Şi cu prima întrebare şi
cu mirarea. La celelalte întrebări puse de
dumneavoastră avem răspunsuri: este în ţară, nu
este bolnav şi lipseşte din spaţiul editorial pentru
că nu are cum să apară din moment ce nu avem de
la el materiale spre publicare. Probabil are
motivele lui. Credem că scrie în secret la marea
carte şi nu se mai încurcă cu fleacuri. O aşteptăm
şi promitem că o vom citi cu încordată atenţie.

George Pătru „Filantropica“

· Partidele sunt organizaţii particulare, o.n.g.-uri,
cu statut, cu scopuri bine definite în platforme
doctrinare, care luptă pentru ajungerea la putere nu
de dragul puterii ci pentru a putea pune în practică
teoriile din statut. Ele n-au nici o treabă cu statul, care
are instituţiile sale. Statul scoate periodic la licitaţie
servicii, pe care le concesionează câştigătorului.
Sunt mai multe tipuri de contracte de concesiune
între stat şi câştigătorii licitaţiei. Cetăţenii decid prin
vot cui încredinţează, pe o perioadă, rezolvarea
treburilor în primărie, consiliu judeţean, parlament
sau preşedinţie. Dacă nu îşi fac treaba, la următoarea
licitaţie, adică vot, cetăţenii concesionează serviciile
altcuiva. E o mecanică banală în democraţiile
consolidate. Cred că un occidental ar spune despre
acest text că încearcă să demonstreze că pământul e
rotund. Ceea ce n-ar fi departe de adevăr, adică e o
tâmpenie. Însă noi suntem speciali. Politicienii noştri
n-au habar că aceste reguli simple trebuie
conştientizate şi respectate.
Sau au şi nu-i
interesează. Ce fac ele, partidele, după ce au câştigat
licitaţia şi au semnat contractul nu mai are legătură
cu nici un punctuleţ din acel contract. Cetăţenii îi
înjură pe toată durata mandatului, fără să mai
recunoască faptul că ei i-au trimis acolo. O astfel de
clasă politică toxică nu apare decât acolo unde
terenul îi permite.
· Viaţa este frumoasă doar din momentul în care
reuşeşti să o înţelegi. Şi niciodată nu-i târziu.
· Cei care fac prezentări de cărţi în HELIS sau in
alte reviste încep, invariabil, prin a le povesti. Ceea
ce, într-o lume normală, e o prostie. În cazul
României, că situaţia de aici o ştim cel mai bine, e o
activitate cât se poate de necesară. Tirajul mic şi
difuzarea aproape inexistentă sunt suplinite chiar de
critici, care acceptă reproşul, dar ei sunt singurii care
pot da cât de cât un ghidaj cititorului, care poate
niciodată nu va reuşi să citească acea carte prezentată
de critic.
· Într-o viaţă de lungime normală, corpul
omenesc se regenerează aproape total de şapte, opt
ori. O astfel de schimbare se petrece la zece ani, adică
devii aproape altă persoană la fiecare început de
deceniu din viaţa ta. Problema e că mecanismul
replicării se uzează şi copierea nu se mai face perfect,
ca în primii treizeci de ani de viaţă. Raportarea nu se
face la informaţiile iniţiale, pe care le deţine primul
corp care ţi-e dat, la zece ani, ea se face mergând din
aproape în aproape, adică de la ultima replicare,
copie după copie, cu cât ajungi la mai multe cu atât
calitatea lor scade. Îmbătrânirea e dată chiar de
estomparea progresivă a informaţiilor transmise
noului corp. Şi finalul apare când programul de
multiplicare nu mai are ce transmite, adică informaţii
coerente. Rămân neschimbate doar creierul şi inima.
Creierul pierde continuu neuroni, dar în esenţă e
neschimbat, el depozitând tot ce ai acumulat în viaţă.
Creierului i se pun la dispoziţie şapte, opt corpuri pe
perioade de zece ani fiecare, pentru a-şi duce la bun
sfârşit menirea. Dar care este menirea lui. Dacă i s-a
dat viaţă, înseamnă că are o lucrare de făcut. Care ar
fi aceasta? Toate curg şi toate sunt încremenite în
acelaşi timp. Probabil că aceasta este esenţa vieţii.
Dumnezeu a ştiut ce face. Şi bine că nu ne-a spus şi
nouă despre ce este vorba.
· Energie neagră. Materie neagră. Gaură. Tot
neagră. Multivers. Boson. Mai vreţi? Darwin.
Newton. Einstein. Teorii. Şi oameni. Ne-am
construit universul pe legi descoperite de oameni.
Suntem prizonierii geniului lui Newton. De Motu
Corporum a apărut în 1684! De atunci lumea noastră
este construită după descoperirile lui. Tot ce avem
artificial în jurul nostru i se datorează şi ne ţine
prizonieri. Chiar mintea noastră e prizoniera lui.
Imperfecţiunea umană nu poate să descrie legi
universale. Încercăm să ieşim de aici. Einstein a găsit
o portiţă. L-au urmat şi alţii. E bine.
· Cea mai bună definiţie a economiei de piaţă a
dat-o Socrate. Când ajungea în piaţă, el exclama: „Ce
de lucruri inutile!” Aici e toată filozofia.
Gheorghe Dobre

Într-un Alt cuvânt de însoţire, la Scrisori
netrimise (Editura Fundaţia Culturală
Antares, Galaţi, 2011), criticul şi romancierul
Adrian Dinu Rachieru salută trecerea Florentinei
Loredana Dalian da la proza scurtă la roman şi
manifestă oarece reţinere cu privire la forma
canonică a acestei specii. În plină eră
internautică, mai adaugă distinsul critic,
parfumul de roman epistolar ce şi-a avut cândva
epoca lui de glorie în textul lumii e cu atât mai
demn de atenţie. Firul narativ al discursului
romanesc nu avea neapărat nevoie de găselniţa
motivantă a unor texte adresative (scrisori, jurnal,
felicitări) el trăind din plin prin savoarea lui
pantagruelică, inconfundabilă şi inepuizabilă,
ingredientată cu umor sarcastic şi (auto)ironie pe
măsură, verva autoarei amintind de efervescenţa
şampaniei de zile mari.
Emitenta textuală este o profesoară
universitară şi translatoare, Ilinca. Protagonistanaratoare îşi descrie drumul spre Italia, sejurul în
compania iubitului ei, medicul Mihnea Radian, şi
revenirea, nu lipsită de peripeţii, în ţară. Spiritul
ei de observaţie e unul hiperdezvoltat, ca şi
puterea de a smulge vălul aparenţelor
înşelătooare de pe feţele celor cu care intră, c-o
vrea sau nu, în contact. În trenul spre Baia Mare,
de pildă, o babă e preocupată, chipurile, de
odihna co-pasagerei şi-o tot îndeamnă să se culce,
mobilul real al îndemnului ei mămos fiind să-l
agaţe mai uşor pe colegul de banchetă al
naratoarei pornită la drum lung. Plăcerea acesteia
de a spulbera prejudecăţi şi de a despica în patru
orice fir asertiv şi interogativ de convenţie socială
e practic ilimitată, precum în inteligenta paralelă
dintre o prostituată de profesie şi o doamnă căreia
simpla hârtie matrimonială (a se citi certificat de
căsătorie) îi conferă automat
statutul de
vampiroaică asupra partenerului şi nu numai
(p.11). Dintre numeroasele ipostaze feminine
conturate în carte, cea a femeii-monstru ocupă un
loc aparte. Iată, de pildă, portretul soţiei
medicului italian Battista: <<genul de femeie
care n-aş fi putut fi eu, de exemplu, niciodată.
Anume femeia care, deşi neîndreptăţită prin
nimic a avea pretenţii sau a cere mai mult de la
viaţă, ştie exact ce urmăreşte, cunoaşte căile prin
care să ajungă la ţel - preţul nu contează - şi
care îşi ţine bărbatul nu sub papuc (ce atâta
blândeţe!), ci sub bocancul mărime 42, apăsat
ferm pe grumaz, gata să-l sufoce la prima mişcare
greşită. Mihnea, care-l asista adesea în operaţii,
spunea că Battista nu îndrăzneşte să închidă
mobilul nici măcar într-o atare situaţie. Mai mult,
o asistentă are rolul de a prelua pe loc apelurile
consoartei şi de i le transmite instantaneu. Odată
Mary (a se citi meri, cu accent pe ambele silabe),
avusese pretenţia ca umilul ei scalv, pardon,
soţul, să iasă din operaţie şi să-i ducă de urgenţă o
anumită pereche de pantofi la pus flecuri, pe
care-i căşunase să-i încalţe la recepţia din seara
respectivă. Cum medicul avusese tupeul să pună
viaţa pacientului mai presus de interesele
meschine ale diabolicei soţii, şi-a primit plata cu
vârf şi-ndesat: o săptămână de „gardă forţată” în
spital; iar ca să-l primească înapoi acasă, l-a
costat zece perechi de pantofi nou nouţi şi de
firmă, biete victime ce urmau să se scâlcieze
curând sub greutatea stabilopozilor pe post de
picioare ale „fragilei” Mary>> (p.38). La fel de
posesivă şi de ingrată este şi Rozica, ex-soţia lui
Mihnea, tipul snoabei prin excelenţă, căreia îi e
ruşine de obârşiile ei ţărăneşti, ca de socrul ei, biet
învăţător de ţară, dar cu un fler social puţin
obişnuit şi străin, mai ales, de orice ipocrizie.

Dincolo de povestea de dragoste dintre Ilinca
şi Mihnea, cartea Florentinei Loredana Dalian se
constituie ca o nemiloasă radiografie a unei
întregi faune interlope. Se reţine ca inubliabil
portretul lui Nae, şoferul care transportă
prostituate în Italia şi face contrabandă cu ţigări.
Visul lui a fost să aibă bani mulţi şi acum e fericit
că-i are, chit că doarme prin parcările Europei.
Uns cu toate alifiile, dă şpagă vameşilor corupţi
până-n măduva oaselor. Se individualizează, de
asemenea, câteva prostituate de toată mâna:
Ligia, care pleacă de acasă doar cu o sticlă de apă
şi un pachet de gumă de mestecat şi se
prostituează pe traseu spre a-i putea achita
şoferului neînduplecat transportul. Ignoranţa ei
este mai mult decât înduioşătoare: ea a avut ca
iubit un dezgustător de vinuri şi a trăit o dragoste
plutonică etc. O altă prostituată atrasă de mirajul
paradisului occidental este şi Lola, lucrătoare, de
faţadă, într-o pielărie şi pe care trăirea în
promiscuitate a abrutizat-o, fără a-i strivi ultimul
licăr de omenie sau de conştiinţă din adâncul
fiinţei. Având remuşcări că a jignit-o pe Ilinca, îi
oferă acesteia un inel de aur. O altă prostituată,
Vulgara, îi fură banii din poşetă, dar îi lasă din ei
doar cât să-şi cumepre bilet de tren când va ajunge
în România. Naratoarea e luată tot timpul drept
ceea ce nu e în realitate. Noroc cu şoferultraficant care o scoate de fiecare dată din aceste
nefericite qui-pro-quo-uri. Întâlnirea Ilincăi cu
Mihnea şi clanul lui heteroclit şi destul de grosier
e relatată fără menajamente. Interesant, din punct
de vedere caracterologic, este şi romanul Ninei,
femeie pe care soţul, Vasile, o maltratează, dar
care s-a resemnat gândindu-se că ar putea fi şi mai
rău şi bagatelizează totul. Fostă asistentă
medicală, ca şi Rozica Radian, Nina a iubit un
doctor, George, de dragul căruia a învăţat pe furiş
şi a reuşit să intre la medicină, dar surpriza pe care
urma să i-o facă viitorului soţ în lumea căruia ar fi
intrat astfel pe uşa din faţă n-a mai avut loc
întrucât acesta a părăsit-o ca un laş şi a fugit în
Canada. Resemnata Nina este femeia care s-a
vindecat de iluzie încă din copilărie când un Moş
Gerilă improvizat spre a da jucării şi portocale
copiilor muncitorilor unei întreprinderi socialiste
a frustrat-o de această bucurie. Fuga logodnicului
a constituit un al doilea vaccin împotriva iluziei şi
din clipa aceea n-a mai vrut să aibă de-a face cu
lumea spitalelor.
Naratoarea e o justiţiară. Nu uită nedreptăţile
care i s-au făcut pe parcursul vieţii, îndeosebi în
anii de şcoală. Pornirea de a-i înţelege pe alţii,
punându-se de fiecare dată în pielea lor, chiar şi
atunci când aceştia se dedau la gesturi nu tocmai
morale, îi e caracteristică. E chiar dispusă la
făcutul de concesii numai să nu întreţină stările de
conflict, precum în discuţia despre Jacqueline
Kennedy care, căsătorindu-se cu Onassis a
distrus cariera strălucită a Mariei Callas.
Prăpastia dintre translatoare şi medicul român ce
lucrează la negru într-o clinică italiană se
adânceşte cu fiecare discuţie, până ce el o
expediază fără multă vorbă în ţara din care a
chemat-o
Tema centrală a cărţii Florentinei Loredana
Dalian rămâne căutarea fericirii. Naratoarea nu
înţelege însă de ce această fericire se plăteşte cu
lacrimi şi de ce apropierea de această stare sau
măcar de iluzia ei se învecinează inevitabil cu
panica de a fi.
Analepsele care învrâstează fluxul epic sunt
fermecătoare, captivante şi întotdeauna motivate
structural şi organic. Unele dintre acestea ar putea

alcătui oricând povestiri de sine stătătoare,
precum cea despre moartea Profesorului de
matematică. Analogiile între situaţii existenţiale
sau personaje conferă autenticitate şi credibilitate
discursului narativ. Mihnea, obligat de
împrejurări, mai ales de ranchiuna şi de răutatea
şefului său ierarhic (unul cu care era de preferat să
greşeşti împreună decât să ai dreptate împotriva
lui)
să ia calea amară a străinătăţii, e comparat
cu un alt iubit al Ilincăi, Sabin Ladaru, decanul
Facultăţii de limbi străine. Acesta din urmă avea
toate calităţile unui adevărat bărbat galant şi
afectuos şi un singur defect: acela că era căsătorit.
Subalterna va ajunge să tânjească după
delicateţea şi blândeţea lui doar punându-l în
antiteză cu Mihnea Radian, tip de Don Juan care,
frustrat prin ratarea unicei sale căsătorii, va
neferici toate femeile ce vor mai intra în viaţa lui.
Buchetului impecabil de trandafiri pe care acesta
i-l oferă de Crăciun într-o Italie prin excelenţă
alienantă, Ilinca îi preferă floarea mov de ciulin
(cred că Floare de ciulin ar fi sunat bine ca titlu al
romanului aici în discuţie!) pe care i-a dăruit-o
cândva, scoţând-o de sub haină, delicatul Sabin
care o reconforta în timp ce Mihnea o oboseşte cu
perfecţionismul lui pedant..
Cum Mihnea e mai mult plecat la spitalului lui
Battista, şeful clinicii italiene unde lucra ca
asistent, invitata sa stă mai mult în casă şi-şi mai
omoară din timp lecturând jurnalul adresat de
iubitul ei unei enigmatice Lăcrămioara căreia-i
relatează cu lux de amănunte tumultul său
sufletesc de dezrădăcinat şi de ins căruia norocul
nu i-a prea surâs. Modul şi insistenţa cu care-şi
ponegreşte fosta soţie, inclusiv iubitele ulterioare
pe care le-a părăsit fără scrupule de nicio culoare,
amintesc de Moş Nechifor Coţcariul care, spre a o
seduce mai uşor pe Jupâneşica Malca în Pădurea
Grumăzeştilor, o culpabiliza fără jenă pe holeabul
lui de babă care nu-i pusese-n haraba uneltele
necesare unei eventuale depanări.
Lăcrămioara din jurnalul doctorului e pentru
Ilinca oglinda trecută în care îşi poate descifra
virtual viitorul. Procedeul acesta prin care un
personaj se oglindeşte în altul e, de altfel, foarte
frecvent în carte. Prostituata Ligia a visat să
devină o doamnă, ca Ilinca, de pildă. Aceasta din
urmă, la rândul ei, se gândeşte cu spaimă că şi ea
joacă un rol asemănător al femeilor care apar în
jurnal; Viorela, Crina, Sanda şi... Lăcrămioara
pentru care traversează secrete şi sfâşietoare stări
de gelozie cu atât mai acute cu cât trecutul fiinţei
iubite nu mai poate fi deturnat sau confiscat în
niciun fel.
Romanul Florentinei Loredana Dalian, scris
alert şi într-un stil seducător, cu suspansuri
(finalul, cel puţin, ne lasă bouche bée) şi pagini de
rară tensiune şi frumuseţe poetică, relatează
deopotrivă creşterea şi descreşterea unei iubiri ce
s-a dorit mântuitoare, dar n-a ajuns să fie, cât şi
spulberarea mitului că raiul terestru ar exista
oriunde dincolo de frontierele României. Nu
lipsesc formulările aforistice, cu mare încărcătură
gnomică („Lacrimile te apropie ceva mai mult de
mântuire”; „Iubirea e ca o transformare chimică
ireversibilă”; „Într-un anume mod, fiecare
trădător este un sinucigaş”; „Timpul, când îl ai, ca
şi dragostea, ca şi orice, nu-l preţuieşti la
adevărata lui valoare” etc.). Suntem întru totul de
acord cu prefaţatorul care notează că „analiza
psihologică este, neîndoielnic, punctul forte al
scriitoarei”. Gruparea literară de la Helis are în
această autoare cu multiple disponibilităţi lirice,
epice, publicistice, unul din pilonii ei spirituali de
rezistenţă, capabilă de surprize dintre cel mai
plăcute şi mai reconfortante.
Ion Roşioru

Scurta povestire biblică pe care o voi recompune aici
din memorie este o dovadă de cum poate imaginarul să
spargă bariera realului, aşezându-se în jurul nostru în
straturi suprapuse greu de identificat altfel decât ca parte a
adevărului uman. Această ultimă sintagmă ar putea lăsa să
se înţeleagă că există şi un altfel de adevăr, înafara omului,
trăind independent într-o substanţă ce îi asigură recreaţia,
ceea ce nu este pe de-a-ntregul .. adevărat. Norocul nostru
este că în această privinţă filosofii s-au pus de acord cu
multă vreme în urmă; adevărul nu există dincolo de
cuvinte! Fie că este formal sau metafizic, material sau
religios, el nu poate fi cunoscut decât prin discurs.
Conceptul pare fundamental ironic, de vreme ce învăţăm
unii de la alţii că există un adevăr absolut şi unul relativ.
Povestirea despre care vorbesc poate fi şi un exemplu că
lumea văzută de oameni este o lume eminamente
silogistică, a raţionamentelor şi a deducţiilor intermediare,
niciodată definitive şi imuabile. Dincolo de silogistică nu
au rost conceptele de adevăr şi falsitate.
Moise medita plimbându-se prin deşert, adâncit în
propriile gânduri despre care primise semnele divine ale
îndoielii. Ierburile şi tufele erau tot mai puţine. Călca peste
nisip şi peste pietre fără să aibă cunoştinţă de ele. La un
moment dat, acolo unde pustiul era parcă mai arid şi
neprielnic oamenilor, întâlni un păstor şi mica sa turmă de
oi. Acesta îl invită să stea alături de el şi pe seară va avea să
bea laptele cald ce îi va da puterea să meargă mai departe.
Moise nu putea să refuze. Nu la hrană se gândise, căci
puterea lui venea din altă parte, ci la singurătatea
ciobanului şi la efortul lui supraomenesc. Întreaga zi mână
oile spre acele locuri ce i se păreau mai fertile, vorbi cu
păstorul şi de prea puţine ori a avut timp să se gândească şi
la altceva. Înainte ca frigul să coboare peste deşert, au muls
împreună oile şi laptele s-a adunat pe fundul unei cofe din
lemn, strânsă în cercuri subţiri de aramă. Păstorul privi
câteva clipe laptele cu o blândeţe greu de descris şi mai
apoi îl răsturnă pe jumătate într-un blid pe care îl avea la
îndemână. Fără să spună nici un cuvânt, se ridică şi duse
blidul cu lapte lângă nişte tufe uscate, departe de colibă. La
întoarcere, Moise îl întrebă: „Pentru ce ai făcut asta?”
Ciobanul se aşeză pe nisip şi îi întinse o cană de lut în care
turnase din laptele rămas: „Bea! Cel pe care l-am dus
acolo este laptele lui Dumnezeu. În fiecare seară fac acest
lucru şi Lui îi place mult laptele pe care i-l dăruiesc, aşa că
dimineaţa nu mai găsesc nici un strop” Pe chip i se putea
citi liniştea şi împăcarea. Poate că Moise nu zărise acest
lucru, altfel cu siguranţă că nu l-ar mai fi dojenit: „Dar,
omule, Dumnezeu nu-i din carne şi nu îi este foame!
Dumnezeu este duh, spirit plutind pretutindeni! Poate să
aibă toate bunătăţile pământului, numai să vrea! Cum să
vină el în fiecare noapte aici lângă coliba ta sărăcăcioasă
ca să bea laptele dăruit de tine!? Cu siguranţă că laptele
tău este băut de o vietate a pustiului.” Cel căruia îi
fuseseră adresate aceste vorbe înclină capul şi făcu semn
că merge la culcare. Peste noapte, fără ca Moise să
bănuiască ceva, păstorul se furişă cu băgare de seamă
lângă tufa unde lăsase laptele pentru Dumnezeu, pândind
să vadă ce se întâmplă. În sufletul lui se cuibărise îndoiala
şi ruşinea. Nu a trecut mult şi un vulpoi bătrân şi slab, abia
ţinându-se pe picioare, s-a apropiat de blidul cu lapte pe
care îl sorbi într-o clipă. Dimineaţa devreme, Moise zări
tristeţea de pe chipul lui şi îl întrebă ce este cu el. „Ai avut
dreptate! Nu Dumnezeu bea laptele oferit de mine, ci un
vulpoi bătrân şi jigărit, pe care l-am alungat cu pietre.”
„Acum ştii mai multe despre Dumnezeu!” „Se prea poate,
călătorule, dar era singurul mod în care îi puteam arăta
iubirea ce i-o port.” Nu peste mult timp, Moise îl îmbrăţişă
pe păstor, îi mulţumi pentru găzduire şi plecă mai departe.
Pe drum, întâlni o caravană de negustori şi se alătură lor
până la prima oază. Acolo, adormi obosit sub un palmier şi
Dumnezeu îi apăru deîndată în vis şi îi spuse: „Ai greşit
Moise! Eram nespus de bucuros de laptele pe care mi-l
dăruia păstorul, iar pentru că era destul, îl împărţeam cu
acel vulpoi singuratic ce nu mai era în stare să-şi găsească
puţinul de mâncare. Chiar fiind numai spirit, aşa cum crezi
tu, mă hrăneam cu dragostea omului acela. Ca să nu mai
vorbesc de sărmanul vulpoi ce îşi va aştepta laptele, şi pe
care nu o să mai am de unde să i-l dăruiesc!”.
Lumea acestei anecdote biblice este una a spiritului şi
cu toate acestea ea este adevărată, căci adevărul nu este o
realitate independentă. Cât despre faptul că adevărul nostru
nu este întodeauna şi adevărul lui Dumnezeu, nu cred că
mai trebuie să discutăm.
De orice fel ar fi ele textele se autofiinţează, având
numai în aparenţă legături cu realitatea. Ele sunt expresia
unor convenţii de limbaj determinate istoric, dar finalitatea

lor este de cele mai multe ori improbabilă, asemănătoare
unor reacţii chimice produse prin amestecul unor substanţe
şi a unor cantităţi necunoscute. Cuvântul nu este numai
vehiculul de transport al feliilor de lume cu care omul intră
în contact, ci, mai mult decât orice, o arhivă de sensuri,
deducţii şi corelaţii, o bibliotecă a umanităţii căreia îi
folosim şi admirăm numai faţada, arhitectura exterioară.
Dacă deschidem uşa cuvintelor şi privim înlăuntrul lor vom
avea surpriza să ne redescoperim aşa cum suntem şi nu aşa
cum părem să fim. De aceea cred că am putea statua oricând
că paradigma omului este cuvântul, atât ca multitudine de
substituţii, cât şi ca exemplaritate. Consecinţa unei astfel de
afirmaţii nu poate fi decât aceea că textele sunt adevărurile
cultivate ale substanţei umane, independente faţă de
adevărul revelat, adică faţă de realitate.
Vorbeam de curând cu istoricul şi scriitorul Marian
Ştefan despre existenţa misterioasă a cuvintelor, despre felul
în care ştiu să-ţi ascundă sau să-şi exteriorizeze dureri numai
de ele simţite. Îl întrebam (pe cel ce a scris: „…Amurgul e o
prăbuşire doar!”) ce evenimente neştiute nouă au generat
verbului a mântui un peiorativ, aparent fără legătură şi
discordant. „De mântuială” substantivează abrupt acţiunea
spirituală a mântuirii şi aruncă toate sensurile într-un univers
paralel din care divinul dispare cu desăvârşire. (Mai puţin
sesizabilă dar la fel de tainică mi se pare transformarea
pământeanului verb a săvârşi în fabulosul proces conotativ
al desăvârşirii!) Chiar dacă am încercat împreună să
justificăm cât de cât coerent ajungerea lui a mântui în
situaţia lui de mântuială, tot a rămas un spaţiu imens
necunoscut, pe care doar l-am putea reconstrui mental,
acţiune ce presupune o mare doză de incertitudine. Trebuie
să recunosc că în dialogurile noastre prieteneşti există o
bucurie greu de explicat, pentru care merită să facem toate
eforturile, chiar dacă ele ar putea părea multora inutile.
Ceea ce m-a uimit de la început în această povestire
aparent religioasă a fost aceea că personajele din text nu
sunt şi cele ce îţi rămân în minte la sfârşitul lecturii, că locul
acţiunii dispare ca poziţionare geografică şi că Dumnezeu,
chiar fiind numai spirit, simte gustul laptelui pe care îl beau
cei cărora le este dăruit!
Avem în structura noastră intimă o anume nemulţumire
faţă de real, de unde şi tentaţia artificialului în tot ce ne
înconjoară. Am încercat în „Stăpânii timpului”, carte fără
soluţii, apărută dintr-un sentiment de neputinţă faţă de
artificialul istoric, să aduc în discuţie recunoaşterea nevoii
umane de imaginar. Şi istoria îi face curte adevărului, dar
dintr-o greşeală de interpretare, considerându-l o parte a
realităţii. Istoria este adevărată pentru că este un text şi toate
textele sunt adevărate prin definiţie!
Nemulţumirea noastră faţă de natural se manifestă în tot
ce facem. Atunci când am văzut imagini cu Grota Laptelui,
aşezământ religios din Betleem aflat la câteva sute de metri
de Biserica Naşterii, am realizat cât de evidentă era acolo
neputinţa omului de a accepta realitatea aşa cum este ea.
Grota, adică locul în care se spune că ar fi stat Maria cu Iisus
în perioada dintre naştere şi fuga în Egipt, este o formaţiune
naturală săpată în piatra de calcar a zonei, ca multe altele de
fapt. Se spune că istoria ei începe undeva prin secolul V sau
VI, când culoarea albă a pereţilor a fost pusă pe seama
picăturilor de lapte căzute din sânii Fecioarei Maria atunci
când îşi alăpta Pruncul. Tot atunci, tradiţia creştină vorbeşte
despre Sfânta Paula, iniţiatoarea construirii primei biserici
deasupra peşterii. (Sfânta Paula moare în 404, ceea ce ar
presupune că toate acestea se petrec prin secolul IV, dar ...să
nu exagerăm cu amănuntele.) Astăzi, Biserica şi Grota
Laptelui sunt în grija franciscanilor. Ea este un loc de
pelerinaj creştin la fel de important precum Biserica Naşterii.
Peştera a fost în mod evident un loc natural, a cărei
existenţă nu a depins nici un moment de intervenţia omului.
Bolta sa din stâncă se ridică la trei-patru metri şi nu are
nevoie de nimic pentru a fi susţinută. Ea a traversat istoria în
starea dumnezeiască a realităţii. După descoperirea de către
om şi mai ales după introducerea ei într-un adevăr uman,
grota a fost modificată astfel încât mintea noastră să o poată
recunoaşte. A fost pavată, au fost aduse o serie de obiecte de
cult cărora le oferisem anterior valorile artificiale ale unor
practici religioase şi mai ales, nemulţumiţi de
imposibilitatea existenţei unei bolţi nesusţinute de nimic,
au fost construite coloane portante pentru plafon. Aceste
coloane din piatră şlefuită şi marmură au fost aşezate acolo
în mod absolut inutil din punct de vedere constructiv. Ele au
un singur rol, acela de semnificant al adevărului uman,
altfel de nerecunoscut. În starea sa naturală Grota Laptelui
era numai a lui Dumnezeu; după „mobilare” ea a devenit şi
a noastră, capabilă să susţină adevărul din textul care i-a dat
naştere.
Dan Elias

Trilogia d-lui Ion Cucu, ivită în circuitul editorial prin
„Casa de pariuri literare”, semnalează debutul, ca scriitor, al
unui artist consacrat în arta fotografică. Un debut târziu – pentru
că, la apariţia, în 2010, a celor trei volume (Cum ar arăta viaţa
fără fotografie?, Sala Oglinzilor şi Fotograf la zece preşedinţi),
domnul Cucu era deja septuagenar.
Cum toate lucrurile frumoase se-ntâmplă la vremea lor,
după ce îşi adună lumină destulă, debutul d-lui Cucu a-ntârziat
atâta cât (i-)a trebuit. Întâi, pentru că autorul trilogiei a “pariat”,
cinci decenii, în modul cel mai profesionist cu putinţă, pe
Fotografie; apoi, pentru că evocările i-au cerut întoarcere în
timp şi-n (răs)timpuri, răgazul Mogoşeştiului şi impresii
coapte.
Fotograf oficial al U.S., domnul Ion Cucu a (de)săvârşit
peste 20.000 de imagini, ipostaziind chipuri şi evenimente
literare ante- şi postdecembriste. MulteClipe de viaţă![1] A
ilustrat importante lucrări de specialitate[2], a semnat câteva
expoziţii şi un album[3], “nemurind”, astfel, câteva generaţii de
scriitori autohtoni. Şi pe sine.
Dacă opera lui fotografică “umanizează”, cu eleganţa albnegrului, o jumătate de secol din istoria noastră literară,
evocările din cele trei volume spun poveşti despre 72 de chipuri
/ nume / oameni “chinuiţi de albul hârtiei”. Poveşti mai de mult
sau mai de-aproape, ţesute în spatele aparatului de fotografiat.
Poveşti cu personaje – scriitori (“aşa cum i-a văzut, cum i-a
cunoscut şi cum i-a preţuit” autorul), hilare, triste (ca cele
despre moartea lui Preda, Nichita, Bănulescu…), duioase, lirice
sau dramatizate, în care autorul fixează, cu naturaleţe, câte un
profil. Ca pe–un basorelief într-un ansamblu generos - cel mai
adesea, Sala Oglinzilor (şi ea un personaj, un metapersonaj al
trilogiei).
Fără nicio îndoială, domnul Cucu ştie să povestească, să
cuprindă, chiar în cuvinte puţine, o atmosferă, o împrejurare, un
spaţiu. Şi nu ca un simplu fotograf, ci ca un scriitor “în toată
puterea cuvântului”. Dar, mai cu seamă, este un portretist
autentic.. La fel ca-n imaginile statice, amestecă, în doze
diferite, bine calculate, umbra şi lumina. E sincer, nostalgic,
cursiv, convingător. Crezi în portretele lui, fără să le iei în seamă
trecerea prin lentila vaporoasă a subiectivităţii. Aproape în
fiecare caz, porneşte de la detalii fizice, studiate cu ochiul
expertului în ale fotogeniei; apoi le umple cu firi – blajine,
sucite, pedante, mucalite, generoase, (ne)stăpânite, sumbre,
crispate ori senine …
Lui Nichita Stănescu de pildă, pe care l-a fotografiat “de
peste două sute de ori”, i-a reţinut nu doar “ochii frumoşi şi
calzi”, ci şi blândeţea, harul prieteniei, puterea de a iradia
emoţie oriunde-ar fi fost. Pe Adrian Păunescu şi-l aminteşte, de
tânăr, neobosit, spontan, uneori patetic şi mereu capabil “să
scrie pe loc o poezie”, pe Nicolae Velea – unul dintre bunii
prieteni – mucalit şi imprevizibil. În evocările lui Paul
Georgescu, Bănulescu, Mircea Nedelciu (ţintuit într-un scaun
cu rotile), Mircea Ivănescu, Iustin Panţa (care a sfârşit, “în locul
lui”, într-un accident de maşină), Jebeleanu (din vremea când
era aproape orb), Constantin Stan, Zigu Ornea… empatizează
faţă de suferinţa umană. Iar când vine vorba de mai tinerii Dorin
Tudoran sau Dan C. Mihăilescu, nu-şi poate reţine bucuria unor
împliniri intuite de la primele fotografii. Nu a uitat prestanţa,
priceperea şi diplomaţia lui Zaharia Stancu, corectitudinea şi
ţinuta impecabilă a lui George Macovescu, “marile resurse
sufleteti” ale lui Fănuş Neagu; nici generozitatea lui Constantin
Ţoiu, care i-a dăruit propriii pantofi, sau a lui Gabriel
Dimisianu, care, oferindu-şi păturile, a suportat, într-un hotel
din Slatina, o noapte de ger “optzecist”. După cum nu şi-a uitat
cei zece preşedinţi, (de la Beniuc la Manolescu), în portretele
cărora îşi declară admiraţia, recunoştinţa, respectul. Sau
mâhnirea (fără patimă ori resentimente), în cazul lui Laurenţiu
Ulici şi Eugen Uricaru, preşedinţii sub egida cărora a
fotografiat cel mai puţin.
Lui Marin Preda îi face două evocări, în volume diferite. I-a
reţinut replici, gesturi, tăceri. I-a înţeles legătura cu Siliştea,
toanele, (auto)ironia, pofta şi greul scrisului. S-a bucurat să-l
aibă prin preajmă, să-l vadă printre ţăranii lui, şi a suferit
cumplit când, în maiul fatal al anului '80, l-a fotografiat, pentru
ultima oară, la Mogoşoaia.
Deşi intenţia, declarată, a autorului a fost să scrie despre “o
specie aparte de oameni”, cu tot ce înseamnă acest lucru: talent,
dăruire, sacrificiu. […] Poveri greu de dus”, apele trăirilor se
(cam) despart, când glisează din general în particular. Motivate
de contextul în care şi-a cunoscut “personajele”, rezonanţa
amintirilor are, în chip firesc, intensităţi diferite.
Cu toate acestea, Ion Cucu i-a fotografiat pe toţi, fără să ţină
seama de criterii valorice, politice sau de altă natură. S-a vrut un
apropiat al lor, un prieten. Şi le-a fost, pentru că - vorba lui “un
cristian”, prefaţatorul şi editorul inspirat al celor trei cărţi -, “şia pus sufletul pe tava literaturii”.
Din această risipă de suflet s-a născut “turma cu lână de aur”
– după cum îşi metaforizează autorul colecţia de fotografii – şi
trilogia unor mărturisiri despre destine mari, care-au dat
însemnătate epocii lor. Iar domnului Ion Cucu, rostul unei vieţi
trăite sub privilegiul chinuitor al artei.
Elena Ruxandra Petre
[1] Denumirea expoziţiei fotografice din 2003, găzduită de
găzduită Club „Prometheus”
[2] Dicţionarul scriitorilor români (M. Zaciu, M. Papahagi,
Al. Sasu), Dicţionarul general al literaturii române (coord. E.
Simion), Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000
(Alex Ştefănescu), Istoria critică a literaturii române (N.
Manolescu)
[3] O istorie literară a privirii, Editura Charmides, 2006

Ion Roşioru
Drum
Ca drum prefer ipotenuza şi-aleg catetele doar dacă
Am presimţirea că-i posibil să ieşi în calea mea săracă.
Pe câmpu-n care zac obuze mi-s toate brazdele zigzag
Cât detectorul de metale mă-ndeamnă astfel să le trag.

Umbra
Mă pregătesc de umbră, de parcă până-acum
N-aş fi fost doar o pernă din cel mai moale fum
De odihnit polenul căzut din sâni ori tâmple
Ca-ntreg nesomnul lumii pe mine să se-ntâmple.
Voi fi la fel de fraged şi doar un pic mai rar,
Cusut în altă stofă de-acelaşi plăpumar,
Strivindu-mă cu fruntea în carnea vreunui nor
Să picur printre arbori, crezând că sunt a lor.

Cu grauri
Cu degetele strânse pe ugerele ei
Mulg noaptea şi din sfârcuri
Doar risipesc scântei!
O leg de plopi cu grauri
Îndrăgostiţi întruna,
Să nu dea cu piciorul
Şi să-mi răstoarne luna!

Cine-i conferă gustul fricii intense pâinii viitoare?
Noima răspunsului mijeşte ramificată-n întrebare.
De la o zi la alta scade şiragul plopilor de fum,
Că nu mai prididesc să număr pustiul ce devin duium!

Rug
Te-am visat azi noapte, Liuba! Se-ntinsese Nordul până
Peste fluviu. Convenisem să m-aştepţi la fosta stână.
Am vâslit cu disperare până ce de-atâta vânt
Duşmănos şi fără noimă rama stângă mi s-a frânt.
Ascultând cu groază lupii în ostrovul din aval,
M-am lăsat în voia apei aruncat din val în val.
Nu mai ştiu nimic de tine şi-n opt lustri ce se gată
Înteţind pustiul nostru te-am visat întâia dată!

Vad
Taxiul roşu-brun aşteaptă la patru paşi de strada mea:
Îl voi solicita-n secunda în care-o să mai cadă-o stea.
Taximetristul n-o s-aştepte să-i spun adresa. Va porni
Pe-un drum pe care or să toarne drumarii bitum într-o zi.
Voi sta pe scaunul din dreapta şi voi privi tăcut pe geam
La teii care, beţi de floare, or să-mi întindă câte-un ram.

Vor ţine minte?
Le-am răsfăţat cu muzica cea bună
Suflată-n ţeava razelor de lună

În noaptea fără dram de lună vom trece oblic râul lat,
Uitând cu totul de miasma ce-altfel m-ar fi oripilat!

Gest
Şi poate le-am citit prea pătimaş
Din vorbele zdrobite de Doinaş

Înclin să cred că-n acea clipă a fost de toţi ai lui iertată:
I-a îndreptat, zburlit de briză, linţoliul de nea brodată.

Sub teascuri învechite-n fânărie,
C-au adormit cu capul pe hârtie

Cel preumblat acum cu dricul se omorâse pentru ea:
Mulţimea nu putea să uite şi-n ochi cu spaimă o privea.

Fără să ştiu dacă vor ţine minte
Să-ţi spună ce le-am spus mai înainte!

Avea mitene negre fata şi unghii mov ameţitoare:
Gestu-i reflex, ca de pisică, a reuşit să mă-nfioare.

Doar…
Când te ating, nu-i gestul meu ofrandă
De mângâieri pe trup împărătesc,
Doar palmele la tine-mi încălzesc
Pe sub cearceafuri scumpe de olandă.
Marian Ştefan

Urare
(Poetului, la 55 de ani)
Abia clipeşti din ochii-ntredeschişi, de parcă
Te sperie lumina care te încearcă
Şi-ntârzie o clipă în păru-ţi argintiu.
Eşti tot mai trist poete şi tot mai grijuliu.
În cuibul tău de vise, de-atât amar de ani,
Rememorezi poeme din vechi poeţi persani.
Simţind că lumea asta devine tot mai rea,
Te-ascunzi printre cuvinte şi aburi de cafea.
Tăcerile de-aiurea se-ntorc în jur, timide
Şi picură arzânde în ceşti cu zaţ ...elide.
Fii fericit, poete, desăvârşeşte-ţi cântul;
Ce armă minunată-i Măria Sa Cuvântul!

Am intuit că descinsese express de pe un alt tărâm
Spre-a propovădui beţia miresmei florii de salcâm!

Prins
Să-i fac destinului în ciudă mă las de reverie prins
Şi-arunc aievea crengi în focul pe care-n vie l-am aprins.
Învins de nostalgie-mi pare că merge ceasul înapoi
Şi suntem iarăşi împreună să exersăm tăcerea-n doi.
Aud din nou cum cade bruma sau visu-n somnul agitat
Când clar începe să trosnească în vatră drumul despicat.
Regret că n-am în vene sânge hindus ca astfel să mă duc
În codru să-mi întâmpin moartea izbăvitoare singur cuc!

Lac
O fată brudnică-şi admiră vrăjită trupul longilin
Şi-şi scoate straiele-n oglindă şi se aruncă în destin.
Un lac imaginar foşneşte cu unde-albastre-n jurul ei
Înnebunit de chihlimbarul aprins al florilor din tei.
Îşi iscă Zburătorul pânda hipnotică prin stufăriş
De-ndată ce mijinda lună-şi trimite razele pieziş.
Aş vrea să pun în libertate ecoul zăvorât în piatră,
Dar, de m-apropii de ruine, câinii pământului mă latră!

Ilie Comăniţa
TIPSIE
În palma mea sunt sânii tăi,
Mere de aur pe-o tipsie,
În tainică ceremonie
Îi prind cu falduri de văpăi!
Eu nu îi cer pe veresie,
Îi las să ardă-n pălălăi,
În palma mea sunt sânii tăi,
Mere de aur pe-o tipsie!
Mireasma lor aprig mă-mbie
Să urc golgoticele căi,
Să curgă, apă pură-n văi,
Sărutul meu în reverie!
În palma mea sunt sânii tăi,
Mere de aur pe-o tipsie!

FOC
Pe cai de viscol am să vin
Să te-nfăşor cu-mbrăţişarea,
De se va troieni cărarea
Sub adăpost de dor te ţin.
Îţi voi sorbi cu răsuflarea
Sărut de buze-n căni cu vin,
Pe cai de viscol am să vin
Să te-nfăşor cu-mbrăţişarea.
Vom fi, iubito, ca-nălţarea
De flăcări ce pe-altar devin
Un foc pe care-l întreţin
Şi îi dă ardere, ardoarea!
Pe cai de viscol am să vin
Să te-nfăşor cu-mbrăţişarea!

ÎMBRĂŢIŞAREA
Când ne dedăm îmbrăţişării
Cu disperare şi ardoare,
E-n noi un ţipăt care doare
De pescăruş pe malul mării!
Cădem în transă, în uitare,
Purtăm pe chip semnul mirării,
Când ne dedăm îmbrăţişării
Cu disperare şi ardoare!
E-n noi o tainică rumoare
De ape-n ceasul revărsării,
În fluxul şi refluxul mării
Te strâng la piept cu-nfiorare
Şi ne dedăm îmbrăţişării
Cu disperare şi ardoare!

CUM EŞTI TU
E cerul foc la răsărit,
Cum eşti şi tu sub sărutare,
Lumina ta m-a înrobit,
Miracol, taină şi chemare!
În ochii mari ţi-am desluşit
O voluptoasă tulburare,
E cerul foc la răsărit,
Cum eşti şi tu sub sărutare.
Tandreţea ta-i copleşitoare,
Mi-e gândul parcă răvăşit,
Dumnezeiasca-ţi dezmierdare
Mă face flacără subit!...
E cerul foc la răsărit,
Cum eşti şi tu sub sărutare!

BLACK NIGHT
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te!
Dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă!

E încă o zi, Doamne!
Aleargă în jurul patului
Arhangheli, rostogolindu-se-n ochi
Să-ţi audă dorinţa
Pe chipu-mi întoarsă
Cântul să-l schimb
În culoarea plăpândă
A surâsului tău.
Se-ntunecă, dragoste,
În vaduri stelare
Cuvintele-ţi tac
Şi-Arhanghelii cu mâinile goale
Smulg numelui firea
Să-mi bată la uşă
Întâmplarea vieţii
Ce-o mână minciuna
Celui născut s-o măsoare.

BLUE NIGHT
Eşti Nimeni, striga figurantul
La telefon
Din industria de divertisment
A străzii orelor pustii
Căutând să se elibereze de stres
Pentru ultimul sindrom.
Se simţea gol şmenarul,
Îi lipsea acel ceva
Pe care nu ţi-l pot da
Nici banii, nici aventura,
Nici depravarea, nici violenţa
Trebuia să caute un răspuns
În altă parte.
Dar Nimeni, acea Nulitate
Care întruchipase dragostea rebelă
Pe care o întrezăriseşi
Se risipise.

BRÂU DE NOAPTE
Ce noapte adunată-n încolţirea
Pereţilor pustii
Pământu-ntreg ascultă
Gândul când siluetele peste câmpii
Lăsat-au în cuvânt şoptirea
Părinţilor către copii.
Ce noapte purtată-n toiag
Făptură între ieri şi amintire
La poartă sfinţii adunaţi
Prin alb veşmânt cu brâu de noapte
Sunt martorii singurătăţii mele
Scântei cuvintelor ce spun.
Ce noapte risipită în păcate,
În trupuri sângerânde, în cuvânt
Se-aude toamna prin păstorii
Ce-şi plimbă turme după vânt.
În partea caldă lumii din afară
Călugări osteniţi mai stau să cadă,
Stele-călăuză pe pământ.
Ce noapte cuibărită-n întrebare
Mi-ascultă ruga încercând să urce
Pe geana zorilor speranţe
Călătoare spre ţărmul răsărit
În glas de îngeri.

CU DOR DE IUBIRE
În fructele suspendate
Anotimpurile îmbracă păcatul,
Că îngerii s-au ascuns
În imaginea merelor
Eterne şi totuşi trecătoare
Ca târzia îmbrăţişare
A omului în ilegalitate.
Se furişase grădinarul
Îmbrăcat în asfinţit
Să poarte în travesti
Întâmplarea fiecăruia.
În fructele suspendate
S-au căţărat visele

Azi noapte am dormit aşa cum mă simt…, adică prost!
Toată dimineaţa mi-am consumat-o cu activităţi de
natură să-mi clarifice starea în care mă aflu.
Visele nocturne n-au lăsat în memorie decât crâmpeie
de informaţie. Caut fără obiect ceva anume menit să mă
scoată din starea sus menţionată. Mă chinuiesc să mă
dumiresc. Ce nu-mi dă pace?
Închid ochii. Prima imagine care mi se proiectează pe
pleoapele interioare e,… o varză. Mă afund în ceaţă!
Varză!? Televizorul de lângă mine scoate sunete din care
reţin doar Bruxelles. Fac o conexiune. Varză de Bruxelles!
Aşa, şi? Care-i treaba?
Încet, încet caut să pun cap la cap frânturile de vise din
noaptea trecută.
Era ceva, aşa, o aducere aminte a unor ani din tinereţe…
Nimic clar. Doar varza!
Mânat de curiozitate citesc presa pe Net. Se comentează
pro şi contra „rezistenţa” instituţiilor statului român la
presiunile politice!
Adică, ele, instituţiile, supuse unor presiune politice de
suspendare a Preşedintelui de către Parlament au rezistat şi,
în ciuda votului, „curat nedemocratic” pentru că a fost
covârşitor în susţinerea suspendării, au rezistat, astfel că
suspendarea votată n-a mai avut loc. Succes democratic
deplin!
Varză!
Înlăuntrul României, alianţe politice …contra
naturii…, varză:
La U.E. , informaţii false, defăimătoare, plângeri vizând
imixtiuni şi presiuni asupra justiţiei…
Curte Constituţională, văicăreli, ameninţări, euro
parlamentari, ameninţări, U.E.,… varză!
Pentru noi, cei care plătim toate aceste instituţii,
ameninţările sosesc …via U.E.
Privesc tâmp prin geamul ferestrei către plopii de peste
drum care clatină din vârfuri negativ. Varză!
Mai caut! Bruxelles… varză…democraţie…
La un curs de psihologie socială s-a făcut o aplicaţie la
Spitalul Psihiatric Bălăceanca. Ne-au fost prezentate, pe
viu, mai multe cazuri pentru a ne clarifica tipologia
comportamentală specifică fiecărui diagnostic în parte.
Curiozitate, teamă, milă! Acestea erau, la început,
reacţiile noastre. Pe parcursul vizitei, concretul a luat locul
imaginaţiei.

Să păcălească timpul
Aprins în candelă.
Aproape de întuneric
Strălucesc şoptindu-şi povestea
Împotrivirii când zborul
Încearcă s-atingă-nălţimi,
Dincolo de moarte.
În fructele suspendate
Te-ascult umbră
Risipită-n iubire
Să-ntorci nesaţiu
Cu dor de iubire.

DIN INFINIT CÃTRE TINE
Toate aceste drumuri
Împovărate de amăgirile mele
Se înalţă reînnoite
Să caute comorile lumii
În nepărtinitorul trandafir.
Toate aceste adâncuri
Le port în murmurul
Sufletului regăsindu-te
Departe de nepăsarea
Liniştii prin corespondenţă.
Toate aceste flori miraculoase
Se rostogolesc
Descoperindu-ţi frumuseţea
În care mă întorc
Din infinit către tine.
Toate aceste tăceri
Împovărate de fericire
Şi mai pline de înţeles
Cuceresc apusul
Contratimpului.

DIN MAREA NOASTRÃ
MILÃ
Într-o duminică a bătut vântul
Cu prioritate de dreapta
Prin aerul serii şi

Cazul unui pacient mi-a revenit în minte.
Se afla într-o fază avansată a bolii. Când ne-a fost
prezentat acesta a manifestat o stare de luciditate privindune îngăduitor şi cu oarecare superioritate. Era o linişte
apăsătoare în sala de curs. Ceva ciudat. Ne priveam
reciproc. Nu înţelegeam. La un moment dat pacientul rupe
tăcerea şi exclamă adoptând un aer victorios:
- Varză!
L-am privit întrebător. A continuat după o scurtă pauză:
- Da, varză,… cancer! Nimeni nu mă înţelege.
- Eu ştiu! Sunt singurul care ştiu! Cancerul se poate
vindeca printr-o cură de varză! V-am spus. Gata!
Şi cu asta muţenia a pus stăpânire pe el. Privirea i s-a
înceţoşat şi pur şi simplu ne-a ignorat, deşi douăzeci de
perechi de ochi erau aţintiţi asupra lui.
Varză…, cancer…, Bălăceanca…, Bruxelles!
Oare care să fie legătura?
Încălcarea tuturor principiilor pentru care s-a murit nu
numai în România (drepturile omului)? Un opus al
democraţiei aplicate? O ofensivă puternică a democraţiei
declarative, golită de conţinut? Nevoia de altceva?
Bine, dar care ar fi treaba cu Bruxelles?
Păi aici avem U.E. Da, dar în U.E. avem Parlament
European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia
Europeană, Consiliul European, Banca Centrală
Europeană, Curtea de Justiţie a U.E. şi Curtea Europeană de
Conturi.
Ia să facem noi o scurtă analiza.
Dintre toate instituţiile sus menţionate numai
Parlamentul European este ales în mod direct de statele
membre. Adică 754 membri.
Ceilalţi, circa 54 000, da, vedeţi bine, 54 000 de angajaţi
sunt numiţi. Cum? De către Cine?
Adică U.E are o armată de 60 000 de funcţionari plătiţi
de populaţiile celor 27 state membre?
Păi Parlamentul European ne este prezentat ca o
democraţie parlamentară, dar acesta nu are conform
atribuţiilor sale controlul asupra celorlalte instituţii ale
U.E., el exercitând doar o supraveghere democratică a
acestora. Chiar varză!

Din marea noastră milă,
De la mansardă
Mi-ai şoptit că ne filează,
Din spatele zilei de Paşti,
Sfântul Gheorghe,
Puţină funingine şi multă periferie.
Hămesit, din noaptea Învierii şi
Dezbrăcat, dintr-o lume de consum
Ţi-ai moşit minciuna
Acordându-ţi o şansă
Să verifici dacă
Prostituţia e o afacere personală.
Ţi-ai uitat, Doamne, în acest om,
Disperarea lui Iuda
Fără să faci percheziţie
Dacă zvonurile schimbă boarfele
Necunoscând noaptea siberiană.

ÎN ACEASTÃ BIOGRAFIE
Iartă-mă în absenţa
Deşertului care risipeşte sămânţa
Luminii în uitată presimţire
Să nu fii fagure lângă mine,
Gata să te caut
Printre orgii, m-ascund în cuvinte
Poate întârzii în minciuna
Cu putere să rodească
În această biografie,
Să-mi fii complice
Să-ntrerupi lacrima
Dintre pământ şi mare.
Şi-atunci fără să ştii
Vom strânge din lume
Bucuria despre umilinţă
Cu mâinile goale
Până în zori de zi.
Iartă-mă în uimirea scăpată
Pe poartă
Până lângă ţarcul câinelui
Dresat să mă-mpiedice
Să mi te-apropii.
Ion Văduva

Forţa U.E este reprezentată…, ciudat, nu de
Parlamentul European (ales democratic de cele 27 state
membre) ci de Comisia Europeană, care se prezintă ca
putere executivă a Uniunii.
Să privim puţin asupra atribuţiilor ce revin Comisiei
europene:
- prezentarea către Parlamentul şi Consiliul European de
propuneri de legislaţie comunitară;
- punerea în aplicare a politicilor U.E.;
- administrarea bugetului;
- asigurarea conformităţii cu legislaţia U.E. a legislaţiei
naţionale;
- negocierea tratatelor internaţionale.
Parlamentul European nu are putere legislativă, îmi zice
un amic. Şi atunci?
U.E. nu emite legi, ci doar recomandări. Recomandările
sunt, cum am văzut în cazul referendumului pentru
suspendarea preşedintelui României, apanajul Consiliului
European.
Consiliul European, Barroso, Reding, numiri,
referendum, justiţie, Curte Constutuţională, alegeri,…
Da, alegeri, dar nu la Consiliul Europei, unde membri
sunt numiţi. Curat democratic în cea mai invocată
democraţie europeană –U.E.
Acum încep să mă dumiresc. Numirile n-au nimic de-a
face cu democraţia, care presupune alegeri, şi alegerile
încurcă socotelile…
Doar aşa înţeleg reacţiile recente ale Germaniei şi
Poloniei, care solicită alegeri directe la conducerea U.E.
Dar reacţia lui Vaclav Klaus, preşedintele Cehiei,
cunoscut pentru opiniile sale eurosceptice, care a respins
"cu fermitate" joi, 13 septembrie 2012, propunerea lansată
cu o zi în urmă de preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, privind crearea unei federaţii a statelornatiuni în Europa, ce o fi însemnând?
„În 2004 am aderat la Uniunea Europeana şi nu la o
federaţie în care vom deveni o provincie fără importanţă”, a
argumentat şeful statului ceh.
„Singurul lucru pe care îl apreciez în propunerea sa este
că actualii protagonişti ai aprofundării integrării europene au
mărturisit pentru prima oară cu glas tare obiectivele lor reale”
Să fie oare şi rezultatul Referendumului din 31 august
din România?
24.09.2012
Vasile Iordache

Aşa hotărâse el: să nu mai vadă pe nimeni, să nu mai
fie văzut de nimeni, hotărâre luată în urmă cu mai bine
de douăzeci de ani.
De fapt, şi înainte de retragerea în propria-i casă, în
propria-i familie, era destul de rezervat în comunicarea
cu cei din jur.
Statul de vorbă, dacă pot spune aşa, îi era chiar
străin.
Singurul lui mod de comunicare era desenul. Linia,
punctul... Milioane, miliarde de altfel de cuvinte din
care avea să se plămădească rostirea lui George Pătru.
Nu era vorba doar de un mod de comunicare, ci şi de
un mod de a fi.
Pentru că asta a făcut întreaga sa viaţă George Pătru:
a desenat. Expunerea lucrărilor preocupându-l mult
mai puţin (chiar deloc) decât executarea lor.
După ştiinţa mea, n-a avut decât o expoziţie
personală, prin 1983 parcă, şi aceea numai şi numai
după insistenţele celor din jur. Şi parcă a mai fost o
tentativă, ceva mai târziu, numai că nu a ieşit chiar
„personală”, ci doar o expoziţie unde se afla şi câteva
lucrări ale sale... După care, precum mai zilele trecute,
cu ocazia „Salonului de toamnă”, ici-colo câte un
tablou purtând semnătura George Pătru. Semnătură ce
ar putea lipsi de fapt, pentru că lucrările lui George
Pătru pot fi recunoscute chiar şi de un nespecialist,
oriunde şi între câte altele ar fi ele aşezate...
Zeci, sute, mii de lucrări...
Multe dintre ele nevăzute de nimeni (în afara
membrilor familiei desigur), vom avea şansa, oare, să
le vedem?

George Pătru, înainte de a pleca unde a plecat, şi-ar
fi dorit să fie văzute o parte dintre lucrările realizate în
ultima vreme. N-a avut şansa să-şi vadă împinită
dorinţa. Lucrările, ca să fie expuse, aveau nevoie de
rame şi ramele costă...
Nu, nu are rost să intru în detalii.
Mă gândesc însă că, aici, la Slobozia, s-a clamat
cândva performanţa, promovarea acesteia...
Vorbind de George Pătru, putem vorbi de
performanţă?
Oare întâmplător dispăreau afişele realizate de el,
pe când lucra („salariat” fiind) la Muzeul Judeţean
Ialomiţa?
Nu, desigur, pentru că acele afişe erau „ceva
frumos”, dacă nu opere de artă...
Vor mai fi fiind acele afişe?
Dar felicitările, pe care tot el le-a realizat în aceeaşi
perioadă, vor mai fi de găsit, măcar câteva?
Dar coperta de carte a prestigioasei edituri
„Univers”, editură cu care George Pătru avea contract
încheiat. Da, cărţile acela din Colecţia „Globus”, vi le
reamintiţi?
Dar revista „Arcadia”?
Iată, aşadar, alte şi alte rostiri, semn că George Pătru
nu a plecat dintre noi. S-a retras doar, în Sfânta Zi a
Înălţării Sfintei Cruci, într-un loc mult mai sigur pentru
a nu mai fi deranjat de nimeni.
Rostiri ce au darul să-l păstreze pe George Pătru dea pururi viu, dacă vom şti – şi vom dori, desigur – să-l
păstrăm viu.
Abia acum, nefiind cu noi, el poate fi alături de noi...
Ion ALECU

Grup

Zbor

Paznicul de noapte

Îngrijorare
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Înţelepciune

George PĂTRU s-a născut la 6 ianuarie 1946 în
satul Ioneşti, judeţul Brăila. Absolvent al Institutului
de arte palstice Nicolae Grigorescu Bucureşti, secţia
de grafică, clasa Vasile Kazar. A organizat o singură
expoziţie personală, la Slobozia, în anul 1983.
Grafician de carte, a colaborat consistent cu Editura
UNIVERS.
S-a stins din viaţă la 14.09.2012.

(urmare din numărul trecut)

O amiază la câmp
Lili Balcan

14 decembrie 2011, Sandu
se află internat de 24 de ore la
Spitalul de Urgenţă Bucureşti, pentru o hemoragie
rebelă, iar spre asfinţit starea mea de spirit devine
tot mai critică...până cînd în uşa casei apare„fina
Nuţa”cu vorbe de îmbărbătare...
- Lasă naşă, d'ai şti prin câte am trecut eu cu
tata... când l-am dus la Urgenţă în 2009, inima i s-a
oprit, adică a stat... asistenta după salvare, care-l
urmărea, mi-a spus că era „să-l scape”... L-a
resuscitat şi inima a început să bată iar.
La camera de gardă erau o grămadă, aşa-i acolo,
l-au dus apoi la Reanimare, unde se moare pe
capete. Stăteam pe hol şi urmăream, îi scoteau morţi
unul după altul, îi cunoşteam după şosete, tata le
avea albe, cum îi vedeam mă uitam la şosete... nu e
el !...
O să vezi, continuă, sunt foarte hoţi, la externare
îţi dă o foaie unde trec şi ce n-ai avut, le e frică să nui dai în judecată în caz de deces, pentru că decesele
acolo curg gârlă.La tata au trecut şi că este fumător
şi altele, deşi nu a pus în gură ţigară în viaţa lui,
numai ca să iasă ei basma curată...
Tata este foarte bolnav de inimă, are artera
principală înfundată şi tot sângele este adus la inimă
printr-o arteră secundară mai îngustă care a preluat
funcţia primeia. Tata auzise şi el că se poate face o
înlocuire de arteră şi i-a spus doctorului:
„ - Don doctor, puneţi-mi şi mie o arteră că am
auzit că se ia de la picior şi se pune la inimă şi te face
ca nou !
- Nu se poate, spune doctorul, la dumneata este
prea mare suprafaţa şi nici nu mai eşti tânăr
,organismul...
– Da, don doctor, dar mai făceam şi eu treabă,
mai dădeam şi eu cu sapa ,dar acuma...
- Acum, spune doctorul, funcţia este preluată de
o arteră mai îngustă pentru care va trebui să iei un
tratament permanent de fluidizare a sângelui şi îţi
vom monta şi un defibrilizator.”
Şi i l-au montat în toamna anului 2009.
Astă vară s-a dus la câmp să pună nişte momâi în
porumb să nu mai vină ciorile. Era singur pe câmp.
La un moment dat a început să-l lase puterile, să nu
mai vadă bine, să nu mai respire bine şi să fie
cuprins de o stare totală de leşin... când, deodată, o
bufnitură ! Tot singele i s-a urcat la cap, respiraţia i
s-a precipiat şi vederea i-a revenit ...
Nuţa: – Cum, singur acolo, şi ai trăit toate astea?!
Ce ai simţit, ce ai gândit?!
Tatăl: – Drept să spui, prima şi prima dată am
crezut că m-a împuşcat a lu Creţu, şi am dus mîna la
inimă să nu-mi zboare aparatul... Apoi mi-am dat
seama că pocnituta, bufnitura a fost de la aparat.
A fost singura dată până acum, în doi ani, când
aparatul a intervenit făcând inima să-şi reintre în
parametrii, tata şi-a revenit, s-a însufleţit, acolo,
singur pe cîmp şi şi-a văzut în continuare de treabă
stând de fapt cu moartea alături şi parcă jucându-se
cu ea...
Nu ştiu de ce în acele clipe, eu, naşa ei, aflată în
stare de depresie, am început să râd spre mirarea
„finei” ai cărei ochi albaştrii se măreau tot mai mult,
neânţelegându-mi reacţia la situaţia tragică a tatălui
său redată cu asupra de sincceritate... Râdeam de
situaţia acestui om bolnav care nu a prididit să
meargă singur pe câmp şi care nu s-ar fii mirat de lar fii impuşcat cineva acolo... poate chiar al lui
„cutare”... căci nu a „simţit”, ci a „crezut”,

ocrotindu-şi instinctiv doar singurul lucru care-l
ţinea în viaţă – aparatul.
...Zâmbesc şi acum de omul cu „aparatul de
resuscitare la purtător” punând momâi singur pe
cîmp într-o toridă amiază de vară !
Este fenomenal cum îşi înfruntă ţăranii moartea
prin muncă, la ei fiind adevărată doar vorba „Căci
dacă muncă nu-i, nimica nu-i !”, vorbă care mă duce
cu gândul la nea Costel „căruţaşu”care, la vârsta de
75 de ani, descărcând o căruţă de nisip, mi-a
mărturisit că-şi doreşte ca „moartea să-l găsească
muncind”, iar peste trei ani, când, după un accident
vascular, se deplasa cu bastonul numai până în
poarta curţii, mi-a spus că nu-i pare rău de boală cât
„îi pare rău că moartea îl va găsi stând”.

Atacul ţiganilor
Era o amiază de octombrie a anului 1943, când
tanti Maria „Pivăşoaica”(cum i se spunea după
soţul Pivaş) sora cea mare a bunicii, umplu căruţa
cu saci de mazăre, înhămă la căruţă iapa cea mai
bună, pe Puica, şi împreună cu tanti Lenuţa, copil pe
atunci de numai 8 ani, pleacă din Sineşti la
Bucureşti să-şi vândă marfa în Obor.
Alesese ora amiezei ca pieţarii să stagneze şi
angrosiştii să caute marfă pentru a doua zi .
Lăsă căruţa încărcată la marginea oborului în
grija lui tanti Lenuţa, locul fiind de altfel plin de
căruţe cu marfă, şi se pierdu în mulţime.
După ore bune de aşteptare, într-un târziu apăru
Pivăşoaica împreună cu un negustor ce-i plăti şi îi
luă toată marfa, apoi, smucind copila ce o aşteptase
înţepenită şi speriată atâtea ore, în jurul orei 10
plecară spre casă, spre Sineşti.
Trecuse de ora 11 noaptea când intrară în acel sat
fatidic, Şindriliţa, vestit pentru tot soiul de tâlhării.
Pivăşoaica văzu prin întuneric strângându-se
grupul de hoţi... mai aproape, tot mai aproape... se
întoarse şi apucă să zică: – Lenuţa, repede, bagă-te
sub capră şi să nu ridici capul !
Ţiganii erau deja lângă căruţă pocnind-o cu
ciomege, urlând la Pivăşoaica să oprească şi
încercând să o lovească şi pe ea... Erau vreo zece...
În noapte se auzeau blestemele Pivăşoaicei ce
părea încolţită şi fără scăpare... când deodată sării în
sus ca un arc şi, tocmai când ţiganii încercau să se
urce în căruţă, se auzii în noapte un strigăt puternic
şi hotărât:
- Acum Puica ! Zboară Puica !
Iapa pornii ca din puşcă, ţiganii căzură în toate
părţile, câţiva mai alergau... dar degeaba...
Pe pietrele drumului căruţa gonea sărind ca o
jucărie, iar sus, în picioare, Pivăşoaica împărţea
lovituri de bici în stânga şi în dreapta spre ţigani,
niciodată spre Puica, pe care doar o îndemna
strigând de se cutremura pământul:
- Mai repede, hai Puica , acum Puica !...
Goana se potoli la intrare în Lilieci. Puica era în
spume... Încet, la pas, au ajuns la Sineşti, şi totul a
intrat în normal... A rămas numai povestea şi spaima
mătuşii mele, copila de 8 ani, spaimă care se pare că
i-a fost de folos, căci, cu timpul, a ajuns şi ea la fel
de aprigă, înfrunând mult încercata-i viaţă „în
picioare şi cu biciul în mână”.

Vis
Tanti Alexandrina Biţi, vecina noastră
macedoneancă, a murit în anul 2004.
Într-una din nopţile anului 2006, tanti Lenuţa o

visează stând, ca de obicei, pe banca din grădina
noastră şi încep o discuţie:
- Lixă, ce faci tu aici în curte, când eu ştiu că eşti
moartă ?!
- Sunt moartă, dar o dată pe an ne dă voie să ne
plimbăm, şi eu am ales curtea voastră...
- Lixă, spune-mi, unde eşti, ”acolo”, eşti la
„bine” sau la „rău” ?!...
- Linuţa, nu avem voie să spunem ce-i pe „aici”...
- Dar pe Gigi şi Petruţa i-ai văzut, sunt şi ei
„acolo” cu voi ?
- Nu... suntem pe categorii, ei poate... nu ştiu ...!
- Este bine „acolo” ?
- Aşa cum ai trăit „acolo” este şi „aici”, când mai
bine, când mai rău...
- Spune-mi !
- Nu am voie... noi „aici”... Am să-ţi spun ceva,
totuşi, căci oricum la ziuă vei uita:
„ aici”, cei care au fost gestionari sunt băgaţi la
categoria „hoţi” şi nu ni se dă să mâncăm carne,
decât numai zarzavaturi...
- Spune-mi de „acolo”... ştii cum vor fii copiii
mei ?
- Ştiu, dar nu avem voie, Linuţa !
- Spune-mi, ai vrea să mai fii „vie”, să mai fii
„aici” ?
- Aş vrea... da...! Eu de ce v-am ales curtea !

Contemplare
17 decembrie 2011, zi memorabilă, după
aproape 20 de ani, intrăm iar la Teatrul Bulandra,
unde vedem, mulţumită Iuliei, „Căsătoria” lui
Gogol, cu Rebengiuc şi Mariana Mihuţ.
Pe Schitu Măgureanu, vis-a-vis de Liceul
Gheorghe Lazăr, Neta observă o frumoasă casă
construită, după stil şi patină, în perioada
interbelică.
- Uite Lil, zise, ce casă superbă, uite cum este
construit balconul din care parcă se naşte spre cer
acel turnuleţ ! Este singurul element decorativ al
acestei clădiri, dar o distinge cu totul de restul
clădirilor, deşi ca notă generală se regăseşte în
Bucureştiul acelor vremi.
- Imaginează-ţi, zise în continuare, cum a ieşit în
acest balcon prima lui stăpână, după ce a dat jos din
turn bradul, aşa cum se procedează după terminarea
lucrării...
Gândeam: Casa este învechită şi tu cum de te
gândeşti la prima stăpână ?! Oare stăpâna unei astfel
de case era ca acum, când munceşti din greu să o
ridici, pui brad pe ea, îţi plăteşti muncitorii, faci
ultima curăţenie şi, în sfârşit, inaugurarea ?! Mai
degrabă, stăpânelor de atunci li se mai construiau
câte un imobil şi prin alte părţi, alegându-şi să le
locuiască pe rând, plictisindu-se şi nefiind, totuşi,
câtuşi de puţin interesate nici de simbolul bradului,
nici de cinstirea meseriaşilor, nici de curăţenie, căci
pentru toate astea erau oameni anume plătiţi de
puternicul stăpân...
Aşa gândeam eu, aşa gândea ea, dar cum era ?
Un lucru este sigur: Neta are un puternic simţ
practic şi de implicare.
- Uite, Lil, continuă ea, toate clădirile astea nu ar
fi urâte dacă ar fi îngrijite şi dacă pe faţadele lor nu
ar atârna cutiile astea de aer condiţionat ! În tot
Parisul nu ai să vezi astfel de cutii, ei au ştiut să
rezolve problema aerului condiţionat fără să
afecteze aspectul clădirilor. Imaginează-ţi dacă la
fiecare fereastră a Luvrului ar atârna câte o astfel de
cutie de aer condiţionat ?!... Doamne Fereşte ! - şi îşi
făcu cruce...

TIMBRU AUTOCRATIC
Cândva, crezusem că aceste poeme
Sunt doar muribunde umanioare
Zbătându-se pe pergamentul dematerializat
Unde viaţa-mi ţesuse
Demult, în tinereţe
Cu o cadenţă de metronom
Un timbru autocratic
În acest indolent solstiţiu
Aprind arcul voltaic
Ce curentează Naţia;
m-apropii de-americanul cel mai hulit
Ezra Pound
Şi brusc azurul mă-nchide în cuşti
Şi mă ferecă bine.
O dramă-n zadar-non combat:
E timpul dulce să mă retrag
Cu prietenii barbari într-o tranşee antică
În curând veţi avea
Leşul trupului meu
Pe o corabie beată
Iulie 2012

ANNO DOMINI
La o oră după asfinţit
Când audienţa în oraş era maximă
“mi se puseră în sfârşit noile lanţuri”
Am fost dus şi ars de viu într-o casă
pustie...
Mi-au zdrobit fulgerător falangele
cu căngile lor de oţel
Dintr-o cărticică minusculă îmi citiră
Cumplitele paragrafe în care se încadra
Spăimoasa mea fără de lege
Dar mai ales întunecata vină că sunt
Duşmanul Renaşterii şi Stabilităţii
în această provincie
N-am dignitas dacă stau în perimetrul
anti-cetăţii
Şi nu am persona......
Şi pentru că nu am devoţiune
Niciodată n-o să am parte de opulenţă
Şi sărbătorile lor majore
Şi desigur e nimerit acum
şi-i cel mai drept
Să mă-ntorc înapoi în Barbaricum
Iulie 2012

DOMUS AUREA
Naufragiat pe colinele din Sud
Ale oraşului trist nonagenar
Evaluat ca pe-un regat chinuit al
propriilor mele fantasme,
Luai seama că Titan fusese generos şi prielnic
Livezilor prietenilor mei pretorieni
de pe coasta de Vest şi noile temple
(O, binecuvântate temple ale Cupidităţii...)
Între epicureism şi cinism
Represiunea-i mândră floare imperială;
O cultiv conştiincios pe hectarele
Noilor grădini ce le-am luat
mai mult moca
De la ţăranii care n-aveau bani de-nmormântare
Nici copiii, nici nepoţii
Supravieţuiseră stoic pe vremurile lui
Dej, Groza şi Ceaşcă
Iar acum în postura de Christi pagani
Nu-şi mai avea raţiune nici un fel de divinaţie
(Chemau în zadar religia salvării)
Însă de când am devenit un bărbat foarte strălucit
un clarissimus vir
Am o mare colibă din marmură
Automobile din platină
Şi port un laticlav de purpură,
Vă jur că bunilor mei compatrioţi
le-am rânduit toate cele eterne
Câteva miliarde mai, mai cer de la teocraţii divini
Şi până-n iarnă le promit ca-n faţa lui Zeus
Că nu vor mai avea parte niciodată
de neplăcute insurecţii
Mai 2012

CU ATLASIBU' ÎNTR-O NOAPTE
SPRE PAUL VERLAINE
“Spre alte ceruri ai alte iubiri”
Te-oi duce la Paris într-o desnădăjduită
Şi fermecătoare zi de noiembrie
Şi reîncarnat într-un magician
Care ţi-a guvernat amarnic
Memoria nebună pe la 17 sau 18 ani,
Şchiopătând, vagabond şi cam orb
Prin sepulcralul Soleil d'or (underground)
Pe la Plume vei da o raită
Poate mai sunt acolo câteva sute
De fantome auguste – Poate vei avea parte şi tu
de o ridicare-n azur!
Febril, febriel, cât nu se-nchide trapa,
Şterge-o într-o verde redingotă a zorilor
Strângând la inimă un revolver rece,
Lăsându-ţi familia 4-5 zile
Să se descurce cum o vrea Dumnezeu
(Mon Dieu, evadează!)
Te-aşteaptă acolo o glorie-atroce!
Do, cu-Atlasibu' într-o noapte să te-mbarci
negreşit!
Liber eşti să te-nfrăţeşti cu muzele lor,
Liber s-apelezi la oficiile lor simple;
Bunăoară, de la Slobozia, direct
La L'Hotel de Ville
La Sacre Coeur, la Sante, la Pere Lachaise
Să vedem, amărăşteanule
Dacă poţi să răspunzi la această
MARE PROVOCARE a libertăţii
Comment Ca Va? C'mon!
Aprilie 2012

“ LIBERTY BELL”
“Sunt bolnav de tot prieteni”
SERGHEI ESENIN
După ultimele tornade ale verii,
Abia scăpat dintre clopote, tunuri şi scuturi,
După ce-mi schimbară cu-nfrigurare
compresele
Îmi beam basamacul vineţiu în umbra micuţei colibe
şi-mi spuneam:
“Tirania nu poate schimba vânturile!”...
Fusesem desigur un făcător de rele
Doar prin cuvintele cu care-l trimiteam
în regnul criminal al fiarelor
PE CEL MAI IUBIT
Şi mă visasem cu-nflăcărare puşcariabil
Aşteptând SFÂNTA JUSTIŢIE să-mi aplice
Numărul loviturilor de vergi
Apoi să mă trimită şaispreze ani în Siberii
Nu credeam că cineva o să oprească execuţia,
Nici un mare preot nu-ndrăznea să-nduplece
zeii,
Nici un doctor nu calma inima atroce
a governorului
Răzbunarea lui de Silex dicta milioane de proscrişi
Apoi ruinat de calvarul totuşi şi totuşi
al milei
Pe care un governor şi mai sumbru
mi-ar fi trimis-o în ultima clipă,
ruinat şi de băutură şi spleen...
capitulam
şi-mpins de baionete reci
în Crucea lui Septembrie
orbecăiam între cazarmă şi groapa comună
August 2012

TREBUIE!
Trist laudator temporis, spre propriile răni
Cu morb latin şi febră divină
Şi chiar cu jale nouă te-apleci
Şi-ţi citeşti câteva oracole politice
Cu care pretorii din Vest îţi tăbăciră pielea
Desigur nici o superstiţie nu amintise
Şi nicio mârşăvie nu bântuia
În îndelungile şi febrilele download-uri
Cu care imperiul nelegiuit ţi-l trăgeai
în propria casă
SCLAVIA PENTRU ZEII LOR
Şi plânsul acela barbar când li s-au dus Gemenii

Iar acum, n-ai de ales
Trebuie “să mori mai înainte
ca patria să piară”
August 2012

“ HOWLIN' WOLF”
Ieri se bătea să astupe gura poporului
Îi trimitea şrapnele din delirul său suprauman
Şi-i poruncea să-l iubească,
35 de ani i-am urmărit tirada demonică
Ascuns pe-un munte de gheaţă în Helicon
O mârţoagă creştea din cinci în cinci ani
cât şapte mii de Pegaşi
(la cotiga ei mă-nhămam şi eu
cu tot bunul meu Suveran)
Astăzi cu procopseala postmodernismului
A proclamat, cu violenţă, tabula rasa
Chiar mie, biet libert, se chinuie
Să-mi taie capul ca pe-un trandafir
Şi-l văd cum se zbate să câştige
gura poporului
Iar eu - “cotidian, vulgar şi crud”
Sunt cel mai fericit să hăulesc frenetic
şi mâinile să-mi strâng
în baia de mulţime.
Ianuarie 2012

OMAGII ŞI SEZOANE
N-am fost niciodată o fire modernă
Ci doar un pârlit de existenţialist
Primavara eram mort după albăstrele
Şi toceam poemele lui Esenin
Precum un soldat carabinele scumpe
La Corpul de Gardă – de unde plecam apoi
Într-o foşnitoare pădure de stejari
Să păzesc patria (când a fost s-o păzesc)
(Şi eram un mic înger din aura lui Rilke)
Primavara târziu am fost
Cu Tonegarn, Garcia Lorca şi Biblia
Într-o tinereţe cotropită de armonici,
De bizare şi complicate instrumente
Acordând în do diez
Arpegii pure pe-un portativ
Totuşi şi totuşi rezonabil al Speranţei,
Iată-mă-n noul balet:
Nu ştiu ce şiretlicuri să mai încerc
Toamna deja şi-anunţa pe frunze
Bocetul acela panicard venind din pergamentele
Lui Seneca
Sunt doar o biată şi bolnavă maimuţă
Deci – (deci nu un animal periculos!)
Dresată pentru vodevilul ocupanţilor
(e bina că sărbătorile lor n-or să sfârşească niciodată
Ştiu că singur cu trupul meu
Nu sunt decât o simplă target countrie (un bun teren
arabil)
Şi fără nici o problemă o să-mi dau duhul
Mai devreme sau mai târziu
Înspre iarnă – fără consolaţii – o să dispar
Dar în primăvara viitoare
Cu toată iubirea pentru Walt Whitman
Nu ştiu dacă o să mai apară iarba...
Septembrie 2012

ARS POETICA
O foaie de hârtie
E-un camp de bătălie
Spre seară vă invit
C-un toc sau cuţit
Să scrijeliţi în rana
grădinii Nirvana
O literă sau două
din ce vă place vouă
Un bocet senin
După un fiu divin,
O stea-calamitate
Când se destramă toate
Iubire viorie
E dusă pe pustie
Ah, traiu-i infernal
Ne-ar duce la Canal
2012
Ştefan NEAGU

(urmare din numărul trecut)

III. Silenul şi Matrioşca
1. Citind, în “Banchetul” lui Platon (215a-222a),
(9,pp.140-150), despre comparaţia făcută de Alcibiade,
discipolul mult iubit şi de nestăpânit al lui Socrate, în care
maestrul era văzut ca o statuetă de silen ascunzând în ea
lucruri nebănuite, de dincolo de om, mintea mea a absorbit
dintr-odată această icoană, prefăcând-o subit în păpuşa
Matrioşca. Şi atunci am văzut cum întregul lanţ de
determinări de concepţie literară şi ideatice, pe care le
descoperisem în marele complex creativ universal care se
numeşte “Iov”, s-a aşezat,verigă cu verigă, fiecare întrunul dintre nenumăratele ouă de lemn pictate cu portretul
aceleiaşi femei şi care se înghit unul pe celălalt, de la cel
mai mare până la cel mai mic. Concluziile la care
ajunsesem în “Minunata istorie a cărţii lui Iov” au
devenit, în pântecele generos al păpuşii ruseşti, clare şi
distincte printr-o simplă şi ingenioasă compartimentare.
Oul cel mai mare era “Cartea lui Iov”ebraică, îngemănând
povestea şi poemul pentru care mă simt fericit că exist.
Când deschid oul acesta la jumătate, în interiorul lui
găsesc confesiunile profetului Ieremia, modelul real al lui
Iov, şi pe profetul Al Doilea Isaia, autorul prezumat al
poemului divin. Şi tot aşa, deschizând fiecare din femeileou, văd, ca pe un bănuţ de aur germinând miracole,
poemul babilonian “Povestea unui amărât”, akkadianul
“Dialog despre mizeria umană” şi, în cel mai mic,
sămânţa zeiască a poemului sumerian originar cu cea mai
purăinterogaţie care a străbătut vreodată umanitatea: Cum
poate fi omul curat ? ...Şi m-am uitat la Iov, şi m-am uitat
la Socrate, şi a fost ca o lumină a ochilor care m-a
îndemnat pe cale.
2. Când ospăţul din casa lui Agaton era în toi, iar
cuvântările care preamăriseră dragostea abia se
încheiaseră cu intervenţia lui Socrate, iată că soseşte aici şi
Alcibiade, aflat deja într-o stare euforică. Somat să-i facă
“elogiul lui Socrate”, el promite “Să spun adevărul”,
lucru destul de dificil având în vedere nu numai “starea
mea de acum” dar şi “firea ciudată” a lui Socrate. El,
totuşi, îşi ia sarcina în serios, “rechemându-mi amintirile”
şi, odată actualizate în mintea lui, “să le înşire pe toate
descurcat şi cu rânduială”.
3. Acum este momentul când Alcibiade propune poate
cel mai inspirat model de înţelegere şi evaluare a lui
Socrate: “Voi încerca, prieteni, să preamăresc pe Socrate
prin comparaţii şi icoane”, precizând, cu acribia unei
minţi limpezite brusc de marea răspundere pe care şi-a
asumat-o, că “mie icoana-mi va sluji să pun mai în lumină
adevărul, iar nu pentru haz”. Cuvintele acestea şi cele
care vor urma sunt spuse, într-adevăr, de Alcibiade, dar ele
sunt mânuite de măiastra digitaţie a gândirii lui Platon,
care ştie că acesta a fost discipolul cel mai iubit de Maestru
şi că, la rândul său, el l-a cunoscut cel mai bine, iubindu-l
de asemenea.“Socot pe Socrate aidoma acelor chipuri de
sileni aşezaţi prin atelierele sculptorilor, pe care aceştia îi
dăltuiesc cu naiuri şi flaute în mâini. Dacă-i deschideţi
însă, ei au pe dinăuntru nişte mici statui de zei. Şi mai spun
că seamănă cu satirul Marsyas.”
4. Silenos era tatăl satirilor, personaje comice din
teatrul antic grec reprezentând “divinităţi mitologice cu
trup de om şi picioare de ţap”, având nasul cârn şi părul
vâlvoi. (10, p. 167) Socrate, de partea lui, cum am citit întrun text omonim scris de Xenofon după modelul
platonician, avea ochii bulbucaţi, nasul cârn cu nările
îndreptate în sus, gura mare şi buzele groase. (Xenofon,
5,pp.220-221) La bătrâneţe, înălţimii mici i-a adăugat o
burtă mare, astfel că asemănarea cu Silenos era izbitoare.
Iată de ce n-a putut avea nicio reacţie când Alcibiade l-a
ţintuit cu următoarele vorbe: “Socrate ! Că eşti la chip leit
acesta, tu singur n-ai putea-o tăgădui o clipă.” Dincolo,
în “Banchetul” lui Xenofon, unde se laudă cu chipul său,
dovedindu-l că este cel mai frumos prin marea utilitate a
componentelor sale, cum ar fi nările care pot “adulmeca
mirosurile din toate părţile”, Socrate câştigă disputa plină
de haz cu Critobul aducând un ultim argument: “...nu
socoţi o dovadă că sunt mai frumos decât tine faptul că şi
zeiţele Naiade nasc Sileni mai asemănători mie decât ţie
?”
5. Aşa că, în privinţa aparenţei exterioare comparaţia
fiind de netăgăduit, se putea trece la ce se afla în interiorul
presupusei statuete a bătrânului silen. În stilu-i de acum
obişnuit, săgetător, Alcibiade îl ţinteşte pe Socrate drept în
inimă: “Eşti sau nu provocator ?” Când abia se profila pe
chipul-mască un semn indecis, o altă săgeată verbală îl
desfiinţează: “De ce nu recunoşti, aduc martori.” Şi ce ar
spune ei ? Că vorbele lui Socrate sunt asemenea cântecelor
lui Marsyas, un artist celebru în epocă şi având un chip
asemănător cu al lui Socrate: “ Acesta se folosea de flaut şi
vrăjea pe oameni prin puterea artei ce se desprindea de pe
buzele sale”, iar ariile compuse de el, fie “că le-ar executa
din flaut un artist de seamă, fie că le-ar cânta te-miri-ce
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flautistă de rând, ele singure au darul să stăpânească pe
ascultător; singure ele fac să vibreze pe cei care simt
adânc în suflete nevoia de zei şi de iniţierile lor.” Din
această trebuinţă spirituală modelată de vraja sunetelor să
fi apărut micile statui de zei amintite mai sus ?
6. Acelaşi lucru îl realizează Socrate “cu vorbe goale”.
Când “te-ascultă cineva pe tine, ori aude pe altul
repetându-ţi cuvintele, fie el cel mai prost vorbitor, şi fie
ascultătorul o femeie, un bărbat, un tânăr, suntem izbiţi cu
toţii şi, stăpâniţi de vrajă, ascultăm.” Ca să fie şi mai
convingător cu termenii comparaţiei sale, Alcibiade le
mărturiseşte amicilor prezenţi la banchet “ce urme adânci
au săpat în sufletul meu cuvintele lui şi sub ce farmec mă
simt chiar în clipele acestea !” Platon putea veni şi el cu o
impresie asemănătoare: avea 20 de ani când, “fiind gata să
se prezinte la concurs cu o tragedie, ascultând pe Socrate
vorbind în faţa teatrului lui Dionysos, îşi sorti poemele
sale flăcărilor” şi “deveni elevul lui Socrate”. (11, p. 204)
Altfel spus: vorbirea lui Socrate i-a schimbat destinul,
dându-ne şi nouă acum, după două milenii şi jumătate,
ocazia, altfel pierdută, de a împărtăşi o emoţie încă vie.
7. Transpus total în atmosfera indusă de amintirea
cuvântărilor maestrului său, care acum îl urmăreşte cum îi
ţese chipul din fire de gând impregnate de culorile şi
aromele propriului suflet, Alcibiade îşi pune deoparte
arcul vorbelor, dezgolindu-şi în faţa tuturor o rană veşnic
deschisă care-l va durea şi pe Socrate, neştiut de nimeni,
toată viaţa: “Din câtă lume există, eu numai în faţa lui
încerc sentimentul ruşinii.” Toţi cei prezenţi sunt numai
ochi şi urechi ca în faţa unei minuni: răsfăţatul şi
destrăbălatul îşi arată sufletul pierdut ! Cu ce icoană să-l
asemeni ? “În adâncul conştiinţei îmi dau seama că nu-s în
stare să opun ceva poruncilor lui...”, aşa că a ales mereu să
se facă nevăzut. Fără să vreau, mă reped la “Alcibiade” din
“Vieţi paralele”, amintindu-mi de un pasaj unde “lăsânduse dus de linguşitori, care-i puneau în faţă multe plăceri
ispititoare, scăpa de sub veghea lui Socrate şi atunci
(filozoful) îl vâna ca pe un sclav fugit care se ascunsese
bine, de vreme ce Alcibiade numai de Socrate se ruşina şi
se temea, pe când pe ceilalţi îi dispreţuia. “(12, p.31)
Străfulgerat ca de o vină de această obârşie necunoscută a
morţii lui Socrate, mă întorc la Alcibiadele lui Platon şi îl
găsesc neschimbat: “...dar cum mă depărtez puţin, sunt
covârşit de onorurile ce-mi face mulţimea, şi-atunci fug de
el (...) iar când dau ochii cu el, mă ruşinez şi recunosc că
are dreptate.” Nu pot să nu observ cum Platon mută
discret câmpul de manifestare al nestatorniciei lui
Alcibiade în planul politicului, tot atât de real ca şi cel al
relaţiilor lui amoroase.
8. Acum Alcibiade îşi ia seama şi reface cadrul
discursului de care parcă se rătăcise: “Dar ascultaţi şi
altele. Să vedeţi ce potrivită a fost comparaţia mea şi ce
uimitoare e puterea de care el dispune. Fiţi siguri că nici
unul dintre voi nu-l cunoaşte.” Nu ştiu de ce, dar mă simt
eu însumi vizat de spusele lui Alcibiade. Am ajuns, oare,
să-l cunosc, cât de cât, pe Socrate ? Cred că da, gândindumă la asemănarea dintre icoana lui Alcibiade şi schiţa de
portret din mintea mea. Chiar şi popasul în acest dialog
platonician poate fi o dovadă: mi s-a părut că aici Socrate
apare cu unele determinări reale ale personalităţii sale, aşa
cum le-a cunoscut Platon în cei zece ani petrecuţi lângă
maestrul său, susţinându-mi ideea dublei sale imagini în
ochii celor care l-au cunoscut – cetăţenii obişnuiţi ai
Atenei, pe de o parte, şi prietenii şi discipolii săi, de
cealaltă parte.
9. Chipul exterior al lui Socrate era la vedere şi este
reţinut de Platon ca marcă a lui Socrate. El era şi cel care se
oferea permanent publicului într-un spectacol involuntar,
fiind acompaniat de picioarele lăsate fără încălţări fie
iarnă, fie vară, de vestimentaţia sărăcăcioasă şi
neschimbată, cu veşnica manta roasă crescută parcă odată
cu trupul, de starea precară a îngrijirii sale personale. Se
pare că numai cu ocazia ospăţului de care ne ocupăm,
Socrate a făcut o excepţie de la regulă: “Întâlnesc, începe

Aristodem, pe Socrate îndată ce-şi terminase baia; tocmai
îşi punea sandalele – lucruri pe care le făcea cam rar.” Din
acest Socrate al străzii a muşcat fără milă colţii satirici ai
lui Aristofan: “...e undeva o baltă/ Şi lângă ea, Socrate,
nespălatul,/ Tot cheamă sufletele morţilor....” - se putea
auzi în comedia “Păsările” din 414 î.Hr. (13, p.205). Sau,
cu 9 ani mai devreme, în celebra satiră antisocratică
“Norii”: “Îi ştiu eu pe calicii-aceia/ palavragii cu faţa
suptă,/ Nişte golani desculţi de teapa/ lui Herefon şi-a lui
Socrate.” (13, p.330) Şi tot aici, iată cum îşi motivează
Corul norilor urechea aplecată către vorbele lui Socrate:
“Iar ţie pentru mersul tău/ Pe stradă, mândru de păun./ Şi
pentru felul cum arunci/ Privirile, chiorâş, la mulţi,/ Şi
pentru toate câte-nduri/ Fiindcă mergi mereu desculţ,/
Cum te vedeam trecând pe jos,/ Şi pentru-ncrederea în noi/
Şi pentru chipul tău măreţ.” Văd, totuşi, că Aristofan nu ia
în râs urâţenia lui Socrate, ci doar o punctează, caustic,
printr-un oximoron, pentru cei care-i cunosc statura
măruntă, chelia şi celelate.
10. ...Şi mă opresc din drum o remuşcare şi o durere;
prima e pentru reflexul meu de apărare în faţa urâţeniei:
îmi întorc automat privirea sau o înalţ semeaţă peste chipul
devenit obstacol în calea ei spre frumuseţe; la fel aş fi făcut
avândul chiar şi pe Socrate înaintea mea; a doua, durerea,
este pricinuită de un gând pe care, din nefericire,
divinitatea nu l-a avut: să fi aplicat principiul răsplătirii şi
în cazul înţelepţilor cu chipul lui Socrate, dându-i corpului
lor, ca răsplată pentru ascultarea poruncilor glasului său,
sănătate şi frumuseţe pe măsură ce le creşte înţelepciunea,
astfel încât, ajunşi la bătrâneţe, trupul să le iradieze prin
toţi porii spiritul apropiat ca niciodată de susurul divin al
vorbelor neauzite. Dar n-a fost să fie aşa cu Socrate, ceea
ce mă face să-mi las mintea singură să-şi împlinească
această dorinţă.
11. Chipul său interior, unde se ascunde şi daimonul,
acel ceva căruia eu îi acord cea mai mare atenţie, era
cunoscut, într-o oarecare măsură, de prieteni şi discipoli,
cu atât mai mult de Alcibiade, a cărui relaţie cu Socrate este
o realitate, aşa-zicând, istorică. “Micile statui de zei”
dinăuntrul silenului m-au dus imediat cu gândul la propria
mea imagine despre sufletul lui Socrate, pe care-l văd ca un
altar al daimonului său fără chip. În general, cred că
drama lui Socrate se iveşte şi creşte, până la procesul din
vecinătatea culmilor tragediei, din această dihotomie a
imaginii sale, ca şi cum ar fi vorba nu de acelaşi Socrate, ci
de doi Socrate diametral opuşi.
12. Revin la Alcibiade ca la mine acasă şi-l văd cum,
asemeni unui ucenic vrăjitor, îl atinge iarăşi pe Socrate cu
bagheta magică a comparaţiei cu silenul, descoperind noi
similitudini: “Voi observaţi că Socrate are purtări de
îndrăgostit faţă de tinerii frumoşi: stă necontenit pe lângă
dânşii şi rămâne uluit când îi vede.“ Când am sesizat şi eu
această atracţie irezistibilă la Socrate, am interpretat-o ca
pe o formă de compensare a propriei urâţenii. “Pe de altă
parte, el ignoră totul, nu ştie nimic, după câte are aerul.
Nu-i aşa că seamănă şi aici cu un silen ? Nici o deosebire.”
După această notaţie de comportament tipic pentru
Socrate, Alcibiade trece, fără semnal, către o nouă
dimensiune a comparaţiei sale laitmotiv: “Pe dinafară, el
este învăluit într-o înfăţişareasemenea celeia pe care
sculptorul o dă silenului; dar dacă-l deschideţi, câtă
înţelepciune, iubiţi conmeseni, este îngrămădită înăuntru
!” Voi marca bucuros această alăturare pe care o săvârşeşte
Alcibiade: lângă micile statui de zei aşezate de la început în
piramida din interiorul silenului, adaugă înţelepciunea. Un
lucru mai minunat nici că mi se putea întâmpla !
(urmarea în numărul viitor)
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ITINERAR
Academicianului Mihai Cimpoi
la 70 de ani

I. Literatură şi destin
Figură emblematică a culturii româneşti din Basarabia –
Mihai Cimpoi pare să fi fost predestinat activităţii literare, întro vreme când literatura română din spaţiul basarabean era la o
cumplită răscruce de destin: sau revenea la normalitatea limbii
române literare şi la criteriile esteticului, sau dispărea definitiv
în hăul artificialelor cuvântelnice, impuse de cerberii
regimului sovietic de ocupaţie, şi în hăţişurile fără de capăt ale
ideologiei comuniste.
Până la un punct destinul său e comun cu al celorlalţi
intelectuali reprezentativi ai Basarabiei de astăzi: fiu de ţărani,
care au supravieţuit pericolelor GULAG-ului stalinist
(intelectualitatea fiind lichidată în chiar primii ani de ocupaţie
sovietică), cu o copilărie nescutită de munci şi încercări de tot
felul, dar marcată şi de frumuseţile colinelor basarabene sau de
cele ale urbei Cernăuţilor, avid de carte, dar cu posibilităţi
materiale modeste, cu o studenţie chişinăuiană şi veselă şi
tristă, marcată atât de griji materiale (a locuit timp de câţiva ani
la demisolul actualei Biblioteci pentru copii), cât şi de
răbdarea de a suporta, cu ironie şi calm, elucubraţiile pseudoprofesorilor de “literatură sovietică” oploşiţi de regim pe la
facultăţi şi catedre.
Există, însă, şi ceva aparte în predestinarea pentru
literatură a lui Mihai Cimpoi, pornind de la chiar originea
părinţilor săi. Născut în Horodiştea Botoşanilor, dar stabilit
apoi la Cuzlăul de Păltiniş, loc unde, de pe malul înalt al
Prutului,
se deschide asupra spaţiului basarabean o
perspectivă largă şi plină de farmec, aidoma dorinţei
nestăvilite de a-l îmbrăţişa, Ilie Cimpoi, tatăl criticului, “bun
povestitor şi recitator de balade şi drame populare”,
descalecă în Larga Hotinului – o comună mare cu o frumoasă
biserică de lemn de la finele secolului al XIX-lea - unde se
însoară cu Ana Habureac, nepoata preotului din această
comună, „ţesătoare şi artistă în felul de a alege şi a realiza
motivele” (Mihai Cimpoi. Biobibliografie, 2002, p.19). Ilie
Românul, cum îi spuneau consătenii tatălui cărturarului,
aducea o aură de poezie botoşenean-eminesciană în spaţiul
matern, care nu era altul decât cel de rezistenţă şi de afirmare al
stamaticeştilor - Constantin – tatăl, prozatorul şi fabulistul,
“unul dintre poeţii cei mai artişti înainte de Eminescu”
(D.Micu) şi Constantin Stamati-Ciurea, memorialistul şi
geograful dat pe nedrept uitării – anticipând, în chip simbolic,
nu doar aria de preocupări a fiului: eminescologia şi istoria
deschisă (ca o rană) a literaturii de limbă română din
Basarabia, ci chiar şi caracterul şi felul de a fi al viitorului
critic: o fire puternică şi reţinută, aidoma unui vulcan adormit
care păstrează în adâncuri jerbe de lavă ce vor ilumina într-un
târziu cerul scufundat în noaptea îndelungată a înstrăinării, un
caracter de luptător calculat şi echilibrat, dublat de o bunătate
şi o bunăvoinţă ce par uneori chiar exagerate.
Originea criticului, calificată - în perioada de ocupaţie
sovietică - “moldo-română dubioasă”, era un suficient temei
spre a fi atacat şi acuzat de naţionalism românesc. În plus, în
perioada colectivizării forţate, familia sa a evitat dintr-o
fericită întâmplare, să nu fie deportată în Siberia: listele celor
ce urmau a fi exilaţi au fost copiate de o rudă, care a omis
numele Cimpoi.
Însufleţit de “dragostea faţă de valori şi cultură”, dedat,
încă din copilărie, unor temeinice lecturi (părinţii ascunseseră
în podul casei mai multe cărţi şi reviste româneşti) şi ascultând
doar de vocea daimonului lăuntric: “să fii un om de cultură, să
fii un om al culturii”, Mihai Cimpoi a înfruntat cu stoicism
vicisitudinile sorţii şi nedreptăţile ce i le-au făcut cerberii
regimului totalitar, a prestat, pentru a supravieţui, cele mai
diverse munci, dar nu s-a abătut de la principiile şi valorile ce
le-a îmbrăţişat. S-a modelat, aşa cum o mărturiseşte el însuşi
“cu o consecvenţă care mă uimeşte şi astăzi ca om de cultură cu
un statut de independenţă... moromeţiană”.

II. „Reparaţia” literaturii
Un amănunt din biografia tatălui, inserat în Curriculum-ul
publicat la împlinirea vârstei de '60 de ani, pare să
caracterizeze mai curând activitatea literară de început a
criticului literar Mihai Cimpoi: “Înzestrat cu o bunătate
naturală, o risipea cu generozitate, ajutând fără nici un gând de
profit toată lumea din sat. Purta un ciocan la brâu şi un buzunar
de ţinte şi repara din mers un gard şubred, un acoperiş de casă
deteriorat, un perete dărâmat – la el acasă sau la vecini.” Era
tipul de ţăran român puternic şi statornic, obişnuit să ducă până
la capăt lucrurile începute de el sau pe cele nefinisate de alţii.
Asemeni tatălui, Mihai Cimpoi şi-a asumat încă de la
debutul său în literatură, în 1960, o sarcină dificilă, aidoma
uneia dintre cele douăsprezece munci ale lui Heracles, să
cureţe slinul şi mucegaiul obscurantismului ideologic numit
cu emfază “realism socialist” şi să-i redea actului critic
dimensiunile esteticului. Anii debutului păreau oarecum mai
prielnici, în comparaţie cu precedentul deceniu al
proletcultismului agresiv. Graţie efortului unor scriitori din
generaţia precedentă – criticii şi istoricii literari Vasile
Coroban, Ion Vasilenco, Eugen Rusev, Gheorghe Bogaci şi
Nicolae Romanenco, poeţii Petru Zadnipru şi George Meniuc
– începuse editarea unor opere ale cronicarilor şi ale marilor
clasici: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Nicolae

Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi,
Mihail Kogălniceanu, Constantin Stamati, Vasile Alecsandri,
B.P.Hasdeu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale,
George Coşbuc, Alexie Mateevici ş.a. Acelaşi grup de scriitori
pornise lupta cu cohortele obscurantismului proletcultist
pentru care marea literatură clasică nu era decât o manifestare a
“ideologiei burghezo-moşiereşti”.
Climatul literar se schimbase parţial odată cu debutul în
proză şi în poezie a lui Ion Druţă, Grigore Vieru, Vasile
Vasilache, Petru Cărare, Emil Loteanu, Vladimir Beşleagă ş.a.
dar, în cea mai mare parte, spiritul provincial era dominant iar
grupările de politruci în literatură nu depuseră armele.
Cercetarea fondurilor de arhivă ale fostului CC al PCM,
deschise în ultimii ani, scot la iveală dramatismul luptelor pe
care le-au dat, la finele deceniului cinci – începutul deceniului
şase al secolului trecut, intelectualii basarabeni conştienţi şi
curajoşi cu întreaga piramidă a puterii stalinist-dogmatice, cu
noua nomenclatură hruşciovistă preocupată în special, în
Basarabia şi nordul Bucovinei, de distrugerea mănăstirilor şi a
bisericilor, dar şi cu proletcultiştii şi turnătorii din cadrul
breslei scriitoriceşti.
După o tentativă nereuşită de a debuta ca poet în paginile
revistei Nistru (a fost criticat chiar de cel, operei căruia avea
să-i consacre prima sa carte – poetul Grigore Vieru), ţinu cont
de îndemnul acestuia şi de aprecierea, că va deveni un mare
critic literar şi debută în primăvara anului 1960, pe când nu
împlinise nici 18 ani, cu recenzii şi cronici literare. Până la
apariţia primei sale cărţi, a publicat (timp de 8 ani de zile,
dintre care 5 ai studenţiei) peste 100 de recenzii şi studii
literare, încercând, aidoma tatălui său, să “repare din mers”
edificiul plin de fisuri al literaturii de limbă română din
Basarabia.
Avea, încă de pe atunci, obsesia multora dintre criticii
literari de valoare – să descopere şi să promoveze Poetul
generaţiei din care făcea parte. Intuiţia nu l-a înşelat şi criticul
se orientă spre poezia lui Gr. Vieru, căreia îi consacră, în primii
săi ani de activitate literară, cinci recenzii şi studii, care au şi
stat la temelia primei sale cărţi, dedicată autorului Numelui
tău, apărută în chiar anul publicării acestei prestigioase
culegeri de versuri. Studiul Mirajul copilăriei. Viaţa şi opera
poetului Grigore Vieru (1968), va fi ulterior revăzut şi
completat, devenind eseu monografic – Întoarcerea la izvoare
(1985), reeditat şi în 2005 cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la
naşterea poetului, completat şi reactualizat în 2009, anul
dispariţiei tragice a poetului, şi editat cu titlul Crigore Vieru,
poetul arhetipurilor, eseu amplu în care examinând
„arhetipalitatea, clasicitatea (gnomică, rapsodică, folclorică),
religiozitatea” universului poetic vierean, criticul dezvăluie
multiplele aspecte ale mitopo(i)eticii autorului Numelui tău,
„figură-simbol”, al cărui destin „s-a contopit cu destinul
Basarabiei”.
Lui Mihai Cimpoi îi revine şi meritul descoperirii şi
promovării poetului reprezentativ al următoarei generaţii
literare – cea a anilor '70 – Nicolae Dabija. În numărul din 23
decembrie 1965 al Tineretului Moldovei el prezenta elogios
primele texte poetice ale lui Nicolae Dabija, pentru ca trei zile
mai târziu să-i consacre acestuia, în paginile aceleiaşi reviste,
articolul Un nume nou: Nicolae Ciobanu (Dabija).
Dacă luăm în considerare aprecierile făcute, la începuturile
anilor '60, şi operei altor scriitori basarabeni de valoare, putem
vorbi în cazul lui Mihai Cimpoi de un critic literar cu o intuiţie
sigură.

III. Ucenic la clasici şi ilustru eminescolog
Nu ştiu în ce măsură Mihai Cimpoi a fost un ucenic al
criticului Vasile Coroban, cel care a încercat încă în plin
proletcultism să ridice drapelul valorilor autentice, cert este,
însă, că a ţinut cont de experienţa literară dar şi socială a
acestuia: revenirea la clasici nu se putea limita doar la editarea
şi reeditarea operei acestora sau la edificarea Aleii Clasicilor
din actuala Grădină publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, ci era, în
primul rând, un excelent prilej de a moderniza demersul critic,
de a se reveni cel puţin la principiul maiorescian al autonomiei
esteticului şi la aplicarea altor principii în stabilirea grilei de
valori contemporane. Opera clasicilor deveni, începând cu
anul 1962, o preocupare permanentă a criticului. Studiile şi
eseurile despre opera lui Ion Creangă, Liviu Rebreanu, Vasile
Alecsandri, apărute în periodice, dar mai ales cele despre
drumurile poeziei noastre clasice, despre mişcarea poeziei şi
despre imaginea lui Eminescu din Alte disocieri, au fost doar
etape în apropierea treptată a criticului de opera eminesciană,
descoperită şi prin prisma interpretărilor critice călinesciene,
marele critic, servindu-i “cel puţin în anii formării, drept
pattern.” Tânărul Mihai Cimpoi răspundea astfel
avertismentului lui G. Călinescu că numai prin abordarea
operei eminesciene un critic literar român îşi poate verifica
forţele. Modelul Călinescu l-a dominat o lungă perioadă de
timp, devenind pentru tânărul critic complexul Călinescu,
trezind în el “fascinaţia şi tentaţia de a scrie frumos”, complex
pe care l-a depăşit, “printr-o îndelungată şi profundă
relecturare” a chiar operei călinesciene, dar credem noi, şi
aplecându-se cu atenţie asupra operei altor mari critici români
(E.Lovinescu, T.Vianu ş.a.), studiind evoluţia criticii literare şi
fenomenologia conştiinţei critice în secolele XIX – XX (de la
Sainte-Beuve şi Albert Thibaudet la Noua critica şi Noua
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nouă critică franceză sau la Criticismul practic al lui I. A.
Richards şi la New criticism-ul anglo-saxon, în general) şi
raportând literatura română la fenomenele şi parametrii
literaturilor europene şi la cei ai literaturii universale. Volumul
Focul sacru (1975), în care definea cu exactitate misiunea
criticului literar: „De la specificul operei până la cel al vieţii –
iată drumul pe care trebuie să-l parcurgă criticul, nu fără a lua în
consideraţie implicitele nuanţe dialectice”, a fost un ultim
exerciţiu de “gimnastică” intelectuală şi spirituală înainte de a
intra în perimetrul sacru al culturii române.
Aşadar, întru a-şi verifica forţele şi instrumentarul de
investigaţie literară şi estetică, Mihai Cimpoi s-a orientat, în
spiritul tradiţiei marilor critici din perioada interbelică, spre
opera eminesciană – singura în măsură să scoată în evidenţă
potenţialul şi valenţele unui critic şi estetician român. Precum
mărturisea într-un interviu acordat criticului Ion Ciocanu
(Literatura şi arta, nr. 46 din 15 noiembrie 1979), Eminescu
„este Poetul prin studierea căruia se poate ajunge la Poezie, la
înţelegerea Ei, este mai mult decât atât: Muzica poeziei”. Eseul
Narcis şi Hyperion (1979, ediţia a 2-a, revăzută şi întregită în
1986, apărut în 1994 cu titlul —Narcis şi Hyperion.
Eminescu – Poet al fiinţei şi în prestigioasa colecţie
Eminesciana a editurii Junimea), l-a impus definitiv nu doar
printre eminescologi, ci şi în conştiinţa critică din întreg spaţiul
românesc, “în cauză fiind un Eminescu global: un Poet al
fiinţei” (C.Ciopraga). În acest poem critic şi în studiile de
eminescologie ce au urmat (Căderea în sus a Luceafărului,
1993; Eminescu, poet al fiinţei, 1998; Plânsul demiurgului,
1999, Esenţa fiinţei, 2003, culminând cu apariţia în acest an a
monumentalului Dicţionar enciclopedic „Mihai Eminescu”),
Mihai Cimpoi a mers, conform propriilor mărturii, pe
hermeneutica “existenţială constituită din depistarea
complexului de arătări/ascunderi ale însăşi fiinţei scriitorului,
a codurilor psihologic-comportamentale şi personalist-etice
care definesc portretul fenomenologic”, “fenomenologicul şi
ontologicul” îmbinându-se în studiile sale “cu paradigma
modernă şi postmodernă”. E chiar epistemologia la care a ajuns
atunci când “la patternul călinescian s-a ... adăugat modelul
fiinţial noicist şi în special cel ontologic generalizat care aplică
grila existenţială”. Va face uz de această metodologie şi în
studiile şi eseurile de literatură universală (L. Tolstoi, F.
Dostoievski, N. Gogol, A. Cehov, A. Puşkin, J. R. Jimenez, V.
Hugo, P. Valery, M. Lermontov, George G. Byron, T. Mann, W.
Whitman, R. Tagore, W. Faulkner ş.a) adunate în volumele
Cicatricea lui Ulise (1982), Duminica valorilor (1989), Lumea
ca o carte (2004) sau în monografiile publicate în ultimii
cincisprezece ani: Lucian Blaga, paradisiacul, lucifericul,
mioriticul (1997), Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii (2001), Duiliu
Zamfirescu între Natură şi Idee (Focşani, editura Zedax, 2002),
); Secolul Bacovia(2005 şi în versiune engleză la Londra –
2007), Leopardi. Drum neted şi drum labirintic (2006, apărută
în 2007 la Roma în versiune italiană), Ion Heliade Rădulescu.
Panhymnicul Fiinţei (2008), Grigore Alexandrescu. Însuflarea
fiinţării (2009), Vasile Cârlova, poetul „sufletului mâhnit”
(2010), Ioan Al. Brătescu-Voineşti. Prefacerea firii (2011),
Sinele arhaic. Ion Creangă: dialecticile amintirii şi memoriei
(2011) ş.a.
Aşa dar, de la publicarea eseului Narcis şi Hyperion şi până
astăzi cerul criticii literare a fost mereu “disfăcut în foc şi aur”
(continuare în pag. 12)
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(M.Eminescu) de zecile de studii monografice, menţionate
mai sus, şi de eseurile consacrate operei unor mari scriitori şi
personalităţi ale culturii române: Sfinte firi vizionare: clasici
români (1995); Mărul de aur. Valori româneşti în perspectivă
europeană (1998, şi în traducere franceză – 2001), Critice.
Vol. I – IX. (2001 – 2011) ş.a. E, cu certitudine, opera unuia
dintre cei mai importanţi exegeţi ai literaturii şi culturii române
din a doua jumătatea a veacului XX şi începutul secolului XXI.

IV. Spre o critică a ansamblurilor
Eseurile de filosofie a culturii: Basarabia sub steaua
exilului: fenomenul basarabean. (1994); Cumpăna cu două
ciuturi. Carte despre fiinţa românească (2000); Zeul ascuns
(2003), Europa, sarea Terrei... (2007) relevă dimensiunea
complexă a criticului şi esteticianului Mihai Cimpoi,
hermeneut capabil să cuprindă în investigaţiile sale
ansamblurile, dezvăluindu-le particularităţile şi ineditul “sub
semnul călăuzitor al ontologicului”. Aceste investigaţii s-au
desfăşurat în paralel cu elaborarea celui mai amplu studiu al
său O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia
(1996 şi ediţiile ulterioare, de la editura Arc din 1997, urmate
de ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 2002 şi de ediţia a IV-a
reactualizată, apărută tot la Bucureşti la editura Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă în 2009), Istorie care va
rămâne, cu certitudine, o piatră de temelie pentru orice studiu
de viitor al fenomenului basarabean, o primă sinteză critică
asupra literaturii de limbă română dintr-un spaţiu unde
teroarea istoriei a luat forme nemaiîntâlnite. În Istorie..., la fel
ca şi în studiile anterioare, preocupat fiind de criteriul valoric „literatura fiind esenţialmente un sistem de valori”(O istorie...,
ed. 1996, p.7) - criticul şi istoricul literar Mihai Cimpoi mai
mult construieşte şi mai puţin demolează, găseşte temeiuri
înfiinţătoare şi nu temeiuri neantizatoare, întru a dezvălui un
fenomen – istoria literară, ce nu poate fi înţeles, precum o
mărturiseşte el însuşi, “fără istoria cultutrală a Basarabiei”.
Un demers de o asemenea anvergură şi cu astfel de motivaţii nu
putea, bineînţeles, să nu trezească şi admiraţie – „prima istorie
completă a literaturii române din Basarabia” (Alex.
Ştefănescu), o „scriere fundamentală” (G. Munteanu) - dar şi
critici şi chiar contestări – că nu toată literatura de limbă
română poate fi subscrisă principiilor aplicate de critic în
Istoria sa, că scriitorii din exil, originari din Basarabia, nu se
înscriu în aria de preocupări ale literaturii din Basarabia, că e
prea sumar reflectat fenomenul proletcultismului sau cel al
literaturii antiromâneşti scrise în perioada sovietică (dacă
aceste “fenomene” merită în general să fie luate în
consideraţie?) ş.a.m.d. Oricum, aşa cum e pe la noi - nici o
faptă nu se face, cu izbândă şi cu pace, iar Istoria... îşi are
propria viaţă, autorul - o conştiinţă critică a literaturii
contemporane - revenind de la o ediţie la alta pentru a-i
completa conţinutul şi a extinde arealul de investigaţii până la
ultimele apariţii literare ce merită a fi luate în seamă.
Studiile monografice consacrate unor mari scriitori români
Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova,
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, George Bacovia,
Duiliu Zamfirescu, Ioan Al. Brătescu-Voineşti şi eseurile
despre scriitorii români clasici şi contemporani cuprinse în
cele nouă volume de Critice, precum şi în Sfinte firi vizionare:
clasici români (1995); Mărul de aur. Valori româneşti în
perspectivă europeană (1998) – toate apărute după finalizarea
Istoriei deschise a literaturii române din Basarabia, ne
îndreptăţesc a presupune că academicianul Mihai Cimpoi va
purcede curând la elaborarea unui nou studiu de sinteză
consacrat, de această dată istoriei întregii literaturi române de
la origini până în prezent, aşa cum a făcut-o cândva marele G.
Călinescu.
Autor a 60 de studii şi eseuri monografice, a peste 3000 de
studii şi articole risipite prin publicaţiile literare din spaţiul
românesc şi de peste hotare, dar şi a peste 200 de studii de
prezentare a literaturii române apărute în Marea Britanie,
Franţa, Germania, Italia, Turcia, Grecia, Rusia, Letonia,
Lituania, Ucraina ş. a., spirit vulcanic şi, totodată, stăpânit de
dreapta cumpănă, preocupat vreme de peste cincizeci de ani de
trecerea de la o mentalitate literară la alta, Mihai Cimpoi, prin
felul său de a fi în literatură, prin spiritul său viu, generator de
idei şi capabil să soluţioneze cele mai dificile probleme,
rămâne a fi nu doar un Om al cetăţii, ci şi un termen de referinţă
atunci când se vorbeşte de rezistenţa prin cultură. El face parte,
deopotrivă, din toate generaţiile actuale de scriitori români şi e
aidoma unui far pentru “sutele de catarge” ce se avântă pe
mările neliniştite ale Logosului.

„Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi
Dumnezeului meu până ce voi fi”(Psalmul 103 a lui
David). Pe acest grăitor motto, îşi construieşte poeta
Iuliana Paloda-Popescu, volumul de versuri „Cu
privighetoarea pe umăr” (Editura RawexComs, Bucureşti,
2010). Volumul, prefaţat de poetul Radu Cârneci, este
compus din două cicluri de poeme: „I. Scară la Cer” şi „II.
Manuel”; dar întrucât acestea au destule puncte diferite, le
vom trata separat, credinţa mea spunându-mi cã ele
trebuie să fie două volume de sine stătătoare.
Ciclul „Scarã la Cer”, debutează cu două texte ce
îndeplinesc rigorile artei poetice: „Icoană”, în care poeta
vorbeşte despre lăsarea ei în voia Îngerului, care ia astfel
locul miticei muze, act sine qua non compunerii poeziei de
tip religios: „În rochie strãvezie trece mama/ lunecând
peste aburul norilor/ şi chemându-mă/ sã intrăm în Icoana
copilăriei!..../ Eu încerc să-i răspund, însă Îngerul/ îmi
pecetluieşte gura/ şi mă poartă departe, / la margine de
vis!...”; precum şi poemul „Îngerul Domnului”, în care ni
se dezvăluie metafora privighetorii de pe umăr: „Singură,/
cu privighetoarea pe umăr,/ am semnat legământul
tăcerii!.../ Scriu în inimã şi nu pot vorbi,/ numai pasărea
poate cânta,/ până când lacrima/ se preface în mare/ şi vine
Îngerul/ să o bea!...”. Aşadar, privighetoarea nu este
altceva decât alter-ego-ul creator al omului Iuliana
Paloda-Popescu, născut în momentul abandonării de care
ne vorbea „Icoana”. De asemenea, această imagine a
poetei-privighetoare, mai apare şi în poemele: „Cu
privighetoarea pe umăr”, „Înger”, „Îngere alb”, „A venit
Îngerul”.
În continuarea artelor poetice ciclul devine un mozaic
de pietre poetice, atât divine, cât şi umane. Poeta reuşeşte
să ajungã până la cer, în rugăciune: „Mă rog mereu, să fie
bine,/ Preasfintei, singurei Treimi,/ Ce semne dă prin
Îngerime/ şi prin Fecioara din Cerimi!...”(Lumina Sfântă);
„Fecioară Sfântă, Preacurată,/ Icoanei tale mă închin,/Prin
Tine, viaţa noastră toată/ Să ardă-n cupa unui
crin!...”(Fecioară Sfântă), nepărăsind însă pământul pe
care pluteşte, ci spiritualizându-l prin ataşamentul său
pentru valorile autentice ale acestui spaţiu: părinţii:
„Acum vis de lumină/ creşte-n inima mea,/iar în el, trişti
părinţii/ se ascund în cuvânt,/până când viaţa şi moartea/
ne-or închide fugare/ într-un singur/ şi tainic
sărut!...”(Părinţii); marea: „În zori,/ Îngerul ne ducea
înspre mare/ şi vedeam cum Dumnezeu/ deschidea
Cerului/ şi arunca înspre noi odgonul de aur”(Curcubeu
peste mare), „În schitul mării tăinuit/ stă Îngerul
vindecător/ ce la altar m-a miruit/ şi mi-a dat aripi pentru
zbor!...”(Schitul mării), nerămânând impasibilă nici la
suferinţele altora: „Îngenuncheat lângă mormânt,/ Cu
faţa-n lacrimi de durere,/ Îşi strânge-n braţe fiul frânt/ De
moartea crudă, în tăcere!...”(Tata plângându-şi fiul).
Cât priveşte poemele strict religioase, putem spune că
avem dinainte nu doar pietre de mozaic, ci adevărate perle.
Sunt poezii în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos este
prezentat atât în momentul Jertfei de pe Cruce: „Vouă, ce
m-aţi pus pe Cruce,/ M-aţi lovit şi m-aţi scuipat,/ Vă dau
sângele-mi ce curge,/ Să vă spele de păcat!...”(Jertfirea
Fiului); cât şi sub forma Mielului: „Plânge mielul după
mamă/ singur şi înstrăinat,/ inima îşi lasã vamă/ fiindcă-i
fără de păcat!...”(Cântecul mielului).
Dar cea mai frumoasă expunere, rămâne, după părerea
mea, cea euharistică, aşa cum Ortodoxia Îl trăieşte în mod
plenar şi real: „Şi le-mpleteşte-n cunună de spice!.../ Când
lanul dospeşte o pâine mai dulce,/ M-apropii de Domnul
cel Singur al meu/ Şi-L vãd cum pogoară de sus, de pe
Cruce,/ Aşeazã Potirul în sufletu-mi greu/ Şi-mi pune pe
creştet lumina din spice!...”(Iisus este singur). Aici textul
aminteşte, fireşte, de „Cântecul potirului” al lui Nichifor
Crainic, doar că poeta noastră îl depăşeşte onorabil pe
acesta, prin prospeţimea expresiei, născută, îmi place să
cred, dintr-o concentrare de trăire creştineascã autentică.
Dacă ar fi să analizăm poemele Iulianei PalodaPopescu şi din punct de vedere stilistic, ar trebui să ne
recunoaştem puşi în faţa unui fapt cel puţin inedit: marea
metaforă a acestui ciclu este cea a vieţii în sine. Trăită în
adevăr, viaţa devine cea mai frumoasă metaforă, aşa cum
se poate vedea şi din exemplele următoare: „Îndrăgostită,
privighetoarea/ se avântă-n cununa de spini/ şi îşi răneşte
inima!...”(Cu privighetoarea pe umãr), „Azi, Doamne, iar
am îmbrăcat/ veşminte de lumină pură/ şi Cerului am
închinat/ cuvintele-nflorind pe gură!...”(Schitul mării).

Inedite stau lucrurile şi la nivelul esteticii, poeta
mişcându-se între „simplitatea puerilă”, cu rimã clasicã,
dar nu fără de metaforă, aşa cum îi stă bine unei poezii
aşezate cum este cea de factură religioasă: „Drumul e lung,
zarea-i pustie/ Domnului meu în Cer Îi voi scrie/ Semnul
înalt, de închinare/ Domnului Sfânt, Domnului
Mare!...”(Domnului meu), şi „elocinţa poeziei
simboliste”, marcată de vers alb, dar melodic, ajutat de o
rimă interioară, care, departe de a îndepărta de divinitate,
mai vârtos stârneşte „cea de-a treia dimensiune” a
spiritului, aidoma contemplării unei icoane: „Doamne,/ nu
ştim de unde vin şi/ unde pleacă sufletele pierdute!.../
Unele pier în tăceri, sau în mări,/ sau în crânguri cu
privighetori,/ altele ruga Ta o ascultă şi/ se înalţă în vis de
Domn,/ apoi cântă, până/ se fac păsări,/ până se
fac/om!...”(Exod).
Tot de estetică ţine şi ciclicitatea ciclului (scuzată fiemi aparenta tautologie): poemele „Poetul”, „Copilul
gândului” şi „Îngerul a închis cartea”, având mesaje
explicite de încheiere de drum: „Păsări pe mare treceau/ şi
ne-au luat şi ne-au dus/ într-un cer de lumină,/ unde Îngerul
a închis cartea/ şi a intrat în vis!...”(Îngerul a închis cartea).
Aşa cum scriam şi mai sus, cel de-al doilea ciclu de
poeme, „II. Manuel”, este cu totul diferit de cel dintâi. În
primul rând, surprinde în mod plăcut, unitatea ciclului,
care, de această dată nu mai vine din structura ciclică, ci,
dacă se poate spune, dimpotrivă, din linearitatea lui: toate
poemele sunt închinate lui „Manuel”, despre care artista
ne spune că este un martir, „ce de sabie s-a săvârşit”,
sărbătorit la 30 octombrie. De unde ataşamentul poetei
pentru acest sfânt, nu se poate şti. Cert este că, la tot pasul, i
se adreseazã cu apelativul „frate”: „Manuel era fratele
neştiut/ însă eu îndelung l-am chemat,/ până când într-o
zi,/ m-a auzit Îngerul”(Manuel); „Frate al meu,/ viaţa e vis,
trecătoare,/ strigătul inimii tot ne mai doare”(Pasărea
inimii). Această apropiere, nu denotă altceva decât o
formă de apartenenţă, în primă instanţă doar la nivelul
cugetului şi al simţirii, la lumea sfinţilor.Şi aceasta
deoarece poeta a conştientizat nimicnicia acestei lumi:
„Fum este zidul/ ce creşte-ntre noi/ văl de-ntuneric,/ văl de
durere/ şi de tăcere/ ce ne desparte!...”(Fum este totul),
„Captivi în vis, toată vara/ ne-am hrănit cu amăgirile
mării,/ până când, într-o zi am văzut/ pasărea ucisăundeva, la răscruce/ de timp”(Captivi); a ajuns să
desconsidere păcatul: „Îngerii buni aduc veşti,/fluturele
memoriei/ ţese punţi nelumeşti,/ apoi, viermele morţii/
roade şi doare,/ dar nimic nu-i mai sigur/ decât unica lui
înfăşare”(Fluturele memoriei); şi astfel să îşi dorească
arzãtor plinirea vieţii ei în Împărăţia Cerurilor: „Mă-nchin
luminii întru iertare,/ să ardă-n rugă sufletul meu,/ să
crească-n taină flacără mare,/ s-ajungă-n Ceruri, la
Dumnezeu!.../ Primeşte-mi, Doamne, ruga târzie,/
cuvântul singur primeşte-l sus,/ mă-mbracă-n rouă de apă
vie/ şi fă-mă jertfă întru Iisus!...”(Mă-nchin Luminii).
Cât priveşte stilistica acestui al doilea ciclu, ar fi de
punctat o tendinţă ascendentă, în sensul că, avem pe
alocuri metafore de sine stătătoare, care ies de sub
incidenţa „metaforii vieţii”; avem întâlnire, acum cu „lupii
tăcerii, ce urlă a rău”(Lupii tăcerii) „pasărea ucisă –
undeva, la răscruce de timp”(Captivi), cu „Fluturele
memoriei”(poem omonim), metafore care, desemnează
îndeobşte, luciditatea, obiectivitatea percepţiei despre
lume, despre viaţa trăită haotic, dar care, totodată conduc
inevitabil spre învierea spiritului şi spre dorirea mântuirii.
De altfel, în poemele Iulianei Paloda-Popescu totul
gravitează în jurul Cerului, poeta merge pe pământ
detaşată de el, sau, aşa cum am spus şi în prima parte,
plutind, neîntinându-se de toate nimicniciile lumii.
Dacă ar fi să punctăm, aşa cum bine şade unei cronici
aşezate, şi câte ceva despre estetica acestui al doilea ciclu,
ar fi să evidenţiem faptul că mai toate poemele cuprinse în
el au un caracter epistolar, poeta comunică cu Manuel prin
scrisori virtuale, unele scrise pe nisip, altele de-a dreptul
pe aer. Iar acest aspect face ca rigorile estetice să se
anuleze de la sine, copleşite de subliminalitatea mesajului
poetic.
În încheiere aş îndrăzni să spun că poeta Iuliana
Paloda-Popescu nu este o întâmplare a hazardului poetic,
ci este o realizare. Ea face dovada unui studiu al poeziei,
poate la fel de temeinic ca acela al icoanelor, pentru că,
poeta noastră este şi restaurator de icoane. În faţa unei aşa
aglomerări de haruri nu ne rămâne decât să facem
reverenţă, salutând intrarea pe scena poeziei religioase, şi
chiar a poeziei în general, a Poetei Iuliana PalodaPopescu.

Dan Elias

Asociaţia „Renaşterea Râmniceană” şi Editura
„Rafet”, avându-l ca Preşedinte/ Director pe scriitorul
Constantin Marafet, a organizat anul acesta (2012) cea de a
cincea ediţie a Festivalului Internaţional „Titel
Constantinescu” dedicat personalităţii râmnicene căreia îi
poartă numele. Pretextul festivalului l-a constituit
concursul de manuscrise literare (poezie, proză, teatru).
Din cei 529 de participanţi (dublu faţă de anul trecut), juriul
format din scriitorii Horia Zilieru – Preşedinte, Adrian
Botez şi Constantin Marafet, a desemnat 11 câştigători
cărora li s-au publicat volumele. Am avut deosebita onoare
de a mă număra printre ei, publicându-mi-se volumul de
proză scurtă „A unsprezecea poruncă”. Un volum destul
de subţirel cantitativ, pe care îl consideram încă în lucru,
urmând să mai adaug câteva texte, dar pe care nu m-am
putut abţine să-l trimit pentru a mai testa încă o dată dacă
drumul meu literar ar trebui continuat sau abandonat.
Cu acest prilej, am fost invitată la festival, împreună cu
membrii Asociaţiei Culturale Helis: Gheorghe Dobre,
Costel Bunoaica şi Florin Ciocea. O altă ocazie (fericită)
de a fi împreună, de a ne bucura de noi cunoştinţe, de a
revedea altele mai vechi. Dar mai ales de a gusta, încă o
dată, bucuriile pe care le conferă astfel de întâlniri care
gravitează în jurul literaturii. Din parcursul până la
Râmnicu Sărat, singurul lucru demn de amintit e faptul că,
în comuna Ion Roată, am dat onorul la stânga în dreptul
străzii lui nenea Vasilică. Nu ştiţi cine-i nenea Vasilică? Ba
eu cred că ştiţi, dacă aţi citit „Helis”-ul şi pe Gheorghe
Dobre.
Manifestarea ne-a surprins în mod plăcut, atât datorită
prezenţelor remarcabile de la Râmnicu Sărat, cât şi celor
petrecute, vorbite sau chiar nerostite. „Atracţia”
evenimentului a fost binecunoscutul scriitor (de mine, mai
întâi din manuale) Dumitru Radu Popescu, câştigătorul
marelui premiu pentru volum de teatru. La proză, marele
premiu a fost decernat scriitorului Emil Lungeanu. La
poezie, nu s-a acordat, niciun volum n-a convins până la
acest nivel. Ne-a onorat cu prezenţa şi Dan Mircea Cipariu
(doar ce ne întâlniserăm la Sibiu), care ne-a vorbit despre
proiectul Opera scrisă.ro, al cărei preşedinte este, din câte
am înţeles o asociaţie ce apără drepturile de autor. Ne-am
bucurat să-l revedem pe bunul nostru prieten Tudor Cicu,
premiat şi el în cadrul festivalului şi pe scriitorul şi
traducătorul Ion Roşioru, pe care eu îl ştiam şi-l apreciam
din paginile revistei „Helis”. Despre omul Titel
Constantinescu a vorbit foarte sensibil domnul profesor

Traian Gh. Cristea. La festival, a fost prezentă şi doamna
Maria Margareta Labiş, sora regretatului poet Nicolae
Labiş, profesoară de limba şi literatura română. Domnia sa
a dedicat o „scrisoare” lui D.R. Popescu, compusă din titluri
ale operelor acestuia. De asemenea, a recitat poezia „Noi,
nu!” de Nicolae Labiş. Momente deosebite au fost create
prin recitalurile de poezie.
În cadrul festivităţii, au fost acordate premiile, înmânate
cărţile publicate şi prezentată Antologia în care au fost
cuprinşi alţi 20 de premianţi, cei care au obţinut premiile
speciale. Evenimentul a fost condus de – cine altul? –
domnul Constantin Marafet, ajutat de inimoasa lui soţie.
Cei doi Marafeţi ne-au făcut bucuria de a sta cu noi la masă,
căci, sigur, a fost şi o masă, după terminarea părţii oficiale.
Scriitorii mai şi mănâncă, domnule! Nu spun se mai şi
mănâncă (între ei), că asta e deja cunoscut. Domnul
Marafet ne-a mărturisit că abia după ce s-a aşezat la masă,
după ce a văzut că toată lumea are loc, a numărat furculiţele,
şerveţelele, scobitorile, s-a mai liniştit. Ne-a spus apoi
povestea interesantă a achiziţionării tipografiei, fără a fi
avut un ban în buzunar. Mie îmi plac astfel de poveşti ale
oamenilor curajoşi. Însă domnia sa nu a dat dovadă numai
de curaj, ci şi de pricepere. Şi pentru că, în lumea asta
nebună în care mai toţi aleargă după căpătuială, se mai
găseşte câte un „nebun” să pună bani din buzunar ca să
publice cărţi, se vede treaba că şi Dumnezeu îl ajută. Spun
asta deoarece îmi imaginez că nu-i uşor lucru să organizezi
un astfel de eveniment; mai mult, participând şi anul
anterior la festival (atât eu, cât şi domnul Dobre), am putut
constata cum nivelul calitativ a crescut simţitor. Îi urăm săşi împlinească visul şi, anul viitor, să ne vedem la un festival
care va dura măcar două zile. În orice caz, felicitări pentru
toată truda, domnului Marafet, juriului pentru caznele la
care a fost supus, premianţilor şi tuturor participanţilor!
Vreau să remarc în mod special prezenţa domnului Primar
Marian Mărgărit, din comuna Boldu, care a participat şi
financiar la susţinerea festivalului. Când l-am văzut
vorbind la microfon mai sfios decât o domnişoară şi mai
poetic decât Poetul, am vrut să-l întreb ce caută îm
politichie. Dar se pare că are ce căuta, oamenii îl iubesc şi îl
aleg pentru că le susţine cauza. Bravo! Domnul Marian
Mărgărit este Primar la Boldu încă din ... 1990. Mi s-a şoptit
că este şi poet şi cântă şi frumos la chitară.
Ca de obicei, în astfel de ocazii, am schimbat reviste şi
cărţi. Noi am oferit revista „Helis” şi cărţile: „Noaptea, cu
sinele meu” – Costel Bunoaica, „Trofee” – Gheorghe

„Timpul în graba lui, ne fură, fără voia noastră, amintirile”
Aurel Anghel
Cartea „Ştafeta modelelor. Promoţia 1955 a şcolii
Pedagogice din Buzău”, ed. Omega, 2012 (400 pag.) –
este cartea document a doi autori buzoieni: Aurel Anghel
dezamăgiri) şi prin autenticitatea confesiunii să ofere
şi Ştefan Andrei. Pornită ca o confesiune, cartea lui A.
cititorului originalitatea scrierii acestei cărţi unicat, iar
Anghel şi Ş. Andrei, se transformă pe parcursul scrierii,
specialiştilor să ofere date-document însoţite cu fotografii
într-un roman-document, pentru că Lumea care există în
din sipetul personal despre atmosfera românească a
ea, îşi cere dreptul la cuprinderea ei într-o astfel de carte,
învăţământului din anii 1950-1955 şi, mai apoi, cartea
pentru a cărei apariţie, scrisul acesteia nu a fost o
rămâne mărturia propriului elev asupra destinului său,
sărbătoare continuă, ba din contră, a fost fructul unui
transmis şi urmaşilor lui. Fiecare cuvânt rostit (într-o
imens efort. „În paginile ei, ce rememorează amintirile
confesiune sau alta, a celor 54 elevi care se prezintă:
generaţiei de la mijlocul obsedantului deceniu, se
singuri, ori sunt evocaţi post-mortem) îşi are greutatea sa.
omagiază Şcoala, profesori şi elevi, o adevărată
Spre exemplu: Andrei Gr. Ştefan, născut în Verneşti de
<universitas> prin solidaritatea lor întru promovarea
Buzău, impresionează prin rememorarea unei copilării cu
ştiinţei de carte, a excelenţei didactice” (din „Cuvântul
imagini apocaliptice, ca mai târziu, după terminarea şcolii
înainte” al prof. Constantin Coman, directorul actual al
să concluzioneze că „mai importantă a fost pregătirea
Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Buzău). Scriitorul
pentru viaţă, modul de a ne integra în lumea satului, de a
Aurel Anghel, se justifică (în „Prefaţă”) cu nobleţe,
demonstra că învăţătorul este intelectualul la care sătenii
spunând că „a ţinut minte şi întâmplările cu alţii, cu dragii
apelează cu încredere, pentru soluţionarea problemelor
noştri profesori, dar şi cu dragii noştri colegi, care nu mai
multiple cu care se confruntă viaţa lor de zi cu zi”. Aurel
sunt”, considerând „o nobilă misiune”, efortul de a pune
Anghel, născut în Cocora de Ialomiţa, destramă de la
pe hârtie astfel de amintiri. „Promoţia 1955 campioana
început teoria unora, cum că, scrierea acestei cărţi ar fi „o
absolută a revederilor” cuprinde 20 de profesori, 8
rătăcire” şi pasiunea care l-a cuprins în elaborarea ei
învăţători şi alţi 5 de alte specialităţi (ingineri, contabili,
(strângerea de documente, trierea scrisorilor primite,
director la Muzeul Petrolului etc...), dar cartea îi
redactarea lor, clasarea pe fişe şi dosare, etc...) nu are cum
rememorează pe toţi cei 72 de elevi admişi în anul 1955
să nu sporească „amintirile şi dragostea dintre noi şi
(clasele 1A şi 1B) din care 60 au fost înscrişi în ultimul an
amintirile noastre” şi, cu siguranţă va fi citită de cei care
IV, iar 49 dintre ei au susţinut examenul de stat în vara
sunt cuprinşi în ea, şi nu numai. Bănică Ghe. Nicolae e
anului 1955. Cea mai mare parte a cărţii o constituie cap.
şarmant în amintirile proprii, evocate. Una dintre ele, cea în
III „Promoţia 1955 are cuvântul” şi cuprinde mărturiile
care colegii „şturlubatici”, i-au mâncat carnea din
autobiografice, rememorări ale autorilor, confesiuni ale
sarmalele primite de casă, elevului A. Anghel, lăsându-i
foştilor elevi, precum şi amintirile celor dragi şi apropiaţi
doar foile de varză împăturite bine, spre necazul acestuia,
din familiie acestora, iar în cazul celor dispăruţi:
rămâne proverbială, întrucât din această întâmplare i se va
intervenţia autorilor şi amintirile soţiilor. Toate aceste
trage şi porecla de sărmăluţă a lui A. Anghel, pe toată
însemnări personale, luate în ansamblu, devine creaţia din
vremea şcolii: „îmi amintesc cât ai fost de necăjit, cum
care omul care scrie, răzbate foarte puţin în acest mare
plângeai la meditaţie, până ţi-a zis Dorel Stoicescu „Ia mai
roman-jurnal, autorii căutând să selecteze şi să refacă cu
taci, măi sarma!, şi Sarma ai rămas, ce poreclă frumoasă...”.
parfum de epocă, Lumea cu dramele ei (bucurii şi
Iar în altă rememorare, acesta mai spune cum Aurel Anghel

Dobre, „Scrisori netrimise” şi „A unsprezecea poruncă”
(Premiul „Mircea Micu”) – FL Dalian. Florin nu s-a
deranjat, el nu dă importanţă acestor lucruri sau poate vrea
să-l citească numai posteritatea. Eu am primit: Vasile
Ghinea – „Tăcerea din cuvânt”, Marian Ilie – „Dreaptă
dragostea mea Mellactonia” şi „Lupta mea cu gânduri
mov”, Tudor Cicu – „Cu traista de basme prin lume”
(premiul „Victor Frunză”), Emil Lungeanu – „Gura lumii
– Extracţii critice fără anestezie” şi Mircea Dinutz – „Deale democraţiei” şi „Anamneze necesare” (critică, premiul
„Dumitru Pricop”).
Noi, helioţii, ne-am îmbarcat pe la o vreme şi am luat
drumul Sloboziei, însă ziua nu s-a terminat. „Acasă” ne-au
aşteptat prietenii noştri Creola şi Vitalie Buzu, (care
fuseseră preveniţi încă de cu o săptămână înainte), cu
iepure, pizza, clătite, ţuică şi vin de la mama Basarabia,
brânză cu mămăligă şi... multă căldură sufletească.
De multe ori la festivaluri, mai interesantă chiar decât
latura oficială este cea din „culise”, aceea în care se leagă
prietenii, unele chiar pe viaţă, se netezesc asperităţi, sau...
dimpotrivă (asta mai rar). Pentru mine, acest festival „s-a
lăsat” cu două izbânzi: una e cea a publicării celei de-a patra
cărţi, iar cealaltă, chiar mai importantă decât prima, este
faptul că l-am cunoscut pe scriitorul Mircea Dinutz
(premiat, de asemenea, la concurs). Nu discut de texte şi
contexte (prietenii ştiu de ce!), dar cert este că întâlnirea
noastră a fost una specială (şi asta n-am constatat-o doar eu).
Domniei sale îi dedic, împreună cu toată preţuirea mea,
versurile lui Alexandru Macedonski (Rondelul meu):
„Când am fost ură am fost mare,
Dar, astăzi, cu desăvârșire
Sunt mare, căci mă simt iubire,
Sunt mare, căci mă simt uitare.
Ești mare când n-ai îndurare,
Dar te ridici mai sus de fire
Când ți-este inima iubire,
Când ți-este sufletul iertare.
Știu: toate sunt o-ndurerare,
Prin viață trecem în neștire,
Dar mângâierea e-n iubire,
De-ar fi restriștea cât de mare,
Și înălțarea e-n iertare.”
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 22 august 2012

lua vioara şi le cânta colegilor, iar aceştia exersa dansul, în
pregătirea întâlnirii cu colegele de la Pedagogica de fete de
peste bulevard. Tot din această carte-document, mai aflăm
cum un alt elev, Burlacu I. Traian, după ce a ieşit învăţător,
l-a avut ca elev pe renumitul optzecist textualist Gheorghe
Iova, scriitorul de mai târziu. Chiriţă I. Mircea (viitorul
poet) face un elogiu profesorilor, vorbind despre: „blândul
director” Nicolae Ţane, „calmul şi ironicul” Tiberiu
Bordea, „înflăcăratul” George Beldescu, „sistematicul”
Petre Cucu, „împătimitul de istorie” Traian Cristescu,
„minuţiosul” Iancu Mihăilescu, „gospodarul” Costică
Dumitrescu, „modesta domnişoară” Lucreţia
Bogdănescu”, toate acestea constituind pentru generaşia
1955 „figuri luminoase şi repere la care m-am întors
întotdeauna cu adâncă pietate”. Dudu I. C-tin Gheorghe
uimeşte prin modestia sa: „nu-mi place să vorbesc despre
mine, am dorit să trec neobservat...”, însă, cititorul trăieşte
alături de realizările vieţii sale, fericirea pe care i-a dat-o
destinul. Amintirile din şcoală pe care le evocă, devin
acum poveşti cu feţi-frumoşi (profesorii) şi zâne (elevii),
sub pana cu care îşi deapănă scriitura. Cititorul are ce afla,
pentru că domnul Dudu are darul povestirii. La fel de
minunat povesteşte şi Georgescu C. Ion, născut în satul
Mlăjet din com. Nehoiu. Apoi, să-i amintim doar: pe
Lăcătuş Ghe. Gheorghe, Liscă R. Coman, Livezeanu I.
Niculaie, Manolache N. Iancu-Virgiliu, Mihăilă C. Ion,
ş.a. - fiecare parcă aflat la ceas de bilanţ, încercând să-şi
prezinte cât mai literar şi documentat, propria viaţă, aşa
cum a fost. „Nu este uşor, nici simplu” – remarca unul
dintre ei. Prin scrisul lor, autorii cărţii, ne reamintesc încă
odată, cum copilăria este deja o ţară îndepărată, dar
miracolul ei, ne arde sufletele ca o flacără vie. Fiecare
confesiune (luată în parte) este o petrecere cu vorbe şi idei,
iar aura cu care le îmbracă „după redactarea lor” cei doi
autori, nu-i decât lupta celui care a dorit să împace pe omul
din Lumea de demult, cu omul care scrie toate acestea.
Astfel că şi noi putem afirma (fără a ne tremura mâna cu
care notăm aceste gânduri) că „Ştafeta modelelor” este în
sine un model, şi - credem – o carte unică (cu mărturii,
documente, evocări şi fotografii de arhivă) în Istoria Şcolii
Pedagogice din Buzău.
Tudor CICU

(urmare din numărul trecut)

Avanpremieră editorială

PLAIURI VÂLCENE

În anul următor, 1887, Iancu Cerkez şi soţia sa şi-au
petrecut concediul într-o altă regiune a ţării, renumită
prin frumuseţea peisajelor şi a monumentelor sale
istorice. Să-l lăsăm să povestească:
„Plecăm, Sofia şi cu mine, la 20 iunie 1887. De la Piteşti
– trăsură. Drumul până la Merişani, nimic de remarcat. Pe
stânga – o slabă ridicătură prelungită, goală şi tristă; pe
dreapta, malul păduros al Argeşului, însemnat la un loc de o
biserică şi o casă albă. Moşia Budeasa a familiei Budişteanu
[...], trecem podul Argeşului pe dinaintea grădinei de la
Merişani. De aici înainte, valea Argeşului, în susul căreia
mergem, se accidentează din ce în ce. Dealurile se mai înalţă,
pădurile se îndesesc. Un băltoc negru pe dreapta, plin de
broaşte ţestoase, mai departe se desparte o altă şosea ca o
panglică. Mai mergând o bucată dăm într-un sat cu multe
ogrăzi de pruni şi de aci intrăm în Curtea de Argeş, oraşul
curat şi vesel, aşezat între un deluşor şi Argeş [...].
Suntem traşi la unicul otel, al d-lui Manolescu primarul.
Un şir de odăiţe cu haz, o curăţenie rară pe la noi, pături
înlocuite şi neîmpodobite ca acele urâte plăpumi de Tibet de
pe la otelurile din provincie. În faţă, la drum – o grădiniţă
numai chioşcuri, garduri vii, borduri de merişor. Peste tot
căzuse ploaie şi respirai un aer proaspăt plin de miros de păr
udat. Stăm pe galerie afară vreun ceas potolit, vreun sătean
sau săteancă trec în sus şi jos.
Dis-de-dimineaţă încep păsările vioaie şi mă deşteaptă la
sunetul larg şi plin al clopotelor mănăstirii. Faimoasa
catedrală stă acum instalată la capătul unei alei plantate. Se
zice că s-a restaurat întocmai (2). Toate săpăturile în piatră
sunt acoperite cu poleială. Brâul e azur şi aur. Câmpul de la
baza turlelor asemenea albastru. Faţada mi s-a părut cam
greoaie. Brâul însă şi turnurile, prea frumoase, mai cu seamă
privite dinspre partea altarului, de unde mai bine se vede
potrivirea şi splendoarea monumentului [...].
La aşa giuvaier, ce minunat decor! Un plai verde şi în
fund de tot, pe deasupra colnicelor vreo trei mase colosale de
munţi albăstrii, cu şiruri albe de zăpadă. Ce poeţi erau
strămoşii noştri şi cum ştiau să aleagă pentru repaos şi
închinăciune locurile cele mai romantice!
2. Lucrările au început în 1875, sub conducerea
arhitectului francez Lecomte de Nouy; din păcate, pictura
veche a fost înlocuită cu una nouă.
Interiorul bisericii satisface mai puţin. Câmpul peste tot e
numai aur cu tablouri numai în mozaic. Altarul e despărţit de
strană printr-o tâmplă nu prea înaltă, cu brâul poleit cu
incrustaţii de pietre.
Portretele doamnelor şi domnilor fondatori cu coroane în
cap şi cu veştminte lungi. Lângă uşă – regele şi regina foarte
prost făcuţi. În partea dinspre uşa a doua zece coloane mari
de piatră susţin turla mijlocie. Mulţimea lor umple interiorul
bisericii şi o face să pară cam strâmtă [...].
De la Curtea de Argeş urcăm un deal, coborâm o vale,
mai dăm de un deal sau două şi ajungem la Tigveni, în valea
Topologului. Aci ne aşezăm pe iarbă verde, din jos de moară,
la o dumbravă deasupra malului râuleţului; scoatem
merindele, obicinuiţii pui fripţi, răcim sticla cu vin în apa
limpede şi rece şi facem un prânz care s-ar putea numi
împărătesc şi care mă înapoiază cu vreo 30 de ani, când în
acelaşi loc opreau părinţii sau bunică-mea în călătoriile lor la
Bucureşti. Pe atunci un asemenea voiagiu era un eveniment
însemnat. Cu vreo trei zile înainte se făceau pregătirile şi se
umpleau geamantanele; mai cu seamă se îngrijea de ale
mâncării, căci nu era niciodată sigur că voiajul să se poată
face în două zile şi pe la căpitanii de poştă pe unde găzduiau
călătorii se găseau mai mulţi purici decât provizii. Parcă miaduc încă aminte de odaia de mosafiri de pe la poştiile
Bascov sau Topolog, cu tavanul în cap, cu ferestruie mică, cu
două aşternuturi late, cu vreo masă de lemn îmbrăcată în
percal şi ornată uneori de vreun buchet de flori sau poame din
lânuri pus sub sticlă. Mai departe, o şură sau şatră lungă de
gard, strâmbă şi petrecută de vânt sub care se adăposteau
roate desperecheate şi cărucioare de poştă pe bănci. Cale de
jumătate de oră înainte de a ajunge la poştă sau la oraş,
începeau surugiii să dea gură şi să trosnească pe deasupra
capului din bicele lor lungi, în formă de şarpe, cu coada
scurtă de lemn, lustruită de frecarea mâinilor; aceasta ca să
dea de ştire să se pregătească căci începea mai întâi poştaşul
de la [cuvânt indescifrabil] prelungind vocala o sau ă la
infinit, pe diferite modulaţii şi terminând cu câţiva hăi! hăi! şi
câteva salve răsunătoare ca un echo depărtat, căci şirul cailor
era lung. În mijlocul chiotelor şi pocnetelor caii luau galopul
în două-trei picioare, cum puteau; caleaşca se clătina pe
arcuri, dominată de feciorul de pe capră cu carabină în mână
şi cu alaiul acesta intrai în curtea poştei. Acolo îşi ieşea
înainte căpitanul, de obicei în papuci şi cu scurteica pe umeri,
îşi cerea podorojna, viza, şi da ordin să se aducă caii de la
ceair. Ceauşul prezida la înhămare. Când după multe
scărpinări în cap şi apostrofări toate ştreangurile erau în fine
descurcate şi înnodate, când, bine-rău şirul celor opt cai mai
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şchiopi, mai orbi, mai spetiţi era constituit, se punea sfanţul
în mâna ceauşului, surugiii treceau hăţurile de funie după gât
şi piciorul în scară şi, dând un hi! puternic, convoiul pornea.
Alteori nu pornea, căpitanul îţi spunea că nu sunt cai, sau că
sunt opriţi pentru cutare trebuinţă administrativă; atunci te
certai ore întregi sau intrai în tratative ca să obţii cel puţin o
parte din şirul la care aveai drept după podorojnă.
Apele se treceau prin apă şi când le venea ideea să
crească, aşteptarea era cel mai bun lucru. Ştreangurile de la
cai se rupeau mai la fiecare hop sau podişcă; atunci surugiii,
până se descălecau şi se înodau hăţurile, petreceau tot
repertoriul celor mai nelegiuite înjurături. Se cunoaşte
anecdota cu prea sfântul episcop care, de groaza
înjurăturilor, a făcut o învoială cu dânşii să le dea o sumă de
galbeni numai să nu înjure. Toate au mers bine până la un
hop; acolo, văzând că nu e chip de a urni careta arhierească,
s-au apropiat cu căciulile în mână: «Poftim, prea sfinte, banii
înapoi şi lasă-ne să înjurăm, dacă vrei să te scoatem din
noroi». Ciudat acest tip dispărut al surugiului! Cămaşă şi
opinci avea nu avea, dar bete multe cu mărgele la brâu şi inele
în deget, căci erau mai toţi flăcăi tineri şi aveau numeroase
slăbiciuni pe la diferitele staţii. Dar câte unul era mai bătrân,
încărunţit pe drumurile olacului.
De frica hopurilor roţile se întăreau cu sbanţuri de
călătorii prudenţi, iar arcurile se căptuşeau cu sfori. Nu
vorbesc de vremile de iarnă sau de noroaie, când abia făceai o
poştie pe zi şi de multe ori umblai cu lumânarea înaintea
cailor, ca să nemereşti urma drumului pe la Zăvoiul Orbului.
De aceea biata maică-mea nu pleca niciodată fără a zice un
«Doamne-ajută!» şi a face două-trei cruci, când ziceau
surugiii «hi!». La Olt o aştepta credinciosul Ştefan,
arendaşul de ani nenumăraţi al moşiei Budeşti. O ţinea de
mână cât timp era în pod şi o însoţea călare până dincolo de
Dealul Negru (faimos în călătoriile noastre) care se urca cu
mai multe perechi de boi. Mai erau două lucruri fără care nu
pleca bunică-mea la drum: un ceasornic de masă închis în toc
de piele roşie şi fidela Elenca, fată crescută în casă, înzestrată
şi măritată mai târziu [...].
De la Topolog iar urcăm, iar coborâm şi dăm în urâta vale
a Siminicului. Sate strânse nu se mai văd, numai case de
bârnă răzleţe, ici şi colo pe câte o muche sau pisc şi locuri
îngrădite; acestea formează comunele. Iar urcăm, iar
coborâm. Bine, rău, tot pe drum şoseluit şi în fine intrăm în
pădurea Goranului. Printre luminişuri începem să zărim spre
stânga în jos frumoasa vale a Oltului, cu insule, cu crânguri,
cu mişcarea marcată a apei, iar dincolo de Olt, linia albă a
oraşului Râmnic. Scoborâm, trecem frumosul pod de fier cu
stâlpi de piatră şi, iată-ne în curtea fostelor case
strămoşeşti,(3) unde ne primesc cu toată amabilitatea
mătuşă-mea Elisaveta Lahovari şi bunul prieten Herescu cu
d-na Herescu.
Revăd, se-nţelege, cu deosebită plăcere, bătrâna casă, cu
pridvor şi pălimar, cu mai multe colţuri ieşite şi intrate,
desemnând tot atâtea camere sau apartamente. Odăile din
dreapta au frumoasă vedere asupra dealurilor de peste Olt,
asupra trandafirilor din grădină sau asupra muntelui de la
Cozia, despicat despre o parte ca talia unui uriaş. Bunicămea, când a venit generalul Kisselef în Râmnic, mi-a spus că
apropiindu-se de fereastră şi văzând grădina plină de
verdeaţă, de boscheturi şi bolte de trandafiri – a rămas
încântat. Despre stânga, în fund, cu vedere spre piaţă, era
odaia bunică-mi. Spoită alb, două paturi cu macat, o masă
mare încărcată cu cărţi, condici de tot felul de lucruri, între
care o chibritelniţă de tinichea colorată în negru, cu un
peisagiu roşu şi verde, reprezentând un călăreţ pe lângă un
gard. Uneori iarna era aşa linişte în odaie încât nu se auzea
decât susurul focului în sobă, scârţâitul condeiului de pană
pe hârtia vânătă a condicii în care grand maman tot scria
lemnele ce primea de la Budeşti şi tic-tacul vecinic al
ceasornicului din perete.
3. E era fiul lui Pandele Cerkez (1813-1859) şi al Elisei,
fiica marelui clucer Iancu Lahovary. Pandele era maior în
oştirea pământeană, ridicat la gradul de colonel de către
guvernul revoluţionar. Căimăcămia post-revoluţionară nu ia recunoscut avansarea în grad şi în 1851 şi-a dat demisia,
retrăgându-se la Râmnicu Vâlcea. A murit în 1859, fiind
înmormântat în biserica Bunei Vestiri (Maica Domnului) din
acest oraş. Soţia sa Elisa a trăit până în 1903. (vezi şi alte
amănunte despre familia Cerkez, la Ştefan D. Pleşia,
Politică şi genealogie: familia Cerkez din Ţara
Românească, în Arhiva Genealogică, II (VII), nr. 3-4/1995,
pp.157-165)
Curtea şi grădina ocupă vreo trei-patru pogoane, după
obiceiul curţilor boiereşti. Din trei părţi dinspre Olt tot acest
cuprins e în formă de terasă susţinută de un zid împrejurător
de piatră şi cărămidă, ca un fel de cetate. În curte: grajduri

mari, bivolărie, fânărie, unde se adăposteau familii întregi de
ţigani robi pentru serviciul casei. Zidul din partea dinspre
piaţă s-a înlocuit de un grilaj de lemn, mai vesel, dar mai
puţin original. Lângă poartă mai e un şir de odăi, terminat cu
vasta bucătărie. Acolo prezidează de şaizeci şi mai bine de
ani bătrânii bucătari ţigani Preda şi Grigore, câte o săptămână
fiecare; sunt între ultimii reprezentanţi ai vechii bucătării
boiereşti.
Grădina s-a mai schimbat. În faţă, aleile drepte nu mai
sunt bordate de o linie de merişor înalt, bătrân, tăiat regulat,
dar în multe părţi revăd parcă urma paşilor din copilărie:
aleile de coacăze, bolta cea lungă de viţă, terasa de unde se
vede câmpia Oltului, teiul uriaş care umplea grădina de un
miros îmbătător, zidul de lemn câinesc care desparte la
mijloc grădina de flori de grădina de poame. Dincolo de
această despărţire este o alee largă şi răcoroasă, ţărmurită de
o parte de o verde şi plăcută livadă, unde odată erau nişte
prune mari şi galbene şi unde, de o cracă groasă, spânzura un
leagăn. De cealaltă parte, abordată de meri, peri, vişini şi
şiruri până-n brâu de merişor care despart în pătrate această
parte a grădinei şi al cărui miros particular şi viu îmi ia din
spinare vreo 30 şi mai bine de ani şi mă duce cu gândul când
mă jucam de-a ascunselea prin tufişul său.
La capătul aleei regăsesc întocmai căscioara albă din
grădină, cu jaluzele verzi şi ceva mai departe un fel de
verandă unde se mânca vara, în faţa unei fântâni cu patru
stâlpi albi. Fântânile erau două: eu le-am pomenit secate, iar
bazinurile s-au astupat şi pe locul lor s-a semănat câte un
covor de iarbă.
Plecăm la Cozia. Trecem pe la Cetăţuia – un deal de cretă,
rotund, terminat în vârf cu o bisericuţă nouă –, pe la Bujoreni,
pe la crângurile şi viile de la Mal; de aici, la Capul Piscului,
unde coasta înaintează ca un cot în Olt şi-l sileşte să se
îndoaie ca un arc. Dincolo de Olt, la dreapta, se vede albind
schitul Fădeleşoiu [...].
Apropiindu-ne de Călimăneşti, ni se înalţă deodată
înaintea ochilor colosul muntelui Cozii, cu faţa lui cea vânătă,
cu tăietura lui şi cu plaiurile presărate de casele satului Jiblea.
Iată-ne şi la Călimăneşti. Stabilimentul cel nou de băi, în
formă de imens chalet, făcut după planurile frate-meu Nicu,
îmi pare foarte frumos. De jur-împrejur, cele două etagiuri
sunt înconjurate de câte o galerie acoperită, largă şi lungă cât o
stradă, unde se poate plimba lumea pe timp de ploaie. Crearea
de asemenea stabilimente de băi frumoase abia de câţiva ani a
început. În curând se va construi un altul la Govora.
În faţa Călimăneştilor e insula «Ostrovul», unde în
mijlocul unui parc natural e un schitişor de maici, aproape
desfiinţat, dar care mai înainte servea şi drept închisoare
pentru femei. Acolo a domnit îndelungaţi ani eleganta maică
Maximila, sora Brătienilor [Tudorache, Dumitru şi Ion],
călugăriţă fără voie. Căsuţa ei, numai covoare, azi o mică
cocioabă murdară; grădiniţa mai există, dar nu mai are acele
minunate flori şi varietăţi de dălii; numai Oltul curge cu
aceeaşi neschimbată furie la colţul insulei.
La distanţă ca de o jumătate de oră dăm de faimoasa
mănăstire Cozia, care a servit de mai multe ori drept
fortăreaţă în timpii trecuţi şi chiar în domnia lui Mavrogheni.
Pe trei laturi ale patratului care cuprinde biserica mai există
vechile şiruri de clădiri albe, cu două rânduri şi cu ferestre
mici pătrate. Asemenea mai există acel foişor al cărui zid
înalt e bătut de apa Oltului şi în care s-a inspirat poetul
Alexandrescu. În biserica veche cu două turnuri vedem în
dreapta piatra lungă, strâmtă care acoperea cenuşa bătrânului
Mircea, iar alături mormântul mamei sau doamnei lui Mihai
Viteazul(4). Ciudată idee de a transforma acel loc de odihnă
al voievozilor în locaş actual pentru tâlhari. Curtea e plină de
tot felul de asasini, fiecare cu masa lui, pe care întinde spre
vânzare linguri de lemn şi alte mici lucruri fabricate de
mâinile lor criminale. Un respectabil asasin cărunt, cu
[cuvânt indescifrabil] şi ochelari de profesor, oferă cu multă
amabilitate bice de vânzare.
Bietul părinte egumen Costandin Iliescu, urmaşul acelor
importanţi şi bogaţi stareţi ai Coziei, azi gonit din mănăstire şi
adăpostit într-o chilioară zidită ni s-a spus de Petru Cercel. Lam întâlnit în mijlocul şoselei, în arşiţa de amiază, cu parasolul
în mână şi pulpanele bătând praful, bătrân, mic, gârbovit, cu
ochii în fundul capului. Două lucruri nu i-au lipsit niciodată:
devotamentul către familia noastră şi pofta de mâncare. Pe
când era în lume s-a ridicat până la rangul de conţopist; tot pe
atunci cânta pe nas o polcă-mazurcă care începea aşa: «Eşti
frumoasă, hotărât! / Dar nici eu nu sunt urât»...
Unul dintre predecesorii părintelui la Cozia a fost şi
faimosul Popa Şapcă «din Celei, cu Goleştii câte trei». Într-o
zi mă aflam cu unchiul meu la Râmnic în odaia verde din
fund, când vedem intrând un popă enorm, cu o barbă roşcată
pe cât ţiu eu minte, părea plin de vorbă şi de veselie. Mi-a
spus pe urmă unchiu-meu că era Popa Şapcă de la '48, la
Islaz, şi că era în stare să mănânce singur un curcan întreg.
4. În interiorul bisericii se află mormântul Teofanei,
mama lui Mihai Viteazul.
De la Cozia înainte intrăm pe o cheie sau strâmtoare,
unde între doi păreţi urieşi de stânci curge Oltul măreţ şi
(continuare în pag. 15)
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turbure, când repede şi zgomotos, când lin şi lat. La fiecare
cotitură priveliştea se schimbă fără a înceta de a fi sălbatică şi
grandioasă. Între munte şi apă, frumoasa şosea abia îşi face
drum. La un loc e aşa strâmtoare încât a trebuit să scobească
stânca ca să treacă. Acolo tocmai râul se lăţeşte ca un lac.
Bieţii copaci se agaţă cum pot deasupra prăpăstiilor. Câte
unul mai îndrăzneţ îl vezi răsărit pe vreun vârf ascuţit de
stâncă, la înălţimi ameţitoare.
La sfârşitul acestei crăpături deodată locul se deschide şi
dăm de o altă vale, valea Lotrului, care curge în stânga.
Vedem acum dosul munţilor pe unde am venit. Şirurile lor
mai puţin goale formează în sus Obârşia Lotrului. Unul în
stânga, cum ieşi din strâmtoarea Oltului, pare un perete sau
decor de operă. Această vale sălbatică a fost însufleţită de un
ceh cu cap şi activitate, care a înfiinţat joagăre sistematice,
unde se taie ca foaia trunchiurile seculare de brad. Casa cu
două etagiuri, unde şade văduva lui, e în stil nemţesc, cu
paiantă aparentă.
Râul Lotru e unul din cele mai frumoase care am văzut:
mare, repede şi, când nu e umflat de ploi, limpede ca un
cristal. Aşa de limpede încât curge mai mult timp fără a se
amesteca cu apele galbene ale Oltului. La gura lui e un cătun
unde se formează plutele cu lemnărie.
De la Lotru trecem prin vreo două sate sărăcăcioase.
Satele noastre, din nenorocire, astfel cum sunt astăzi
răsleţite, fără nici o ordine, fără nici o simetrie, cu cocioabele
lor de gard, lipite cu pământ sau cu bârne rău cioplite,
mânjesc peisajul în loc să-l înfrumuseţeze ca în Europa şi
sunt o notă tristă pentru cei setoşi de civilizaţie. Şoseaua de la
Lotru, înainte de obicinuita neîngrijire a autorităţilor, se
întrerupe cale de vreo 20 kilometri, la un loc chiar se află o
soluţie de continuitate îndeplinită numai prin câteva
scânduri spînzurate deasupra unei vâltori. Mergem ca vreo
oră şi deodată, la o cotitură, mai de sus de unde suntem, ni se
dezveleşte dinaintea ochilor un plai verde, prin mijlocul
căruia şerpuieşte liniştit Oltul, luminat de un soare vesel
după o ploaie de vară. Două plute albe merg la vale, înaintate
fiecare de doi lopătari, unul în cap şi altul în coadă.
Mai aproape de întâiul plan, pe o limbă de pământ şi
marginea apei, se înalţă pătratul schitului Cornetul, capătul
excursiei noastre. Singurele vieţuitoare ce găsim înăuntru
sunt: stareţul, un om în vârstă şi aproape orb, dar deştept, o
servitoare ungureancă, care ne-a întins o masă cu nişte
păstrăviori marinaţi, minunaţi, şi un flăcăiaş din satul
învecinat, care flăcăiaş cumula poate cele mai multe funcţii
din ţara românească. Era în acelaşi timp argat, fecior în casă,
dascăl şi paraclisier în biserică, pescar şi luntraş al
mănăstirii. Profitând de această ultimă demnitate a sa, facem
o mică plimbare pe Olt. Bietul părinte, în părăsirea în care
trăieşte, se mângâie cu numeroasele cărţi de vizită pe care
diferiţii călători pământeni şi străini i le lasă ca să-i facă
plăcere [...].
A doua zi, cu coşul pe spate, în comoda droşcă trasă de
patru cai înaintaţi, pornim înapoi la Râmnic [...].
Ca să mergi la Bistriţa, treci pe sub coasta cu vii de la
Troian, de unde e o vedere frumoasă, apoi urmează cealaltă
şosea care străbate tot judeţul, graţie silinţelor prefectului
Budişteanu. Spre dreapta lăsăm şatrele de la Râureni. Acest
bâlciu faimos, cel mai însemnat din partea de dincoace de
Milcov, începe cu septembrie şi ţine până după Sfânta Maria
Mică. De când cu deschiderea drumurilor de fier, am auzit că
a mai decăzut, dar prin copilăria mea deschiderea lui era o
mare ocazie de petrecere şi mişcare pentru Râmnic. Veneau
negustori de la Bucureşti, Craiova, Sibiu. Încărcau lăzile cu
marfă unele peste altele (cum se face încă) în nişte care mari
mocăneşti numite chervane, cu coviltir cât o casă, se suiau
tocmai sus cu calfele şi chirigiul, porneau încet-încet,
mânând o herghelie întreagă de cai pe nişte drumuri
imposibile, iar cei de supt coviltir dormeau duşi, legănaţi de
mişcările chervanului.
Golul şatrelor se umplea cu pereţi şi compartimente de
pânză, se formau strade, unele aproape acoperite cu pânză.
Se distingeau diferite cuartieruri locale al marşandelor de
modă care se deosebeau prin pânzele lor mai albe: acela al
mărfurilor subţiri şi de lipscărie; mai la coada târgului, acela
al mărfurilor de braşovenii, marchitănie, apoi toptangeriile
cu burdufurile de bou pline cu untdelemn, apoi cvartirul
clopotelor de vânzare pentru bisericile de stat. Locul de
întâlnire al tuturor vizitatorilor era şatra spaţioasă, cu bănci şi
scaune, unde era cofetăria.
Primprejurul bâlciului era oborul de vite, de cai, trăsuri
de la Sibiu şi mulţime de corturi cu menajerii, cu monştri, cu
comedianţi, care toate făceau o cacofonie continuă de tobă
mare şi flaşnet ce se auzea înainte chiar de a ajunge la
prăpăstioasa vale care preceda târgul.
La bâlci alerga lume nu numai din tot judeţul, dar şi de
prin alte părţi. Drumul de la Râmnic era numai trăsuri, care,
poştalioane, brişci, toate pline cu ţărani şi ţărance gătiţi, cu
târgoveţi, arendaşi şi alte personagii mai importante. Pentru
noi, când era vreun loc de prisos şi ne ziceau părinţii
«Aide!», era o nespusă fericire, mai ales din cauza jucăriilor
de Bucureşti.
Prefectul avea totdeauna un umbrar de verdeaţă în formă
de casă, asemenea, alături, avea şi bunică-mea unul, unde
trăgeam când veneam la târg şi unde se duceau
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cumpărăturile; uneori se şi gătea acolo. Într-un an, mi-aduc
aminte, se afla la epoca bâlciului mai toată familia: verii
Lahovăreşti, unchii mei cei tineri Iorgu şi Grigore, întorşi din
Germania cu un bun prieten şi [indescifrabil] Nicolaus
Racoviţă. Tot atunci se afla la Râmnic şi tanti Charicle, care
avea un poştalion de 6 cai vineţi, hrăniţi cu foc şi mânaţi de
un faimos Ghiţă, care într-un galop îi ducea pe un drum
presărat pe atunci cu hopuri şi bolovani, resturi de la o şosea
ce se zicea de la Traian. Mătuşă-mea era întoarsă de curând
din Franţa şi pentru noi provincialii unele obiceiuri, unele
lucruri şi fleculeţe aduse de acolo ne minunau foarte.
Asemenea povestirile d-lui Racoviţă despre viaţa de student
în Germania, despre duelurile sale, precum şi numeroasele
cântece nemţeşti ne transportau într-o altă lume. De la dânsul
am aflat în urmă că răposatul Manolache Costache şi un
domn Silion îşi făcuseră reputaţia printre sentimentalele
berlineze ca faimoşi duelişti. Asemenea şi unchiu-meu Iorgu
Lahovari îmi spunea de un trio: Glogoveanu, Eugen GhikaComăneşti şi un domn Remingher de pe la Bacău, care au
făcut minuni ca studenţi şi odată au trimis cartel la toţi ofiţerii
unui regiment. Când s-a sfârşit acea petrecere de câteva
săptămâni şi a venit ora despărţirii, toţi erau cam fără chef şi
timpul noros. Dar Tudorache lăutarul cu banda lui sta ascuns
după poartă şi când a ieşit trăsura deodată i-a ieşit în cale ca o
veste bună.
De la Râureni mai în jos albesc peste Olt Cremenarii, iar
mai jos Căzăneşti, unde e o apă minunată. După ce trecem
podul peste Bistriţa, intrăm în Băbeni, sat mare, locuit de o
colonie de transilvăneni. Femeile poartă pe cap un ştergar
răsucit în frunte ca un colan. În general, portul femeilor în
zile de lucru e foarte redus, atât în Argeş cât şi în Vâlcea: o
cămaşă cu înflorituri late la umăr, lucrate în arnică roşu,
galben sau albastru, şi o fotă dinainte, uneori o a doua la
spate.
Aci începe şoseaua laterală care merge pe valea Bistriţei
până la mănăstire. Trecem prin mai multe sate: Frânceşti,
Genuneni etc., întâlnim numeroase cruci de lemn numite
troiţe şi ridicate în onoarea vreunui sătean răposat. Nicăieri
nu am văzut atâtea în judeţ. Stau grupuri de câte 5-6 pe la
răspântii sau margini de drum, cioplite grosolan şi
încondeiate cu chipuri de sfinţi barbari în roşu şi albastru,
culori care par a avea preferinţa românului.
Umblăm pe lângă iazuri şi mori, urcăm un deal mare al
Costeştilor şi de sus ni se desfăşoară panorama mănăstirei. În
fund, colosul întunecat şi stâncos al muntelui Builă, la
piciorul lui linia faţadei palatului de la Bistriţa, apoi
şerpuirile apei şi mai la dreapta, la o înălţime mare, pe un şold
al muntelui, zidurile albe ale mănăstirii Arnota, ce răsar din
frunziş luminate de o rază de sub geana norilor. O ropotă de
vară ne prinde până să coborâm la o cârciumă şi în trei minute
ne spală fără voie. Mănăstirea a fost prefăcută în timpul
domnilor Bibescu şi Ştirbei în formă de palat sau cazarmă.
Aici era reşedinţa favorită a doamnei şi a lui vodă Ştirbei.
Astăzi este transformată într-o şcoală militară. Despre gârlă
curtea interioară formează o terasă înaltă cu un chioşc cu
vedere spre Arnota. Biserica cea nouă e zugrăvită de pictorul
Tattarescu, care a încercat cu un succes îndoios să
modernizeze stilul sfinţilor bizantini. Înainte de
secularizarea averilor mănăstireşti domnea odată aici un
egumen chipeş şi galant, foarte primitor şi om de petrecere:
părintele Ieronim. L-am auzit odată lăsând pe «Doamne
miluieşte» şi însoţit de o cuvioasă chitară intonând un cântec
ce începea cu cuvintele: « Geana-mi de lacrimi e ca o salbă/
Arde-te-ar focul, demon spurcat». Săracul! Dumnezeu să-l
ierte, a sfârşit cu mulţi ani în urmă într-un mod tragic [...].
Fiind timpul scurt nu putem urca la Arnota, unde e
mormântul de marmură al lui Matei Basarab şi unde în
timpul prinţului Ştirbei se zidea o închisoare care însă a
rămas fără locatari.
La depărtare ca de vreo oră spre apus e marea mănăstire
brâncovenească a Horezului, lângă gârla cu acelaşi nume.
Apropiindu-te, treci prin nişte livezi cu flori şi fânaţuri pânăn brâu, iar pe un fond de dealuri şi păduri răsare, înaltă,
întinsă şi trandafirie, faţada mănăstirii. Urmezi întâi o alee
lungă între zidurile a două grădini părăginite, treci o poartă
cu clopotniţă şi intri într-o primă curte înconjurată de
grajduri, văcării, magazii, odăi de servitori etc. Apoi vine o a
doua turlă înaltă cu cadran şi cu două porţi colosale ca de
cetate, îmbrăcate în bente de fier, cuie enorme şi găuri pentru
a se putea îndrepta ţevile de puşcă întru apărare.
Dreptunghiul format de această a doua curte e închis de-o
parte de un zid înalt care o desparte de fostul parc cu cerbi şi
de celelalte trei laturi de şiruri de case cu două rânduri. Jurîmprejurul lor e o galerie cu arcade şi stâlpi de piatră
ciopălită şi din distanţă în distanţă, unde vin scările, cerdace
sau pridvoare, asemenea cu coloane sculptate; balustradele
scărilor sunt tot din piatră scobită şi săpată. Una din aceste

balustrade la foişorul principal din faţa bisericii este mai
împodobit cu săpături de sgripţori, lei şi vulture, probabil
armele brâncoveneşti.
În mijloc vine biserica, mai mare ca deobiocei; obişnuite
pe la mănăstiri, uşile, jeţurile, tronurile domneşti sunt toate în
stejar, ornate cu frumoase şi fine sculpture, mai cu seamă
tronurile. Pe pereţi sunt zugrăviţi o serie de domni, Basarabi,
Brâncoveni, Cantacuzini. Această biserică a fost bogată în
odoare preţioase (transportate la muzeu) lucrate sau dăruite
de domniţele brâncoveneşti. Ni se arată încă dintre rămăşiţe
nişte covoare grele purtând în ţesătura lor de aur şi catifea
vulturul domnesc. Tinda de afară a bisericii e asemenea
împodobită cu doisprezece stâlpi de piatră şi, detaliu
particular acestei biserici, într-un colţ are portretele
meşterilor care au lucrat la înălţarea sfintei mănăstiri:
meşterul Manea – zidarul, Istratie lemnarul şi un al treilea,
Vucaşin, pietrarul, fiecare cu uneltele meseriei în mână, iar
înaintea lor, cu toiagul, vornicul Cernica Ştirbei,
supraveghetorul clădirii şi al cheltuielei.
Deşi interiorul apartamentelor trebuie să fi primit multe
transformări, totuşi, în partea rezervată oaspeţilor, în
arhondărie cum se zice, se vede încă o vastă sală care pare a fi
conservat caracterul primitor, o pardoseală cu lespezi şi are
şase rânduri de bolţi susţinute pe trei coloane. Restul
încăperilor îmi face nu ştiu de ce iluzia timpului de pe la
1835-1840: felul zugrăvelilor, forma puţinelor mobile ce au
mai rămas de lemn galben deschis, portretul banului şi al
bănesei Brâncoveanu, al egumenului grec Chrisant, care a
domnit ani îndelungaţi şi a fost mai bogat şi mai puternic ca
un prinţ, peisajele în ulei pe pereţii antreului, numeroasele
litografii de personaje importante – mari bani, mari logofeţi,
mari spătari de prin timpul lui Ghika şi Sturdza, puţinele
perne cusute în lânuri, toate mă transportă într-o altă lume cu
50 de ani înapoi, până şi o acuarelă reprezentând în culori
deschise mănăstirea în floarea ei şi o căruţă înhămată cu opt
cai urcând aleea, pe atunci umbrită, dintre grădini, probabil
aceea a părintelui egumen care se întorcea de pe la Mehadia,
Viena sau Arpătac.
În copilăria mea era mănăstire de călugări, guvernată de
un venerabil bătrân cu barba albă. Acum serveşte, o parte
pentru spital, şi, o parte, pentru maicile transportate de la
mănăstirea Dintr-un lemn. Maica stareţă, o bătrână prietenă a
familiei, ne ospătează cum poate. De când s-au luat veniturile
nu mai e, se înţelege, masă întinsă, servită de doi sofragii; din
restul splendorii numai nişte biete linguri de argint mai
vedem.
Ne depărtăm de mănăstire şi de frumoşii munţi care
domină perspectivele acestui judeţ şi anume: al Coziei, al
Bistriţei şi mai departe ai Argeşului. Din ce în ce valea
Oltului se deschide, dealurile se micşorează şi depărtează;
iată-ne la Slăviteşti, unde e poate singura şosea plantată cu
sălcii, făcută acum o jumătate de veac de răposatul întru
fericire fostul ispravnic Niculescu-Beiu, om de petrecere,
voiagist înăuntru, şi care avea o bandă de lăutari ţigani pe
care-i plimba cu dânsul […]. Ne oprim o noapte la Orbeşti,
moşia de zestre a unchiului meu Costică, unde de atâtea ori
fusesem în copilărie. Ce om glumeţ era bietul răposatul
unchiu-meu, mic, burtos, miop, cu ochelari. Zidise o
cârciumă la moşie, zicea să-i puie numele La Păruială. Avea
doi prieteni foarte originali, pe consulul Tudorache
Pencovici, cămăraşul de la ocnă, cu un apetit de rangul întâi;
a murit de grăsime. El spunea că în timpul ciumei de la `28
umblau bucătarii în mantale de muşama şi cu ciomege în
mână, de se apărau, să nu-i atingă nimeni. Un al doilea
prieten bun era maiorul Podeanu, român ca de prin vremea
pandurilor, deprins cu armele şi îndrăzneţ; se bătuse la
Brăila, în răscoala din timpul lui Ghika vodă(5), şi fusese
rănit la cap. Avea două lucruri remarcabile, burta şi buza de
jos. Purta părul adus de la spate pe deasupra urechii, cum e
moda la Ghika şi mustăţile jumătate rase şi răsucite ca două
accente. Cânta sumă de cântece (cu glas formidabil!) şi ştia o
mulţime de poveşti şi anecdote pe care slaba mea memorie nu
şi le-a întipărit.
5. În 1841, grupuri de emigranţi bulgari înarmaţi s-au
concentrat la Brăila, cu scopul de a trece Dunărea în vederea
alungării dominaţiei otomane. Spre a împiedica o reacţie a
Porţii otomane, domnul muntean a dispus intervenţia în forţă
a autorităţilor muntene şi arestarea căpeteniilor mişcării.
Uitasem să spui înainte de a părăsi judeţul că am fost să
vedem şi Ocna [Ocnele Mari]. Rar am văzut un orăşel mai
ticălos şi un peisaj mai neplăcut şi fără perspectivă. Sub o
şatră imensă se află otgoanele care se deapănă în mod
primitiv cu ajutorul a mai multor perechi de cai învăţaţi să
meargă «înainte şi-napoi» cum zice cântecul. În pardoseală
sunt câteva perechi de obloane; dacă se ridică şi te uiţi vezi un
haos, în fund auzi o rumoare sinistră şi o ciocănitură
depărtată şi vezi nişte albe licăriri de lumină, iar din
adâncime se ridică un aer greu. Acestea sunt gurile de ocnă.
Pe acolo e şi mănăstioara înfundată, care poartă ciudatul
nume de Titiriciu “.
(Fragmente din volumul Din vremea lor, aflat în
pregătire la Editura Oscar Print)

- Sărut ochii, Cristiane! Sper că încă nu te-ai
culcat, mai mult ca sigur lucrezi la vreo carte sau
poate ai poftă de citit. Ca să nu mai lungim vorba, îţi
dau o veste tristă. Ieri a murit, la 87 de ani şi ultimul
dintre profesorii noştri de la Şcoala Normală. Nu ştiu
dacă ţi-l mai aminteşti pe nea Mircea, cum îi ziceam
noi. Am aflat că în ultimii ani a dus-o greu şi el şi cei
din jurul lui: avea Alzhaimer. Dumnezeu să-l
odihnească! Îl înmormântează mâine la 12, la
cimitirul Dumbrava, mai multe nu ştiu. Câţiva dintre
colegi ne-am gândit să mergem să-l petrecem pe
ultimul drum, era aliatul nostru, al elevilor, tare
cumsecade! Vezi, să-ţi iei pardesiul şi umbrela, afară
bate vântul toamnei. Mă grăbesc, vreau să mai anunţ
vreo câţiva, mi-e să nu se culce.
Vestea chiar l-a luat prin surprindere. Colega de
şcoală cu care ţinea legătura îi turuise toate
informaţiile cu o repeziciune care-l ameţise. O
recunoscuse după salutul unic, nu o mai întrerupse,
spera în final să-i ceară detalii, dar îi închisese grăbită,
brusc. Îi rămăsese înfipt în minte numele profesorului:
nea Mircea, nea Mircea... Căuta de zor, dar detaliile
refuzau să iasă din adâncurile memoriei care-l ţinea
ascuns de vreo patruzeci de ani. Începură zvârcolirile
şi căutările cu pleoapele închise, strânse, de ciudă. La
un moment dat, în liniştea nopţii, printre pale de vânt
care se izbeau în plopul de lângă bloc, auzi uruitul
motorului unei motociclete care nu vrea să pornească,
apoi, după câteva pârâituri, demarajul brusc şi
sforăitul motorului care se îndepărta în noapte. Dintro dată, i se aprinse scânteia amintirilor. Da, da, el era,
un om mărunţel, corpolent, roşu în obraji, cu părul
lins, dat pe spate. Nu-l văzuse niciodată cu vreo
pălărie, vreo şapcă sau căciulă pe cap. Iarna intra în
atelier nins tot, se scutura, îşi lua halatul mereu plin de
pete de ulei şi începea lecţiile. Îi cunoştea pe toţi, nu le
punea absenţe, dar trebuia să i se spună care pe unde
este sau de ce lipseşte. Se apuca de treabă la motoarele
lui cu vreo câţiva elevi în jur, iar ceilalţi îşi făceau de
lucru, de cele mai multe ori învăţau la altceva.
Totdeauna se găseau şi vreo câţiva care cereau voie săşi vadă notele la diverse obiecte, profitând de
încrederea lui. Vreo doi, mai curajoşi, chiar îşi mai
puneau câte o notă mai convenabilă, profitând de
neatenţia lui, sub privirile îngrozite ale celorlalţi.
Asta i se întâmplase şi lui Cristian. Avea probleme
cu buclucaşa de vioară pe care o blestema de câte ori
avea prilejul: „Pui tu un ţăran să cânte la vioară, dracu'
a mai văzut?” îi spunea cu ciudă colegul său de bancă,
Mihai. Era obiect de studiu, necesar pentru un viitor
învăţător. Dar avea nevoie de medie pentru bursă.
Putea să ia opt la nea Cara, la fizică? Exclus. Reuşise
cu greu să obţină opt pe primele două trimestre, mai
avea acum un opt, îi mai trebuia unul. Era în ipostaza
măgarului lui Buridam. Îşi luă inima în dinţi, smulse la
repezeală un stilou de la o colegă care îngheţase şi,
când profesorul era concentrat, îşi administră uşurat
un opt de toată frumuseţea. „Măi, deşteptule! De ce nu
întrebi? Uită-te mai bine cât de gros scrie stiloul meu.
Doamna Adelina are unul care scrie parcă ar fi un fir
de păr.” „Ehei, ce-i de făcut, băiete?” se intreba
Cristian concentrîndu-se să găsească o soluţie rapidă.
S-o şteargă? De unde pic? S-o încercuiască? Se auzi şi
clopoţelul. Nea Mircea nu obişnuia să stea în pauză,
atelierul îl mai aveau peste o săptămână, vioara
sâmbăta după amiaza, dirigintele avea obiceiul să se
uite prin catalog, vineri, la dirigenţie...
Exmatricularea plutea în aer. Ce-i de făcut, Cristiane?
O singură soluţie: nea Mircea. „Îi spun, fie ce-o fi!”
„Stai liniştit! O să rămâi cu media opt”, întorcând spre
el o privire piezişă, văzându-şi mai departe de
motoarele lui. Nu i s-a mai ivit posibilitatea să verifice
catalogul. I se părea că toţi profesorii care dădeau
foaia, zăboveau cam mult în dreptul lui. Nu-i venea să
mai intre la oră. Trebuia să se încheie mediile de sfârşit
de an. Schimba priviri îngrozite cu colegul de bancă.
Ajunsă în dreptul numelui său, „baba” stătu aplecată,
apropiind ochelerii cu multe dioptrii, apoi scrie nota:
„Opt, Cristiane! Dar parcă nu-mi amintesc să fi cântat
solfegiul de data trecută”. „A cântat cu mine, doamnă,
interveni prompt în ajutorul lui Mihai. Nu vă mai
amintiţi? L-aţi atins cu nuieluşa la degete pentru
diezul fals!” „Aşa-i, aşa-i, parcă-mi amintesc. Şi
profesorii ăştia neglijenţi, au scăpat o pată de cerneală
exact pe nota lui Cristian şi mi-a întins-o, gata să nu se
mai cunoască!”

La câtva timp după acea întâmplare pe care o
făcuseră uitată, nea Mircea trecea strecurându-se pe
culoar, cum îi era obiceiul, cu catalogul sub braţ,
printre elevii din anul cinci. Se opri în dreptul lui
Cristian: „Pişicherule, de unde şi până unde o cunoşti
pe nepoata mea? Vezi cum te porţi, ai grijă de ea. Să te
porţi cu ea, încât s-o meriţi, altfel...” Şi trecu mai
departe, lăsându-l pe băiat descumpănit. „Nea Mircea
ştie tot ce se întâmplă în şcoală, mai ales printre elevi,
nu că s-ar interesa neapărat, ci ei i se confesează, au
încredere, nu refuză un sfat bun sau ajutorul, chiar îi
împrumută cu bani, îi şi mai dojeneşte blând când fac
câte o boacănă, le este ruşine... De-ar fi şi ceilalţi la fel,
n-ar mai exista atâta spaimă”, comentau elevii. Se
înfiripase o solidaritate tăcută între ei şi profesor, căci
toţi îl ştiau de-al lor, iar iertarea şi solidaritatea lui
deveneau mai grele ca o pedeapsă.
„Măi, fir-ar să fie, nea Mircea ăsta le ştie pe toate,
nu poate omul să aibă un secret, că el şi află”, constată
Cristian. Într-adevăr, o cunoscuse la Şcoala de
aplicaţie. Fuseseră repartizaţi la aceeaşi învăţătoare,
ca elevi practicanţi, numai că ea venea de la Institutul
Pedagogic, înfiinţat de curând. Pentru început,
urmăreau conştiincioşi, într-o bancă din spatele clasei
lecţiile predate, luau notiţe, discutau cu învăţătoarea
după ore problemele de natură pedagogică şi
psihologică observate, urmând ca la finalul practicii
pedagogice să primească note. Problema notelor a
iscat deja discuţii şi controverse între cei doi
practicanţi, căci trebuia să-şi argumenteze punctele
diferite de vedere: „Eu n-aş fi pus întrebarea atât de
lungă. Elevul o uită”, „Elevul din prima bancă trebuia
încurajat cu o întrebare ajutătoate. S-a blocat, deşi
poate ştia răspunsul.” „Te-ai grăbit să-l cerţi pe cel din
ultima bancă, rămăsese în urmă, era mai lent.” „Fetiţa
cu pampoane copia răspunsul după vecina de
bancă”... Învăţătoarea asista la disputa lor cu un
zâmbet discret şi cu o privire caldă. După o săptămână
de tatonări, de schimburi de idei, de planuri de lecţii
făcute în cel mai mic detaliu, cei doi ieşeau pe poarta
şcolii de aplicaţie ţinându-se de mână. În urma lor, de
la fereastra deschisă a clasei, îi urmărea cu un oftat,
discret, învăţătoarea: „Ce mai învăţători or să iasă! Se
şi potrivesc, bată-i norocul!”
„Are mers de regină, cam temătoare, poate
discretă”, îşi spuse Cristian ascunzându-se după
trunchiul stejarului bătrân din spatele statuii cu lei din
Crâng unde obişnuiau să se întâlnească, urmărind-o
de departe cum se apropie. „Un mers uşor legănat,
mersul tipic al fetelor de la câmpie. Uite la ea ce ţinută
dreaptă, cu pieptul uşor scos în afară, afişând
siguranţa, parcă ar spune că nimic nu-i poate sta în
cale, izbândeşte în tot ce-şi propune. Legănarea
uşoară a corpului vorbeşte despre o oarecare detaşare
interioară. Fetele de la noi, de la munte, au un mers
mai săltat, ca mine, format după veşnicele urcuşuri şi
coborâşuri, au tendinţa să ţină privirea înspre pământ,
să nu se împiedice.” O lăsă să se depărteze de statuie,
se uita uşor nedumerită, cercetând în stânga şi-n
dreapta, ştia că el totdeauna era cel care o aştepta, mai
ales că avea şi câteva fondante, nou apărute la
cofetării. Era momentul de apogeu al întâlnirii, căci nu
le mâncau decât dându-şi-le pe jumătate, în timp ce se
sărutau. Şi bomboana se topea greu... Acum, era
limpede că era agitată, o cuprinse spaima, căci în jur
nu era nici ţipenie, numai stejari groşi, iar dincolo de ei
lăstărişul des, cu potecile încurcate, de unde putea
apărea cine ştie cine. Analiză un moment situaţia, se
întoarse brusc, hotărâtă să plece, nu-şi putea controla
mâinile, şi le frângea cu o nelinişte crescândă. Cerceta
cu atenţie trunchiul copacului, de parcă ar fi simţit că
este pe-acolo, pe aproape, dar ochii i se umeziseră, pe
măsură ce secundele aşteptării treceau. Dintr-o dată,
chipul i se înveseli: „Gata, nu te mai ascunde, te-am
zărit, uite şi cârnul nasului! O luă la fugă spre el cu o
viteză de care nu o ştia în stare, având impresia că nu
poate s-o oprească. Alerga spre copac trupul acela

sănătos, viguros şi felin, alerga chipul radiind o
bucurie imensă, mai ales ochii aceia mari, rotunzi,
limpezi, alergau buclele părului castaniu. Venea spre
el toată fericirea din lume, odată cu gura fremătândă
pentru o sărutare. Nu mai era nevoie să-i spună că-l
iubeşte. Se oprise, numai ea ştie cum, fără să-l
doboare, lipindu-se toată, în felul ei anume, de corpul
lui, lăsându-i toată căldura trupului odată cu capul
atârnându-i greu pe umăr şi respirând sacadat. „M-ai
speriat, să nu mai faci niciodată aşa, să nu mai faci!...
Niciodată, auzi?” Simţea cum braţele ei îl strângeau ca
un cleşte, niciodată n-ar fi bănuit-o de aşa putere.
După un timp, spre primăvară, observă o teamă
reţinută în glasul şi în gesturile ei. Asta o simţea la
fiecare întâlnire. Se aşezau pe o bancă apropiaţi, dar ea
se îndepărta discret. O uşoară reţinere se vedea în
gesturi, în priviri, era mai cumpănită, mai zgârcită în
vorbe, mai ales când venea de acasă, de la ţară. Când se
sărutau, destul de rar, o făcea repede, spionând în jur,
de parcă s-ar fi temut să nu observe cineva. Încerca să-i
pună vreo o întrebare despre ce-o frământă, dar
obţinea acelaşi răspuns invariabil: „Nu vezi că sunt cu
tine, ce-ţi mai trebuie?”, apoi schimba vorba cu un
oftat, de parcă ar fi vrut să spună: „Ce ştii tu?” „Poate
trece printr-o criză, aşa-s fetele la vârsta asta”, îşi
aminti el ce învăţase la psihologie. Renunţase demult
să-l mai ţină de mână. Dacă încerca el, i-o respingea cu
o uşoară brutalitate: „Stai cuminte, ne vede lumea!”
„Şi dacă ne vede?” „Nu-i chiar aşa, ce ştii tu?...”
Timpul trecu şi mai greu în vacanţa de vară, pentru
amândoi. „Te caut la tine în sat, tot vin să te văd măcar
o dată, iau şi o cutie de fondante!” îi scrisese el, chiar
hotărât să o facă. „ Să nu vii, să nu cumva să
îndrăzneşti asta, ce-o să zică lumea? Nu complica
lucrurile, c-o să fie şi mai rău!” citi răspunsul ei ca o
poruncă. „Avem timp să ne întâlnim la toamnă, la
Examenul de Stat. Atunci nu o să te mai saturi de
mine1” îl încuraja ea în ultima scrisoare. Urmase apoi
o tăcere inexplicabilă, tocmai după o aşa încurajare. Îi
scrisese câteva săptămâni chinuitoare la rând, dar
tăcerea era singurul răspuns.
Încercă de câteva ori să o caute la gazdă, în timpul
examenului. „Nu-i acasă! A plecat la o colegă”, îi
răspundea bătrâna, invariabil. Încerca să dea de ea la
şcoală, dar fusese repartizată în alt corp de clădire. Să
fi fost calculat sositul ei în ultima clipă? „Nu o mai
căuta acum, îi spuse bătrâna iritată de insistenţele lui, a
zis că o să-ţi dea un semnal la momentul potrivit!”
„Merg la nea Mircea, poate ştie el ceva.” „A plecat azidimineaţă cu motocicleta la Pănătău”, îşi văzu năruită
şi ultima speranţă.
Curtea şcolii era acum plină de absolvenţii care
aşteptau în grupuri rezultatul examenului. Uşa masivă
de la intrare din dreptul cancelariei se deschise greoi.
Ca de obicei, în astfel de situaţii, numeroşii absolvenţi
însoţiţi de tot atâtea cunoştinţe, se înghesuiau la
intrare, aşteptând de ore bune să afle primii rezultatele.
Alţii stăteau în grupuri sau înghesuiţi pe băncile vechi
de sub stejarul din Trapez... În sfârşit, o voce feminină
încerca să citească din spatele unor liste, dar fu repede
acoperită de zarva din jur. Uşa se închise cu greu şi,
după câteva minute de nedumerire, cineva lipea de
zor, sus de tot, listă după listă. Cristian se lăsă păgubaş.
Oricum ştia că fusese admis după felul cum
răspunsese la fiecare dintre cele şapte examene orale şi
trei scrise, rămânea doar să afle media, mult necesară
la repartiţie. Luase în calcul serios două variante. Fie
să ceară la el în comună, unde avea prioritate de
domiciliu, fie la Vicşani, satul ei din Câmpia Brăilei.
Spera ca, fiind aproape de fată, să lămurească odată
totul, gândindu-se chiar şi la o eventuală căsătorie...
„Un an şi patru luni cât oi face eu armata nu-i un capăt
de ţară, numai ea să aibă răbdare”, îşi făcea el planul.
În momentul acela de concentrare, două palme umede,
uşoare, îi acoperiră ochii şi o răsuflare caldă,
cunoscută, îi inundă ceafa. Recunoscu gestul şi clipa
aceea şi-ar fi dorit-o prelungită la nesfârşit. Trupul ei
se făcuse una cu el în îmbrăţişare, înfiorându-l în
răcoarea serii de septembrie. Stejarul din curtea şcolii
începuse cu foşnetul lui să cânte din nou cântecul
inimii lor. „Ştii ce? Să mergem să sărbătorim. Eu am
luat nouă şi tu nouă şi treizeci. M-am interesat prin
Cineva, nu spun cine..., ştii şi tu, a venit azi(continuare în pag. 17)
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dimineaţă... Să ştii că eu n-am intrat niciodată într-un
restaurant... Despre bani, n-ai nicio grijă...”
Se simţeau bine în cel mai luxos restaurant din
centrul oraşului. Timpul zbura, făcând uitate toate
nedumeririle, de parcă nimic nu s-ar fi întîmplat.
Alături, îi simţea genunchii fierbinţi pe sub masă. Se
strângeau de mână cu putere, de parcă ar fi vrut să
recupereze timpul pierdut. Era atâta fericire în
privirea sa rotundă şi limpede! Un chelner foarte
amabil îi întâmpinase la intrare. Văzându-i atât de
tineri şi de stânjeniţi, mai ales de luxul din salon, le
indicase o masă mai retrasă. Amândoi parcă-şi
impuseseră să nu pomenească nimic despre cele
întâmplate. Îşi povesteau ba una, ba alta. La un
moment dat, fata îl tachină: „Bine, ştrengarule, când
nu-i fata lângă tine, o uiţi, hai?” „Tu faci pe
enigmatica, n-ai vrut să-mi răspunzi la scrisori! Nu mi
s-a întâmplat ca nea Gheorghe Factoru să nu-mi dea
scrisorile, chiar dacă mai întârzia uneori.” „Ba, tu nu
mi-ai răspuns!”. „Cum să nu? Ţi-am expediat vreo
şapte scrisori la rând, fără nici un rezultat!”. „Stai, stai
uşor, eu nu mint, scrisorile tale s-au împotmolit
undeva. D-ar fi unde bănuiesc eu, e de rău!” Dintr-o
dată se schimbă la faţă, căpătând o culoare de parcă sar fi îmbolnăvit de gălbenare. Chelnerul urmărea de la
distanţă, discret, gesturile lor şi observase o oarecare
nervozitate între ei, aşa că hotărâse să intervină cu o
glumă: „Se încălzeşte vinul şi e păcat, e un Cabernet
roşu. Băut de bărbaţi, face bine...” şi arătă cu bărbia
spre fată care, prinzând aluzia, prinsese un pic de roşu
în obraji. Observând reacţia fetei, crezu că ar prinde
bine şi o altă aluzie, aşa că, turnând, rosti privindu-i cu
înduioşare: „Să vă fie într-un ceas bun şi să aveţi parte
de noroc în viaţă! Să nu lăsaţi pe nimeni să se bage
între voi!” „Mulţumim frumos, se simţi dator Cristian
să răspundă, chiar vreau să-i mărturisesc în premieră,
martor fiind dumneavoastră, că sunt decis să obţin
mâine un post în satul ei, apoi să cer părinţilor mâna!”
Un gest brusc al fetei, parcă săltate de un resort de pe
scaun, făcu să se întoarcă privirile celor câtorva clienţi
mai de departe. „Să ciocnim şi ultmul pahar!”, rosti ea
cu un glas stins, întinzînd mâna tremurândă. Şi după o
clipă, când clinchetul paharelor deveniseră parcă
stâpâne: „Nu se ştie când ne vom mai vedea!”, rosti
odată cu un oftat reţinut, fixîndu-l pe Cristian cu ochi
ei albaştri, limpezi, învioraţi de rostirea sentinţei.
Neatentă, probabil prea concentrată, atinse cu degetul
mic cristalul paharului, vinul se revarsă pe toată faţa
de masă şi, odată cu el, lacrimi grele ţâşniră,
alunecând pe obraji şi adunându-se sub bărbie.
„Nu-i nimic, se mai întâmplă, emoţia, eu sunt de
vină că am intervenit când nu trebuia. Intră în contul
localului”, dădu s-o dezvinovăţească chelnerul „Nota
de plată, vă rog!”, auzi Cristian glasul moale, acum
uşor răguşit, aproape gâtuit, al fetei care scotocea
oarecum agitată prin numeroasele buzunare ale
poşetei. Cristian rămăsese înmărmurit, luat prin
surprindere de gravitatea întâmplătilor şi de
precipitarea gesturilor. Fata, ca varul la faţă, rosti cu
un glas pierdut, tremurat: „Nu mai am banii, nu ştiu ce
s-a făcut cu ei. Cred că i-am pierdut sau poate i-am
uitat acasă, la gazdă, pe noptieră. Merg să-i aduc şi e
departe. Doamne, ce se întâmplă cu mine?” „Stai,
linişteşte-te, să văd ce am eu. Uite, am găsit, aproape o
sută, ne mai trebuie doar douăzeci de lei. Stau mai
aproape, într-un sfert de oră sunt înapoi. Mă fac că
merg la toaletă şi ies pe din dos. Fii calmă, aşteaptămă aici. Poartă-te ca şi cum nu s-ar fi întâmplat
nimic!”, găsi băiatul o soluţie rapidă, nemaiaşteptând
răspunsul fetei.
Tăcerea din urechile lui devenise asurzitoare, doar
paşii lui măsurau distanţa şi timpul întoarcerii. I se
părea că paşii îi erau înnodaţi de o mână nevăzută,
încercând să le încetinească înaintarea. Ajunse
gâfâind la masă, scoase restul de bani, cercetă cu
privirea localul, căutând-o. „Poate s-o fi dus la
toaletă”, presupuse el. „Mai bine să-mi trag sufletul
până se întoarce.” „Păstrează-ţi toţi banii, tinere, se
mai întâmplă, apreciez sacrificiul tău, ai nevoie de ei
s-o cauţi. I-am explicat şi domnişoarei, dar a plecat la
câteva minute după tine, am crezut că te aşteaptă afară
sau că vrea să te prindă din urmă. Era tare frământată,
ceva i se întâmpla. Pur şi simplu, a zburat pe uşă, fără

să-şi ia rămas bun, deşi am insistat să te aştepte. Nici
nu mi-am închipuit că ai abandonat-o ca un laş în
restaurant. La noi se întâmplă multe... Nu pari genul
de om să faci o aşa mârşăvie!”
Ajunse, nici el nu ştie cum şi când, din nou în
Bariera Brăilei, în sârbărie, cum zicea toată lumea.
Luminile stinse. Încercă să bată cu o piatră în
fereastră, la început mai încet, apoi mai insistent. Cât
pe ce să renunţe, când bătrâna scoase capul pe uşa
întredeschisă. „Ssst! Trezeşti toată strada. Vrei să te
audă poliţia? Domnişoara şi-a făcut bagajul şi a plecat.
Tren n-are, maşină, nici atât. Nu ştiu ce-i cu ea, ori ai
supărat-o? A zis să n-o mai cauţi, zicea ceva, plângând
în hohote, de măritat, n-am înţeles prea bine!”
Primise repartiţie la el în sat. Nu se obişnuise cu
gândul despărţirii. O visa noaptea, avea impresia că
uneori păşea în urma lui şi-i strigă: „Bau-bau...!”
Timpul trecea greu, spera într-un cât de mic semn. Îi
venea uneori să ia drumul spre satul ei din câmpie, să
întrebe pe unul, pe altul, poate află ceva. Toamna
târziu venise cu ceva treburi în oraş. „Ce-ar fi să dau
pe la nea Mircea? Poate ştie el ceva.” A avut noroc, l-a
descoperit repede, tocmai terminase orele. Nici napucă să-i spună cam ce-ar vrea, că i-o luase înainte:
„Trecem pe acasă pe la mine să mâncăm ceva, am de
făcut un drum urgent la Vicşani. Nu-i departe de
Buzău, ce zici, mergi cu mine?” Motocicleta alerga
veselă prin praful toamnei târzii, aruncând în spate
frunze de salcâm veştejite. Se aştepta să-şi oprească
motocicleta la poarta ei, îşi închipuia ce mirată o să fie.
Când colo, nea Mircea ocoli pe un drum lăturalnic
spre marginea satului, lăsându-l undeva lângă un şanţ
secat, poate de irigaţii, ce trecea pe lângă o pădurice de
salcâmi. După câtva timp, huruitul cunoscut al
motocicletei se auzi din nou. Deasupra şanţului stătea
ea: dreaptă, stană, încremenită, mută. O rochiţă de
stambă subţire pe ea, se vedea că tremura, nu ştia dacă
de frig ori de emoţia întâlnirii. Preajma încremenise
odată cu ei... Umbra fetei păşea spre el, vinovată, în
tăcere, parcă cerând iertare. Se părea că amândoi
intraseră, fără să ştie cum, într-o transă. Ce să-şi mai
spună? Vorbeau chipurile, vorbeau privirile, le vorbea
tot corpul. Cuvintele erau de prisos. „Trebuia să-ţi
mărturisesc, m-aş fi simţit vinovată o viaţă întreagă”,
rupse ea tăcerea până la urmă, aşezându-se şi
strângându-şi rochiţa dedesubt. Vino mai aproape să
te simt, să te privesc, să te mângâi, ştiu că suferi, nu cât
mine. Ai mei au hotărât să iau pe altcineva din sat. Nam putut să-i înduplec. Cum ieşim din Postul Paştelui,
facem nunta. Atât am reuşit să fac, s-o amân. Ştii ce a
făcut astă-vară? A interceptat scrisorile noastre. Noi
ne reproşam... Dar nu pot, nu mai pot, e gelos, mi le
flutură mereu prin faţa ochilor. Are armata făcută, nu
mai are răbdare. E la şcoală cu mine, tot învăţător, un
om aspru cu el, cu lumea, cu elevii. Nu ştie să
zâmbească, să zică o vorbă bună. Nu ştie decât muncă
şi iar muncă, mereu să aibă. Nu ştiu cu ce i-a convins
pe ai mei, poate dorinţa lui de a avea cât mai mult. Nu-i
pot îndupleca. Îmi tot spun că dragostea vine şi după
ce ai copii, cu timpul te obişnuieşti unul cu altul... Aşai la noi, nu poţi ieşi din cuvântul părinţilor, altfel te
blesteamă. În partea asta de lume se zice că nimeni nu
ajunge bine în căsnicie dacă nu-şi ascultă părinţii.” Un
tremurat o cuprinse pe fată, în timp ce se cuibărea
lângă el. Vreau să te fac pe tine mai întâi fericit, aici,
acum! Acesta să fie secretul nostru! Ai auzit? Te
blestem dacă nu-l ţii. Să ne grăbim, să nu cumva să mă
caute. Vreau să fiu a ta înaintea lui. Măcat atât!
Întâmple-se ce s-o întâmpla. Îl luăm martor doar pe
Dumnezeu! Grăbeşte-te!” Fata se lăsă pe spate şi îşi
dezveli nişte picioare albe, tremurânde. „Hai, curaj,
acum trebuie să fiu a ta pentru totdeauna! Doar ridicămi fusta, sunt pregătită, nu mă uit” Fata aştepta acum
liniştită. Pusese la început mâna la ochi, apoi îşi fixă
privirea spre înălţimi, aşteptând înfrigurată, simţind

tot mai sus, spre coapse, mângâierile bărbatului. O
adiere de toamnă târzie desprinse, făcându-le să
plutească, foşnind uşor în cădere, frunzele gălbui ale
salcâmilor. Simţea greu, deasupra ei, trupul de bărbat
înfiorând-o. Nu-şi mai dădeau seama ce se întâmplă,
timpul dispăruse, se contopiseră parcă într-o
amorţeală soră cu leşinul... Soarele blând al toamnei
coborâse dintre salcâmi, mângâindu-i. Dincolo de
şanţ, îi trezi strigătul strident al motocicletei lui nea
Mircea. Totul fusese atât de neaşteptat şi de repede,
încât nu-şi dădu seama când s-a urcat pe motocicletă
sau când fata a dispărut de lângă el. „Să fi fost doar o
umbră a închipuirii mele?” se întreba parcă visînd.
„Leagă-ţi casca şi ţine-te bine de mijlocul meu, să-i
dăm bătaie, că se face seară!” îl aduseră la realitate
comenzile lui nea Mircea.
Colegii păşeau pios în urma cosciugului ducându-l
pe nea Mircea pe ultimul drum. Salcâmii, cu foşnetul
lor, aruncau o ploaie rece, mocnită, de toamnă, peste
cortegiu, acum un râu de umbrele şerpuind, înaintând
tăcut, apoi oprindu-se în momentul când glasul
preotului răzbătea până spre cimitir: „Să ne rugăm
pentru sufletului adormitului Mircea Nicolae, numele
lui să fie pomenit în veacul vecilor. Amin! Doamne
miluieşte, Doamne miluieşte. Doamne miluieşte!” La
un moment dat, Cristian avu senzaţia că stânga lui este
atinsă discret de un cot, dar nu luă gestul în seamă.
„Înghesuială, aşa-i la mort, te mai loveşti unul de altul.
O femeie cu un coş cu de-ale mortului”, îşi zise. Simţi
apoi o mână caldă strângându-i-o în buzunarul
pardesiului, apoi strecurându-i ceva ce părea a fi un
bileţel. O clipă întoarse privirile şi observă buclele,
acum înfăşurate într-o basma neagră, aceleaşi bucle,
acum argintii, apoi privirea, privirea aceea rotundă, ai
unor ochi mari, de cristal, ca atunci când i-o furase
luând-o totdeauna cu el de pe marginea şanţului, de
sub salcâmi... O privire, ca şi atunci, în care încăpea
toată fericirea pământului. Dispărură şi mâna caldă, şi
privirea, şi trupul ei, parcă neschimbat, de fecioară. Un
oftat ce venea parcă din alte vremuri auzi în urmă-i.
Nu mai întoarse capul...
Nu mai realiză ce s-a mai întâmplat. Auzea doar
veşnica pomenire, lumea lăcrima, bocete înfundate
înconjurau groapa. Bufnituri înfundate izbeau rar
coşciugul. Un foşnet de toamnă târzie, odată cu ploaia
măruntă, se lăsa greu pe umerii lor. Undeva, în adâncul
sufletului său, se trezi jarul amintirilor, îngânând odată
cu veşnica pomenire: Tudoriţa... Tudoriţa... Tudoriţa...
Rămas singur, mâna tremurândă desfăcu hârtiuţa cu
un scris caligrafiat mărunt, tocit parcă de mult purtat:
„Florine, îţi doresc multă fericire. Îmi spunea inima
că până la urmă am să te întâlnesc. Dacă îţi mai aduci
aminte, totul s-a întâmplat pe 26 octombrie 1965.
Atunci mi s-a schimbat viaţa şi am fost hotărâtă din
toată fiinţa mea să fac pasul de care nu-mi pare rău,
dar pentru care am plătit cât pentru două vieţi. N-am
vrut-o noi, ci Soarta. Am vrut să-ţi fac bine şi sper că
ţi-ai ales soţia pe care o meriţi şi care te merită. Să ştii
că eu mi-am dus crucea pe umeri (cât a fost de grea!),
cu cinste şi cu credinţă pentru familie. Am două fete şi
un băiat, toţi la casele lor. Pe băiat, cel mai mare
dintre copii, îl cheamă Cristian şi parcă seamănă cu
tine...
Aceste rânduri le-am scris în urmă cu mai bine de
20 de ani şi le-am purtat pe unde m-am dus, sperând
să te găsese sau să aflu de tine cumva. Dumnezeu a
fost bun cu mine şi m-a ajutat când nu mai aveam nicio
speranţă. Tot el a făcut să te întâlnesc. Mi s-a
îndeplinit şi această dorinţă să poţi citi cele scrise de
atâţia ani. Îţi doresc tot ce e bine pentru tine şi pentru
familia ta. Nu mă căuta!”
Pâlpâirile amintirilor fugeau odată cu rândurile
peste care picăturile de ploaie desenaseră din cerneală
chipuri ale trecutului, amestecându-le cu gândurile ce
i se roteau într-o mişcare perpetuă, odată cu roţile
maşinii care-l duceau acasă: „Să laşi în urmă toamne...
Se uită toamna îndărăt la noi... Să laşi în urmă
toamne... Se uită toamna îndărăt...”
Titi DAMIAN
N.B. Marin Preda: „Reale sunt doar sentimentele,
imaginate sunt împrejurările.”

Încerc să mi-l închipui pe etnologul Augustin
Mocanu împlinind la 12 septembrie 80 de ani, aici,
printre coline domoale cu livezi şi vii date-n pârg,
într-un ţinut unde a lăsat o întinsă pe patru decenii
osteneală de dascăl şi a cărui viaţă spirituală o
sondează dintotdeauna. Nu ştiu dacă s-ar fi bucurat
de mai multă atenţie din partea celor, puţini, care-i
cunosc laborioasa operă de o viaţă, dar cu siguranţă
sufleteşte ar fi fost mai împăcat. Destinul însă a vrut
altfel şi, la scurt timp după pensionare, s-a aşezat pe
un meleag nou, de o cu totul o altă structură, unde
verile curg toride topind asfaltul între pereţi înalţi de
sticlă şi beton, iar iernile chinuiesc fiinţa cu troiene şi
viscole care ţin uneori săptămâni în şir. Viaţa seacă şi
aspră de la Slobozia a fost de bună seamă cea care l-a
îmboldit la o trăire spirituală atât de arzătoare printre
izvoadele aduse de acasă şi citite mereu cu lăcomie.
Ruptura aceasta existenţială s-a transformat ca în nu
puţine alte cazuri, în nelinişti creatoare, conducând
la impresionanta cifră de aproape 2o de cărţi, apărute
într-un singur deceniu. Şi vorbim de cărţi din mai
multe domenii şi cu referinţă la arii culturale diverse.
Vom opera o selecţie a titlurilor care conferă lui
Augustin Mocanu statura unui etnolog şi scriitor de
reală anvergură: Pe cel deal cu dorurile – folclor
poetic din judeţele Maramureş şi Sălaj, Zalău, 2001;
Folclor din Ţara Silvaniei, Zalău, 2004; Floare de
Rai – antologie de poezie populară de dragoste,
Zalău, 2004; Colinda Fata de maior, Corpus de
texte, ediţia I, Zalău, 2006, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Slobozia, 2007; Cultura populară
tradiţională I, 2009,II, 2010, Zalău; Negru Roşu
Negru (creaţii literare originale); Slobozia, 2010;
Boju – 800 de ani, (1214-2014), Cluj-Napoca, 2011;
Frânturi de memorie – materiale privind
antropologia socială şi culturală, volum în curs de
elaborare.
Cum putem observa din alegerea titlurilor de mai
sus, opera lui Augustin Mocanu e vastă şi variată,
mergând de la (nu o simplă) culegere de folclor, la
hermeneutica textelor, de la dinamica formelor la
studiul elementelor prozodice, apoi de la
confesiunea lirică ori narativă, la studiul monografic
de întinsă competenţă etnologică. Numărul elevilor
pe care i-a avut în 40 de ani bătuţi pe muchie la
catedra de limbă şi literatură română a Liceului din
orăşelul zonei codreneşti, Cehu Silvaniei, se poate
ridica la câteva mii . Aceştia nu l-au putut uita pentru
că la competenţa-i pregnantă a ştiut adăuga şi o
exigenţă pe măsură. Iar unul dintre ei, în amintirea
orelor de limba latină, scandează din a treia
Georgică a lui Vergilius: Fugit irreparabile tempus.
Şi, desigur, mai neaoşa urare: LA MULŢI ANI,
Domnule PROFESOR!
*
**
Lirica propriu-zisă îşi află locul în a patra şi
ultima secvenţă a volumului Pe cel deal cu dorurile,
cea mai preţioasă de altfel. Materialul e organizat
tematic şi reflectă foarte bine realitatea folclorică a
satelor din zona Codrului (parte din judeţele
Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) în a doua jumătate a
veacului al XX-lea. Aproape întregul capitol e o
amplă colecţie de doine, specie răspândită la românii
transilvăneni mai mult decât la cei din alte zone ale
ţării. Cântece de dragoste ar trebui să formeze
singure o carte, din mai multe puncte de vedere,
comparabilă cu Antologia de poezie populară
alcătuită de Lucian Blaga. E izbitoare mai întâi
coincidenţa numerică: opul lui Blaga cuprinde 140
de piese; fascicula cu doine erotice la Mocanu, 141.
De aici derivă şi regretul nostru că doinele erotice
codreneşt suferă de o înghesuială ce le sufocă, pentru
a nu mai invoca şi pierderea expresivităţii şi a unei
mari părţi din rafinamentul stilistic într-un astfel de
spaţiu. Poate că editura care le-a găzduit mai întâi le
va face dreptate, rezervându-le cândva o tipăritură
aparte. Asemănările în planul discursului subiectivobiectivat sunt şi ele numeroase, iar în câteva cazuri
avem parte de variante foarte apropiate ale aceleiaşi
doine, cum se va putea vedea. La Blaga: Mândrior
cu cuşma albă,/ Ia-mă-n lume de şi-s dragă./ De ţi

s-a urât cu mine/ Fă-mă brâu pe lângă tine,/ Brâu
din aur împletit/ Şi cu pietre-mpodobit./ Fă-mă
pean΄ de ciocârlie/ Să mă pui în pălărie./ De ţi s-a
urât cu peană/ Fă-mă lumină de ceară,/ Fă-mă
lumină de seu/ Să mă pui la filţul tău./ Tu mândruţ,
când ăi cina/ Eu frumos te-oi lumina,/ Omenii te-or
întreba/ Ce lumină e asta./ Asta-i lumină de seu,/
Mândruţă din satul meu;/ Asta-i lumină de ceară,/
Mândra mea de astă-vară.(pp.273-275). Esenţială
mi se pare acum precizarea din antologia lui Blaga:
Doină din Maramureş.(p.292). Şi acum iată varianta
din Pe cel deal cu dorurile: Bade cu căciulă
neagră,/ Du-mă-n lume de ţi-s dragă,/ De ţ-a păré
greu cu mine,/ Fă-mă brâu pe lângă tine;/ De ţ-a
păré greu cu brîu,/ Fă-mă floare de salsău;/ De ţ-a
părea greu cu floare,/ Fă-mă lumină de său,/
Drăguţă din satul meu;/ - Ce lumină –i aceasta? –
Asta-i lumină de său,/ Drăguţă din satul meu;/ Asta-i
lumină de ceară,/ Drăguţă din a mé ţară. (S.J.,
Nadiş, 1970). Deşi exemplele ar putea spori, noi
credem suficient atât pentru a ne face credibile
afirmaţiile. Sugestia noastră de mai sus a fost
bineînţeleasă atât de către auto cât şi de către editură
şi a condus la apariţia unei culegeri de sine
stătătoare: Floare de rai – antologie de poezie
populară de dragoste, Zalău, 2004.
Culegerea de folclor poetic a D-lui Augustin
Mocanu se încheie pe o coardă antrenantă, cu
strigături la joc. Dacă doinele sunt expresia unei voci
interioare, catrenele (în cea mai mare parte) aluzivironice presupun un public aflat în toiul unei
petreceri, de obicei la joc. Peste apele ironiei abia
stăpânite se revarsă câteodată sarcasmul, nicicând
însă nu sunt tulburate de ură.
La capătul lecturii acestui impresionant material
poetic, ai revelaţia încheierii unui cânt de epopee, în
care glăsuirea apotropaică întâlneşte adjectivul
aborigen dintr-un epitet cu nuanţă grotescă, sau
verbul cu sens necunoscut, care învăluie actul uman
într-un abur ocult.
*
**
O proză aproape antologică e, în cartea de creaţii
originale Negru Roşu Negru, Uleana, de altfel,
textul cel mai complex al volumului. Nuvela îl are
ca protagonist pe Găvrilă din Gorgana, a cărui
tragică şi complicată poveste o spune un narator
feminin, personaj şi martor al întâmplărilor.
Subiectul e dintr-un topos cunoscut încă din proza
lui Pavel Dan, Câmpia Transilvaniei. Cea care
narează faptele îşi intersectase viaţa, într-un mariaj
nefericit cu aceea a lui Găvrilă. Bărbatul fusese
însurat cu o soră a ei, Victoria, care a murit la trei
săptămâni după prima naştere, din cauză că nu s-a
ştiut îngriji. Uleana, încă nici de şaptesprezece ani,
este chemată în casa cumnatului să aibă grijă de
copilul rămas orfan, unde, după un timp, i se propune
să ia locul surorii moarte prea devreme. Cununia la
notar are loc, iar cea religioasă se amână din cauza
postului mare. Bărbatul e luat pe front, apoi dus
prizonier la ruşi, de unde nu se mai întoarce vreme de
opt ani. După primii trei ani de căsnicie în lipsa
soţului, soacra o obligă să se cunune religios. Acest
ritual, cu pălăria mirelui în mână în faţa altarului, e
un episod pe cât de dramatic, pe atât de ilar. La
întoarcerea din prizonierat, prin 1948, omul e doar o
epavă, iar apropierea firească dintre soţi nu se mai
produce. Soacra devine tot mai agasantă cu nora încă
tânără până când, într-un moment de demenţă,
izbind-o cu biciul pe Uleana, bătrâna cade istovită,
murind două zile mai târziu . După parastasul de şase
săptămâni, Uleana îşi ia lumea în cap, părăsind casa
blestemată. Găvrilă o aşteaptă un timp în zadar, apoi
divorţează şi se însoară a treia oară cu o văduvă pe
nume Tilica al cărui bărbat murise în Rusia. Spre
mirarea satului cele două femei sunt văzute
împreună la înmormântarea nefericitului Găvrilă din
Gorgana. Ca structură povestirea e un lung monolog
al Ulenei, care se confesează unui ascultător
imaginar. Folosirea dibace a pitorescului sau a

insolitului sunt calităţi esenţiale ale scrisului lui
Augustin Mocanu.
Capitolul Alte proze încheie, ca să spunem aşa,
partea epică a volumului. Gest şi Grâul sunt două
georgice în proză, dovedind aplicaţia autorului spre
lirismul descrierilor de natură şi al stărilor
sentimentale delicate. Proza intitulată Pop Dănilă e
o fiziologie literară, împingând sub lupa cititorului
alt tip de personaj decât cele cu care autorul ne-a
deprins, un intelectual de ţară din perioada nu prea
îndepărtată a comunismului. Lacunele sistemului
didactic, mereu aceleaşi şi mereu altele, sunt
dovedite sau numai sugerate cu puzderia de detalii
din existenţa cenuşie a unui profesor de ţară cu, în
mod absurd, mai multe euri, al căror număr încă
sporeşte de la o împrejurare la alta. Proza surprinde
subtil vanitatea unei categorii sociale a cărei muncă,
ridiculizată din toate direcţiile, începe a deveni
inutilă. În foarte scurta compoziţie Vierme se simte
puternic răsuflul lui Urmuz, pe când Măştile dă
senzaţia de umor reprimat ca-n bancurile seci.
Ultimile doăzeci şi cinci de pagini sunt acoperite
cu versuri, care tind să formeze un ciclu, fie prin
tematica istorico- patriotică, fie prin sursa folclorică
a motiveor. Neunitare stilistic şi destul de inegale,
poemele suferă şi de lipsa unui titlu generic, care ar fi
putut focaliza către o direcţie mai clară sensurile
estetice. Grupajul e deschis de un scurt motto cu
valenţe paremiologice, căci eul liric de aici e o
străină gură, cea care se aude şi din literatura
populară, aceea care pe toate le vede şi le judecă: N-a
stat Lumea asta niciodată asfel,/ bleagă, rezemată în
toiag de fum. (p.66). Aproape o doină de înstrăinare
e Destin, text autoreferenţial scris în cadenţe
folclorice, dar cu o notă livrescă în final. Micul poem
e sfâşietor, ca un bocet, iar tema dislocării dintr-un
spaţiu în altul e dezvoltată în paralel cu aceea a
evadării fiinţei. Neantizarea nu e definitivă, ca în
folclor, ea se poate metamorfoza în destin, deoarece
există la om vocaţia creatoare ce poate conduce spre
o substituire metonimică: Dusu-m-am şi m-am tot
dus/ De la Răsărit spre-Apus./ Bătut de vânturi şi
ploi,/ N-am mai venit înapoi./ Când Trupul nu mai
putu,/ Trimisu-mi-am sufletu´/ Singurel şi fără glas/
Să vie la voi de mas./ A plecat, dar nu s-a-ntors,/
Vremea m-a gătat de tors./Am rămas pe căi , pustiu,/
Acasă nu pot să viu;/ Şi-am rămas pe căi departe,/ Şi
mă-ntorc la voi drept carte.(pp. 66-67). Folcloristul
A.Mocanu, cel care a cântărit în faţa claselor de elevi
zeci de doine, iar în sumarul cărţilor sale, câteva sute,
intră, ca altădată Coşbuc, într-un înfiorat dialog cu
cântecul liric popular: Oare ce-i fi fost/ până n-ai
avut/ acest tainic rost?/ Poate, un zâmbet de fată/ sau
o pleoapă mişcată/ ca aripa unui fluture fin.../ Poate,
durere şi chin,/ ori pâine prea bună/ într-un olat
străin;/ strigăt pe câmp de bătaie,/ grâie de jar şi
cosiţe bălaie;/ cristale-n pâraie de munte,/ omăt
peste creştet/ şi viscol sub frunte;/ zvâcnire
verticală-n istorie/ cu suflet de fulger/ şi haine de
glorie./ Poate că Rubobostes,/ ori cine ştie cine/ ţi-a
făurit aripi/ şi te-a trimis până la mine.( Doină,
pp.68-69). În Ţara soarelui răsare poetul are o
viziune gigantescă asupra entităţii patriei, în timp ce
în două Mărţişoare triumfă spiritul ludic şi
copilărirea, care converg spre o reprezentare
apolinică :Bucure, vă bucure/ zborul blând de
fluture !/ Să nu rupeţi filele/ De la bune , zilele!/
Facă-se ceaţă lumină/ Fie-vă viaţa senină/ Şi
bucuria deplină! (Mărţişor 1,p.73). Uneori, autorul
caută cuvântul rarisim, asupra căruia atrage atenţia
aşezându-l drept titlu, aşa cum alţii au grijă să-l
plaseze în rimă; În această răscruce, sub vânturi,/
înfăşurat în umbra mea/ ca într-o manta regală,/ moi odihni de-a pururi astrucat,// Mai pură decât
nefiinţa/ va licări lumina mea etern. (Astrucat,
p.77).Dacă ar fi să găsim o umbră tutelară risipită în
aceste versuri, ea ar fi Arghezi. Chiar apar câteva
portrete À la manière de: Lelea (pp.78-79), sau
Noaptea (p.80). Noaptea Gorilei e o poezie tematic,
politică. Cele aproape o sută de pagini din Negru
roşu negru adună truda literară risipită pe mai multe
decenii a unui eminent dascăl de limba română.
Viorel Mureşan

Muierea Dracului
Mai demult aici în sat la noi era on om tare urât şî mai
spurcat decât dracu'. Îl chema Vasâlie, da' on vecin, care
batjocorè pă tătă lumea, i-o zâs drac şî Dracu i-o rămas
numele. Aşă de tare s-o prins numele aiesta de om, că nime
nu i-o mai zâs Vasâlie, ci numa' Dracu. El era urât cum era,
da' era om harnic şî de treabă. S-o însurat c-o fată din
Sărmătin. Acolo sânt fete şî muieri de tătă mâna şî-ş găsăşte
oricine. Măriuţa era faină şî harnică, da' şti-o păcatele di ce în
satu' ei nu s-o legat nime de iè, ori să fi avut von bai numa' de
iè ştiut, de-o vinit în alt sat chiar după unu' ca Dracu?
Într-o toamnă, cucuruzî s-o copt târzâu. Dracu avè on
iugăr pă neşte râsâptituri, unde să ascundèu hulptile. El s-o
fost dusă la lucru la Sâbiu. Măriuţa o rămas să culeagă
sângură şî să sămine grâu de toamnă. Obosâtă şî supărată,
după ce gată de lucru, muierea, în loc să-ş facă cruce şî să-i
mulţămească la Dumnezo, scopteşte spurcat şî zâce: „A
Dracului să hii!”
Pă Crăciun şî pă celelalte sărbători, vine omu' acasă. Pă la
Bobotează, mere Dracu să vadă grâu'. I-o plăcut şî, după ce so-ntors din câmp, ş-o sărutat muierea şî iară s-o dus la lucru
la Sâbiu. Primăvara, după ce s-o dus omătu' şî s-o mai zbicit
locu', Măriuţa mere să strângă cotorii de cucuruz şî să
plevească, da' pân grâu nu vedè nici on cotor şî nici o
buruiană. Holda era curată ca stratu'. Pă la Paşti, omu' ei vine
din nou acasă, vede şî el holda, îş sărută iară muierea cea
harnică şî, du-te Drace, înapoi la lucru!
Înainte de Sânt-Ilie, când grâu' dădusă bine în pârgă, să
duce Măriuţa c-o săcere să-l vadă şî să să socotească cum l-a
săcera, că-i sângură. Să uită iè în tăte părţâle, mere roată
pângă holdă şî râde de părere de bine că n-are nime aşă grâu
fain şî curat ca a ei. S-o gândit să vie şî să tăt săcere câte-o
postată în tătă zua până l-a găta. A tria zî ajunge la loc odată
cu răsăritu' soarelui şî s-apucă de făcut legători până nu să
uscă prè tare paiele. Face on braţ de legători, le pune su'
răzor, le acopere bine cu buruieni şî prinde a săcera, da' napucă să taie nici două mănunchiuri că on drac nici mnic, nici
mare, nici tânăr, nici bătrân vine la iè ş-o întreabă ca on om
hiclean:
- Da' ce faci aici, muiere bună?
- Bună, ne bună, îm fac lucru'!
- Cum îţ faci tu lucru' pă holda mè?
- Cum îi holda tă, mă holbatule?
- I-a mè, că aşă ai zâs tu.
- Da' când am vorovit io cu tine?
- Ştii tu bugăt de bine. Da' amu', după ce io am lucrat aici
tătă primăvara şî am scos o holdă faină şî curată, te faci că nu
ştii şî vii să mni-o iei.
- Fugi de-aici, mă, c-amu-ţ scot ochii cu săcerea, de nu
mai vez nici drac să fii!
Face dracu' ce face, o iè pă muiere de-o aripă, ş-onvârteşte, ş-o tăvăleşte, ş-o ţâpă lângă Tău' Legăturii, de tăt
ameţâtă. Când să trezăşte Măriuţa, nime nu mai era p-acolo.
Să-ntoarce la locu' ei, îş iè săcerea şi straiţa cu mâncare şi
mere acasă tare supărată şî nu prè nădăită de ce-o păţât. A
doaua zî să duce iară la lucru şî-l vede pă drac stând răzmat
într-o botă mare la capătu' locului. Dracu' îi iesă înainte cu
bota de-a umăru' s-o oprească, da' muierea să bagă ca uărbu.
El îş iesă din uări, dă s-o lovească păstă mâna dreaptă ca să nu
mai poată săcera. Măriuţa rădică săcerea să-l încreste-n
frunte, da', mai dibaci, dracu' să apără, dă încă o dată cu bota,
nimereşte în săcere ş-o rupe.
- Mă, îl lămureşte Măriuţa, io n-am zâs că-ţ dau ţâie
holda. Am zâs că i-o dau la Dracu, la bărbatu' mneu, ai auzât?
- Am auzât, da' nu-i aşă, că io-s dracu', nu bărbatu' tău.
Muierea s-o socotit c-ar fi mai nimerit să nu să tragă de
păr cu dracu', ci mai întâi să-l molcomească şî apoi s-a vedè
ce s-a mai putè face.
- Uite ce-i, zâsă muierea, io l-am sămânat, tu l-ai grijât.
Grâu' aiesta să fie a cui l-a săcera mai repede.
- Bine, numa' să nu-ţ uiţ iară vorbele, răspunsă dracu'.
În sara aia, Măriuţa numa' nu poate să adoarmă. Îş rupe
mintea să găsască oarece cu care să schepe de drac şî să
săcere holda în pace. Când o cântat o doua oară cocoşu', s-o
sculat, o dat de mâncare la porc, o legat cânele, o deschis
cloştele, le-o pus muieturi de tărâţă şî s-o gătat de mărs la
săcere. Dint-on budii o luat neşte mnere vârtoasă c-o
lopăţâcă de lemn şî s-o uns păstă tăt, apoi o crepat pilota, s-o
băgat în iè, s-o tăvălit şî s-o învârtit ca on mânz buiac pă
iarbă. Când o ieşât de-acolo, era o arătare de tătă minunea.
Nimic nu i să vedè numa' ochii, gura şî celelalte gauri pă care
le are omu'. Pă capu' năclăit cu mnere, pă barbă şî pă buric ş-o
liptit foştomoage de pene pestriţă. Ş-o luat altă săcere şi s-o
dus la lucru până nu s-o sculat oaminii s-o vadă. Când trecè
pă drum şî pă cărări, să spărieu cânii şi urlau a pustiu ca după
strigoi ori pricolici.
Când s-o stâns luceafăru' de zuă, iè o început lucru'. Şî
dă-i, şî dă-i, Măriuţă! Ieşău mănunchiurile mari şî frumoase
unu' după altu'. Nu după multă vreme, iesă şî dracu' din tău,
cu lâna broaştii pă cap şî pă obraz, cu frunză de rogoz şî de
papură între coarne. Îi trămura coada cea încârligată şî-i
pticura din iè cirifleacă neagră ca smoala. S-o scuturat el ca
luat de friguri să-i ptice apa din păr, să-i sară liptitorile negre,

Una de-a lui Păcală

umflate de sânge şî să să descheţă de ierburi, apoi s-o tăvălit,
s-o dat de-a capra popii pân iarbă să să facă frumos şi s-o
îndreptat cătă holdă c-o toporişcă susuoară. De departe vede
o namnilă groasă, flocoasă şî pestriţă. Ca să ajungă mai
repede şî să vadă ce mninune-i aia, face dracu' de nouă uări
câte nouă învârtituri la care li se zâce roata ţâganului şî
numa' iată că-i la capătu' locului. Amu' vede el şî să mniră şi
să sparie, că namnila din holdă nu are păr, da' are pene
pestriţă de gândeşti c-o jupit de pene tăte găinile din lume şî
şî le-o împlântat în ptele. Să lasă dracu' jos, să pune în patru
brânci şi să trage încet, încet până la răzor. Acolo stă on ptic
să sufle, să vadă mai bine minunea şî să judece cum şî ce să
facă. De mai multe uări îş clănţăne dinţî lui ca de cal, să bate
cu copita de dinainte între coarne şî-n ceafă ca să-i vie
judecata cea potrivită, da' nu vinè nimnic. Gândèi că i-o săcat
capu'. Neşte furnici proaste şî fără obraz s-o suit pă el, i s-o
încâlcit în păr şî amu-l piţigau şî-l mâncau mai tare pângă
buric, pântre pticioare, pân găuaza c…lui, pă la nas şî pân
urechi. Să tăvăleşte dracu' pân holdă, da' mai rău îş face, că în
păru' lui dopuros s-o prins şî s-o bătucit ţăpe de grâu, ba chiar
şî stice întregi. Arăta dracu' mai rău ca el, ca mă-sa şî ca tatăso pă care l-o ţâpat Dumnezo din ceri. Rău s-o ciudălit dracu'
în holdă ş-odată o sărit drept în sus ca di pă jar. O făcut câteva
tropăituri ş-o azvârlit toporişca cu gând s-o lovească pă
muierea care să făcuse a nu-l vedè şî săcera în treaba ei, fără
grijă. Iè s-o trântit iute la pământ, cu cracii în sus ca să i să
vadă bine ruşânea aia roşâie ca sângele. Stă dracu' o vreme şî
vede că vietatea cu pene nu să rădică şî nici nu să mnişcă
deloc. Să apropie să vadă ce-i, să mniră, şî mai tare să sparie
când vede aşă arătare de tătă mninunea. Să tăt învârte pângă
iè, vrè să-i ieie săcerea, da' n-o găsăşte. Crede c-o apucat su'
namnilă, da' n-are coraj să puie mâna pă iè şî s-o răstoarne. Să
uită cu de-amăruntu' şî numa' nu să poate nădăi că cine ori ce
poate fi. Vede ruşânea muierii, să apleacă, ar vrè s-o tipăie,
da' să teme şî să trage îndărăpt. Să mniră ce tăietură mare i-o
făcut cu toporişca lui. Să teme dracu' de ce vede şî să
gândeşte că namnila aia cu pene, de care nu şti nimnic, ar
putè să aibă pă oarecine care să-i saie în ajutori, ş-atunci el ce
să face că-i sângur? Îş lasă urechile dăbălăzate în jos, îş trage
coada de-i iesă înainte pântre gerunţ ca on capăt de curè
neagră. Fuge dracu' să n-o păţască, iară Măriuţa să rădică
râzând şî-ş vede de lucru' ei fără nici o grijă. Bine că l-o
păcălit pă dracu'.

Păcurariu' şî lupu'
Era odată on păcurari, om cu uăile lui, nu de-aieştia băgaţ
pă sâmbrie. Avè uăi multe şî mândre, o turmă mare numa' a
lui. Într-on an ş-o fost luată păşune su' Ciolt şî i-o mărs bine
până-ntr-o vreme, când on lup s-o învăţat a vini la uăi. Tăt la
tri, patru nopţ, vinè lupu' pă nesâmţâte, prindè oaia de
grumaz şî fugè cu iè ori cătă pădure, ori cătă răsâptiturile
pline de stini di la Corăbgii şî numa' nu-i putè face nimnica.
Avè păcurariu' tri câni mari care să bătèu cu lupu', da' ala,
lupu', era mai iute şî mai hiclean şî-i încolţă repede şî cânii o
fost început a să teme şî amu' nu să mai băgau pă lup numa'
lătrau şî urlau de departe. Ce să facă păcurariu' ca să schepe
de lup? Zâle şî nopţ s-o tăt gândit ce şî cum să facă. S-o
sămălit că, dacă vine vreme ră, ptică foame mai mare pă lup,
să face mai rău, ba mai aduce şî pă alţî şî vin în haită. Şî atunci
ce te faci, Iuane?
Pân luna lui brumari, când noaptea să lasă neguri groasă,
lupu' să face şî mai fără nas şî uăile să sparie şî mai tare.
Păcurariu' face şî el ce face şî începe a să culca între uăi
îmbrăcat c-o boandă flocoasă şî usugoasă. Când sare lupu' în
ocol, uăile să sparie, fug şî să înghesuie în heea parte, da'
păcurariu' rămâne la urmă. Sare iară lupu', iară fug uăile,
păcurariu' iară rămâne mai la margină. Lupu' sare la păcurari
crezând că-i o oaie moale de pticioare. Cum muşcă lupu' de
boandă, păcurariu' face haţ! Şî repede ţâpă pă vindic o
peteică mare şî o strânge bine, bine. Lupu' să scutură ca
dracu', urlă turbat, să tăvăleşte iute şî-l trage pă om pân balegi
până ce ajung la gard. Păcurariu' una, două leagă capetele
peteicii de-on par şî să suie în pticioare pă lup. „Amu' eşti a
mneu, blăstămatule!”
La colibă să face zare. Uăile stau ca de lemn cu uretile
ciulite. Noroc că nu s-o dezlegat vo leasă di la ocol, că de
frică s-ar fi împrăştiet şî prăpădit mai tăte. Tri ficiori a
păcurariului vin c-on lompaş. Îl bat de moarte pă lup, îl scot
leşânat din peteică, îi leagă bine de grumaz o droangă mare
pântru berbeci, apoi ţâpă apă răce pă vrăjmaş. Când să
trezăşte lupu' şi-aude droanga su' barba lui, să sparie ca de
dracu' şî fuge cu limba scoasă de-on cot, la neamurile lui în
pădure. Acolo tăţ lupii să sparie şî fug care încătrău ca turbaţ,
de să goleşte pădurea de ei.
Şî de atunci păcurariu' aiesta n-o mai avut nici o
sminteală din partea lupilor.

Umblând pân lume şî sclujând la mulţ, Păcală o ajuns la
on popă. Rău la suflet din fire şî urâcios, popa cota mereu săi arete la Păcală că nu-i om harnic şî nici preceput. Ca să nu-i
deie sâmbria cu care o cazut ei la învoială, popa i-o cerut la
sclugă să facă lucruri nemaipomenite. După mintea lui,
Păcală credè că le-o făcut bine pă tăte. Popa înghiţă în săc şî
tăcè, da' să tăt gândè să-i deie la Păcală o treabă pă care să n-o
poată face şî să-l alunge fără să-i plătească von ban. Şî mai
tare ardè de ciudă când vedè că preuteasa şî hele tri fete a lui îi
ţânèu parte la sclugă. Aşă popă cum era, credè că nebunu' de
Păcală, descântând la lună, i-o vrăjât muierea şî fetele şî să
tâlneşte noaptea, pă rând, cu tăte. S-o supărat şî mai tare
popa, când Păcală o ptiuit contra lui, strâgând:
Ş-aşă zâce popa nost
Să nu meri la fete-n post.
Preuteasa zâce-aşă:
„Mereţ, ficiori, cât îţ vrè!
Haidaţ şî la fata mè!
Şî la mine, de-ţ putè!”
Ca să ghete odată cu Păcală, popa i-o poruncit să prindă
boii la car şî să să ducă în pădure după lemne de foc că, ia,
amu-i aici iarna! Da' să să bage mai afund, unde sânt lemne
mari şî bune, să n-aducă neşte gătejă di la margină. Scluga no avut ce zâce. O scos boii şî i-o prins în jug. Ş-o pus lângă el
săcurea, on lanţ lung şî gros, fân la boi şî fidileşu' cu apă.
Tomna când o vrut să pornească la drum, preuteasa l-o strâgat
din filigorie şî i-o dat o straiţă cu mâncare, că-i trebe, c-acoloi lucru greu şî mult şî nu şti nime când a ajunge iară acasă,
bietu' om.
Să suie Păcală în car, cu zdiciu după cap, şî să duce sângur
la pădure. Ajunge cătă sară, trage înt-on loc fain cu iarbă,
sloboade boii în funii, le pune notreţ dinainte, mâncă şî el, bè
apă, să trage su' car p-on cenuşări şî dă-i! Doarme ca scăldat
tătă noaptea. Când să trezăşte, on bou nu-i. Vede numa'
coarnele şî unghiile. Mai încolo, on urs bătrân şî umflat sta
culcat pă iarbă ca mort. Iè Păcală săcurea, să duce la capu'
ursului. Dă cu iè înt-on butuc. Sare ursu-n sus ca fript.
- Unde-i bou', ursule?
- L-am cam păpat.
- Bine!
- Vez că ştii şî tu că-i bine?
- Îi bine, mă, da' ia bagă-te-n jug în locu' lui!
Şî dă-i c-o rudă! Şî-l îmblăteşte Păcală, şî-l împunge şî-l
împinge în locu' boului. Şî ursu' să supune, că n-are încătrău.
Nu gată bine Păcală cu ursu' că vine on lup şî să ţâpă ca
bolund la hăla bou şî-l spintecă, şî-l mâncă fără să bată din
ochi. Când îl vede plin ş-îngreunat, îi alduieşte Păcală una
drept în numele Tatălui, îi pune on lănţug la grumaz, îl
strânge de moarte şî-l bagă-n jug lângă urs.
Până să hodinească on ptic ursu' şî lupu', Păcală oboară
lemne, încarcă bine caru' şî să suie deasupra c-o joadă de
goron lungă, groasă, noduroasă şî vânjoasă în mână. Strâgă
de răsună pădurile: „Cea, ursule! Hois, lupule! Să nu ptice
lemnele!” Şî, când răsufla de strâgat, dă-i cu joarda de ieşă
colbu' din urs şî din lup. Da', când să iasă din pădure, înt-o
poiană cu iarbă multă, din tufe s-arată on drac.
- Da' di ce-m calci locurile, mă Păcală? Şî fără altă vorbă,
sare dracu' la cărâmb, prinde cu amândouă mânurile, scoate
on cui şî-l înghiţăşte iute. Roata mere ca on om beat, mai-mai
să iasă din uăsâie şî să să ducă bolundă unde s-a nimeri.
Zboară Păcală di pă lemne oblu în spate la drac. Îl strânge de
grumaz, îi dă cu pticioarele pă su' coadă, unde doare mai rău,
îi umflă neşte pumni în ceafă ca şî cum ai lovi c-on baros. Îl
melestuieşte la pământ. Să vaietă dracu' ca-n gură de şărpe,
da' Păcală nici să sufle nu-l lasă. Îl apucă vârtos de coadă, îl
învârte roata, roata ş-apoi să face că-l scapă. Zboară dracu'
cât-acolo ca o cioară leşânată şî-ş linge cu spor mucii şî balele
di pă barbă. Amu-l prinde Păcală di după cap, îl rădică sus ca
p-on şoarece opărit, îl duce la cărâmb şî-i bagă degetu' ala
lung în loc de cui. Să trage oleacă înapoi Păcală şî râde, râde
până-l dor foalele.
- Ia ce treabă faină am făcut, mă frate! De-amu' voi sânteţ
a mnei! Hai, merem! Şî strâgă de să clătesc frunzăle pă
crengi: „Cea, ursule! Hois, lupule! Să nu ptice lemnele!
Ţâne, drace, de cărâmb, să nu margă caru' strâmb!”
Strâgând cât putè de tare, pocnind din zdici şî ptiuind,
merè Păcală pă drum. Şî lume de tătă mâna, strânsură de
muieri, de fete, de prunci cu buricele goale, bătrâni încârjobaţ
de spate şî tăt feliu de techerghei să strâng pângă caru' lui
Păcală şî să face o larmă ş-o îmbulzală, cum n-o mai fost. Să
sparie porcii şî-ş rup lanţutile, urlă cânii cu capurile rădicate
cătă ceri, cotcorozăsc găinile, zboară gâştele şî curcuminele
de gândeşti c-o dat tăte-n turbare. Cu tăt vavilonu aiesta de
lume bolunzâtă, cu colb mare şî cu urlături să bagă Păcală în
ograda popii. Aiesta, spăriet de moarte, îş iè fetele şî muierea
şî fug pân ţinţirim iute ca să nu-i ajungă Păcală. Ş-o fugit de
tăt popa. Aşă i-o trăbuit!

(urmare din numărul trecut)

Gata! Eu mă opresc aici unde se deschide, lină şi
nesfârşită, valea aceasta cenuşie, numită Valea Ciorii. Pe
singura colină, ce se curbează la orizont, se înalţă
strălucitoare în lumina câmpiilor verticale o formă albă
uriaşă şi singuratică.
Un coridor subteran lung şi întunecat vă va conduce în
interiorul templului, în golul marelui ovoid.
Eu, acum, mă întorc, v-am arătat drumul, nu, nu-mi
mulţumiţi. Nu merg cu dumneavoastră ! Trebuie să fiţi
singur. Întotdeauna singur.
VI
Departe de ochii lumii, de aşezări, de albiile râurilor, de
drumuri, în loc tăinuit şi şoptit, misterios şi sălbatec, unde
tremurătoare raze verzi amplifică frigul şi o teamă
nelămurită.
Umbrele se desfăşoară lupeşte, topoarele lovesc surd,
cu milă, parcă, înfundate ecourile nu răspund, fiarele
codrului nu se tem.
Şi deodată se face lumină. Şi căldură. Se face rai. O
muzică simplă şi înaltă pe corzi de vânt şi de ramuri, pe flaut
de păsări şi vânt.
În inima pădurii de brazi s-a defrişat un perimetru în
formă de cruce, o biserică a proscrişilor, a exilaţilor, a celor
pribegi şi străini – chiar în ţara lor, uneori.
În această catedrală cu ziduri de cetină e linişte ... şi
siguranţă. Îngerii ocrotitori au coborât din ceruri, nevăzuţi,
purtând pace şi lumină.
Ce fel de biserică este aceasta, fără preot?
Un păstor mai vârstnic execută un ritual primitiv şi
sumar. Puterile magice ale pădurii sunt alături de el.
Sacralitatea bradului se descoperă în proiecţii multiple,
religioase.
„Câtu-i pădurea de mare
Bradu' n-are asemănare
Că şi sub zapada grea
Are verde cetina.
- Bradule, tu eşti frumos
Şi-ai crescut în loc pietros;
Bradule, crescut la munte,
Eşti bătut de vânturi multe,
Bradule, bătut de vânt,
Eşti cel mai bun pe pământ”
(Poezii populare din Transilvania – ed. Dacia 1989)
Uneori, duhul pădurii de brazi, puterea bradului trece
dincolo de poalele codrului.
„Hai, bradule, hai
Hai, c-am să te tai,
C-o bardă tăioasă,
C-o fată frumoasă;
C-un topor tăios,
C-un flacău frumos.
Pe la miez de noapte
Ce frunză se zbate?
Frunza fagului
Şi cu-a bradului.
Hai, bradule, hai,
Din tulpina ta,
Rame se lucrează
Uşe de altare,
Rame de icoane,
Hai bradule, hai
Nunta să-mi cinsteşti
Şi s-o-nveseleşti.”
(C. Brăiloiu, Emilia Comişel şi Tatiana GăluşcăCrâşmaru – ed. Minerva 1978 p.180)
În golul decupat în inima codrului e loc de închinare şi
rugăciune:
„Închina-m-aş şi n-am cui
Păsurile ca să-mi spui
Închina-m-aş brazilor
Brazilor şi fagilor”
(L. Bârgu-Georgescu – ed. Minerva 1983)
Pădurea ascultă doinele vorbind despre tristeţile iubirii,
înţelege iubirile îngrădite.
„Tot am zis, mă duc, mă duc
La umbră de codru verde
Unde nimeni nu mă vede ...
... Numai eu doinesc a jale
Cin' mi-e drag nu-mi iese în cale … ”
(Ioana Marin – Biţina Ilfov, 1986 R.T.V.)
…sau îi priveşte pe cei a căror dragoste nu-şi poate găsi
locul în lume:
„Frunză verde de pelin
Tu străină, eu străin,
Amândoi ne potrivim
Hai în codru să trăim

Haide-n codrii Bâcului
Pe marginea Prutului
Să ne facem bordeieş
Cu uşorii de cireş
Şi cu patul de măcieş
Când am vrea să adormim,
În departe s-auzim
Buciumile păstoreşti
Din câmpii moldoveneşti”
(Viaţa Basarabiei, anul IX, nr.9-10, 1940, p.581)
În biserica înconjurată de brazi, cu pereţii de brazi, cu
altarul de brazi se poate oficia căsătoria interzisă de
comunitate şi de datini:
„La soare ne-om credinţa
La lună ne-om cununa
Este-un popă-ntre molizi
El cunună pe fugiţi,
Este-un popă între fagi
El cunună pe cei dragi.”
În această biserică se poate ţine şi slujba de
înmormântare.
„Între brazi şi cetini
Că mi-au fost prieteni
Iarna cât de lungă
Ei or să mă plângă”
(C. Manolache „Ciobănaş de la miori” Ploieşti 1971)
În lipsa unui preot sau a unui păstor mai vârstnic ce
poate ţine locul unui preot, brazii vor oficia toate datinile de
înmormântare şi de pomenire, cu ajutorul vântului,
fluierului şi anotimpurilor:
„Ciobănaş de la miori,
Un ţi-a fost datu' să mori?
- Sus, în vârfu' muntelui,
Sub cetina bradului.
................................
- Şi cine te-a tămâiat?
- Brazii, când au lăcrimat,
Pe mine m-au tămâiat.
- De-ngropat cin' te-a îngropat?
- Frunza când s-a scuturat,
Pe mine că m-a-ngropat.
- Fluieru un' l-ai lăsat?
- Lângă bradul cel înalt;
Vântu-n el când o sufla
Fluieraşu' o cânta.
Oile l-or auzi,
M-or căta şi m-or găsi.”
(Ctin. Manolache „Ciobănaş de la miori” culegere
din zona Teleajenului C.I.C.E.S Ploieşti 1971 p.68)
Când se defrişează perimetrul sub formă de cruce nici o
creangă nu-i tăiată fără rost. Copacii nu putrezesc în
apropiere – va veni timpul când din ei se va înălţa o troiţă, o
biserică de lemn sau cine ştie, o întreagă mănăstire:
„Ce frunză se bate
Pe la miez de noapte?
.................................
Cum am să te tai
Cu topor tăios
Să mi te dau jos;
Să mi te hălcesc
Să te bărduiesc
Să te duc la mânăstire,
Ca să mi te închin ţie”
(L. Bârgu-Georgescu – ed. Minerva 1983)
Biserica ridicată din lemnul brazilor, va păstra tot
timpul puterea legămintelor şi a tainelor ascunse în
adâncimile pădurii ...
Nu te poţi abate de la ce s-a înfăptuit acolo:
„Frunză verde untdelemn
La biserica de lemn
Am să-ngenunchi să te blestem
Când oi îngenunchia şi-oi plânge,
Să nu crezi că nu te-ajunge
Să te-ajungă mila mea,
Und' ţi-o fi calea mai grea.
Să te-ajungă dorul meu
Und' ţi-o fi drumu' mai greu”
(„Folclor din Dobrogea” C. Brăiloiu, Emilia
Comişel şi Tatiana Găluşcă-Crâşmaru – ed. Minerva 1978)
Povestea bisericilor de brazi a trecut în dimensiunea
unei lumi care parcă n-ar fi existat niciodată.

Puţină arheologie în fantasticele tradiţii se face din ce în
ce mai greu. Ecouri tot mai vagi sunt acoperite de acorduri
paralele, mult mai puternice, de viziunea omului modern,
laicizat şi secularizat la maximum pierzându-şi complet
instrumentele de receptare.
Mult timp, o istorie potrivnică a generat modalităţi cu
totul neobişnuite de a asigura continuitatea credinţei.
Exemplele sunt nenumărate: din veacul XIII – se păstrează
documentele papale care cer suprimarea cultului ortodox,
iar în vremea regilor angevini se legiferează interzicerea
construirii bisericilor ortodoxe de piatră. Papa Inocenţiu se
plângea în 1234 că în episcopatul cumanilor, românii
majoritari, îi atrag pe catolici la ortodoxie; la Sinodul de la
Buda din 1279 se iau măsuri pentru catolicizarea românilor.
Dieta de la Sibiu din 1566, compusă din adepţii Reformei,
hotărăşte expulzarea preoţilor români ortodocşi ... Poate ei
s-au refugiat în bisericile din pădurile de brad. Deja, peste
colinele Transilvane răzbeau tot mai aproape tunurile
generalului Bukow.
Şi aceste lucruri i se întâmplă unui popor creştin, despre
care iată ce aminteşte Simion Mehedinţi:
„Cu o toleranţă (aproape fără pildă) Românii au primit
între graniţele lor, încă din timpuri mai vechi, toate
confesiunile ... orice biserică, chiar şi bisericile
schismatice, prigonite în Rusia, s-au bucurat în România de
o deplină libertate. De mântuirea sufletului altuia, Românii
n-au dus niciodată grijă.” Românii n-au cunoscut nici un
război confesional, ereticii de aiurea au fost primiţi aici!
Tradiţiile noastre au rămas în nenumărate semne „sus pe
cer, jos pe pământ”. Le-au apărat „râul, ramul”. Şi chiar pe
pământ străin natura se împăca şi ocrotea datinile sfinte ale
românilor.
Grănicerii din Năsăud şi Maramureş, din Banat şi
Severin, dizlocaţi de împăratul de la Viena, în Tirol sau
Italia de Nord, în regiunea milaneză, în sec.18-19 îşi cărau
în raniţă şi-n suflet, legile şi rânduielile strămoşeşti,
cântecele şi rugăciunile.
Şi se spune că frumuseţea tragică a unui cântec bocit de
aceşti grăniceri, în jurul unui foc nocturn la poalele Alpilor,
i-a sugerat lui Verdi, celebrul cor al sclavilor evrei din opera
Nabucodonosor.
„De-aici din Tirol departe
Îţi trimit, măicuţă, carte,
Ca să şti cum o duc eu
Aici în războiul greu
De pe front italian
Unde sunt acum d-un an.
....................................
Când tunurile nu bat
În pădure am intrat
....................................
Foaie verde mărăcine
Plânge pământul sub mine
Şi eu plâng deasupra lui
De greul războiului
Din munţii Tirolului
.................................
Lângă tulpina de fag
Mi-a îngropat prieten drag”
(I. Bulboacă „Poezii populare din Transilvania”
1989 ed.Dacia)
Să fi fost acesta cântecul cu acorduri tragice care l-a
influenţat pe marele compozitor?
„Frunză verde de secară
Vai ce viaţă duc de-amară
Străinat prin Italii
Frunză verde de măr dulcie
Nu ştiu acasă cân' m-oi ducie
Vai Doamne ci mi-o picat
În Italia Străinat
Doamne pune-o pace în ţară
Să merg acasă ...”
(Dumitru Jompan „Folclor din Marga”
Reşiţa 1879 C.J. CPMAM p.93)
Sau poate acesta era cântecul:
„Hai, şi frate, dragul meu
Dacă-i vede că ţi-i greu,
Tu te trage la fântână
Că-i muri făr' de lumină;
Fără lumină de său,
Fără om din satul tău;
Fără lumină de ceară
Fără om dintr-a mea ţară.
Nici nu-i sapă, nici arşeu,
Nici scânduri de copârşeu,
Nici nu-i sapă nici lopată,
Nice-i om să-ţi facă groapă,
Copârşeul mi-i de brazi,
Da nu-i pânză pe obraz.”
(M. Eminescu „Literatura populară” – ed. Minerva
1977 p.22)

Col. în rezervă Constantin Dobrescu
În vara anului 1917 am plecat pe jos cu Regimentul
35 infanterie din Divizia 9 de pe zona de refacere
Bârzeşti-Bălteni, judeţul Vaslui pentru a intra în
dispozitivul ofensiv al Armatei I-a, în zona satului
Lungoci; eram elev plutonier şi cel mai tânăr din
pluton, contingentul meu nefiind incorporat.
Ajunşi în tranşee, soldaţii mă priveau cu respectul
cuvenit şefului, dar şi cu grija fratelui copilului lor;
apropierea se realizase şi mai mult pe timpului
deplasării prin marşuri de noapte către front, dar mai
ales şi prin aceea că nefiind fumător împărţeam cu
mâna mea gradaţilor din pluton tainul de ţigări ce mi se
cuvenea şi aceasta constituia pentru ei cea mai mare
favoare şi totdeodată cea mai mare grijă ce le-o purta
un şef.
Am primit înştiinţarea că am fost înaintat la gradul
de sublocotenent la data de 1 iulie 1917; cum ne aflam
în tranşee, pe marginea Siretului, în dreptul satului
Lungoci şi nu aveam la îndemână insignele noului
grad, soldaţii se ofereau care mai de care să-şi scoată
de sub căptuşeala căştii bucăţi din metalul maleabil
care făcea să adere mai bine căptuşeala de cască,
pentru a mă „grada“, cum spuneau ei.
Odată înălţat în grad am avut drept primă
ordonanţă un soldat reservist din comuna Fulga,
judeţul Prahova, pe nume Dimache Gheorghe, care era
cu 12 contingente mai bătrân decât mine, şi pentru care
eram mai mult copilul lui decât şeful efectiv.
Toţi soldaţii erau din teritoriul vremelnic ocupat de
nemţi şi sperau că prin ofensiva ce se aştepta să
înceapă de la o zi la alta să-şi elibereze căminele
respective.
Adesea îmi mărturiseau în limbajul lor: odată
porniţi la atac, domnule sublocotenent, ne vom năpusti
pe inamic cum se repede calul spre locul lui în grajd,
când i se dă drumul din ham. Şi această excelentă stare
de spirit era în vădită contradicţie cu ceea ce se
întâmpla sub ochii noştri în tabăra aliaţilor [ruşi] pe
care-i înlocuiam în sector. La ei atributele ofiţerilor nu
se mai puteau exercita, iar frontul se destrăma;
armamentul şi materialele de război se părăseau şi ca
atare rezistenţa împotriva inamicului era ca şi
neexistentă.
După ce ofensiva de pe Siret a fost contramandată,
Armata I-a a fost obligată de noua situaţie ivită pe
frontul de luptă de la Mărăşeşti să treacă în cea mai
mare grabă de pe stânga pe dreapta râului Siret şi să
lupte în această nouă zonă.
Într-una din luptele de pe Valea Şuşiţei, un pluton de
mitraliere întărea cu foc compania noastră şi era
comandată de sublocotenentul Oprescu Alexandru, fiul
colonelului Oprescu Mincu, căzut prizonier în luptele
din Dobrogea. Sublocotenentul Oprescu Alexandru a
fost rănit în călcâi, dar a refuzat să se evacueze şi se
pansa cum putea şi când se putea la postul de prim
ajutor al regimentului, purtând în piciorul rănit o
opincă, în timp ce în piciorul sănătos continua să
poarte cizma. Comportarea ofiţerului a fost mult

apreciată şi lăudată în
surdină şi de soldaţi;
erau afectaţi că ofiţerul
rănit se chinuia, dar se
simţeau mult mai
încurajaţi când îl
vedeau prezent în
mijlocul mitralierelor
sale.
Mărturisesc că şi
subsemnatul eram mai
liniştit în compania acestui camarad, plin de avânt şi de
încredere în puterea de foc a mitralierelor de sub
comanda sa.
La Mărăşeşti, pe calea ferată spre Tecuci, în ziua de
sâmbătă 29 iulie, spre seară, la un contraatac dat de
batalionul 3, Regimentul 35 infanterie, din care făceam
parte, un glonţ de armă automată a pătruns pe sub
creasta căştii ce purtam, fără să mă atingă şi fără să fi
simţit măcar lovitura; muşcătura, cum spuneau pe
urmă soldaţii, a fost observată abia a doua zi de
dimineaţă; bucuria a fost mare pentru toată lumea şi
pentru că a fost aducătoare de noroc [casca] am purtato în continuare cu şi mai multă încredere.
După ce s-au consumat primele atacuri puternice
ale inamicului la începutul bătăliei Mărăşeştilor, am
ajuns, prin schimbarea sectorului de acţiune, către
sfârşitul acestei mari bătălii, în zona Muncelului, unde
efectiv se făcea legătura între Armata I-a şi a II-a
română, unde acţionau destul de firav şi aliaţii noştri.
Deplasările ziua şi noaptea, schimbarea mereu a
sectoarelor de luptă, terenul greu şi acoperit, ploile
care nu se mai terminau, nopţile reci de sfârşit de
august (stil vechi) impuneau atâta efort încât
ajunsesem la capătul puterilor; oboseala ca şi starea
nervoasă ne doborâseră; rezistenţa noastră fizică, pusă
mereu şi continuu la încercare, era aşa de diminuată
încât chiar şi în timpul unui scurt repaos adormeam pur
şi simplu şi ceea ce pare de necrezut, chiar mergând,
aţipeam pentru o clipită.
Într-o noapte, când am avut un răgaz ceva mai mare
la dispoziţie, pe timpul unei ploi reci şi persistente, care
te pătrundea la oase, am adormit în pădure, pe un teren
puţin înclinat, cu capul pe un sac de merinde, în care o
pâine veche îmi servea drept pernă, atât de profund
încât deşi apa mă luase pe dedesubt nu m-am trezit
decât spre ziuă, îngheţat, ud leoarcă şi cu picioarele
aproape anchilozate.
Cu tot riscul de a fi descoperiţi de inamic, soldaţii au
aprins focul în pădure, pentru a se mai dezmorţi. Cum
aproape nu puteam să merg, mi-am exprimat dorinţa că
mi-ar face bine o baie caldă la picioare, fără să-mi
treacă prin minte că acest lucru ar fi posibil în
asemenea împrejurări în pădurea în care ne aflam şi cu
teama de a fi oricând atacaţi de inamic. Auzind dorinţa
mea, soldaţii din pluton, în frunte cu ordonanţa mea şi
fără să ştiu nimic, au încălzit apă în gamelele lor, au
săpat în pământ o gaură de mărimea unei găleţi, au
căptuşit-o cu două foi de cort puse una peste alta şi într-

un astfel de lighean improvizat am făcut o baie caldă la
picioare, care s-a dovedit atât de reconfortantă şi bine
făcătoare pentru picioarele mele îngheţate şi umflate de
atâta mers pe jos.
Şi de data aceasta am apreciat gestul şi grija ce-mi
purtau soldaţii în toate împrejurările, ceea ce vădea pe
de altă parte şi legătura sufletească existentă între
soldaţi şi comandanţii lor, cu toate că exemple contrarii
se petreceau alături de noi, dar care nu provocau nici o
contagiune, nu aveau nici o influenţă.
În luptele de la Muncelul, într-o sâmbătă, la 19
august 1917, spre seară, tot un glonţ de armă automată
(pentru că în timpul atacului numai zbârnâitul lor se
aude) mi-a găurit pentru a doua oară casca,
fărâmându-mi de data aceasta destul de grav şi osul
frontal, după care mi-am pierdut cunoştinţa; am fost
scos din zona de foc mai mult târât de ordonanţa mea
Dimache Gheorghe, luând cu el şi casca care îmi fusese
azvârlită de pe cap. Noaptea târziu, rătăcind prin
pădure şi ducându-mă mai mult în spate, a dat din
întâmplare de un post de prim ajutor rusesc, instalat
într-un fel de cabană, unde am rămas toată noaptea cu
un pansament rudimentar, iar a doua zi am fost evacuat,
cu precădere, la un spital din Bârlad.
Profit de această împrejurare să exprim un cald
omagiu de recunoştinţă şi totdeodată de admiraţie
pentru acei bravi soldaţi care au luptat pe plaiurile
Moldovei, unde mulţi dintre ei şi-au vărsat sângele şi şiau dat chiar viaţa, închizând prin dârzenia şi rezistenţa
lor porţile de sud ale Moldovei, ferind-o astfel de
invazia inamică, de care sora ei Muntenia nu putuse să
fie ferită, în toamna anului 1916.
Având satisfacţia că am contribuit cât mi-a fost cu
putinţă la bătălia de la Mărăşeşti, scăpând până la
urmă teafăr datorită în parte şi acestei căşti, am
păstrat-o cu evlavie ca purtătoare de noroc ce s-a
dovedit în toate luptele.
Şi pentru a întregi cadrul în care s-a desfăşurat
bătălia de la Mărăşeşti, menţionez câţiva dintre
comandanţii pe care ţara şi unităţile respective au avut
şansa să-i aibe atunci în posturile de comandă şi de
mare răspundere.
În primul rând se situează generalul Eremia
Grigorescu, comandantul Armatei I-a; prin folosirea
judicioasă a marilor unităţi şi a mijloacelor
suplimentare avute la dispoziţie, ca şi prin conlucrarea
cu Armata a doua română şi cu comandamentele ruseşti
încă existente în zonă, a stopat şi a întrerupt seria de
mari succese ale faimosului feld-mareşal Mackensen şi
a zădărnicit înaintarea spre nord a experimentatelor
divizii germane, demonstrând duşmanilor că nici pe la
Mărăşeşti nu se poate trece, aşa cum le dovedise tot el în
toamna lui 1916, că nici pe la Oituz nu se putuse trece.
Generalul Scărişoreanu Constantin, comandantul
Diviziei a 9-a, dârz, tenace, insufla unităţilor încredere
prin calm şi prezenţa lui chiar în primele linii, aşa cum
de altfel era cunoscut şi din luptele de la Amzacea şi
Tropaisar din Dobrogea şi de la Neajlov, la vest de
Bucureşti.
Generalul Stan Poetaş, comandantul Brigăzii a 19a, masiv (asemenea cunoscutului general francez
Berthelot, Şeful Misiunii franceze în România), se
deplasa greu pe jos sau călare şi de aceea folosea mai
mult trăsura, cu care venea pînă sub focul infanteriei,
aşa cum şi pe el îl cunoscuseră soldaţii în luptele de pe
Neajlov. Soarta nu l-a cruţat până la sfârşit; în timpul
unor atacuri de partizani, la începutul anului 1919, a
fost prins când se deplasa cu trăsura către unul din
regimentele în subordine şi a fost omorât pe loc.
Colonelul Rasoviceanu Gheorghe, comandantul
Regimentului 9 vânători, deşi în aparenţă părea un om
rigid, avea o inimă bună, îl cunoştea de asemenea toată
lumea încă din luptele din Dobrogea. Unităţile şi
cadrele respective îl secondau fără şovăire; de altfel, a
obţinut succese răsunătoare şi la apărarea
Mărăşeştilor, care au pus faima acestui regiment de
vânători, fiind cotat ca o unitate de elită în armata
noastră.
Semnalez totodată neşansa sublocotenentului
Ecaterina Teodoroiu, care la sfârşitul luptei de la
Muncelul a căzut vitejeşte, fiind totodată cunoscută şi
pentru lupta ei curajoasă şi la podul de peste Jiu, de la
marginea oraşului Tg. Jiu, în toamna anului 1916.
Faptele eroilor de la Mărăşeşti trebuie mereu
reîmprospătate, cunoscute şi înfăţişate în adevărata lor
lumină generaţiilor ce vor urma, iar Mausoleul de la
Mărăşeşti va trebui să fie nu numai un muzeu, ci
dimpotrivă, un loc de pelerinaj şi un simbol care să
reprezinte un izvor proaspăt de înflăcărare şi de jertfire
în slujba patriei.

Ion Roşioru este un reputat poet, traducător în
limba română din mai multe limbi, romancier,
critic literar şi eseist. În calitate de prefaţator, Ion
Roşioru semnează un foarte interesant text
teoretic şi de analiză, “Fascinaţia sonetului”, la
volumul “Zodia iubirii, rondeluri” de Ilie
Comaniţa, editura Helis, Slobozia, 2012. Om de
caracter şi de cultură, poet dintre cei mai talentaţi,
maestru desăvârşit al câtorva forme fixe de
poezie, pretenţioase, cu o lungă tradiţie,
pantumul, unde nu are egal în teritoriile poeziei
româneşti, şi schaltiniana, Ion Roşioru posedă
slăbiciunea superbă de a recunoaşte virtuţile altor
creatori, atunci când le întâlneşte. Pentru faptul că
este extrem de selectiv în alegerea creaţiilor
susţinute şi comentate, criticul s-a înconjurat de
haite agresive de denigratori şi de puţini prieteni.
Poeţii se consacră singuri, dar prefaţa lui Ion
Roşioru anulează orice neîncredere şi confirmă o
certitudine: Ilie Comaniţa este un creator de
poezie cu posibilităţi de expresie bine temperate,
câştigate într-o lungă perioadă de timp. Trebuia
să debuteze în urmă cu 40 de ani, dar i s-a
întâmplat mai târziu, în “Antologia sonetului
românesc”, volumul 3, Editura Muzeul
Literaturii Române, 2009, Bucureşti. Poetul
Radu Cârneci, antologatorul, m-a solicitat
consultant pentru volumul al treilea, ceea ce s-a
transformat într-o cercetare cuprinzând selecţia
poeţilor născuţi după anul 1920, precum şi
stabilirea textelor. Din eroare umană, câţiva
creatori, chiar importanţi pentru lumea sonetului,
însă necunoscuţi, au fost totuşi omişi din sumar,
dar nu lipsesc, cel puţin dintre poeţii ialomiţeni,
Anghel Papacioc, Ioan Vlasia, Dan Elias, Ilie
Comăniţa. Până atunci, nu prea aflase nimeni
despre ei. Dintr-o dată, marea antologie a
sonetului gândită, alcătuită şi editată de Radu
Cârneci i-a ridicat la suprafaţă din adâncul unui
necunoscut, unde, probabil se mai află ascunse
nume şi creaţii importante. Dan Elias, poet cult şi
dotat cu har, a perseverat, tipărind un corpus
masiv de sonete, care i-a adus o notorietate de
neimaginat până mai ieri, alaltăieri. Mai departe,
Ilie Comaniţa a încredinţat tiparului volumul
“Regăsire, sonete”, carte masivă, unde se adună
între coperţi 274 de poeme, cifră impresionantă
cantitativ, însă relativă dacă ne gândim la
amploarea creaţiei sale, de aproximativ 1400 de
texte, în forme fixe diferite, în vers clasic sau
liber.
Volumul “Regăsire” începuse să contureze un
poet, după unele păreri, clasicist, tradiţionalist,
însă, de ce nu ne-am gândi la “transmodernism”,
unde, se pare, întreaga tradiţie este recuperată şi
recreată în manieră şi forme depline, regândite şi
rescrise din perspectiva afectivităţii şi a dramelor
secolului XXI, nicidecum copiate în spirit
parodic, ironic, gol, mecanicist şi manierist.
Postmoderniştii sunt confecţioneri, în sensul bun,
de texte, de scriituri, maeştri parodici ai tuturor
stilurilor, deci în afara propriului stil, pe când
“transmodernii” îşi trăiesc/contemplă epoca în
dimensiuni afective, estetice, metafizice proprii.
Noua carte a lui Ilie Comaniţa “Zodia iubirii”,
este o editare revăzută a unor rondeluri mai vechi,
consemnate cu creionul sau pixul pe caiete de
acum câteva decenii, o încearcare de recupereare,
prin rescriere, pentru că poetul se simte obligat să
revină la timpul trăirii, la realitatea cotidiană de
azi, să depăşească 30 de ani de tăcere şi să-şi
reînceapă monologul interior, probabil cu
fantasmele trecutului.
Pe coperta cărţilor sale se află un pseudonim
literar, adică un artificiu onomastic uşor de

Ochii tăi au strălucit
Soare-n culme de zenit.
Foc în mine-a izbucnit,
Mângâieri m-au copleşit,
Îmi lipseai şi te-am găsit,
Zâna mea din răsărit.

decriptat, cel puţin în cazul nostru.
Mare cititor, informat în cele mai ciudate
direcţii, Ilie Comaniţa cunoaşte istoria locală,
folclorul, ca un specialist. Descoperind
amănuntele Bărăganului, de fapt se redescoperă
pe sine, după o prea lungă uitare.
Poetul are calităţile şi defectele unui artist
monocord, chiar nu poţi fi de toate în viaţa asta!
Tematic, Ilie Comaniţa aproape nu evadează din
imperiul infinit de divers al poeziei de dragoste,
puţinele puseuri satirice devoalând un spirit de o
ironie extremă, pamfletară, chiar drăcească.
Ca poet al dragostei, Ilie Comăniţa dovedeşte
că nimic nu este ieşit din uz în vastul domeniu. De
la omul primitiv, al peşterii, până la limitele
omului viitorului, artificial, atotcunoscător, ar
părea că domeniul este epuizat. Ei, nu! În
dragoste totul este reluat de la capăt şi poetul ştie
asta, dragostea nu se demodează, ci numai se
repetă, dificultatea problemei constă în repetiţii,
repetiţii, repetiţii originale, oricât de deja vu,
ştiute, răsştiute, arhiştiute. El repetă mereu, nu se
plictiseşte, pe sute de sonete, în primul volum, în
sute de rondeluri, în actualul, că un băiat iubeşte o
fată. Asta e cam de multişor poveste. Chiar aşa,
dar el, poetul, vă repetă povestea lui, veche, nouă,
nouă, veche, ce mai contează. Curajul de a o
spune, simplu, neafectat, cu însăşi asumarea
cuvântului “iubire” fac la Ilie Comaniţa diferenţa
şi specificul. Puţini poeţi îşi asumă dragostea ca
dragoste cu tot ceea ce înseamnă, gesturi,
disperări, mângâieri, înfrângeri, oftaturi, dureri
de inimă, pentru că asta e, nu se poate fără, iar
poetul scrie, îşi asumă ceea ce toţi ceilalţi ocolesc,
îngroapă în metafizic, se prefac detaşaţi. Găseşte
un port pentru naufragii, iar alt poet, Dan Elias,
tocmai pentru că este expert în arta sa, i-l
deconspiră: muzica. Privită prin acest ochean,
poezia lui Ilie Comaniţa coboară din simbolişti,
ocoleşte prin Eminescu şi cochetează cu spiritul
lui Macedonski. Ar părea ciudat, însă între
rondelurile maestrului bucureştean şi aparentul
discipol nu există nici o legătură. Poeţii pot fi
muzicali, cei mai mulţi, sau prozaici, precum
Ilarie Voronca et comp. Deci cochetarea este cu
spiritul muzical al maestrului.
Unde ne-or duce paşii, încotro?
Ascult înfiorat un bolero,
N-avem pentru săruturi embargo,
Pe buze ţi le-aştern angro!
Te-mbrac în straie chimono,
Sorbim licoarea vinului pinot,
Unde ne-or duce paşii, încotro?
Ascult înfiorat un bolero!
Destinul ne e tras la indigo,
Stăpână pe saloane rococo
Mă-ntrebi adesea: “Apropo,
Unde ne-or duce paşii, încotro?”(Încotro?)
Muzică îşi vede mai departe de armoniile ei,
iar poetul i le rosteşte:
Îmi lipseai şi te-am găsit,
Zâna mea din răsărit,

Dragostei ne-am dăruit
Cum nu mi-am închipuit,
Sufletul mi-e cotropit,
Îmi eşti dar nepreţuit!
Îmi lipseai şi te-am găsit,
Zâna mea din răsărit! (Zâna)
Poemul este superb din mai multe cauze,
inclusiv uşoara ironie, cât despre dorinţa, să
presupunem, a unui Franz Schubert nu de a
compune, ci de a surprinde muzica deja existentă
în poem, ce mai avem de spus?
Dragostea este o ploaie de stele, iar Ilie
Comăniţă aproape nu are egal în a imagina oricâte
jocuri. Iată unul dintre zeci şi zeci, fiecare cu
farmecul său redescoperit.
Cad prin noapte ploi de stele,
Nestemate-n negrul păr,
Tremurul braţelor mele
E şi dor şi adevăr!
Te cuprind în joc de iele
Şi îţi muşc al gurii măr,
Cad prin noapte ploi de stele,
Nestemate-n negrul păr,
Degetele-mi par zăbrele,
Mi-e privirea în răspăr,
Buzele, într-adevăr,
Poartă farmece în ele,
Cad prin noapte ploi de stele!…(Ploi de stele)
Ziua de sâmbătă, 5 mai 2012, trebuie să
rămână înscrisă în analele poetului. Strălucitul şi
strălucitorul pianist Remus Manoleanu şi soprana
Bianca Manoleanu, în cea de-a doua gală a
Festivalului şi Concursului Naţional de
Interpretare a Liedului “Ionel Perlea”, ediţia a
XXI, au interpretat cântece pe versuri selectate
din volumul “Regăsire”. Invitaţi special, autorii
liedurilor, compozitorii, se aflau în sala de
concerte din incinta Centrului Cultural “Ionel
Perlea”. Bineînţeles, nu am lipsit de la eveniment.
Pe unii compozitori îi cunoşteam şi mă bucuram
de prezenţa lor. Astfel, s-au interpretat lieduri de
Valentin Petculescu (din Ciclul Sonete: Miresme
de april, Privim la ceas), Darie Nemeş Bota (din
Ciclul Urme de foc: Dezlănţuire, Reîntoarcerea),
Mihai Măniceanu (din Ciclul De toate: Iele, De
toate), Mihai Murariu (Gând rebel), George
Balint (din Ciclul Trei cântece: Mister, Pomul
înflorit), Andrei Tănăsescu (Să jurăm). A fost un
excepţional succes, terminat într-o mare revărsare
de aplauze şi de buchete de flori, pentru interpreţi
şi creatori, cu Ilie Comăniţa la mijloc.
De fapt, nu Franz Schubert câştigase partida
armoniei, ci bucuria acestor muzicieni împreună
cu poetul, care îi inspirase în modul cel mai
fericit. Restul ar trebui să fie prilejuri de reflexie
pentru toţi poeţii: poezia este căutată, cântată,
citită, depinde numai de poezie să se lase găsită.
Aşadar:
Pe braţul tău, iubito, răstignit,
Trăiesc un vis şi-ţi fac mărturisire,
Că-aştept de mult această pedepsire,
De-a fi de dorul tău oblăduit. (Pe braţul tău)

Expresia îi aparţine lui Dobre. Întreabă pe mail: „Nu
zici nimic despre cum te-ai ioanbudaidelenit?”. Iaca, zic!
La invitaţia organizatorului, Claudiu Şimonaţi, am
luat drumul Geoagiului pe 31 august, a.c. De luat, l-am
luat, dar era gata să mi-l ia alţii mie. Când mai aveam vreo
11 Km până la Sebeş, după ce stătusem vreo oră într-o
coadă care înainta cu viteza cu care se duce omul, lunea,
către serviciu, în vârful rampei, o maşină a Poliţiei se
pusese fix de-a curmezişul şi un ins făcea semne
disperate pe care eu încercam să mă conving că nu le
pricep. Poliţistul îşi agita de zor degetul (nu acela!)
trasând în aer o buclă imaginară, care nu putea să însemne
decât două lucruri: fie să întoarcem, fie să ne punem părul
pe moaţe. Cum bigudiurile erau în geantă, iar geanta în
portbagaj, am preferat să aleg prima variantă. Preferat, pe
naiba! Mă treceau fiori pe şira spinării la gândul că, după
vreo 400 de Km parcurşi, ar trebui să mă întorc de undeam plecat. Că eu alt drum nu ştiu, decât ăla de dus şi ăla de
întors. Dar eu mă dusesem ca să mă duc, nu ca să mă
întorc. Astfel că mă străduiam să găsesc soluţia optimă de
a-l fenta pe individul cu degetul agitat, încercând să
estimez dacă am sau nu loc pe lângă maşina respectabilei
instituţii cu girofar la cap. Nici n-am apucat să calculez
cotangenta din rădăcina pătrată a dublului distanţei dintre
cele două maşini supra radical din alfa, unde alfa nu ştim
cine este (dar nici nu ne interesează), că celălalt poliţist al
echipajului a şi luat goarna în mână şi m-a evidenţiat la
tot poporul: „Hai, Ialomiţa, întoarce!”. Who, me? Ce mănjuri de apa mea curgătoare, bă? Eu te-am făcut pe tine
Mureş, sau Târnavă, sau ecosistem? Visul meu de
şoferiţă a fost să intru în stima şi porta-vocea Poliţiei!
Numai alergată cu girofarul nu fusesem, deşi mărturisesc
că escortată mi-ar fi plăcut. Dacă ar fi ştiut domnii gabori
ce mai câştigătoare a Marelui Premiu eram, cu siguranţă
mi-ar fi asigurat cel puţin avangarda. Dar cum ignoranţa
dumnealor în materie funcţionează perfect, mi-am zis că
e mai bine să întorc şi lămurim noi lucrurile altădată. De
întors, am întors (din mai mult de 3 mişcări, prilej pentru
individul care făcea vocalize pe seama mea să mă mai
bage în seamă o dată: „Hai, Ialomiţa, hai că poţi!”), dar
întrebarea era: eu unde mă duc. Parcă eram Moromete în
căruţă întrebând: „Unde mergem noi, măi Niculae?”. Păi
tot la Geoagiu, desigur. Dar prim-solistul din maşina
poliţiei indicase un traseu ocolitor din care n-am înţeles
decât Alba-Iulia, în rest nişte nume cu C, cu B, cu Ţ şi alte
dubluveuri. Personajul salvator într-o atare situaţie nu
putea fi decât Claudiu, că de-aia există organizatori pe
pământ. Îl sun şi-i spun impasul în care mă aflam, iar
răspunsul a fost de-a dreptul încurajator: „D-apăi nu ştiu.
Ţâneţâ-vă după ăia!” „Apoi, bre Claudiule, m-aş ţâne eu
după vreo doi, dar baiu-i că n-am după cine, mi-s cap de
coloană. Ăia să ţân după mine, ca orbii lui Bruegel; şi nici
eu nu-s mai (clar)văzătoare, aşa că mi-e să nu-i bag în
vreo râpă”. Claudiu, imperturbabil, ca orice ardelean, a
conchis filozofic: „No, da' nu-i rău nici aşa”. No,
nădejdea o rămas la mine. După mai multe peripeţii, după
ce am căutat în zadar un Vinţu de Jos şi un Aurel Vlaicu,
un sens giratoriu pe care Claudiu mi-l indicase la ieşirea
din Sebeş iar eu l-am găsit pe la alte ieşiri, după ce am
trecut un pod peste Mureş, o cale ferată şi vreo zece gropi,
am ajuns nevătămată şi nealergată la o intersecţie unde
mă aştepta Claudiu, zâmbitor, amabil şi senin, că nu mi-a
mai venit să aplic tehnicile de luptă pe care mi le
imaginasem în drumul ce părea interminabil. Mai mult,
decalase masa cu 2 ore – cam cât mi-a luat să şerpuiesc şi
să ocolesc – numai pentru a fi împreună toţi invitaţii la
masă. Jos pălăria, Claudiu! Eu nu ştiu dacă aş fi procedat
aşa, în locul tău. În fine, ne-am îmbrăţişat, ne-am pupat,
după care am făcut cunoştinţă. Bine că n-am nimerit
altul! Nu ne ştiam, doar schimbasem câteva mailuri şi
telefoane. Însă Claudiu m-a primit de parcă doar ne
despărţisem niţel mai la vale, colo, la Vinţu de Jos.
Am mers la locul de cazare, la căminul Colegiului
Tehnic Agricol „Alexandru Borza” (Alexandru Borza
este biologul care a înfiinţat parcul dendrologic de la
Simeria, rezervaţia naturală ce cuprinde cea mai veche şi
valoroasă colecţie de plante exotice şi autohtone din
România). Spun cămin, dar trebuie imaginat ca un hotel
de 3 stele. În plus, de jur împrejur se întindea, pe o
suprafaţă destul de mare, un parc minunat, teren de sport,
grădină de legume şi ce-o mai fi fost pe acolo. Totul a fost
amenajat (modernizat) pe când actualul primar al
Geoagiului, domnul Profesor de română Ioan Vălean,
era Director al colegiului. A făcut aceasta prin accesarea
de fonduri europene şi folosirea lor spre binele elevilor.
Felicitări, domnule Profesor!
Masa a fost servită într-un cadru surprinzător: în
curtea familiei Fegher. Domnul Marin Fegher
administrează Casa de Cultură din Geoagiu, doamna

Simona Fegher – Internatul Colegiului, iar fiul lor Mihai
îi ajută în toate. Mihai este student anul I la Medicină,
cântă minunat melodii ardeleneşti şi este pasionat de
folclor. Mama sa ne-a spus că încă de mic colecţionează
costume naţionale. Surpriza serii a fost violonistul Giani,
conducătorul asamblului folcloric al Casei de Cultură.
Giani şi Mihai au întreţinut atmosfera cu cântece
ardeleneşti. Dar să nu vă imaginaţi că numai ei. Acolo,
toată lumea ştie să cânte. Am reuşit să cunosc lumea cât
de cât (nu ştiam pe nimeni). M-am bucurat de prezenţa
tinerilor Oana şi Bogdan, ea din Cluj, el din Suceava,
viitori miri care se vor aşeza la casa lor (sau vorba vine),
cel mai probabil la Cluj. Masa a durat până târziu în
noapte, ospitalitatea ardelenească spunându-şi cuvântul.
A doua zi (sâmbătă, 01 septembrie a.c.), Festivitatea a
început pe la ora 11, la Casa de Cultură din Geoagiu.
Deschiderea a făcut-o profesorul Octav Cişmaşu,
moderatorul evenimentului. A urmat cuvântul de bun
venit al lui Claudiu Şimonaţi care a invitat la microfon pe
domnul Primar Ioan Vălean. Deşi a doua ediţie, aflăm că
aceasta este prima în care se implică şi autorităţile.
Domnul Primar ne-a spus că doreşte să transforme
Geoagiul din oraşul în care nu se întâmplă nimic, întrunul animat cultural. După cele ce am văzut şi auzit pe
parcursul şederii mele acolo, cred că există toate şansele.
Îl felicit şi îi urez cât mai multe proiecte culturale
realizate! Domnul Vălean şi-a propus cu acest festival,
dar nu numai, punerea în valoare a înaintaşilor, căci, aşa
cum ne-a amintit: „Nu este orfan cel fără părinţi, ci acela
care nu-şi cunoaşte istoria”. În aceeaşi linie, şi-a propus
ca obiectiv imediat reabilitarea Casei Memoriale „Ioan
Budai Deleanu”, dorindu-şi ca participanţii de la
Festivalul din 2013 să o poată vizita.
A luat cuvântul şi domnul Deputat Blaga, fiu al
Geoagiului.
Din cuvântul domnului Ioan Velica – Preşedinte al
Ligii Scriitorilor – Filiala Hunedoara, am reţinut un
îndemn pe care l-a făcut domnia sa, citând un Preot
polonez, prieten cu I. B. Deleanu: „Să ne grăbim să
iubim oamenii; atât de repede pleacă...”. Cred că i-a
fost greu domnului Velica doar să vorbească; dumnealui
şi cântă frumos, ne-a cântat ori de câte ori a găsit un
microfon în preajmă (mai puţin la festivitate). Şi, întrucât
este din Petroşani şi a lucrat ani de zile în mină, ca inginer,
încheia de fiecare dată cu imnul minerilor.
Doamna profesoară Teodora Cişmaşu (mama lui
Octav), actuala Directoare a Colegiului „Al. Borza”, ne-a
îndemnat „Să ne bucurăm că suntem împreună, puţini,
dar buni”. Desigur, făcând aluzie la numărul dezarmant
de mic al spectatorilor prezenţi la eveniment. Ce să
facem, asta e starea naţiunii. De cultură ne arde nouă?
Ne-a spus câteva cuvinte şi Preotul Mihai (de
confesiune greco-catolică), evocându-l pe Inochentie
Micu Klein. Domnişoara Andrada Ilea ne-a încântat cu o
voce frumoasă şi câteva melodii de suflet, iar eleva
Larisa Ignat a recitat din creaţie propire. Un discurs
electrizant l-a avut Profesorul Nicolae Cătăniciu, unul
dintre membrii juriului. Domnia Sa a dat o justificare
mândriei ardeleneşti prin aceea că „Pământul ardelenesc
a ridicat în lumină atâtea suflete”, dând şi câteva exemple
care să-i susţină afirmaţia. Întrucât a fost prieten cu
Adrian Păunescu, despre care spunea că a iubit enorm
Ardealul, a recitat o poezie a acestuia.
Un moment cu totul deosebit l-a constituit recitalul
tinerei şi talentatei Andreea Anabela Soare din Buzău.
Fragilă, de o frumuseţe suavă, Andreea a dovedit şi reale
calităţi actoriceşti, dar şi muzicale, precum şi o prezenţă
scenică admirabilă. Scrie poezie, recită, cântă şi
dansează! De la mama sa care o însoţea (deşi nu mai e la
vârsta la care să meargă cu mămica, însă distinsa doamnă
este un fel de impresar al Andreei şi totodată un critic
exigent), am aflat că ştie şi pian. Se întâmplă rar să fie
îngrămădite atâtea talente într-un singur om. Andreea a
fost admirată de toţi cei prezenţi; şi pe bună dreptate. O
asemenea artistă ar trebui să o vedem la televizor, nu pe
maimuţele care mimează cântecul şi dansul, folosindu-se
de ele ca pretext să-şi mai arate una, alta. Din spectacolul
Andreei, cel mai mult mi-a plăcut „Ciuleandra”.

Momentul cel mai aşteptat a fost Festivitatea de
Premiere, însoţită de recitalul laureaţilor. Aflăm că au fost
240 de participanţi. S-au acordat destule premii, dar, din
păcate, prezenţa a fost slabă. În afară de mine, dintre
premianţi, au mai fost prezente câştigătoarele locului al
III-lea: Oana Mihaela Pop din Cluj şi Gianina
Gheorghiu, din Iaşi. Premiile au constat în trofee şi
tablouri ale pictorului Lucian Bulătan din Craiova.
Înainte de începerea Festivităţii, am avut bucuria de a
admira, în holul Casei de Cultură, expoziţia de grafică şi
pictură a domnului Lucian. Societatea Culturală „Limba
noastră cea română”, prin reprezentantul său. prof. Miron
Simedrea, Preşedintele filialei Orăştie, a acordat un
premiu Janinei Georgeta Ţenea din Râmnicu Vâlcea.
Liga Scriitorilor din România, Filiala Hunedoara, a
acordat distincţii „Virtutea literară” şi Diplome de
excelenţă, însoţite de broşe cu însemnele minereşti.
Pentru mine, surpriza a constituit-o primirea şi a unei
astfel de diplome (ştiam doar de premiu), care mi-a fost
acordată „pentru întreaga activitate literară şi contribuţia
majoră adusă la dezvoltarea şi afirmarea culturii române,
cât şi la întărirea legăturilor de prietenie şi colaborare pe
multiple planuri cu scriitorii din judeţul Hunedoara”. În
afară de legăturile de prietenie, nu recunosc nimic! Sigur,
m-am simţit onorată, dar parcă prea onorată. Mulţumesc,
domnule Ioan Velica, deşi nu ştiu când, cum şi cu cine oi fi
greşit de m-am pricopsit cu aşa patalama. Însemnele
minereşti sunt la locul lor, adică la reverul sacoului
galben.
Festivitatea a continuat cu un spectacol susţinut de
taraful Casei de Cultură condus de violonistul Giani Vlad
(acelaşi Giani de la masa din curtea familia Fegher).
Giani a avut strălucita idee de a acompania recitalul
poetic al laureaţilor cu muzica superbă a Baladei lui
Ciprian Porumbescu. Numele tarafului este
„Germisara” (denumirea dacică a castrului roman
existent cândva în zona Geoagiului). Mihai Petreuş a
interpretat cântece din Maramureş, iar Mihai Fegher ne-a
cântat din nou, de data aceasta îmbrăcat într-un frumos
costum popular. Spectacolul a fost încheiat de Ansamblul
de dansuri în care m-au încântat în mod deosebit băieţii:
frumoşi, eleganţi şi buni dansatori.
Masa de prânz şi cina festivă au avut loc la
Restaurantul „Ceres” din Geoagiu Băi. Cu această
ocazie, am cunoscut şi pe doamna Ileana-Lucia Floran,
scriitor, director al Editurii „Ema” şi pe scriitorul Dan
Orghici (ambii din Orăştie), pe care îi ştiam numai „din
virtual”.
Aveam de gând ca, duminica, la întoarcere, să trec pe
la Mănăstirea Sâmbăta, că m-aş fi abătut puţin din drum
(mult mai puţin decât m-am abătut datorită Poliţiei). Însă
Claudiu ne-a făcut o surpriză frumoasă: a organizat
duminică excursie la Mănăstirea Prislop. Fusesem acolo
în noiembrie 2010 şi mi-am dorit atunci să văd acele
locuri şi vara. Aproape am sărit în sus de bucurie când nea spus Claudiu. Am participat puţin la slujbă (că timpul
era limitat din cauza mea care aveam de parcurs drum
lung), am făcut un maraton până la Crucea Părintelui
Arsenie Boca, apoi, tot ca o căprioară fugărită de vânător,
mi-am dat drumul la vale. Am dormit în microbuz pe
drumul de întoarcere (la venire nu mă îndurasem, voiam
să mă bucur cât mai mult de frumuseţea din jur), mi-am
tras două palme să mă trezesc, mi-am luat la revedere de
la Claudiu şi compania şi am luat, înapoi, drumul către
casă. „Din munţi spre casă - / cu inima omului/ alungat
din Rai” (Emilia Dumitrescu).
Cu riscul de a mă repeta, afirm ce am mai spus şi cu
alte ocazii: îmi creşte inima când văd că o mână de
oameni vor şi pot să mai facă ceva, să pună picătura lor în
oceanul de care avem nevoie. Astfel de „nebunii” ne ajută
să nu ne pierdem identitatea naţională, demnitatea de
români şi omenia din noi. Festivalul a fost unul reuşit,
care ar fi meritat ceva mai multă audienţă, ceva mai multă
mediatizare. Singurul lucru pe care l-am avut de spus în
sens negativ i l-am spus lui Claudiu, nu e nevoie să mă
repet, sunt sigură că a înţeles. E greu să ai pe umeri un
astfel de eveniment şi să nu-ţi scape chiar nimic, să ţii
cont de toate fineţurile. Claudiu este tânăr, este ambiţios,
are proiecte mari şi oameni care îl susţin, şi am
convingerea că ediţiile festivalului vor fi din ce în ce mai
reuşite şi mai cunoscute publicului larg. Felicitări
Geoagiu, felicitări Claudiu Nicolae Şimonaţi, Ioan
Vălean, Marin, Simona şi Mihai Fegher, Aurel
Dîncşorean şi tuturor celor implicaţi! M-am simţit bine,
m-am simţit ca acasă, vă mulţumesc din suflet!
Aţi dovedit că respectaţi îndemnul: „Să ne grăbim să
iubim oamenii; atât de repede pleacă...”
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 06,07 septembrie 2012

Florian ABEL
Trupul i-a zis sufletului:
– De câteva temeri,
mă pândeşti de afară cu cea de a doua privire –
cea care adoarme viul şi nicicând nu-l mai scoate din fire.
Sinesteziile spaimei rup din adânc
scâncetele toamnei ce sunt şi le dau în vileag,
turnând,
cu un sărut,
foşnetul groazei în sângele verii.

Mă-ntreb, privind câmpia din Carpaţi:
Pe unde rătăceşte-această ţară?
Privesc pe-acei ce-ar fi să-mi fie fraţi
Cu dragoste şi lacrimă amară:

E logic să vă credeţi Dumnezei
Cât timp aveţi, şi arătaţi pisica,
Dar poate nu mai suntem şoricei
Când foamea e mai mare decât frica!

Ştefan, Mihai, Ioani şi Brâncoveni,
Din ce durere se născură oare?
Eroi martiri şi vajnici domni mireni,
Străbuni ai unei naţii de mirare!

Vă amăgiţi că pieptului de stâncă
I-aţi atârnat şiragul de nevoi
Şi n-avem timp să scoatem gheare, încă?
Răbdăm, o ştiţi, cât râdem de-alde voi

Când un popor nu poate să dezlege
Zăbranicul ce i l-a pus destinul
Şi nu se 'nalţă în virtuţi şi-n lege,
Îşi merită batjocura şi chinul.

Cum vă umflaţi în burtă şi în pene
Croind palate prin al nost' hambar,
Dar n-ar strica să-ncepeţi a vă teme,
Că râdem cam abstract. Şi mult mai rar.

Iubirea pentru ţară-i doar un gând,
Când o tratăm ca pe-un copil din flori;
Vânzarea - este legea ei oricând
Când nu e lege pentru vânzători:

E bine să o ştiţi de mai 'nainte:
Eu ştiu să râd. Dar şi să sap morminte!

Sălbatic şi crud se scutură merii.
Uite,
mai zice,
se întunecă zorile şi se unesc ochii cu sprâncenele!
Şi florile,
ah,
se învrăjbesc şi florile, de nu se mai cunosc
între ele surorile!
În partea ta a început să duhnească a câine.
Ia-ţi de pe mine spurcata asta de viaţă şi cară-te naibii
de aici,
că mă bagi în ruşine!
Nu-ţi pasă că necazurile sunt în orele foamei,
fluturând peste zboruri ţărâna din steag.
Nu îţi pasă că subteranele nopţii cară limpezimea din lucruri
şi-o târăsc sub cripta zăludului mag.
Fericirile plâng.
Întristările cad.
În sminteli şi sudalme umbra mi-o scald.
Ştii că albul mă zvântă,
că negrul mă-nboală. Că tot ce este înlăuntru
se pune la cale de-afară. Şi mă-ntristează amarnic şi grav.
Ştii că în carne cuţitu-ntomnării trudeşte cu sârg,
că belelele tânjesc după mine şi mă înjugă la plug,
strângând în migrene ploile seci, vântul posac,
iele-căţele
şi-un vârcolac.
Şi pe toate acestea le plac,
să te apăr de mine, de inima stelei căzută din nou în ruşine.
Eu nu am minte să te judec şi pedeapsă să-ţi dau.
Am doar mâini şi picioare. Am fost ochii şi urechile tale.
Şi te-am slujit, după cum ţi-a fost vrerea, la modul firesc.
Dar sângele-mi spune că pot iar să iubesc.
Chiar dacă osul meu nu este ateu,
mai aproape de mine este mormântul decât Dumnezeu.
Uite, în faţă, înserările ard cu feştilă de aer benzenic.
În spate, morţii se vând unii pe alţii unui eretic.
Dimineţile vin fără trup. Fără trup, amiezile.
Nu o să ai unde locui. N-o să ai unde muri.
Aţa ta nu mai urcă, nu mai coboară,
căci, totdeauna,
într-o înserare tristă aşteaptă o fereastră murdară.

Da! Vânzători! Nu este prea puţin
Cuvântul pentru voi? Mai ştiu destule!
Se nasc mereu, cu scrâşnet şi cu chin,
Dar pentru voi, sunt, ca mulţimea - nule.

Sfinţeşte, părinte, noroiul
În care se-ascunde lumina!
Mânjeşte cu mir măturoiul
Şi,-n treacăt, sfinţeşte-ne vina.
Hai, blagosloveşte-mi şi mie
Paharul acesta cu vin,
Să-mi cuibăre prin nebunie
Un iad cu caracter divin.
Sfinţeşte-mi cu dragoste rana
Prin care făcut-am copii
Şi-aruncă agheasmă-n Nirvana
Apusă a morţilor vii.
Sfinţeşte Golgota uitării,
Sfinţeşte ateilor cartea
Şi,-n marea minciună-a iertării,
Cu ură, sfinţeşte şi moartea!

Acum te las să-ţi faci o altă casă.
În geam îmi bate cu zâmbet diform o plecată mireasă!
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