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ine a trecut pe strada Mihai Bravu, spre capătul care
intersectează Bulevardul Nicolae Iorga nu poate să
nu remarce troia dărăpănată cu cruce de piatră, pe
care se văd chipurile șterse de ploi ale sfinilor. Din păcate,
partea inferioară a crucii unde erau trecui ca de obicei
binefăcătorii, anul și poate meșterul, a suferit atâtea
distrugeri din pricina umezelii încât nu se mai distinge nici o
slovă. Dacă starea descrisă mai sus are drept cauză
neputina, ori nepăsarea celor îndrituii să facă ce trebuia să
facă, atunci există și vina cuiva. Dacă nu, atunci, doar timpul
de neoprit a dus acest monument de închinăciune într-un
firesc anonimat. Căci adevăratele opere de artă
monumentală își cresc valoarea abia atunci când odată cu
trecerea timpului dispar inscripiile despre cine și când le-a
creat, continuându-și existena într-un deplin anonimat,
devenind ale nimănui, dar în același timp ale tuturor.
Ce poate să-și dorească un meșter, un artist, un creator,
decât ca lucrul pe care l-a creat să devină un bun public, în
folosul tuturor, fără să fie nevoie a se ști cine este autorul și
când anume a fost creat?
Nu poate fi o bucurie mai mare pentru un om, a cărui operă
intră în circuitul public pentru totdeauna! Ar trebui să nu
existe dorină mai mare decât ca opera pe care o făurește
omul să fie acceptată de către comunitate ca și cum ar fi fost
făurită de către aceasta?
Intrarea în anonimat nu este o sanciune pentru cei ce lasă în
urma vieii lor remarcabilele lor opere. Și, ca și vinul, astfel de
opere devin mai preioase, odată ce capătă patina timpului,
când ele devin simboluri de epocă, de neam, de ară,
purtând mesaje despre existena glorioasă a unor trăitori pe
acest pământ ori despre imense suferine trăite cândva de
uriașele populaii omenești.
O astfel de perspectivă ne poate răsturna părerea,
convingerea și chiar mentalitatea despre lucrul uman ca fiind
un lucru durat în folosul tuturor, și destinat lumii profunde, nu
celor ce consumă numai spoială și zorzoane.
Făurarii adevărai nu fac lucruri pentru superficiali, băltitori,

în neputina de a accede în profunzime, în înelesul adânc al
lucrurilor.
Făurarii adevărai fac lucruri pentru lumea profundă, pentru
oamenii care-și îneleg rostul existenei de zi cu zi și pentru
veșnicie, ei fac lucruri cu temei, nu-și irosesc timpul și
puterea cu lucruri efemere.
Ei nu aleargă după reclamă, renume, celebritate ieftină.
Culmea snobismului o reprezintă licitaiile cu obiecte care au
aparinut diverselor vedete ori politicieni unde preul crește
nu datorită valorii reale a obiectului licitat ci de cel căruia a
aparinut cândva.
Singura situaie acceptabilă a unei astfel de licitaii este în
cazul celor cu scop filantropic, când se organizează licitaii
pentru strângerea de fonduri ca aciuni de binefacere în
folosul unor persoane ori colectivităi aflate în nevoie.
Așadar, ce poate fi mai meritoriu, decât ca o lucrare făcută cu
mult suflet și multă trudă de un iscusit meșter trecut în altă
lume dar și în anonimat intră în patrimoniul cultural
universal?
O astfel de lucrare este învăluită într-un imens mister și-i lasă
privitorului întreaga libertate de a-și închipui, după cum
poate fiecare, ce fel de om a făcut acea minune?
De ce trebuie neapărat să fie căutat autorul unei valoroase
opere de artă anonimă? Oare nu este de ajuns că acelei
opere i se recunoaște autentica valoare și faptul că aparine
umanităii și nu unui colecionar maniac, tocmai fiindcă
autorul este anonim, nu Michelangelo, nu Rembrandt? Sau,
de ce o așa zisă operă de artă să capete celebritate (deși
este o banalitate), doar pentru că autorul ei este un anume
personaj devenit celebru?
Când opera își dovedește utilitatea și valoarea, fiindu-i
recunoscută astfel celebritatea, ce mai contează cine a
purtat mâna și mintea care au zămislit-o?

g.alex

tu picurai peste mine lumină din
degetele subiri fuurii
cu gândul la tine de prea multe ori
(La muli ani, copii!)
mă fâstâcesc roșesc și transpir brusc
transpiraie divină de culoarea aurului
„Ai iz de sânge parfumat și moale
Stă Păpuşa supărată,
uneori roșie de cele mai multe ori e
tu risipitul cioturilor goale,
Într-un colţ abandonată,
cenușie și lină
doar fum și praf de-a pururea egale.
Că „mămica” ei cochetă,
părul îi era când blond când negru
Ce zeu nebun le-așează verticale
De astăzi, are tabletă.
tăciune împletit în cozi și eu întins
Să umble iar cum au umblat odată!?” peste ape ca un pod
N-o hrăneşte, n-o mai spală,
buzele carne crudă ochii șerpi erai
Nu-l ascultam. De ea desferecată
Nu-i mai spune de la şcoală,
frumoasă nebună divină
o carne verde, blândă și sărată
N-o întreabă dacă ştie
explozii lumini și inimile noastre
iar mă dorea, de mii de ani uitată.
Vreo frumoasă poezie.
încă neobosite de vină în loc de joc un
pic de libertate dată degetelor petaste
Cu umbra ei mă dau în chip și fel
Toată ziua butonează
te căutam în reeaua cu bii eram
pe oasele ce-ajung de-un porumbel
Şi nici c-o interesează
niște umbre și străluceam argintiu
Despre ea, Păpuşa-i dragă,
depărtarea dintre noi se usca
Dan
Elias
Ce-a făcut ziua întreagă.
deodată ca și te găseam și atunci te
mușcam adânc de umăr ca din mărul
Dar îşi spune, optimistă:
din cer
„O soluţie există!
Femeia din vis
șoaptele mele tainice scrise pe
Se va plictisi, drăguţa,
ecranul laptopului tu cum te simi
Şi va reveni fuguţa!”
te visam deși nu mai știu dacă ești femeia mea de bine femeia mea de
femeia din visul meu sau erai visul din mâine?
Florentina Loredana DALIAN femeia mea sau doar o biată iluzie
tușim pe ascuns tu i-ai uitat tăcerile
uruiau roile dinate din ceasul de
Slobozia, 29 ianuarie 2016
în
mine eu fiul încă nenăscut
aramă cu-n cuc zănatic
când
mă trezesc mi-ai spus să nuun zgomot strident de trecerea
mi
pară
rău a fost doar un vis atât
timpului doar cucul era viu și năuc eu
Mă dau cu umbra ei pe mă întorceam mereu la visul meu cu femeia plecase demult din visul ei din
trezirea mea toată
femeia mea lăită pe retină ceasul
oase!
am să-i scriu în visul tău o erată
măcina cinic sărutul ce abia se ivea
mă arunc în tine femeie să mor să mă
Mă dau cu umbra ei pe oase
Petre Ioan Creu
nasc să mă păzesc de răul din mine și

Păpuşica supărată

și nescâncesc și nefrumoase;
pufoase, pufoase, pufoase!
Vine un înger și mă miroase:

către Viki
O stâncă.
Arsă de razele dogoritoare ale soarelui,
coluri aspre, îndreptate în Sus –
Jos, o lovesc valurile zbuciumate
ale apei.
Întindere nesfârșită, neliniștită, ameninătoare, singură.
Jos, iarba aspră, arsă
năpădește colurile pietrelor rotunde.
Singur.
Privesc cu ochii mari cum nu i-am avut
niciodată
Străpung zarea,
nepătrunsul.
Mă rotesc, aștept, neliniștit, înfrigurat, trist
Poate mai trist ca stânca
izbită de apă - la rădăcină,
de seninul dogoritor al cerului - în vârf.
Deodată,
Dintre pietrele arse, din depărtare,
zeci, sute, mii, milioane
de limbi ale șerpilor
verzi, vinei, lungi, elastici,
ieșii dintre pietre
culcă iarba, se încolăcesc, se apropie
mă strâng ca-ntr-un cerc fără scăpare,
Magie –
Tresar.
Zgârii stânca cu unghiile, cu dinii,
O lovesc cu pumnii –
O implor să mă primească
Să intru în ea.
Limbile se apropie,
Sâsâie într-un șuier nesfârșit
Ce numai un cuvânt magic
Îl poate opri.
Nu-l știu.
Clipe de zbucium.
Disperare...
Liniște...
Liniștea care prevestește nebunia –
Indiferenă supraumană.
Ochii mi se îndreaptă în Sus.
Senin. Albastru. Senin...
În infinit,
un punct mic
și uriaș.
Mic – că e prea departe.
Uriaș - că-mi dă sperana.
Punctule!
Voi putea rosti cuvântul magic?
Poi să te rotești în cercuri deasupra mea?
Să nu mai fiu singur.
E
EL
Material și imaterial
Incolor,
magic,
Peste toate stăpân,
Binecuvântat să fii!
Stânca, pieterele, apa, iarba uscată
Se prefac în pământ roditor.
Șerpii sunt meri
Cu ramurile în Sus
Limbile sunt flori
albe, roz, roșietice
care flutură-n adierea vântului de primăvară.
Sâsâitul
Se preface-n cântec de păsări –
Senin. Senin. Albastru.
Verde liniștitor
Liniște tulburătoare...
Un foșnet,
Un fâșâit tainic.
Mă întorc,
Îi simt răsuflarea fierbinte.
Suntem noi.
Singuri
Un alt Adam, o altă Evă.
Ne îndreptăm unul spre altul cu braele întinse
Inoceni.
Dornici.
Dar nu vom mânca din fructele oprite
Că-s numai fori
Multe, multe, multe...

Titi DAMIAN
Galai, aprilie, 1970
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elicitări pentru simpozion. Fiecare eveniment literar,
chiar dacă îl uităm peste ceva timp, consemnarea lui în
paginile unei reviste ni-l aduce mereu în memorie.
Victor Nicolae, p. 1-13: Uite așa se scrie istoria literară,
curat, nepervertit.
F. L. Dalian, p. 1:
„Pare că cerul se cutremură-ntreg.
E noapte. Și-mi pare că Iuda sunt eu. ”
P. I. Creu, p. 1:
„întotdeauna mi-au plăcut umerii tăi triști
braele atârnând a lene obosite de nuntă”
C. Bunoaica, p. 2:
„De azi, zăpezile cu cântece m-or ninge,
Iar vieii-mi îi vor da feeric adăpost ”
Radu Demetriade, p. 3: Încercai să găsii persoane care
l-au cunoscut, sau măcar note despre el în arhivele
municipale.
g. alex, p. 4: Este și normal să fie așa.
Ion Roșioru, p. 4:
„Moartea îndârjită bate-n poartă
C-un femur sticlos de armăsar.
Nu-mi mai dă restart această soartă,
N-ai motiv să vii pe lume iar!”
Dan Elias, p. 5: Un fragment din romanul la care lucrai?
Dina Cuvata; Gh. Dobre, p. 6: Prevăd că domnul Dobre o
să devină un slavist veritabil.
P. I. Creu, p. 6: O latură inedită a personalităii
dunmeavoastre literare.
Gabriel Gherbăluă, p. 7: Pentru prima oară în paginile
Helisului, domnul Gherbăluă descifrează în versurile sale
faete inedite ale realităii cotidiene. O face firesc, detașat,
filozofic.
Costel Bunoaica, p. 7:
„Sunt multe străluciri pe lume – ispita este una,
cea dintâi. Iar dacă-ar fi s-aleg un nume, pe-al tău
l-aş pune căpătâi.”
Silvia Bitere, p. 7:
„aceasta este o mamă din care tu ai ieșit fără lacrimi
iar aceasta este cea din urmă
femeia ce te-a iubit și i-a îngrijit din răni
tu de ce nu vrei să orbești pentru totdeauna ”
Adrian Bucurescu, p. 8:
„Am iubit și flori și iarba-nvoaltă
Chiar și buruiana din ponor.
Gata nu-s de lumea ceilaltă.
S-ar putea să-mi pară rău că mor.”
Marin Ifrim, p. 8:
„sunt pline crucile de mine
cu mâna-ntinsă către tine ”
Ștefan Neagu, p. 8:
„Un convoi de salvări aleargă
spre poza mea de muribund neîmpăcat
în continentul ăsta tremurând de frică”
F. M. Ciocea, p. 9: Păcat. Muli dintre prietenii
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dumneavoastră ar fi acceptat probabil să fie nefericii, cu un
milion în buzunar.
I. N. Roșca, p. 9: Nu am citit cartea.
G. Corbu, p. 10: Probabil inspiraia umoristică a doamnei
Dalian se manifestă la cote maxime în această carte.
Cela Petcu, p. 11: Avei talent.
Gheorghe Dobre, p. 10:
„În fiecare noapte
cineva
trimite scrisori de mulumire
tuturor lucrurilor
pe care le-a atins...”
Marian Ștefan, p. 11: Credeai la început că MAGAZIN
ISTORIC va fi cândva istorie?
Loredana Stan, p. 11: Pe când o carte?
Tudor Cicu, p. 12: Observ cu satisfacie, din acest
fragment, că v-ai întors la filonul plin de vitalitate al
primelor dumneavoastră cări. Sper să fie un roman de
excepie. Succes!
Roxelana Radu, p. 12: Am recenzat această carte
minunată. Aurel Anghel este un scriitor complex, iar
PÂRNOD capodopera sa, deocamdată.
Pan Halippa, p. 14-15: Istoria trăită, ce vrei mai mult decât
asta?
Cătălina Stroe, p. 16-17: Pământul mustește de energie și
e normal să fie așa,deoarece funcionează ca un imens
dinam. În plus este bombardat cu fluxuri energetice
incomensurabile din spaiul cosmic. Că roboii vor prelua
muncile epuizante ale oamenilor este firesc, cum firească
va fi și democratizarea bogăiei, dar omul, ca să rămână un
supravieuitor, trebuie să-și redefinească menirea. Un
rentier, așa va rămâne toată viaa lui. Tehnologia trebuie
folosită pentru colonizarea și teraformarea planetelor
apropiate la început, și din afara sistemului solar mai târziu.
Putem extrapola teoretic viitorul, dar „accidentele” capabile
să reseteze civilizaia umană pot surveni oricând. Aceasta
trebuie să fie prioritatea noastră.
Vasile Iordache, p. 17: Prezena la alegerile parlamentare
și prezideniale ar trebui să fie obligatorie, pentru ca
rezultatele să reflecteze într-adevăr voina electoratului.
Dar nu sunt și, după cum observai, peste tot în lume
populismul, naionalismul și promisiunile electorale
demagogice perturbă percepia politică a electorului. Faptul
că o parte din populaia unei ări ia atitudine, atunci când
guvernul devine partizanul intereselor oculte ale unor
grupuri, este un exerciiu pur democratic. Fără această
corecie se poate degenera în dictatură.
Mihaela Meravei, p. 18: Nu cunosc autorul.
C. T. Ciubotaru, p. 18: Memoriile acestea, evideniate prin
condeiul unui scriitor valoros, ar trebui să fie coroana de
aur a operei dumneavoastră literare. Sunt convins că așa
va fi.
Mihaela Aionesei, p. 19: Portretizează clipele efemere, în
interaciunea lor corozivă cu omul generic.
Liuba Botezatu, p. 19: Profund reflexivă, furnizând
răspunsuri la întrebările care nu se definesc.
Liliana Popa, p. 19: În căutarea perpetuă a luminii, a
purităii de dincolo de lucruri.
g. alex, p. 19: Așa va fi, sper și eu.
Gheorghe Dobre, p. 19:
„ oricum, mă vor aștepta câteva deșerturi
Din care se speră că voi ieși prăfuit
(cineva chiar m-a făcut agnostic
și eu eram doar îndrăgostit ).”
R. A. Ilie, p. 20: O predică profundă.
Teodor Prier, p. 20: Frumoasă personificarea. La asta se
reduce totul, nu?
Ion Cioran, p. 20:
„și voi șopti sângelui meu
că visul și moartea sunt totuna”
Gheorghe Dobre, p. 20:
„paznicul
își aminti cu nostalgie
de vremea
când încă mai putea păstra
aripile îngerilor
decapitai ”
Paris
03.06.2017
Dan Simionescu

ION TIA CĂLIN

MUCLES, DACĂ VREI SĂ NU
DAI DE DRACU
Am mai recenzat o carte a domnului Tia Călin, apărută
în 2015: ARA ÎN CARE NU MAI E NIMIC DE FURAT.
„Mucles ....”este editată în 2008, dar această inversiune
temporală nu face decât să evidenieze valoarea
autorului. Cum am mai spus, este un maestru al prozei
scurte, proză scrisă jurnalistic, mustind de umor elevat,
fin ca o ciocolată de calitate superioară. Dacă citii
prozele lui I.T. Călin vei descoperi măștile unor
persoane reale, sau personaje generice, care au
mișunat sau mișună în politica și economia
românească. Reflexive, acide, într-un seducător ton
persiflist, aceste scurte bijuterii literare deschid în mintea
lectorului nenumărate semne de întrebare: chiar așa a
fost? Se întâmplă? Dar ironia fină din paginile cărilor vă
ajută să depășii starea de ușoară deprimare.
02.06.2017
Paris
Simionescu

Dan

F. M. CIOCEA

DINCOLO
Multe din prozele strânse în acest volum fuseseră
publicate în HELIS și le citisem, dar le-am recitit la fel de
avid ca prima oară. DINCOLO, este titlul unei povestiri
SF despre întrepătrunderea unor realităi paralele,
impactul fizic și ecoul lui în mentalul colectiv. Proza
OMUL EREI ATOMICE poate fi scenariul plauzibil al unei
teribile catastrofe nucleare.
Finalurile din majoritatea povestirilor sunt interogative,
adică ne obligă pe noi, cititorii, să reflectăm la subiectele
evideniate de autor și să tragem concluzii.
Citii cartea, merită cu prisosină!

Dan

24.05.2017
Paris
Simionescu

F. M. CIOCEA

MIC TRATAT FILOZOFIC
DESPRE ÎNGERI,
TRACTORIȘTI ȘI FEMEI
NEBUNE
Numai domnul Ciocea putea inventa un titlu ca acesta,
interesant și exotic, nu?
Volumul confirmă încă o dată marea lui poezie, lirismul
expansiv, care îl prinde pe cititor în universul inedit,
recreat continuu al versului. Citind poemele devii mai
receptiv și înelegi fără efort enigmele sufletului
omenesc.
25.06.2017
Paris

Dan Simionescu

Pe urmele lui Caragiale

F

lorentina Loredana Dalian e una dinntre cele
mai active şi mai plăcute scriitoare din
„Gruparea de la Helis”, membră a „Societăţii de
haiku din Constanţa”, a Cenaclului literar „Mihail
Sadoveanu” din acelaşi oraş, ca şi a Clubului
Umoriştilor Constănţeni (CUC). Este laureată a
numeroase concursuri şi festivaluri de literatură din
întreaga ţară, doar simpla enumerare a acestor premii
şi distincţii necesitând o întreagă pagină. Recenta ei
apariţie editorială, Miss Univers, o culegere de proză
umoristică (Editura Dobrogea, Constanţa, 2017), se
adaugă întregitor altor cărţi de proză precum: Aceeaşi
lună peste sat, Scrisori netrimise şi Înainte de
magnolii, despre care, la vremea respectivă, am scris
cu entuziasm şi cu reală plăcere participativă.
Prefaţatorul cărţii de faţă, renumitul şi
inconfundabilul umorist George Corbu, notează,
printre altele: „Umoristă prin vocaţie şi prestaţie
literară, afirmându-şi de timpuriu propensiunea pentru
gen, autorea se aliniază, pe merit, creatorilor cu un
statut consolidat de care se bucură îndeobşte doar
scriitorii de profesie recrutaţi din rândul bărbaţilor. Şi în
alte compartimente ale umorului femeile şi-au făcut
simţită prezenţa (epigramă, cronică rimată, aforistică),
stabilind astfel o relaţie de colaborare confraternă cu
„recrutaţii într-ale scrisului”. Este de dorit ca acest
lucru să se întâmple şi în proză, nu atât în virtutea
egalităţii de şanse, cât ca probă a talentului care nu
cunoaşte niciun fel de discriminare” (pp.5-6).
Procedeul literar favorit al autoarei este cel
cunoscut sub numele de coq- -l 'âne, prin care se
înţelege o epistolă satirică şi burlescă a cărei invenţie i
se datorează lui Marot şi care constă într-o suită
(înşiruire) de cuvinte voluntar incoerente ca rod,
chipurile, al unei fantezii dereglate. La noi, procedeul a
fost exploatat în chip strălucit de inegalabilul Ion Luca
Caragiale. Prima dintre cele optusprezece
microcomedii ale cărţii se intitulează chiar Scrisoare
către Moş Crăciun, expeditorului ei, Fane, un om ce
se declară lipsit de noroc, plăcându-i să mai
ciordească din depozitul al cărui şef este şi
călăuzindu-se după principiul că decât să plătească
după alţii e de preferat să plătească după el însuşi.
Individul e retrogradat în funcţie şi ajunge portar la
aceeaşi întreprindere unde face tot felul de boacăne
cum ar fi aceea că-l ameninţi pe un francez ce urma să
devină viitorul patron. Nici în străinătate n-a dus-o mai
bine pentru că nu se descurcă deloc în nicio limbă.
Poceşte cuvintele învăţate după ureche şi e mereu
nemulţumit şi umilit de soartă, având mereu de
reproşat câte ceva, chiar şi lui Moş Crăciun, căruia îi
solicită „vreun job mai acătării, ce bradu' meu!” (p.16).
Pe aceeaşi linie savuroasă se situează şi Maricica
Mintenam din Reclamaţie (I), o moldoveancă de
moravuri dubioase, convinsă că va reuşi în viaţă pe
ochi frumoşi şi nuri generoşi. O caracterizează spoiala
de cultură, lipsa crasă de logică, sintaxa precară şi
vocabularul preţios care frizează necontenit ridicolul,
aberaţia şi ilogicul. Ea declară nesiluită de nimeni, în
anul cursiv, că se întorcea în maşina ei cumpărată în
linsing, când un individ, Guţă, folosind un limbaj
grosier, i-a adresat vorbe ofensive şi a violat-o din
priviri, cu gura şi cu maşina, de-a rămas perpelexoidă
„şi cu maşina şi fusta şifonate în faţa avalanşei de
cuvinte de negăsit în dicţionarul exprimativ” (p.20). Tot
cu inestimabila poliţie are de-a face şi naratoarea din
povestirea titulară a cărţii. Oprită de un agent de
circulaţie pentru că nu-i funcţionau farurile, şoferiţa e
tentată să-şi pună la bătaie farmecele personale şi
când e iertată de amendă sau de reţinerea talonului, e
chiar înclinată să creadă că posedă toate aceste atuuri
şi forţă irezistibilă de seducţie feminină şi regretă că n-

a participat la concursul de frumuseţe planetară.
Entuziasmată narcisiac, doamna de la volan
raţionează astfel: „Şi când te gândeşti că nici măcar
fustă scurtă n-am avut! Vă daţi seama ce tipă bine
trebuie să fiu, dacă l-am dat gata până şi-n trening? Te
poemeneşti că, dacă eram pusă la patru ace, îmi
repara şi farurile! Ce mai încolo şi-ncoace! Eram tare
mândră de mine. Cred că atunci când am traversat
strada înapoi, tot neregulamentar, mai crescusesm
vreo doi centimetri în înălţime şi vreo trei-patru în bust.
Aveam şi de ce să mă mândresc. Cum de nu-mi venise
ideea până acum să particip la „Miss Univers”?
(p.110). Când vedeta ajunge în hol şi se priveşte în
oglindă, toată reveria ei înaripată şi, la urma urmelor,
înduioşătoare, de seducătoare virtuală, se spulberă
brusc şi lamentabil: cumsecădenia agentului se
datorase faptului că pe treningul ei scria DINAMO,
numele echipei de footboll a Ministerului de Interne.
Tema puterii de seducere a bărbatului de către sexul
aşa-zis slab e dezvoltată şi în schiţa Nume de cod
„mamaia”. Cavalerismul bărbaţilor ţine de un timp
astăzi desuet. Locatarii din bloc nu-i dau deloc o mână
de ajutor vecinei lor care voia să meargă, la slujba
religioasă, cu maşina ei înzăpezită şi îngheţată. Doar,
în final, un taximetrist milos se oferă s-o ajute. Înainte
de asta căzuse peste o pisică şi aceasta miorlăia ca
din gură de şarpe spre a o alerta pe stăpâna sa, o
reclamagioacă şi o cârtitoare îndârjită. Interesante
reflecţiile prozatoarei despre legătura tainică dintre
pârâcioşi şi comisarii de sector, care, având de
rezolvat tot felul de asemenea cazuri năstruşnice, cum
ar fi furatul gunoiului din pubelă, nu riscă să intre în
restructurări din lipsă de activitate profesională. Că
vrei sau nu, gândul te poartă la o piesă de teatru a lui
Havel, în care gardianul unei închisori se simte organic
legat de delicventul pe care-l are în custodie şi căruia îi
e vital şi profund îndatorat. Femeia din Cent cu cent e
la cheremul tuturor jecmănitorilor. Ea a împrumutat
nişte bani de la o bancă şi nu se împacă deloc cu
gândul că va trebui să-i şi restituie. Coafeza de aici e o
snoabă care foloseşte anapoda neologismele:
submersibil pentru subversiv, să transvazeze pentru
să tranzacţioneze, ornitorinc pentru ornitolog etc.
În Reclamaţie (II), bătrânul Ştefan Ştefan merge
la un subcomisar să reclame un vecin. Felul în care
discută cei doi aminteşte de cel în care petiţionarii din
schiţele şi momentele lui nenea Iancu îi exasperează
pe funcţionarii publici de la ghişee sau pe camarazii de
halbă la birt. Predomină qui-pro-quo-urile. Mariţa,
iubita din tinereţe a jălbarului, e luată de subcomisar
drept vaca omului venit să depună plângere, în timp ce
Ghiţă, porcul aceluiaşi reclamagiu notoriu, e socotit
drept fiul acestuia; un profesor tânăr e confundat de o
mamă cu un elev şi tot aşa mai departe. O scrisoare de
toată pomina este şi cea pe care un paracliser căruia
preotul i-a lăsat în grijă biserica pe perioada de timp cât
el va fi absent din parohie o trimite stăpânului său
plecat să viziteze mănăstiririle din Nordul Moldovei
(Nea Ilie Ciocârlie).
Personajele acestor momente umoristice suferă
de incontinenţă verbală şi, deopotrivă, de boala
digresiunilor cel mai adesea fortuite. Cu cât se vor mai
explicite, cu atât sunt mai confuze, sfârşind prin a-i
exaspera pe cei cărora li se adresează: poliţişti,
profesori, judecători, funcţionari, anchetatori, Moşi
Crăciuni, vecini mai destupaţi la minte, celibatari care
dau anunţuri matrimoniale la unele reviste etc. În Tot
un fel de şezătoare, Ghiţă al Gherghinii lu' Săndel
face o fixaţie pentru cuvântul summit şi-i
confecţionează înjurături care să conţină neapărat
acest lexem străin pe care-l derivează în fel şi chip. De
la Marin află că vocabula desemna un fel de şezătoare
internaţională în care participanţii se dau de ceasul

morţii pentru binele planetei. Întâlnirea celor doi ţărani
şi replicile lor amintesc de cele ale lui Ilie Moromete
sau ale lui Cocoşilă din celebra Poiană a lui Iocan.
Oamenii de la ţară, şi nu doar ei, sunt depăşiţi de
avalanşa de neologisme englezeşti vehiculate obsesiv
pe posturile de televiziune ori prin presa scrisă,
presupunând că mai citeşte cineva ziare în zilele de
faţă.
În Dama de pică, umorista exloatează jocurile
lingvistice pe baza sensurilor multiple ale cuvintelor; a
purta pică, pică pe spate, damă de pică etc. Se
dialoghează mult, se trăncăneşte, vorba lui Mircea
Iorgulescu, ca-n lumea aceluiaşi atotprezent şi tutelar
Caragiale. Cu sau fără motiv, Arianei îi place să se vâre
în treburile altora spre a avea apă la moara bârfei ei
nestăvilite de zi cu zi şi ceas cu ceas. Iar doamnaAstru,
o ţigancă, femeie de serviciu, îi cântă în strună ipocrită
pe măsură. Trăncăneala becherilor Jean Zgârcitu, zis
Sufleţel, şi Lică, din Cum şi-a plimbat Sufleţel
depresia pe la prieteni , are o consecinţă
imprevizibilă: atât de lăudata iubită a celui de al doilea
se va mărita cu cel dintâi care nu putea să lase să-i
scape „o femeie şi neatinsă şi nemăritată” (p.57).
Candidatul din cutia poştală a alegătorului e un
model de luare în colimator a celor ce-şi momesc
alegătorii şi-i manevrează după bunul lor plac. Nu
lipsesc din practicile manipulatorii de captatio
benevolentiae acordarea de atenţii, îndeosebi în
pragul marilor sărbători religioase precum Paştele şi
Crăciunul. Istrate Afumatu' din comuna S. citeşte
scrisoarea deschisă şi inevitabil demagogică pe care o
candidată la un post de primăriţă i-o strecurase în cutie
şi contracarează în gând fiecare frază parcursă, schiţa
constituindu-se din alternarea acestor două tipuri de
discurs, unul avântat şi sobru, în găunoşenia lui, altul
amar-miştocăresc-băşcălios-apostrofant şi, prin
urmare, întru totul demitizant, adică realist prin
excelenţă. Iată, spre exemplificare, doar două replici:
„Schimb fără regrete postul de la Bruxlles cu cel de
primar la S., fiindcă îmi pasă de această comună”.
„Cum îmi pasă mie de soacră-mea! Şi ce te dai fără
regrete? Cred şi io că n-ai ce regreta! Că pe la ăia nu se
găseşte mare lucru, în afară de varză d-aia..” (p.61).
Ipocrizia oamenilor faţă de semeni se vede de la
o poştă când vreunul dintre aceştia zace întins pe
năsălie, ca în Cugetări între patru scânduri.
Naratorul, destul de tranşant, că tot nu mai are nimic de
pierdut, e unul care tocmai a dat ortul popii şi-şi
păstrează facultatea de a cugeta pe tema înglobată în
sintagma „despre morţi numai de bine”. O povestire ca
Titularul este de departe ceea ce se cheamă
îndeobşte o farsă tragică. Domnişoara Zizi, angajată a
unei Bănci, se trezeşte într-o zi cu un sicriu în holul
instituţiei. Un binefăcător al celui mort crezuse că o va
sensibiliza pe angajată să-i dea astfel banii pentru
înmormântarea care avusese loc cu trei zile în urmă.
Restituirea depunerii către un împuternicit se face
însă, conform regulamentului, birocratic până-n
pânzele albe, doar câtă vreme titularul carnetului e
încă în viaţă. Altfel spus, cercul vicios e fără ieşire din
el. Funcţionara n-a „învăţat la facultate ce se face cu
titualrii din coşciug!” (p.102).
Florentina Loredana Dalian îşi iubeşte, ca şi
Caragiale, personajele, cu toate ticurile lor verbale cu
tot. Iar Maestrului, de acolo din cer, nu-i displace deloc
că o umoristă cu har îi calcă apăsat pe urme într-o
societate în care stricătorii de limbă românească se
înmulţesc galopant, dat fiind că această societate de
aşa-zisă tranziţie nu dă doi bani pe şcoală şi pe
educaţie.

Ion Roşioru

Darea de seamă a unui anarho-comunist despre așa-zișii lui prieteni fasciști

A

junsesem la Sinaia sleit cu totul de energie și dornic
să evadez câteva ceasuri din ceea ce cu scârbă
percepusem drept realitate. Agitaţia trenului de
pasageri. Jocurile copilărești ale lui Relu, care găsea
implicaţii ale urzelilor jidănești până și în bureţii fotoliilor din
compartiment. Turuiala mândră a lui Avram despre camera
lui portabilă, despre care spunea că ar fi aparţinut unui
jurnalist de război de la Sfarmă-Piatră, proaspăt căzut pe
frontul din Spania alături de eroii Moţa și Marin în războiul
contra comuniștilor, evident o minciună, căci primise obiectul
de filmat drept cadou de Crăciun de la familie. Groaznici
companioni de călătorie. Primul lucru pe care l-am făcut
când am ajuns în vila de loisir a Pilonului Familiei mele
burgheze (blestemată soartă!) a fost să mă încui în baie și
să-mi administrez doctoria (în mădular, pentru plaisir maxim)
fără de care mi-aș fi luat zilele fără niciun regret. Şi cred că
acest gest ar fi provocat admiraţia amicilor mei gardiști
fascinaţi de tot ce însemna legionarism și cult al morţii. Slăbit
din lesă pentru o scurtă vreme de împăratul Nihil, cel la care
mă închinam în acei ani ai tinereţii, m-am întors în vestibul
reîmprospătat, fredonând o romanţă burgheză. Relu și
Avram își aprinseseră lulele și discutau cu admiraţie despre
cele mai noi filme realizate de apropiaţii lui Codreanu cu
câteva zile în urmă, tot în Sinaia. Relu se lăuda că le văzuse
și povestea cu lux de amănunte cum gardiștii erau părtași la
niște crime care mi-e greu să le descriu. La final, audienţa din
cinema se ridicase și aplaudase minute în șir producţia
“artistică” a Legiunii. Se zvonea în cercurile de dreapta că
gardiștii turnaseră peste douăzeci de pelicule, toate la fel de
odioase ca și ideologia lor. Proiecţiile se ţineau la Cinema
Capitol, numai după miezul nopţii și doar în baza unei invitaţii
speciale.
Deodată, la ușă se auziră câteva bătăi scurte. Brusc, Relu
sări în picioare, făcu o cruce și își verifică tăișul macetei
pe care o ascunse în barul suedez în care Pilonul Familiei
obișnuia să-și ţină licorurile scumpe cu care își trata prietenii
miniștri, deputaţi, senatori, arendași bogaţi, ba chiar pe
Măriile Sale… Când văzui sticlele, parcă mi se lumină
privirea. Ȋi zisei lui Relu că zăpușeala zilei de Cuptor mă
îmbia la lâncezeală levantină în prezenţa unui pahar de
lichior de nuci. Doctoria își făcea efectul. Du-te de deschidei, mă trezi Relu din reverie. Din prag, bătrânul Herșcovici mă
fixa cu privirea. Ȋși dădu reverenţios pălăria jos din cap și, cu
ciomagul înainte, avansă spre vestibul, unde cei doi tineri
***
M-am născut fără nume și fără trup;
De aceea am împrumutat chipul îngerului
meu păzitor
Și trupul de carne
Din leagănul acestui pământ.
Îmi plac dimineile incendiate,
Sub privirea blândă a soarelui
Și stelele limpezi când
Fantomele nocturne se joacă
Prin canioanele de argint ale lunii;
Uneori,
Dacă mă strigai,
Vor răspunde doar privighetorile solitare
Și scâncetul vântului prin frunzele
arborilor;
Eu vă aud,
Dar buzele mele de lut
Nu știu să rostească decât
Poemele mute ale ărânii.
(16.05.2017)
***
Câteodată îngerii coboară noaptea
În dormitorul femeilor singure și triste,
Iar atunci,
Ele trăiesc cel mai frumos vis posibil.
Dacă și-l amintesc,
Chipul lor va străluci toată viaa
De lumina unui zâmbet enigmatic
Și vor iubi plantele, animalele și oamenii.
Dacă nu își amintesc visul îngerilor,
Femeile singure așa vor rămâne:
Acre,
Triste,
Urând cu pasiune
Iubirea din privirile celorlali.
(20.04.2017)
***
Uneori, din cotloanele verii,

gardiști îl salutară cu sfială. Ia hai conașilor, să vedem
hornurile, spuse el suflecându-și mânecile cămășii. Ȋl
chemasem ca să desfunde coșurile sobelor. Era știut prin
împrejurimi. Evreul bătrân coșar care merge din casă în casă
cu o energie neverosimilă vârstei lui înaintate. De obicei, în
zilele mele mai bune îl serveam cu un pahar de braga și cu un
fursec, dar acum, când simt doctoria prin toate oasele, deabia reușesc să îl salut. Bolborosesc ceva și îl invit în casă.
Intră tacticos și se așează în camera de zi pe un divan
cochet. Avram și Relu stau osteniţi pe sofaua din faţa lui.
Atunci realizez fatidicul. Mă băgasem în jocul lor grotesc.
Ăștia plănuiau să-l omoare pe sărac și să-l vâre în puţul din
curte. Delirul ăsta trebuie să fi ţinut câteva minute bune. Nici
nu am observat cum mă striga Relu. Hai scoate cea mai
bună băutură pentru noi si domnul Herșovici, să sărbătorim
începuturile unei prietenii strașnice. Rămăsesem amuţit.
Deja se împrieteniseră? Mă duc împiedicându-mă spre bar,
iau trei păhărele mici și o sticlă de ţuică și le torn. Tu nu bei,
mă întrebă Avram. Ce să mai beau când simt doctoria în
străfundurile fiinţei mele ca o bestie de nestăpânit, mă
gândeam eu să-i spun, dar am zis doar nu, nu, poate mai
încolo. Ma scuz și le zic că mă retrag în turnul meu de fildeș
să citesc, să contemplez literatura, să mă înfrupt din roadele
cunoașterii. Urc la etaj, deschid ușa de la birou și mă
trântesc pe podea. Doctoria atinsese apogeul. Simţeam de
parcă o stafie îmi apăsa pe piept, încerca să-mi smulgă
interiorul afară, să mă descoasă, sa mă întoarcă pe dos.
Ostenit de lupta titanică cu monstrul din mine, închid ochii și
adorm ca un prunc.
Să fie deja ceasul unu noaptea când m-am trezit. Ȋn birou
era beznă. Nu-mi puteam zări nici vârfurile degetelor. Afară
un murmur. Mă mişc greu, încă mă dureau oasele de la
efectele doctoriei. Mă uit pe fereastră. Ȋi zăresc la
lumina felinarului din faţa porţii pe Avram si Relu. Cărau în
braţe un sac în care părea că se zbătea ceva. Doamne,
doctoria încă mă ţine, am halucinaţii acum. Dar nu, reveria
mea s-a dovedit a fi doar o himeră. Nu era un sac, era un OM.
Ȋmbrăcat tot în negru și cu o barbă lungă albă. Primul gând
care îmi trece prin cap e că nesabuiţii l-au răpit pe Herșovici.
L-au îmbătat cu ţuică și acum îl vor sacrifica în pod și vor
filma totul, așa cum vorbeau în tren că și-ar dori să facă. Iată
că le prilejuisem momentul perfect pentru o atare crimă. Şi
eu, ce naiv, credeam că cei doi vor doar să filmeze peisajele

Mareea verde ne prinde sufletul
Și-l topește în ea,
Iar atunci devenim
Fiine ale verii,
Care iubesc lumina
Și pacea lichidă din rădăcinile plantelor;
De aceea oamenii nu sunt răi,
Doar triști, câteodată,
Iar dacă n-au învăat
Dragostea din lumina diafană,
Probabil că
O parte din sufletul lor
Este captiv în alt anotimp.
(01.06.2017)
***
ara unde copiii își ucid părinii
Este neagră ca sufletul ucigașului.
Soarele, chiar dacă urcă pe cer,
Nu luminează;
O pâlpâire bolnavă colorează norii
Într-un spectru înfiorător.
ara unde copiii își ucid părinii
Există chiar lângă noi, știu bine,
Fiindcă eu locuiesc aici,
Și, poate, mâine, sau în altă zi,
Sufletul meu va evada într-o floare de
cireș,
Dincolo, unde lumina,
Construiește cele mai frumoase constelaii
din univers.
(18.02.2017)

F. M. Ciocea

zgomotul dinspre sud
inventează o limbă ce aşteaptă
măsura casei ce se prăbuşeşte
seara neguţătorii adună
ca într-un joc talanţii
pentru care noţiunea de comparaţie e
laitmotiv
rana din ochi nu se mai vindecă
iar femeia ce plânge e tot ce a rămas
din această noapte

A treia dimineaţă
În a treia dimineaţă
vine în mod năvalnic
pasărea fără nume
de la celălalt capăt al lucrurilor
nu e nicidecum un joc
un joc uitat într-o piatră
fericirea e doar un domn Godot
în orele obişnuite ale pescarului
la miezul nopţii
această stâncă va fi părăsită
rămâne lumânarea cât să cuprindă
numele miresei
ne vom petrece
desprinşi atât cât trebuie
din somnul păsării fără nume
afară începe sărbătoarea

Ion CIORAN

Palimpsest
în noaptea trecută
nu ai spus totul
despre înfrângere

mâini împrăștiate
ai plecat. ai plecat cum pleacă păsările
toamna luându-mi

de munte și să lâncezim la soare în curtea vilei mele, așa
cum stabiliserăm înainte să plecăm în călătorie. Trebuie să
intervin, nu pot privi detașat la această oroare care va avea
loc în scurt timp. Farsa a ajuns prea departe, iată că m-am
înșelat în privinţa caracterelor prietenilor mei, sunt în stare
de orice și trebuie să mă debarasez de ei cu orice preţ. Dar
înainte trebuie să trag de timp până când voi anunţa forţele
de ordine. Deschid ușa de la birou și, împiedicându-mă de
pereţi, mă duc spre pod. Ușa din tavan era deschisă și scara
coborâtă. De dincolo de ușă auzeam un cântec sinistru.
Mirosea a tămâie. Aștia o să-l taie ca pe gâște, ma gândesc
eu. Urc încet și îi văd îngenuncheaţi în faţa unei icoane cu
căpitanul lor. Opriţi-va, nemernicilor, dacă nu vreţi să
înfundaţi pușcăria, potera este pe drum! De astăzi nu mai
avem ce vorbi!

Epilog
Această povestioară este adevărată și chiar s-a întâmplat în
anul 1938 într-un orășel din creierul Carpaţilor. Denunţul
subsemnatului a stârnit un mic scandal în lumea bună a
Bucureștilor și doar intervenţia părinţilor așa-zișilor mei
prieteni i-au salvat de la detenţie pentru tentativă de omor.
Pesemne vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu filmele pe care
tovarășii mei au eșuat în a le imita datorită intervenţiei mele.
Cele peste douăzeci de pelicule au fost păstrate și, după ce
de-al doilea război mondial, au fost depozitate de foști
simpatizanţi ai gardiștilor (proaspăt convertiţi la comunismul
de tip sovietic) într-o voltă secretă de la subsolul Televiziunii
Române. Serviciile secrete românești comuniste au descins
de nenumărate ori în arhivele televiziunii, dar nici până în
anul în care scriu aceste rânduri (1978) nu au reușit să
depisteze sinistra cinematecă legionară...
Antonio Rodriguez de la Muerte
(Argentina)
(Antonio Rodriguez de la Muerte este un scriitor român
care a trăit în Argentina în a doua jumătate a secolului XX. El
a fost descoperit recent în arhivele unei biblioteci
universitare de către Radu Demetriade, profesor asociat la
Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Bueno Aires.
Povestirea de mai sus a apărut la sfârşitul anilor '70 în revista
argentiniană La Pimienta Pestilencia. Traducere din
spaniolă în română de Radu Demetriade.)

zborurile și mi-au rămas braele astea
nebune prin care mișună
nimicul și nici nu știu de mă doare sau ceo fi senzaia asta de
pustiu în care-mi ascut ghearele, îmi
tocesc nervii, îmi pierd
minile...
te-aș striga... dar ai veni? oare ai încerca
să-ntorci cumva înapoi
primăvara aceea umflată de plâns și dor?
nu știu cum să fac. unde
să te caut? unde să caut liniștea acestui
zbucium cuibărit. în
pieptul meu? în scorbura lunii? e atâta
întuneric. atâta întuneric
mă cuprinde.
nu vrei să vii înapoi? nu vrei, te rog, să vii?
măcar câiva pași. uite
am un loc gol aici la poalele sufletului meu
pe care trebuie să-l
ocup cu o planetă sau ceva: o tornadă, un
fluviu, sau chiar cu un
cutremur, numai să mă simt, să mai simt o
rotunjime pe undeva...
nu vrei să fii planeta mea? în fiecare
dimineaă aș zâmbi și i-aș
planta o floare. duminica aș plămădi din
petalele lor, păsări vii,
albe, roșii, viorii. viaa ar fi atât de colorată,
încât niciodată nu am
vedea abătându-se vreun vultur sau nor...
nu vrei tu să fii o tornadă? în mijlocul ei
îmbrăișai ne-am iubi și
peste tot ar cădea sărutări, ar mirosi a
primăvară tot ce n-a fost
atins în lutul planetei unde ne vom
ascunde pentru un crâmpei de

veșnicie albastră doar a noastră...
nu vrei, te rog, să fii un fluviu? fluviul meu
în care m-aș arunca
odată cu dragostea asta care mă arde prin
sânge, prin coaste. aș
învăa să înot și poate cine știe, în timp voi
deveni peștișorul auriu
menit să-i îndeplinească ultimele trei
dorine tot ie, chiar dacă
asta ar însemna apoi să nu mai
strălucească.
nu vrei, te rog, să fii cutremurul meu? nu
vrei să fii? doar să
fii...aș simi în neclintirea care sunt munii
cum saltă pe picioare.
bufniele și-ar lua fericite zborul în spate.
lupii ar pleca flămânzi
după alte mioare. stâncile și-ar deschide
florile de col. caprele
negre s-ar aduna să mă spele în lapte și
pentru prima dată...pentru
prima dată, mâinile mele împrăștiate,
mâinile mele n-ar mai sta
prin lume de mine departe. s-ar aduna
cum se adună femeile la un
priveghi să aprindă o lumânare. s-ar așeza
la rugăciune în umbra
de sub piept și-ar aștepta...cu un ochi
întredeschis înfipt în
trunchiul de lemn, ar aștepta, te-ar aștepta
să vii să le învei cum
să vorbească despre durere, prin
semne...mamă.

Mihaela Aionesei
Târgu Secuiesc

POEZIE
Altă recoltă de morcovi
1. Doamne i-am spus poetului
este adevărat că tu ne iubești pe toate la fel
este adevărat că mâinile tale când iubesc
de fapt iubirea curge din pieptul tău bun
peste părul ei din aur din abanos peste câmpii
dacă i-aș spune că eu văd toate astea puin altfel
lucrurile cerești altfel
te-ai supăra pe sfinii tăi?
2. dacă nu am fi din carne
am putea încetini timpul cu tot cu iubirile lui
să i se scurgă din ochii-i negri lungi lumina
dar lasă că vine ea moartea cea fără de carne
tot așa neagră și lungă
vine ea cu suflul rece
să ne bage minile-n cap
aiurea!
odată tristeea pierdută
moartea e ca și moartă
deci te invit să luăm cina
într-un cimitir de fie
3. cu trupul ăsta mic
nu puteam să ajung prea departe în viaă
în schimb am profitat de mâini
ce bine că mă născuse mama cu mâini
și cu văz
cum să nu-l iubești pe ăl de sus că i-a lăsat mâini și văz
că a pus în mama un bărbat
care mi-a dat mie mâini și văz
și văd
văd câmpii
lanuri întinse de grâu
pâine Doamne pâine și viaă
salvare de la moarte
și atunci să spun că tu nu ești?
că nu ai existat niciodată
nici măcar pentru mama mea
m-aș întrista cu văzul
câmpiile s-ar destrăma în mine
grâul ar mucegăi în carne
nici nu vreau să mă gândesc la nefiirea ta
cu sigurană ești undeva
pentru că uită-te la mine în cerc
încerc un fiuit de mine
nu reușesc niciodată să mă cuprind

cerc în roată
cerc cerc în roată

doar până la răscruce.

Viorica Gheorghe

privește-mă în adâncul ochilor
sunt eu cea mică
PLECÂND!

Stampă
Silvia BITERE

La capăt, o lumină
De-abia începuseşi să te scuturi, ca o ninsoare leneşă
în munţi, că s-au trezit şi zmei, şi fluturi, să-ntindă fericirii
de zăpadă punţi.
Oh, tot sorbind dintr-un pocal de zare iubirea efemeră
a florii de cais,
s-au prăbuşit, mânaţi de disparare, în ochii tăi
ca-ntr-un hulpav abis.
Târziu te-ai furişat în viaţa mea ciudată; destinul peste cap
l-ai dat invérs
şi-ai descărcat vagoanele cu piatră în sângele-mi stricat,
frivol şi şters.
Cu mânuri tremurânde am cules piatră din lacrimi şi bolovani
din vis. Am reclădit pierdutul,
am dres tristeţile cu nepututul şi soarelui, în mine,
poarta i-am deschis.
La capăt, prin tunel mijeşte o lumină. Greşeala iartă-mi,
Doamne!
Şi-absolvă-mă de vină!

Cântec mohorât de primăvară
Sunt trist şi n-am motiv să fiu. În calendar se-anunţă
primăvară. Deşi nu cred că-i prea târziu
să te învăţ pe dinafară.
Mai simt parfumul tău pe haine, cum l-am simţit
întâia oară. Şi-aş vrea să-ţi desluşesc din taine şi să
te învăţ pe dinafară.
Privindu-te, mă zbat între extreme; tăcerea, grea,
a început să doară. N-am să disper.
Şi nu teme, am să te-nvăţ pe dinafară!
Sunt trist şi n-am motiv să fiu – în calendar de-acum
e primăvară! Pe case ploaia bate cadenţat. Şi ştiu
că nu-i târziu să te învăţ pe dinafară.

Costel Bunoaica
4. am scris o seamă de poezii proaste
despre suflete și alte chestii
m-am gândit adesea la nemurirea sufletului
și la alte chestii
și nu am ce să vă spun
ca să vă liniștesc setea de cunoaștere
am sucombat în suflet și el nu mi-a dat o cafea
că nu are că viaa e tristă
și-a-nceput
că iubirea e legată de suflet
că băutura întunecă mintea și de aici poezia
că nu credem în el destul și nu-i dăm ofrandă
adică iubire adică orbire adică durere
de unde i-am spus
pe mine nu mă interesează nemurirea sufletului
și alte chestii
nici marile iubiri nici marile războaie
când și cum s-a murit de-alungul timpului
pe mine mă interesează dacă azi am iubit un om
el să nu mă certe
5. așteptăm în fiecare zi să ne chemi pe nume în groapă
Doamne tu chiar nu știi că avem palmele bătute în cuie
de la ultima dezmembrare a fiilor tăi
toată zăpăceala asta enormă
în care ne-ai lăsat e de la tine
haosul și mila de noi sunt de la tine
iubirea ca un topor din Shining ieșit printr-o ușă
ca o lumină la cules de suflete
atâtea trupuri moarte și înviate în numele iubirii
fac roată cerc

În valuri grăbite şi neobosite,
vin şoaptele,
dulcile, înaltele;
le simt, le aştept şi le chem.
De arşiţa lor,
n-aş vrea, dar mă tem.
Ecoul vorbelor zvelte
îmi dă apă când mi-e sete,
mă-ncălzeşte când mi-e frig
şi-mi ia lacrima când plâng;
mă mustră clipă de clipă
că nu pot zbura c-o-aripă.
În valuri clocotitoare
vin şoaptele, dulcile, înaltele;
când s-or veşteji, spune-mi altele!

Florentina Vărzaru

***
vin obiecte, sensuri, vin cuvinte
le iei cum sunt, trăieşti drogat;
le-ntorci pe toate feţele, te-opreşti la ele
plug inutil cât nu e la arat
vin glasuri, frunze, gesturi
le iei şi bei cu ele până-n zori
le-ntorci pe toate părţile şi plângi cu ele
zorzoane care te obligă-ncet să mori
amar de-ai fi, zvârlit în pasta vremii
pe care limbă vei produce sensuri, glasuri
mişcat în sus şi-n jos printre eresuri
coagulat în nu ştiu câte masuri
plug inutil, cântând pe străzi aiurea
vin obiecte, sensuri, vin cuvinte
limbi şuierând în vânt, şi colţii morţii
umblând după călcâiul cel cuminte.
(21.06.1987)

Când

Pe tâmpla neliniştii
Tu poţi să-mi dai timpul vindecător de înstrăinare.
Înţelepciunea uitării,
spuneai,
e mai puternică decât trădarea.
Priveşte!
La răsăritul lunii,
pe tâmpla neliniştii,
mirarea umbrelor scutură clipele incendiate
în ţipătul pietrelor false.
Cu înfrângerile făcute ghem,
timpul coboară vâsla unor noi înţelesuri
chiar şi în frunze.

Promisiune
Îţi promit
că n-o să ating umbra de asfinţit,
nici nu o să abdic, ca zarzărul în grădină,
când bondarul se şterge pe umblet de ultima petală.
Chiar dacă nisipurile spaimei se strâng la uşa mea,
îmi amintesc că am suflet de pasăre
purtat numai primăvara printr-o pădure tânără,

când se bat ultimele cuie în palmele nopţii
când nu-ţi mai rămâne nici un cuvânt
ameţit de ninsoare şi suferinţă
când eşti numai simţuri
şi ele foşnesc prin preajmă
ca nişte spărgători versaţi
când între palmele voastre ascundeţi
o lacrimă cu ţepii fragili
şi gerul e doar lustrul singurătăţii materiei
sub care se-ascunde căldura
ca puiul de uliu pândind sub coajă
când navele lumii latră la beznă
şi-şi distrug fildeşul
în muşcătura stâncilor submarine
când în gravide copiii se-ntorc în somn
ca nişte busole cuminţi
atunci, doar atunci
eşti cel mai aproape
de perfecţiunea morţii
(12.12.1983)

Gheorghe DOBRE

Urmașii lui Alexandru Macedon, arcași ai cuvântului
(recenzie la volumul Omul acesta vine de undeva –
Poei macedoneni, editura Helis, Slobozia, 2017)

B

alcanii. De multe ori, acest cuvânt este greșit asociat
cu indiferena, cu ignorana, cu viaa trăită fără
căpătâi, cu seceta sufletească. Balcanicii trec doar
drept niște măscărici ai Europei, incapabili de valori înalte.
Nimic mai fals. În Balcani încă se trăiește în spiritul marilor
idei. Pentru că Balcanii au stat mai întâi sub semnul de bun
augur al Greciei Antice, leagăn al culturii europene, și abia
mai apoi sub zodia nefastă a Imperiului Otoman, de la care i
s-au tras toate neplăcerile, inclusiv percepia greșită asupra
spiritului balcanic.
Dovadă că balcanicii sunt încă oameni ai spiritului și chiar ai
Duhului, stă și volumul Omul acesta vine de undeva – Poei
macedoneni, selecie, prezentare, traducere: Dimo Naun
Dimcev (Dina Cuvata); Stilizare: Gheorghe Dobre, editura
Helis, Slobozia, 2017.
Cum a ajuns poezia macedoneană la Slobozia? Graie unui
schimb de experienă foarte rodnic, ce se perpetuează din
anul 2010 până în prezent. Astfel, din Arhivele Asociaiei
Culturale Helis aflăm că: ”În anul 2010 au fost la Veles Macedonia, Ioan Neşu (trecut între timp la cele veșnice) şi
Şerban Codrin; în 2011, tot la Veles, au fost Nicolae
Teoharie, Şerban Codrin şi Gheorghe Dobre, iar în 2012, la
Festivalul Internaţional de Poezie "Întâlnirile Racin", dedicat
poetului naţional Kocio Racin, au participat Gheorghe
Dobre şi Costel Bunoaica. Prilej cu care poeii ialomieni lau cunoscut pe Dina Cuvata, cu care s-au împrietenit
imediat, acela fiind și momentul de început al colaborării.
Anul trecut, la Festivalul Internaţional de Poezie "Întâlnirile
de la Struga", au fost invitaţi Gheorghe Dobre şi Nicolae
Teoharie. Gheorghe Dobre a fost laureatul ediţiei, iar revista
HELIS a fost răsplătită cu premiul pentru promovarea
colaborărilor culturale în Balcani. Foarte mulţi scriitori de la
HELIS au fost traduşi şi publicaţi în Macedonia. Toţi autorii
macedoneni apăruţi în antologie au fost publicaţi mai întâi în
HELIS”. Aceasta este, pe scurt, povestea din spatele
acestei cări. În continuare vom vorbi despre coninutul
volumului Omul acesta vine de undeva. Din punct de vedere
cantitativ, cartea reunește 34 de poei macedoneni. Din
punct de vedere calitativ, cartea reunește 34 de poei
macedoneni, a căror poezie se poate măsura cu poezia
oricărei alte ări europene.
Principala temă a poeziei macedonene o reprezintă
predispoziia spre trecut a poporului macedonean. Iar în
acest sens avem de a face cu două direcii antagonice: o
orientare spre trecut, tristă, melancolică, umbrită de
deznădejdea unui prezent neclar, cântată ca un prohod al
propriei lor istorii: ”Casa este în ruină/ Pusă la pământ/ Iar
poștașul strigă din nou/ Și lasă noi scrisori/ Pe pragul
aproape nevăzut”(Vesna Aevsca); ”Când un popor apune,
apune/ pentru istorie”, ”Drama macedoneană se naște/ în
clipa în care este tulburată unitatea spiritului” (Catia
Chulavcova); dar și întoarcere mândră până la izvoarele
demne ale poporului macedonean, cântată ca un imn de
slavă: ”Omul acesta vine de undeva./ Pe un umăr poartă
lumea,/ pe celălalt, Macedonia.// Pentru echilibru.”(Catia
Chulavcova); ”Noi suntem nepoii Pindului/ Și fiii Gramostei

Poeme cu Filip
1. merg pe străzi necunoscute
şi tac
tăcerea dezveleşte
un oraş ruginit
care se clatină în liniştea mea
merg mai departe
unde aş fi putut întreba ceva
nu este decât o biserică închisă
cu lacăt
aşadar
călătoria tăcută spre capătul luminii
s-a încheiat
sunt liberă?
2. există zile
când iubesc oamenii
există zile
când nu privesc pe nimeni
atunci intru în casa
lui Filip
şi cer o cafea
Filip nu mă mai cunoaşte
dar se preface că
şi lasă iar să se-nfiripe

și Moscopolei!/ Mormintele strigă” (Dina Cuvata); ”Ei, când
am fost în China.../ Ne întrebau: cine suntei, de unde
suntei?!/ Iar noi le spuneam: Tito, Iugoslavia, Macedonia/
Și ei înelegeau: Slovacia, Serbia, Latvia.../ Până când unul
dintre noi a zis:/ ALEXANDRU MACEDON/ Noi suntem
urmașii lui ALEXANDRU MACEDON./ Tocmai atunci au
îneles:/ cine stă în faa lor/ și cu cine au de-a face.../ Și
chipurile lor încremeniseră/ iar ale noastre se
luminaseră”(Hristo Petreski).
Este foarte interesant de urmărit cum la poeii macedoneni,
naionalismul stă în strânsă legătură cu sentimentul religios.
Sau poate este chiar invers: ”Așa cum păstorii din peștera
din Betleem/ Au devenit protectorii nașterii Tale,/ La fel și
aromânii din Macedonia și Tesalia/ Au fost oamenii care l-au
chemat și l-au așteptat pe apostolul Pavel./Avenit Pavel și a
spus Cuvântul/ Și a prins rădăcini pentru lume, a devenit/
Binele, Pacea, Credina și Sperana”, ”În jurul meu se
auzea:/ HRISTOS S-A NĂSCUT, ADEVĂRAT S-A
NĂSCUT!/ DAR DE DATA ASTA ȘI PENTRU AROMÂNI!/
Amin! Aleluia! Amin! Aleluia!”(Dina Cuvata); ”N-am putut săneleg/ Și nu-neleg nici azi/ Cu câtă însufleire am intrat în
acea sărbătoare/ Cu câtă mulumire/ Dumnezeului meu iam spus/ Ce am tăcut/ și ce am vorbit nestăpânit/ Așa că ma lovit un glas ascuit din ceruri/ și m-a făcut miere/ Care
zidește/ Care mută/ Sucește/ Întocmește predici/ Șinlocuiește clipa cu eternitatea” (Branco vetcoski).
O altă trăire înaltă ce se oglindește în versurile acestor poei
este dragostea, atașamentul faă de familie. Din păcate,
antologia de faă surprinde două momente dramatice ce
reliefează această trăire: ”În meteor m-aș fi prefăcut/ să
zbor pe cer/și să te caut printre îngeri./ Dacă presimeam
mai de vreme/ cum i se taie zilele/ nu din vina ta/ mă
nășteam după nouă muni/ și tot atâtea râuri,/ la un loc
ascuns și binecuvântat,/ ca să rămânem numai eu și cu tine/
- pentru totdeauna-mpreună”(Mișo Kitanoski); ”Numai la
înmormântarea tatălui meu/ Am putut să văd toate rudele
mele/ Cunoscui și necunoscui./ Doamne – Dumnezeule,
mi-am zis în gând,/ la câte înmormântări/ ar trebui să mai iau
parte?...”(Kire Nedelcovski).
În mod cu totul neobișnuit, dragostea dintre bărbat și femeie
este destul de slab reprezentată, cel puin în această
selecie. Dar atât cât este, merită citită și mai ales trăită:
”Încătușează-mă/ În cătușele/ Slăbiciunilor mele/ Închidemă/ În lumea unde/ exiști numai tu/ Ca să fiu fericit/ În exilul
meu./ Tu ești gustul/ Zilelor mele,/ Răceala fiecărei noi
diminei,/ Dulceaă în somnul bun,/ Gând fericit/ În asprimea
rece a lumii”(Zoran Peicovski).
Iar dacă din cele expuse până acum încă s-ar mai putea
crede că poezia macedoneană este una minoră, rămasă
captivă în curente ce aduc cu sămănătorismul românesc de
la începutul secolului trecut, în cele ce urmează vom
descoperi și puternice note de modernism și chiar postmodernism. Iar o primă dovadă în acest sens este folosirea
unei metafore cu vădite accente mistice, ba chiar din zona
misticii orientale, metafora celui de-al treilea ochi: ”Toate
acele drumuri bătute/ dintrodată le închizi într-un coșmar/
care se preface-n al treilea ochi./ În el se leagănă o viaă,/ ca
o piatră neobișnuită se scufundă/ în brae/ cu secretul ei
strălucitor./ Și simt că iarăși aleargă pe undeva/ acest al

prietenia noastră
îi vorbesc despre vrute şi nevrute
înviem anotimpuri
când se face toamnă
eu fug şi-l las în întuneric
sunt zile când nu vreau sau nu ştiu
să primesc nimic
3. Filip, mai ţii minte grădina cu ciocârlii?
eu mă plimb şi azi prin centru că umbra ta
e trainică pe-acolo
şi mi se aşază
domol în orbite
acum tu eşti egal cu tot
ce nu se mai întâmplă
4. ce ascunzi
în tăcerea asta, Filip
mai bine ai lăsa
să pătrundă
lumina
lucrurile ar căpăta contur
ca la facerea lumii
iar noi am deveni
o linişte
5. Filip, tu dai vina pe ferestre

în întuneric
nu devenim liberi
priveşte în jur
timpul e un zid prea înalt
pentru noi
şi
nici nu ştim ce-i dincolo
lumina ne linguşeşte
nu trebuie
să putrezim în amintiri privindu-ne pe furiş
tăcerea se face călăuză
6. Filip, viitorul nostru
este alb
pentru ce urmează
nu cred că ne ajunge o noapte
7. mergem pe dâre de melci
ca să păcălim timpul
tu, Filip, trişezi
ca de obicei
dar asta nu se pune
dacă urma o să dispară
tu te vei smulge brusc
şi o să te ascunzi
înainte ca lumina să se înmoaie

treilea ochi, poate/ prin crăpăturile lucrurilor mici/ acolo
unde durerea se așează ca un cosmos”(Todor Cealovski).
Ce poate reprezenta acest al treilea ochi? Poate fi o
metaforă a conștiinei, a memoriei sau chiar a morii. Și iată
cum poetul macedonean ne-a pus în faa unei dileme
demne de poezia unui Blaga, Arghezi sau Ion Barbu. O altă
metaforă foarte puternică este cea a zidului: ”Nu există zid
în care nu e nimeni,/ nu există zid în afara vremii./ Nu pier
semnele/ pe care le ascundem,/ semnele/ pe care le
ascunde sufletul”(Pande Manoilov). De asemenea, notele
unei filosofii populare răzbat și din versurile următoare:
”Este soră cu soarta/ este poate chiar soarta/ ce tremură la
fiecare mișcare a noastră/ și la ideile noastre nebune/ Și
când toate ne părăsesc/ ea doar rămâne cu noi/ vede și
suișurile și căderile noastre/ și înfrângerile și victoriile
noastre./ După moartea noastră/ trece în Alt ceva/ ne
părăsește/ aidoma esenelor trecute în nectar -/ din flori pe
care nu le mai știe”, ”Au refăcut-o din cioburi/ așa cum a fost/
Dar sufletul nu/ Au dat formă golului/ spaiul interior/ același
dintotdeauna/ au unit din nou toate liniile și ornamentele/ și
i-au redat vechea înfăișare și frumusee./ Numai sufletului îi
lipsea din descânt/ Fiindcă sufletul odată frânt/ nu se mai
lipește nicodată”(Iovan Strezovski).
Cât despre post-modernism, acesta se regăsește sub
forma unei poezii ce expune ad litteram pseudo banalitatea crasă a cotidianului, schemă poetică ce s-a
perpetuat la noi inclusiv în curentul douămiist: ”Îmi spune
vânzătoarea:/ ziarul gratuit Șpi/ l-au furat nu atât pentru
citit/ ci ca să aprindă focul iarna”. De asemenea, se poate
abia ghici în aceste versuri și un ecou de absurd; generat de
întrebarea: cum să furi un ziar de vreme ce este oricum
gratuit?
Așadar, poezia macedoneană atacă și capturează toate
curentele literare ce au circulat în această zonă geografică
de la începutul secolului trecut până în prezent. Ceea ce
spune enorm despre capacitatea poeilor macedoneni,
aparent izolai de lume, să ină pasul cu literatura mare,
europeană. De altfel, din succintele prezentări ale poeilor
se va vedea că unii dintre ei au efectuat stagii de studii
inclusiv în ările Europei Occidentale.
În final, trebuie să precizez faptul că această traducere a lui
Dina Cuvata, însoită de stilizarea lui Gheorghe Dobre, vine
ca o piesă necesară în puzzle-ul la care s-a lucrat de câiva
ani, fără ca cei ce au lucrat să știe că au în faă un proiect
comun, și anume traducerea în limba română a poeziei din
Balcani. Alte piese al acestui puzzle, ar fi: Malul celălalt antologie de poezie sârbă, secolele XX-XXI, traducerea de
Liubinca Perinat Stancova, Slavomir Gvozdenovici şi
Aleksandar Stoicovici, editată la editura Herg Benet, Bdin
urmat de Poemele americane de poetul bulgar Ivan Hristov,
în traducerea lui Claudiu Komartin, apărut la Casa de
Editura Max Blecher și Ritualul omului fericit – 18 poei
croai tineri, în traducerea lui Adrian Oproiu şi Goran
Čolakhodžić, apărută la editura TracusArte.
Așadar, Omul acesta vine de undeva este una dintre micile
cări mari, ce reușește să scoată la iveală puternicul fior liric
și disponibilitatea spre idei frumoase a Balcanilor.

nu te voi striga
voi rămâne aşa
ca o piatră
8. dilemele se zbat
în liniştea asta
care nu mai crapă
Filip, trebuie
să decojim tăcerea
altfel
nu pot uita distanţa
ei
9. îmi amintesc jocul
un cub pe care-l rostogoleam
spre marginea subţire
a singurătăţii
tu, Filip,
imitai lupii
mi se părea ciudat
şi-atunci luam asupra mea
povara tăcerii
10. am ales să uit,
Filip
când dormi într-un pat de copil
îţi dispar ridurile

Romeo Aurelian ILIE
e un experiment
pe care îl repet
când inima
mi se umple de cute
liniştea te strigă pe nume
nu îi răspunzi
de teamă
să nu te fi confundat
11. Filip, avem cu toţii o poveste
singurătatea asta are
şi ea o poveste
mă întrebi
de ce căutăm mereu drumuri închise
suntem (două) duminici lungi
într-un poem spre iarnă
12. Ştiai, Filip
în oraşul acesta
oamenii îşi măsoară
singurătăţile
cu fire de aţă
pe care le aşază
mărturii
pe ramurile copacilor fără umbre

Maria Dobrescu

Poezie
Să-i dau iubire?
- Să-i dau iubire?
- Să-mi dai...
- E murdară de noroaie...
- Să-mi dai așa, murdară...
- Vreau să te-ntreb...
- Întreabă.
- Ursita mai vreau să o-ntreb...
- Du-te și-ntreab-o.
- Să zicem că voi bate la ușă...
- îi voi deschide.
- Să zicem că strig...
- Voi veni.
- Dar dacă acolo-i nefericire?
- În nefericire.
- Și dacă trădez?
- Voi ierta.
- ”Cântă!” – îi voi porunci...
- Voi cânta.
- Să-nchizi prietenului ușa.
- Voi închide-o.
- Îi voi spune: ”Ucide!”
- Voi ucide.
- ”Mori!” – îi voi spune...
- Voi muri.
- Și dacă m-aș îneca?
- Te-aș salva.
- Dar dacă o boală ar veni?
- Voi răbda.
- Și dacă un zid s-ar înăla?
- Îl voi dărâma.
- Dar dacă un nod s-ar înnoda?
- Îl voi tăia.
- Și dacă ar fi o sută de noduri?
- Și-o sută.
- Iubire să-i dau?
- Iubire.

- Asta n-r fi posibil!
- De ce?
- Din pricină
că eu
nu iubesc robii.

Pe Pământul nemilos de mic
Pe Pământul
nemilos de mic
trăia un oarecare om mititel
Slujba lui
era măruntă
salariul lui
nespus de mic.
Și iată cum –
într-o minunată dimineaă –
bătu la el
în fereastră
nu prea mare părând
războiul...
I s-a dat un mic automat
și cizme mici i s-au dat.
O cască mică
Și-o manta mică –
pe măsură.
... Iar când el
căzu –
mizerabil,,
stângaci
în strigătul de atac
storcându-și
gura,
pe tot pământul acela
n-ar fi fost de ajuns
marmura
să fie cioplită pentru statuia

IDENTITATEA PE LITERA D
Cu mari paşi mă mut în identitatea proprie.
Cos amintiri.
În gânduri purtate, uzate…
Cu straie vechi şi piele aspră pe mâini.
Cu coperţi îngălbenite de cărţi pe care demult nimeni nu le
mai citeşte.
Şi fotografii lipite pe pereţii din camera mea…
Paşi palizi de multe plecări.
Cuvinte arhipline cu sensuri învechite.
Şi cum să fii liniştit când cineva se joacă cu intimitatea ta?
Preamult e prea de neajuns …

SOSIRI NEAŞTEPTATE
Sosirile neaşteptate umplu golul.
Noaptea înghite bănuielile.
Oraşul a devenit punct neimportant în spaţiul nelimitat.
Aruncarea obiectelor suficiente
înseamnă loc pentru cele necesare.
Foto-albumul nu-l umplem cu fotografii,
ci cu amintirile noastre.
De fiecare dată când plec la drum
cu mine iau câteva obiecte de îmbrăcăminte
şi amintiri.
Uităm paşii
celor care au plecat din vieţile noastre.
Poate că asfinţirile soarelui sunt mai sincere,
fiindcă ele sunt plecările noastre definitive.

VIAŢĂ CU FOLOSINŢĂ LIMITATĂ
Oamenii îngrădesc spaţiul în jurul lor,
Construiesc ziduri şi garduri,
Inventează graniţe,
Iar viaţa are folosinţă limitată.
Sunt zile când vechile ceasuri

în plină
grandoare!

Cântecul soldatului, din
filmul ”Răzbunătorii
imperceptibili”
Satan se plictisea
câteodată...
El bătu la ușa-ncuiată
a femeii soldatului
și-i spuse: ”N-ai teamă,
eu nu-i cer nimic,
aș vrea doar să mă hodin un pic,
să m-așez, să răsuflu un pic.”
Muierea cătanei de atâta vreme
în singurătate
l-a lăsat să intre pe Satan
și i-a pus pe masă bucate.
Peste an, în faa vetrei,
de cu zori
zâmbeau cinci,
poate șapte
drăcușori.
Am, printre altele,
această întrebare:
în ce-i vinovată nevasta
oare?
În ea de la naștere șade
un drac!...
Eu nu știu, nu știu, zău, ce să fac.
La scumpa mea dulce
m-aș reîntoarce
dar îmi stă dracul Mahno în drum –
n-am ce-i face.
Și-ntre timp trag din greu
la război

numără vieţile noastre
agăţate pe ziduri
deasupra capetelor noastre.
Sunt zile
când durerea devine tristeţe,
iar tristeţea se transformă în singurătate.
Când se golesc zilele,
rămâne tăcerea.
Sunt zile
Când, în praful bibliotecilor,
dorm vechile manuscrise.
Printre cuvintele din ele,
niciodată nu o să găseşti puncte.
Sunt zile
când vuietul din sufletele noastre
este mai mare decât linişte zilei.
Gălăgia trecătorilor este ceasul
Care merge cu folosinţa limitată
A bateriei.
Sunt ochi însinguraţi
care caută adăpost
şi feţe somnoroase
care permanent dorm în trenuri de noapte.
Toate fenomenele în plus
se întâmplă într-o milisecundă.
Sunt zile când suntem singuri
şi casa noastră e departe, undeva.
Acele zile sunt zilele cu folosinţă limitată.

DRAGANA EVTIMOVA
Selecţie şi traducere:

Dimo N. Dimcev
Stilizare: Gheorghe Dobre

eu, soldatul, săracul;
tu, Marusea,
nu crede
în dracul!

Vreau
Și eu
trist și vesel, în zarea albastră
bucurându-mă
sau replicând
cuvinte vreau să găsesc
mai bogate
decât toată recolta noastră!
Ca și cum străină mi-ar fi
firea mea
înfruntându-mă
se întărește,
vreau să găsesc cuvinte –
mai vaste
decât drumurile de lapte
ale galaxiilor!
Tușind și scuipând
palid refuzând
orice afiliere
nu știu vreodată
să mă dau bătut
vreau să găsesc cuvinte –
mai tandre
decât creștetul noului-născut!

Robert Rojdestvenski
(Rusia)
Traducere din limba rusă: Adrian Bucurescu

Poveste cu trei fete și un bărbat
Bărbatul cu barbă modernă aștepta pe patul de jos al
unei cușete de tren care mergea departe. Barba lui era
prea mare, dar nu obosea din a o mângâia, cât aștepta să
se instaleze ordinea în cușeta vecină, în care el trebuia
să-și facă somnul în această noapte. Lumea umbla năucă
pe hol. Multe bagaje, oboseală, nerăbdare de a intra în
lumea viselor. Spaiul cușetei s-a umplut dintr-o dată. Au
mai apărut și două tătăroaice bătrâne care mergeau la
băi. Aveau locurile de jos. Erau fericite că nu trebuiau să
urce scara metalică care să le ducă într-un ”paradis”
feroviar. Bărbosul trebuia să plece. Nici aerul se pare că
nu îl mai voia. Se chinuia să se extragă din mediul
neîncăpător, dar fetele apărute recent încurcaseră
complet lucrurile. Se vedea că nu știau ce trebuie să facă,
unde să se așeze, unde să-și depună propriile trupuri și
bagajele. Tătăroaicele au preluat comanda. Au început să
traseze ordine pe care fetele neiniiate le executau
politicos. O bătrână chiar încerca să ascundă un troler
burduhănos, dar, după un gâfâit scurt și un gest de
odihnire a inimii, și-a abandonat orice bunăvoină. A spus
că are probleme cu inima și a invitat-o pe una dintre fete
să-și așeze bagajul. Printre propoziii spuse în limba lor de
neîneles, fetele au realizat că bătrânele nu vor să fie prea
deschise. Propoziiile benigne le rosteau în română, dar
între ele vorbeau în limba lor. Râdeau, erau entuziaste.
Fetele se gândeau că râd de ele.
Și-au luat fiecare perna și păturica. Păturica nu
era ca cea din copilărie, de care puiul de om nu poate să
se despartă niciodată, dar era curată și călduroasă și era
nevoie de ea, pentru că noaptea asta de sfârșit de aprilie
era foarte rece. S-au așezat în cutiile capitonate. Era ca o
expoziie de trupuri umane pe care le puteai privi,
călătorind prin holul strâmt. Expoziia din cușeta asta era
frumoasă. Predomina tinereea. Bătrâneea era anulată de
prospeimea fetelor. Una înaltă, cu părul lung și cozi
frumos arcuite la ochii de un albastru banal, alta micuă,
cu o geantă mai mare decât ea, cu niște ochișori jucăuși și
precum frișca. Ce-a de-a treia, cea mai tânără dintre
toate, se ascundea într-un palton pe care nu voia să îl
dezbrace. Era neîndemânatică, ar fi vrut să-și agae
undeva paltonul, dar se jena să vorbească, să întrebe
ceva.
Acum era liniște. Fetele își luaseră în brae
telefoanele și luminile acestora le reflectau starea de bine.
Erau bucuroase că până acum totul decursese bine.
Noaptea de-abia începuse și fetele nu se speriau de cele
zece ore pe care aveau să le petreacă într-o cămăruă
plutitoare pe șine. În altă parte a vagonului, niște elveieni
se bucurau de viaă, cu muzică, gălăgie și ceva alcool.
Șeful de tren îi pregătise pentru ce putea fi mai rău la o
călătorie cu trenul: întârzierile românești. Le spusese asta,
gândindu-se la clișeul cu ceasurile elveiene, dar tinerii
aceștia nu păreau să aibă ceva de-a face cu naia
elveiană, ci cu apucăturile specifice vârstei: zgomot,
extaz și voie-bună. Și păreau că aici uitaseră că sunt
elveieni. Se bucurau de tineree, cât puteau ei să

îneleagă că ea nu e un merit și că li se cuvine atâta timp
cât știu s-o consume cu folos. Elveienii nu adormiseră.
Fetele se retrăseseră în telefoane, purtând monologuri
interioare (pe care doar naratorul ăsta obosit le știe) și
confecionându-și propriile monodrame în care fiecare
avea un rol cât mai important. Nici nu bănuiau ele ce mari
creatoare erau. Fata cu ochii conturai artistic se gândea
ce frumos va fi acolo departe, se vedea în camera de
hotel, în halatul călduros, așteptând să treacă ploaia. Fata
cu geanta mare dorea ca vizita în orașul cosmopolit să se
termine cu bine, să ia o notă mare la concursul pe care
trebuia să-l susină, se vedea premiantă și își pregătise
chiar discursul de învingătoare. Concursul era singurul
lucru ce le unea pe cele trei fete. Fata cea mai copilă
dintre toate își scosese ceva de mâncare, întrebase, de
complezenă, dacă mai vrea cineva ce mănâncă ea și cu
lacrimile aproape iindu-se în colul ochilor, se visa cât mai
repede acasă în braele mamei, în camera ei, în lucrurile
ei. Era prima ieșire în lume, departe de casă, cu un
concurs în faă pe care nu știa dacă o să-l treacă bine. Se
temea de eșec. Se temea de ce o să spună colegii, părinii
sau profesoara care o pregătise. Era sigură că o să-i
administreze o lecie de dirigenie în care îi va spune de
încrederea și timpul investite, bla, bla, cine avea chef să
asculte atâta vorbărie? Avea femeia asta un debit ceva de
speriat și mezina grupului nu putea să nu se gândească la
cearta de după concurs. Gândurile ei au fost întrerupte de
sforăiturile uneia dintre bătrâne care adormise profund, iar
fata cea mică era invidioasă pe liniștea psihică a femeii
din patul-cutie de sub ea. Părea că nu are nicio grijă, nici
măcar gândul că urmau să coboare, spre dimineaă, într-o
gară mică. Gândul ăsta îl preluase fata cea mai copilă
dintre toate care de-abia aștepta să se elibereze cutia
femeii. Tot nu putea să doarmă, așa că avea de gând să le
trezească ea pe colocatarele adormite.
Bărbatul cu barba modernă dormea de mult,
bătrânele tătăroaice coborâseră și ele după ce se
ofuscaseră că șeful de tren nu le trezise, dar nu uitaseră
să îi mulumească fetei vigilente ca un ceas deșteptător.
Dimineaa era aproape. Se vedeau bucăi
trandafirii din ziua ce urma să vină. Departe, într-un oraș
mare, fetele, trei ca în poveste, nu plecau după un prin, ci
într-un turnir al cunoașterii. Erau speriate, fiecare în felul
ei, dar tăvălugul fusese pornit. Ce trebuia să se întâmple
se va întâmpla. Încercările de a mai repeta ceva teorie,
exerciiile din gând, nu mai valorau nimic acum. Era mai
bine să privească fiecare în sertărașele personale, să
cotrobăie după informaiile importante și să le ină bine
acolo, să nu fie pierdute din cauza unui virus distrugător.
În orașul cel mare și multicultural, le aștepta o
însoitoare agitată, ce plimba în mâini o sacoșă portocalie,
cu sigla editurii celei mai umane, și privea în toate pările
după ali musafiri. Taxiul le-a depus pe toate la hotel, unde
însoitoarea le-a dat în loc de pâine și sare niște cornuri
proaspete, gata făcute din aluaturi congelate. S-a rugat de
ele să le deconteze costul taxiului, dar fetele, mândre ca

Gânduri

Surprinsă de atâta agitaţie, Câmpia, ca o mireasă, face
feţe, feţe, alternând culorile obrajilor, creând o adevărată
simfonie. Şi în acest nemărginit freamăt cuvântul prinde
formă, culoare, sens prezentând-o în toată frumuseţea,
spre a fi cunoscută şi spre neuitare.
Pagini după pagini, vin să surprindă beţia de culori, mirajul
creat, vraja răspândită, veşnicia şi totodată tinereţea Ei, în
perpetua înlănţuire cu râul, spre a o arta lumii în toată
splendoarea.
O nouă filă în cronica cetăţii, scrisă cu multă dragoste vine
să deschidă a cincisprezecea epopee a comuniunii dintre
om, râu şi câmpie, o comuniune de suflet, de spirit şi de
viaţă, în această parte de lume ce se deschide cunoaşterii
graţie lor: Ion, Grigore, Gheorghe, Titi, Nicolae, Daniel,
Loredana, Florin, Ştefan, Vasile, Şerban, Vitalie,
Alexandru, Lili, Constantin, prizonieri ai dragostei
nemărginite faţă de Ea.

Dimineţile sunt din ce în ce mai calde, iar roua străluceşte
pe firele de iarbă asemeni boabelor de mărgăritar.
E luna mai! Câmpia s-a îmbrăcat în verde pregătindu-se
de nunta cu Cerul. Pe straiele-i noi apar scântei de
culoare astfel că nici cel mai iscusit pictor n-ar fi reuşit o
asemenea armonie. Totul e cântec, vis, vrajă!
Dansul ritualic al iubirii s-a dezlănţuit în ritmuri ameţitoare.
Salcâmii îşi fac de cap răspândind arome îmbătătoare, iar
teii crăpând de invidie cearcă să le ia locul în înlănţuirea
miraculoasă de parfum şi culoare.
Adunaţi de bună voie între zidurile cetăţii Helis, menestreli
fără simbrie se întrec în a încăpea în graţiile celei căreia
de ani de zile îi tot fac curte, sperând că ea, Câmpia se va
lăsa sedusă.
La poalele cetăţii, Ialomiţa, simţind vraja ce a cuprins
Bărăganul, fierbe de nelinişte trimiţând ameninţător spre
cer fuioare de abur ca nu cumva vreun peţitor să-i fure
perechea căreia încă n-a reuşit încă să-i împărtăşească
dragostea de-o viaţă. Singur, râul tremurându-şi undele de
teama unei eventuale pierderi, îmbrăţişează Câmpia în
ceaţă spre a rătăci drumul celorlalţi pretendenţi.
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niște provinciale rănite în orgoliul personal, au respins
radical gestul, încercând, în același timp, să scape de
sfaturile femeii localnice, devenită prea obositoare, după
un drum lung cu trenul.
Și a fost și concursul și au fost și plimbările prea
lungi, dar atât de romantice pentru vârsta lor, pe care o
întâlneau acum ca pe o altă femeie din viaa lor. La
concurs cele trei fete au declarat că au făcut tot, dar
această vocabulă avea înelesuri atât de diferite. Mezina
fusese cel mai aproape de adevăr, celelalte plânseseră
puin la telefon când îi explicau profesoarei nemulumite
motivele rezultatului odios. Dar viaa e făcută mai ales din
eșecuri și leciile pe care acestea le oferă sunt cele care te
trezesc din amoreală. Așa cum se întâlniseră cu propria
tineree romantică în orașul îndepărtat, așa cunoscuseră
și eșecul, doar academic, de data asta. Tinereea era o
femeie frumoasă, îmbrăcată în multe culori, în voaluri și
blugi zdrelii. Eșecul era un bărbat tare urât, care te
adulmeca, îi dădea târcoale când erai nepregătit, dar îl
respingeai vehement și încercai să te convingi că nu va fi
în veci cu tine. Tu ai o lume de cucerit și o viaă ca-n
poveștile motivaionale de trăit, nu e loc deloc în visurile
tale decât pentru succes. Cineva a câștigat, două dintre
ele au pierdut, de data aceasta.
Fetele s-au întors în cușeta noctambulă, pe
drumul pe care acum îl știau mai bine. Și cum viaa le
aranjează pe toate și în ficiune, vecin de pat suprapus lea fost bărbosul pe care
l-au așezat imediat la începutul poveștii acesteia, când
fetele erau mai mici și mai neștiutoare. Acum ele au știut
cum să aranjeze spaiul restrâns, cum și unde să se
așeze în așa fel încât să nu deranjeze, să nu strice fengshuiul încăperii. Mezina și-a așezat cu îndemânare
paltonul în agăătoarea generoasă, fata cu ochii la fel de
machiai ca la început și-a pus telefonul împopoonat în
priză, iar cea cu geanta mult prea mare și-a scos dintre
bagaje un iaurt numai bun de băut, a mers la baia
neprimitoare, din capătul culoarului trenului, s-a întors
între cearșafurile scoase din plastic și a adormit, ascultând
povestea victorioasă a colegei de cușetă și de întâmplări.
A visat că sora sa și bărbatul cu barba modernă o
așteptau în gară, cu o cupă strălucitoare și o îmbrăișau,
bucuroși de revedere. În vis, poate în realitate, suna
telefonul pe melodia lui Justin Bieber și ea se chinuia să
îneleagă ce era cu bărbatul ăsta, de ce tot apărea în viaa
ei.
Bărbatul cu barbă modernă s-a trezit, a coborât
din cerul cușetei ca un vrăjitor, și-a scos dintr-o pungă
ghetele, ambalate pentru a proteja nasurile sensibile ale
domnișoarelor, s-a încălat pe hol, a spus la revedere și a
dispărut în aburii dimineii, așa cum intrase în vieile unor
fete nerăbdătoare să trăiască tot ce le dă viaa.

LOREDANA STAN

Pantunuri
564

542
553
Lângă poarta fostului ceair
O cişmea vetustă supurează.
Înhăitat cu preotul de mir
Am furat aici o iapă brează!
543
Zăpada se topeşte de vânt în stepa vastă
Şi spre derele caii sălbatici trec buluc.
Înviorat, la rându-i, gorganul trac m-adastă
Şi fără preget gândul mă bate să mă duc!

544
Morilor din vechea urbe termopane li se pun
După ce au fost o vreme în paragină lăsate.
Mi se pare că e timpul să-mplinesc un vis străbun
Şi m-apuc să-i scriu câmpiei un poem de libertate!

545
Nebunul ce dă-n lături grătare de rigole
Se bucură să vadă pietoni în gropi căzând.
Mi se-nteţeşte suflul bolnavelor sistole
Ca în coşmaru-n care cu moartea stau la rând!

546
În pulsul sevei de mesteacăn ţâfnoşii muguri vor plesni
Să acompanieze trilul dintâi al filomelei oarbe.
Visez că beau un vin pe care strălucitoarea Hwang Jin-Yi
Mi-l toarnă-n timp ce din privire se tot preface că mă soarbe!

547
Cântă greieru-n crevasă
Pentru primii fulgi ce cad.
Timpu-n grija mea te lasă,
Prea frumoasă Soledad!
548
Plicu-nfipt în poartă
Zace mohorât.
Moartea nu te iartă,
Fiscul - nici atât!

Pe lac trosneşte pipirigul
Sub şfichiul crivăţului crunt.
În mine se-nteţeşte frigul
Singurătăţii care sunt!

În cinstea Paştelui ce vine ciobanii vând prin pieţe miei
Aleşi întru răscumpărarea reiteratelor păcate.
Mă pun cu moartea-n ecuaţii de gradul unu, doi şi trei,
Dar cum pe casă-mi cântă cucul le las mereu nerezolvate!

565
554
Măicuţa tânără răsfoieşte, discretă,
Cărţi optzeciste care nu se vând.
Am vaga bănuială că-i poetă
Şi mă retrag cu chipul ei în gând!

La începuturi bizantinii au pus icoanele pe foc
Ca să le reinstaureze cu şi mai aprigă fervoare.
Aş vrea să pot aprinde timpul când nu te cunoşteam deloc
Spre-a fi cu tine şi-n trecutul ce nefiind comun mă doare!

566
555
Îi cresc doi brazi spitalului în prag.
Unul e verde, altu-i cenuşiu.
Mi-i închipui făcând rămăşag
Dacă ies sau nu ies în sicriu!

Nu fum ieşea din horn, ci norul
Se odihnise-o clipă pe.
Mă-ntreb înfrigurat: fiorul
Iubirii noastre unde e?

567
556
Vântul scutură parfumul
Teilor de la castel.
Mai sărac de paşi mi-i drumul
De când zilnic rup din el!

Sătul cumplit de aşteptare
Îi dă oglinzii ceasul bir.
De-atât non-eu mi se năzare
Că-mi cântă moartea la clavir!

568
557
Bătrâna gazdă muribundă
Doreşte-o ultimă cafea.
M-abat pe strada ce se-nfundă
Direct în tinereţea mea!

Pe-aleea cimitirului turcesc
Se-ntrec în fast cişmele numeroase.
De ce să-ţi spun acum că te iubesc
Sperând că moartea vreme o să-mi lase?

569
558
Se dau în lături norii la amiază
Şi soarele zâmbeşte avar şi evaziv.
Încep să scriu şi câinele-ncetează
În parc să mă mai latre agresiv!

Îngheţul ţine florile captive
În mugurii ce-astfel le ocrotesc.
Nu socoti nicicum că-s punitive
Momentele când nu te amăgesc!

570
559
Respiră greu bătrânul muezin
Pe tot mai lunga scară spiralată.
În dreptul minaretului mă-nchin
Să nu ajung la vârsta-i niciodată!

Secunde-lacrimi curg din ornic
Să stea cu moartea la taifas.
Tenebrele-mi atacă spornic
Privirea ce mi-a mai rămas!

571
549
Fără far la proră,
Vasul va pieri.
Moartea te devoră,
Fiscul - şi mai şi!
550
Timpul n-are scrupul,
Statu-i idiot.
Moartea-ţi cere trupul,
Fiscu-ţi fură tot!
551
8 Martie. Post festum. Fum.
Tarabe goale. Câini în lese.
Tristeţi. Păreri de rău duium.
Orgolii. Despărţiri. Metrese!

560
Atotcontaminantă, re-ntinereşte firea
De cum zăpada urcă în primii ghiocei.
Cu lacrimile viei tăiate-mi spăl privirea
Şi văzul mut al gliei se mută-n ochii mei!

Hazardul bagă beţe-n roata
Norocului pe veci dator.
Avea priviri albastre tata,
Dar mi-a lăsat doar noaptea lor!

572
561
Într-un azil se stinge profesorul de sport

Fără să-şi treacă anii, orgolioşi, de sută.
Prefer ca lumânarea aprinsă-n plus pe tort
Să-mi fie chiar de tine la căpătâi ţinută!
562
În toate crâşmele din urbe se-ntâmplă mese funerare
Şi morţii pentru două ore nesăbuit de vii devin.
În intervalul cu pricina pornesc aiurea la plimbare
Şi nu mai ştiu la care tagmă din cele două aparţin!

La un picior de pod, escală
Un înecat străin făcea.
Fiinţa mea de tine goală
Cu spectrul morţii se umplea!

573
Zgâlţâie-ambulanţa muribundul
Cât să-i sară sufletul de tot.
Plâng neconsolat când din străfundul
Inimii e musai să te scot!
574

563
552
Îşi dă arţarul roşul viu
Pe griul crengilor deşarte.
În mine s-a făcut târziu
De când pustiul ne desparte!

Maşina mortului celebru zace-n garaj de zece luni
Şi-aşteaptă ca fantoma sobră s-o scoată iar pe strada mare.

Din cuibul bietei rândunele alung perechea de lăstuni
Şi pe pietroiul de la poartă aprind o nouă lumânare!

Cătunul şi-a pierdut nebuna
Şi, dintr-odată, totu-i trist.
Cum pot să spun că mi-e totuna
Cât nici eu nu prea mai exist?
Ion Roşioru

Proză & poezie
Bășcălia vs. ironia
Bășcălia nu este o temă interesantă și nici plăcută despre
care să se poarte dezbateri academice.
Dar este o realitate din care unii își fac un titlu de glorie;
se cred superiori celor spre care își îndreaptă săgeile
otrăvite și o consideră o dovadă de inteligenă. Or,
bășcălia nu-l face pe cel ce o practică nici interesant, nici
inteligent și nici mai agreabil.
Cu toate acestea, bășcălia este des folosită și chiar
apreciată de omul de rând. Bășcălia este denumită de unii
și un fel de “mișto”, de luare peste picior, de zeflemea.
Este însă și un mod de a-i domina pe cei în mijlocul
cărora se află, o armă de atac și intimidare împotriva
adversarilor, mai ales politici și o modalitate de a te face
“plăcut”, de a căpăta simpatie și susinere, chiar voturile
alegătorilor.
Bășcălia este însă o dovadă de superficialitate.
Din păcate așa au reușit unii să câștige cel mai mare
număr de voturi și au ajuns la putere, ulterior însă
dovedind că le lipsesc calităile unui autentic demnitar.
Muli politicieni de la toate nivelurile fac tot felul de glume
și glumie, unele total nepotrivite, ca să mă exprim
elegant, și în loc să-și atragă simpatii, devin și mai
antipatici.
Unii confundă bășcălia cu ironia; dar între ele există o
deosebire esenială. Ironia este profundă, denotă
inteligenă și cunoaștere, nu urmărește înveselirea
mulimii și este folosită în împrejurări în care se impune și
se urmărește de către una dintre pările care se confruntă,
să sancioneze pe cealaltă pentru punctul ei de vedere și
să-și întărească poziia și în această manieră. Bășcălia
prost plasată poate provoca scandaluri, cum a fost recent,
cazul unui fost sportiv celebru care după ce a făcut
afirmaii insultătoare faă de o sportivă străină azi celebră
și ea, s-a scuzat că a fost o glumă. Chiar dacă a fost o
glumă, a fost o glumă proastă, făcută de către un personaj
care este de felul lui bășcălios, și care oricând poate să
declanșeze un scandal, care în anumite împrejurări poate
să ducă la reacii antiromânești, mai ales că în ultima
vreme, în unele ări mai mult sau mai puin aliate,
manifestările antiromânești sunt din ce în ce mai agresive.
Este bine ca cei care au o mare popularitate și ale căror
vorbe produc reacii cu conotaii politice ori interumane, să
se abină de la bășcălie și orice fel de glume, mai ales faă

UN DAR…
Am vrut să-i fac un dar de sărbătoriun poem
pe care tu nici n-ai vrut să-l citești
de teamă ca această lectură
să nu echivaleze cu o infidelitate
conjugală…
Am vrut să-i fac un dar,
ca un pachet
învelit în iplă roșie
precum obrajii tăi
care s-au aprins brusc, în public,
atunci când i-ai trădat sentimentele…
i-am trimis pe internet,
pe un site, versuri
la seciunea ,,Poezie de dragoste”…
De atunci, acel poem,
acolo, în eter,
așteaptă să fie citit de tine
așteaptă
în memoria unui satelit rece, din metal,
în cosmos,
ca un ipăt disperat de singurătate,
neauzit de nimeni, în noapte!...

NOSTALGIA
SALCÂMILOR…
Ca timpul să nu mai treacă,
și florile de salcâm să se mai scuture
măcar într-o noapte,
am întins între crengile arborelui sacru
o capcană cu zimţi şi arc de oţel,
să captureze ceasornicul nopii, lunasă nu mai răsară și să nu mai apună,
s-o ţintuiesc pe cer!
Dar, se pare că luna,
asemenea unei vulpi
şi-a ros singură piciorul, să scape,

de cetăeni ai altor ări. Și în general, cât mai puină
bășcălie, dacă se poate. Sunt lucruri, totuși, cu care nu se
glumește, fiindcă de regulă, o glumă proastă strică tot.
Chiar și relaii între state.

Chemare la muncă

Cu nesfârșită nostalgie
se va roti sufletul meu
precum un zmeu de hârtie
legat cu sforile amintirilor,
se va roti
indecis, neștiind
încotro s-o apuce,
înspre stele,
sau spre pământul împodobit
cu salcâmi înflorii…
Când mă voi întoarce ,,acasă”
în neant,
uneori voi simi o tristee neărmurită,
un dor nespus, o premoniie,
de parcă acolo, departe, pe pământ,
e primăvră
și înfloresc salcâmii…
Poate că, jumătate din sufletul meu
va rămâne aici
ascuns printre florile de salcâm,
iar cealaltă jumătate se va rupe și va
zbura înspre stele...

Dincolo de speranţă
îmi era de ajuns
o lopată de zăpadă
pe masa de lucru,
la lumina căreia
să pot scrie un poem...
Disperat

Utilitate

Muciuline! Ia ieși pîn'afară!
Care ești, mă?
Eu, Magul.
Ce vrei?
Ca să vorbim.
Ce?
Vezi tu.
uică ai?
Am.
Atunci, așteaptă!
Nu trece mult și din căsua dărăpănată, o odaie, cu ușă și
fereastră, și astea într-o rână, apare o arătare, întâi un
cap acoperit cu un fes cu ciucurele atârnând spre ceafă, o
faă păroasă cu gura strâmbă și goală, și niște ochi zgâii
și urduroși. Restul, zdrene și murdărie.
Unde –i uica? S-o văd.
Magul își duce mâna la sânul hainei și scoate o juma de
plastic, cu o băutură incoloră. Cum o vede, pe faa lui
Muciulin apare un rânjet. Se repede la sticlă, înfige mâna
în ea, îi scoate dopul și-și toarnă pe gât cam până la
jumate.
Apoi, îi pune dopul și o bagă în buzunarul de la spate al
pantalonilor. Se așează pe o buturugă și zice:
Ce vrei, mă?
Măi, Muciuline. Noi am avea o treabă cu tine.
Ce treabă ?
Noi ne-am gândit să-i dăm ceva de lucru.
Mieee?
Da. ie.
Nu-mi trebuie. Mi-ajunge cât iau din pomeni.
Căutai-vă alt prost, care să muncească pentru voi.
Dar ai putea să intri și tu în rândul oamenilor, să
trăiești ca noi, sătul, curat, apreciat de sat.
V-am zis. Nu-mi trebuie. Mă simt mai bine așa, în
jegul meu. Mă culc când vreau, mă scol când vreau, plec
unde vreau. Și acu' cărai-vă!
Le întoarce spatele și dispare în casa lui dărăpănată,

şi-a scoborât, şchiopând,
lăsând pete de sânge pe boltă, până în
zori,
când s-au scuturat
ultimile flori de salcâm
lăsând în ărână
un giulgiu alb!...

LUMINA

lăsând în urmă-i un zgomot de picioare târșâite și un
miros de-i muta nasul.
Magul le zise celorlali:
Hai mă, că ăsta nu-i întreg la cap.

îmi dactilografiam poemele
la claviatura ceruluistelele,
singura mașină de scris
care nu putea fi considerată
un corp delict!...
Și totuși,
unica lumină care se ridica
în noapte
erau locurile
unde îngropaseră
mașinile de scris…

SUB LUMINA
LUCEAFĂRULUI...
Un pumn de făină,
un opai,
singurătatea
și nemurirea…
Ardeam în acele nopţi disperate şi sterpe
viaţa îmi pâlpâia
pe foaia albă de hârtie
ca o lampă
pe vreme rea,
şi , deodată,
nesperat,
după atâtea tăcute aşteptări,
se năştea,
ca într-o iesle,
un vers!
N-am reușit să construiesc
decât această cocioabă din metafore
iluminată doar
de apropierea morţii…
Sufletului meu
i se va da drumul
într-o pirogă,
și va arde în noapte

Într-un film de ficiune, planeta Pământ îngheaă cu tot ce
există pe ea și câiva supravieuitori se adăpostesc într-o
bancă. Ca să supravieuiască trebuia să aibă foc aprins
continuu și pentru asta trebuia să ardă tot ce aveau la
îndemână, inclusiv bancnotele din depozitele băncii.
Supravieuitorii au dat banilor, în noile condiii altă
întrebuinare, folosindu-i drept combustibil, arzându-i. Așa
trebuie făcut cu toate lucrurile, când nu mai sunt utile ca
până atunci, le trebuie dată o altă întrebuinare, o altă
destinaie; la fel și cu oamenii, mai ales cu cei în vârstă; le
trebuie date alte roluri sociale, corespunzător cu
capacitatea și posibilităile fiecăruia (cu excepia celor
total dependeni); nu trebuie trecui, mai ales cei vârstnici,
în categoria “inutili“.
Imediat după 1989, un politician și-a înfiinat un partid cu
tentă social-liberală și a declarat că militează pentru ca
orice persoană să aibă un rol în societate. Ulterior, partidul
respectiv a dispărut, iar politicianul în cauză a ajuns la alt
partid și a uitat ce declarase anterior. Ideea însă rămâne.
Oamenii au și ei valoarea lor, iar rolul social pe care îl pot
avea este ca o valoare de întrebuinare, în cazul lucrurilor;
nu trebuie “aruncai”, pur și simplu, așa cum facem uneori
cu lucrurile, considerându-le ca inutile, căci multe încă mai
pot fi de folos milioanelor de săraci. Ca și lucrurile,
oamenii pot fi reevaluai și repartizai spre activităi utile,
necesare, cu plată ori fără plată, sub formă de voluntariat,
așa cum se practică deja în toată lumea. De fapt, când se
vorbește de “punere în valoare“ se înelege, în general,
folosirea la valoarea ori, după caz, la capacitatea reală, a
ceva ori a cuiva, iar asta depinde de voina și priceperea
conducătorilor, a managerilor. Nimeni și nimic nu trebuie
considerat inutil, dacă evaluarea se face cu discernământ
și cu bună-credină.

peste apele Delteijertfă
sub lumina Luceafărului...

REFACEREA VIEŢII
Zadarnic fac descântece, vrăji:
presar boabe de smarald
pe pământul îngheţattoată magia din lume
nu mai poate face să răsară pentru tine
în primavera următoare
măcar un fir de iarbă!...
Mătur pânzele de păianjen
şi şterg praful cu o cârpă
de pe sicriul timpului!...
Doar vântul morţii boceşte, vuieşte,
iar eu te strig
şi te chem înapoi
de la masa de scris
care a devenit o lespede de mormînt
în care cioplesc versuri,
iar eu te chem înapoi
de la Cuvântul care-a fost la începuturi.
Înmoi peniţa ca-ntr-o călimară
în inimă ,
și de acolo scot cuvinteleversurile se înalţă
ca nişte lilieci
de parcă sufletul mi-ar ieşi din trup
şi ar zbura înspre stele, înspre tine,
căutându-te,
noapte de noapte,
mă scurg de cuvinte,
ca un sinucigaş
până când cerneala se termină,
până când mă cuprinde infarctul realităţii
iar spre dimineaţă, moartea
se aproapie de masa mea de scris
şi-mi face transfuzie

g. alex
din sângele ei negru,
şi eu continui să scriu
căutându-te, strigându-te
din călimara neantului!...
care este sursa
din care toate au izvorât
şi în care toate se-ntorc
ca să renască din nou!...
Şi eu te mai chem
de la Steaua Polară,
atât de statornică martoră neclintită
sub care şi-au jurat credinţă
generaţii întregi de îndrăgostiţi!
Şi din acest mare cadran al cerului nopţii
cad în hăuri
precum stelelecifrele, pendula şi limbile veacurilor…
Înmoi peniţa şi scriu un cuvânt
cu o târzie şi neaşteptată
tresărire de viaţă,
şi aşa încep, cu durere,
aşa-zisa ,,refacere a vieţii!”…
Şi, poate doar
câteva versuri
aprinse, pe vremuri, din lumina ochilor tăi
nu vor fi scuturate ca frunzele toamnei
de vântul morţii
care încă ţiuie, vuieşte
deasupra mesei mele de scris,
poate că un poem
se va înălţa peste mlaştinile şi stufărişurile
Lethei
ca o nouă constelaţie
în formă de nufăr alb singurul dar
pe care ţi-l voi face vreodată!...

PAUL SÂRBU

Galben
În alb și galben, asemenea schielor lui Botticelli, cartea pe
care i-o prezentase Teodot era cu adevărat o raritate.
Publicată la Berlin în 1921, ea cuprindea reproduceri după
cele nouăzeci și două de pergamente, atâtea câte s-au
păstrat. Originalele se află la Berlin și la Vatican, dar în
proporie covârșitoare mai ales în primul. Abisul Iadului
sau Harta Iadului, una din puinele schie pe care pictorul
a așezat și culoare, a rămas printre clerici. David îl simea
pe Botticelli după senzaia produsă de ilustraiile la
Infernul, fiind prima lui întâlnire cu pictorul Primăverii; una
apăsătoare. Chiar și textul lui Dante fusese în mintea lui
filtrat prin ele. În definitiv, felul și ordinea în care ajunsese
să le cunoască își lăsase amprenta asupra gândurilor lui.
La început a fost părintele Teodot și poveste lui despre
Infernul, care nu era nici pe departe Infernul. Apoi a fost
întâlnirea cu ilustraiile lui Botticelli și abia la sfârșit
versurile lui Dante. În acest timp, David și-a clarificat
sentimentele cu privire la lume și a ales în ea un loc pentru
el. Când a văzut Primavera, i s-a părut de o naivitate
extremă și a refuzat să accepte că era pictată de Botticelli.
În schimb, ilustraiile la Infernul i se păreau un al doilea
text, nu un desen, un text paralel cu cel original și într-un
anume fel, .. altfel; un altfel pe care nu-l putea explica.
Poate de aici și lipsa culorii, sau poate din dorina lui
Botticelli de a elimina orice urmă a unui eventual „frumos”
din mintea privitorilor. Lipsa culorii a eliminat perspectiva,
desenele lăsând impresia că spun o poveste și nu că refac
o realitate, fie ea și numai posibilă. David simise imediat
această amputare a spaiului și asta îl făcuse curios.
Proiectul din studenie, prin care li se testa capacitatea de
a preschimba poezia într-o clădire bună de locuit, îi venise
lui ca o mănușă. Biserica scărilor, imaginată de David, nu
era o replică la versurile poetului, ci un răspuns la
întrebările pictorului.
Cartea pe care Teodot i-o așezase în faa ochilor, cu un
sentiment de datorie didactică, nu din convingere, o
purtase în minte multă vreme după ce plecase din oraș. La
seminarul teologic, experienă de câteva luni, sfârșită prin
implicarea lui în moartea unui om, simise că poartă
asupra lui gânduri pe care nu le putea rosti. Mai mult chiar;
gânduri pe care nu le-ar fi putut rosti niciodată. Probabil că
s-ar fi retras oricum, și fără nefericitul eveniment, căci
întrebările lui căpătau forme incompatibile între ele și
împreună, de nerecunoscut pentru biserică. Universitatea
a venit ca o eliberare. De fapt, ca două eliberări; una, de o
datorie imaginară faă de preot și alta, mult mai
importantă, din starea lui de acceptare a lumii așa cum era
ea. A descoperit acolo o altă bibliotecă, una tăcută și fără

Călătorii
din ce în ce mai des călătoresc în amintiri
mă afund cu o plăcere vicioasă
până mi se taie respiraia și uit
și îmbătrânesc deodată cu aproape un an
e un mod de a te sinucide îmi zici
deși nu înelegi nimic din ce mi se întâmplă
poate doar plânsul tău să însemne ceva
hohotul ce provoacă avalanșe râuri
și ploaia și focul în vii
sunt atât de multe lucruri ascunse în noi
pe care am uitat să le mai amintim
cum ar fi
frumuseea zadarnică a momentului ieșirii din
labirint
starea de păun oglinzile de fum
florile de sânge prelingându-se din ochi
suferina tristeea depărtărilor
boala din trup
știai că sufletul meu încă tresare
când înflorești ori când zburăm împreună
peste satul meu
și că sunt posedat definitiv de câmpie
și înarmat cu soare și rouă
până în dini?

îndrumător. Imensitatea ei și misterele ferecate în micile și
înghesuitele conserve de hârtie, îl făcuseră pe David să se
simtă din neamul frunzelor; mereu tremurând când îi
trecea pragul. Una dintre bibliotecare, cea care îi verifica
legitimaia și îl îndruma printre volume și titluri mai sigur
decât programul de calculator, a fost cea care i l-a
prezentat pe „domnul carte”. Era un bătrânel, căruia
nimeni nu-i cunoștea vârsta și pe care mai marii
universităii îl numiseră stăpân peste cări. Muli credeau
că este doar o glumă sau, mă rog, o legendă capabilă să-i
atragă pe studeni. Adevărul era de o simplitate
dezarmantă. Kukiko se ocupase de reorganizarea
bibliotecii în urmă cu peste cincizeci de ani. La început
fusese un simplu student, dar mai apoi a renunat și
universitatea i-a oferit un post de bibliotecar. Muli spun că
nici nu s-ar fi putut face altceva cu tânărul care nu mai
putea fi scos de acolo decât cu personalul de la pază.
Legenda a crescut în fiecare an. Se spunea că doarme și
mănâncă printre cări, că are o cămăruă la subsol doar
pentru haine și baie, că știe locul fiecărui volum, ba chiar,
că le-a citit pe toate și putea să spună pagina unui anume
text pe care îl căutai, nu numai de arhitectură, ci și de
filozofie, artă, istorie sau antropologie. Generaii de
studenii îi duceau un titlu de lucrare și primeau a doua zi
o pagină scrisă mărunt, cu numere de volum și pagini,
astfel încât căutările lor printre rafturi deveneau o joacă de
copil. Când l-a cunoscut David, era de ceva vreme doar un
pensionar. S-a așezat lângă el și și-a aplecat capul în
semn de salut. „Mi-a spus doamna Barbara că ai o
problemă cu Sandro. Am văzut ce ai luat de pe raft. Nu
știu cu exactitate ce caui, poate nici tu, dar ar fi bine să
vezi ce spune Giorgio Vasari la 1550 despre ilustraiile la
Divina. Îneleg că ai o predilecie pentru reproducerile din
ediia germană de la 1921. Foarte bine, dar trebuie să vezi
și Catalogul Muzeului de stampe și desene din Berlin,
unde sunt cele optzeci și cinci de desene, iar pentru cele
șapte pergamente de la Vatican îi recomand cartea lui
Allen Mandelbaum, cu explicaii mai puin sofisticate. Apoi,
ar fi bine să recitești Comedia în traducerea lui Laurence
Binyon din 1943, la care se spune că a contribuit și Ezra
Pound. Prima ediie a fost tipărită la 11 aprilie 1472, la
Foligno și se numea doar La Commedia. Abia în 1555,
editorul Gabriel Giolito publică la Veneia La Divina
Commedia di Dante. Dacă ai timp, nu ar strica să recitești
și primele o sută de catrene pe care Nostradamus le
publică tot în 1555 și începe seria Centuriilor; îi poate
oferi o idee în plus despre acele timpuri. Pentru Dante, nu
te poi opri numai la Botticelli. Giotto și fresca lui din

am fi putut fi două făpturi zburătoare
cu norii prelingându-ne de pe umeri
cu răsăritul în ochi cu soarele în suflet
am fi putut
îi amintești anul în care a început
să ne crească flori la subsuori
și aripi puternice din umeri
și cum ne roteam unul în jurul celuilalt
într-un ritual numai al nostru
și cum întineream cu fiecare clipă petrecută
împreună ce bine ne-a fost
ce bine încă ne mai este
am putea să fugim
în inuturi numai de noi știute
să zburăm îmi zici
să zburăm să zburăm îi zic
cum aerul îi mângâie tandru
florile de la subsuori
și sânii obraznici și sexul fierbinte
și un fior îi cutremură trupul
e timpul de zbor șoptim
și ne înălăm brusc vertical
cu vântul în piept cu ochii în flăcări
străfulgerând lichid printre aștrii
și mă trezesc speriat la margine de lumi
cu aripile învinse cu spaima în trup
- e atâta singurătate în hăul din noi...

ne dezlegăm de păcate și fugim în muni

Zborul promis
şi mă trezesc speriat într-un lan de grâu
şi mă înec

Capela Scrovegni, unde își imaginează iadul și raiul
înaintea lui Dante, i-ar putea fi de folos. La fel,
xilogravurile lui Antonio Manetti, realizate pe la 1490; mam gândit că ar putea să te ajute. Ai aici o listă completă
cu volumele unde poi găsi tot ce i-am amintit acum. Când
Barbara mi-a vorbit despre un student care-l caută pe
Botticelli m-am bucurat. Desenele lui erau în alb de piele
de oaie, scrijelite cu vârf de argint. Astăzi sunt galbene.
Domnule student, galbenul este tristeea culorilor și a
timpului!”
Bătrânul japonez Kukiko, stăpânul cărilor, s-a ridicat la
fel cum se așezase; ca o umbră. David nu a apucat să
spună nici un cuvânt. Dacă nu ar fi fost lista din faa lui,
plină de cuvinte și cifre, s-ar fi întrebat dacă nu cumva a
aipit. Nu l-a mai văzut de atunci. La început era hotărât să
caute cările notate de Kukiko, dar numai după o
săptămână a renunat. A renunat nu numai la acea listă,
ci și la desenele lui Botticelli. Nu ar fi avut niciodată
puterea să recunoască, dar pur și simplu i s-a făcut frică. A
simit atunci ceea ce avea să simtă de fiecare dată când
intra într-o bibliotecă; o sfâșietoare neputină. Întodeauna
avusese senzaia că este urmărit de privirile a mii de
oameni deodată, fiecare așteptând ceva de la el; și cum,
în loc să îneleagă și să se limpezească, mai rău se
tulbura, teama că se afla deasupra unui abis, îl copleșea
de fiecare dată.
Așa a văzut-o el pe Tessa; în alb și galben. Zâmbetele
și detașarea ei, evident teatrale în acea cameră de spital, i
s-au părut a fi doar haine ale unei tristei nemeritate.
Atunci nu știa foarte multe despre motivele ce o reineau
pe fată în apropierea medicilor, și chiar dacă avea
conștiina rușinii pentru ceea ce simea, i-a fost milă de ea.
Când a acceptat să-l însoească pe Ed, nu se gândise
decât la colegul lui, nu la persoana pe care o va întâlni,
despre care nu știa și nici nu voia să știe ceva. Ducea cu
el atâta tristee, încât nu mai avea loc pentru încă o
picătură. Au stat un sfert de ceas, nu mai mult. Când au
coborât, Ed l-a rugat să mai rămână cinci minute și s-au
așezat unul lângă altul pe o bancă din parcul spitalului;
„Trebuie să-i spun. Am mai încercat o dată. Dacă ar
exista o altă soluie nu aș face-o. Nu știu nici măcar dacă
merii asta. Nu este treaba mea să judec, dar este datoria
mea să te informez. Așa a fost să fie și nu aștept nimic de
la tine. Poi uita imediat ceea ce îi spun, dar nu pot face
altfel. Asculi?”.

deja nu mai știu cum se pășește
sau drumul cum mă poartă dus
din mine nu âșnesc fântâni
nici lacrimi nici ipăt nimic
doar liniște multicoloră
priviri în urmă peste umăr
priviri
cum strălucesc doi crini în camera mea
cobor a oboseală în albul lor
în spirală cu uluială
în mine am adormit copil
inând în brae o lampă cu fitil
și dusa iarnă și o bomboană
spaiul trosnește lung în zori
a plictiseală
gândurile se tot strâng ca într-o catedrală
structura mea de aripă ciudat desen
și trec prin somn suav ca o himeră
cafeaua s-a răcit demult
e bine așa îmi zici
zborul de zi ne-a rătăcit buimaci
printre schele
- n-am reușit să mă clădesc nici până azi
nici până mâine
vibrează lent sângele meu a lene a nefire

Aprilie, tu...
eram plecat pe apă în sus
nu te uita

Joi azi
zi-mi câte tainice gânduri ai ucis

Dan Elias
câte dorinţe carnea ta a decis
încă te mai străbate focul trupul i-a întinerit
fluturii îţi împăienjenesc ochiul smerit
ce zbor te înală privirea îi licărește ciudată
fiorul îi cuprinde stomacul deodată
atâtea zăpezi au nins s-a deschis în cer o
poartă
astăzi e joi şi câinele latră a soartă
tu eşti departe şi dormi nimicuri ană
de multe ori reuşeşti și-mi faci rană
înfigi fierul în carne
și-l răsucești adânc cu ură a spaimă
prin suflet trec fluvii si nu-i nici un pod
doar frunze prinse de umeri
ele se desprind încet uscate cu crengi și cu
rod
doar urme de paşi pe străzi
alaiuri de case cu iglele roz
şi nici un ochi nu ne răzbate
doar ploaie alt fluviu şi-o noapte
cât ne-am iubit cu ură cu dor cu moarte
ochii brumai i-au licărit o clipă a ispită
doar singurătatea de mine rămâne tot timpul
lipită
clopot ciobit timpul nisipul poros
nu te mira sunt paznicul drumului m-am
întors

Petre Ioan Creu

INEDIT
Zona S.F. în impact cu realitatea ştiinţifică şi actualitatea
vieţii cotidiene.

CITIREA GÂNDURILOR
Facebook vrea să decodifice gândurile utilizatorilor şi să le pună
în mesaje scrise
Un proiect care vizează decodificarea gândurilor direct din creier
şi transformarea lor într-un mesaj scris, fără a vorbi sau a utiliza
o tastatură, a fost dezvăluit recent de Facebook, care deja a
alcătuit în acest scop o echipă de peste 60 de oameni de ştiinţă
şi ingineri, specializaţi în tehnologii de inteligenţă artificială care
permit înţelegerea limbajului, a sistemelor de inginerie cerebrală
şi a protezelor neurologice.
Dezvăluirea a fost făcută la conferinţa anuală a grupului pentru
dezvoltatorii de aplicaţii (F8), ce a avut loc în California, la San
Jose. Acolo, unul dintre oamenii din vârful reţelei de socializare,
Regina Dugan, coordonatoarea „Building 8” care lucrează la
dispozitive inovatoare, a şocat asistenţa când a spus că, deşi
până în prezent părea imposibil să se „tasteze” direct din creier,
acum această posibilitate este „mai aproape de realitate decât
vă puteţi imagina”, a relatat AFP. Pe scurt, obiectivul este de a
se ajunge la crearea în anii următori a unui sistem capabil să
decodifice cuvinte în partea creierului în care se află centrii
limbajului şi să le transcrie direct pe un computer la viteza de
100 de cuvinte pe minut, arată Agerpres, respectiv de cinci ori
mai repede decât timpul necesar în prezent pentru a le scrie pe
ecranul tactil al smartphone-ului. Sistemul nu ar necesita
electrozi implantaţi chirurgical, ci „captatori neinvazivi”, care nu
există în prezent, şi care „ar putea deveni într-o zi o proteză de
limbaj pentru persoanele care suferă de probleme de
comunicare sau un nou mijloc de a furniza instrucţiuni în
realitatea augmentată”.
„Într-o zi, vrem să-l transformăm într-o tehnologie portabilă, care
să poată fi produsă la ascară mare”, a întărit şi Mark
Zuckenberg într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.
Tot la conferinţa din California, Regina Dugan a ţinut parcă să
arate tuturor noile tărâmuri spre care se îndreaptă ceea ce a
început ca o reţea de socializare: un alt proiect care ar permite
„să asculţi cu pielea”, arată sursa citată: similar urechii umane
care transformă sunetele în frecvenţe ce sunt transmise
creierului, ideea ar fi de a transmite direct aceste frecvenţe,
făcându-l pe utilizator să le simtă pe piele. „Într-o zi, nu atât de
departe, ar putea fi posibil pentru mine să gândesc în
mandarină, iar dumneavoastră să simţiţi în spaniolă ceea ce
spun”, a afirmat cea care, înainte de a intra în echipa de
conducere a Facebook, a fost în echipa de vârf a Google şi a
lucrat inclusiv pentru agenţia federală DARPA (Defense
Advanced Research Projets Agency), care dezvoltă tehnologii
pentru armata americană. (www.ziarulzigzag.ca, mai 2017,
pag.11)

„Creierul”, tehnologia care prezice viitorul
În 2015, site-ul web Israel Deffence anunţa că Ministerul Apărării
din această ţară a decis să se doteze cu o a cincea dimensiune,
o unitate specializată în războiul cibernetic. Divizată în atac şi
apărare, noua divizie trebuia să fie operaţională în doi ani. Între
timp, în Israel se fondase, în 2014, compania fifth Dimension.

O LUME CONFUZĂ
- reportaj-

Cătălina Stroe
(Canada)
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ontinentul Nord American, Canada, Rive Sud de Montreal, un
Bar, după miezul nopţii,... CLAUDE şi o bere!

Un loc nepotrivit, într-un moment nefericit! „Ceasul rău” pentru
CLAUDE!
În drum spre casă, după terminarea schimbului de seară la ora 23.00,
CLAUDE, muncitor specialist în asamblare de avioane, se opreşte să
bea o bere. Este trecut de cincizeci de ani, un tip mai mult scund, cu
ochi albaştri şi cu un început de chelie. Acasă îl aşteaptă soţia şi un
copil, aşa că se grăbeşte să-şi termine berea. Plăteşte şi pleacă.
În parcare, la ieşirea din bar, este înconjurat de trei sau patru indivizi
care l-au urmat sau l-au aşteptat afară, nici astăzi nu îi este clar...
Este lovit fără milă, o dată, de două ori, cade şi... nu mai ştie nimic!
Şase luni de spitalizare cu multiple fracturi şi sechele post traumatice.
A fost găsit aproape mort, în faţa barului şi, după cercetări, autorităţile
i-au explicat că a fost, se pare, victima unei „confuzii de persoană”.
În lumea interlopă, din care fac parte şi barurile de noapte, mulţi îşi
reglează astfel conturile.
Şi a scăpat ieftin, putea să fie chiar împuşcat!
Compania la care lucrează nu-l plăteşte, pentru că e un „accident în
afara locului de muncă”, făptaşii nu sunt prinşi pentru că nu sunt
martori şi chiar dacă ar fi, cine ar îndrăzni...
Omul nostru are vina că n-a ţinut drumul drept spre casă şi a băut o
bere la un bar de noapte.
Câţi nu fac la fel ca el!?
Dar, pentru că trăim într-o lume „civilizată”, există un organism

Compania se defineşte ca fiind un start-up, iar ceea ce ea a
realizat vă va uimi.
Compania este specializată în inteligenţă artificială. Mai exact,
aceasta a dezvoltat o metodă unică de analiză a datelor mari în
timp real, folosind tehnologie avansată de inteligenţă artificială.
În limbaj mai tehnic, compania face „Deep Learning”, adică
poate descoperi informaţii pornind de la date dare nu par a avea
legătură unele cu altele. Analizând cumpărăturile, pe unde se
plimbă, ce telefoane dă, ce site-uri vizitează, softul poate spune
dacă şi când o persoană poate comite un atac terorist, de
exemplu.
Tehnologia are aplicaţii comerciale mai mult decât evidente,
putând oferi companiilor informaţii despre comportamentul
utilizatorilor. Dar nu numai atât. Căci este lesne de intuit că ea
poate fi aplicată şi în câmp militar.
Ca o confirmare a acestui fapt, între timp, în septembrie 2015,
generalul Benny Gantz, fostul şef de Stat Major al armatei
Israelului, a fost numit CEO al companiei Fifth Dimension.
Generalul american de patru stele John R. Allen face şi el parte
din consiliul de administraţie.
Ziaristul român Vlad Andriescu, de la start-up.ro, s-a întâlnit cu
fondatorul Fifth Dimension, Guy Caspi.
Caspi a lucrat pentru forţele armate israeliene. În prezentarea
ziariştilor, el spune cu mândrie că „80% din angajaţii Fifth
Dimension au 8-10 ani de experienţă în Forţele Israeliene de
Apărare, în diviziile de IT ale acesteia, care dezvoltă tehnologii
ultrasecrete şi foarte dezvoltate în domeniul cybersecurity şi nu
numai”.
Ziaristul român dă ca exemplu serialul „Person of Interest” cu
deosebirea că israelienii au o tehnologie care în film e ficţiune.
Guy Caspi vorbeşte de alt film: „Ştiţi Minority Report? E un film
de acum 14 ani. Acolo există o tehnologie care prezice viitorul şi
alertează autorităţile privind posibilele crime. Nu mai e doar un
film. Ştim să prezicem, cu tehnologia noastră, următoarea crimă,
următoarea infracţiune sau atac terorist”, spune Caspi.
Tehnologia poate învăţa orice limbă străină în trei zile. Şi nu la
nivelul de făcut o traducere decentă, ci la acel nivel în care
poate înţelege toate subtilităţile limbajului şi poate face
conexiunile necesare.
Fondatorul Fifth Dimension îşi numeşte softul „Creierul”. Acesta
culege datele fără ca cineva să le introducă manual şi nu are
nevoie de internet. Şi asta este frumuseţea şi partea care te
sperie în acelaşi timp. Nu mai există intimitate, este o iluzie.
Clienţii care folosesc „Creierul” sunt secreţi. Un lucru e sigur: e
nevoie ca ei să primească acceptul statului Israel. Tehnologii
asemănătoare mai au Google, Facebook, Baidu (în China), IBM,
Microsoft şi CIA. (www.paginiromanesti.ca, nr. 345,11 mai 2017,
pag. 13)

Super-laserul din Star Wars va deveni
realitate?
Vă amintiţi? Era capabil chiar să distrugă o planetă în puţin timp!
Ei bine, un studiu, deocamdată teoretic, al cercetătorilor
australieni arată că folosirea unui cristal de diamant ar putea
contribui la realizarea acestui super-laser extrem de puternic,
dar nu în scop distructiv, ci cu aplicaţii interesante în diverse
guvernamental care susţine financiar victimele inocente, victime
colaterale, ale actelor de violenţă petrecute în societate.
Şi nu e greu de imaginat că un organism nu se creează pentru un caz,
două! Fenomenul pare a fi de amploare!
…………………………………………………………..
Compania a fost lovită din greu de criza economică. Mii de muncitori
au fost trimişi „să vadă ce mai este pe afară”, adică puşi pe liber.
Claude lucrează în program de recuperare, muncă mai uşoară.
Proaspăt întors din şomaj, Victor îşi zăreşte supervizorul discutând
ceva cu Claude, după care acesta din urmă se îndepărtează cuprins
vizibil de o stare de panică şi ştergându-şi ochii de lacrimi.
O imagine extrem de tristă într-un loc de muncă!
Îşi întreabă șeful, din ochi, ce se întâmplă, iar acesta îi face semn cu
degetul mare îndreptat în jos, în semn că omul are o cădere psihică.
Impresionat de starea fostului său şef de echipă, cu care se cunoaşte
de peste doisprezece ani, Victor pleacă după el.
La locul de muncă Claude stă nemişcat, privind parcă prostit undeva
în sus, deasupra corpului avionului, unde i s-a spus să monteze o
piesă.
- Hei, salut Claude! Comment ca va? Ai ceva de lucru? Eu mi-am
terminat jobul şi am ceva timp.
- Te-a trimis cineva? - îl întreabă Claude cu un aer neîncrezător.
- Fii serios! Ştii că eu lucrez repede şi acesta îmi este obiceiul, să dau
câte o mână de ajutor!Ai uitat?
- Nu te-ai schimbat deloc, Victor! Am o mare problemă: nu ştiu ce e cu
mine, nu mai recunosc lucrările pe care le făceam. Vezi piesa asta?
Nu ştiu ce este exact. Supervizorul mi-a zis că trebuie să o montez
acolo sus şi nu mai am curaj să mă leg în frânghii.
Este tipul de lucrare care nici pe Victor nu prea îl încântă, dar prietenul
la nevoie se cunoaşte!
-Ai un caiet de montaj, să vedem despre ce e vorba?
- Nici asta nu am!
Victor se duce la supervizor, care pare mai încurcat decât Claude.

domenii.
„Laserul morţii” din Star Wars era unul deosebit de puternic,
capabil să distrugă o întreagă planetă. Până acum, un astfel de
dispozitiv era considerat imposibil de realizat întrucât creşterea
puterii unui laser peste un anumit nivel nu poate fi făcută din
cauza pierderii de coerenţă a fasciculului dar şi a supraîncălzirii
aparatului care ar genera fasciculul de radiaţie
electromagnetică.
Principiile de funcţionare ale laserului au fost formulate de
Einstein încă din 1916, prin introducerea conceptelor de emisie
spontană şi emisie stimulată de radiaţie. Primul laser din lume a
fost construit în 1953, de fizicianul american Charles Townes.
Un fapt demn de apreciat este că România a fost a patra ţară
din lume în care s-a construit un laser: este vorba despre cel
realizat de grupul condus de Ion I. Agîrbiceanu (fiul scriitorului
Ion Agîrbiceanu). Rezultatele obţinute în România au fost
raportate în 1961. Acum laserele sunt folosite în multe domenii,
datorită proprietăţilor deosebite precum: emiterea unei radiaţii
practic monocromatice (radiaţie cu un spectru foarte îngust de
lungime de undă); direcţionalitate (proprietatea de a se deplasa
pe distanţe mari cu o divergenţă extrem de redusă, rezultatul
fiind capacitatea de focalizare pe o suprafaţă foarte mică);
intensitate (există lasere puternice folosite la tăierea metalelor
cele mai dure).
Totuşi, un laser precum cel din Star Wars era considerat de
domeniul SF. Dar iată că cercetătorii australieni de la Mackuarie
University (Sydney) au publicat un articol, în revista Laser and
Photonics Reviews, care demonstrează că un astfel de laser ar
putea deveni realitate. Deocamdată, ei au realizat doar un studiu
teoretic, dar punerea lui în practică urmează să aibă loc în
viitorul apropiat.

„Împrăştierea Raman”
Realizarea super-laserului ar fi posibilă prin combinarea mai
multor lasere de putere mare, a căror lumină să fie focalizată pe
un cristal ultrapur de diamant, care ar funcţiona precum o lentilă
ce focalizează lumina tuturor acelor aparate într-un unic fascicul
extrem de intens. La baza acestei proceduri stă aşa-numita
„împrăştiere Raman” a luminii cu o schimbare a lungimii de undă
(deci a culorii), fără a se pierde calitatea fasciculului iniţial.
Aşadar, coerenţa şi direcţionalitatea sunt păstrate.
La ce ar folosi un astfel de aparat? Incredibil, dar la „curăţirea”
spaţiului cosmic de bucăţile de sateliţi sau alte deşeuri orbitale,
adunate din păcate în număr tot mai mare. De asemenea,
aplicaţiile lui ar putea fi utilizate ca măsuri de apărare împotriva
dronelor sau rachetelor, care ar putea fi distruse după simpla
îndreptare a fasciculului super-laserului asupra lor. Din acest
punct de vedere, faptul că împrăştierea Raman schimbă
lungimea de undă a luminii ar putea fi foarte util, întrucât radiaţia
vizibilă a laserelor utilizate ar fi transformată de cristalul de
diamant într-o radiaţie care, chiar dacă ulterior ar fi parţial
transmisă prin atmosferă asupra oamenilor sau animalelor, nu ar
avea efecte devastatoare. (www.ziarulzigzag.ca, mai 2017,
Ediţia 1, pag.22)

Corespondenţă de la Cătălina STROE, Canada

Piesa nu are caiet de montaj, nu mai contează din ce motiv, dar are
nişte desene. Bune şi alea!
Nici şuruburile nu sunt cele bune, dar se rezolvă şi asta!
Îşi montează echipamentul de protecţie strict obligatoriu, adică un
harnaşament asemănător cu cel al unui paraşutist, cere podul rulant
deasupra locului de montaj şi îşi ataşează de un cârlig, cablul de
siguranţă.
La primul şoc, care ar reprezenta o cădere, cablul se blochează şi
susţine muncitorul în aer.
„Mama mă-sii, de treabă!
Claude crede că a uitat acest job, dar de fapt el nu l-a executat
niciodată. Echipa noastră a lucrat mereu la structuri.
Deşteptul de supervizor l-a trimis să execute lucrarea fără nici o
explicaţie, că nici el nu ştia cum se face!
Şi Claude este „protejat” cu muncă de recuperare! Ce lume de
nebuni!”
Coboară din avion şi îşi detaşează echipamentul. Piesa este montată
la locul potrivit. Supervizorul trece şi îi face semn, de data asta cu
degetul mare în sus; bun job!
Claude îl aşteaptă cu ochii plini de recunoştinţă. Semnează împreună
actele necesare: unul că a executat şi altul că a verificat. Aşa e
procedura!
- Nu te-ai schimbat Victor, eşti mereu băiat bun! Îi mulţumesc din
suflet!
- Lasă măi, stai liniştit, o să mai trec pe aici şi nu mai intra în panică,
pentru că nu ai uitat nimic. Lucrări de tipul ăsta tu nu ai mai făcut
niciodată! Salut!
Românul Victor se îndepărtează plin de tristeţe şi revoltă, gândind în
sinea sa: „Omul nu e recuperat, iar şeful lui habar n-are de meserie!
Ce combinaţie tâmpită! Confuzie de persoană, confuzie post
traumatică, confuzie de... competenţe.
Doamne, în ce lume trăim!”
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e 10 zile, merg. Merg pe ape! Și încă aș mai
merge, atât cât îndoielile mele nu mă vor
scufunda în crunta disperare! Cu măsura
încercării, alerg pe puntea unuia dintre cele mai mari vase
de croazieră. Peste Star Deck 19 și peste umerii mei arși
de soare, tocmai a trecut o ploaie cu tunete și fulgere.
Intru la Sanctuary, amenajat special pentru câteva
momente de reculegere. Dislocat din marele ghear al
certitudinii, m-ar ine deasupra valurilor chiar și un rest de
iceberg!
Nu asta am vrut să spun! - așa am pus eu capăt unei
discuii aprinse cu Sandra și am ieșit furios din cabină.
Cum adică? Eu am gândit ceva și am spus altceva? Păi
nu am vrut să spun ce am spus? Mda, n-ar fi prima oară,
de aceea cred că am o problemă. Și trebuie să o rezolv,
dar nu prin metoda interpretării gândurilor mele din
cuvinte, ci... cumva mai eficient, mai invers decât de
obicei: prin aflarea adevăratelor mele dorine din
exprimarea ce-o exprim. Deseori, dau drumul vorbelor
fără să știu prea bine ce înseamnă. Sau, tânjesc după
lucruri care, curios, nici măcar nu mi le visez! Mai rău:
ajung să practic ceva ce nu mi-a fost încă dat să fi învăat
vreodată!
Și, de fapt, din ce a izbucnit scandalul? Cum, mâine,
croaziera noastră ia sfârșit, noi ne încheiam socotelile
financiare. Cheltuiala ne-a întrecut toate previziunile, nea mai rămas doar ceva măruniș pentru un taxi. Și-n
vreme ce noi regretam risipa asta nesăbuită, în televizor,
un analist guraliv deplângea insomnia tuturor bancherilor,
pentru că: „...băncile centrale oferă bani 'ușori' agenilor
grei. Creșterea economică e lentă, dar cât de cât stabilă!
Șocurile au afectat piaa, însă n-au ameninat sistemul.
Așa că prudena a slăbit și îndatorarea s-a suit până-n
stele”. Am aruncat banii de taxi în coșul de gunoi și m-am
pornit pe ceartă cu Sandra. Ea susine că nu îneleg nimic
din tot ce zic și se miră că nu mi-am pierdut până acum și
pantalonii. Ce-i greșit în convingerile mele? Nu-s eu
victima relaţiilor dintre creditor și debitor, în care eu,
debitorul, nu reușesc să-mi mai achit obligaţiile, în vreme
ce creditorul îmi tot dictează termenii noi, ce trebuie să-i
respect? Televizorul continuă: „Stabilitatea a dăunat
dezvoltării. Se va trece la deregularizarea bancară.
Stimulus! Vechea strategie favoriza speculaiile de bursă
și veniturile fixe. Schimbarea vrea întărirea bursei, lovind
bondurile. Vine inflaia, sub un monetarism restrictiv!
Populismul vrea radicalitate!” Bancherii vor scăpa de
insomniile lor numai sus, pe acoperișul zgârie-norilor, prin
zboruri de noapte. Eu îi voi aștepta pe trotuar, cu
mărunișul meu în mână, tot numărând la el, să văd câtă

suveranitate mi-a mai rămas!
Au armate, poliii,
jandarmi și gărzi de corp extraterestre. Dar nici nu știi cât
de tare le este frica! Speriai de virusul Zika, și-au
abandonat temporar insulele din paradis și au renunat la
ultracroazierele lor de ultrasuperlux. Vedei astfel cum toi
acești intangibili stăpâni ai lumii se tem și de un ânar!
În stânga, apar coastele Cubei... Acolo, încă mai moare
Fidel Castro. Soarele apune în mod comunist și pentru
independena cubaneză. Parcă eu mi-aș conduce
vaporul, împingându-l cu puterea iluziilor. Din sens
contrar, un cargou plin cu containere alunecă departe, la
orizont, pe fundalul de foc al crepusculului, cu valuri line,
albastre, printre contururile albe, înspumate. Coastele
Cubei apar și dispar din vedere, ca și cum ar aparine unui
plămân ce respiră și inspiră în prag de colaps. În dreapta,
crește încet silueta unui alt vas de croazieră. Nu-și lasă
siajul, deci stă pe loc. Luminile nu i se aprind în punctele
de semnalizare, nici la ferestrele balcoanelor. Înăuntrul
lui, e întuneric.
Dispar cele două blocuri ale progresului, SUA și UE.
Resursele s-au epuizat. ''Nu vom încerca să schimbăm
tratatele. Așa-zisa Europă cu mai multe viteze (...) există
deja! Și nu doar în privina Zonei Euro sau a Spaiului
Schengen'', perora preşedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, la finalul unui Consiliu European.
Așa-i! Sufocată de tratate depăşite, Uniunea Europeană
are mai multe viteze... și-nainte, și-napoi! Marșarierul și
viteza-ntâia îi funcionează simultan. E vorba și de o
ambarcaiune: ''Sper că va veni o zi când britanicii vor
urca din nou în barca'' europeană, a programat Juncker
reîmbarcarea-n UE. Ne-am lămurit. Cu marșarierul și
vitezele de înaintare, trase în același timp, barca
europeană se blochează... în voia valurilor!
Și-n cercul meu de ape, a murit o întreagă lume odată cu
Castro. Tot încerc zadarnic să mă apăr de cauze ce nu le
prea cunosc. Sandra are dreptate. Încă n-am învăat nici
cum să mă păzesc în mod real în faa ameninărilor mele
imaginare. Și plutesc aiurea, în voia gândurilor ce nu prea
știu ce vor de fiece dată!
Cargoul cu containere nu mai oferă decât câteva locuri de
muncă la bord. Se lasă probabil condus ca un robot, prin
satelit. Iar pe vasul de croazieră din dreapta, nu se vede
nicio mișcare. Poate că tocmai l-au dezafectat pentru o
scufundare eternă. Dincolo de ocean, democraia
europeană luptă din răsputeri împotriva radicalismului în
plină ascensiune. Drepturile cetăenilor ei sunt
deocamdată garantate, ca valori eseniale! Dacă ele se
distrug, Europa se prăbușește... și atunci nu mai
contează dacă se reconvertește... ori chiar se
islamizează! Invazia popoarelor migratoare constituie
cea mai gravă problemă. Integrarea lor însă se blochează
în denigrările valorilor morale și politice ale ărilor de
adopie. În primul rând, Islamul respinge monoteismul
occidental, refuzând categoric separarea puterii politice
de cea religioasă. Lumea liberă se bucură încă de
prosperitatea ei avansată, bazată pe suveranitatea
poporului. Islamul se supune doar lui Allah. Înainte, sub
denumirea de sabotaj, se falsificau banii pentru
aruncarea lor pe piaa dușmană. Acum, avem ușurarea
cantitativă (quantitative easing). Invaziunea financiară
ne-a capturat guvernul. Imperial Business s-a ridicat pe o
capcană de datorii. Paralizie economică! Suveranitatea
ni se diluează. Recesiunea intește depresia finală.
Austeritatea nu oferă bani. Soluia stă doar în revenirea
productivă. Restul e ficiune. Un miraj întreinut prin
moneda fiat.
Atrasă în capcana credibilităii, tânăra generaie caută cu
înverșunare orice o mai poate amăgi. Gândirea ei
pozitivă e singurul remediu de a vedea și partea plină a
unui pahar în întregime gol. O inocenă blondă luptă aprig
pe media socială pentru tăierea pensiei mamei sale,
singura lor sursă de venit. Pensionarii nu și-au lăsat libere
locurile de muncă - ele au dispărut. Dificultăile familiale,
drogurile, excesul alcoolic, imposibilitatea de a obine
asistenă medicală, spaimele de azi pentru ziua de mâine
îi vor face pe cei de vârstă mijlocie să ajungă mai rău la

bătrânee decât cei ce trec acum de 65 ani. Între ieșirea
din mini și sinucidere, moartea provocată de disperare
face ravagii.
Stau sus, sus, singur în Sanctuar, pe cea mai înaltă punte
de deasupra Fosei... de Puerto Rico. Și plutesc peste
întrebările mele despre ce e real în lume și ce-i simulează
această realitate. Ce se petrece între ceea ce cred eu că
mă afectează și ceea ce mă afectează direct? Văd tot ce
nu se întâmplă pe nava fără siaj. Ne-am apropiat atât de
tare de ea, încât aș putea să-i sar imediat în cârcă. Dar îmi
lipsește încrederea în lungimea săriturii mele. Pentru ami înșela certitudinile, se elaborează strategii, ideologii,
infirmităi, până când noile modele mă încorporează. Le
accept împotriva voinei mele, sedus tocmai de norma ce
mă distrage din calea adevărului. Cum să mă mai bucur
de viaă, când nu am decât grija achitării datoriilor făcute
din exasperare? Casa, zona în care locuiesc, mașina,
bijuteriile ar trebui să-mi aducă fericirea. În realitate, ele
mă terorizează cu pierderea lor
.Până să mă conving că intenia de a trece pe celălalt vas
îmi e într-adevăr reală, distana dintre noi tot crește. Fora
cu care îmi conduc acum flota printre iluzii ar reuși să-mi
salveze orice scufundare. Mai mult, mi-aș duce orice
epavă până la primul ghear din Alaska. Aș urca-o pe el!
Și, ca să nu mă părăsească nici putina mea probabilă de
a străbate înot acestă despărire, mă sui pe balustrada de
la marginea Sanctuarului, trag aer în piept, adânc... și mă
arunc plin de sperane înainte.
Înot cu ochii deschiși, lucid, epuizat... ca și cum m-aș
integra raional într-un miracol accesibil. Nu-i așa?
Minunea se săvârșește când cel, care își înfruntă limitele,
are combustia cea mai fierbinte pentru a le depăși!
Rătăcirile mele vor fi lăsate în urmă, numai dacă le ard pe
măsură. Numai dacă mă înal odată cu valurile și pășesc
încet, dar sigur, pe-ntinsele ape. Focul, energia mea
interioară, toate certitudinile îmi caută prin ocean vârful
muntelui, ce erupe vulcanic iar, ca să devină insulă. Și
umbra vaporului părăsit mă învăluie ocrotitor. Pot să-l duc
în Alaska. Umbra lui mă aduce la el, mă ajută, îmi dă noi
puteri. Mă ridic pe ea și fac câiva pași
Peste 10 milioane de refugiai se află în continuă mișcare.
Muli vin sub controlul lui Bashar al-Assad, ca să scape de
urgia de acasă. Majoritatea lor este educată multicultural
și multireligios. Bărbaii resping încorporarea în armată.
Și fug să-și salveze viaa. Ajung în Europa prin Turcia, cu
mari sacrificii. I-a abandonat pe cei dragi, îngrozii de
primejdiile ivite-n cale, cu gândul la reîntregirea într-o zi a
familiei. Morii și răniii ajung la aproape un sfert din cele
20 de milioane de sirieni. Globalismul acceptă noua
extincie, ca în Serbia, Georgia, Ucraina sau în întreaga
Africă deja decimată. Criminalii de război diminuează
astfel excesul dilatării populaiei planetare.
La ce înălime sunt acum? La nivelul zero, al mării! Dar,
care-i adâncimea de sub mine? În Fosa de Puerto Rico, 9
mii de metri mă despart de fundul oceanului. Puerto Rico
este deci un munte marin, mai înalt decât Everestul.
Ameesc, fără a-mi mai fi rău de mare! Și m-am înălat...
ca să mă întunec! De ce m-aș mai înăla? Lăuntric,
visceral, pot primi orice iluminare salvatoare. Iar
deasupra naturii mele, mi-aș învinge toate dorinele la un
loc. Nu mi-ar mai fi nici foame. Nici frică. Aș ignora
complet diferena aceea nefericită între ce aș crede eu că
se petrece și ce se petrece de fapt. Euforia mi-ar
supralicita nepăsarea faă de tot și de toate, chiar și de
orice întâlnire în beatitudine.
Cei din șalupa salvării mă văd... când înecându-mă...
când pășind pe ape. Trimiși să mă găsească, nu pricep
cum de creasta valurilor mi se sparge de glezne, așa,
iluminat cum sunt, la 9 km deasupra adâncurilor. Ei
presupun că, sub tălpile mele, stă ceva, o plută... un ciot
de gheaă din topirea vreunui iceberg, adus de ultima
furtună tropicală... că mă ine pe spinarea lui un delfin,
scăpat de la delfinariu... sau chiar pintenul vaporului meu
fără lumini de semnalizare.
Victor NICOLAE

Poezie
Controverse
– Ce-i atâta gălăgie?
Calul e o jucărie,
Zise cu emfază Gică;
Poate fi făcut din sticlă,
Plastic, lemn sau majolică,
Unii s-au încumentat
Și în piatră l-au sculptat...
– Fals, interveni Ilie,
Calul e fiină vie.
Pentru că i-a trebuit,
Omul l-a domesticit
Și-a făcut din zisul cal
Un prieten ideal:
Îl înhami la plug și ari,
Saci cu el la moară cari,
Îi pui șaua pe spinare
Și pornești în lumea mare...
– Bine că mi-am amintit,
Zise Radu Mărgărit,
Știu că suntei curioși,
Ce știi voi despre strămoși?
– Fapta lor e pildă vie,
Zis-a unul Pintilie...
Evident cam iritat,
Mărgărit l-a completat:
–S-au luptat cu bărbăie
Pentru neam și pentru glie...
După cum se scrie-n cări,
Noi le suntem strănepoi,
Nu știu cum să vă explic,
Fără ei n-am fi nimic!
Adrian, băiat citit,
Spune că s-a lămurit:
– Toată lumea ştie bine
Ce sunt alea sinonime.
Judecând gramatical,
Am un caz mai special:
Când rostesc aceste nume,
Se petrece o minune,
Cred că suntem în consens,
Ele au acelaș sens:
Moldovean, bucovinean,
Oltean, maramureșean,
Ardelean sau dobrogean,
Muntean, dar și bănăean,
Dacă mă gândesc mai bine
Sunt cuvinte sinonime,

În esenă definesc
Neamul nostru românesc.
– O problemă se ridică,
A obiectat Mitică
Tare , tare i-aș fi vrut
Și pe cei de peste Prut!
– Ce-i copilul?, a-ntrebat
Aurel îngândurat.
– Eu, a spus cu tâlc Ioana,
Când mă-nchin sărut icoana
Arătând-o pe Maria
Și la pieptul ei Mesia,
Am curajul a vă spune:
Un copil e o minune!

ECOURI DIN COTIDIAN
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Sic transit...
(Citită la ferma lui Florin, pe vremuri un
C.A.P.,
această poezioară capătă o evidentă tentă
nostalgică)
Pe vremuri, când trenul trecea regulat
Prin gara pitită la margini de sat,
Costel al Mariei era impegat,
Avea uniformă, chipiu asortat
Și viaă tihnită de salariat.
Maria era secretară la sfat,
Iar Gicu, feciorul, contabil la MAT.
Acum C.F.R.-ul s-a restructurat,
La gară venit-a un alt impegat,
Sfatul de ieri e azi primărie,
Și secretară-i o altă Mărie,
MAT-ul de mult s-a dezintegrat,
Iar Gicu-i de-acum emigrat...

Într-unul din poemele sale
Fenomenale,
Celebrul poet Ciocea Florin,
Afirmă cu dezinvoltură
Că la el în bătătură,
Într-o noapte cu lună foarte plină
De mister şi lumină,
A văzut o scenă năucitoare:
O ditai muierea-n călduri,
Cu pulpe foarte fierbinţi,
Călărea un drac proletar de-l scosese din mini.
Probabil fiindu-i cam silă,
Dracului poetul îi spune când diavol când
sarsailă
Și bănuind că ar putea fi o diversiune
Se întreabă ce ar fi spus Marx în această
chestiune.
– Pe dracu, ce-ar fi putut zice?
Deși era ateu înrăit și-ar fi făcut cruce!!!

Omagiu artistului

Ion Ghelu Destelnica
Maltezi/ Stelnica, 06 mai 2017
Personalitatea artistului ialomiean Ion Ghelu
Destelnica a fost omagiată la 95 de ani de la naștere de către
biblioteca ce îi poartă numele, sâmbătă, 06 mai 2017, în cadrul
unui program cultural divers care a adunat mulime de artiști, în
satul natal al celui omagiat, în prezena unuia dintre fiii săi,
actorul Radu Bogdan Ghelu, directorul Fundaiei „Ion Ghelu
Destelnica”.
Sufletul acestui eveniment de înaltă inută a fost
doamna bibliotecar din comună, Ionelia Șerban, susinută atât
de doamna director a Bibliotecii Judeene „Ștefan Bănulescu”
Ialomia, Elena Balog, cât și de autorităile locale, reprezentate
de doamna primar Fănica Decu și domnul fost primar Costel
Brateș, precum și judeene, al căror reprezentant la eveniment a
fost domnul vicepreședinte al Consiliului Judeean Ialomia,
Cătălin Grigore. Ceea ce impresionează la Stelnica este tocmai
această frumoasă colaborare între instituii (de fapt, între
oamenii care le conduc), suportul reciproc în numele culturii,
educaiei și tradiiilor.
Ziua a debutat cu alocuiunile susinute de autorităi,
de Radu Bogdan Ghelu care a adresat un cald cuvânt de
mulumire, programul fiind moderat de doamna Ionelia Șerban.
A urmat un moment artistic prezentat de copii, elevi ai comunei,
care au interpretat cu talent și dăruire scenete din opera
dramaturgului (actor, regizor și profesor de teatru) Ion Ghelu
Destelnica. Un moment inedit a fost susinut de tânăra Alana
McKenzie, venită din America la studii în România, care a citit în
limba română din opera maestrului Destelnica și a cântat în

Cine-mi poate spune cum,
Şerpuind sub bolta joasă,
Norii se prefac în fum
Și în giulgiuri de mătase?
Și cum cerul n-are paznici,
Nici planton în faţa porţii,
Niște vârcolaci zănatici,
Mai acum o săptămână,
Au ascuns, la miezul nopii,
Discul lunii-ntr-o fântână.
Unul mai ţâfnos se pare,
În nesăbuinţa sa,
A luat din cer o stea
Şi-a ascuns-o-n buzunare.
Toată lumea-i revoltată
Și-a depus încă de-aseară
Plângere întemeiată
La poliia stelară.

limba sa maternă.
Trecerea către momentul lansărilor de carte au
realizat-o Mădălina Mantu care a cântat jazz și Mihăiă
Macoveanu, cu poezie patriotică din creaie proprie.
A urmat seria lansărilor de carte:
- „Miss Univers” – autor: Florentina Loredana DALIAN
- „Containerul cu umor” – autori: CLUBUL UMORIŞTILOR
CONSTĂNŢENI
- „10 Coroane” – autor: Ilie COMĂNIŢA
- „A - E - IOUA”- autor: Constantin GORNEA
- „Dincolo” – proză scurtă – autor: Florin CIOCEA
- „Mic tratat de filozofie despre îngeri, tractorişti şi femei nebune”
- autor: Florin CIOCEA
- „Viscol fierbinte„ – autor: Mircea DUMITRESCU
Publicul s-a putut delecta și cu expoziţia de pictură a Doiniţei
Gornea și cea de grafică umoristică – autor Radu Munteanu.
Un moment special l-a constituit prezena în număr
surprinzător de mare a membrilor Clubului Umoriștilor
Constăneni (CUC) „Prăvălia cu umor” care, conform declaraiei
președintelui executiv Dan Viorel Norea, își mai iau, din când în
când, zborul stoluri, stoluri spre alte meleaguri decât cele
dobrogene. CUCii poposii la Stelnica, în majoritate epigramiști,
dar și prozatori, au fost: Ananie Gagniuc, președinte onorific al
CUC, Dan Norea, președinte executiv, Petru Brumă, Ion TiaCălin, Ionu-Daniel ucă, Traian Brătianu (descendent al
Brătienilor, nu e coincidenă de nume), Aurel Lăzăroiu,
președinte al Cenaclului „Mihail Sadoveanu” din Constana,
caricaturistul Năstase Leonte (care a muncit tot timpul, realizând
portretele-caricauri ale unor personalităi prezente), Claudia
Croitoru, Ana Ruse, Ion Ruse, Aron Petru, Liliana Stoica, aceștia
toi din Constana, dar și CUCii ialomieni: Florentina Loredana
Dalian (membru fondator), Constantin Gornea și Radu
Munteanu. Momentul umoristic pe care l-au susinut a fost foarte

Cât privește discul lunii,
Să mă ierte Dumnezeu,
Dar în apele fântânii
M-am văzut ades și eu...

Dialog
– Stai cuminte o clipă, i-am zis,
Coboară din vis și te-ntrebă,
Merită să trăiești cu atâta grabă?
–Nu, nu cobor! Niciodată!
Cum să trăiești fără vis ?
Asta-i moarte curată!

m reunit sub acest titlu câteva
gânduri către prieteni dragi. Nu iam văzut de multă vreme: fie că e
Ce vremuri! Ce oameni! Ce mult s-au schimbat!
vorba de Florin Ciocea, Florentina
Loredana Dalian sau Marin Constantin.
Toi mi-au dat motive de mândrie, munca
și talentul lor fiind răsplătite cu premii și
Feerie
recunoașteri, în ţară, dar şi peste graniţe.
(Mi-a plăcut văzând-o pe Loredana scriind şi
poezii pentru cei mici. Solidar, i-am dedicat
aceste strofe)

Acasă la Oaia literară

Eu, ca martor la-ntâmplare,
Zic să ne oprim aici:
E deosebire mare
Între stea și...licurici.

Apel
(către amicul nostru Marin Constantin)
Au înflorit corcoduşii, Mărine,
Căruţele cară aracii la vii,
E cald și frumos și e bine să știi
Că fierbinenii sunt mândrii de tine;
Ei știu că ești mare, că faci poezii,
Desenele tale sunt bijuterii,
Iar cările calde omagii târzii...
Mi-au spus să-i trimit degrabă scrisoare
Să te anun că va fi o serbare,
Iar tu vei primi o atenţie mare:
Vei fi proclamat Fierbinţean de onoare!
P.S.
Frumos ar fi fost să fie aşa,
Dar totul e doar o glumă de-a mea...

Peformană
(Un roman în cinci volume
nu-i la-ndemâna oricui)
Aseară Titi m-a sunat,
(De mult nu mă mai căutase)
Mi-a spus că-i foarte ocupat:
Lucrează la ... volumul șase!

apreciat de spectatorii prezeni în număr mare și au promis, la
invitaia doamnei bibliotecar, că vor reveni cu drag la Stelnica.
La sugestia doamnei Șerban, doamna Fănica Decu și
domnul Costel Brateș au promis că vor sponsoriza publicarea
unui manuscris al scriitorului Destelnica aflat în posesia fiului
său și intitulat „Gorila cu mănuși”, iar redactorul șef Gheorghe
Dobre a afirmat că se va simi onorat dacă volumul va apărea la
editura „Helis”. A propos de „Helis”, trebuie să recunoaștem că
onor CUCii ne-au cam bătut la număr, din partea Helis-ului fiind
prezeni doar: Gheorghe Dobre, Florin Ciocea, Ilie Comănia,
Nicolae Teoharie și subsemnata. Mă rog, eu am jucat la două
echipe, nu se pune.
După încheierea momentului oficial, a urmat agapa
frăească după care a urmat o alta, în cerc mai restrâns, la
nemaipomenita noastră gazdă Florin Ciocea; așadar, de la
bibliotecă la stână, dar fără a uita de menirea noastră artistică:
astfel, după ce ne-am potolit instinctele primare (să nu vă gândii
la măscări, zic de foame!), ne-am amintit ce-i cu noi și am
continuat programul artistic, care cu epigrame, care cu poezie
sau proză. Toate acestea sub lumina unui soare generos, în
mijlocul naturii, acompaniai de păsările cântătoare și raele
măcăitoare, până spre lumina blândă a asfinitului. Ceea ce nu
se poate povesti, ci numai trăi! Felicitări vinovailor!
Am rămas cu o imagine care mă urmărește: Mitu
Ciocea, venerabilul tată al lui Florin, la anii săi peste 80,
povestindu-ne despre frumuseea vremurilor de altădată, când
mergea cu oile la Dunăre. Mi-a spus cu sclipiri în privirea ce
cuprindea întinderea câmpurilor: „Aș da toată avuia asta, să
mai pot avea 60 de ani!”

Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 08 mai 2017

Proză
TREI PROZE MĂRUNTE*

CĂTANĂ LA ÎMPĂRATUL
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ăzând că sunt singur acasă, mă aşez pe un scăuneş
lângă pat; mă uit prin casă de gândeşti că acuma sunt
prima dată aici, că totul îmi pare tare frumos. În colţ pe
păretele de după masă e "Bunicul", adică un tablou vechi cu
ramă lată de brad, aurită, care arată cum era soldatul Mokan
Agoston din armata împăratului austro-ungar prin 1910. Mă
apropii de masă, pun coatele pe ea şi-mi reazem faţa în pălmi
să pot vedea mai bine. În mijlocul tabloului, stă în poziţie de
drepţi un bărbat subţire, bine legat şi vânjos, având înfăţişarea
pe care o are tata acuma, la treizeci de ani, în zilele de
duminică după ce se pune la rând şi e gata să meargă la
biserică: are părul castaniu, tăiat scurt, fruntea largă şi netedă,
doi ochi căprii licărind sub sprâncenele negre şi stufoase,
nasul drept şi fără nicio sminteală care ar putea naşte
zâmbete; sub nări, o musteaţă măricică de culoarea frunzelor
ruginii ale toamnei, gura potrivită, obrajii lui rumeni şi puţin
alungiţi care se rotunjesc într-o bărbie cu gropiţă abia
perceptibilă; mâna stângă i-i lăsată în jos iar dreapta şi-o ţine
pe o măsuţă în mijlocul căreia se vede clar o sticlă cu
şampanie sau cu bere; nu ştiu sigur, că niciodată n-am avut în
mână un astfel de obiect. În unghiurile de sus ale tabloului,
înclinate către interior, atârnă drapele reprezentând ţările
aflate sub stăpânirea Casei de Habsburg şi la mijloc e o serie
de chipuri de împăraţi cărunţi şi bărboşi, având piepturile
încărcate cu decoraţii ce strălucesc în toate culorile. Un steag
e negru ca iadul şi acela nu-mi place. Fundalul tabloului arăta
imaginea întinsă a unei aşezări orăşeneşti: vegetaţie
sugerând existenţa unei păduri sau a unui mare parc ale cărui
margini loveau în orizont şi, într-un plan mai apropiat, se
observă un turn ţuguiat, ca de biserică, dar fără cruce
creştinească cum ştiam eu că se cuvine. În cele două colţuri
din partea de jos a tabloului, în stânga stăteau ţanţoşi cu
armele în mânuri trei jândari ungureşti de-ăia făloşi cu pene
verzi de cocoşi la pălării şi, în dreapta, trei poliţai austrieci la
fel de băţoşi. Privindu-i, mi s-a părut că şmecherii aceia se tem
ca nu care cumva valahul, care se uita spre dreapta, s-o ia la
fugă şi, sărind repede peste cele două tunuri de pază, să intre
în desişul pădurii şi să nu mai dea nimeni niciodată de urma lui.

SEARĂ DE OCTOMBRIE
Într-o toamnă din timpul războiului, tetea Vasâliucă,
feciorul cel mare a' tătăişii Mărie, m-a luat cu el şi-am mers cu
carul tras de boi departe chiar în Huşumala lângă Baia de
Piatră, la câţiva paşi de graniţa ruşinii ce-o aveam atunci cu
Ungaria lui Horthy Miklos, ca să tăiem şi aducem de acolo
nişte ciolomadă la boi şi la vacă.
Ajunşi acolo, ne-am dat jos din car, el a luat boul de
către om de corn, a cârnit carul afară din drum şi-am suit încet
pe marginea înţelenită a Băii de Piatră până am ajuns pe
miriştina de orz din capătul locului lor. Acolo, mi-a strigat şi eu
repede am pus piedica pe dos ca să nu scape carul înapoi, am
împins şi o piatră măricică dinapoia roţii şi ne-am oprit. A
slobozit boii din jug, i-a lăsat în funii, una două a tăiat un braţ de

Sunt doar eu
Sunt eu, copil, alergând prin poiana luminoasă.
Sunt mică și plăpândă, părul îmi ajunge până la coapsele albe ca
laptele, una dintre ele zgâriată- o pisică, oare? Păsărelele îmi cântă
rapsodii cu vioara, iar râul le acompaniază susurând cu pianul.
Fredonez o melodie- nu are versuri sau semnificaie, numai o
multitudine de „la, la, la”-uri. „Cânt pentru că sunt fericită, sau pentru
că sunt speriată?”. Decid că o fac pentru păsărele, să le răsplătesc.
Nu știu sigur unde mă îndreaptă cărarea, dar am încredere în ea.
„Cu sigurană e aici pentru a îi ajuta pe alii!”. La sfârșitul cărării sunt
doi arbori ce par că se îmbrăișează. Fac cu mâna poienii ce am
lăsat-o în urmă și opăi către copaci, așezându-mă sub umbra lor.
Dintr-odată, sunt înconjurată de două brae bronzate, dar sunt
liniștită. E mama.
Sunt eu, tânără, colindând pădurea deasă.
Merg puin repede, având picioare lungi, totuși palide, neschimbate.
Părul îmi e puin mai scurt și mult mai drept, așa cum mi-l doream cu
ardoare când eram mică, însă cum îl detest în acel moment. Nu mai
cânt, nu vreau să deranjez, nici păsările nu sunt la fel de
zgomotoase. Legăn un coșule de nuiele într-o mână, plictisită. Cu
coada ochiului zăresc ciuperci- sunt mici și mari, colorate sau nu,
unele cu bulinue, una cu timpul deja trecut. Mă opresc din drum
pentru a le culege, dar atunci când îngenunchez apar alte două
brae- nu ale mamei, dar ale persoanei iubite. O mână îmi mângâie
obrazul, iar cealaltă culege o floare- mi-o pune după ureche.

ciolomadă şi le-a pus-o dinainte să mânce. El şi-a aprins o
ţigară, duhănea că era fecior mare, aproape gata de însurat.
Eu m-am aşezat pe ruda carului să stau o ţâră linştit.
Nu după multă vreme , în luncă, trestia de lângă
Astupătură a început să-şi legene cănacii din vârf şi cineva a
strigat mânios.
- Hai, Mariţă, hai! Nu ne mai întârzia p-aici că-i
mânca tu şi acasă! Era o patrulă de grăniceri de-ai noştri, care
a coborât Dealul Pietrişului cu măgăriţa lor, Mariţa, şi mergeau
în control pe graniţă către gara Tunel, o amărâtă de haltă care
a devenit staţie de frontieră după 30 august 1940. Când au
ajuns lângă noi, s-au oprit, unul mic şi gras a vinit în apropiere
să vadă ce facem. Zicea că le trebuie foc să fumeze când
ajung la pichet, dar s-a bucurat când tetea Ţâliucă i-a întins un
poc de Naţionale neînceput. L-a luat în grabă şi ne-a îndemnat
să încărcăm cât mai repede şi să dispărem din zonă, că de
apar horthyştii s-ar putea să tragă după noi, căci ăia fac tare
des astfel jocuri idioate.
Cum urcau ei Huşumala cu măgăriţa înainte, luna se
înălţa peste Dealurile Cojocnii şi învălea peisajul deluros cu o
lumină blândă, limpede şi transparentă, de se vedea totul ca în
amiaza unei zile însorite din mijlocul verii. Sub razele
binecuvântate ale lunii clare şi sub privirea octrotitoare a
Bunului Dumnezeu lucram cu poftă şi aveam spor. El tăia cu
secera ciolomada verde, suculentă şi lungă până la doi metri şi
o înşira mănunchi, după mănunchi, eu luam câte unul, mi-l
aşezam bine subsuoară şi-l trăgeam lângă car, având grijă să
nu se încâlcească. Când tetea Vasâliucă a socotit c-a tăiat
destulă mâncare pentru vite, s-a oprit, am încărcat carul, am
prins boii în jug, am pus piedica înainte cum se cere, a luat boii
de rudă, eu am rămas după car să pot da ajutor la nevoie, şi
încetuc, încetuc am coborât de pe Huşumala în drum. Acolo
ne-am oprit, am desfăcut piedica, am aşezat uneltele la
locurile lor, tetea s-a învârtit pe lângă boi, le-a tras câte-o
netezire de-a lungul spatelor, le-a legat mai bine funiile în
coarne, i-a mângâiat pe bot şi pe ochi, le-a frecat prieteneşte
urechile şi i-a lovit bărbăteşte peste şolduri apoi ne-am suit în
car deasupra pe ciolomadă şi le-a dat drumul către casă. După
boii, care mergeau calm rumegând, carul se mişca lin, noi
stăteam întinşi pe ciolomadă cu privirile către cer. Miile de
stele aurii, argintii, albăstrui, verzui, licăreau ca şi cum ar fi fost
nişte vietăţi miraculoase. Uneori, cum capul mi se legăna în
voie credeam că şi stelele se mişcă, se adună, se prind de
mânuri, saltă şi dansează ca nişte fete fecioare; câte una se
desprindea din joc şi fugea de capul ei; poate că unde se
ducea o aştepta vreun luceafăr înfocat de iubire cum se
întâmplă şi la noi în sat cu fetele şi feciorii care, iubindu-se, dau
veste că fug nu ştiu unde, dar ei repede se arată iară la lume cu
înfăţişare de nevastă şi bărbat. Când ne suiam de la Capul
Şesului către Poarta Ţarinii, nu mai ştiam nimic de mine şi de
ce-i în jur, căci pur şi simplu credeam că am ajuns între stele.
De atunci niciodată nu mi s-a mai întâmplat ca cerul unei luni
de toamnă să mă atragă şi cucerească pe deplin ca în acea
noapte de octombrie.

OANA ŞI ICU
De la cineva, poate chiar de la decedatul meu prieten Icu-Bicu,
am aflat că iubita lui, Oana, după toate manifestările ei
Sunt eu, adult, plimbându-mă pe plaja pustie.
Soarele apune, dar tot e puin cald, așa că îmi prind părul într-un
coc. Pantalonii scuri foșnesc pe lângă coapsele mai largi, precum
șoldurile mai late. Mă fâstâcesc cu un inel de pe mâna stângăverighetă, presupun- și simt o oarecare apăsare pe suflet. „Sunt
stresată”, mă gândesc, începând să-mi rod unghiile, să mă trag de
păr, să-mi scrâșnesc dinii; orice să mă relaxez puin. Bag un picior
încet în apă- e fierbinte, clocotește. Marea se preface în lavă, iar eu
sunt vulcanul. O voce de copil îmi spune să fug, așa că asta fac. Îmi
închid ochii și mă trezesc îmbrăișată de o pereche de brae scurte și
palide. O mână are un mic plasture cu un personaj din desene și aud
aceeași voce de mai devreme strigându-mă: „mami!”.
Sunt eu, bătrână, mergând alene prin lanul de grâu întins.
Sunt mai scundă și cocoșată, am riduri, mâini cu pete, semne ale
bătrâneii. Părul mi s-a încărunit și e legat într-o coadă împletită,
simplă. Mă așez la marginea unei fântâni și aud pași mici, gingași,
apropriindu-se- un căeluș, bichon maltez, puin gălbui, ca grâul de
care sunt înconjurată. Mă face să surâd la amintirea câinelui pe care
îl aveam în tineree și mă las trasă în fântână de a patra pereche de
brae- lungi, albe ca varul și mizerabile.
Sunt eu. Părul e iarăși de culoarea castanelor și lung până la șolduri.
Port o rochie lungă și albă, puin murdară. „Exact ca braele alea.”
mă trece un fior. Dintr-odată, simt o durere acută în spate. Încă una.
Când mă întorc, văd o oglindă- spartă, dar pot observa printre
cioburi tăieturile făcute unde îmi erau coastele și sângele șiroind,
murdărind rochia și mai mult. Merg prin pădurea de odinioară, însă
totul e veștejit și negru. Mort. Gândaci maronii se îndreaptă către

mentale, sentimentale, factuale, precum şi după structura
morfologică în care e turnată persoana dânsei, nu se poate să
nu se fi născut în prima decadă a lunii aprilie, vreme
turbulentă, sucită şi răsucită mereu în toate sensurile. Eu, de
pildă, în armată am aflat de la comanadanţii mei de pluton,
companie, etc, cum că toţi recruţii, care nu-şi cunosc data
naşterii, se consideră săriţi de pe fix şi se înregistrează ca
născuţi în zodia proştilor, 1 aprilie, ziua clătiţilor de minte. Ia
uitaţi-vă şi voi la ea. Nu e ca alte fiinţe feminine, ci tocmai pe
dos: se aseamănă cu cine sau cu ce? Singur dracul ar putea
şti, căci eu nu-i găsesc nicio asemănare. Şi iată cum arată:
cap, adică un bostan de soi, rotund ca o minge mare, tare şi
grea; păr foarte subţire, moale şi des ca lâna de oaie; are un
semn în frunte, constând nu dintr-o stea cum s-ar putea crede
şi ar fi frumos, ci dintr-o floacă albă şi fină ca fuiorul de in,
răsărită în marginea de sus frunţii, simbol care urcă pe creştet
şi apoi curge către ceafă, cade şi se împrăştie pe spate,
ajungându-i până la fese. Umerii, sânii, foalele şi coapsele,
toate prea consistente şi deschise către lume, se zgâiesc
precum nişte circari, la buricul rotund şi frumos ca o pancovă
ardelenească pregătită de Rusale feciorilor, ca ei să guste
din plin şi să nu uite niciodată bucuriile vieţii. Dar, fiţi
dumneavoastră atenţi. Dacă veţi permite ochilor să coboare
de la coapse până deasupra genunchilor şi apoi încetucîncetuc tot mai la vale veţi rămâne uimiţi, căci vă va reveni în
minte barbarul obicei chinezesc de a chinui fiinţele feminine
care, ca să aibă succes la bărbaţii avuţi, trebuia să-şi
schilodească picioruşele pentru a le menţine la demesiunea
avută odată cu vârsta de şapte ani. În cazul Oanei situaţia nu e
tocmai aşa, dar nici prea departe n-a sărit, căci, de la genunchi
în jos picioarele ei se subţiază mereu şi acuma par mai
degrabă nişte ţăruşi bine ascuţiţi, meniţi a împunge terenul pe
care se mişcă. Din pricina nepotrivirii dintre „sus” şi „jos”, când
merge, Oana face tot felul de exhibiţii, dă în gropi şi-n şanţuri
iar trecătorii care se întâlnesc cu ea o privesc ca pe o arătare
nemaivăzută, abia sosită cine ştie de pe unde.
Acestei situaţii supărătoare, imposibil de explicat chiar şi
pentru bietul Icu-Bicu, el, soţul grijuliu al Oanei, s-a decis a-i
face faţă, de aceea omul purta mereu cu sine o gentuţă, în
care ducea tot felul de lucruri necesare: instrumente
minuscule, cârpuţe, periuţe, şerveţele, unghieră chinezească,
două-trei forfecuţe de calibre diferite, prosoape fel de fel,
creme, variate soiuri de ruj, etc, pentru a acţiona rapid după ce
iubita lui, cea altfel decât oricare alta, era ridicată, dintr-o
groapă-baltă, şanţ sau gură de canal uitată deschisă. Omul
lucra metodic. Începând de sus, el ştergea, peria, spăla,
freca, scutura, da cu cremă pe buric, pe obraz, pe frunte, pe
urechi, dar şi pe sandale; cosea, îndrepta, astupa; când
termina, strănuta, tuşea, scuipa, o lua la braţetă şi se plimbau
până când tipuţa dădea naştere altui eveniment neprevăzut,
specific ei...
...Ei sunt cum sunt şi trăiesc cum trăiesc. Ce poţi să le faci? Săi laşi în voia şi pacea lor.
Săracă lume de demult,
Faină-ai fost, iute-ai trecut!

*Din volumul în lucru: În curgerea vremii

Augustin Mocanu
Slobozia, 9 mai 2017
locul din care am plecat, trecând pe lângă mine, formai parcă în
batalioane. Simt că visul se termină iarăși, însă nu apare altă
pereche de brae. „Unde e a cincea? Trebuie să găsesc a
cincea.”Alerg, neștiind încotro, iar în faa mea apare o cărare. O
urmez și ajung în poiană. Părea aceeași poiană, dar râurile nu mai
susură, iar păsărelele nu cântă. Aud cum îmi foșnește rochia în timp
ce merg, aud proprii pași prin iarba de un verde strălucitor, straniu.
Alte sunete se alătură- bătaia inimii, bâzâitul urechilor. Începe să mi
se facă frică, mă simt de parcă aș fi singura persoană rămasă pe
lume. Văd copacii îmbrăișai, fug până la ei, dar mă împiedic de o
ramură și cad, cad, cad. Îmi deschid ochii; poiana iarăși, însă plouă
cu găleata și simt că mă cufund în tot noroiul de acolo. Dintr-odată
sunt lipsită de putere, dar trebuie să ajung. Dar unde să ajung? Nu
contează, doar trebuie. Mă târăsc prin noroi și mocirlă-trec ore în șir,
liniștea e asurzitoare. Văd tufișuri și copaci, iar printre frunze pot zări
o mână, un picior, un cap. „Rănile de pe spate îneapă atât de tare.”.
Dar dintr-odată aud un fâlfâit. De unde? Din mine?
Îmi întorc capul şi iată, am aripi! Plăpânde și mânjite de noroi, dar
aripi. Mocirla devine iarbă, iar gândacii flori. Păsările au iarăși glas.
Văd o figură apropiindu-se, chicotind și opăind. A cincea pereche
de brae? Nu. Sunt eu, copil, alergând prin poiana luminoasă.

PETCU CELA
Clasa a IX-a- profil filologie,
Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia,

Funia roșie
- L-ai găsit?
- Nu!
- Unde-o fi Doamne? Unde-o fi?Ai fost devale?
-Am fost!
-Ai fost la Floarea?
- Am fost! Am fost la unchiul Marin, la magazin, la terenul de
fotbal, la şcoală, la gârlă, nu e şi nu e. Parcă a intrat în
pământ, Doamne iartă-mă!
- Ştii ceva? O fi la a lu' Malec, să se joace cu fi-su. Se-mpacă
bine împreună. Ia du-te şi vezi!
- Păi şi bagajele?
- Lasă că le fac eu!
- Păi da... Ca anu' trecut, când ai uitat să-i pui penarul în
ghiozdan, de a trebuit să stea un trimestru întreg fără
creioane.
- Taci măi omule! Du-te şi caută-l că trece timpul şi-acu'
trebuie să plecaţi la gară. Dar mai e ceva.
- Ce mai e măi femeie?
-Adispărut funia...
- Care funie, măi femeie?
- Funia... Funia aia... ştii tu de... Şi nici resteul nu mai e la
locul lui.
- Cum aşa? Nu mai e funia la locul ei? Şi nici resteul?
- Nu!
-Asta... chiar că nu miroase a bine!
Tudor Vardan simţi un fior rece în inimă şi amintiri
înfricoşătoare pe care nu le uitase, dar prefera să le ţină
ascunse în locul cel mai întunecos al memoriei sale, sub
lacăt, izbucniră precum şuvoiul unui râu care sparge
zăgazul ce-l înlănuie în albia sa, căutând libertatea de a
curge după bunul său plac, de a fi rebel, distrugător, sursă
de înnoire şi de viaţă, în acelaşi timp. Atâţia ani de zile
trecuseră şi groaza acelor amintiri nu l-a părăsit niciodată,
aşteptau parcă doar momentul declanşator pentru a reveni
reprezentând trecutul şi, paradoxal, fiind de actualitate chiar
şi astăzi, pentru că acea istorie începuse, dar el, cum de
altfel şi alţi oameni din sat, considerau că nu se sfârşise
încă.
Cu venele de la tâmple umflate, cu fruntea plină de
broboane de sudoare şi cu mâinile încleştate şi reci ca de
gheaţă, privi încruntat spre pământ şi nevrând să zică nimic,
Tudor Vardan oftă de necaz, împinse pălăria şi mai mult pe
ceafă de parcă soarele lumina numai dinapoi, împreună
mâinile şi ridică privirile făcând o rugăciune scurtă spre cer.
Apoi, porni cu nădejdea disperatului în suflet către o nouă
destinaţie, diferită de cele enumerate anterior, pentru a
răscoli tot satul dacă era nevoie, doar o avea norocul să-l
găsească. Deschise poarta veche de lemn înnegrit de
trecerea timpului, pe care se mai vedeau resturi de vopsea
albă - reminiscenţe ale unui vechi strat de culoare ce se
scorojise aproape complet de-a lungul anilor - şi dus a fost.

§
Satul Antoneşti era înconjurat de salcâmi stufoşi. Din înaltul
cerului, pe timpul verii, semăna cu o pată verde-cenuşie
printre lanurile galbene de grâu şi secară. Întins pe malul
stâng al Tinoasei şi coborât parcă într-o albie, nu se lăsa
văzut decât ajuns la marginea sa. Câmpuri de floarea
soarelui, porumb, sfeclă şi pajişti cu lucernă completau un
mozaic de culori estompate de căldura dogoritoare, mai
ales a lunii iulie, ce contopeau cerul şi pământul într-o
zăpușeală sufocantă. Zumzăitul bondarilor, al muştelor şi
scârţâitul carelor trase de boi mari albi cu coarne negre
ameninţătoare pe drumurile de pământ bătătorit, acoperite
cu un strat fin de nisip format din pietrele sparte de roţi, iritau
simţurile oamenilor într-o palidă încercare de a-i trezi din
somnolenţa caniculei de la şes.
La vie, se ajungea doar trecând un pod larg atât cât să aibă
loc o căruţă. Podul se afla deasupra unui mic baraj ce obliga
râul să formeze un lac cu o lărgime de câteva zeci de metri,
suficient de mare pentru gâştele şi raţele gospodarilor, care
aterizau din zborul lor grăbit direct pe oglinda apei, gâgâind,
măcăind şi bătând din aripi cu satisfacţie. Cât despre copiii
satului, acolo se îmbăiau şi tot acolo mergeau la pescuit cu
halăul, prostovolul ori cu undiţa.
Moara era pe drumul spre vie şi în spatele ei cazanul de

ţuică. Moara se mai oprea din când în când - se mai strica
ceva şi trebuia reparată, ori nu avea ce să macine. Dar la
cazan? Întotdeauna se lucra la foc plin şi se stătea la coadă
pentru a obţine licoarea mult dorită. Acolo, Dan Vardan a
aflat numele primilor vapori condensai sub formă de
picături ce curgeau din spirala de răcire - fruntea - care
având o mai mare concentraţie de alcool, se folosea la
răceli. Tot la cazan se putea afla ce se întâmpla în sat.
Noutăţile circulau cu iuţeala fulgerului de la un sătean la
altul. Aşa se ştia cine a murit, cine s-a certat cu cine şi multe
alte păţanii, unele mai năstruşnice decât altele, care, în mod
normal, fac parte din viaţa de zi cu zi a oamenilor.
De pe dealul viei se vedea tot satul - case albe acoperite cu
tablă ori cu carton smolit erau aşezate într-un labirint
întortocheat de-a lungul uliţelor. Curţile, unele mai largi,
altele mai înguste, erau delimitate cu garduri de lemn vopsit,
însemnând pe vecie locul de drept al fiecăruia. Pentru acest
drept, precum şi pentru animalele lor, uneori, unii dintre ei au
plătit cu viaţa.
Stâlpi înalţi de beton susţineau firele electrice şi câţiva dintre
ei deveniseră locaş pentru cuiburile încăpătoare ale
berzelor. Satul să fi avut vreo trei sute de suflete, toţi se
cunoşteau, unchiul Stan, tușa Floarea, vărul Săndel… Și
chiar dacă nu aveau legături directe, tot se salutau atunci
când se încrucişau pe drum. Aşa au pomenit de la părinţii şi
bunicii lor, aşa făceau toţi, deci, inclusiv cei tineri, fiii satului.
Iar Dan Vardan, şi el unul dintre ei, nu se deosebea prea
mult de ceilalţi. Dar dacă toţi copiii cu care se juca umblau
desculţi pe timpul verii, lui nu i-a plăcut asta nicicum. Prefera
tenişi din pânză, care erau uşori şi îl apărau de mărăcinii de
pe câmpurile pe care umbla.
Fiecare sătean avea în dulapuri ii brodate cu flori albastre şi
roşii, cojoace cu diferite motive tradiţionale, iţari, cizme de
piele, dar în viaţa de zi cu zi purtau cămăşi albe şi pantaloni
negri din postav. Câte un brâu lat din piele încingea uneori
mijlocul celor mai vârstnici. Femeile aveau fuste lungi, de
obicei de culoare neagră, cămăşi, dar şi nelipsitele basmale
- subţiri şi înflorate vara, închise la culoare, făcute dintr-o
ţesătură mai groasă iarna. Şi unii şi alţii purtau în picioare în
lunile de vară gumari - încălări din cauciuc în care intra tot
praful drumurilor, ori umblau desculţi. Iar când se lăsa
toamna şi începeau ploile, se încălau cu pantofi, ghete din
piele, dar mai ales cu cizme din cauciuc, bune pe drumuri cu
noroaie.
- De unde vine numele de Antoneşti, bunicule? a întrebat
într-o bună zi Dan Vardan pe cel care îl considera a fi cel mai
în măsură să-i dea un răspuns avizat.
- Pe timpuri, a fost un boier, pe nume Gheorghe Antonescu,
cu moşie mare pe aici. El a construit biserica pe care o
avem, a lăsat multe urme bune, printre care și numele
satului nostru, i-a răspuns bunicul.
Mai târziu a aflat de la părintele Traian că biserica a fost
ridicată în anul 1869 şi hramul bisericii are doi sfinţi, pe
Sfântul Nicolae şi pe Sfântul Ioan Valahul.
- De ce doi sfinţi, părinte? a fost curios Dan.
- Pentru că biserica are doi ctitori!
Aşa a aflat şi de Gheorghe Politimos, al doilea boier care a
contribuit cu bani la ridicarea bisericii.
Părintele Traian, cu toate că era ocupat ziua întreagă,
găsea deseori câteva minute să vorbească cu copiii satului.
În timp ce se jucau la marginea drumului, băteau mingea ori
vorbeau d-ale lor, preotul oprea motocicleta sa, un MZ 250
negru cu şei de culoare bej, intra în vorbă cu fiecare,
spunându-le pe nume şi întrebându-i de una, de alta,
despre părini, făcându-i pe copii să se simtă importanţi.
Spre motocicleta sa, Dan Vardan arunca întotdeauna priviri
atente, încercând să-i evalueze puterea de fugă, de aceea,
scăpa de multe ori începutul discuţiei cu părintele, dar ţinea
minte că avea mereu blândeţe în glas, îi asculta până la
capăt pe cei care aveau ceva de spus, le adresa cuvinte
înţelepte, plecând din mijlocul lor zâmbind,
binecuvântându-i să aibă o zi bună de la Dumnezeu. Pentru
atenţia pe care le-o acorda, pentru tonul său calm şi
cuvintele de încurajare, toi prietenii lui Dan Vardan îl
considerau om bun şi îl iubeau.
Părintele Traian era rudă cu Dan Vardan. Unul dintre cei doi
fii ai preotului, Mihai, se căsătorise cu Mioara, vara sa,
singura fată a lui Tudor Vardan. De aceea, pe la sfârşitul
verii, când strugurii albi de masă ai celor câţiva butuci de vie

din bolta aflată în faţa casei erau copţi, preotul îi trimitea
vorbă cu o zi înainte lui Dan că îl invită la Licurici. Emoţionat,
dar cu bucurie în suflet, Dan aştepta cu nerăbdare ziua
următoare. Părintele Traian sosea întotdeauna chiar
înaintea prânzului, vorbea cu unchiul Tudor câteva minute,
apoi îl întreba pe Dan cu un zâmbet abia schiţat, ascuns sub
mustaţa sa încărunită:
- Ei, tinere, eşti gata de drum?
- Gata, părinte! răspundea Dan dintr-o suflare.
Cu o mişcare sigură, preotul urca pe motocicletă, apoi îi
făcea semn şi lui Dan să vină lângă el, călare pe bolid.
Aşezat în spatele părintelui Traian, Dan Vardan închidea
ochii şi se lăsa furat de o lume a viselor în care multe fapte
erau posibile, în timp ce părintele, atent la drum, accelera.
Abia mai târziu, când a avut propria sa motocicletă, Dan a
înţeles senzaţia de plăcere şi libertate pe care părintele o
savura zilnic, timp de ani şi ani, călătorind pe MZ-ul său.
Poate de aceea părintele zâmbea mereu, aparent fără
motiv, gândea Dan Vardan.
Drumul era scurt, nu mai mult de zece minute. Odată ajunşi,
se aşezau la o masă minuţios pregătită din timp de către
Valica Manolescu, cumnata preotului. Văduv fiind, simţea
nevoia unei gospodine îndemânatice să vadă de rosturile
casei în timp ce el era plecat la treburile bisericeşti. Iar tanti
Valica, după cum o numeau toţi ce o cunoşteau, era o
femeie harnică, vorbăreaţă, jovială şi atotştiutoare, nu
numai în treburile gospodăriei, ci şi în ale muncilor câmpului
şi, de asemenea, foarte la curent cu evenimentele mai mici
ori mai mari, ce se petreceau zilnic la Licurici, dar şi în
comunele vecine, la Călineşti, Mavrodin, ba chiar la Roşiori
de Vede ori la Alexandria, oraşele cele mai apropiate. Astfel,
era o sursă nepreţuită de ajutor şi informaţii pentru părintele
Traian, o adevărată secretară.
În timpul mesei, părintele şi Valica discutau cu tânărul Dan
ca şi cu un adult. Le plăcea să-i ceară să povestească tot ce
se întâmpla la liceu, despre noutăţile din ştiinţă şi
învăţământ şi, bineîneles, despre preocupările sale legate
de viitorul profesional. Lucru de care Dan Vardan nu era
prea sigur, dar ei insistau, avertizându-l ‚,măi, băiete, să ştii
dinainte ce ai de făcut în viaă, că așa e mai bine!'' Pe atunci,
Dan nu prea înţelegea importanţa acestui aspect al vieţii,
planificarea. Era prea necopt şi nepregătit pentru
asperităţile vieţii, prefera să-şi petreacă timpul cu prietenii,
să citească romane istorice ori de aventuri şi, bineîneles, să
se uite după fete.
Înainte de desert, părintelui Traian îi făcea o plăcere
deosebită să-i arate lui Dan stupii săi, la care umbla cu
îndemânare, fără mască şi fără fum. Dan Vardan era uimit
de fiecare dată şi se întreba de ce părintele nu era înţepat de
albinele cu rol de sentinele ale stupului, despre care aflase
din explicaţii anterioare. În mintea sa credea că părintele
vorbeşte cu albinele şi ele îl recunoșteau de stăpân, ori le
spune descântece cu care le vrăjeşte. Apoi, părintele îl
încuraja şi pe Dan să se apropie şi îi spunea unde să stea şi
ce să facă. Ca prin minune Dan scăpa, de asemeni,
nevătămat.
Treceau în revistă şi stolul de porumbei de care părintele era
foarte mândru. Îi arăta voiajorii, care erau cei mai valoroşi,
iar apoi părintele, culegea cu grijă şi plăcere vădită câţiva
ciorchini de struguri albi din viţa de vie de la streaşina casei,
pentru a fi spălaţi şi serviţi la masă. Îi alegea întotdeauna pe
cei mai mari şi mai copţi. Unii erau aşa de mari, încât un
ciorchine umplea o farfurie. Nici mierea din producţia
proprie nu lipsea de la masă, de cele mai multe ori sub formă
de bucăţele de fagure, proaspete aduse de la stupi. Totul
era un deliciu. Înainte de întoarcere şi mai ales dacă vreun
enoriaş venea la poartă cu o jalbă şi avea nevoie să-i
vorbească părintelui pentru scurt timp, Dan Vardan folosea
acest prilej pentru a studia meticulos, motorul, roţile,
frânele, amortizoarele, ghidonul şi toate celelalte părţi
componente ale motocicletei MZ 250, timp în care, se
imagina conducând-o cu mare viteză pe drumuri de ţară, ori
asfaltate, plecând în excursii la munte şi la mare.
(Va urma)

Leonard I. VOICU
(Montreal, Canada)

Zigzag prin memorie
OAMENI, FAPTE, CĂRŢI
Am în faţă un tabel cu titlurile cărţilor premiate de Fundaţia
Culturală Magazin Istoric în cadrul celei de a XXV-a ediii a
Colocviului anual de istorie și civilizaie bancară „Cristian
Popișteanu”, cu tema Banca Naională a României și Primul
Război Mondial. Anul 1917. Această ediie a fost dedicată
aniversării a 137 ani de la înfiinarea Băncii Naionale a
României, a 150 ani de la adoptarea leului ca monedă
naională și a 50 ani de la apariia revistei Magazin istoric.
Dincolo de aspectele pur știinifice, tematica acestei ediii mia prilejuit emoionante întoarceri în timp, readucându-mi în
memorie semnificative momente de viaă și oameni pe care
i-am iubit și preuit. În somptuoasa sală „Mitiă
Constantinescu“, ce a găzduit manifestarea, eram singura
persoană implicată direct în apariia, acum 50 de ani, a
revistei Magazin istoric. 50 de ani, adică 601 numere, adică
peste 52.000 pagini! Din cei 50 de ani, 42 i-am petrecut
împreună, folositor, cred eu, pentru ambele pări. Dar am mai
scris despre asta chiar în numărul trecut.
Revenind la lista lucrărilor premiate, m-a emoionat văzând
că deinătoarea premiului I.C. Filitti este cartea regretatului
coleg și prieten drag George G. Potra, Niculae Titulescu.
Neuitarea geniului. O culegere de studii, articole și
conferine, adunate de doamna Ana Potra în două volume
totalizând 1370 de pagini, impecabile prin inuta grafică,
calitatea hârtiei și a tiparului, așa cum de ani buni ne-a
obișnuit Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, sub
îndrumarea proaspătului membru corespondent al
Academiei Române, neobositul istoric Ionel Cândea.
Doamnei Potra i-am dedicat pe vremuri un catren, pe care îl
reproduc aici cu aceeași preuire:
Amândoi, în viaa pământeană,
Au avut alăturea oAnă;
Manole a zidit-o în perei,
Georgică Potra într-un vraf de cări.
De iubit nu ştiu câţi l-au iubit pe George G. Potra, nimeni însă
nu i-a pus la îndoială profesionalismul. Cineva spunea odată
că Potra a fost pentru Titulescu ceea ce a fost Perpessicius
pentru Eminescu. Eu pot spune doar că respectivul nu
exagera. Timp de aproape cinci decenii, Potra ni l-a readus
în memorie pe ilustrul om politic și diplomat în integralitatea
complexei sale personalităi. Dacă prin lucrările publicate în
cei 12 ani, cât a fost director executiv al Fundaiei Europene
Nicolae Titulescu, i-a ridicat un monument marelui bărbat de
stat, prin aceste două volume apărute postum reconstituie
epopeea iubirii lui pentru cel care îi imprimase cursul vieii și
îi descifrase nebănuitele virtui ale iubirii de neam și ară.
Iubeam faptele lui de viaă. Cum era și ce reprezenta el
pentru mine am povestit în cartea De la un prieten la altul, în
care se regăsește alături de ali oameni dragi mie. Mă bucur

Te păzesc
Vulturoi și păsări rele,
sfâșie din carnea mea,
diavoli și soiuri obscure,
sfâșie lacomi până la oase,
nu lasă nimic din mine…
Sapă adânc sub pielea mea,
organele toate mi le aruncă de-a valma,
îmi toacă trupul cu hulpăvie,
ca și cum n-au mai văzut un cadavru pe două picioare,
ca și cum n-au mai gustat carne,
ca și cum n-au mai băut sânge…
Și carne până acum chiar n-au gustat,
Și sânge până acum chiar n-au băut,
Nu carne și sânge de om… cel puin nu genul său…
Nu au rupt carnea omului,
nu i-au ros oasele,
nu i-au scos ochii…
Se înfruptă din durerea omenească,
din nefericirea și mizeria altora,
se înfruptă din moartea ce se revărsă… așa sunt ei,
mâncătorii de carne,
bastarzii răi din iad,
oameni sunt, lua-i-ar naiba… oamenii, un trib nenorocit de
neoameni…
Să și ciugulească, să și bea din sânge,
cu toata invidia lor din sânge să se otrăvească,

că am scris acea carte, din care câteva fragmente au apărut
și în revista Helis (nr.1-4/2014). L-am cunoscut bine. Cei
care au citit-o, mi-au confirmat acest lucru. Mi-a mărturisit-o
el însuși. Dar abia acum pot spune cine a fost cu adevărat
George G. Potra. Privii raftul bibliotecii și vei vedea zestrea
pe care ne-a lăsat-o. Și vei simi, ca și mine, un sentiment de
mândrie că i-am fost aproape, că i-am fost prieteni. Zestrea
despre care vorbesc sunt cările sale (peste 60 de titluri!),
multe dintre ele contribuii fundamentale în domeniu.
Răsfoind cele două volume, am descoperit articolele
publicate de el în Magazin istoric și mi-am reamintit
„războaiele“ pe care le-am purtat împotriva dimensiunilor
articolelor sale. El nu era un neavenit în lumea presei,
lucrase în cadrul unor prestigioase redacii și condusese dea lungul anilor mai multe publicaii. Se făcea că nu pricepe că
Magazin istoric nu putea publica articole mai mari de 10-12
pagini dactilo. Plusa, obligându-mă să tai. Numai eu știu cemi auzeau urechile... De fiecare dată însă sfârșea prin
rostirea unei fraze devenită șablon: „Măi, dar să fiu sincer,
nu-i rău, hai să-i dăm drumul...“ Și eu îl întrebam: „E unul
care taie mai bine decât mine?“
Nu vreau să mă repet, am scris și vorbit despre omul și
istoricul George G. Potra în mai multe rânduri. Prietenia lui
m-a marcat și-i sunt recunoscător pentru timpul petrecut
împreună. Puin, pentru că era foarte ocupat, întotdeauna se
văita că nu-i ajunge timpul. Educaia primită în familie, setea
de cunoaștere, dar și firea sa orgolioasă făcuseră din el un
om al muncii. Am cunoscut și ali oameni harnici, dar el a fost
un harnic jertfelnic, pentru că munca se isca din pasiune și
convingerea că numai el putea săvârși lucrul acela. Harnic,
inteligent, exigent, cultivat, pasionat, rafinat iubitor de
frumos, un om cu experienă bogată. Bun orator. Scria bine
și cu plăcere. Povestea cu har întâmplări din viaă. Un individ
cu astfel de calităi e o personalitate complexă și nu pentru
toi agreabilă. Am auzit spunându-se că ar fi fost cam
arogant. Nimic mai fals, mai de grabă un timid cu o ironie
mușcătoare. Dar, iartă-mă Doamne!, modestia nu e
întotdeauna o calitate. Un om ca el putea fi invidiat, urât
niciodată! Om cu convingeri puternice, îl îngreoșau lașităile
și ura dezertările. Era un patriot încrâncenat, ale cărui
sentimente de dragoste pentru patrie izvorau din
cunoașterea profundă a istoriei neamului său. Ultima oară
când l-am auzit vorbind, discursul său era un strigăt de iubire
îngrijorată pentru România zilelor noastre. Cei care au avut
răbdarea și puterea să-l îneleagă l-au admirat și i-au devenit
prieteni.
Toi avem nevoie de modele. Ale lui s-au chemat George C.
Potra, tatăl său, cunoscut istoric al Bucureștilor, și Nicolae
Titulescu, cel pentru care și-ar fi jertfit și viaa. Dacă nu
cumva s-a și întâmplat așa ceva... Și, declar cu sinceritate: iam fost prieten și admirator, pentru că, în multe privine, și el
să fie ultima lor masă,
să-mi scoată ochiii,
în gâtul lor blestemat să se oprească,
lacrimile neplânse să-i distrugă…
Și fără ochi o să te văd,
și fără gură o să te iubesc,
nici trup nu-mi trebuie ca să fiu al tău,
nici sânge nu-mi trebuie ca să fiu cald pentru tine,
nici cu ochii să nu văd,
nici cu gură să vorbesc,
ci sufletul neatins să-mi fie,
sufletul, draga mea,
neatins pentru tine să fie…
Nu pot ei până la tine să pătrundă,
și toată carnea să o smulgă
și să mă desfacă până la învelișul mamei din jurul inimii,
răul până la tine nu o să ajungă…
Te păzesc în sufletul meu într-un ghem de iubire,
un ghem mai curat decât începutul începuturilor,
în mine pură te păzesc
iubire eternă,
în sufletul meu să fii…

Naum V. Batkoski
(Macedonia)
Traducere: Tatjana BETOSKA

a fost un model.
*
O altă Ană, pe numele său adevărat Elena Georgescu, este
doctor în istorie și trăiește la Râmnicu Vâlcea. O cunosc de-o
viaă, cum se spune. Mi-a fost colegă de facultate, iar mai
apoi, timp de patru ani, am lucrat ca muzeografi ai aceleiași
instituii. Ea este persoana care „m-a turnat“ soului său și
acesta m-a chemat în redacia Magazinului istoric, într-o
vreme când pruncul nu avea decât chipul unei idei. Știu cât
de mult și-a iubit părinii, soul și pe cei doi fii gemeni ai
ecestuia. Ileana este un om frumos, harnic, cuminte și
statornic în prietenii. Mărturisesc sincer că mereu am rămas
dator încrederii și preuirii pe care cu delicatee le manifestă
faă de persoana și activitatea mea. La sfârșitul lunii
februarie mi-a trimis o carte care justifică cu prisosină
spusele mele. Persoana căreia îi este consacrată această
carte, pentru că este un volum omagial (Un om, un istoric, un
destin. Omagiu profesorului Titu Georgescu, Editura
Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 2016), m-a „văzut“
având un rost într-un grup creat de el pentru a lua cu asalt
publicistica istorică din România. L-am evocat în numărul
3/2012 al revistei Helis. De astă dată vreau să subliniez doar
faptul că portretul pe care i l-am schiat atunci a fost preluat și
în recentul volum omagial, oferindu-mi-se satisfacia de a
constata că nu am fost un subiectiv în aprecierile mele
despre cel omagiat. Sunt 670 de pagini ordonate după
următorul sumar: Titu Georgescu–dascăl și cercetător; O
conștiină dăruită istoriei; L-au cunoscut, apreciat și
respectat pe magistru. Gânduri și amintiri; Cu sine și despre
sine; Ipostaze lirice; Cările istoricului; O carte despre un
istoric cu faa spre viitor; Gratitudine; Indice de nume; Un
destin în imagini.
Textele incluse în volum poartă semnăturile a zeci de
conducători de instituii din București, Craiova sau Râmnicu
Vâlcea, ale numeroșilor săi prieteni de diverse profesii:
universitari, foști studeni sau doctoranzi, diplomai, actori,
scriitori, oameni politici etc. Amintesc doar câteva nume:
Grigore Arbore, Ioan Scurtu, Ion Bulei, Mircea Malia, Ștefan
Ștefănescu, Răzvan Theodorescu ș.a. Personal, in să
remarc valoarea documentar-știinifică a celor două capitole
realizate de doamna Ileana Georgescu: Cu sine și despre
sine (în care cititorul va găsi „filmul” vieii istoricului, așa cum
l-a creionat el însuși în cele trei volume de confesiuni) și Un
destin în imagini, adevărat regal fotografic.
Domnul Gheorghe Dumitrașcu, celălalt îngrijitor al
volumului, poate fi mândru că a pus umărul cu folos la
această reușită. Închei parafrazându-l pe Caragiale:
lecturând cele 670 de pagini, se vede că cineva se află între
copertele acestei cări.

Marian Ştefan

Luminaie
tu vrei sa faci lumină în întuneric deschizi fereastra
şi camera se umple de iele în colţuri grămezi
de cârpe şi oase o sticlă cu vin aproape goală
şi câteva beţe arse de chibrit
- eu mă joc cu degetele umede pe fruntea ta
fac cercuri din ce în ce mai mici și mai adânci
de nu mă mai văd
și nici mâinile nici gândul subţire ca un şarpe de casă
şarpe cu guler gălbui poate mai mult alburiu cui pasă
un șarpe acolo și-o cheie franceză rânjind
cu dinii de fier și ochii de sticlă
cresc rădăcinile luminii în noi ca nişte curcubeie
în marşul nostru tăcut cu smerenie spre veşnicie
păsări cu ciocuri de fier smulg carnea din noi
suntem deja numai oase eu îţi ziceam hai să fugim
undeva spre Calea Lactee
comete cu fes cu şnur şi pampon bete deja
unde să fugi toţi îţi cunosc ascunzătoare deja i-au citit
cartea firavă rătăcind bezmetic în paradis
de ziua morilor luminaia ieșim din morminte și bântuim
de ziua viilor viii se sinucid fără zgomot cumini

Petre Ioan Creu

Sfârşitul universului meu
Soldat 2: Ha! Ha! (ironic) Ai devenit şi clarvăzător acum!
Soldat 1: (ajungȃnd in spatele celuilalt soldat, il loveste cu
bȃta) Acum să văd cum te răsucești! Poate faci ca
elicopterul şi îl vezi pe El în avion! (suspină). Doi soldai
atacai de evrei. Unul moare, iar celălalt supravieuieşte
eroic, reușind să îndeplinească dorinele Lui, în interesul
patriei. Articol de primă pagină!

Personaje:
Fantoma
Mama şi Tatăl
Copilul/Beniamin
Soldat1
Soldat 2
Soldat 3
Pilot
Directorul
Adolf Hitler
Rudolf Hess

Scena IV
(o sală de clasă, elevi în pauză, intră Directorul cu
Beniamin)

Scena I
Fantoma: "Vai de oamenii care nu-și onorează eroii!
Oamenii vor înceta să îi producă, nu îi vor mai cunoaște.
Eroii izvorăsc din esena poporului lor. Un popor fără eroi
este un popor fără lideri..." Am fost acolo când a zis-o el. Ca
de obicei, stătea în dreapta Lui şi îl asculta cum vorbea. Am
cunoscut şi eu doi eroi... Eram foarte apropiaţi. (oftând) Am o
singură amintire din viaţa mea...(uitându-se în sus, cu
spatele la public) Credeţi că nu îmi pare rău? Nimeni nu mă
vrea acum. Nimeni nu m-a vrut vreodată. Însă acum, nu e
loc pentru mine nicăieri... Niciun cerc al Iadului în care să mă
gândesc la redempţia sufletului. Niciun loc în Rai în care să
îmi întâlnesc din nou eroii. Ciudat... Am scăpat omenirea de
un rău... Am scăpat lumea de... mine. Asta după ce am mai
luat două suflete cu mine. Şi ce mai suflete... Calde... S-au
ridicat imediat...

Scena II
(O stradă din Germania, intră familia formată din mamă, tată
și copil. Cei trei se întâlnesc cu directorul.)
Copilul: Mami, unde ai zis că mergem? Am obosit deja...
Tatăl (bâlbâindu-se):Mai aşteaptă puţin... aproape am ajuns.
Încă puţin.
Mama: Da... Încă puţin...
Tatăl (agitat): Trebuie să vorbim repede... Nu cred că suntem
în siguranţă. Nu avem prea mult timp.
Mama (luându-şi în braţe copilul): Da... Orice numai să...
cădem de acord...(în tot acest timp copilul stă şi ascultă
discuţia )
Directorul: Ştiu. Așa cum am convenit, îl voi lua sub protecţia
mea. Va veni să studieze la școală cu alţi elevi. Mă asigur eu
că nimeni nu îşi va da vreodată seama. Ar trebui să vă
grăbiţi. Mâine e ultima zi în care...
Mama: Ştim... (îl lasă jos pe băiat) Beniamin, orice s-ar
întampla, să știi că noi te iubim! Tu eşti motivul pentru care
noi încă suntem în viaţă.
Tatăl (încercând să se abţină să nu plângă): Ai grijă de
tine...(îl îmbrăţişează pe copil)
(Directorul îl smulge pe copil din braţele tatălui):
Copilul: Unde mergem?
Directorul: Vei vedea.

Scena III
((Seară, o stradă în Germania. Intră doi soldaţi )
Soldat 1: Haide! Dă-i! Doar nu vrei să nu respecţi ordinele
Lui!
Soldat 2: Vezi-ţi de treaba ta... Si grăbeşte-te, martalogule!
Am spart mai multe ca tine. Idiotule! Doar am obosit...
Soldat 1: Ce geamuri tari au! Păcat că până mâine toate vor
fi la pământ... și prostii ăştia... Cred că o să scape. Ar trebui
să ştie deja că este mult prea greu să I te opui.
Soldat 2: Parcă mi se face milă (lovind şi mai tare cu bâta).
Sau nu prea !(râde)
Soldat 1: Milă, nemilă, în fata Lui e zero. De parcă nu ai şti...
Nu ţi-a omorât ie iubita? Corcitura aia... Da' mergea.
Mergea, mergea... Chiar fugea. Fugea pȃnă și de tren, de
parcă ar fi putut scăpa...
Soldat 2 (lovind si mai tare): Mai taci!
Soldat 1 (râde): Fraierule! Ai noroc că împari cu El sȃngele.
Că tot oale și ulcele ajungeai și tu (râde).
Soldat 2 (se opreşte): Ce glume ai ajuns... Mai bine m-aş
răsuci în mormânt decât să stau cu tine!
Soldat 1: Ai grijă ce îi doreşti. Nu ştii niciodată cȃnd i se vor
îndeplini dorinele.

Directorul: În bănci toată lumea!(elevii se aşază) Vă prezint
noul vostru coleg, Arthur. Vreau ca voi să îi arătai cum merg
lucrurile în această instituie. Îneles?
Cor de elevi: Da!
Beniamin: (apropriindu-se sfios de o bancă, ajunge să fie
înconjurat de colegi) Bună!
Elev 1: Salut! Cum te cheamă? De unde eşti? Cȃi ani ai?
Cum ai ajuns aici?
Elev 2: Încetează cu atȃtea întrebări nu vezi că îl sperii!
Beniamin: Arthur... Mă cheamă Arthur. Am opt ani. Sunt din
Berlin.
Elev1: Aha! Din Capitală!(scuipă) Prost de bani gata!
Elev2 (ii dă o palmă primului elev): Tu ești prost aici! Taci!
Deci… Arthur... cum ai ajuns tocmai aici, în Munchen?
Beniamin: Păi… M-au trimis părinii mei. Au zis că… că… o
să învă mai bine aici.
Elev1: Aham! Ce frumos! Sper să îi placă aici.
Elev 2: Arthur, lasă-l în pace pe ăsta. Nici nu știe ce
vorbeşte. Hai cu mine !
Arthur: Unde mergem?
Elev 2: Hai în curtea școlii! Putem vorbi liniștii.
(aceştia rămȃn singuri, într-un col din curtea școlii)
Beniamin: Auzi… știi cumva dacă… Dacă mai sunt și ali…
știi tu…
Elev 2: Eu ştiu multe. Dar nu citesc gȃnduri. Spune mai clar!
Beniamin: Dacă mai sunt… alii… ali...”e…”
Elev 2: EVREI! Aici! (rȃde, apoi îl priveşte pe Beniamin) Ești
evreu! Directorul nu știe încă! Voi primi de trei ori mai multe
prăjituri dacă îi spun!
Beniamin: Eu! Evreu!? Nicidecum… Dar de ce crezi asta?
Am întrebat pentru că..
Elev 2: Pentru că? Pentru că ce? Îi place așa mult de ei?
Beniamin: Am întrebat pentru că am vrut! Acum lasă-mă!
Elev 2: Bine, bine, nu te enerva. Dar sunt cu ochii pe tine,
ger-vreule… Sau ce oi fi tu oricum.

Scena V
Altitudine: 100 metri
Pilot: Avionul vibrează. Motorul turuie. Încă urc. Îmi e frică.
Doctorul m-a sfătuit să număr pȃnă la 10. Scap de frică.
Altitudine: 300 metri
Pilot: Nimic impresionant. Puin mai sus. Încă urc. Avionul
vibrează mai tare. Bate și vȃntul.
Altitudine: 800 metri
Pilot: Aproape am trecut de nori. Soarele e lȃngă mine.
Mereu zi. Lumina chiar mă orbește.
Altitudine: 1000 metri
Pilot: Respir din ce în ce mai greu. S-au aburit geamurile.
Presiunea scade. Încep să înghe. Din ce în ce mai frig.
Altitudine 1300 metri
Pilot: Îi dau drumul bombei. Îmi este şi mai frig. Simt că mă
ridic şi mai mult. Mă catapultez. Ajung pe locul unde a căzut
bomba. Eram singur. Mă uit în sus. Nu se vede niciun soare.
Nu mai e frig. Nu mai urc. Acum mor de cald. Am impresia
că tot cobor. Nu mă pot opri. Nu mai am paraşută.

Scena VI
((La școală, apar Rudolf Hess şi Adolf Hitler)
Directorul: Copii! Avem cei mai importani oaspei astăzi!
Alinierea! O să vină El!
(Adolf începe să se plimbe printre rândurile de copii, Rudolf

doar îl priveşte)
Rudolf: ştiţi de ce El a venit astăzi aici?
Directorul: Îmi pare foarte rău, dar nu am avut timp să îi
anun.
Adolf: Nicio problemă! Află acum!
Rudolf: Stăpânul vostru are nevoie de voi! Vrea să recruteze
unii dintre voi și să îi crească pentru a deveni viitori generali
ai Armatei. Nu există onoare mai mare decât aceasta! Avem
doritori?
Directorul: Vă rog să mă scuzaţi, dar sunt totuși doar nişte
copii… Nu au atins nici vȃrsta…
Adolf: Copii sau nu, Germania are nevoie de ei! Dacă nu
avem doritori, aleg eu. (începe să se plimbe din nou printre
copii, de data aceasta uitȃndu-se insistent la cȃiva, printre
care şi Beniamin)Tu, tu şi tu! Un pas în faă! Nu vă fac nimic!
Curaj! Un pas în faă am zis! Acum! (copiii respectă ordinele)
De mȃine, vă vei reprezenta patria. Mȃine am să vă dau
prima misiune. Pȃnă atunci, bucurai-vă de copilărie! (râde)
Rudolf: Haidei să plecam…
Adolf: Te grăbești undeva? (mai aruncă o privire elevilor şi
apoi pleacă)

Scena VII
Soldat 3: Oare e greu să ucizi? O persoană neînarmată.
Cred că nu e greu. Nu poate riposta. Nu poate face nimic.
Eşti șef. Şef pe viaţa lui. Hm… Oare mă va tulbura
vreodată moartea cuiva? Voi putea vreodată să ucid
corect? Suferinţa e obligatorie sau nu? Un glonte lung ce
intră imediat sau aruncarea unui cuţit ? Atȃtea metode de a
lua viaa. Şi numai una de a da viaţă. Păcat. Meseria mea e
asta. Nu eu o aleg. Ea m-a ales pe mine. Îmi place să mă
joc cu arma. Să mă prefac că împuşc inte. E amuzant.
Oare la oameni e la fel? Mă gȃndeam că ipătul final e cel
care vă rămane ȋntipărit în memorie. Dar presupun că dacă
îl omori suficient de repede…Hm… Ce sunet să mai
scoată?

Scena VII
(La școală, se întorc Adolf şi Rudolf)

Adolf: După cum v-am promis! Prima probă! Tre să începei
de jos. Rudolf!
Rudolf: Acum! (trei soldai aduc mai muli prizonieri, legai la
mȃini și picioare, cu gura acoperită. Beniamin observă
două figuri familiare şi se uită insistent)
Adolf: Acum… Avem gunoi! Cum e și normal, trebuie să
scăpăm de gunoi. (scoate pistolul) Amatori?
(Beniamin se uită insistent la cei doi prizonieri, iar aceștia
după ce îl observă îl privesc uimii)
Elev: Eu vreau!
Adolf: Mai bine decât m-aș fi putut aştepta! Îmi place!(ii dă
pistolul. Elevul îl îndreaptă spre cei pe care îi privea
Beniamin, ȋn timp ce apasă pe trăgaci, Beniamin ipă)
Beniamin: NU!
Adolf: Hm. Cam tȃrziu. Dar dacă chiar vrei așa tare, ȋmi
place. Îmi place mult ce văd! Spirit de sacrificiu!
Rudolf: Adevărat! Vai de oamenii care nu-și onorează eroii!
Oamenii vor înceta să îi producă, nu îi vor mai cunoaște.
Eroii izvorăsc din esena poporului lor. Un popor fără eroi
este un popor fără lideri...
Adolf (îi dă pistolul lui Beiamin): Haide. Nu e greu. Doar o
apăsare de buton. Nimic mai mult. După totul s-a dus. Le
vei uita chipul. Dar îi vei aminti momentul acesta. Prima ta
acţiune de întrajutorare a patriei! Fantastic moment!
Beniamin (începȃnd să plangă, își îndreaptă capul în
direcţia opusă pistolului): Mami... Tati...
Adolf: Lasă-i în pace pe părintii tăi. Acum ești băiat mare!
Acum te poi descurca singur!
(Beniamin, plȃngȃnd și mai tare, apasă pe trăgaci, o pată
de sânge ajungȃnd pe uniforma băiatului)
Adolf: BRAVO! BRAVO! Așa se face! știam că vei reuși!
Beniamin: Dar... (îndreaptă pistolul către frunte)
Rudolf: Ce crezi că faci?
(Apasă pe trăgaci)

ALIN PAHONU,
Clasa a X-a B,
Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia

Proză
Sala de lectură din gară
Gara Beclean pe Someș. La sfârșit de săptămână (27-28 mai 2017), m-am tot
legănat în „glasul roilor de tren” până la Vișeu și-napoi. Legănatul s-a întrerupt pentru
două ore în Beclean, conform mersului oficial al trenurilor (există și unul neoficial, dar nu
se pune).
Când am coborât în gară, brusc mi-a venit în minte piesa lui Mihail Sebastian „Steaua fără nume”. Nu că eu aș fi fost vreo Monă, dar nici profesorul Miroiu nu se-arăta
de nicăieri. Persista un aer de părăsire, amestecat cu sentimentul contradictoriu de viaă
dincolo de ziduri.
La un moment dat, după ce am numărat cisternele unui tren de marfă ce părea
să nu se mai termine, mi-am învins oroarea pe care o am de săli de așteptare, frigul m-a
convins. Am deschis ușa, pregătită de ce-i mai rău, dar am crezut că greșisem, astfel că
am simit nevoia să fac un pas înapoi, să citesc din nou inscripia de deasupra ușii: „Sală
de așteptare”, nu exista niciun dubiu. Și totuși, am avut plăcuta surpriză să găsesc o sală
cum n-am mai văzut în preumblările mele cu trenul (ce-i drept tot mai rare în ultima
vreme). Pe doi perei, într-un col, era așezat un raft cu... cări. M-am apropiat curioasă,
așteptându-mă să văd ceva cări de bucate. Dar mă înșelasem. Arghezi, Șt. O Iosif, Iorga,
Oratori greci, Francois Villon... Iau la răsfoit una dintre cări și, instinctiv, mă uit pe prima
și a doua pagină. „Carte donată în cadrul proiectului...” Pe pereii suspect de albi, erau

STIMATE DOMNULE TITI DAMIAN,
Vă felicit pentru MUSCELENII, IV. Cu acest
volum, necesar pentru a împlini logica curgerii timpului
istoric al satul românesc, aţi făcut mai mult de cât vor face
toate tratatele viitoare de istorie care vor cuteza să scrie
câte ceva despre aceste vremuri, căci autorii (bine ar fi ca
eu să mă înşel) se vor lăsa îngrădiţi de ideologiile politice
şi de interesele personale sau de grup, pe când

”Armata suplinitorilor (T)ratai”
Posibile MEMORII!. Dar nu mincinoase!
Nu trăii în război cu lumea! Nici nu vă putei imagina cât
rău vă pot face oamenii. Ei se amuză citind, tu suferi
retrăind. Are vreun rost?
(urmare din numărul trecut)
Un MĂR IȘOR pentru mamele noastre In memoriam.

Cap. 2. Mama a fost soră geamănă cu Sofia
Despre străbabe și bunicile mele nu știu nimic, nu le-

am cunoscut,
Constat cu uimire că în romanul meu mai accentuat
biografic, ”Pitici pe creier!”, mama nu-și are un capitol
aparte, pe când tata, fraii și surorile mai mari și trei
dintre fraii mori, da. Despre cei trei frai mai mici ca
mine intuiam că nu trebuie să vorbesc...
Când am scris cartea, aveam în minte acea idee
nebuloasă, de care parcă mă temeam să mă apropii,
care îmi dădea impresia că mă îneapă la inimă
fiindcă nu-mi puteam răspunde la întrebarea care mia măcinat copilăria: Mama de ce nu mă pupa și pe
mine? De ce n-aveam loc în pat la dreapta sau la
stânga ei? De ce erau preferai fraii mai mari?
Îmi spuneam că sunt urât și mă ascundeam să-mi
plâng soarta. Uneori o găseam ascunsă prin
cotloane și pe soru-mea mai mare ca mine, care, și
ea a întrebat furioasă:
-Pe mine mama de ce nu mă culcă lângă ea?
-Pentru că nu-i dă noaptea âă. Și că te piși pe
tine.
-Bine că te culcă pe tine!
Cumva trebuia să mă răzbun.
-Știi de ce nu te pupă mama? Fiindcă ești prea
frumoasă! Și-i curge nasul!
Pleosc, o palmă peste ochi și fuga în spatele mamei
ipând:
-Măăă. Mucea vrea să mă batăăă!
Și mama, pleosc o palmă după ceafă, tot mie!
Când s-a aflat că din toată comuna, adică satul natal
și altele vreo șapte sate, doar eu am reușit la liceu
mama m-a așteptat în poartă, m-a îmbrăișat și m-a
pupat, Avea buzele ude de lacrimi, erau sărate.

înscrisuri negre, frumos caligrafiate, însoite și de desene: „Cititul te ajută să mergi unde
vrei când trebuie să stai unde ești.” „Oriunde te duci, du-te cu toată inima!”. Mi-a părut rău
că nu mai aveam nicio carte de-a mea, să las și eu un semn al trecerii pe acolo (mai ales
că debutul meu editorial a avut loc la o editură din... Beclean). Am lăsat numai două
ghiduri turistice pe care le primisem și le răsfoisem, cu gând că poate vor folosi vreunui
călător rătăcit. Din loc în loc, erau atârnate petunii curgătoare, albe și lilá.
Un impiegat tânăr (am eu ce am cu impiegaii!) m-a văzut minunându-mă și
fotografiind și a început să-mi explice: „Acestea le-au făcut copiii de la Casa de copii,
coordonai de niște studeni. Ei au gândit, ei au adunat banii, nu știu de unde, poate din
bursele lor, și ne-au zis să-i lăsăm să facă.”
Și astfel, o ședere de două ore în noapte, ce se anuna banală, plictisitoare, a
devenit o încântare, numai la gândul că undeva, uitată între muni, există o gară cu o sală
de lectură în cea de așteptare. În plus, îndemnul „Oriunde te duci, du-te cu toată inima”
mi-a înlăturat umbrele îndoielii care mă însoeau când pusesem piciorul în gară,
întrebându-mă ce caut eu acolo. Și parcă, ascuns undeva între cări, am întrezărit
zâmbetul discret al profesorului Miroiu...

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 30 mai 2017

ROMANCIERUL TITI DAMIAN a putut scrie cea ce a
văzut, a simţit şi a trăit împreună cu ai săi, fără a încălca
sau neglija “legile” specifice creaţiei literaturii artistice, fără
a desconsidera ficţiunea şi rolul ei în structurarea imaginii
literare, a realizat o carte-document despre prezent,
readucând tema vieţii satului nostru în romanul
contemporan.
Dacă Rebreanu a înfăţişat viaţa satului de la
finele secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea, în
Ion, Răscoala, Marin Preda s-a ocupat de satul românesc

interbelic și de cel din vremea regimului comunist, Titi
Damian prezintă satul cu problemele lui în cea mai
dramatică etapă istorică (al cărei nume ieşirea satului din
istorie mi-e frică să-l pronunţ).
Vă mulţumesc pentru gestul de a-mi dărui şi
această carte.

Poate de aceea în mintea mea buzele mamei au
rămas totdeauna ... sărate. Nu mai in minte alt sărut
de la mama!
Am întrebat-o, într-o vară, (Când i-am lăsat în grijă
pe cei trei copii ai mei, ca să pot pleca (Era vremea
când în vacane, făceam circuite prin ară), mamă,
care dintre fraii mei i-au fost cei mai dragi?
A tăcut o bucată de vreme, credeam că nu vrea sămi răspundă.
-Ai fost muli (A născut 14 copii. Eu am cunoscut
doar zece).
-Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva iubirea prea
mare pentru un copil e un păcat, un blestem.
Costan, (Tizul meu, mort neflăcău), era așa de
frumos și așa de deștept că mă temeam să nu-l
deoache babele și mergeam la Aripoaia, vrăjitoarea
satului, să-l descânte de deochi. Îi făceam toate
nazurile, tac-tu mă certa ”bisericește” înjurându-mă
de toi sfinii, că ”Copchilul ista numai din vina mea e
de-o încăpăânare bolnavă”, Cred că din asta i s-a
tras și moartea: Niște cai s-au speriat de o vulpe
turbată, care încerca să-i muște și galopau înebunii,
aruncând mereu cu copitele dindărăt, să lovească în
animal. Costan se juca în mijlocul drumului, l-am
strigat, l-am rugat, n-a vrut să fugă din calea cailor.
După zece ani, timp în care ai copilărit tu și surorile
tale, m-am temut să pup pe careva. Baba Aripoaia
zicea că atât ine blestemul de la păcatele bunicilor
sau străbunicilor care mi s-a dat mie, l-am avut drag
pe Lae,-l știi. Tot voinic și deștepet. A murit când neam întors din evacuare, dezinterie. Am zis că gata cu
blestemul! Că pot și eu să-l pup mai des pe ăl mic,
Lazurică. A murit de tifos.
(Eu, atunci și acum cred că ideea de blestem i-a
băgat-o în cap Aripoaia ca să-i ducă la lună o găină
și un șip de uică de prună, de o ocă, adică un kil).
-...Ghinionul tău și altora: Se năștea altul, trebuia să-l
ocolesc pe cel sau cea care era ”mare”.
Cel mai mult eu cred că a inut la al treilea băiat,
Ptrică,(Așa-i scrisese numele notarul nostru care
umbla toată ziua cu romul în nas. Nu știai dacă e
beat, fiindcă scria fără să-i tremure mâna, dar nici
treaz-trezuc nu era, că din cei opt frai care au trăit,
doar doi erau fii tatei și fraii mei din punct de vedere
ortografic. Ceilali aveau o literă, două în plus sau în

minus.. M-a contrariat întrebarea unui profesor
proaspăt venit la noi, care a fost numit dirigintele
clasei și ne-a cerut certificatele de naștere ale
părinilor.Pe mama o chema Artemiza.
-Știi cine a fost Artemiza?
-Bunica, mama mamei, dar și pe mama tot așa o
cheamă.
S-a prins cu mâinile de burtă și a început să râdă.
-Artemiza, zeia vînătorii și nume de împărăteasă...
-Ei și? Da să știi că numa-n acte e Artemiza, că toi îi
zic Miza. Alt hohot de râs.
-Taică-tu e neam?
-O fi, că Reusenii a făcut parte din Bucovina aflată
sub austrieci, care tot nemi sunt, nu? Da-de ce zicei
asta? Profesorul a scris cu majuscule pe tablă: TEO
DER.
-Notarul vostru e un analfabet. Nemii scriu particula
”Der” în faa substantivului.
I-am spus tatei de ”nemeala” lui. Amândoi părinii
au izbucnit în râs. Râdea tata în hohote și mama-i
inea isonul, cum rar se întâmpla.
Le-am cerut două ouă să-mi cumpăr caiete. Acum
sesizez că pe atunci oul era valuta ăranilor săraci.
Cu două ouă capul familiei își cumpăra un pachet de
tutun, (Pașcă-i ziceam noi). Cu un ou, în loc de foiă
cumpăra un maculator din care face igări o lună de
zile, (Dacă rămâne în pană rupea ultima foaie din
maculatoarele copiilor care adeseori se trezeau cu
foile sfertuite sau junătăite). Tot de un ou ne luam
chibrite, sticlă și gaz de lampă (Gaiă), La ocazii mari
și câteva bomboane Oul a fost ”eroul” unei întâmplări
deosebite. Un nepot era elev la elementară. Fănel, sa dedulcit la ouăle nostre, Locuia la trei case mai
jos. La un moment dat mama constată că deși găinile
cotcodăceau, când să ia ouăle, nu le mai găsea. A
stat de pândă și l-a văzu pe pișpirică, care o lua prin
fundul grădinilor și ajuns acasă la ei prăjea ouăle. În
ziua următoare mama a luat ouăle bune și a pus în
cuibare câteva ouă clocite, Fănel a venit spre seară,
cu lacrimi în ochi și s-a plâns:

Cu admiraţie şi respect - Augustin Mocanu
Slobozia, 12 febr. 2017

-”Bunicule, ouăle matale put”!
(continuare în numărul viitor)
Constantin T. Ciubotaru

Trei poeme
şi un gând care
m-apasă
Am să încep prin a cita unul dintre ele:
„Nu cobesc, nu disper, nu prezic...
Dar noaptea cu luna de gheaă
Aici la Fierbini, la mine acasă,
Pare să fie ultima vieii minune.
Pisica mă toarce, caișii mă ning,
Iar mama-i plecată de mult, undeva,
Și n-o mai aștept să se-ntoarcă...
Mai bine plec eu să o caut, oriunde.
Ce noapte ciudată, aproape confuză,
Trăiesc la Fierbini, la mine acasă!

De parcă pentru ultima oară, copil,
Am cinat cu întregul meu neam dispărut.
Nu cobesc, nu disper, nu prezic...
Doar salcia plângătoare îngână un
cântec.“
Trei poeme dramatice de Marin Constantin
publicate în Bucureştiul literar şi artistic din
luna mai a.c. mi-au umplut sufletul de un fel de
bucurie apăsătoare. Trei poeme mustind de
durere, toate trei scrise și datate Fierbini,
23.03. 2017. Bucurie, constatând încă o dată
că Marin este un mare poet, apăsătoare
pentru că durerile, multe șoptite în ultimele
sale volume, de astă dată sunt strigate.
Cu câtva timp în urmă, mă sunase și mă
îndemnase să vin la Fierbini, „să mai vorbim,
să discutăm și cu Daniel (poetul Dan Elias),
poate punem de-o fundaie, ceva trebuie
făcut...“ Probleme de sănătate nu mi-au

permis să-i onorez invitaia, dar zile întregi mam gândit la el și Fierbinii noștri dragi. Și miam amintit observaia lui Daniel: „Marin e
cunoscut mai mult după porecla «Poetul»,
decât după propriu-i nume...“ „Nu se vede, iam spus, dacă ar fi cum zici, ar fi fost și o
recunoaștere oficială... Ştiu că fierbinenii
sunt cam sterpi la suflet, nu-s în stare să se
iubească nici pe ei înșiși; problema e veche...
Bunăoară, câte nume de fierbinţeni de
ispravă din trecutul localităii se regăsesc pe
tăbliţele unor străzi? E poate mai comod să
recurgi la formule precum str.Malului,
Șănucului, Dudului... Dar cei care iubesc
Fierbinii, mi-ar spune probabil Marin, nu
așteaptă răsplata nimănui, o fac pentru că
resorturile lor sufletești le dau această
putere...“
Într-una din zile am însăilat o mică poezioară,
care are și ea amărăciunea și tâlcul ei. Într-un
fel, făceam haz de necaz, dar cine mai știe ce

se poate întâmpla...

Au înflorit corcoduşii, Mărine,
Căruţele cară aracii la vii,
E cald și frumos și e bine să știi
Că fierbinenii sunt mândri de tine;
Ei știu că ești mare, că scrii poezii,
Desenele tale sunt bijuterii,
Iar cările calde omagii târzii...
Mi-au spus să-i trimit degrabă scrisoare,
Să te anun că va fi o serbare,
Iar tu vei primi o distincţie mare:
Vei fi proclamat Fierbinţean de onoare!
P.S.
Frumos ar fi fost să fie aşa,
Dar totu-i doar o plăsmuire de-a mea...

Marian Ștefan

Caruselul de păpădie
Pe-o gură de Rai, Incule Bălan...
Nu l-am uitat și nu-l voi uita niciodată. Am scris despre el în cotidianul ”România liberă”, m-am implicat în
recuperarea poeziilor lui, din nefericire – fără succes, i-am dedicat traduceri din Serghei Esenin în revista
”Helis”... Îl pomenesc ca pe un mare poet oricui și oricând am prilejul. Și tot mi se pare că nu e destul de
pomenit...
Văd și eu că rândurile cu care am început sunt patetice, dar cum pot fi altfel când este vorba de un
prieten atât de drag și de un poet atât de autentic? A ales să rămână în amintirile noastre veșnic tânăr...
Îl văd, în ceaa aurie a anilor duși, cum zâmbea cu delicată tristee. Îl simeam foarte fragil, și, vai, s-a
dovedit că așa și era. Eram bucuros că suntem prieteni, așa cum mă bucuram că sunt prieten cu toi cei de
la ”Dor fără saiu”, fără să bănuiesc că acest cenaclu va deveni legendar. Legendă e acum și Incule, ca toi
cei ce se duc de foarte tineri și cu o autoviolenă de neîneles pentru cei mai muli dintre cei rămași.
Rarisimi sunt cei ce scriu versuri cu propriul lor sânge, nu-i așa?
Sunt fericit că am fost și eu cândva în preajma lui. I-am ascultat și i-am citit pe atunci doar câteva poezii,
dar tot am știut că e un poet adevărat. Însă acum, când i-am citit volumul în curs de apariie, chiar m-am
înfiorat, cum nu mi s-a mai întâmplat decât când i-am citit pentru prima oară pe poeii ce aveau să-mi
rămână în suflet toată viaa. Ce de frumusei la Incule, ce de profunzime, ce modern rămâne și astăzi! A
fost pentru mine o sărbătoare, o ceremonie mistică, parcurgându-i versurile. Nu se mai scrie astăzi așa
ceva...
În aceeași cheie patetică, întreb: unde e strada Incule Bălan, din Urziceni? Unde este măcar un bust
de-al lui? Și mai întreb: unde sunt străzile cu numele lui Contantin oiu și Anatol Pavlovschi, unde sunt
busturile lor, din același municipiu? Nu sunt! În schimb, există străzile Agroalimentara, Autobuzului,
Constructorului, Depozitelor, Islazului, Mecanizatori, Pionierilor, S.M.A. și, culmea culmilor, strada
Necunoscută! Necunoscute sunt și căile edililor de Urziceni!
În fine, iarăși mărturisesc: volumul ”Dragostea în limba română” va fi cu sigurană un eveniment, și
versurile lui vor înflori mereu în răzoarele măreei noastre câmpii, rânduite și ele tot ca versurile, mărginind
cicorile și macii care fericesc sufletele celor ce se ivesc și trec și ei pe acest pământ.

Caruselul de păpădie cu raze stelare
Se-nvârte în spaiul turnat între noi,
Merele rumene cad în palmele mele
Ascunse în iarba poveștilor cu ploi.
Inima răvășită îmi toarnă pornirea
În visătoare, mocnite, săruturi fierbini
Prin sânii durdulii de nectar ai luminii
Străpung telegrame transmise de sfini.
Sunt lunecos arcuș pe gât de vioară,
Pe-aripile nopii șterg cerul de ceaă,
Prin mine trece, săgeată, trenul iubirii
În fiecare vagon cu muguri de viaă.
O batistă agă în curcubeul din zare
Să-ntâmpin triburi de umbră sudată
De tălpile moi mocirlind caruselul
Plantat pe vecie, la noi, ca obadă.

Marin MOSCU

Pe-o gură de Rai, Incule Bălan
Se tot îngerește în timp și în spaiu,
Cum se îngerea și în Bărăgan,
Când tânjea să plece c-un dor fără saiu...
Adrian Bucurescu
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