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director administrativ a scos dintr-un fişet originalul acestui
Act de donaţie, pe care, la rugămintea mea, mi l-a oferit în
copie.
Apoi mi-a povestit cum a dat cheia apartamentului
nepotului şi strănepoţilor scriitorului, care au putut lua de
acolo tot ce au dorit, excluzând tablourile, unele de mare
valoare, donate şi ele Uniunii. Astfel, din biblioteca foarte
valoroasă pe care domnul Ţoiu se gândea să o doneze
Bibliotecii care-i purta numele, „dar să mai ai puţină
răbdare”, nu mai rămăsese mare lucru. Noroc că toate
documentele de familie şi manuscrisele le primisem la
timp. Apartamentul, mai spunea domnul Pahonţu, se
prezintă într-o stare şi structură care nu fac posibilă
îndeplinirea dorinţei donatorului de a fi amenajat ca
Muzeu.
„Mai ţinem legătura”, mi-a propus la plecare domnul
Pahonţu, dar telefoanele ulterioare îmi aduceau acelaşi
mesaj al neputinţei, acutizat prin tonalitatea gravă a vocii,
la limita suferinţei.
Personal, plecasem bucuros din acel birou kafkian,
pentru că duceam în geantă mintea scriitorului care
trecuse printr-un atac cerebral din care ieşise cu chipul
răvăşit nu atât de lovitura necruţătoare primită cât de
spaima care-l cuprinsese revenit nesperat la viaţă: ce va
face singur mai departe ? cine se va ocupa de ultimii săi
paşi şi de corpul său care va rămâne fără viaţă ? Scriitorii
erau singura lui speranţă, prin Uniunea care i-a oferit
această înţelegere-contract. Iar partea care ţinea de
dânsul fusese îndeplinită. Rămânea să mă lupt pentru ca şi
partea cealaltă să se împlinească.
Alexandru Buleandră

Actul de donaie

Act de donaie

opia Actului de donaţie am obţinut-o cu
amabilitatea domnului Ion Pahonţu, directorul
administrativ al Uniunii Scriitorilor din România. În
biroul dânsului am ajuns însoţit de criticul şi istoricul literar
Radu Voinescu, preşedintele Filialei Bucureşti de Critică,
Eseistică şi Istorie literară, al cărei membru sunt. I-am fost
prezentat ca director al Bibliotecii Constantin Ţoiu din
Urziceni, cu rugămintea să fiu ajutat pentru a obţine o
decizie a conducerii Uniunii pentru realizarea
monumentului funerar al scriitorului de la Cimitirul Bellu.
Cu un an în urmă, după Rusalii, avusesem o întâlnire pe
aceeaşi temă şi cu Preşedintele Nicolae Manolescu, care
era convins de rezolvarea problemei odată cu aprobarea,
în toamnă, a legii timbrului literar şi, prin urmare,
creşterea veniturilor USR.
Dar legea nu a trecut, aşa că domnul Pahonţu îmi
vorbea de lipsa acută a fondurilor, care nu ajungeau nici
pentru salariile angajaţilor. Atunci am mutat discuţia pe
talgerul celălalt al cumpenei nevăzute pe care o purtam în
mintea mea, adică la apartamentul din centrul Capitalei,
donat de scriitor Uniunii al cărei Vicepreşedinte a fost mulţi
ani. Ca să-mi dovedească totala sa bună- credinţă, domnul

Subsemnatul Constantin Ţoiu, la capătul vieţii, poseorul
apartamentului 34, etaj 7, din bd. Regina Elisabeta 15-19,
Bucureşti, în care mi-am dus o bună activitate literară, înţeleg
să-l donez – după decesul meu – Uniunii scriitorilor, în mijlocul
căreia am trăit şi am scris. Drept răsplată dată breslei, prin
care viaţa mea capătă un sens...
Donaţia va purta numele Casa memorială Constantin Ţoiu –
Uniunea Scriitorilor. Fac acest lucru în deplinătatea facultăţilor
mele. După cum reiese din certificatul medico-legal, necesar,
emis la 23 III 2007. Precum şi din rubrica pe care o semnez
săptămânal în paginile „României literare”. Casa donată nu va
suferi nici o înstrăinare. Nu poate fi revândută. Va rămâne
definitiv în posesiunea Uniunii scriitorilor, - casă memorială,
de oaspeţi, loc de mici reuniuni...
Ne putând conta pe alt sprijin, decât pe cel al confraţilor –
scriitori – mă gândesc la asistenţa lor în pragul trecerii mele
Dincolo...

C

Scriu acestea, şi iscălesc
„manu propria”
actul de donaţie,
Constantin Ţoiu
azi, 14 aprilie 2008

Despre ceilali

B

ineîneles că am dreptate în toate privinele, că doar eu îneleg cum trebuie
lumea. Prietenii îmi împărtășesc părerile și cu cât vorbim mai mult și râdem și
glumim cu atât suntem mai convinși de justeea opiniilor noastre.
Mai mult ca sigur ceilali nu sunt așa deștepi și frumoși ca noi, ca ai noștri. Ceo fi în mintea lor când ne contrazic? Cum de nu-și dau seama că avem dreptate? Poate
pentru că nu ne vorbim și nici măcar nu ne salutăm.
Ceilali au și ei pe “ai lor”, oameni care le împărtășesc părerile cu entuziasm,
cu frenezie uneori. Ne urăsc pentru că “știu sigur” ce fapte înspăimântătoare am
comis, au aflat ei “pe surse”, fără putină de îndoială, despre grozăviile din viaa
noastră. E greu să îi faci să își schimbe părerea fiindcă nici măcar nu ascultă. Filosofia
lor se bazează pe certitudinea că au perfectă dreptate deoarece cauza lor este justă,

Zăpezile cu cântece m-or ninge
Ţin ochii larg deschişi să nu te pierd,
căci de te-aş pierde, aş deveni pământ. Privirea
mi-ar fi oarbă fără tine, iar sufletul
n-ar mai avea veşmânt.
Câtă orbire…! Suntem atât de orbi!
Trece viaţa pe lângă noi şi nu o recunoaştem.
Aş vrea să împing timpul înapoi şi unul pentru altul
să ne naştem.
Departe eşti şi nu te pot atinge. Doar gândul
bate drumul dus-întors. De azi, zăpezile
cu cântece m-or ninge, iar vieţii-mi îi vor da
feeric adăpost.
Ştiu, doar în vis mai pot să sper –
nu e-mplinirea cum mi-e vrerea. Tu dacă poţi,
fă-mi zilele frumoase şi lasă-i fericirii
cheia de la porţi.
Ţin ochii larg deschişi să nu te pierd,
căci de te-aş pierde, aş deveni pământ. Privirea
mi-ar fi oarbă fără tine, iar sufletul
n-ar mai avea veşmânt.

Costel Bunoaica

***
Am văzut o femeie călărind un diavol
Și ...l-am compătimit !
Cum ar fi privit Marx
Exploatarea diavolului de către om ?
Suferina lui teribilă
Între pulpele fierbini ale femeii ?
Extazul doamnei desena
Arabescuri ciudate pe cer ,
Iar luna ,
Fiindcă era o noapte profundă și limpede ,
Luna incendia cu razele ei
Ochii de gheaă ai proletarului sarsailă...
Atunci am avut revelaia ,
Atunci am știut ,
Că fiecare femeie călărește în secret un diavol ,
Care vine atunci
Când simte dorina nestăvilită de a trăi
O goană nebună ,
Nebună ,
Nebună !
F . M. Ciocea

principiile lor morale sunt absolute, iar atitudinea lor este ireproșabilă. Ceilali nu citesc
postările sau articolele noastre, nu se uită la canalele de televiziune care ne plac nouă
și nu participă la evenimentele pe care noi le organizăm. Sunt agresivi, ironici și
miștocari, își bat joc de personalităile noastre publice și ne calcă în picioare ideile.
Altfel, ceilali își îngrijesc familiile, se întâlnesc cu prietenii, muncesc de
dimineaa până seara, cheltuie banii cu cumpătare și se uită mult la televizor sau pe
net. Viaa lor curge lent, cu bucurii și necazuri. Unii dintre ei mor așa, pe neașteptate,
alii după o lungă și grea suferină, lăsând în urmă ce au sădit și au îngrijit.
Ce-ar fi să ne oprim, să ascultăm cu răbdare și să încercăm să înelegem
punctele lor de vedere. Apoi să ne exprimă clar, ferm și cu demnitate părerea. Poate
chiar cu un zâmbet. Pentru că „ceilali” suntem adesea noi.

Marius STAN

HELIS, noiembrie – decembrie 2016

Costel Bunoaica, p. 1; Ștefan Tănase; p. 1-12; P.I. Creu, p.
5; F.M. Ciocea, p. 12; George Călin, p. 16 ; Silvia Bitere, p. 18;
Ștefan Neagu, p. 18; Gheorghe Dobre, p. 18; Marin Ifrim, p.
20. Poei maturi, care scriu în registre distincte, personalizate și
despre care pot afirma responsabil că evoluează constant
spre perfeciune. Că nu o vom atinge, probabil, niciodată, este
altceva și ine mai mult de natura umană, pentru care limitele

AUREL ANGHEL
PÂRNOD
Pentru neiniiai, titlul romanului poate părea bizar. Ce înseamnă
Pârnod? În limba română nu există acest cuvânt dar, separându-l pe
jumătate, ar avea ceva semnificaie.
Citind romanul o descoperi pe cea adevărată: Pârnod este porecla tatălui
autorului, trăitor într-o comună din Bărăgan, Cocora, unde aproape
fiecare cetăean era cunoscut nu după numele din actele de stare civilă,
ci după poreclă.
Ce este de fapt acest roman? Autorul a strâns aici o sumă de povestiri,
publicate în Helis, sau alte cări , pe care le-a cimentat admirabil, pentru a
evoca personalitatea complexă a tatălui. Este un prilej de a zugrăvi
spaiul minunat al copilăriei și adolescenei, în interaciunea lui, uneori
dramatică, cu lumea.
În câteva sute de pagini, Aurel Anghel a imortalizat universul viu, singular
al satului din Bărăgan, după cel de al doilea război mondial și
metamorfozele lui dictate de spasmele sociale într-un complex istoric
tumultos, totul filtrat prin lentila personalităii lui Pârnod.
Este un roman captivant, în care muli dintre noi se regăsesc, o
monografie genială a comunei respective, un roman perfect realizat
stilistic și care se va așeza firesc în panoplia operelor durabile ale
literaturii române.
17.01.2017
BELGRANO 2 , Antarctica
Dan Simionescu

PETRE I. CREU
CÂMPIA ÎN GENUNCHI
Am afirmat și altă dată că P. I. Creu s-a integrat organic în galeria poeilor
helisiști de mare valoare. Volumul de poeme CÂMPIA ÎN GENUNCHI, a
adunat multe din versurile publicate în HELIS, despre care am vorbit la
timpul respectiv. Acest volum, deci, îi consolidează poziia fără drept de
apel.
Este un poet al câmpiei? Nu numai. Descrie în culorile poeziei atmosfera
lichidă din camerele de spital și dragostea umană filtrată prin voalul uriaș,
incendiar al răsăritului și apusului din Bărăgan.
Fiind poet, suferă ca un poet, adică mai acut decât ceilali oameni, care
tocmai din acest motiv îi apreciază versurile.
Dacă reușii, cumpărai cartea. Merită cu prisosină să o savurai!
20.01.2017
BELGRANO 2, Antarctica
Dan Simionescu

perfeciunii nu sunt palpabile.
Gheorghe Dobre, p. 2 – Haiduci de ambele spee au existat
dintotdeauna, dar nu-i știam noi. Și emigraia a fost un fenomen
constant până în 1946, când fluxul dute-vino a încetat. Chiar
dacă acum pare îngrijorătoare, cu timpul se va optimiza.
Ariviștii nu pot fi stârpii, sunt ca mărăcinii, iar destinele
personalităilor sunt uneori injuste sau tragice.
Ion Roșioru, p. 3 – Antologia a văzut lumina tiparului datorită
eforturilor conjugate ale domnilor Cuvata și Dobre, mai ales a
celui din urmă.
Dan Camer, p. 4 – Domnul Aurel Anghel, sedus de opera
poetică a domnului Dobre, a scris o carte care-i justifică în
primul rând propria admiraie, îndreptăită cred eu, admiraie
pentru zeii faști, admiraie pentru un prieten.
g.alex, p. 4 – Antarctica este un metronom pentru sănătatea
Pământului. Creșterea și descreșterea găurilor de ozon
deasupra continentului alb, spun cercetătorii, este un fenomen
natural, care depinde în primul rând de condiiile fizico-chimice
ale zonei, adică de norii din straturile superioare ale atmosferei,
care antrenează prin îngheare azotul din aer și-l transportă
spre sol. Lipsa azotului favorizează reacii chimice ce duc la
împuinarea ozonului. Ai auzit probabil despre declinaia
magnetică, adică migraia polilor magnetici într-o parte și alta a
polului geografic. Ce se întâmplă când se depășește starea de
echilibru? Vă închipuii ce.
F.L. Dalian, p. 6 – Stilul persuasiv, care merge direct la suflet.
Ioan Neșu, p. 7 – Aștept cartea. ( N.A. - Domnul Neşu a trecut
în partea cealaltă, dar ne-au rămas cărţile lui.)
Ion Roșioru, p. 8 – P.I. Creu merită cu prisosină aprecierile
dumneavoastră.
Lili Balcan, p. 9 – În mintea mea deja vă asociez cu memoria
vie a orașului. Un privilegiu pe care l-ai câștigat.
Dan Elias, p. 10 - Orice ai face, proza dumneavoastră este tot
poezie.Aștept romanul.
Adrian Bucurescu, p. 10 – Ce ar fi dacă am putea călători în

timp? De câte ori v-ai pus întrebarea asta domnule
Bucurescu?
Augustin Mocanu, p. 11 – Foarte actual, nu-i așa?
Cela Petcu, p. 11 – O fată cu talent literar. Scriitorii buni se nasc
scriitori, dar fericirea nu o găsești în carieră sau evenimente, o
trăiești în lucrurile simple. Este o stare care se învaă cu timpul.
N. Constantinescu, p. 14 – O energie miraculoasă izvorăște
probabil din ărâna bărăganului fierbinean,o energie care a
format atâia oameni de cultură. Mai sunt în România câteva
asemenea oaze spirituale.
Victor Nicolae, p. 13 – Un scriitor de mare foră, inteligent,
reflexiv. Domnul Dobre ar trebui să vă convingă să strângei
toate aceste minunate bijuterii într-o carte. E timpul.
Grigore Spermezan, p. 15 – Ce ne-am face dacă nu ar exista
filozofi-scriitori care să prezinte atât de plastic și detașat cările,
greu accesibile uneori, cititorului obișnuit. Felicitări!
Loredana Stan, p. 16 – Nu am citit romanul, dar bănuiesc că
este scris în același ton ca celelalte.
Gabriele Chivu, p. 17 – Când cineva afirmă că nu mai există
tineri talentai capabili să preia ștafeta literaturii române de la
cei deja consacrai, să nu-i credei. Există. Cum există și muli
cititori de beletristică.
Marian Ștefan, p. 20 – Îmi pare rău că vă necăjește sănătatea,
dar sper că optimismul dumneavoastră și cările încă nescrise
vor reface aura corpului fizic, astfel încât să aducei bucurie în
sufletele celor care vă iubesc.
Marius Stan, p. 20 – Exceptând semnificaia religioasă a
Crăciunului, uitată de muli, sărbătoarea aceasta este mai mult
o stare de spirit colectivă, nu credei?

întâlnesc oameni ca dânsul, este un privilegiu.
Dacă citii cartea, vei descoperi, în afară de jurnalul cotidian, câteva
poezii scrise în perioada interbelică de Mico-May și mai ales, superba
proză scurtă în care regăsim scriitorul veritabil, viu și fermecător,
Augustin Mocanu . O mică observaie am de făcut: când se vor strânge
mai multe povestiri, cinsprezece, douăzeci, publicai-le separat,
domnule Mocanu. Sunt bijuterii care vor fi apreciate într-un colier distinct.
Cât privește pornirea dumneavoastră împotriva U E și NATO, v-o îneleg,
dar nu se justifică. Întrebai-l pe nepotul dumneavoastră Călin dacă mai
dorește să trăiască într-o lume închisă, unde trebuie să aștepi un an
pentru o viză care-i permite să te deplasezi în Frana la un muzeu, sau la
o conferină.
Internetul, comunicaiile mobile și transportul rapid și accesibil au scurtat
distanele și au apropiat oamenii. Românii din diasporă tot români se
simt, la fel cum irlandezii din SUA și-au păstrat identitatea culturală de
peste 150 de ani. Am trăit la răscruce de drumuri, iar românii au
împrumutat câte ceva de la cei care au trecut pe aici și ne-au fost uneori
stăpâni. Au împrumutat și au asimilat într-un mod special. Nimeni nu ne
poate fura asta, ne adaptăm pentru a supravieui și a păși demn în
secolele următoare.

să facă parte cu demnitate din galeria HELIS. Am notat câteva din
poemele care, iertai probabil subiectivismul, mi-au plăcut în mod
deosebit: paginile 28, 33, 35, 51, 53, 55, 60, 61, 84, 96.
23.01.2017
Belgrano 2, Antarctica
Dan Simionescu

21.01.2017
BELGRANO 2, Antarctica
Dan Simionescu

TUDOR CICU
FATA CU SMOCHINE - roman
CORĂBIILE GREUCEANULUI – poezie
Din opera lui Tudor Cicu am citit câteva romane și culegeri de povestiri și
pot afirma că este un prozator remarcabil, dar poetul, cel puin cel din
CORĂBIILE GREUCEANULUI nu se ridică la valoarea prozatorului.Asta
nu înseamnă că în volum nu sunt și poezii foarte bune. Sunt.
Romanul FATA CU SMOCHINE este scris în acel stil alert, specific
autorului, care îi dă impresia că trăiește dramele și bucuriile la fel de
intens ca personajele lui. Povestea este simplă, dar importantă aici
devine intriga psihologică, stăpânită cu măiestrie de autor. Totuși, acest
roman nu se ridică la valoarea celor anterioare, îi lipsește ceva, poate
mirificul spaiu dobrogean nu este implicat suficient, sau poate a fost
exclusă de aici nostalgia reverberativă prezentă în celelalte opere.
22.01.2017
BELGRANO 2 , Antarctica
Dan Simionescu

LUCIA ȘTEFANOVICI
DEFINIRE

AUGUSTIN MOCANU
AMALGAM - frânturi alese Continuând să scrie, și încă viguros, domnul Augustin Mocanu își afirmă
cu fiecare apariie editorială tinereea spiritului. Mă bucur enorm când

Poezii scrise de Lucia Ștefanovici mai citisem în HELIS și îmi făcusem o
idee despre stilul dumneaei, dar numai un volum poate defini aproximativ
un poet.
Ce am descoperit în DEFINIRE? Lirism debordant și o nostalgie pe care
numai femeile-poet o pot suporta, probabil.
Amândouă dau o notă aparte versurilor Luciei Ștefanovici, îndreptăind-o

29.01.2017
BELGRANO 2, Antarctica

Dan Simionescu

LUCIAN MĂNĂILESCU
ATROCITĂ ILE FERICIRII
Lucian Mănăilescu, un poet reverberativ, un poet care trăiește minunile
acestei lumi la modul sublim.
De ce acest titlu controversat? Probabil datorită parcursului dureros,
mesianic uneori, pentru a ajunge pe tărâmul iluzoriu al fericirii. Din acest
motiv poetul este reverberativ, trecând negradual prin ipostazele lirice,
care îi pot deschide calea spre această stare de graie:
„Cocor în oglindă, /Mim al zborului ... /Nu râdei! /Eu mi-am inventat
/Munii și râurile și norii /Și ările calde... /Nu râdei! /În vis se trăiește /Mult
mai greu /Decât pe pământ.” (Nu râdei )
Pot să spun mai mult ? Citii cartea și vei descoperi multe bijuterii lirice,
care vor arunca o punte peste atrocităile inerente înelegerii fericirii.
27.01.2017
BELGRANO 2 ,Antarctica
Dan Simionescu

TITI DAMIAN
MUSCELENII ( vol. IV)
Ca să scrii peste o mie de pagini pentru a imortaliza spiritul satului natal
este dovada unei mari iubiri. Iubire pentru spaiul acela magic, iubire
pentru oamenii care îl animă, iubire pentru cititorii cărora le împărtășește
această iubire.
Volumul 4 este unul clasic, conceput, ca și celelalte, meșteșugărește, cu
un sim al detaliului demn de invidiat. Puini scriitori sun capabili de așa
ceva. Domnul Titi Damian povestește pur și simplu, nu filozofează, nu
are pretenia de a revoluiona tehnica narativă, ilustrează o anumită
perioadă de timp (începând din 1988) în care nu atât satul travesează
calvarul disoluiei, al decăderii, cât mai ales oamenii, părăsii de copii,
care nu se mai reîntorc pentru a-i împrospăta spiritul.
Tetralogia, cum am mai spus-o, poate fi și o monografie a spaiului
subcarpatic buzoian, dar sigur este receptată ca un instrument reflexiv și
axiologic, în dimensiunea literară a unei perioade delimitate istoric în
acest col de ară.
Că această operă a fost percepută pozitiv de contemporani, ne-o
demonstrează comentariile apărute în presă, titlul de cetăean de onoare
acordat de municipiul Buzău ( vă reamintii că am prezis asta încă de la
primul volum ) și mai ales stima de care se bucură domnul Damian printre
confrai și probabil printre cititori.
Sper ca prietenul nostru să abordeze de acum încolo și alte teme, fiindcă
ciclul muscelenilor mi se pare deocamdată încheiat. Sau nu?
29.01.2017
BELGRANO 2, Antarctica
Dan Simionescu

A MURIT IOAN NEȘU – DUMNEZEU SĂ-L IERTE!
profunda apreciere pe care o aveam unul faă de truda
scrisului de proză a celuilalt,

„

„A murit Enghidu, cel
care vâna cu mine lei!”
Acest vers-metaforă cu profunde semnificaii,
preluat de Nichita din celebra epopee a lui Ghilgameş și
care apare drept motto la unul dintre poemele sale mi s-a
înșurubat în creier ca și cum, pe post de cuceritor roman,
aș fi fost plesnit pe neașteptate în creștet de o sabie dacică
akinakes, tăindu-mi răsuflarea, în momentul când am
primit vestea morii neașteptate a prietenului meu,
prozatorul ialomieano-teleormănean, inginerul silvicol,
IOAN NEȘU.
Cu prilejul numeroaselor întâlniri promovate de
revista HELIS în jurul căreia ne-am adunat noi, scriitorii
ialomieni, fie la Adâncata, la Fierbini, Urziceni, la
Slobozia, Fetești ori la Stâna lui Ciocea, se întâmpla să ne
aflăm mai mereu alături. Nu era o coincidenă. Când intram
în sală, ne căutam din priviri și descopeream zâmbetul său
prietenesc. Găseam mai mereu un scaun liber lângă
dumnealui. Citeam bucuria sinceră a reîntâlnirii pe chipul
său, iar privirea îi căpăta o strălucire aparte. Ne
strângeam mâinile într-o solidaritate tăcută, izvorâtă din

mă așezam pe scaunul pe care mi-l păstra, iar prima sa
întrebare suna din glasul său ușor înfundat cam așa: „Cum
mai merge scrisul, maestre?” Mă jenam când auzeam
apelativul acesta, mai ales la începuturile mele literare,
dându-mi seama că mai am mult de trudit ca să mi se
potrivească această apreciere. O luam ca încurajare din
partea Maestrului despre care profesorul Ion Rotaru
punea în celebra sa „Istorie...” un titlu de-o șchioapă: „Ioan
Neșu, un nou și alt Marin Preda”, analizându-i opera pe
vreo 5 pagini, format mare. Ulterior, citindu-i cările și
cunoscându-i originile, am descoperit că, stilistic, este
mult mai aproape de Zaharia Stancu, mai ales de Dinu
Săraru.
I-am citit și mi-a citit toate cările. Am scris și a
scris exprimându-ne opiniile, argumentat, despre ele.
Stimă reciprocă și respect pentru truda celuilalt. Numai noi
știam ce înseamnă să te legi în fiecare seară de piciorul
mesei să ajungi, într-un an-doi, poate chiar mai muli, la
dimensiunea unui roman de 3-400 de pagini. Nu
concurena ne-a unit, ci stima și respectul pentru munca și
talentul celuilalt. Știam
amândoi că este loc destul pentru toi în această literatură
contemporană extrem de frământată ca și societatea
însăși.

Pe vremuri meșterii clopotari gravau pe clopote „pe cei vii chem,
pe mori plâng, fulgerele frâng" și noi îl plângem pe cel plecat
prea devreme dintre noi, într-un spital din București, fratele
nostru Ioan Neșu. Dumnezeu să-l ierte, să-l aibă în pază și să îl
odihnească în pace. Dar să nu uite să-i dea un pix și coli de hârtie,
să scrie de acolo pentru noi, să ne mai încânte.
Nimic nu va mai fi la fel de acum pentru noi fără omul și scriitorul
Ioan Neșu, trecut în umbra morii...
Ce putem noi face este să nu-l uităm și ori de câte ori avem ocazia
să ne rugăm și să aprindem lumânări pentru el.
Dumnezeu să-l ierte și să îi fie ărâna ușoară.

Redacia Helis

Un moment de neuitat din întâlnirile noastre, care
mi-a justificat calităile umane ale acestui senior al
scrisului. Cu muli ani în urmă, prietenul nostru comun și de
nepreuit, care acum suferă enorm la crunta veste,
Gheorghe Ciutacu din Colilia, muzeograf de vocaie și
împătimit al cărilor, mi-a organizat o lansare de excepie,
surpriză, împreună cu o bibliotecară inimoasă, tocmai în
proaspătul, pe atunci, oraș Căzănești: cu expoziii de
fotografii, cu un stand de carte, cu lecturi ale elevilor de
liceu din scrierile mele, cu invitai ale personalităilor din
oraș, adică, primar, profesori, până și poliia a fost
prezentă în calitate de participant obișnuit, cu invitai din
București, scriitoarele Passionaria Stoicescu și Zaira
Samharadze, bineîneles și un protocol consistent. Am
invitat și scriitori ialomieni, puini câi erau pe atunci, dar
fuseseră angrenai în alte activităi, pare-se la Adâncata.
Scriitorul Ioan Neșu se găsea prin București, îmi luasem
adio în privina participării sale. Tocmai începuse
manifestarea. Niciodată, la niciuna dintre lansările mele de
carte nu m-am simit mai fericit decât atunci când l-am
văzut strecurându-se printre spectatori și așezându-se
discret, undeva în lateral, apoi făcându-mi onoarea de a
evidenia, într-o scurtă, dar consistentă intervenie,
valoarea cării mele pe care tocmai o citise. Venise cu
autobuzul și se oprise la Căzănești la colegul său de
breaslă, trudnicul Titi Damian, care din acel moment a
început să se simtă scriitor. De atunci am avut în el nu
numai un coleg de generaie și un scriitor de talent, ci un
prieten sincer, un om de caracter, de mare bun sim care-și
merită titlul de Senior al scrisului.
Îmi făcusem timp, după ce am trudit vreo trei ani
la „RUINA”, să-i citesc marele său roman „Regina nopii”
și-l pusesem aproape, pe noptieră. Îl primisem cu o
dedicaie care și azi mă onorează: „Înaltă și sinceră
consideraie domnului profesor Titi Damian, prozator de
foră, acest roman cu iz de Teleorman.” Descoperisem
între pagini o propoziie – adoptată ca laitmotiv al cării
mele - care ne-a apropiat, forându-mi zvâcnirea spre
aceeași temă: ăranul muntean, după Revoluie, în
Muscelu-Cărămănești din Munii Buzăului: „Dinspre
Mândra apăruseră niște nori, parcă înesai cu gânduri
negre...”
La întâlnirea noastră de sfârșit de an, i-am trimis cartea
mea cu dedicaie, prin dl Nicolae Tache. Cred că am fost
ultimul dintre helisiști care am vorbit cu dumnealui la
telefon. Mi-a comunicat că se află la Săcele, că se întoarce
și este nerăbdător s-o citească.
Cum să nu te îndurerezi când dispare de lângă
tine un mare scriitor? Nu pot scrie creștinește doar
„Dumnezeu să-l ierte!” Rostesc: Dumnezeu să-i
odihnească mâna cu care a scris: „Un pumn de iarbă”
(1994), „Marele necunoscut” ( 1995), „Privire clandestină”
(1996), „Zi de toamnă cu cal” (1998), „Natură moartă cu
statuie” (2000), „Alesul” ( 2002), Molima” ( 2008), „Ăștia”
(2011) , „Regina nopii” (2013), „Interviu cu președintele”
(2015), cări apreciate de către critica literară și multe
premiate la nivel naional.
Nu-mi vine să cred că m-a părăsit Enghidu...

Titi DAMIAN

NEGOCIATORUL

Când am primit un telefon de la secretariatul guvernului
chiar m-am speriat. Nu te sună guvernul degeaba, mai ales
că nu sunt politician, sau măcar membrul vreunui partid, ori
milionar sau cel puin academician.
— Domnul Ciocea? întrebă o voce neutră.
— Eu, răspund fâstâcit.
— Sunt secretarul primului ministru și vă contactez într-o
problemă, așa, mai neortodoxă.
Neortodoxă? Deja în creier începură să-mi urle niște
sonerii.
— Cât de neortodoxă, domnule secretar?
— Păi...cum să încep; un bun prieten al d-lui prim ministru,
pictor, i-a vorbit despre măgarul dumneavoastră, Marinică.
— Jumătate de ară îl cunoaște. Este personaj literar ...
— Tocmai de aceea vrem să-l angajăm la guvern.
— Glumii?
— Nicidecum. Pictorul „S” ,ne-a asigurat că este inteligent,
blând, vine când îl strigi și, mai ales, mângâiat pe bot i se
lungește instantaneu o anumită extremitate, știi dvoastră...
— Este corect, domnule secretar, dar nu știu dacă se poate.
Oare în București nu mai există măgari?
— Ba da, cu duiumul, avem destui chiar în guvern, în
parlament, la președenie, dar ăștia sun mai mult decât
măgari...înelegei, nu?
— Da.

Oameni în iarnă
Bărbatul privea de sus, prin fereastra largă, parcă de
deasupra lumii, și-n ochii lui de culoarea cerului senin se citea
regretul.
— Astăzi e ultimul meu proces.
— De ce ultimul?
Își întoarse privirea și parcă mă vedea prima dată.
— Așa... m-am săturat, ajunge!Am obosit.
Cuvintele nu mă conving, deși încărcătura lor vorbește de
tristee. Despre o altfel de tristee. Auzisem ceva, că i s-a impus
să plece. Am crezut că sunt numai zvonuri. Cine-i atât de tâmpit
să renune la o somitate în materie, când un profesionist ca
acesta ar trebuit clonat, împăiat... Se pare că, totuși, n-au fost
numai bârfe. Maestrul era acolo ca o necesitate absolută, ca un
dat fără de care nimic nu funciona. Îi plăcea să împărtășească
din propria experienă, răspundea calm și celor mai tâmpite
întrebări, își lăsa baltă lucrul său pentru a sări în ajutorul celor
mai tineri și lipsii de experienă. Celor câiva prieteni care-i
reproșau că prea se irosește, le răspundea cu zâmbetul blajin
care-l însoea mereu: „Cum să facem lumea asta mai bună,
dacă nu punem și noi o cărămidă la temelia ei?”
Tot timpul ședinei mi-au răsunat în urechi vorbele lui: „Astăzi
e ultimul meu proces”. Și întrebarea mea: „De ce ultimul?” Mă
obișnuisem să-l știu mereu acolo, în dreapta mea, dându-mi
explicaii, punând întrebări pentru a mă verifica, uneori făcând
glume. Tot ce știu, am învăat de la el. Și-acum? Tristeea mea
era egoistă, sufeream mai mult pentru mine, decât pentru el.
Cum să plece și să mă lase baltă? Ce maestru își lasă ucenicul
în vâltoarea atâtor probleme ce-și așteaptă rezolvarea?
După program, și-a aruncat paltonul pe umeri și mi-a adresat
o invitaie:
— Mara, hai să facem câiva pași!

— Ne ajutai?
— Aș vrea, dar există o problemă. Marinică nu rezistă fără
mine. S-a creat o legătură afectivă între noi, astfel încât,
dacă nu mă vede două zile, a treia devine apatic, refuză
hrana și zace într-un col al grajdului fără să reacioneze.
— Doar atât? Venii și d-voastră cu el și o să vă plătim
efortul.
— Când trebuie să ne prezentăm?
— Chiar mâine, dacă se poate. Trimitem o mașină cu
remorcă specială să vă aducă.
— Vom fi pregătii.
—
Mulumesc!
Măi să fie! Cum poate lucra Marinică pentru guvern? Am
început să rulez în minte scenarii după scenarii, dar nici unul
nu se lega. O fi Marinică super măgar?, o avea calităi pe
care numai prietenul meu, pictorul „S”, le-a remarcat?
Tot punându-mi întrebări și negăsind răspunsuri l-am
esălat pe urechiat, i-am lustruit copitele cu o cremă
specială și am încercat fără succes să-l spăl pe dini. Vă
închipuii că noaptea nu am reușit să închid un ochi decât
spre dimineaă și a trebuit să beau o cafea explozivă, așa
cum m-a învăat să prepar Nicu Teoharie, pentru a-mi reveni
cât de cât.
La ora când mașina trimisă de guvern sosi la fermă totul era
pregătit pentru îmbarcare: Marinică în remorca specială, iar
eu lângă șofer, pe scaunul din dreapta.
În curtea palatului Victoria ne-a întâmpinat chiar primul
ministru, însoit de către ministrul de justiie, cel al muncii și
sănătăii.
— Bine ai venit! exclamă șeful guvernului încântat. Este
superb, nu? își întrebă miniștrii, arătând spre măgar.
— Excelent, întăriră aceștia la unison.
— O să vă lăsăm, d-le Ciocea, în compania secretarului
meu, care o să vă pună în temă cu viitoarele îndatoriri..
— Mulumesc! îngăimai emoionat.
Alaiul dispăru pe ușa din faă, iar eu, secretarul și Marinică,
am mers la o anexă din spate, unde se amenajase o
încăpere spaioasă, cu așternut curat de paie pentru
urechiat. Apoi secretarul mă conduse alături, într-o
garsonieră pregătită pentru mine.
— De fapt, care este rolul nostru aici, d-le secretar?
Zâmbi.
— Simplu. Când suntei solicitat, vă prezentai cu animalul
în locaia indicată și îl mângâiai pe bot.
— Doar atât?
— Atât.
Evident că atât am așteptat! Ceva striga în mine și se
cerea scos afară.
Era prima ninsoare în an. Ne-am pierdut în parcul cu
alei imense. Așezarea calmă a zăpezii invita la o așezare a
gândurilor. Dar mie toate mi se zbuciumau, de parcă tocmai
fusesem prevenită de cine știe ce cataclism. Totodată eram
mândră și deosebit de onorată că, dintre toi ucenicii lui, mă
alesese pe mine să-i fiu martor propriului său zbucium. Ieșise din
birou firesc, de parcă a doua zi ar fi intrat din nou, fără ca măcar
să arunce o ultimă privire, așa cum faci chiar și într-o cameră de
hotel în care ai stat două nopi și nu știi dacă ai s-o mai vezi
vreodată, darmite într-un loc în care i-ai petrecut jumătate de
secol. Această ieșire deloc melodramatică îmi alimenta
sperana că poate n-o fi o hotărâre definitivă. Doar el mă
învăase că hotărârile definitive nu se dau atât de ușor, ci după o
îndelungă chibzuină, precedată de o analiză riguroasă a
problemei sub toate aspectele ei juridice. Dar acum nu era vorba
de lege, ci de viaă. „Am obosit.” Știam că nu era vorba de
oboseala aceea normală, nici fizică, nici intelectuală. Avea
energie cât pentru zece când venea vorba de profesie. Era
obosit sufletește. Îl auzisem nu doar o dată zicând: „Prea multă
mizerie! Nu suntem decât niște gunoieri cu ștaif. Dar măcar de
nu ni s-ar cere să băgăm gunoiul sub preș! Uneori le invidiez pe
florărese.” Acum tăcerea dintre noi mă apăsa. Nu se auzea
decât ritmul pașilor și scârâitul zăpezii. Era ger și aerul din
preajma noastră se umplea de aburul expirat. Nu se mai poate
astfel, rup tăcerea!
— Domnule profesor, ...
— Taci, Mara! Te rog să taci! Tagore spunea că adevărul mărunt
se exprimă prin vorbe, iar adevărul mare, prin tăcere.
— Dar eu n-am adevăruri mari!
— Așa crezi tu? Știu ce vrei să-mi spui; vorbele sunt de prisos.
— Ba nu știi totul. Domnule profesor, eu vă iubesc!
— Și asta știu.

-------------------------------------------O săptămână încheiată m-am odihnit, citind și plimbândumă cu Marinică, urmăriti de privirile nedumerite ale SPPiștilor. După program, eram și eu liber. Mi-am vizitat prietenii
și rudele. Bineîneles că nu am pomenit nimic despre
contractul meu la guvern, fiind o chestiune secretă, cel
puin așa mi-a dat de îneles secretarul. Oricum, nedumerit
eram și eu. Când l-am prins într-o toană bună, acesta a
scăpat câteva fraze:
— Știi, d-le Ciocea, aici la guvern vine o grămadă de lume:
sindicaliști, primari, organizaii, delegaii externe și toi cer
sau vor să negocieze ceva. Vă asigur că este foarte
obositor.
— Îneleg, dar tot nu văd rolul nostru.
— O să-l vedei cât de curând.
Mai mult de atât nu am reușit să scot de la el. După o
săptămână și ceva, într-o mari, doi angajai se prezentară
la anexă, cu perii și gălei.
— Trebuie să-l pregătim, îmi spuseră. În două ore trebuie
să fii lângă sala de conferine.
L-au periat pe Marinică, l-au parfumat și i-au atașat sub
coadă un săcule pentru excremente.
Cu zece minute înainte de ora fixată, într-o antecameră, ali
doi angajai i-au pus măgarului un samar cu două banere.
Nu am apucat să citesc ce scria pe ele, căci ușa se deschise
și secretarul îmi făcu semn să intrăm.
M-am executat, emoionat, o emoie amestecată cu jenă, ca
și cum aș fi pășit în arena unui circ. Marinică în schimb, nu
avea nicio reinere. L-am mângâiat ușor pe botul delicat, iar
el a reacionat așa cum făcea de obicei.
În sală am recunoscut câiva sindicaliști de frunte, prezeni
mai în fiecare seară pe ecranele televizorului. Ne priveau și
ei la fel de surprinși. Am făcut un tur prin încăpere și la un
semn discret al secretarului am ieșit afară. Abia când cei doi
angajai au dat jos banerele am reușit să citesc ce scria pe
ele, și am râs în hohote.Au râs și cei doi. Râdeam cu degetul
întins spre banere:
„Fiindcă chiar nu este mică
V-o dăm pe-a lui Marinică!”
O negociere subtilă, fără patimi și fără multe vorbe.
05.02.2017
F. M. Ciocea
— Am vrut să zic... sunt îndrăgostită de dumneavoastră.
— Mara, nu-s tâmpit!
Ups! Cum am putut crede că un om atât de inteligent nu s-ar fi
prins, mai ales că nici n-am făcut cine știe ce eforturi s-ascund?
— E și acesta unul dintre motivele care susin plecarea mea.
— Dar ce legătură are?
— Are! Te-oi fi ajutat în profesie, da-n rest i-am fost piatră de
moară. Hai, curaj! Eu mi-am trăit anotimpurile.
— Dar măcar din când în când vă mai pot vizita? Așa, între
prieteni.
— Nu! Câtă vreme ai să mă vezi, n-ai să te dezlegi de mine. Va
trebui să mă uii.
— Dar nu...
— Ba da! Hai, Mara, ia-i adio de la bătrânul tău profesor!
— Unde... plecai?
— La ară. Acolo unde sper că nu mă va mai ajunge mizeria
niciunui proces din sutele pe care le-am judecat.Acolo unde vezi
cerul și stelele și iarba îi mângâie tălpile, unde tot dorul se
ostoiește în amurguri, unde te bucuri de cântecul unei păsări.
— Domnule profesor, în meserie ai greșit vreo dată?
— În faa coniinei mele, nu. Niciodată! Da,-n realitate, cine știe
câte greșeli judiciare nu voi fi făcut? i-am spus că noi umblăm
pe nisipuri mișcătoare. Niciodată nu poi fi sigur. Niciodată nu
poi dormi liniștit. Vorbesc de cei care au conștiină. Dar ești
dator să încerci să faci astfel încât nici acasă, în faa oglinzii, nici
în lume, în faa oamenilor, să nu-i pleci privirea.Adio, Mara!
A rupt-o la fugă și eu după el, alergând ca după ultimul tren.
Simind că nu-l voi prinde, i-am strigat:
— Domnule profesor, sentina! M-ai lăsat fără final.
— Acum citez dintr-un film: „Timpul e un mare autor; întotdeauna
scrie finalul perfect.”

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 07/ 08 iulie 2016

POEZIE DIN BALCANI
BULGARIA

DEMIR DEMIREV
PAGINI NOI
Nu e aşa de mare
Este toamna.
Dar ea poate multe.
Spuză şi foc
Împleteşte peste Câmpia aurită.
De sus,
De pe coline,
Până la plopi,
Se scurge toamna.

VÂRFUL UNEORI SINGURATEC
Cum a fost
Sau
Cum va fi
O frumuseţe
Se pare
L-a suit acolo.
Luminează printre pietre
Până când va învăţa să meargă.
Doar ea va şti
Când să elibereze esenţialul.

ŞEHEREZADA

Adezbrăcat hainele
Înspre năuntru
În lumina
Ferestrei deschise
Pervaz
Care-ţi arată lucrurile
Şi mai ales
Albele pliuri doar
Cu puţină cerneală.

CA PESCAR

Plouă
Pe pod
Şi se scurge
În râu.
Ca lacrima e.
Fiecare plânge
După cum se ştie.

Frumoasă este, frumoasă este
lumea cea mare,
Şi nu sunt nici genial, nici bogat!
Eu trăiesc, sunt sigur, o duc bine,
Cãnd sufăr, cu lacrimi cânt.

***

Cum să-mblânzesc raiunea,
Să cântăresc bine fora loviturii
Care va înghea timpul petrecut cu tine?
Cum să-mblânzesc mâinile
Care nu mângâie trupul tău?
Cum să se oprească
Zborul fără greutate,
Visul fără granie,
Mersul fără intă?

TESTAMENT
Doresc visul să-l schimb,
Cu toate cele pământene,
Pentru ca ochii mei să poată
Să te privească,
Mâinile mele să poată
Să te atingă,
Eu să pot
Mirosul să i-l simt,

CÂNTECUL PLOII
Noaptea aceasta ascult cântecul ploii
Și tam-tamul sonor al acoperișurilor,
Care-nsetate o așteptau.
Cântecul ploii,

De ce nu pot să-l respect pe
Bărbatul căzut în mizerie?
Sau să spun un cuvânt rău
Nici unuia care pătimeşte în
singurătate!?
De ce durerile bunului prieten
Le mor frăţeşte cu el?
Poate din pricină că sunt idealist
Şi cred că lumea este
binecuvântată!

Uneori doresc să fiu pasăre,
Dar pasăre iute, albă ca zăpada,
Şi când pe umăr îti voi sta
Priveşte-mă de dragostea aprinsă!
Uneori doresc să fiu furtună,
Cu părul tău să mă joc,
Şi norii dacă ascund luna,
Pe braţele tale să adorm.
O, cât de a mea doresc să fii
Frumoasă în toate zilele şi nopţile.
Să cânţi ca priveghetoarea,
Iar eu să te iubesc deapururi!

De ce sunt un suflet slab?
Slăbănog ca un copil.
Îi voi avea măcar pe cei doi copii,
Acel murmur senin
Al apelor de mărgăritar
S-a stins cu norul alb
În razele de soare.
Cum să îndur uitarea
Și peste timp să cobor în roua
Cuibărită în pajiști,
Pajiști care încă reverberează
În golul din sufletul meu?
Noaptea aceasta ascult tam-tamu ploii pe acoperișuri
Și ruga mea-ipăt prin nori,
Frica de singurătate,
Istovirea sub grelele picături ale insomniei.

CUM …?

Am încercat cu zaruri albe.
nimic.
am aruncat cu zaruri rotunde.
nimic.
cu zaruri masluite n-am vrut.
am zis să fiu cinstit.

Fam. Condev

Frumoasă, splendidă este lumea de
afară
Dacă şi cu cinstea şi nepoţii sunt
bogat.
Toate câte se-ntâmplaseră n-au fost
de pomană,
Dacă după mine rămân urme.

***

Zoran Peikovski

Sunt tupeist.
vreau să mă opun hazardului
cu orice pre.
așa că îmi propun
să arunc zarurile
și să dau zero-zero.

CONVINGERE

Când soarele dimineţii mă invită
Mă duc nainte, cât îmi mai rămâne
Să număr stele şi să aştept zorile?

Ca mine.

MACEDONIA

Şi sunt sănătos şi pot să umblu.

Frumoasă e dimineaţa când fereastra
deschid
Cu păsările de afară să stau de
ILUZIE
vorbă.
Să văd cum pe-ndelete se nasc
Uneori doresc să fiu floarea
zorile,
Iar vântul sudic îmi mângâie sufletul. Pe care tu o culegi,
Şi când în părul tău floarea o pui –
Femeie să devii, frumoasă şi dorită.
Nimic, când drumul devine scurt

Nu găseşti
Graniţa anilor.
Stau
Şi aştept.
Plase cu soare
Poeţii
Împletesc.
Speranţă,
Ca pescarii.

O femeie care
De mult

Zaruri

PANAIOT MITEV

Selecţie şi traducere: Dina Cuvata
Stilizare: Gheorghe Dobre

Suspinele tale să le deosebesc.
Durează prea mult despăririle,
Așteptările,
Singurătatea fără tine
În universul meu.

INSPIRAŢIE
Dormi,
Tu,eternitatea mea,
Darul meu dumnezeiesc.
Lasă ca poeii
Să mă călăuzească noaptea asta
Până la seninătatea sufletească
Fiindcă știu că iubesc cu adevărat.
Noapte bună,
Mâhnirea mea,
Noapte bună !
Traducere: Dina Cuvata
Stilizare: F. M . Ciocea
Din volumul “SĂ NU-MI FIE VIS”, apărut în 2016, la Editura
“Detectiv literar”, Bucureşti.

într-un final am lăsat timpul
să arunce zarurile în locul meu.

de ultimii contrabandişti
de mărunișuri.

Pune-mă la două puncte
Pune-mă la puncte puncte

A dat exact zero-zero.

Dar de ce această comparaie purulentă
mă vei întreba...

Ridică-mă la pătrat
Ridică-mă la cub
Ridică-mă la infinit

Atenie, se-nchid ușile
Atenie, se-nchid uşile
ca rănile spălate cu h2o2
date apoi cu baneocin
şi betadină
înfășate cu tifon steril
şi prinse cu leocoplast
de se vinde 2 cutii la un leu
în tramvaiul 41

Pentru că anul trecut pe vremea asta
v-am spus că se închid drugile
că urmează staia "eroii fericirii"
cu peronul pe partea-ailaltă
şi nu v-ai bucurat deloc.

Pune-mă la punct
Pune-mă la punct

Tranteşte-mă pân' la absurd
Pân' la pământ
Pân' sub pământ
Fă-mă lavă de vulcan
Când te văd să şi erup

Romeo Aurelian Ilie

Fata mea, pe lume, mamă este numai una

Spaima bătrânilor
Zilele trecute am intrat în posesia unor gânduri
aşternute pe hârtie de o femeie trecută mult de
optzeci de ani, care-şi prevedea cu spaimă
posibilitatea trimiterii sale la AZIL.
Înscrisul ei îl voi reda întocmai:

Fata mea
Pe lume, mamă este numai una
Să-i fie foarte clar, în viaţa mea nu mă voi duce laAzil vie.
Moartă poţi să mă duci, dacă aşa merit să o faci.
Eu nu voi mânca laAzil nici o masă cu toţi cei care
le curg mucii, tuşesc, scuipă sau au diverse paralizii.
La tot ce am făcut pentru voi, nu ar trebui să uitaţi,
iar dacă aţi uitat vă amintesc eu:
Să nu uiţi că m-ai luat după 70 de ani din cuibul muncit
de mine, unde puteam să bag chiriaşi şi să trăiesc
foarte bine până la adânci bătrâneţi.
Tu ştii că am ajuns la acea casă la acoperiş şi taică-tu
nici nu o văzuse.
Probabil şi de asta mă doare aşa mult.
Pe urmă am fost de acord să vindeţi pământul
Nu am ezitat nici un moment, deşi suma luată tot de voi,
ar fi ajuns.
M-am chinuit 7 ani venind la voi, v-am dat de mâncare
11 ani la toată familia, v-am plătit contractele de cumpărare
v-am dat bani la maşină, etc, etc.
Deci acesta este mulţumescul pe care îl merit.
Tu ştii că eu nu mănânc orice, ex: ficăei, ciocănele, etc,
care nu lipsesc de pe masa bătrânilor dinAzil.
Eu ştiu ce înseamnăAzil, întrucât peste 20 de ani am stat
CuAzilul la 200 de metri.
Tânără fiind, aveam durere în suflet, când bărbaţi şi femei
veneau zilnic şi întindeau mâna prin gard – cerşind de la mama.
Tu ştii asta fiindcă ai apucat această perioadă.
Mămica care avea un suflet deosebit le purta de grijă tot timpul.
Dacă în această curte şi casă nu am loc, pot merge pe strada mea
Unde sunt foarte multe pensionare care ar dori să mă primească
şi să trăiesc liniştită alături de ele.
Ţie ţi se pare formidabil la azil.
Cred că te înşeli amarnic draga mea fiică, care ai uitat cât ai fost
de elegantă numai şi numai datorită mie şi banilor mei.
Cred şi nu cred sînt sigură că nici nepoţilor nu le va pica prea
bine faptul că nu mai pot apărea în faţa lor, mergând laAzil.
Cunoştinţele care vor afla această decizie a ta te vor judeca
şi nu numai lumea dar şi Cel de Sus !
Chinul şi spaima i-au fost prea mari pentru a nu le fi scris, chiar şi
într-o agendă uitată pe undeva, dar mesajul este atât de viu şi
actual încât popularizarea sa ar fi ca un balsam pe rănile multora
dintre noi.

Eu am luptat în armata lui
Ştefan cel Mare !

Tanţa lui Dodu Pamfil, cum îi spune lumea în târgul nostru, o
femeie de toată isprava, îmi povestea odată ce bunic
nemaipomenit a avut ea:
— Măi, Lili, eu am crescut la Grădiştea, în casa bunicilor,
bine, acolo locuiam cu toţii, mama, tata, fraţii, dar eu şi
dormeam cu ei, adică dormeam cu mamaia, şi bunicul dormea
într-o odaie alăturată, cu uşa deschisă spre noi.
În fiecare seară bunicul ne citea. După ce adormeam întorcea
colţul paginii şi a doua seară mă întreba:
— Unde am rămas ?
— Acolo unde ei se luptă, răspundeam eu mereu la fel, pentru
că aşa îmi păreau poveştile, mereu cu lupte, ba cu muşchetari,
ba cu români şi turci, ba cu voinici şi zmei.
Da ! Te gândeşti tu, pe vremea aia şi la noi la ţară, bunicul avea
cărţi !...
Era foarte deştept, un bărbat frumos, voinic, a luptat în primul
război mondial apoi a fost factor poştal şi a murit la 91 de ani
mergând pe bicicletă…
E drept că în ultimul timp începuse să le cam încurce şi ne
spunea nouă cum că el ar fi luptat în armata lui Ştefan cel Mare
!...
Mama încerca să îl corecteze:
— Taci bre, că dumneata ai luptat în primul război mondial, de
unde venişi cu „armata lui Ştefan cel Mare ?!”
Atunci bunicul se aprindea foarte şi bătând cu pumnul în masă,
striga:
— Taci din gură, fă ! Ce, ştii tu mai bine ca mine ?! şi
îngroşinduşi vocea tuna: EU AM LUPTAT ÎN ARMATA LUI
ŞTEFAN CEL MARE !
Da, bunicul a fost nemaipomenit, d`aia şi eu le-am spus alor
mei că vreau să mă îngroape lângă el, la Grădiştea, să-mi
povestească şi iar să-mi povestească despre cum a lupat el în
armata lui Ştefan cel Mare ! ”

A murit Zizi Dane
Un sunet de telefon, la ora 11 dimineaţa, şi vocea vărului
meu, Mihai:
— Lili, vino, a murit mama !
Era pe 28 noiembrie când inevitabilul se întâmplase, murise
sora lui tata, tanti Zizi, după o suferinţă de doi ani, cu numai
două zile înainte de a împlinii 88 de ani, intrând în somnul
etern încet, în tăcere, fără a spune nimănui nimic.
Figură emblematică a familiei noastre, impunându-se prin
tenacitate, intelectualism și discreie, tanti Zizi stăpânea pe
deplin arta comunicării prin tăcere.
Erau suficiente tăcerile şi privirile sale, ca să ştii …
Învăluită într-o aură de mister, singuratică şi nostalgică, nu
avea a se plânge niciodată de nimic.
„— Tanti Zizi, i-am spus odată, ai trecut prin atâtea în viaţă,
nu te-am auzit văitându-te vreodată!”
Mi-a răspuns atunci fără a sta pe gânduri:
„— Nu, Lili ! De ce aş face-o ? Nimeni nu te poate ajuta. Sunt
toate necazurile mele şi astea nu se împart cu nimeni.”
În ultimii ani, când boala aproape o imobilizase într-un scaun
cu rotile, de câte ori o vizitam, ne priveam şi atât. Câteodată
o îndemnam stângace:
— Tanti Zizi, spune şi dumneata ceva !
Dânsa se repeta:
— Ce să spun, Lili ?!
Insistam:
— Vorbeşte !
Mă privea cu ochii care aproape nu mai vedeau:
— Hei ! Vorbele sunt aiurea, tăcerea e adâncă !
Pot spune că de la tanti Zizi am învăţat valoarea tăcerii şi, în
acea zi, în drum spre casa dânsei, parcă o auzeam: „- Gata,
s-a făcut tăcere !”
În poartă mă întâmpină frate-miu, Costel, zâmbind uşor, ca
de încurajare:
— Lili, tu ştiai că tanti Zizi a fost naşa mea ?
— Da, ştiam, dar tu cum ai uitat ?!
— Ei, da ! ridică el din umeri, continuând nerăbdător: Dar
precis nu ştiai că m-a scăpat din braţe la botez !
— Parcă ! Dar suna alfel povestea, îi răspunsei grăbită.
Costel, fericit de parcă atunci se născuse, la moartea celei
care-l creștinase şi ar fi putut să-l omoare din prima, mă
apucă de braţ, trăgându-mă înapoi:
— Stai, nu intra, că acum o spală Emil !
— Și ce dacă, răspunsei.

— Da, dar nu ţi-am spus esenţialul, că eu, atunci la botez,
am căzut drept în cap !
— Şi ce dacă, repetai încercând să o scurtez, în timp ce
treceam deja pragul uşii.
— Păi de atunci, eu nu pot privi la mort ! se retrase el
bucuros că-şi găsise scuza.
— Stai, atunci, pe afară, mă mai auzii pierzându-mă în
încăperea atât de tăcută şi de familiară mie ...
A doua zi veniră verişoarele primare ale lui tanti Zizi,
„mangiuresele „ cum le zicem noi: care din Dobrogea, de la
Ciocârlia, Vica şi Mariana, care din Bucureşti, Florica. Toate
avide şi nerăbdătoare de analizarea „arborelui genealogic „
al familiei, încercau, în zadar, să identifice neamurile ce au
stat la baza corcirii noastre. Eu susţineam, citându-l pe tata,
că străbunica, Maria Mangiurea, ar fi din părţile Banatului,
Florica auzise de Sibiu iar Vica pomenea de dealurile
Buzăului !
Ba încă toate doreau să le dau câte o carte de-a mea, spre
disperarea vărului Mihai, fiul decedatei, care, în larma creată,
mă interpelă : „-Auzi, Lili, tu la mort ţi-ai găsit să faci lansare
de carte ?! „
Marilena, soţia lui Mihai, se auzea şi ea, de sus din dormitor,
unde încerca să se liniştească, punându-şi o perfuzie, după
un puseu de tensiune:
— Mihai, dă caldura mai tare ! Să fie cald !
Mihai, nedumerit:
— De ce ?!
Marilena, grijulie ca de obicei:
— Să se simtă lumea bine !
Mihai şi mai nedumerit:
— La mort ?!!!...
Când, printre colegele de serviciu ale lui tanti Zizi, am zărit-o
pe Rădiţa Bucşaru, m-am apropiat:
— Ce bine că ai venit, Rădiţa, ieri m-am întâlnit cu Sandu,
soţul tău şi i-am spus să te anunţe !
— Ei, aş !... De la el n-am înţeles nimic, că mi-a spus aşa : „M-am întâlnit cu …nu ştiu cine şi mi-a zis să-ţi spun că a
murit… dar nu ştiu cine !!...” Noroc că m-a sunat Flora
Bizdrigheanu, că de la el nu mai întelegi nimic, săracu !
În tot acest timp, verişoara Coca apucase să mănânce o
prăjitură cu mere şi una cu dovleac şi părându-i-se aluatul
deosebit de bun, nu contenea întrebând, în stânga şi în
dreapta, cam care ar fi reţeta pentru un aluat atât de fraged.
Când spiritele erau cât se poate de încinse în legătură cu
obârşia, cu rădăcinile noastre atât de încâlcite şi încurcate,
ca şi căile domnului, în uşă îşi făcu apariţia frate`miu, Costel,
cu o ditamai coroană şi o ditamai pamblică, pe care pusese
să fie consemnat adevărul aflat de numai câteva ore din gura
lui Mihai şi care îi dăduse existenţa peste cap, sunând cam
așa: „ Naşei mele, Zizi Dane, care în ziua botezului m-a
scăpat din brae şi eu am căzut în cap ! „
Mihai privi banderola şi-i adresă din colţul gurii:
— Nu se scrie aşa la mort ! Mai bine ţi-ai agăţa-o de gât !
Pentru Mihai, absurdităţile nu aveau însă să se oprească
aici, căci la cimitir fiind, în chiar momentul băgării în groapă a
mamei sale, când popa zicea : „- Daţi mortului sărutul cel de
pe urmă…”, năvăleşte verişoara Mariana care, atârnându-se
grăbită de gâtul lui, îi spuse :
— Vai Mihai, trebuie să plec, vreau să-mi iau „la revedere” !
Mihai, uimit:
— Stai s-o îngrop pe mama !...
Mariana şi mai tare:
— Nu pot, nu mai aşteaptă şoferul ! Îmi pare foarte rău…
Părintele reluă pentru a treia oară:
— Să ne luăm adio, căci din pământ ne naştem şi în
pământ…
Mihai, desprinzându-se indignat din îmbrăţişarea Marianei:
— Lasă-mă să-i zic adio mamei !...
Mariana se îndepărtă plângând. Ajunsă în dreptul lui Coca,
aceasta nu pierdu ocazia de a o întreba şi pe ea, nu care ne
este obârşia şi nici de ce viaţă crudă ne desparte, ci care este
reţeta pentru acel aluat fraged...
...M-am întors. Coborau încet cu frânghiile coşciugul în
cavou şi parcă o auzeam pe ea, pe tanti Zizi, zicând:
— Vezi, Lili, eşti singură pe lume ! Doar tu cu tine ! Deci taci !
Eu totuşi am scris !

Lili BALCAN

Pantunuri
Stă printre frunze un inel de aur.
Cum să mă las de el hipnotizat
Ca pasărea de ochiul de balaur?

260
Se îndârjeşte vântul de Brumar
Să scuture platanii de la stradă.
Pe jariştea de plumb o să dispar
Hipnotizat de steaua ce-o să cadă!

252
Toamna-şi trage peste ziduri
Lăurusca-i purpurie.
Chipul tău brăzdat de riduri
Numai fardul ţi-l mai ştie!

261
Nu mai vine nimeni să culeagă
Strugurii din zarzărul spinos.
Am tânjit zadarnic viaţa-ntreagă
Să le fiu la semeni de folos!

253
Cântă lipoveanca-n barca-i verde
Trasă la edec de calul murg.
Văzul meu din raza lui te pierde
În hlamida movului amurg!

245
Tot atâtea candelabre par gutuii din grădină
De la miezul lui Răpciune până-n pragul lui Brumar.
De insinuata teamă c-o să mor fără lumină
În această toamnă sfântă reuşesc să mă dezbar!

246
Biserica îşi pune şindrilă de aramă
Şi îşi aruncă fermă privirea peste veac.
Spaima de moarte brusc mi se destramă
Şi semnul crucii uit să mi-l mai fac!
247
Se leagănă pontonu-n parâme de oţel
Încolăcit şerpeşte pe noile babale.
Încerc subit nădejdea c-o să rămân la fel
De ancorat de-a pururi în graţiile tale!
248
Împins de foamea oarbă pe-aleea din scuar
Hulubul ciuguleşte seminţele de tuia.
Mă întristează gândul că iarna vine iar
Şi-o să-mi astupe neaua spre tine cărăruia!

249
Să care toamnă nu mai prididesc
Tractoarele din ţarinile pline.
Cu-atât mai fără saţiu te iubesc
Cu cât mai mult apune timpu-n mine!
250
Aleea năpădită se propteşte
În uşa-ndoliată de trei luni.
Tristeţea-mi strânge sufletul în cleşte
Şi-mi spun adio ultimii lăstuni!
251
Febril, viclean sau numai resemnat

OCHII BUFNIŢEI
Câteodată mă transformam în pasărea nopţii
Străpungând întunericul cu ochi de bufniţă
Căutând un punct de reazem
Lângă băltoace cu picături de cuvinte
Deasupra rădăcinilor papirusului.
Brizele mişcau ramurile moi,
Mugurii propoziţiilor care încă nu au apărut
Erau în pericol mortal de decapitare.
Câteodată
În faţa ochilor mari
Ai bufniţei aţipite
Cădeau pomii cu rădăcinile slabe.

262
Din adâncul fostei crame cresc
Oţetari în grea devălmăşie.
De boemii morţi îmi amintesc
Şi mă las cuprins de nostalgie!

254
Nucii-abia furate-o cioară
Îi dă drumul pe-un pietroi.
Care-i calea temerară
Să sparg gheaţa dintre noi?

Un ageamiu în curtea geamiei sparge lemne,
Dar se opreşte-ntruna să-şi sufle-n pumni de frig.
Zădărnicia-mi frânge pornirile solemne
Încât să te mai caut ezit să mă instig!

Frunzele de plop pătrund duium
În motelul cu ferestre sparte.
Nu mi-i scris să-mi cuceresc altcum
Asdăpostul pentru-ntâia-mi moarte!

Doar cruci de fier mai străjuiesc şoseaua
Ce s-a ascuns odată printre tei.
Riidică-ţi de pe faţăferegeaua,
Nevgi, să te priveşti în ochii mei!

Pe coşul crematoriului cântă
Cu glasul ei strident o cucuvea.
Un gând străfulgerat mă înspăimântă:
Nu-i oare prevestită moartea mea?
259
Sub gluga de coceni înfruntă bruma
Dovlecii care-n troacă vor sfârşi.
Mai bine mor în glorie acuma
Decât epavă într-o altă zi!

Salcâmii, verzi, îşi ţin deschise
Umbrelele în plin Brumar.
Prostituatele-s decise
Să-nfrunte viscolul barbar!

270
De duhul spânzuratului în ea
Păzită-i vila astăzi doar ruină.
Sper ca murind în poezia mea
Să las măcar o urmă hialină!

272
Pe movila tumulară
Arde-o flacără albastră.
Mă conving că n-o să moară
Cu noi doi iubirea noastră!

264

273
Decembrie-i deja şi-ngălbenită
Persistă frunza-n leneşii platani.
Evit să-i cad iubirii în ispită
Cum am făcut-o în apuşii ani!

265

257

Cu sârg ciobanul scoate din
Blana cârlanului ciulinii.
La textul scris cândva revin
Să-i caut lamura luminii!

Se-ntoarce limpezită de ecou
Chemarea nesfârşirii euxine.
Aş da oricât să locuiesc din nou
Într-unul şi acelaşi vis cu tine!

În curtea fabricii de pâine
Dezafectate creşte soc.
Sunt un poet pe care mâine
Nu-l veţi mai pomeni deloc!

256

269

271

263

255

258

Plopii-ncovoindu-se de vânt.
O iubire fostă nu-mi dă pace,
Deşi drumu-n urmă mi s-a frânt!

Cirezi de nori dau iama pe cerul violet
Şi-aleile din parcuri se-mbracă în rubine.
Când îmi achit amenda penală la Parchet,
Toţi câinii din incintă se gudură la mine!
266
În vântul de Brumar rapace
Nu toate frunzele se rup.
În preajma turmelor se tace
Profund de tot cuvântul lup!

274
Băncile din spatele geamiei
Vor sfârşi în sobele de tuci.
Prins în mreaja ultimei năluci
Îi voi pune capăt poeziei!
275
Nimic n-a mai rămas din pinul
Lovit din cer cu bici de foc.
Ne căutăm şi azi destinul
Comun şi nu-l găsim deloc!

267
E plină ochi fântâna cu
Căuş de fag crăpat de soare.
Nu-i clipă să n-admit că tu
Eşti oaza mea izbăvitoare!

276
Dinspre turn prin vechiul ornic
Timpul curge în neştire.
Plânsul meu e tot mai spornic
Între două cimitire!

268
Straiul galben prind să şi-l dezbrace

Lângă ele creşteau
Ciupercile magicei poezii.
Multe soiuri,
O parte sănătoase,
Cele mai multe pline de venin
Şi anevoie le deosebeşti între ele.

Ion ROȘIORU

Vis 2

Cei veniţi în pădure căutau ciupercile
Sub ochii deschişi ai bătrânei bufniţe.
Şi tot mai visau la gustul lor cel bun.
(Din volumul „Voci din camera răcoroasă”, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015)

Menachem M. FALEK
(Israel)

A fost odată un vis criminal
ce se purta numai în lanuri de Husvarna
și-și atârna la brâu macete
și de umeri baionete.
acest vis m-a vizitat, firește,
și mi-a tocat mărunt luciditatea,
dar l-am iertat, așa e omenește,
și drept dovadă, i-am legat la gât cravata.

Romeo Aurelian Ilie

ACOPERIȘURI
Unsprezece petale, unsprezece noduri, ce ar trebui facă un
întreg, un acoperiș ce mă învelește în mormânt. Un acoperiș
parabolă din 12 petale dar cu o petală lăsată lipsă dinadins, pe
unde să pătrundă ploaia, vântul, soarele și gerul, să simt că mai
sunt viu.

ACOPERIȘ 1
privirea mea îi străpungea ochiul până în ceafă apoi se prelingea
pe umărul tău pe sâni și nu știu de ce se întuneca deodată se
făcea un întuneric stupid pe sub pleoape nu tu mă dureai doar
ideea de tine mă doare și urma lăsată pe umărul stâng și când îmi
aduc aminte cum sprijineai fruntea de sufletul meu mă mai doare
și bucata de cer sub care am râs amândoi cum ne loveam de
stabilopozi plăcerea până se făcea praf și o luam de la cap
balansam după un scenariu perfect scris de inginerii de suflet
noi ne arătam din cer de după perdeaua de nori când apărea
umărul tău când barba mea răscolită de vânt apoi fulgeram
puternic sau ne ineam de mână rătăcind pe acolo pe sus ce faci
îmi zici și eu nici nu știam ce să-i răspund mă lăsam purtat pe aripi
de vânt până se făcea noapte apoi te bântuiam plângând

ACOPERIȘ 2
întotdeauna am vorbit despre iubirile ce le voi trăi la timpul trecut
așa știam dinainte ce se putea întâmpla cât de mult mă vei iubi și
cât vom plânge stând spate în spate pe pervazul ferestrei de la
etajul trei sau așa credeam că se poate întâmpla mă uitam cum mi
se petrec zilele una într-alta mi se petreceau drumurile dar mai
ales ni se petreceau amintirile ce le vom avea fără să realizez că
timpul meu curgea într-un singur sens liniștit și cuantic spre
sfârșitul trupului în putrezire sau spre răstignirea lui fără nicio
cauză pe crucea rece și umedă a singurătăii fără spectacol spre
nicăieri
acoperișurile toate zburau peste noi ploua cu cer peste pietre
ipete înalte iubito urlete groază și noi stăm înfricoșai și febrili întro încordare mortală ca două arcuri îmbătrânite și moi nu mai este
timp deja renunăm la îndoială nu mai este nimic de făcut doar să
ne trăim nebunia până la capăt și ne vom întoarce învinși la noi pe
cai albi cu aripi

ACOPERIȘ 3
locul în care nu se întâmplă nimic dacă nu ești atent nici nu ști
dacă e noapte sau zi patul meu perna mea casa braele mele
gândurile zborul prunii toate au încremenit într-o zi la asfinit când
pe cer străluceau soarele și luna în același timp parcă se ineau de
mână și zâmbeau senil doar moartea ne mai surprinde câteodată
sau cucii fâlfâind sublim miriștea dimineii scăldată de rouă cât de
departe pari a fi cu sânul picurând peste icoane viaţă într-un târziu
ne prindem de mână degetele mele încolăcindu-se tandru peste
degetele tale într-o îmbrăișare tainică fericii mirosind mirosul
acela unic de iubii și toi în jurul nostru înnebuneau brusc și locul
în care eram prindea deodată viaă și se colora cald a uimire și
sperană piciorul meu cu o mie de brae
noi eram la fel de săraci în sperană necunoscui încercai de
dorine efemere în schimb ne eram unul altuia gândul lasciv
subire ferma de fluturi era cuibărită sub coastele noastre în
cinstea noastră păsările și iarba și ochii de lup s-au albăstrit vântul
ne purta pe mare departe sau mă căăram în delir pe creasta
muntelui venus apoi i-ai tăiat părul scurt ai scris pe nisip adio și ai
plecat la pol în vacană

ACOPERIȘ 4
ne naștem plânset și stăm cu el înfipt în gât ca o gheară până
murim și atunci alt plânset ne însoește în pământ din pământ și o
clipă de graie ne-am născut hohote de plâns de cele mai multe ori
din noi âșnește aspru întunericul rari sunt cei care strălucesc ei
luminează și dincolo de moarte ar trebui să ne lipim de ei să
devenim un astru puternic divin în schimb ne chinuim toată viaa
să-i acoperim cu noroi, cu blesteme și ură îi așteptăm în întuneric
cu bâta în mână să-i plesnim suntem adevărate hiene îmbrăcate
în om ieșim în lume pe furiș și e atâta dezordine în aer spaiile se
mută continuu se întrepătrund sau se dilată într-o fluturare de
aripă pe care Dumnezeu a vopsit-o albastră din greșeală aș vrea
să înnod timpul să nu mai curgă să te pot iubi de-a întregul mai am
nevoie și de splendoare dar cred că deja pentru asta este târziu
câteodată mă strecor pe sub carne și dorm dar de cele mai multe
ori mă părăsesc te caut și mă așez într-un col al sufletului tău și
lenevesc în moliciunea gândului tău îmi e bine și nu, nu fugi stai și
tu într-un col al sufletului meu până când ne contopim și nu vom
mai știi dacă sunt eu sau poate sunt tu bărbat și femeie într-un

singur trup

ACOPERIȘ 5
asistentele cu buton și coc 3 D zuruind scabros pe coridoare
unde gândacii supraponderali lăsau urme slinoase în aer iar
crăpăturile erau pline de stafilococi aurii cloroform și
streptomicină clorofila zvâcnea din perei brae subiri șerpi
verzi câte un bolnav se trezea deodată șuierând ce blânzi par în
fără de lumină lumea obscură din spital cu scările lui ce duceau
la cer umbra mea încă mai era lipită pe peretele din biroul
asistentei șefe gureșă fără sutien sub halatul străveziu pătat de
tot felul de mirosuri pândea să mă vadă trecând din salon spre
baie nici nu apucam să intru când mă și plesnea cu palma
puternic după ceafă și mă pomeneam înghesuit până sub duș
gâfâind apoi scotea de undeva o hârtie și-mi recita ultimele ei
poeme obscene scrise în ritmul trohaic până o podilea plânsul
plângeam amândoi cu sughiuri apoi fiecare ne aranjam hainele
mecanic fără să știm că în larg vapoarele se înecau unul după
altul

undeva își mai aduce careva aminte de pinguinul Apolodor
trimis de Gelu să ne spună că e trist? ce de umbre au crescut în
spatele meu careva dintre noi e producător de umbre pe furiș iar
noi le purtăm mândrii pe piept ori tainic ca pe un fetiș de multe
ori când murim noi fiii câmpiei ne în toarcem în cai sălbatici
pentru o zi galopăm pe miriști în cer până ne subiem și ne
facem lumină și abia atunci se spune despre noi că am murit ce
ceaă deasă se face în Bărăgan când i se întorc bărbaii acasă
curg râuri în râuri curge vinul în cer și peste tot e un du-te vino de
aripi de îngeri și de copii aduși să-și vadă taii promiși și noi cei
vechi sunăm în cornuri de hârtie și ne chemăm dușmanii și lupii
albi ascunși în vie să bem le zic
un gol câte nimicuri doar vorbe goale spuse tainic în serile
geruite ca o viă îmbătrânită fără rod și rost și în orașe prea
multe aripi frânte se adună sub ferestre și este frig prea frig în
anotimpul ăsta ultim

ACOPERIȘ 9
niciun doctor nu mi-a ghicit boala leacul bântuiam prin spital
otrăvit ori dormeam somn alb necuprins sub cerul funebru
câmpul sinoptic al nopii eram amândoi prinși ca într-o
menghină a morii poate nici nu eram născut și îmi făceam
probleme ca prostul

ACOPERIȘ 6
am văzut cum răul intra în noi și tremuram epileptic murmuram
poeme rugăciuni și blesteme de-a valma și nu făceam nici
măcar un gest de împotrivire măcar așa de dragul artei îmi
plăcea probabil să mă victimizez să mă plâng la prieteni în vreo
crâșmă de sat o, cum creștea în mine dorina să te frâng ca pe
pâinea fierbinte abia acum o îneleg pe maică-mea pe când se
încuia în ultima cameră și cânta „mierlia cea bolnăvioară"
cânta și plângea mai bine de un ceas până când își pierdea
glasul se stingea am alergat zeci de maratoane de la un perete
la celălalt perete al camerei mele deși ușa era descuiată
altădată stăteam agăat de perdele la geam ore întregi cu
sperana că ai să treci prin faa casei mele fără să știu că traseul
dintre mine și tine se desfiinase demult că e criză în lume că mam pustiit cum de nu am avut măcar curiozitate de a mă uita pe
mersul sufletelor din când în când Dumnezeu modifica mersul
treburilor doar ca să ne umilească să ne învingă încăpăânarea
de a fi fericii
„Mierlia când e bolnavă /Vine cucul și o întreabă /Ce i-e ie,
soro dragă? Eu sunt tare bolnăvioară. /Și mi-e frică c-oi muri,
/N-are cine mă jeli".

ACOPERIȘ 7
mereu îmi ziceai îngroapă-i ochii în cer și scrie o carte dar nu
am îneles niciodată ce încercai să-mi spui pe dealuri s-au
aprins focurile albe ca niște ninsori și ca de nicăieri vine o mână
ce ne înfășoară și spaiul câmpiei se mută puin incomodat și
trist câteodată mă las părăsit să respire și trupul să fac
curăenie și un duș și dintr-o dată sunt în faa oglinzii în care de
câte ori mă uit îmi caut buletinul ori mă regăsesc în tine undeva
într-un col prăfuit cumva fericit mulumit de mine și parcă nimic
nu a fost mai frumos în viaă decât noaptea întâlnirii noastre
dintâi ce se va împlini sau când făceam schimb de timbre fără
să ne știm tu erai cea care umbla în lume eu cel care am plâns
până când lacrimile m-au îmbrăcat ca un cucon de sare amară
ar trebui să nu te mai gândești la mine și eu să nu exist chiar
dacă ne-am promis să ne inem de mână în fiecare zi tu
mergând grăbită pe tocuri spre locul ursit noaptea la focuri cu
umbra ce i se ridica drept în ceruri ca o lumină cu luna în piept
despicai întunericul nopii în două iar eu nu mai înelegeam
nimic
să nu mă găsesc mă ascund adânc în mine în acest trup în care
m-am născut și unde am tot încercat să mă recalibrez zi de zi
până te-am întâlnit dacă mă vei întreba îi voi răspunde că nu nu
mă cunosc nu te cunosc pe voi doi eu v-am uitat demult

ACOPERIȘ 8
nu îneleg de ce se desprind bucăi din sufletul meu ca și cum ar
cădea varul de pe pereii scorojii și nu pot măcar să dau vina pe
cer pe angoasele din mine pur și simplu se desprind și rămân

vântul se lovește amar în dunga de clopot și tresărim la fiecare
adiere fiecare dintre noi avem buzunarele pline cu lumină
dinspre dealuri vine străinul cu un câine sub bra și vin ninsorile
ce viscole avem fiecare în suflet parcă suntem o ceată de
barbari zornăind din oasele bătrâne deasupra noastră zboară
tot felul de îngeri cu firimituri de pâine în sân și ne aduceam
aminte cum furam cireșe în copilărie ne legam la mijloc o sfoară
de cânepă peste cămașa subire fug femeile din calea noastră
ce mai fug se aud urlete în noapte păsări oarbe cu ciocuri de fier
cu aripi de ger de prea de tineri suntem cununai cu moartea cu
coasele cu sapa sângele se adună cu grijă în copăi de piatră în
el vom fi îmbăiai în noaptea cu lună plină și vom fluiera cântece
nebune
când mor mă strâng în mine să nu uit nimic și te aștept să-i
odihnești privirea în ochii mei pe buze ochii tăi mă știu mă
ghicesc lăcrimezi și mă sărui puin atât cât să pot să mor

ACOPERIȘ 10
deja știu că nu mai sunt om sunt mai mult o părere o umbră ce
mult mi-ar fi plăcut să fiu Dumnezeul pașilor pierdui sau firul
fumului de igară strecurându-se lasciv pe sub fruni ori să simt
încheieturile robilor oropsii și bolnavi inui în lanuri în calele
corăbiilor fantomă navigând într-un du-te vino de la un pol la
celălalt pol până când se răzvrăteau și ardeau ca niște lumânări
în mijlocul oceanelor flăcările din mlaștini i le mai amintești dar
cum dădeam foc la cuiburile de cioară din salcâmi și cum
plesneau ouăle de ciori ca niște grenade și cât sufeream plâng
și astăzi și nu știu cine ne-a pus focul în mâini doar vântul doar
vântul perfid poate sunt poetul câmpiei îmbătat de vin care scrie
cu nădușeala aspră din miriști cu văpăile fierbini prelingânduse lichid în suflete de sfini ca în morile de piatră după atâta
vreme îmi amintesc cum coseam câmpia sau cum te lipeai de
sufletul meu în nopile grele și cum din pruni se repezeau cucii
bătrâni și nebuni până în adâncimea cerului la lună și o sfâșiau
profund până la oase și sânge.

în spitalul meu plin de blesteme se mai aud și azi valurile mării
lovind în bicicleta asistentei șefe ipetele bolnavilor pline de
febră traversând aerul și holul haosul ronţăind treptele noastre
spre cer asistentele în mov zuruind în zborul lor peste paturi și
eu spânzurat de perfuzii așteptând ceva ce nu va mai veni
niciodată tu te zideai ană în ziua de întâi

ACOPERIȘ 11
să-i privești moartea în ochi să o lași să vină la tine să o mângâi
ușor pe obraz și ea să se întindă lângă tine pe pat într-un gest
tandru duios aș putea sta așa o veșnicie ea cu singurătatea ei
milenară eu cu singurătatea mea ce mă doare tu, pasăre galbenă
în cioc cui îi mai pori noroc între paharul meu cu vodcă și paharul
tău cu har se construiesc distane și poeme și nu mă duce pe mine
să mă pierd în lucruri mărunte dă-mi harul să plâng ultimul meu
poem și versurile să-mi cadă grele din suflet lumea se naște aici
sub mine o simt cum se mișcă că este că-i vie nu e himeră nici
gând de poet e ca un fir de plantă plăpândă subire
în lipsă de spaiu mi s-a mai dat totuși o șansă de viaă de moarte
și aripi te rog înnoadă-le la spate

Petre Ioan CREU

PLEDOARIE PENTRU PĂRĂSIREA TURNULUI DE FILDEŞ
Poetului
1
nu răpiţi poetului
şansa de-a mai trăi o poezie:
hârtia căzută din buzunarul rupt
în căptuşeală
(ca un rest de aripă spre adâncul prăpastiei)
este cecul în alb
peste care
gloria
nu se ştie dacă va lăsa vreodată
autograful său digital!
2
la fel de conştiincios
ca orice avizier
care strânge hârtii
pentru plapuma existenţei
(că-i va ţine de cald ori nu,
el va fi întotdeauna acoperit!),
poetul agoniseşte ciorne,
chiştoace de amok, chitanţe de imagini,
hârtii cu care va avea la mână
propria sa trecere

Zestre indiferentă
urmaşilor mei plictisiţi
adineauri,
după căderea în gong a sorţii,
Zeul mi-a dat clipa
când va trebui să-mi scot masca,
dăruind soţiei mele antice
o relicvă din frumoasele gesturi.
Şi pentru că nu mai sunt om,
vă las zestre,
vouă,
copii ai viitoarei voastre plictiseli,
indiferenţa unei maşini de scris

Cuminţenia şi dragostea ei
Buruiană în numele căreia
măcelărim ultima nereidă
fugită din braţele desfrâului,
trâmbiţă şi scut,
potir secat pe buzele vrajbei de zi cu zi,
inimă de cler părăsind
virtutea mărunţitelor simţiri,
cuminţenia noastră
(de peşte căutând apa)
şi dragostea ei pentru zaua dreptăţii
ne scrijelesc altare
în biserica sângelui.

Symbolist song
Vrei să spui că iadurile-acestea
din care n-ai primit
râvnitele dividente
sunt artificiale...
Ai fi prea naiv
să suferi de Demnitate
spunându-le că le-ai refuzat
Expansiunea.
Ei[sau ele] îşi iau fabricile prospere şi pleacă
în oricare parte
a Continentului.
Ai nevoie de-un stăvilar mai solid
pentru-a filtra Decadenţa
crimelor spuse într-o poezie.
Trebuie să fii vigilent. trebuie
să fii pe picior de război
cu-aceste depravate Scorii
de rugină blocând toate lacătele.

Părăsirea turnului de fildeş?!
arătaţi-mi-l pe cel
căruia-i mai e ruşine cu rodul minţii lui
şi după aceea să mă contraziceţi
- până la sinucidere dacă ieşirea noastră în stradă
mai are vreun farmec
într-o lume înghesuită de tarabe,
fiecare cu reclama ei tămâioasă
(făcătorilor de reclame le lipseşte
obligatoriu facultatea critică!);
arătaţi-mi-l pe cel care mai are timp pentru vise
şi bani pentru speranţă,
când, vai!, pumnii noştri în piept
au devenit nişte bătăi de tobă
care nu mai scutură praful,
ci anunţă un fel de amurg al virtuţii,
împărăţit de meşteri în patima lustrului

Vreascuri de pian
credeţi-mă întru vinovăţie
că niciodată căminul sobei nu a mocnit
în spirale de fum
mai straşnice-acorduri
ca-n seara când primul foc al toamnei
şi-a cântat partitura
pe vreascurile-acelea pioase de pian

Prin hăţişul întoarcerii infinite
mergem prin Hăţiş
ne-mpiedicăm
o rană se vindecă alta apare
sau se primeneşte sângele aceleiaşi răni
prin jupuire
sfârşeşti prin a-ţi privi în oglindă
făptura brăzdată
de trecerea prin tunelul de bice
sfârşeşti prin a sparge oglinda
în spatele căreia
o deschidere secretă
te duce înapoi la intrarea în Hăţiş

În căutarea dimineţii
Un drum în noapte
cu un prieten care vedea
luna cum se mistuie între frunze de plop,
s-ar fi putut termina
la nici-o stea depărtare,
dacă ambra câmpiei nu ne-ar fi chemat
să sfâşiem seceta satelor
Mai mult ca sigur
îţi vor pune pistolul la tâmplă;
Te vor soma
pentru-o rapidă convertire
să intri încă odată
şi încă odată
cu-aceeaşiAliaţi în Conjunct.
Poezia e moartea nefalsificată
şi duce totul cu sine-n mormânt.
Efectiv,
trebuie să-i fii
leal şi nativ.
O
ultimă-nghiţitură de-absint,
şi textul ultim să-l scrii
fără ascunzişuri;
Barca-i aproape, soseşte la fixîn apa lină nu sunt tufişuri.
Din instinct
şi c-o ,,scriitură frumoasă,,
o reclamă tot trebuie să pictezi
pentru Styx;
,,Gulf-streamul subteran-lumina imanentă
curenţi de apă fierbinte, elemente în dispersiune,

sub picioarele ce nu pridideau
în căutarea dimineţii de vară

Anotimpul care întreabă
am întâlnit-o
lângă un salcâm în floare
şi plânsul ei aburea frunzele
ca un descântec şoptit
foarte aproape de fereastra cerului
mâinile ei nu-şi mai aduceau aminte
ce gust are sărutul
doar seva de aer
şi copacul înstrăinat de pădure
o mai bucurau
cu puzderia de miros şi floare
cu toate că nimeni nu îndrăznea să-i spună că primăvara
întreba de ea
cu fiecare pasăre
ce moare în triluri
cu fiecare verde
împânzit ca o mare
(se zice că la ţărmul mării primăvara nu are culoare)
cu fiecare sud
dezgheţând norduri
cu fiecare atom al fiinţei mele neruşinându-se în speranţă

Autumnală
acum nici aerul nu mai vuieşte
ca la-nceputul verii, de demult,
când se incendia cu o poveste
eternul zilelor, în plin tumult.
de parcă s-ar fi rupt o albă sete,
aşa se plimbă clinchetu-n izvor,
mai rece ca al dimineţilor nămete
ce se topeşte-n pieptul tău de dor

Decalogul fariseului optimist
să porneşti la atac fără nici o ţintă
să te laşi purtat de val până te loveşti la cap de-o geamandură
să-ţi scormonească altcineva jarul sub plită
să-ţi iubeşti copiii şi să-i laşi să existe după selecţia naturală
să-ţi umpli buzunarele cu dinamită
şi să te sacrifici pentru aprinderea unei ţigări
să trudeşti o zi întreagă la o carieră de piatră şi seara
să faci greva foamei fiindcă nu ţi-ai îndeplinit norma
să-ţi ridici baricade la bine
şi să deschizi poarta la rău
să oftezi când râde toată lumea
ca şi cum nu ai fi demn de râsul ei
să flatezi papagalii cu alice de zgură
să răstorni amalgame de vorbe murdare
în altarul cu patimi şi iubire de cer

Inculeţ BĂLAN
(1958-1986)
Da, nisipuri, bineînţeles, flori poate''
Toate, toate dureros de legale
din celebrele morţi plagiate
de-un tâlhar ce-a furat focul poeziei
din pura elocinţă-a urgiei.
Un vânt tot mai negru bate mereu;
[e-o iluzie că suflă uşor
ca un euritmic divinAlizeu.]
Auzi un sunet înalt şi nebun
de viloncel;
Frunzele inundă tulumbele, tramcarele.
Sunt frunze sau gloanţe
dintr-o mitralieră ucigaşă,
dintr-o muzică ce-am ascultat-o
vrăjit toată viaţa
şi nu i-am plătit niciodată chitanţe..Fabricile-acestea de instrumente străine,
Avarele
îmi pun acum inimiimortalul cârcel.
4 nov.2016

Ştefan NEAGU

ISTORIA CA VIAĂ

MĂRTURISIRI

Î

ntr-un top al personalităilor istorice basarabene,
Pantelimon (Pan) N. Halippa (1883–1979) ocupă un loc
deosebit. A făcut parte din nucleul fierbinte al „căuzașilor“

Unirii din 1918, al celor care și-au îneles menirea și și-au asumat
martiriul. Așa cum lesne se va observa, încă din fragedă tineree,
biografia sa devine pagină de cronică din lupta românilor
basarabeni pentru retrezirea conștiinei că, înainte de toate, ei
aparin unui spaiu definit de un mare poet drept „patria limbii
române“. Abia după stăpânirea acestei redute, pe care îndeobște
o numim conștiină naională, se poate face pasul următor:
sfărâmarea hotarelor împilătoare. În textul pe care vi-l supunem
ateniei, Pan Halippa încearcă să ne demonstreze cât de dificilă a
fost misiunea asumată de câiva intelectuali, indeosebi preoi și
învăători, de a-i readuce pe românii basarabeni în „patria limbii
române“, după un veac de rusificare atroce. Paginile sale sunt o
mărturie dramatică pentru istoria Basarabiei și a României
secolului XX. Dramatică, pentru că el își povestește viaa în cele
două ipostaze: creator de istorie, dar și „obiect“ al istoriei.
Nu este nevoie să-i creionăm biografia; ceea ce este important de
știut, ne spune el însuși, noi vom întocmi doar scurte note
explicative. În primul rând, cele care sunt impuse de normele
știinifice. Textul pe care îl publicăm s-a păstrat într-un caiet
confecionat din pagini dictando disparate, purtând pe copertă o
etichetă cu următorul text: PANTELIMON N. HALIPPA.
MĂRTURISIRI.Note la sfârşit de viaţă și care conine două texte
olografe: primul (34 de pagini), datat București, 27 martie 1975;
al doilea (14 pagini), datat 2 iunie 1975. Ambele au fost redactate
la cererea profesorului și prietenului său Nicolae Nitreanu, și el
basarabean. În linii mari, textele se referă la aceleași evenimente,
cel de al doilea având mai degrabă caracterul unui rezumat.
Există însă în acest text mai scurt un pasaj coninând elemente în
plus, fapt ce m-a determinat să preiau acel fragment într-o notă de
subsol.
Celelalte note și explicaii le-am introdus în cuprinsul sau subsolul
paginilor.

Marian Ştefan

Note la sfârșit de viaă
(I)
Basarabeanul Nicolae Nitreanu vine din când în când la
mine și-mi cere informaii despre oameni și fapte din
trecutul Basarabiei. Eu îl trimit la Academia Română, la
Arhivele Statului, la Muzeul de istorie și Institutul de studii
istorice și social-politice ale Partidului Comunist Român. La
toate aceste instituii eu am depus la vremea mea note, acte
documentare și cări, pe care le-am avut. Dar d. Nitreanu

îmi spune că peste tot este refuzat să le cerceteze. De abia
laAcademie, d. Șerban Cioculescu, pe care eu l-am rugat, ia îngăduit să cerceteze ceva din materialele depuse de Ion
Pelivan sau de mine (prin Constantin Badea, cu care am
făcut o călătorie la Drăgășani, unde, la d. fost notar public
Nistor Popescu, am găsit un teanc de hărăloage). Lucrul
acesta mă năcăjește, pentru că instituiile deinătoare de
documentaie asupra Basarabiei ar trebui să se bucure că
se mai găsesc oameni cari vor să studieze trecutul
provinciei românești răsăritene. Pare-mi-se că eu m-am
trudit degeaba atunci când am stăruit să se depuie la
instituiile pomenite documente, informaii și cări despre
Basarabia. Mă chiar indignează că Institutul
C.P.C.[probabil, Institutul de studii istorice și social-politice
de pe lângă C.C. al P.C.R. – notă M.Șt.] nu mi-a dat copie de
pe cele 20 sau și mai multe caiete, pe care le-am depus
acolo, cu toate că mi s-au făgăduit aceste copii.
Și acum, poate în cele din urmă zile ale vieii, vreau să
încerc să scriu ceva despre provincia mea natală. M-am
născut în 1883, la 1 august, în satul Cubolta, din judeul
Sorocii, trecând apoi la judeul Băli. Am cunoscut bine
această provincie, căci am participat la destinele ei din
prima revoluie rusească din 1905. Am luat parte la această
revoluie pe când eram student la Dorpat (rușii i-au zis
Iuriev) din Estonia. Mă dusesem acolo după absolvirea
seminarului teologic din Chișinău, căci n-am vrut să mă fac
preot, căutând să mă pregătesc pentru o altă carieră. Aș fi
vrut să mă fac agronom, dar la Institutul de agricultură din
Novaia Alexandria [Herson sau Kerson – notă M.Șt.] n-am
reușit la esamenul de admitere. Nu eram pregătit în știinele
naturale și de aceea m-am dus la Dorpat și m-am înscris la
facultatea de știine naturale. Dar n-am avut noroc să învă
ce mi-ar fi priit și plăcut în viaă, căci odată cu revoluia din
1905 universitatea a fost închisă și eu chiar am fost și
eliminat pentru participaia la o grevă studenească, mult
prea zgomotoasă. Șederea mea la Dorpat mi-a fost însă de
folos, pentru că am învăat puin limba germană și mai ales
am făcut cunoștină cu problema românească, așa cum o
puneau moldovenii basarabeni, care își aveau și o
organizaie secretă studenească „pământenia
basarabeană“, cu ceva cări din istoria și literatura
românească, pe care le căpăta prin stăruina studenilor
basarabeni Ion Pelivan, Grișcă, Oatul și alii, din România,
de la Zamfir Arbore și de la Constantinm Stere (ambii
revoluionari basarabeni, cari scăpaseră din Siberia și se
refugiaseră în România). Zamfir Arbore se stabilise la
început în Elveia și de acolo a venit în România, dar
Constantin Stere s-a stabilit de la început în Iași și acolo și-a
făcut și o carieră de profesor universitar și de om politic.
Eșecul meu de la Dorpat mi-a fost de folos, căci, întors la
Chișinău, am avut prilej să particip la editarea primului ziar
moldovenesc din Basarabia, care s-a tipărit la Chișinău în
limba noastră, dar în schimb cu literă rusească. Numai titlul
ziarului era tipărit cu litera latină „Basarabia“. Ziarul apărea
sub răspunderea avocatului Emanuil Gavriliă, originar din
Baxanii Sorocii, unde avea o mică proprietate de pământ.
Era din clasa socială de nobili și numai pe baza aceasta a
căpătat dreptul de a scoate un ziar. Însă de scris la ziar, E.
Gavriliă a scris puin, căci era ocupat cu avocatura. Ziarul a
avut ca secretar-redactor principal pe Ion Pelivan, care era
cel mai bine pregătit în limba literară românească. Au
colaborat, din intelectualii chișinăoani: Nicolae Popovschi
(Visterniceanu), Alexandru Oatul – profesor, Gheorghe
Codreanu și Mihail Vântu – învăători, Ion Incule și eu –
studeni, Alecu Mateevici, Gheorghe Stârcea, Teodor
Incule și Petru Sihi – seminariști, Ineran Friptu și Gurie
Grosu – preoi și o seamă de binevoitori din provincie, cari
trimiteau corespondene și folklor moldovenesc. Printre
aceștia s-au remarcat Mihail Minciună, Porfirie Fală și
Tănase Roman, cari au devenit mai apoi creatori de
literatură populară basarabeană. Au jucat un rol grefierii de
la tribunal, Grosu și Andronovici: primul ca cumnat al lui
Constantin Stere și al doilea ca omul care făcea naveta între
Chșinău și Iași, ca să ie legătura cu C. Stere, căci acesta nu
putea să-și părăsească pe multă vreme treburile de la Iași,
unde era profesor universitar, decan la facultatea juridică și
apoi și rector al Universităii. C. Stere a jucat un mare rol la
discuiile pentru înjghebarea ziarului „Basarabia“ și

programul gazetei a fost scris chiar de el, inând samă de
obieciile care s-au făcut de localnici în cele câteva
consfătuiri de la Hotel Londra. Problema limbei în care
trebuia scrisă gazeta a fost dezbătută cu oarecare grijă,
deoarece noi basarabenii nu prea posedam limba literară,
iar pe de altă parte trebuia să ne gândim și la cetitorii noștri,
cari pînă atunci nu avuseseră cări de cetire sau manuale
școlare în limba moldovenească. Unul din colaboratorii
gazetei, Mihail Vântu, era din judeul Izmailului și acolo se
mai păstrase manuale școlare în limba română și
izmăileanul nostru, ca învăător, știa bine să folosească
limba cărturărească. De la el am deprins și noi ceva din
meșteșugul scrisului, dar M. Vântu, din toamna anului 1906,
s-a dus la Iași, la studii universitare, și noi ne lipseam de
unul din cei mai harnici colaboratori. Dar C. Stere ne-a găsit
un colaborator și mai bun, care era Sergiu Victor Cujbă, fiul
doctorului Crăsescu, refugiat din Basarabia, unde purtase
numele de Crasiuc. Sergiu Cujbă era cu studii universitare
de la București și era un poet cu voci patriotice. Dar
secretariatul său la „Basarabia“ n-a fost de lungă durată.
Dușmanii noștri l-au denunat la poliie și S.V.Cujbă a fost
expulzat din Basarabia. În urma lui, secretar de redacie am
ajuns eu, căci Ion Pelivan era deja magistrat la Băli, iar
ceilali colaboratori erau ocupai cu slujbele lor de profesori
sau funcionari administrativi.
Secretariatul meu la „Basarabia“ a fost subliniat printr-o
schimbare destul de simită de atitudini. De unde înainte
vreme „Basarabia“ se ocupa mai mult cu probleme
culturale, sub conducerea mea a început să domnească un
spirit politic, de poporanism și ărănism, căci eu de pe atunci
aveam legături cu partidul socialist revoluionar și din
îndemnul acestui partid am făcut o călătorie la Moscova, ca
să particip la congresul Ligii ărănești din Rusia. Călătoria
asta s-a terminat pentru mine cu arestarea mea și eu m-am
întors la Chișinău ca un delincvent, pentru care fratele
meu, bădia Vanea, și directorul ziarului, Manolache
Gavriliă, au fost nevoii să intervină la guvernatorul
Basarabiei, ca să fiu eliberat de poliie. De altfel, păania
mea m-a înverșunat și mai mult în credinele mele că numai
prin luptă dârză vom putea dobândi dreptate și libertate
pentru moldovenii noștri. Credina mea s-a dovedit dreaptă,
și cu toate că M.Gavriliă mă numea în șagă și „ostrovar“,
adică om ce a gustat mizeria închisorilor, eu am intrat în
polemică cu ziarele rusești și cu un nou ziar moldovenesc,
pe care au început să-l scoată boierul moldovan Pavel
Dicescu, ajutat de Gheorghe Madan, întors în Basarabia
din
refugiul său de la București, unde ajunsese și actor la
Teatrul Naional și colaborator folklorist la publicaii de
specialitate. Cel puin, așa se vorbea pe la noi. Eu,
personal, nu am putut să verific această treabă, dar știu că
Gh. Madan a tipărit o cărulie de folklor basarabean,
prefaată de Gheorghe Coșbuc, înainte de a se întoarte în
Basarabia. Mai târziu, Gh. Madan a dat dovada că era un
talentat prozator și, după unirea Basarabiei cu România, eu
l-am avut colaborator la publicaiunile mele, cum au fost
gazeta și revista „Cuvânt moldovenesc“ și „Viaa
Basarabiei.“ În anul 1907 însă, Gh. Madan se angajase întro direcie de publicistică reacionară, așa cum plăcea
boierilor noștri și administraiei rusești. Polemica mea cu
„Moldovanul“ lui Gh. Madan a mers până acolo că eu am
tipărit în „Basarabia“ imnul „Deșteaptă-te, române!“, pentru
care ispravă ziarul nostru a fost închis și eu, ca să nu-mi
pierd vremea de pomană, am plecat la Iași și m-am înscris
la Universitate, dar de data aceasta nu la știine naturale, ci
la Facultatea de litere.
Studiile mele la Iași au durat patru ani și vremea petrecută
acolo a fost o mare etapă în viaa mea. Am studiat istoria
neamului, am cetit multe cări românești de cultură și
literatură și asta mi-a dat o puternică temelie pentru toată
viaa. M-am convins că noi suntem un neam mic, dar voinic
și putem ine piept celor cari ar vrea să ne înghită. La Iași am
avut profesori de valoare mondială, ca Alexandru Xenopol,
Alexandru Filipide [Philippide –M.Șt.], Ion Simionmescu,
Garabet Ibrăileanu, Constantin Stere, Ion Petrovici și l-am
(Continuare în pagina 11)
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la Vălenii de Munte, și pe Nicolae Iorga. În București i-am
cunoscut pe socialistul revoluionar Zamfir Arbore și pe
marele poet al Ardealului George Coșbuc și pe urmă și pe
Octavian Goga. Tot pe atunci am făcut excursii în Ardeal și
Bucovina și din însărcinarea profesorului A. Xenopol am fost
în Frana, la Dieppe, unde am cercetat arhiva unui boier
moldovean Sturdza. După ce am terminat treaba la Dieppe,
am plecat și la Paris, unde am stat aproape o lună, încât am
putut vedea toate comorile lumii, pe care le-au adunat
francezii. Raportul meu cu privire la cercetările de la Dieppe
era cât pe ce să-mi deie o altă carieră în viaă, căci A.
Xenopol îmi propunea să rămân ca asistent la catedra sa de
istorie naională. Dar eu am mulumit pentru propunerea ce
mi se făcea și i-am mărturisit profesorului A. Xenopol că
vreau să mă întorc în Basarabia și acolo să încerc să-mi fac
datoria faă de neamul din care mă trag. Problema întoarcerii
mele în provincia natală a fost una care m-a preocupat tot
timpul cât am stat la Iași. În chestiunea aceasta eu am avut
conciliabule cu C. Stere, cu Z.Arbore și aproape cu toi
studenii basarabeni cari își făceau studiile la Iași și
București. Pe vremea aceea erau peste zece tineri și tinere
care învăau în România și trebuiau să se întoarcă în
Basarabia. În fapt, m-am întors numai eu și Elena Alistar,
care și-a făcut studiile de medicină. Elena Alistar era poate și
mai naionalistă decât mine. Eu eram socialist poporanist și
vroiam aciuni revoluionare, căci așa îmi dictau cunoștinele
mele din domeniul istoriei mondiale și românești.
Pentru timpul cât am stat la Iași, mai in să povestesc douătrei fenomene caracteristice pentru societatea ieșană.
Această societate rămânea cu totul indiferentă la ceea ce se
petrecea în lumea universitară. Un profesor universitar de
talentul lui A.C. Cuza agita studenimea și tineretul
românesc pe tema evreiască, îndemnându-i pe tineri la
pogromuri și alte bazaconii de felul acesta. Și o bună parte
din studenimea ieșană se lăsa convinsă de A.C. Cuza, că
salvarea României se va face numai prin izgonirea totală a
evreilor din ară. Eu am încercat, la întrunirile Cercului
studenesc, să atac problema românească prin unirea
tuturor românilor într-un stat democratic și liber și am
constatat că darul oratoric îmi lipsește, dar ideea în sine
plăcea tuturor. În cercurile progresiste și socialiste eu chiar
îmi făcusem și un nume și socoteam că, întors în Basarabia,
nu puteai să te avâni, pentru că poliia aristă nu admite nici
o manifestaie publică de felul unirii neamului.Acolo se putea
face ceva numai de la om la om și stârnind în aciunea de
luminare a conștiinei moldovenilor printr-o presă bună și
printr-o răbdare în așteptarea evenimentelor. În chestiunea
aceasta eu am căutat să-mi găsesc omul nobil care să-și ieie
sarcina de răspundere pentru o gazetă și o revistă culturală
și literară în limba moldovenească. Îl cunoșteam pe Nicolae
Alexandri, moșier mic de la Vornovia, judeul Hotin. Îl
cunoscusem la Chișinău, pe timpul când apărea
„Basarabia“. Era un intelectual de foră, un orator în limba
rusă, propăvăduind idei tolstoiene de adâncire în creștinism
și în simplificarea vieii, scutind-o de atâtea mărunișuri ale
civilizaiei greșite. L-am îndemnat pe N. Alexandri să vie la
Iași și să încerce să stăpânească limba literară românească,
pentru ca apoi să redăm în limba poporului nostru
basarabean învăăturile lui Lev Tolstoi. Am reușit să-l aduc la
Iași și societatea ieșană a fost încântată să vadă figura
frumoasă a bătrânului basarabean, cu barba și capul albe ca
zăpada, alături de studentul cu barba și părul negru ca pana
corbului. Și lumea ne-a văzut o iarnă întreagă frecventând
conferinele profesorilor universitari și întrunirile publice,
unde eu vorbeam liber, iar N. Alexandri încurcându-se în
fraze românești greșit compuse după stilul limbii rusești din
opera lui Tolstoi și a urmașilor acestuia. Gândul meu de a-mi
pregăti un colaborator la viitorul „Cuvânt moldovenesc“, pe
care îl pregăteam pentru Basarabia și Transnistria, s-a văzut
realizat în 1913, la Chișinău, dar despre asta voi vorbi mai
târziu.
Altă treabă bună pe care am făcut-o la Iași a fost că am
colaborat cu „Scrisori din Basarabia“ la „Viaa românească“
și cu poezii la revista „Arhiva“. Constantin Stere m-a introdus
în cercul revistei sale și acolo am obinut simpatia lui Garabet
Ibrăileanu și a lui Mihail Sadoveanu și lucrul acesta mi-a priit

mai apoi în modesta mea activitate literară. O spun aceasta
cu părere de rău, căci Iașul nu m-a iniiat destul în această
artă mare a cuvântului. N-am avut nici timp destul și nici un
talent mai mare la vorbire și la scriere. Și lucrul acesta mi-ar fi
priit mult în treaba pe care mă pregăteam s-o fac în
Basarabia. Totuși, numai bunăvoina măieștrilor de la „Viaa
românească“ m-a determinat să persist în poezie și în
publicistică. Ar fi fost un păcat să mă molipsesc de spiritul
cuzist care începea să domnească la Iași, cu tineretul
studenesc care mai târziu s-a transformat în legionarismul
lui Corneliu Zelea Codreanu, din care au răsărit criminali,
cari au omorât pe Duca, pe Nicolae Iorga, pe Virgil Madgearu
și l-au determinat pe Petre Andrei să se sinucidă, ca să nu se
lase arestat de foștii săi studeni. Eu am avut prilej să discut
cu Ion Zelea Codreanu (tatăl lui Corneliu Codreanu) și cu
profesorul A.C. Cuza și m-am convins că ei își dădeau
seama unde împing tineretul zis entuziast, dar în fapt prostit.
Eu mi-am făcut datoria și le-am atras atenia asupra
talentatului nostru agitator basarabean Pavel Crușevan3bis,
care în loc să-i ajute pe moldoveni, confraii lui de neam și de
credină creștină, s-a proclamat adevărat rus și a ajuns
instrumentul docil în mâna politicianismului arist,
organizând pogromuri ovreiești, ca pe calea aceasta să-i
rătăcească și pe moldoveni și să nu-și mai ceară drepturile
lor naionale, de cetăeni loiali și modești ai imperiului arist.
Dar în zadar au fost opintelile mele ca să-i conving pe
antisemiii români care se pregăteau să fie instrumente în
mâna imperialiștilor germani ai lui Hitler.
Alte nădejdi legau pe revoluionarii basarabeni de puterea
crescândă a Germaniei. Chestiunea aceasta am discutat-o
cu C. Stere, Axente Frunză, Zamfir Arbore și dr. Petre
Cazacu. Aceștia credeau că Germania va fi aceea care va
sili pe ruși să renune la politica de cuceriri în Balcani și ne va
ajuta să eliberăm Basarabia de sub despotismul arilor.
Basarabenii refugiai în România ziceau că statul român
trebuie să se gândească în primul rând la eliberarea
Basarabiei, căci ea este în mai mare primejdie și suferină
decât Ardealul sub unguri și Bucovina sub austrieci. Ce
obieciune puteam să fac eu la această credină a
basarabenilor?! Nici una, decât că noi suntem datori să ne
îngrijim de soarta ărănimei basarabene, să-i ridicăm starea
materială și culturală, căci numai astfel va putea rezista
politicii rusești de a ne rusifica și a ne pierde în masa
formidabilă a muscalilor. De pe atunci eu preconizam ideea
că singura revoluie salvatoare pentru Basarabia noastră ar
fi a-i schimba felul de a purta gospodăria, ca pe calea
aceasta să nu mai fim invadai de evrei, ucraineni, lipoveni,
bulgari și alte neamuri. Noi să nu așteptăm milă de la nimeni,
nici de la Germania, ci să facem așa ca și România să fie
cinstită și temută de unguri, ruși, bulgari și în genere de
străini, cari vin în Basarabia și în România și caută să ne
exploateze inconștiena noastră.
Nimeni, pe vremea aceea, nu știa că Rusia era mai aproape
de revoluie decât alte ări. Deci noi, basarabenii, trebuia să
ne facem datoria așa ca să nu trezim grija și bănuiala cuiva.
Revoluia noastră culturală trebuia să fie începută cu idei
modeste și să nu batem toba de pomană. Eu așa am și
procedat. Întorcându-mă la Chișinău, am oferit Zemstvei
guberniale, care făcea un calendar mare în limba rusă
pentru comemorarea datei de o sută de ani de la alipirea
Basarabiei la împărăia rusească, o lucrare în care
povesteam istoria Moldovei (și a Basarabiei inclusiv) până la
alipirea provinciei noastre la Rusia. Lucrarea a fost scrisă în
limba rusească și tipărită în calendarul mare și chiar separat
în extrase, așa după cum căzusem de acord cu Paul Gore,
bunul român basarabean, și cu d. Moghileanschi, un
ucrainean care conducea cu tact toată întreprinderea
calendaristică. Am inuit să povestesc lucrul acesta pentru
motivul că prin lucrarea mea destul de mare și reușită mi-am
câștigat un nume bun printre intelectualii basarabeni de
nuană progresistă. Lucrarea a fost făcută după scrierile lui
A. Xenopol și N. Iorga, dar n-a avut preteniunea de a face
istorie savantă, ci de a expune lucruri pe care intelectualii
basarabeni și ruși nu puteau să le cunoască, pentru că
istoricii din Rusia niciodată nu s-au preocupat de trecutul
popoarelor și ărilor pe care împăraii ruși le anexau la
imperiul lor. Basarabia a fost în atenia publicului mare
rusesc și celui local basarabean pentru motivul că arul

Nicolae II a inut să vie la Chișinău la împlinirea celor o sută
de ani de la anexarea Basarabiei. Această vizită a arului a
fost în legătură și cu dezvelirea monumentului împăratului
Alexandru I, care el a fost cel care a răpit Basarabia de la
Moldova, deși războiul a fost purtat nu cu Moldova, ci cu
Turcia și această Turcie nu era stăpână pe principatul
Moldovei, ci numai protectoarea militară a popoarelor din
Balcani. Basarabenii și rușii aflau pentru întâia dată ce a
însemnat anexarea Basarabiei: ea a fost pur și simplu o
răpire, un jaf, cum s-au pronunat mai târziu și iniiatorii
materialismului dialectic și istoric, care este la baza statelor
socialiste și a partidelor comuniste din lume. Eu am fost
felicitat de multă lume din intelectualii Rusiei și Basarabiei
pentru lucrarea mea și asta m-a ajutat mult când, din 1913,
am început să tipăresc revista, iar din 1914 și gazeta „Cuvânt
moldovenesc“.
Ce a fost acest „Cuvânt mildovenesc“? A fost tot ce se putea
pe vremea aceea, când imperiul rusesc căzuse sub
concepia lui Pobedonosev, care vroia din arul pravoslavnic
să facă nu doar conducătorul Rusiei, iar ali politicieni ruși
vroiau ca această Rusie să domine toată Europa și chiar
toată lumea. Norocul nostru a fost că Rusia a mâncat o
bătaie formidabilă din partea Japoniei, în 1904, iar mai apoi
aceeași bătaie i se pregătea și din partea Germaniei. Din
păcate, și Japonia și Germania și-au însușit rolul și politica
de imperii mondiale, trezind prin aceasta rivalitatea
Americei, Angliei și Franei. De aici s-a pornit și acea politică
de întovărășire a acestor trei ări cu Rusia aristă, iar
România a fost atrasă spre această tovărășie pentru a
elibera Ardealul și Bucovina, uitând de Basarabia și de
pericolul expansiunii rusești în Balcani, în cazul când Rusia
va triumfa alături de aliaii săi. Toată lumea care se
întovărășește cu Rusia pare că uită că acest imperiu vrea să
ajungă, peste România și peste ările din Balcani, în Marea
Mediterană, iar apoi să iasă și în Oceanul Atlantic. România
Brătienilor s-a târguit doi ani cu Rusia și tovarășii ei pentru ași ușura soarta în caz de intrare în războiul care începuse în
vara anului 1914. Dar târguiala aceasta n-a dus la nimic
altceva decât că România a fost izgonită din Muntenia și
chiar din capitala ării Românești.
Ce puteam noi, românii basarabeni, să facem ca să ne
ușurăm soarta? Trebuia să ne facem datoria, cum ne dicta
dragostea de neam. „Cuvânt moldovenesc“, ca revistă, a
început să tipărească literatură pe înelesul cetitorilor
basarabeni, cari erau așa de prost iniiai în acest produs al
gândirii și simirii românești. Am folosit pentru treaba asta pe
cei mai buni clasici ai literaturii românești. O făceam aceasta
în nădejdea că și dintre condeierii basarabeni se vor crea
făurari buni ai cuvântului scris. Nădejdea noastră nu ne-a
înșelat. Sub ochii mei s-au născut și s-au dezvoltat câiva
poei și prozatori cari au ilustrat apoi „pârloaga literară
basarabeană“, cum ne-au socotit unii miopi din Rusia și din
România. Toi condeierii din provincia noastră, care au
colaborat la revistele literare românești după unirea
Basarabiei cu România, au fost ucenicii „Cuvântului
Moldovenesc“ și ai clasicilor literaturii române, pe care i-a
popularizat revista și gazeta „Cuvânt moldovenesc“. Dar mai
amănunit vom vorbi despre asta cu prilejul înfiinării revistei
„Viaa Basarabiei“ și a Asociaiei scriitorilor basarabeni, în
1932. De altfel, „Cuvânt moldovenesc“ a fost deschizătorul
de drum și pentru istorie, pentru adunarea și studiul
folklorului basarabean și pentru cooperaia și gospodărirea
economică de tot felul a Basarabiei.
Și în privina aceasta trebuie să spun că tipăriturile
„Cuvântului moldovenesc“ au avut darul să angajeze multă
lume moldovenească basarabeană. Au venit în redacia
noastră din strada Jucovscaia, a Iașilor, Nr.15, de mai târziu,
preoi, învăători, ărani, muncitori și chiar boieri mari, în cari
mai trăia spiritul de altă dată al fruntașilor basarabeni, cum
au fost: Cotruă, Cazimir, Cașu (Casso), Leonard, Codreanu,
Hasdeu, Stamati, Vârnav, Russo, Donici și alii. Dar pe toi
aceștia i-a întrecut, în vremurile noastre, Vasile Stroescu,
care, ca un adevărat mecena, a dăruit milioanele lui pentru
școlile și bisericile din Ardeal, după ce încercase în zadar să
construiască școli moldovenești în Basarabia, iar fratele
său, Mihail Stroescu, a construit spitale și biserici în
Basarabia.
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iar fratele său, Mihail Stroescu, a construit spitale și
biserici în Basarabia. Și ca să fiu cât mai complet în
privina boierilor basarabeni, trebuie să mai pomenesc,
în treacăt aici, pe renumitul Colibaba, care a câștigat
pariul său cu ancu-Câlcic și acesta a fost nevoit să
construiască un mare liceu la Comrat, după ce
Colibaba a reușit să cosească un anumit număr de fălci
de fânee într-un anumit timp. Și tot aici caut să
pomenesc și familia numeroasă a boierilor Krupenschi,
cari au jucat un rol urât în aristocraia basarabeană, iar
unul din ei ajungând să fie consilier la curtea
împăratului Nicolae II, s-a făcut apoi și trădător faă de
neamul moldovenilor din care se trăgea, asociindu-se
cu imperialiștii și reacionarii ruși la Conferina de pace
de la Paris în anul 1919-1920, unde a combătut cu
vehemenă, în tovărășie cu fostul primar al Chișinăului,
actul de unire al Sfatului ării de la 27 martie 1918. În
legătură cu aciunile acestei familii boierești
Krupenschi mai pomenesc și faptul că o cucoană din
această familie, măritată cu prinul Veazenschi, a
construit clădirea pentru liceul de băiei din Chișinău,
de pe strada Viilor, unde Basarabia, eliberată prin
revoluia din 1917, și-a inut ședinele Sfatului ării,
transformând Basarabia din gubernie în republică
democratică și independentă, iar prin votul aproape
unanim a înfăptuit unirea Basarabiei cu România. Dar
despre Unire vom vorbi la vremea sa pe larg și mai
documentar.
Iar aici mai in să pomenesc că în aciunea „Cuvântului
moldovenesc“ ne-a fost de mare folos Vasile Stroescu,
care printr-o subvenie lunară puteam să răsplătim pe
colaboratori pentru munca lor, căci la început noi nu
aveam atâia abonai cari să ne scutească de grija vieii
și muncii noastre. Iar un lucru și mai mare ni l-a făcut
Vasile Stroescu la începutul revoluiei din 1917, când
ne-a cumpărat un vagon de hârtie la Odessa și noi am
putut face faă marei lipse de hârtie de tipar. La noi în
Chișinău, „Cuvânt moldovenesc“ a fost singura
publicaie care a avut hâtie destulă pentru manifeste și
broșuri la ordinea zilei. Și in să mai adaug că Vasile
Stroescu și-a câștigat o dragoste și o popularitate în
Basarabia așa de mare că la alegerile din 1919 a fost
ales în trei judee și a trebuit să renune la două locuri în
profitul altor candidai de pe lista Partidului
moldovenesc basarabean, iar în primul Parlament al
României Mari, noi, basarabenii, i-am propus
președinia de vârstă și Vasile Stroescu a pronunat un
discurs în care a vibrat mai multă tineree românească
decât la oricare alt ales al neamului român în prima
Adunare Naională. Așa a fost Vasile Stroescu, marele
mecena, omul uitării de sine, omul cinstit, care în viaa
lui n-a făcut nimănui nici un rău, omul care, pe moșiile
lui, a crescut turme de vite cornute, herghelii de cai,
turme de oi și a îngrășat zeci de mii de porci, încât, prin
felul lui de a gospodări, a învăat pe ăranii de pe
moșiile lui să fie cei mai buni gospodari din Basarabia.
Eu în viaa mea n-am întâlnit un om mai bun și mai
vrednic decât Vasile Stroescu și mie îmi place să
mărturisesc lucrul acesta cu un sentiment de mândrie
pentru rasa noastră moldovenească basarabeană.
După câte știu eu, pe Vasile Stroescu – român
basarabean – nu l-a întrecut nimeni. Nici un regăean,
nici un ardelean, nici un bucovinean, nici un rege, nici
un domnitor.
De altfel, „Cuvânt moldovenesc“ trăgea o brazdă
adâncă în pârloaga basarabeană și din această brazdă
au răsărit: un Simion Murafa, răzeș de la Cotingenii
Mari ai Sorocii, care s-a asociat la munca noastră și a
scris și a alergat în toate pările, unde se cerea o minte
vie și o inimă plină de dragoste pentru om și neam. S.
Murafa a scris „Cine sunt moldovenii“, a organizat

concerte de muzică românească împreună cu
Anastasia Dicescu. Ambii au cântat cu atâta foc, că au
uimit lumea basarabeană și străină. Și aceste concerte
s-au produs nu numai la Chișinău, dar și în alte centre
ale Basarabiei și României. Și când România a intrat în
război, Simion Murafa, ca [cuvânt indescifrabil – notă
M.St.] în armata rusească, s-a cerut și a ajuns pe
frontul românesc. Dar un crunt destin a făcut ca Simion
Murafa să nu moară pe front, ci în via inginerului
hotarnic Andrei Hodorogea, care îl invitase la primul
must din anul 1917. S. Murafa s-a dus la acea
petrecere, ca și ali invitai ai stăpânului viei. Și acolo, la
17 august, a venit și o bandă de soldai ruși înarmai,
cari au intrat în vie și au început să rupă struguri la
întâmplare: nu știau să deosebească strugurele verde
de cel copt și cum nu le-a plăcut, căci erau acri, au
început să rupă mai departe, aruncând tot ce nu le
plăcea pe jos și călcând munca omului cu cizmele lor
de oameni nepricepui și mojici. Stăpânul viei a
protestat într-un chip cu totul pașnic și firesc,
spunându-le că dacă ei nu au avut în gospodăria lor
vie, de bună samă că nu știu să aleagă struguri dulci.
Dar el roagă să nu-i strice munca și roada și a dăugat
că el singur le alege struguri buni și dulci. A fost de
ajuns această intervenie a stăpânului, ca soldaii
bolșevici să se năpustească asupra lui cu vorbe
sacramentale, că ei nu primesc învăături de la nimeni,
că ei sunt revoluionari și nu-i pot tolera pe
antirevoluionari, iar un soldat i-a și băgat baioneta în
burtă lui Andrei Hodorogea, care a căzut la pământ în
groaznice chinuri. Simion Murafa, când a văzut lucrul
acesta, a strigat: soldai și ostași ai revoluiei, ce facei?
Asta nu mai este revoluie, ci o crimă, care nu poate fi
admisă în numele libertăii și aciunii revoluionare.
Iarăși o baionetă a intrat și în pântecele lui Simion
Murafa, care avea pe el haina de ofier... Toi musafirii
lui Andrei Hodorogea s-au îngrozit și au căutat să-și
salveze viaa prin fugă. Până ce victimile au fost
transportate la spital, cei doi martiri ai cauzei naionale
basarabene au și murit.
Fusesem și eu invitat la via lui Andrei Hodorogea, dar
n-am fost acolo, fiindcă primisem o telegramă din
Cubolta mea natală, prin care eram anunat că tatăl
meu a murit și eu sunt chemat la înmormântare. Firește
că m-am dus la Cubolta, unde, cu mama și cu cele trei
surori venite de la iplești, [cuvânt indescifrabil – notă
M.Șt.] și ira, am asistat la îngroparea tatei. Și numai
după ce m-am întors la Chișinău am aflat despre
tragicul sfârșit al lui Simion Murafa și al lui Andrei
Hodorogea. Moartea tatei mi-a salvat viaa, căci dacă
nu primeam telegrama și rămâneam la Chișinău, cu
mine s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu
S.Murafa și A. Hodorogea. De altfel, și moartea tatei a
fost tragică: el a fost sfârtecat sau încolit de câinii
turmei de oi ai cucoanei Anastasia Leonard; tatăl meu
se ducea la biserică și când trecuse de râpa care
despărea toloaca satului de toloaca Leonărtoaiei,
câinii de la turma de oi s-au năpustit asupra lui și până
să alerge ciobanul turmei, tatăl meu era de-acum la
pământ. Din asta i s-a tras moartea.
(Continuare în numărul viitor)

o intensă activitate publicistică și literară în slujba unirii.
A fost colaborator al mai multor reviste și ziare din ară,
bucurându-se de sprijinul lui B.P. Hasdeu, Zamfir
Arbore, C.Stere, G.Coșbuc ș.a. Numele său este
menionat într-un hazliu bileel trimis de Caragiale
bunului său prieten P. Missir, anunându-l că sosise la
Iași și dorea să-l vadă: „Misiraș, / Sunt la Iași / Sau la
Ieși. / Dacă ieși / De la slujbă, / Vin-la Cujbă. /Al matale /
Caragiale“.
3. Petre Andrei (1891-1940), sociolog, filosof,
professor universitar la Iași, membru marcant al
Partidului Naional- ărănesc, deputat, ministru în mai
multe rânduri. A fost un adversary ferm al
extremismelor politice. În septembrie 1940, când
mișcarea legionară formează guvernul împreună cu
generalul Ion Antonescu, Petre Andrei a fost izgonit de
la catedră și supus persecuiilor de către poliia
legionară. Aflând că i se va face o descindere la
domiciliu, spre a evita arestarea, și-a pus capăt zilelor
(4 octombrie).
3bis. Pavel Alexandrovici Crușeveanu (1860-1909),
publicist, om politic de extremă dreaptă, colaborator al
ohranei ariste. A fost principalul instigator al
pogromului antievreiesc declanșat la Chișinău în
aprilie 1903, stârnind ample aciuni de protest în lumea
întreagă.
4. În 1864 s-a introdus în Rusia o nouă formă de
guvernare a regiunilor imperiului prin intermediul
zemstvelor, un fel de consilii compuse din
reprezentani aleși ai tuturor claselor și păturilor
sociale. În Basarabia existau zemstvele locale și o
zemstvă generală a întregii gubernii. Aparent
democratice, aceste organisme erau instrumente în
mâna aristocraiei, căreia, prin lege, i se rezervau 75%
din locuri, deși ea reprezenta doar 5% din populaia
provinciei.
5. Konstantin Petrovici Pobedonosev (1827-1907),
jurist, profesor universitar, om politic, sfătuitorul de
taină al arului Alexandru III și al fiului acestuia Nicolae
II.
6. Rusia Sovietică nefiind reprezentată printr-o
delegaie oficială la Conferina de pace de la Paris
(guvernul bolșevic nu era recunoscut), reprezentani ai
vechiului regim arist, constituii în delegaie neoficială,
au încercat să reprezinte interesele Rusiei, depunând
memorii și organizând o amplă campanie de presă.
Printre cei care compuneau acea „delegaie neoficială“
s-au aflat și antiunioniști basarabeni, în frunte cu A.
Krupenski (Krupenschi), A.Schmidt, V. iganko,
Savenco ș.a.
Pantelimon HALIPPA

______________________________
1. Era unul dintre cele trei judee retrocedate Moldovei
în 1856 de Congresul de pace de la Paris și rămas sub
administraie românească până în 1878 – n.n.
2. Fiul medicului basarabean Victor Crăsescu (18481918), cu activitate literar-publicistică sub
pseudonimul Ștefan Basarabeanu. Persecutat pentru
ideile sale de poliia aristă, dr. Crăsescu s-a refugiat în
România. Sergiu Victor Cujbă (1875-1937) și-a urmat
părintele, a absolvit dreptul la București și a desfășurat

MARIAN ȘTEFAN

ara Ilaut, leagănul Corvinilor

R

ar pomenit în cările de istorie, Bărăganul are
totuși cea mai bogată istorie dintre inuturile
românești, fascinantă, dar și misterioasă, de
multe ori cu ecouri doar în mitologie. Ca fiu legitim al
acestui mirific tărâm, nu mă voi potoli cât voi trăi din
cercetarea trecutului său și din dezvăluirea tainelor lui...
Instinctiv, la vârsta de 13 ani, am ales Corvinii ca
personaje principale pentru primul meu ”roman”,
crezându-mă urmașul lor direct, doar pentru că bunicii
mei paterni erau ardeleni. Fumuri copilărești, desigur, dar
de atunci m-am documentat cât a fost posibil în privina
acestui neam deosebit. Așa că, între timp, culmea, le-am
descoperit baștina într-un sat ialomiean, care îmi este
foarte familiar, anume Copuzu.
După cum se vădește în sursele antice, precum și din
descoperirile arheologice, Helis a fost prima capitală a
Daciei, păstrându-și rangul până în timpul marelui rege
Buerebistas, care, din mai multe motive, printre care
apărarea, a mutat cetatea de scaun peste muni, mai întâi
în actuala vatră a municipiului Miercurea-Ciuc, apoi la
Sarmizegetusa Regia.
Tot din surse antice, inclusiv hări, vedem că, în
dreapta râului Ialomia, pe cursul inferior, este atestat
neamul getic PIANGETES, cu varianta PIENGITAI. Acest
etnonim se tălmăcește lesne, ca PIAN G(H)ETAI, ”Geii
Cântărei; Geii de Răsunet; Geii Remarcabili”; cf. grec.
paian ”pean; imn în cinstea lui Apollon”; ital. piano ”pian”;

rom. a băuni ”a produce un zgomot puternic”; GAITAI,
G(H)ETES – o denumire a Dacilor, îndeosebi a celor de
Miazăzi; rom. bancotă ”clopot mare, pe care îl poartă
vitele la gât”; benchet ”petrecere mare; chef; zaiafet”; a
benchetui. În favoarea exactităii acestor traduceri
intervin unele texte de pe tăbliele dacice de plumb de la
Sinaia, unde cetatea Helis mai este denumită și DOINIDAVO ”Cetatea Doinelor”.
Păi, cine mai doinește, cine mai cântă în toponimia
judeului Ialomia, în afară de Copuzu? Cum se știe, satul
este așezat la poalele cetăii Helis, adică chiar în centrul
inutului pe unde odinioară locuiau ”Geii Cântători”.
Totodată, numele îi vine clar de la copuz, care înseamnă
”specie de fluier sau de caval; instrument muzical cu
coarde, asemănător cu cobza”. Chiar și cobza trimite la
același toponim, cu sensuri de ”cântece”.
Așadar, în Antichitate, Helis-Copuzu era un loc sacru,
păstrându-și această aură până în Evul Mediu, când
denumește inutul care îl înconjura, anume ara Ilaut. În
treacăt fie spus, în etnobotanica tracică este atestată și
planta medicinală ALOITIS, aproape sigur denumire a
sunătoarei. Atât ALOITIS, cât și varianta sa ILAUT, trimit
la tâlcurile din PIANGETAI, DOINI-DAVO și COPUZU
”Cântece; Cântărei”; cf. rom. alăută ”instrument muzical
asemănător cu cobza”; lăută; lăutar; germ. Lied ”cântec”.
ara cu capitala la Copuzu, respectiv Helis, precum și
unul dintre conducătorii săi apar în cronica persană a lui
Fazel-Ullah-Raschid, la leatul 1241, în legătură cu luptele
româno-tătare: ”Ordul, trecând prin ara Ilaut, a întâlnit
pe Bezerenbam și l-a bătut”. Așadar, de-acum încolo,
trebuie să vedem cine era cneazul sau voievodul
Bezerenbam, despre care, cu sigurană, nu au auzit cei
mai muli profesori de istorie.
O rostire a numelui voievodal este BEZER EN BAM
”Pasărea de Fum; Pasărea Fumurie; Pasărea Cenușie
(Negricioasă)”; cf. rom. pasăre; pajeră, pajură; în; fum. În
bună parte, la Români, o pasăre negricioasă este cioara,
dar această denumire este dată mai multor specii de
păsări din familia corbului, cu penajul negru sau cenușiu.
Și uite-așa, revenim la Copuzu, în a cărui imediată

Autoportret

O

oglindă...Eu.. O șuviă de păr rebelă, căzută pe fruntea caldă, palidă....Doi

ochi căprui, pătrunzători, înlăcrimai, triști...o gură mică, înconjurată de două
buze cărnoase, rozalii, care se mișcă încet, aproape insesizabil, dorind
parcă să spună ceva...să strige...să șoptească...Ochii se aprind, mintea lucrează.
Fata timidă, înfrigurată, din oglindă vorbește, prinde viaă, prinde culoare în obrajii
albi. Cu cine vorbește? Mă uit grăbită prin camera sufocantă, dintr-un col într-altul
și nu văd pe nimeni. Înseamnă asta că vorbele fetei îmi sunt adresate? Nu...Nu pot fi
eu...Cuvintele sunt prea dure, prea apăsătoare...Sunt ca niște pumnale ascuite ce
mă lovesc în piept, în carcasa fragilei mele inimii, care, simind loviturile, bate din
ce în ce mai tare, insuportabil de tare...
Trag aer în piept...respir... Încerc, prin respiraie, să reduc la tăcere toate
vocile iritante care îmi spun prea multe, de prea mult timp, miile de voci care se fac
auzite toate în același timp supunându-mi gândirea și raiunea. Urechile mele îmi
joacă feste. Îmi aud tonul disperat al propriei voci care încearcă să acopere gălăgia
din capul meu. Îmi spun că totul va fi bine, că trebuie să mă liniștesc, însă
vocile...vocile nu mă lasă să mă calmez. Neliniștea, tremuratul, care au pus
stăpânire pe corpul meu, îmi tulbură mintea. Simt cum ochii caută o sperană, o
punte de legătură cu realitatea, de care par să mă îndepărtez încetul cu încetul. O
găsesc. Fata din oglindă. Fată care acum și a oprit atacul fulgerător de reproșuri și
mă privește cu aceeași curiozitate cu care o privesc și eu.
Observ cum își lasă brusc capul într-o parte și îmi studiază gesturile. Rămân
nemișcată. Ce ar trebui să fac? Nu știu la ce să mă aștept. Bănuiam că emoia pe
care o simeam se datora confruntării cu o latură de a mea pe care îmi dădusem
toată silina până acum să o in ascunsă, închisă, într-un bloc rece de piatră, un seif
al celor mai întunecate cugetări ale mele. Eram conștientă. Reușisem să opresc
vocile. Mă uitam la reflexia mea pierdută, palidă, oarecum plictisită de situaie, ce
privea în gol, prin mine. Vedeam cum îmi citește gândurile.
De mică fusesem capabilă să mă analizez obiectiv, fără ascunzișuri sau
minciuni, însă, cu cât creșteam mai mult, cu atât aceea analiză obiectivă îmi făcea

apropiere se află satul Cioara, astăzi încorporat în
comuna Ion Roată, precum și Sălcioara, care ar putea
proveni din SELO CIOARA; cf. slav. selo ”sat”; rom.
cioară. Acestea vor fi fost moșii ale Corbilor, adică ale
Corvinilor, care, în urma unui conflict cu voievodul Mircea
cel Bătrân, aveau să fugă din ara Românească și să-și
creeze astfel un destin crăiesc. Au luat cu ei și l-au păstrat
cu mândrie herbul cu Corbul. Unul dintre ei, Iancu de
Hunedoara, a ajuns voievod al Transilvaniei și regent al
Ungariei, și a salvat, la Belgrad, Europa de musulmani.
La rându-i, fiul său, Matia Corvin, a ajuns cel mai mare
rege al Ungariei. Dintre ali Corvini cu ranguri înalte, a
făcut parte și Nicolaus Olahus (1493 – 1568), umanist,
istoriograf și om politic, care a activat în ara de la Vestul
Daciei, ocupând demnităile de arhiepiscop, regent al
Ungariei, apoi guvernator al acestei ări. Tatăl său,
Stoian, în unele documente Ștefan, era originar din
Muntenia, ”os de domn”, din familia domnitoare a ării
Românești. A fost ofier în oastea regelui Matia Corvin și
judecător regal la Orăștie. Mama lui Stoian-Ștefan, adică
bunica lui Nicolaus Olahus, era sora lui Iancu de
Hunedoara. Bunicul patern al lui Nicolaus Olahus a fost
boierul muntean Mânzilă. Nicolaus Olahus a
corespondat intens cu celebrul învăat Erasmus din
Rotterdam.
Povestea cu ”Ciorile”, ”Stăncuele” sau ”Corbii” de la
Copuzu este aproape de încheiere. N-au plecat, odată
cu Corvinii, toi ”Corbii” de la Copuzu. Unul dintre ei,
Șerban, tatăl lui Voicu Corvin, a dat numele moșiei de la
Copuzu, Cervenia, cum este denumit satul într-un zapis
din anul 1621. Porecla Corbul, la o adică titlu de noblee,
chiar regal, s-a perpetuat la Copuzu până astăzi, fiind
atribuită neamului Lazăr, oacheș fără nicio excepie.
Unul dintre ei, Nicolae Anghel Lazăr, a fost poreclit chiar
igănilă. Dintre ”Corbi”, astăzi, la Copuzu, mai locuiește
doar unul dintre fiii lui igănilă, anume Dumitru N. Lazăr,
zis Tică. Sic transit gloria mundi...

Adrian Bucurescu

și mai mult rău, folosindu-se de sinceritate pentru a-mi evidenia punctele slabe,
pentru a mă face să mă simt vlăguită, neputincioasă în faa unei lumii prea crude,
prea maliioase, prea neasemuită mie. Autoportretul moral și fizic pe care mi-l fac
încă de mică, s-a dovedit a fi unul dintre lucrurile care îmi provoacă plăcere tocmai
prin durerea și tristeea ce mi le imprimă în suflet. Mi-au trebuit muli ani și multă
putere de reflecie pentru a realiza că singura modalitate prin care puteam trece
peste era să îmi schimb viziunea, percepia, să realizez că în mijlocul iernii mele
interioare geroase, artificiale, era o primăvară caldă, frumoasă, care mă aștepta cu
braele deschise și cu pomii înflorii.
De ce am avut nevoie de atâia ani, de atâta energie și tortură sufleteasă?
Cred că răspunsul la această întrebare îl știu toi cei care și-au dorit cu adevărat să
fie mândri de versiunea lor adultă, cei care și-au dat seamă că doar printr-un efort
incomensurabil al coștiinei în anii adolescenei vor reuși să își îndeplinească
visele.
Toate nopile pierdute cu ochii aintii în cări, dornici și însetai de
cunoaștere vor avea meritele lor când, peste ani, mă voi întoarce cu pașii apăsai,
încrezători, în camera mică, sufocantă, mă voi așeza în faa oglinzii cu ramă
argintie, murdară, plină de cuvinte scrijelite cu creionul și o voi putea privi în ochii
căprui, pîătrunzători, înlăcrimai, zâmbitori pe fata din reflexie, care nu îmi va mai
reproșa că orașul în care o oblig să trăiască îî limitează și îi jignește inteligena,
curiozitatea, că băiatul de care s-a îndrăgostit nu o vrea fiindcă nu e îndeajuns de
frumoasă, fiindcă nu e perfectă, că nu e atât de matură pe cât ar trebui să fie, că nu e
așa cum își dorește să fie.
Viaa este construită în jurul a două mari opiuni. Prima, eschivarea și
ocolirea adevărului sau a doua, recunoașterea imperfeciunii umane, a faptului ca
suntem fiine create dintr-un amestec de calităi și defecte. Care este mai corectă?
Asta rămâne la alegerea fiecăruia...
GABRIELA CHIVU, elevă în clasa a XII-a,
Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia,
PREMIUL I la Concursul Judeean de Creaie Literară ”Dor fără saiu” Urziceni

Sub zodia poetului filosof

Cartea de eseuri a redactorului-șef Gheorghe Dobre de la
revista literară ialomieană „Helis”, intitulată, simplu,
„Fragmente” (Ed. Helis, 2016), reprezintă un original
mănunchi de reflecii, ca un bisturiu cu mai multe tăișuri, cu
rol terapeutic (critic) și estetic, despre cuvânt, literatură,
despre om și atribuiile lui etc.
Poet ca structură sufletească și ca primă motivaie de a-și
pune sensibilitatea și talentul în slujba frumosului,
Gheorghe Dobre este, acum, călător în miezul văzutelor și
nevăzutelor, căci simte nevoia să simtă sub tălpi caldarâmul
lumii acestora și să intre cu ele într-un dialog nemaiauzit. Sa întors din acest pântece al lumii așa cum un patriarh vine
din altar cu Sfintele Daruri, căci n-a inut pentru sine
comoara, ci a purces imediat s-o împartă cu generozitate
semenilor.
Sub semnul prieteniei încep să prindă viaă gândurile
poetului filosof, motto-ul fiind „un citat dintr-un prieten”:
„Viaa e un loc periculos”. „Fragmentele” nu sunt decât în
mod excepional lapidare; autorul pledează pentru fiecare
idee, este apolinic și deschis ideilor adiacente, hotărât să-și
clarifice nuanat gândul, în amplitudine, până la „forma cea
mai plastică”, „estetic-umană”. Refleciile nu pot fi reci, în
virtutea speranei/ credinei sale că „la baza omenescului,
raiunea și afectele n-au definiii separate, nu se contrazic,

fiind una și aceeași zonă, fără relief, fără culoare, care
absoarbe și emite continuu într-o stare încă fără nume”.
În viziunea poetului gânditor, literatura este în același timp
pilon de susinere a multor discipline umaniste – precum
religia, filosofia, politica – și haină care asigură acestora o
transmitere eficientă a mesajului. Totuși, admite Gheorghe
Dobre, literatura „nu există fără cititor care, ca să o salveze,
trebuie să o citească și să o gândească”. Imaginea vizuală
(și dinamică) a legăturii dintre scriitor și cititor este magistral
prezentată și bine argumentată: „insinuarea treptată în
raiunea și sentimentele cititorului creează cordoane
ombilicale între ea (literatura, n. n.) și tine, prin care circulă
substane nevăzute, în ambele sensuri și care ne fac, nu-i
așa, a doua zi mai bogai, mai înelepi”. De aceea, autorul
susine că „litera nu e spirit”, ci „e trup”, adică „suportul
material al spiritului”, dependent de voina și de intelectul
omului de a aduce „spiritul în literă”. Este dezamăgit de
„omul precar” contemporan de pretudindeni care nu mai
reacionează la vechii stimuli, cei care au inut până acum
omenirea într-un oarecare echilibru. Iată două dintre două
argumente: creștinismul este receptat de contemporani ca
fiind perimat și pare să nu mai satisfacă; limba română, deși
„a atins o complexitate remarcabilă”, își va pierde fora și
puterea de seducie întrucât, pe de o parte, „nu prea are cine
s-o ducă înainte”, iar pe de altă parte, „limbajul fabulos” va fi
sacrificat pe altarul unei comunicări mai simple.
Avertismentul autorului este cât se poate de sumbru:
„Înmormântând cuvinte, odată cu ele ne înmormântăm și pe
noi”. Și nu poate fi altfel din moment ce cuvântul/poezia stă
înaintea tuturor celorlalte arte: „Când nu mai ai cuvinte
începi să desenezi, să câni, să sculptezi”. În accepiunea
sa, poezia este „un fulger alcătuit din cuvinte”, iar forma ei
cea mai înaltă, paroxistică, este starea de „poezie fără
niciun cuvânt”. Toate acestea pentru că, se întreabă el,
Luceafărul, Mioria, Odiseea, Mahabharata, Furtuna,
Corbul lui Poe „au fost făcute să vorbească? Au mărturisit?
Nu.” Despre Nichita afirmă că a fost „mai în direct cu zeii”
decât alii, de unde și poezia lui plină de suprasens și de
frumusee, tributară unei realităi mai adevărate decât
realitatea celorlali. Filosofia desprinsă de aici este că „poeii
sunt mult mai aproape de adevăr decât ceilali”. Frai într-o
oarecare măsură cu poeii sunt savanii, inventatorii, cei a
căror „nebunie este cel mai bun motor pentru înaintarea
rapidă, aproape violentă, în cunoaștere”. Dar între sclipirea
de o clipă a geniului și impasul știinei nu este decât un pas,
dovadă stând „declaraia unui cercetător contemporan cum
că dorina lui cea mai mare este să îneleagă mișcările unui
nor pe cer”. Poetul gânditor este preocupat de lumina „în
care vom dispărea”, mitul Nirvanei părându-i-se unul just.
Sunt invocai, întru susinerea descoperirilor proprii sau a
speculaiilor posibile, filosofi precum Socrate, Platon,

Cu schiurile prin Maltezi
Cronică de Stână fără număr

I

anuarie, prima întâlnire pe 2017 la stâna din Maltezi, trei poei: Gheorghe
Dobre, Costel Bunoaica și Nicolae Teoharie, un pictor - Vasile Aionesei, o
șoferiă, io - și cu Florin Ciocea zece, care-i și întrece. Mă rog, cu potăile, furăm

mai muli.
Lume flămândă, Florin gazdă bună, ne așteaptă cu mâncarea pe masă. Un fel de
șuncă pe care s-au chinuit cu rândul foroșii s-o taie, fără succes, în ciuda faptului că s-au folosit
cuie bine ascuite, iatagane aș zice. S-a votat în unanimitate ca șunca să fie trecută prin foc,
doar doar s-o mai înmuia. Zis și făcut, Vasile a înfipt iataganul în obiectul scoros și a dat-o la foc
în jarul sobei. Niciun rezultat. Florin a venit cu ideea s-o fiarbă, apoi s-o prăjească. Niciun
proces de gătire n-a dat rezultate, drept pentru care am abandonat opinca și am decis să ne
hrănim cu literatură. Lecturi, discuii, Florin ne-a oferit noua lui carte: „Mic tratat filosofic despre
îngeri, tractoriști și femei nebune”. Am lecturat, pe rând, din carte, ne-am bucurat de poezie, de
îngeri, de filosofie...
Căldură ioc, Teoharie mai repede un lemn pe foc. Până la urmă, am decis să ieșim
afară, să ne încălzim. Și ce ne-am încălzit! Am transpirat numai încercând să convingem
legăturile alea improvizate (la Florin, totul e improvizat!) să ne ină tălpile pe schiuri. În cele din
urmă, tot Florin ne-a dumirit cum trebuie folosite: fără legături! ii piciorul drept, mișcarea doar
în faă, nu lateral, nu ridici vârful, numai călcâiul. Aham! Dacă l-ar fi auzit fostul meu monitor de
schi ar fi leșinat. Până la urmă, ne-am descurcat, cum, necum, am testat de câteva ori și
adâncimea zăpezii, am fost de răsul câinilor, dar a fost frumos! Pe lângă poria de râs și cea de
căzături, am aflat cum se schiază fără clăpari și fără legături. Nu încercai asta acasă! N-o
încercai nicăieri! Numai la stâna din Maltezi reușește figura, acolo se întâmplă fenomene
paranormale. Data viitoare, ne-am propus să învăăm cum se schiază fără schiuri.

Diogene, Aristotel, scriitori ca Eminescu, Nichita,
Cervantes, Kafka, alte nume care au stimulat evoluia
noastră ca fiine superioare, aceasta deși poetul
recunoaște: „nu prea știm ce este omul”. Omul mic, crede el,
nu poate fi un scriitor mare, iar puinele poezii valoroase nu
justifică numărul mare al poeilor. Ironia e amară: „Dacă
avem o droaie de poei, atunci unde sunt poeziile? Poate că
s-au speriat, sărmanele, și s-au retras în muni”.
România este adeseori luată în colimatorul investigatorului
filosof Gheorghe Dobre. Comunismul „ne-a privat de multe,
iar lumea total nouă” de astăzi ne pare ostilă și nu reușim să
ne adaptăm, căci „informaiile de care n-am avut parte în
perioada comunistă se întorc împotriva noastră (...). De aici
vin dramele, de aici sărăcia, lipsa de perspectivă, moartea,
fuga în străinătate. De aici și originalitatea democraiei
noastre”.
Fascinante sunt, în economia acestei cări, momentele în
care gânditorul Gheorghe Dobre este depășit de poetul
Gheorghe Dobre, cititorul asistând la un spectacol de
cuvinte: „Frumosul există autonom, e o dimensiune a lui
Dumnezeu, noi neputându-l percepe decât reflectat în ceva,
într-o statuie, într-o simfonie, într-o floare, într-o femeie, întro poezie, într-un răsărit de soare”; „Sisif, amice, când pleci,
pune-mă pe mine proptea bolovanului tău. Dimineaa o să-l
găsești mai sus cu o iubire”. Alteori, gânditorul e mai incisiv
decât lama unui brici, ceea ce spune devine sentină de
netăgăduit, poate sta mărturie și poate fi citată dincolo chiar
și de grania cu Dumnezeu: „Impozitele seamănă cu taxa de
protecie”; „Ne urcăm în pom, de unde coborâsem nu cu
mult timp în urmă”; „Viaa nu e școală. E un haos în care
trebuie să improvizezi tot timpul ca să supravieuiești”;
„Esena democraiei: când atingi culmea incompetenei,
cineva te descoperă și te pune șef”; „Salariile din România
nu sunt altceva decât ajutoare sociale mascate”; „Legile
omenești maimuăresc legile divine” etc. Există totuși
optimism chiar și atunci când autorul vorbește despre
omenesc, despre viaă, despre România, în ciuda luminiei
care nu se întrevede în zarea întunecată, dovadă că mai
avem de orbecăit prin labirint: „Și totuși există sperană.
Chiar atunci când nu mai e nicio sperană”.
Citind această carte, pe parcursul ei, dar mai ales la sfârșit
am avut aceeași senzaie pe care am trăit-o văzând un film
excepional al lui Roberto Bellini, „La vita è bella”. Cine a
văzut filmul știe despre ce vorbesc. Cred că
responsabilitatea pentru această percepie a mea o are
împletirea meritului gânditorului Gheorghe Dobre cu
farmecul poetului Gheorghe Dobre. Dar, dacă ar trebui să
aleg o singură vocabulă în lumina panopticului cării,
aceasta ar fi: bunătate
Diana Dobria Bîlea

Până atunci, ne-am întors la poezie, că măcar de la asta nu facem febră musculară.

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 22 ianuarie 2017

Întind mâna spre aceste cuvinte, cum mutul
își simte limba
Vreau să mă duc și eu la un academician, cu versuri cu tot, să-i spun că am
I(r)nima în centru, între plămâni, nici în dreapta nici dincolo. Și că tot timpul
Am o gură care vorbește fără ia, de la ei, vorbitorii. Nu mă mai
Obosesc, peste tot, toate gurile sunt de canal. Ai zice că pământul
Trebuie plombat înclusiv în aurul dentar al unor timpuri belite
De râs. La (ș)lagăr cu mine, neputiciosul democraiei mai fixe decât
Ora exactă. Să mor de istorie. Și atât. Vreau să inventez perne
Pentru cap, saltele cosmice, chestii din astea de lăcătușerie.
Doar ca să nu fiu singur, să nu întind mâna în locul din care i(r)nima
Tocmai pleacă în alte continente. La muncă. Am irișii cu ochii pe ceas.
O anomalie biologică, mă uit la timp cumva câș. Cred în
Lumini cu ochi. Am văzut ce se află la rădăcina unui ochi, amănunte.
Întind mâna spre aceste cuvinte, cum mutul își simte limba
Visând alfabete. Ce tocmai iubesc, mă face mut în numele tăcerii.
O oarecare tristee e de neevitat, există orice și fără mine. Iubesc
Tot ce nu încape în aceste litere ca de obicei prea puine...

Marin Ifrim

“Rătăcirea” ca evadare din labirint
Cea mai recentă apariţie editorială semnată de Aurel Anghel,
romanul “Pârnod” (editura Editgraph 2016) este, in esenţă, un
veritabil poem despre trasee existenţiale, despre destine, despre
rătăciri si regăsiri pe drumurile vieţii, despre relaţia dintre om si
origini, despre misterul in care se imbracă lumea, despre magia şi
magnetismul cuvintelor. Aceasta este substanţa lirică din care se
alimentează epicul cărţii şi îi crează puterea sa de vibraţie
emoţională, muzica discretă a evocării dublate de confesiune. Dea lungul a 300 de pagini ascultăm o voce la persoana I care işi
pune uneori masca naraţiunii la persoana a IIIa, o voce de
psalmist modulată lyric, când ca o litanie despre “marea trecere”,
despre vremelnicie şi moarte, când ca un imn inchinat bucuriilor
vieţii. Spun ascultăm fiindcă totul in carte se îmbracă în haina
povestirii clasice, cu narator personaj adresându-se direct
cititorului (''te invit, cititorul meu'') pe care il implică in interpretarea
intâmplărilor ca şi când i-ar sta alături, interlocutor si părtaş la un
ceremonial sacru.
Romanul este profund autobiografic, cu toponimice si patronimice
reale, din care se configurează universul matricial al autorului,
Cocora ialomiţeana,familia, oamenii satului, credinţele, tradiţiile,
mentalitatile lor. Titlul cărţii este dat de numele protagonistului,
Pârnod, porecla tatălui, evocat şi el, ca şi multe alte personaje ,
intr-o altă carte memorabilă, “Casa din vis”. Pârnod işi păstrează
în roman autenticitatea sa de fiinţă reală,din aceeaşi familie
spirituală cu Moromete. Fotografia de pe copertă il reprezintă
fidel. Vedem un bărbat trecut de tinereţe scrutând departarea cu o
expresie de mirare, dar şi de încântare, părând că urmăreşte atent
ceva special care il face să se oprească din drum şi să si pună
mâinile în şold, ţărăneşte. Pe fundal, un lan de rapiţă înflorită şi un
câmp înecat într-un verde ceţos redau sugestia nemărginirii lumii
în care traieşte bărbatul. Această nemărginire apare in text ca un
laitmotiv prin cuvântul “zare”: “zarea câmpiei”, “zarea zilei”, “zarea
cuvântului” si exprimă, intr-o altă formă, conceptul filozofic blagian
de “orizont al misterului şi al revelării”. Pe coperta figurează un
singur cuvănt , “Pârnod”, fără nicio altă menţionare, fără numele
autorului sau precizarea genului de scriere. Este un presemnal că
Pârnod, omul din fotografie, este o esenţă, un numitor comun al
diversităţii lumii, reperul unic sau simbolul dincolo de care toţi se
pierd in anonimat. Acest statul al personajului rezultă şi din
construcţia romanului. Naratorul venit la privegherea si
inmormântarea tatălui retrăieşte episoade din viaţa sa şi a familiei,
reflectează la sensurile ascunse ale intâmplărilor, aduce din trecut

Frica de terorism și
antidotul pentru aceasta
Cel mai recent roman tradus în limba română al portughezului
Rui Zink, Instalarea fricii (Humanitas, 2015), aduce în discuie o
temă dureros de actuală, și anume ”cultura fricii”. Autorul ne
servește aici o pseudo-distopie: o societate care legiferează
frica transformând-o într-un produs de consum, într-un mod de
viaă. Oamenii acestei societăi sunt conectai, de către
instalatori specializai, la toate tipurile de frici: de la frica firească
a copilului, alimentată de basmele cu lupi sau vrăjitoare, frica de
boală, frica de răpire, la frica universală de război, terorism sau
epidemii. Unica frică ce lipsește din arsenalul lor este frica de
Dumnezeu, considerată simplă superstiie ce alimentează
tendina omului spre regres.
De ce am spus mai sus că romanul lui Rui Zink este o pseudodistopie? Pentru că de la data lansării lui și până în prezent,
mesajul central începe să devină realitate. Și aici mă refer la o
instaurare reală a unei frici generalizate, cauzată de tot mai
desele atentate teroriste asumate sau puse pe seama
mișcărilor extremiste islamiste, dintre care cea mai periculoasă
se dovedește a fi Statul Islamic (ISIS). Majoritatea oamenilor se
întreabă: de ce atacă aceste mișcări islamiste Europa creștină
(sau atât cât mai este ea creștină), de ce sunt atacai civili care
nu au niciun amestec în perpetuu război împotriva terorismului
proclamat de S.U.A. după atentatele din 11 septembrie? Civili
care nu au stârnit cu absolut nimic lumea musulmană, care și-au
trăit viaa în deplină neutralitate faă de problema islamului.
Un posibil răspuns la aceste întrebări ni-l dă Adonis, poet arab
renegat de islamiști, în cartea Islamul și violena (Humanitas,
2016), alcătuită împreună cu psihanalista Houria Abdelouahed,
la rândul ei musulmană renegată de comunitatea sa din Maroc,
ambii stabilii în Frana. În această carte Adonis trasează în
câteva tușe traseul de la revelaia lăsată iniial de profetul
Mahomed la terorismul de astăzi. Imediat după moartea
profetului, primii conducători arabi au transformat islamul din
religie în formă de guvernământ, au politizat islamul și au
decretat că doar mai-marii comunităilor au dreptul să
interpreteze Coranul. Apoi au extras din textul profetului pasaje
în care acesta îndemna la islamizarea cu fora a tuturor
necredincioșilor, transformându-le în dogme, în litere de lege.

momente care acum capătă alte dimensiuni, reînvie chipuri
plecate din lumea vie, se lasă furat de amintiri şi se infioară de
mulţimea tainelor. Toate frământările vieţii, toate drumurile
parcurse, toate credinţele şi îndoielile, toate amintirile încap in
alveola natală, casa părintească şi satul ,acolo unde Pârnod
tronează autoritar, ca un ,,axis mundi. “Planurile narative ale
romanului, amintirile disparate, secvenţele eseistice care conferă
scrierii un aspect mozaicat se omogenizează şi devin un corp
monolit graţie rolului de contrapunct muzical pe care il are
Pârnod, de punct nodal unde se adună şi se împletesc poveştile.
Personajul este “un nor textual”, după cum afirmă naratorul, un
nor din care coboară in text cuvintele ca o ploaie fertilizatoare.
Nenumărate cuvinte sau expresii de duh, formulări aforistice,
sentinţe morale absolute işi au sorgintea in inteligenţa nativă şi in
inţelepciunea lui ţărănească. Ca şi pentru Moromete, lumea este
pentru Pârnod un spectacol pe care îl contemplă cu nesfârşită
uimire şi încântare . Opreşte străinii trecători prin sat, îi cheamă în
casă şi îi cinsteşte iscodindu-i în fel şi chip pentru a stoarce parcă
de la ei poveşti, relatări despre oameni şi întâmplări din alte locuri,
poveşti pe care apoi le “înfloreşte”, le hrăneşte cu harul său
ficţional şi le dă o nouă viaţă spunându-le consătenilor săi. Se
înfiripă astfel o subtemă în roman, aceea despre forţa povestirii de
a întinde punţi între oameni, de a crea un gen de comunicare
specială care să le dea conştiinţa apartenenţei lor la o anumită
comunitate şi să-i înalţe dincolo de marginea satului, către “zarea
lumii”. Acest statut ontologic al povestirii, admirabil ilustrat in
“Povestaşul” lui Vorgas Losa unde personajul este o cronică vie a
unor triburi rătăcite şi izolate în junglă, este transplantat de Aurel
Anghel in Bărăganul românesc prin aceeaşi evlavie in faţa magiei
cuvintelor.
Idilismul aparent al evocării este contrazis de realismul
descrierilor şi de modernitatea construcţiei romanesti.
Dedublarea naratorului in două voci, persoana I şi persoana a III a
, apare ca o formulă epică prin care este abordată o altă subtemă,
legata de functia metalingvistica si metatextuala a comunicarii, in
spiritul prozei moderne. Intâlnim pagini autoreflexive despre
scrierea unui text, cu referire imediată la secvenţa ce urmează
sau a fost deja relatată:”…iţi trebuie textualitate din care să fi făcut
parte cum face parte nodul din bici; … adevărul să nu fie pus la
îndoială sau contestat, indiferent din ce motive”; sau “Scriu greu,
incredibil, eu care scriu de câţiva ani destul de uşor, dar şi
discutabil, cărţi, versuri, proze, rugăciuni,….”. Nu doar

elaborarea, construcţia textului este subiect de reflecţie ,ci şi
ascultarea, receptarea orală a unui mesaj. Insuşi Pârnod este
citat: “Ca să fii atent şi să asculţi ce spune alt om îţi trebuie multă
minte şi petagogie.” De altfel, Pârnod rosteşte in felul său
inimitabil o estetică a povestirii care depăşeşte orice precept de
teorie literară: “Să spui ce a trăit un om şi cum a trecut el dincolo de
bucurie sau necazul pe care îl spune iţi trebuie, tată, minte multă şi
sare pe limbă, să te usture până iti dau lacrimile cât ţii vorba în
gură… Măi băiatule,eu mai întâi vorbeam cu maică-ta unele
chestiipe care le spuneam la
cârciumă sau la colţu drumului, mă uitam la ea şi vedeam dacă să
mai spun sau să mă opresc.”
,,Pârnod,, este un roman dens, concentrează în sine teme şi
deschideri către spaţii romanesti generoase, conţine puncte de
plecare către alte posibile romane. Sunt pagini pe care le citeşti în
succesiunea lor dar la care te întorci pentru a le reciti pentru
incărcătura lor emoţională, pentru ineditul intâmplării povestite
sau pentru comentariile eseistice ale autorului. Portretele
părinţilor, iubirea copilului pentru caii gospodăriei, vraja trăită in
liniştea câmpiei, noaptea, sub licărirea stelelor, legănarea
interogativă între realitate şi vis sunt doar câteva motive de
zăbavă asupra cărţii. Frazele sunt atât de intim articulate, de
sudate în text, încaât, pentru a nu le afecta echilibrul, ar trebui
citată toată pagina. Unele episoade ar putea fi transcrise in format
poematic, graţie lirismului accentuat, ca de pildă cel referitor la
teribila iarnă din '53 când familia lui Pârnod rămâne săptămâni in
şir prizonieră in casa ingropată sub zapezi uriaşe. Dramatismul
situaţiei este estompat de fericirea copilului de a trăi alături de
părinţi şi de fraţi într-un spaţiu alveolar sentimentul eternităţii,al
clipei încremenite într-o stare de Paradis recuperat. Sunt cele mai
frumoase rânduri despre fericire, in toată dimensiunea ei simplă şi
omenească, augmentată acum şi de aura nostalgică a amintirii.
Iar această compunere memorialistică a romanului devine şi o
demonstraţie despre funcţia terapentică a evocării, a “rătăcirii”î n
propriul trecut în căutarea unui sens, a unui inţeles superior, a unui
drum către “zarea” adevărului fiinţei. Ca şi în ''Casa din vis'', în
romanul “Pârnod”, Aurel Anghel, vlăstar al Bărăganului, străbate
deşertul unei vieţi, urmărind o nălucă, fata morgana a existenţei lui
şi a lumii sale.

Astfel, toi adepii ulteriori ai acestei religii, devenită politică, au
fost învăai de mici că islamul este singura religie adevărată și
că este de datoria fiecărui musulman să aducă la credină pe
fiecare necredincios. Ba mai mult, pentru ei uciderea celor ce nu
acceptă să se convertească este considerată forma supremă de
adorare a lui Allah. Și de aici tabloul consecinelor este foarte
clar. Firește că au existat de-a lungul timpului și musulmani care
nu au fost de acord cu aceste idei extremiste, care au văzut în
islam și o religie a păcii și a toleranei. Dar fiecare dintre aceștia
a avut parte de același tratament: renegat, exilat, ucis,
bineîneles în numele profetului și a luiAllah.
Acesta este contextul istorico-politico-religios care a străbătut
veacurile de la nașterea islamului până astăzi. Și toate acestea
sub privirile ”tolerante” ale marilor puteri occidentale, pentru
care interesele financiare în zona arabilor erau infinit mai
importante decât pacea mondială. Dar aceasta este o altă
problemă ce ar necesita o altă dezbatere. Revenind la lucrarea
lui Adonis, trebuie spus că aceasta este incompletă. Pentru că
nu oferă nicio soluie pentru oprirea flagelului terorismului...
Revenind la romanul lui Rui Zink, am menionat mai sus că
singura frică pe care cei însărcinai să instaureze frica
generalizată în societate nu o aveau în arsenal, era frica de
Dumnezeu, considerată de ei ca fiind o simplă superstiie. Și
totuși, din desfășurarea romanului se va vedea că eroina nu
considera validă decât acest gen de frică. Și aceasta îi este
suficientă pentru a-i ine la distană pe instalatorii fricii, ba chiar
să îi combată și să le vină de hac, tocmai când aceștia se
considerau victorioși.
Dincolo de doza de ficiune din roman, ar putea frica de
Dumnezeu să fie un antidot la frica generalizată instaurată de
acești îngeri ai morii venii din inuturile aride, inclusiv
sufletește, ale Orientului Mijlociu? Îneleptul împărat Solomon,
decretează în cartea sa Pilde: ”Frica de Dumnezeu este
începutul înelepciunii”. Prin aceasta el nu se referea desigur la
o frică îneleasă ca teroare în faa unui Dumnezeu absurd și
nemilos ce așteaptă să greșești ca să te pedepsească
năpraznic, ci invită la o dreaptă cugetare asupra măreiei lui
Dumnezeu. Omul care conștientizează măreia lui Dumnezeu
se ferește de greșeală și se luptă cu sine spre a fi mai bun, nu
din frica unei pedepse, ci din dorina sinceră de a fi bineplăcut
în faa Domnului. De aceea unul ca acesta ajunge la
înelepciune, pentru că a pus început bun gândirii la cele de

sus.
Dar dacă, în Vechiul Testament, împăratul Solomon folosea
totuși termenul de frică, în Noul Testament, Iisus Hristos
spulberă cu totul acest concept. Din gura lui nu se aud decât
îndemnuri la depășirea fricii: ”Nu vă temei!”, ”Îndrăznii!”,
”Femeie, de ce plângi?”, ”Nu te teme, crede numai!” și altele
asemenea. Hristos schimbă discursul despre frică cu cel
despre credină, despre încredinarea vieii omului, voii lui
Dumnezeu. El îndeamnă oamenii să nu se lase îngenunchiai
de greutăile acestei viei, de persecuiile asupritorilor, de boală
sau de moarte, căci dincolo de aceasta îi așteaptă o lume mai
bună, unde totul este plinătate de daruri.
Știu că poate discursul acesta creștin poate părea vetust într-o
lume cvasi-secularizată. Dar să ne amintim de seninătatea cu
care acceptau moartea martirii primelor secole creștine. Sau
dacă aceia vi se par prea îndepărtai, haidei să privim la
martirii de astăzi, la comunităile de creștini din ările majoritar
musulmane, cum este cazul Siriei, de exemplu, care sunt cu
precădere supuși torturii venite din partea islamiștilor. Se plâng
ei lumii întregi că sunt uciși? Își cer ei dreptul la liberă practicare
a religiei lor? Militează în vreun fel? Nu. Și oare din frică sau
lașitate? Nu. Ci pentru că ei au rămas cu adevărat creștini. Eu
au îneles că dacă voia Domnului este ca ei să moară
mărturisind dreapta credină, atunci pe aceasta trebuie să o
împlinească. Stârnesc ei cu ceva pe asupritori? Flutură
drapele și însemne creștine în mod ostentativ? Nu. Ci ei își duc
în continuare viaa lor firească, se cunună în biserici
bombardate, se botează și se împărtășesc cu seninătate chiar
dacă fiecare dintre ei este conștient că în scurt timp poate nu va
mai fi printre ai săi. Ei au biruit deja islamul, frica și terorismul.
Ei sunt salvai. Ei sunt ai lui Hristos cu adevărat. Ei sunt
moștenitorii vieii veșnice.
Cât despre frica europenilor și panica generalizată generată de
flagelul terorismului, oare nu le-ar fi lor mai de folos ca în loc să
posteze pe Facebook mesaje de tipul: ”Ne rugăm pentru
Siria!”, să caute să îneleagă mai bine cum văd aceștia lumea
în care trăiesc? Scăparea Europei este fără doar și poate în
Hristos, într-o re-încreștinare asumată. Știu că asta nu va opri
terorismul. Dar la nivel spiritual, cu sigurană îl va învinge.

Paul Androne

Romeo Aurelian ILIE

Tai și fii

F

iul meu, nu-l sâcâi pe tatăl tău. Căci el e Dumnezeul
tău“ .Acesta este un cântec indian, prin care mama își
sfătuiește fiul cum să se poarte cu tatăl lui. Un sfat
mai mult decât înelept, de care fiul să ia aminte și să aibă
un comportament firesc faă de tată. Este adevărat că în
cultura indiană poziia bărbatului, respectiv a tatălui, în
ierarhia socială și în special în familie a fost și încă mai este
dominantă, unde tatăl decide totul. Modelul indian este
valabil în orice societate și în orice familie de oriunde, care
implică un comportament firesc al copilului faă de părinii
săi.Acest model a devenit, după unii, desuet, în contradicie
cu tendina de așa-zisă emancipare a copiilor, respectiv a
tinerilor faă de părini, ajungându-se până acolo, încât
copiii să-și poată chema părinii în judecată, dacă nu le
convine comportamentul părinilor în raport cu ei.
Acum circulă în spaiul virtual din ce în ce mai dese
îndemnuri, ca tinerii să nu-și mai asculte părinii, indiferent
ce vârste au copiii. Prin așa-zisa socializare, copiii nu mai
comunică nemijlocit, nici între ei, nici cu adulii, în special cu
părinii; de fapt, trăind preponderent în spaiul virtual, prin

mijlocirea tehnologiei, ei nu fac socializare, ci se
înstrăinează unii de alii, recurgând la un intermediar,
privându-se de un contact direct, firesc, care înseamnă cu
adevărat, socializare.
Din păcate, copiii, tinerii sunt îndemnai în permanenă la o
astfel de atitudine, tot prin intermediul tehnologiei, iar ei
sunt foarte receptivi la îndemnurile care le sugerează
nesupunere, comportament anarhic, considerate evident
greșit, expresii ale libertăii. Singurele care mai pot lupta cu
o astfel de deviere socială sunt mamele, care pot să-și
îndrume copiii de la cele mai fragede vârste, pe calea
firească a devenirii propriilor copii, ca membri echilibrai ai
societăii și viitoare personalităi capabile să-și asume
responsabilităi vitale pentru omenire. Cântecul indian nu
îndeamnă la o supunere oarbă faă de tată, respectiv de
liderul familiei, ci la o acceptare conștientă a rolului social
pe care ar trebui încă să-l aibă tatăl pentru fiul său. Un copil
își modifică, odată cu avansarea în vârstă, sentimentele
faă de părinii săi. La început este iubirea faă de părini,
care mai târziu se contopește cu respectul, pentru ca la

În ultimul timp

cu ventuze căutau cerul să se lipească.

Stau, în ultimul timp, în poala pământului
cu mâinile deschise,
precum o fereastră opacă de lacrimi și dor,
suspinând amurguri de viaă.

Undeva, sub mine, o haită de lupi albi
dădeau rotocol viselor,
deasupra, altă haită de tigri, la fel de albi,
mă așteptau ca pradă.
nicăieri un buton să pot opri frica.

Nu-mi pot aduna gândurile , de atâtea întrebări
mi s-au uscat buricele degetelor
și din unghii îmi picură mir;
în mine au înnoptat toate păsările,
aripi frânte s-au răvășit prin jur
și nu este nici-un clopot să-mi mai bată ca o inimă
în coșul acesta cenușiu din piept,
în care am adunat urgia destinului.
Stau, în ultimul timp, muită de idei
schilodită de atâta viaă risipită în văzduh
și aștept Doamne,
aștept doar un cuvânt din cerul tău siniliu,
când noaptea îi numeri stelele,
să-mi lași pe umeri, steaua fără de nume a veșniciei tale.

Pe lângă noi
Trece viaa pe lângă noi fără să o băgăm în seama,
la început nici n-o intuim,
după un timp,
de necaz își ascute securea,
taie în carne viene rașchetează tinereea
sfârtecându-ne puful inocent al visurilor,
ca mai apoi să smulgă din încheietură
aripile maturităii.
Trece viaa pe lângă noi ca o adulteră,
fără rușine și conștiină,
merge cu pas căzăcesc înainte,
ni s-a cocârjat șira de iubire neîmplinită,
de atâtea răni trupul se stafidește și inima
o ia la trap de frică
Trece viaa prin noi ca o fantomă,
ne întoarce cu susul în jos
și la sfârșit,
când credem că nu mai avem multe capitole de trăit,
realizăm că nici de moarte nu mai avem chef…

Frica
Viaa alerga într-un ritm ameitor nu-mi mai simeam picioarele ,
nici degetele nu mi le mai puteam număra;
mi se lungiseră mâinile, ca niște aripi

Mă simeam ca un tren evadat dintr-o gară
înainte să fi fost pregătit;
șinele oelite mă duceau spre punctul
de unde viaa nu mă mai putea atinge.
Când am îneles să mă lepăd de întuneric
am putut alunga lupii, exonerându-mă de neșanse
am aprins făclii în ochii tigrilor;
într-un orizont al credinei lumina unise șinele într-un punct
zidindu-mă rugăciune…

Ieri pe la apus
Mi-am trimis barca sufletului ieri,
pe la apus să salveze soarele
pe când
se arunca în mare
însângerându-mi zările;

maturitate, de regulă să rămână doar respectul. Nu trebuie
uitat însă, că respectul nu se impune, ci se câştigă.
Când un părinte pretinde să fie respectat numai pentru că
este părinte, fără ca fiul să aibă motive întemeiate de
respect, părintele nu și-a îneles menirea, el devenind doar
o autoritate bazată în exclusivitate pe filiaie, pe o relaie
strict formală fără sentiment, fără respect.
Așadar, părintele trebuie să aibă la rândul său un
comportament care să constituie un model pentru fiul său și
prin care să câștige respectul acestuia.
Atât tatăl cât și fiul trebuie să se cunoască unul pe celălalt,
să-și armonizeze dorinele și cerinele unul faă de altul, săși recunoască cu onestitate izbânzile și cu îngăduină
neîmplinirile și să se ajute reciproc în toate situaiile, când
este nevoie. Așa trebuie să se deruleze o relaie firească
între părini și copii. Or, asta, copilul n-o învaă de la
tehnologie, ci de la mama lui.

g. alex

Carlingă a plăgii luceafăr- se văd
Vergile ploilor înfipte
În acest cer liber la orizont.

Încercam să înghe un fâlfâit de
aripă
Eu știu că toate mă vor abandona
Cum abandonezi firimiturile
Dintr-o pâine după festin
Rămân pe masă sau pe covor ascunse
Ca păsările în bobul de grâu
Eu știu că toate mă vor abandona
Cum abandonează ziua asfinitul
Cum luna ascunde mărgele
În noaptea de sub pragul casei părintești
Din care au plecat sfinii împărai
În straie de ceaă.
Eu știu că toate mă vor abandona
Mai puin felul meu
De a rupe pâinea

Mecanisme de apărare
(1)

Păsări negre, păsări albe
îmi adumbriseră depărtările;
mingea de foc
îmi făcea din pleoapa stângă semn,
ca o chemare la dragoste,
ca un îndemn.

Mihaela MERAVEI

Linia vieii
Noaptea cu hainele ei
Umede: materiale aspre la pipăit
Se urca pe mine păianjenul-profet
Din proximitatea vega a istoriei:
Geamul deschis
Orizont ușor de dibuit
Patru straturi de anotimp
Argintat/ argăsit
Mirosind a scoară de copac plouat
(de curând)
Și curg ochii, mușchii, de unele
Ce au văzut când tocmai
Se urcă pe mine păianjenul- profet
Și „s-au așezat fiara în cuibul ei”

În faa barului e un paznic
Din care curge un timp făinos
E ora la care încep să ascult
Concertul numărul 4 în si bemol major( de Bellini)
Care trece pe partea dreaptă a trotuarului
Cântând la pian cu o singură mână
Iar cu cealaltă ducând la gură
Una câte una
Cărămizile cu corzi ale catedralei gotice
Ascult muzica lui Bellini și beau
Cafeaua de dimineaă, fierbinte
În faa barului din care curge un timp făinos
Iar din cenușa neagră plină de cratere împărătești
Se ridică steaua Felipa și alte câteva întâmplări

Mecanisme de apărare
(2)
Sunt din ce în ce mai vizitat
De un timp necunoscut
În care se întorc
Gândurile care m-au părăsit.
Înapoi în arc, cu iarba în gură
Încep numărătoarea, mulsul
Tunsul și strângerea lânii
În căpie bârsane
Cu furca pe piept.

Corneliu ANTONIU

Lumea de „dincolo” – tărâm al imaginaiei, ori ochiul hipnotic la Florin Ciocea

C

ele 21 de povestiri/schie/tablete, din recentul volum
de povestiri „Dincolo” (apărut în 2016) de Florin
Ciocea captează cititorul nu numai prin acel miraj al
imaginaiei pe care un ochi hipnotic aruncat peste lume îl
(1
poate reine, cât și prin diversitatea unor tablouri
halucinante în care se perindă oameni simpli, născuţi şi
trăitori într-un anumit loc conturat de spaţiu şi timp arhaic,
peste care ochii lui Dumnezeu par a nu fi poposit. Această
carte nu-şi propune să sintetizeze lumea în care te
desfășori fericit ori înspăimântat, nici măcar în Marele Vis
spre care autorul a pornit (ba întruchipat în Sinbad
marinarul, ori simplu călător spaial), ea propune un mozaic
care în întregul lui să dea imaginea unui „cântec anume”
care să întregească un tablou plauzibil născut spontan „din
noianul amintirilor mele, curgând fără oprire până la
epuizarea șuvoiului izvorât din nostalgie”.
De altfel, în
(2
acelaşi fel ar putea fi prezentată însăşi viaţa. Construite pe
un eşafodaj de schiţe science-fiction cu plonjare în poveste
şi elemente transmoderniste ale investigării imaginaiei,
cartea de povestiri/schie/tablete „Dincolo” a lui Florin
Ciocea îi singularizează vocea lirică și păstrează scriitura
unui jurnal confesional cu accente de pamflet şi parodie.
Cartea lui Florin Ciocea poate fi, tot atât de bine, percepută
ca o călătorie ludică prin aceste tărâmuri imaginate din
lumea cărilor prietenilor truditori în ale scrisului.
Astfel, una dintre povestirile care alunecă ușor pe tărâmul
aflat la grania dintre poveste și imaginaie („Aventurile
eterne ale lui Sinbad marinarul” – cu cele 13 nopi de
rătăcire -), are strălucirea unui spectacol desfăşurat în
agonia trăirilor autorului cu celelalte personaje (și acestea
venind tot din lumea scrisului) şi speranţa că din aceste
„realităţi feliate” suspendate în incertitudini poate întrezări şi
„steaua norocoasă” a acestora. Incursiunea autorului în
lumea descoperită prin repetate scufundări în apa bazinului
din peștera transformată ca loc de pelerinaj seamănă cu
aceea a unui personaj de poveste: „merg din sat în sat, cânt

Pasăre cu patru aripi

S

unt un suflet cu aripi din perle, care zboară, fără să
atingă cerul, fără să spulbere norii, o minte care
înoată alături de delfini, de rechini și neliniștește
marea, spre nefericirea oamenilor care își doresc
monotonia unei oglinzi albastre și nemuritoare.
Sunt o floare de primăvară, veșnic în bătaia
vântului nemilos care îmi îndoaie trupul firav și îmi
străpunge petalele proaspăt desfăcute. Privesc timidă
soarele a cărui măreie ameninătoare este gata să mă
strivească și implor stelele să îl oprească, luna, să îl
prindă îndrăgostită de bra, jelindu-i, pe pieptul lui,
plecarea.

din fluier și spun povești copiilor, povești care de fapt sunt
întâmplările trăite de mine cândva”. Pășind în acest tărâm
femecat al imaginaiei, dincolo de fiecare ușă și fiecare
poartă aflată în cale, pătrundem odată cu scriitorul Florin
Ciocea „într-o altă lume”. Lume în care doar un demon al
curiozităii pune stăpânire pe mintea și voina sa.
Într-o altă pendulare ludică (vezi povestirea: „Dincolo”),
autorul va lăsa loc şi altor cuante de timp care să lărgească,
mereu şi mereu, alte orizonturi unde imaginaţia sa se va
cristaliza într-o nouă realitate, ori o altă lume paralelă din
care-şi va cere răspunsuri la tot ce a rămas „dincolo” de
tabloul apocaliptic pe care tehnologia îl va arunca, în final,
pe această planetă. Și unde salvarea e doar în optimismul
tuturor oamenilor. Pentru a îndepărta sau măcar a amăgi
ziua ce va veni, şi a lăsa şi cititorului dreptul la visare:
„oportuniștii, egoiștii, exaltaii și chiar nebunii vor căuta și
găsi mijloace de a controla destinele milioanelor de oameni
care cred în ei”, după cum crede autorul.
„Omul zburător” e schia tipică lui Kafka. Dacă ar fi să-i
dăm crezare autorului, atunci să spunem şi noi că în
această poveste neobişnuită „el” trăiește drama
metamorfozei, care la Kafka avea să se transforme într-un
coșmar. La Florin Ciocea starea de bine, euforică, e cea
care pune stăpânire pe eroul său „cuprinzându-l pe omul
zburător în mijlocul unduitor al convoiului celest” format
dintr-un stol uriaș de cocori.
Alteori schiele sale sunt pamflete cu intă la lumea
politicienilor, ori cu direcie ironică și umoristică la sistemul
guvernamental: vezi „Sezonul de vânătoare”; „Cafeaua
divină”; „Marea sărbătoare”; „Suspendacii” etc. Tare
misterioşi sunt ochii unui scriitor când se îndrăgosteşte
„nevinovat şi copilăreşte” de alt creator din lumea sa, care
din clipă în clipă poate deveni „un erou dintr-o poveste de-a
lui”. Hai să ne închipuim că suntem în acest labirint al
imaginaiei sale! Păi, am spune noi: ne aflăm în situaţia unui
dialog despre rostul creaiei - ca tărâm al vieţii. (Vezi

„Povești cu fantome 1”; „Într-o iarnă”; „Nicostel în deltă”).
Pornind de la o cugetare freudiană a visului şi delirului
care se nasc din astfel de refulări, omul chiar se naşte
îngrădit şi îşi trăieşte continuu zădărnicia unei aspiraţii către
iubire, către comunicarea neîngrădită cu semenii etc. Toate
aceste viclenii imaginare (ca în oglinzile viitorului) vin acum
ca nişte extratereştri sau îngeri. E ca şi cum te-ai fi trezit
deodată dintr-un coşmar: vezi „Immortality”; „Cântecul
irezistibil al stelelor”; „Universul deschis”, „Omul erei
atomice”.
Scrierea (cu umor, dar și o stare de amar și de jovialitate)
din volumul „Dincolo” are și ceva din acele temerare
incursiuni jurnalistice în apele răcoroase ale ţinutului
sufletesc. Unele din tablete par o continuare a unor
concluzii așternute pe marginea altor texte mai vechi
(despre ale căror întâmplări nu ne-am bucurat încă), multe
trăite în singurătatea unei ferme și a unor livezi
neidentificate pe „colina care domină sătucul meu”: „...am
(7
fost marinar, sunt însurat, am doi copii, o casă, zece gâște,
douăzeci de găini, un măgar și un fluier”.
Florin Ciocea e deopotrivă romantic şi liric, un pic ironic şi
hâtru în stilul povăţuitor al lui Nichifor Cocariul. Imaginea
(din aceste povestiri/schie/tablete) este când una
apocaliptică, când de science-fiction, iar alteori mergem cu
autorul pe lângă căruţa cu care aleșii ne cară democraia lor
originală tocmită să ne ducă mobila, catrafusele și
hodrobeiele la o altă destinaţie percepută undeva la
orizontul care nu le oferă nimic bun celor de „dincolo”.
În încheiere nu pot să spun decât că, pentru mine,
lectura acestei cărulii a lui Florin Ciocea a fost incitantă şi în
multe locuri surprinzătoare, autorul reușind performana, în
proze foarte scurte, să-și construiască personajele pe
schelet lingvistic și mai puin pe fapte. Cu alte cuvinte: și
încântat, și absorbit.

Mă recomand drept... o adolescentă
încrezătoare, posesoarea visurilor, fidelă speranelor,
adeptă a fericirii, luptătoare împotriva realităii. Îmi
păstrez sentimentele într-un loc sigur, ferit de puterea
celorlali, în două cioburi strălucitoare ale mării și
gândurile, puin mai sus, în cutia de bijuterii spirituale.
Când mintea și sufletul se in de mână, fiina mea se
cutremură și zguduie lumea în care mă adăpostesc de
suferină, copacii își împletesc crengile cu razele
soarelui, iarba zboară, căutând roua printre nori și printre
stele, iar licuricii prinși în furtună sărută luna, își sporesc
lumina rece și o transformă în dorine pe care le sădesc în
oameni.
Curajul meu vine din cerul senin, l-am cules din
picăturile de ploaie căzute să stingă suferinele
înflăcărate, din fulgii de zăpadă menii să îngroape, sub
plapuma lor, eșecurile usturătoare, dezamăgirile
chinuitoare care imprimă, în piele, lacrimile sărate.
La lumina unei stele, îmi cos visurile cu dantelă
magică, le brodez încrederea, pe margine și le stropesc
cu parfumul unei povești cu final fericit, apoi le leg de un
buchet de baloane și le eliberez, așteptând să ajungă la
Dumnezeu alături de șoaptele rugăciunilor stăruitoare.
Răspunsul vine, fără îndoială, sub formă de fericire
împachetată, uneori într-o hârtie, cât pumnul, alteori,
liberă, suficientă pentru populaia a trei state. O picătură
de fericire ajută sufletul să înflorească și mintea să facă
roade.
Realitatea îmi iese în cale ameninătoare,
furioasă că am gustat fericirea ori i-am spulberat
autoritatea și intește spre mine cu teamă, îndoială și
întuneric ameitor. Atunci, îmi adun lacrimile cele mai
sărate, le otrăvesc și le vărs în jurul meu, pentru a obliga
realitatea să înoate prin ele și să își coloreze strident
obrajii.Astfel, îmi pot continua drumul către împlinire, fără
să îmi tremure genunchii, cu pași hotărâi care lasă urme
adânci în pământul vieii.
De mult timp, caut cărămizi rezistente, puternice
cu care îmi construiesc idealuri solide, greu de clătinat.

Ziua, le păzesc străjerii minii, pentru a nu fi deteriorate de
vecinii de soartă, de viaă lipsii de hotărâre și putere
interioară care râvnesc fericirea și succesul celorlali,
fără a depune efortul capabil să le îndeplinească
dorinele.
Fredonez cântecul libertăii, dansez pe ritmurile
bătăilor inimii, zbor cu o ciocârlie până la soare, mă las
pătrunsă de căldura lui, înzestrată cu harul vindecării
sufletești; rănile se cicatrizează, fruntea este luminată de
sperană și încredere, iar trupul capătă mai multă putere
nemuritoare.
Nu cunosc toate colurile lumii, dar le schiez pe
foaia minii, după bunul plac: locuri senine, în care
parfumul florilor îi alintă simurile, culorile îi trezesc
interesul pentru viaă, pentru o aventură, dincolo de acest
colișor al universului, într-un loc unde oamenii nu îi
permit invidiei să se nască, tristeii, să îi încolească și
răutăii, să îi macine.
Sunt copilul unei lumi imense, pline de contraste
care te pun pe gânduri, de fericire temporară și tristee
eternă, de suferină profundă și vindecare superficială,
de libertate și constrângere, încredere și dezamăgire.
Salvai-mă de suferina care se împrăștie nestingherită,
de moartea speranei și de învierea fricii! Citii-mi basme
care, în contrast cu realitatea, au un final fericit, în care
eroul domină răul, îl sfâșie, îl îndepărtează din rădăcină!
Vreau să cunosc prini și prinese veșnic fericii, cai care
să mă poarte prin văzduh și, mai ales, pe Sfânta
Duminică! Aceasta să mă ajute ca pe o eroină să înving
balaurii răi transformai în oameni aparent buni, iar, la
finalul vieii, să iau masa fericită cu Soarele și Luna.
Sunt un val al mării, care străbate largul și udă
pescărușii, o fiină care adăpostește visuri și sperane și
care va inaugura, în curând, universul fericirii!

Tudor Cicu

ANDREEA BELU, elevă în clasa a X-a,
Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia,
Meniune la Concursul Judeean de Creaie Literară ”Dor fără

saiu”

Aviatorul erou Constantin M. Cantacuzino „Bâzu” și lumea în care a trăit

C

ând am ajuns, tineri absolveni de facultate
repartizai în comuna Jilavele, pe la jumătatea
anilor '60, eu pe catedra de Istorie, împreună cu
soia mea Ileana, profesoară tot de Istorie, nu știam de
unde să începem viaa de profesori. Ne-am pomenit, pur
și simplu, într-o comună din nordul Bărăganului, plină de
praf vara, urmând, în curând, să aflu ce-i acela un noroi,
odată cu începerea ploilor de toamnă.Asta n-a fost nimic,
ne-am adaptat, adică am făcut rost de cizme de cauciuc,
ca toată lumea.”
Acestea sunt mărturisirile sincere ale începutului carierei
didactice ale unei familii de profesori de excepie
bucureșteni repartizai în comuna ialomieană Jilavele.
Anii au trecut, lucrurile s-au așezat. Familia
Ileana și Mircea Dumitriu și-a intrat în matcă. Ulterior s-au
transferat în București, au avut copii, bucurii mai mici și
necazuri mai mari, dar nu au rupt niciodată legăturile cu
locuitorii acestei comune. Ca dovadă, au fost invitai de
către prietenul lor de suflet profesorul Ion Alexandrescu
la serbările dedicate a 550 de ani de atestare
documentară a comunei, impresionându-i profundele
transformări pe care le-a suferit localitatea în mai bine de
o jumătate de secol. Au răspuns cu entuziasm și la
invitaia din toamna anului 2005, când pe 30 octombrie,
s-au împlinit o sută de ani de la nașterea lui Constantin M.
Cantacuzino. Atunci, în faa primăriei s-a dezvelit un bust
din bronz înfăișând chipul celebrului avitor. În această
localitate obișnuia să vină la conacul său deseori pentru
a-și administra moșia al cărei proprietar era. Ideea
conceperii și realizării lucrării a aparinut profesorului de
fizică Ion Alexandrescu care, în calitate de elev al Școlii
Militare de Aeronautică, l-a cunoscut personal pe
celebrul aviator. Dezvelirea bustului realizat de sculptorul
George Dumitru, membru UAP, într-o zi de duminică de
toamnă, s-a bucurat de o semnificativă solemnitate
comemorativă: intonarea Imnului României de către o
fanfară militară, prin defilarea unui detașament de militari
de la Buzău, prin sfinirea monumentului de către un
sobor de preoi, prin intonarea de cântece patriotice,
printr-un spectacol de excepie la Căminul Cultural dat de
tinerii comunei, dar mai ales printr-un simpozion dedicat
personalităii aviatorului în care s-au manifestat cadre
militare, ofieri care l-au cunoscut și autori de cări despre
el. Tot cu acest prilej o stradă și școala din localitate au
primit numele eroului: „Constantin M. Cantacuzino.” De
asemenea s-a dat citire unui mesaj primit de la fiica
acestuia stabilită în Frana, Maria Ioana Cantacuzino,
scriitoare având pseudonimul literar Oana Orlea.
Domnul profesor Mircea Dumitriu a rămas
extrem de impresionat de amploarea manifestărilor
realizate cu acest prilej în comuna Jilavele, de
atașamentul locuitorilor și de patriotismul lor manifestat
la modul firesc. Și-a propus să scrie și a realizat o
monografie despre acest celebru aviator erou, după ce în
prealabil a adunat documente și a cercetat timp de
unsprezece ani.
Rodul acestor minuioase cercetări îl reprezintă
cartea „Aviatorul erou Constantin M. Cantacuzino
<Bâzu> și lumea în care a trăit,” apărută la editura
Editgraph, Buzău, 2016, 316 p. De la început trebuie să
evideníem faptul că această carte probează seriozitatea

documentării și harul scriitoricesc al autorului care
prezintă într-un mod obiectiv principalele etape ale vieii
acestui aviator român, model pentru contemporani și
pildă pentru viitor.
Într-un emoionant și consistent „Cuvânt înainte”
autorul Mircea Dumitriu își justifică motivele care l-au
determinat să-și asume responsabilitatea scrierii acestei
cări despre celebrul aviator român Constantin M.
Cantacuzino „Bâzu”, insistând asupra faptului că el nu
poate fi desprins de lumea în care a trăit, având în vedere
familia, formarea sa morală, pasiunea pentru avioane,
începuturile aviaiei civile și militare în România,
participarea la misiuni în război atât în Est cât și în Vest,
apoi anii tulburi de după '45, părăsirea ării și stabilirea sa
în Spania. În final, autorul evideniază faptul că „a fost un
adevărat erou, un reper inconfundabil pentru ilustrarea
curajului, devotamentului și patriotismului.”
S-au scris nenumerate cări despre acest pioner
al aviaiei române, dar aceasta mi se pare cea mai plin de
coninut, întrucât îl urmărește în raport cu epocile pe care
le-a traversat. Cartea cuprinde un număr de 29 de
capitole, toate prezentate într-o ordine firească, începând
cu originile princiare îndepărtate ale familiei, cu rădăcini
la stolnicul Constantin Cantacuzino, traducătorul integral
al Bibliei în limba română, sau la domnitorul Șerban
Cantacuzino. Urmează date foarte interesante despre
evoluia familiei de-a lungul câtorva secole, până se
ajunge în pragul secolului XX, adică 1905, 11 noiembrie,
București, dată la care s-a născut. De asemenea, sunt
oferite multe informaii referitoare la familie, adică bunici,
părini, frai, surori, unchi, mătuși, dar și începuturile
școlare, cele primare din București, apoi studiile medii și
universitare realizate în Germania și Elveia, dar și
relaiile deosebite avute cu ăranii jilăveni care lucrau pe
moșia sa. Tânărul și-a manifestat din acea perioadă
vocaia pentru sporturi precum motociclismul,
automobilismul, apoi aviaia, aflată la începuturile ei.
Capitole captivante sunt cele în care autorul realizează
un istoric al începuturilor aviaiei civile și militare
românești, cu referire la tipurile și caracteristicile
avioanelor folosite, importate din Frana sau Germania,
dar și organizarea aviaiei române. De asemenea, sunt
utile și informaiile privind apropierea lui Bâzu
Canatacuzino de aviaia civilă și militară, de zbor și
acrobaie, pentru care a făcut o mare pasiune. La 22 iunie
1941, momentul declanșării operaiunilor militare ale
României, avea gradul de locotenent și funcia de șef a
Grupului TransporturiAeriene ale armatei române.
Deosebit de interesante sunt informaiile
referitoare la familia acestuia, adică prima căsătorie cu
Georgeta Diamandi, apoi cu sora acesteia Anca
Diamandi, dar și căsătoria ulterioară cu actria Nadia
Cantacuzino. Paralel sunt prezentate și performanele
aviatorilor români, desigur și ale lui Bâzu, în perioada
1930-1941, la mari concursuri aviatice, la spectacole
aviatice și la stabilirea de recorduri naionale și mondiale,
ceea ce a făcut să crească faima aviaiei și a aviatorilor
români în străinătate.
Începând cu capitolul unsprezece, autorul
urmărește participarea lui Bâzu și a grupului 7 Vânători pe
frontul din Est. Este impresionantă cantitatea de
informaii pe care o dă autorul cării asupra misiunilor și
luptelor aeriene a acestui grup compus din: Ion Di
Cezare, Teodor Greceanu, Alexendru Șerbănescu, Ion
Milu și Bâzu Cantacuzino. Aici cititorul găsește realizate
pagini palpitante de descriere a unor misiuni pe timp de zi
și pe timp de noapte, dar și a unor lupte aeriene
crâncene în care viaa pilotului atârna de multe ori de tăria
și de măiestria cu care reușea să aterizeze având uneori
avionul avariat. Urmează foarte multe informaii
referitoare la bombardamentele americane și englezești
asupra Bucureștilor sau asupra Văii Prahovei, aciunile
aviaiei române aflate în inferioritate și, în special, ale
grupului 9 Vânători din care făcea parte și Bâzu. Un
capitol interesant se referă și la evacuarea celor aproape
1200 de piloi prizoniei și americani, după armistuiul de

la 23 august. Bâzu a primit importanta misiue de
evecuare a locotenentului colonel american Gunn la
baza din Foggia, Italia, sub numele de cod operaiunea
„Reunion.”
Începând cu capitolul 18 autorul trece în revistă,
oferind informaii extrem de minuioase despre
participarea multora dintre aviatorii români, atât pe
frontul din est și din vest: Petre Agarici, Romulus Bucșa,
Dumitru Deica, Ioan Di Cezare, Ion Dobran,
supravieuitor care a participat și la manifestările de la
Jilavele, Mariana Drăgescu, Vasile Gavriliu, Costin
Georgescu, Tudor Greceanu, Ion D. Ionescu, Ion Milu,
Mihai Pavlovschi, Alexandru A. Păun, Ion Popescu Oiă,
Alexandru Popișteanu, Alexandru Șerbănescu,
supranumit de către colegi „cel mai viteaz vânător”,
având peste 600 de misiuni de luptă și mort în condiii
tragice, Sorin Tulea, Mihai Onicioiu, toi având zeci sau
sute de misiuni, muli distinși cu ordinul „Mihai Viteazul”,
ordinul „Virtutea Aeronautică de război” sau „Crucea de
Fier”.
La 10 mai 1945 îl găsim pe Bâzu Cantacuzino
cu gradul de maior, dar și disponibilizat din cauza unei
căsătorii cu evreica Nadia Herescu Goldenberg,
considerată de către autorităi inoportună. Va îmbrăișa
meseria de șofer, de pilot civil cu gând ascuns de a părăsi
ara, desigur supravegheat. Situându-se sub protecia
Anei Pauker, pe 1 noiembrie 1948 primește totuși un
pașaport și, odată plecat, va trimite o ultimă telegramă
companiei aeriene sovieto -române TARS care-i făcea
șicane: „Răspuns tratamentului ce mi-ai aplicat, rog
considerai-mă demisionat. Constantin Cantacuzino.”
De aici încolo va urma un periplu destul de lung prin
Occident, prin Elveia, Italia, Frana, Spania, efectuând
zboruri acrobatice demonstrative adică un exil plin de
privaiuni, neîmpliniri și renunări. A fost cavaler al
Ordinului „Mihai Viteazul.” Va fi înmormântat pe data de
26 mai 1958 în Cimitirul Municipal Almudena, de 120 de
ha, din capitala Spaniei.
Ultimele două capitole au o semnificaie aparte,
întrucât autorul sintetizează elementele eseniale ale
biografiei acestui „As al Așilor”, cum era numit în presa
epocii, evideniind personalitatea și calităile sale morale
și profesionale. Constantin M. Cantacuzino „Bâzu” a
participat la 470 de misiuni în teritoriul inamic, la 220 de
lupte aeriene și având 60 de victorii omologate. Într-un
clasament al aviatorilor din lumea întreagă ai acelor
vremuri, cu avioanele doborâte se găsește pe locul 6.
Finalul cării este emoionant prin emoionantul mesaj
trimis spre cititor în legătură cu acest aviator erou:
„Constantin M. Cantacuzino s-a remarcat prin
multilateralitatea domeniilor în care s-a specializat,
înmănunchind în persoana sa pilotul din aviaia civilă, din
aviaia militară, aviatorul acrobat, zburătorul în condiii de
noapte, fără vizibilitate, dar și cel care executa cu avionul
evoluii riscante, la câiva metri, razant deasupra solului.
Ceea ce este important de îneles pentru noi toi rămâne
de la Constantin M. Cantacuzino exemplul unei viei și a
unor fapte demne, a unui spirit altruist, al unui patriot plin
de încredere în forele și vitalitatea poporului său.”
Lectura contenește, urmează fireștile reflecii.
Urmărești sursele bibliografice, peste 70 și te gândești la
minuiozitatea și acurateea cercetării. i-au trecut sub
ochi 42 de reproduceri foto, cu explicaiile de rigoare.
Scriitorul are grijă să adauge în final și un dicionar de
termeni aviatici.
O carte monument, de fapt, un monument al
monumentului în care intră în simbioză și în vibraie cele
două pasiuni: pasiunea aviatorului erou și pasiunea
scrisului, având un numitor comun, PATRIOTISMUL
neostentativ care a străbătut întreaga viaă a pilotului, și
deopotrivă, întreaga carte a scriitorului-istoric. Ambii,
modele de urmat pentru generaiile de azi și pentru cele
ce vor veni.
Titi DAMIAN

Eu, visurile și viaa
Lungile minute petrecute în faa oglinzii nu mi-au spus încă
nimic. Reflexia mea e mută. Chipul arată ca al tuturor și
totuși încerc să găsesc ceva al meu. Poate buzele destul
de cărnoase, poate nasul de tip roman sau poate ochii care
mi–au dat porecla de ”Chinezoaica”, poate ei chiar îmi
aparin. Dar care-i importana lor ? Mai sus, mai jos, mai
mici sau mai mari, au același rol. La urma urmei, ceea ce ne
face să nu fim ceilali nu este decât o diferită poziionare a
organelor de sim. Astfel că nu pot spune decât că
adolescenta pe care ai văzut-o de mai multe ori mergând
spre școală, ei bine, eu eram aceea. Dacă privea în gol,
dacă avea ambele toarte ale ghiozdanului pe umeri și dacă
nu avea pe nimeni vizibil cu care să vorbească în drum
spre școală, atunci, cu sigurană, eram eu.
Cred că tot ce v-a putut surprinde la înfăișarea
mea este lungimea părului. Nu am de gând să bat vreun
record cu el. Pur și simplu mă simt mai în siguranţă când
firele îmi înconjoară faa ovală și când îmi înfășor degetele
cu ele, într-un joc involuntar.
Toate celelalte lucruri surprinzătoare la mine nu se
găsesc la suprafaţă. Aşa cum cochilia zgâriată și
nearmonioasă a unei stridii ascunde în interior o perlă, la
fel și eu ascund ceva de neimaginat dedesubtul acestui
trup material. Perlele mele nu sunt altceva decât visurile, și

LA ANIVERSAREA LUI
EMINESCU
De opt ani, Colegiul Naional ” Mihai Viteazul” din
Slobozia îl aniversează pe Mihai Eminescu prin organizarea
Concursului Regional de Creaţie Literară / Eseuri care îi poartă
numele marelui poet.
Acest proiect educaional și-a propus, de la prima
ediie, să evoce personalitatea poetului Mihai Eminescu, nu
prin “cuvinte goale ce din coadă au să sune”, nici prin activităţi
formale care să nu rezoneze în sufletul tinerilor, ci prin
transpunerea elevilor în situaţii creative, inventive, adaptate
personalităţii acestora.
Concursul a fost cuprins în Calendarul Activităilor
Educative Regionale și Interjudeene 2016, la poziia 972, și
este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa,
Casa Corpului Didactic Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO
“Ionel Perlea” – Ialomiţa.
Anul acesta, au participat elevi din 20 de instituii
școlare liceale, din 17 judee, Concursul având două secţiuni:
I.creaţie literară : poezie, proză II. eseu cu tema: ”Interferenţe
eminesciene în literatura română şi în literatura universală” /
”Eminescu - între mitizare şi denigrare”, având ca repere citate
referitoare la biografia și opera poetului.
Juriul, format din prof. Stan Loredana, prof. Tender
Cristina, prof. Stan Loredana, a apreciat că la seciunea creaie
literară lucrările elevilor au demonstrat sensibilitate, talent în
exprimarea gândurilor și sentimentelor, prin mijloace artistice
originale. Elevii se raportează la modelul eminescian, încercând
să meargă pe urmele maestrului, dar și intrând într-un dialog
sui-generis, dincolo de timp, cu opera poetului. Liceenii se

nu sunt deloc puţine. Se spune că vărsătorul este cel mai
visător semn zodiacal. De data aceasta, planetele și
stelele au avut dreptate, căci nu e ceva mai plăcut pentru
mine decât visatul, bineînţeles, cel cu ochii deschişi.
Câteodată am impresia că aparţin mai mult acelei
lumi decât acesteia. Acolo am tot ce aici îmi lipseşte. Ce-mi
rezervă viitorul în această lume? Probabil că timp pierdut în
fata unui computer, în biroul rece al unei întreprinderi sau
corporaii. Un destin cam crunt pentru cineva care credea
că frunzele copacilor foşneau sub puterea mâinilor ei sau
care era sigură că oamenii s-au născut pentru a fi copii,
părinţi sau bunici. Niciodată n-aș fi crezut că omul trece
prin toate cele trei etape, dacă nu observam că fetia cu
tipica uniforma albastră a ajuns până la vârsta de 16 ani și
că nu se opreşte din crescut, încălcându-și astfel propria
teorie. Nu înţelegea că este prea visătoare pentru o lume
atât de reală și de limitată. Nici acum n-a
îneles…Continuă în zadar să rememoreze amintiri din
tainica copilărie cu speranţa că timpul va spune: „Gata! E
momentul să merg și înapoi. Tu, doar spune-mi unde să mă
opresc!”.
Puină doză de raţiune îi spune că e imposibil, dar
ea este convinsă că va sosi un moment când satul bunicilor
o va primi înapoi și o va lăsa din nou să fie o copilă. Copila

aceea care în drumul dintre agitaţia oraşului și liniştea
satului nu făcea decât să admire pământul aplatizat și
întins, cultivat cu cereale, acelaşi pământ fără de capăt
care îi punea la muncă bunicii și care, într-un mod
necunoscut, o definea. Vag reuşeşte acum să reconstituie
imaginea prafului lăsat în urma căruei, a fântânii de la
fiecare cotitură de drum sau a bostanelor paznicilor de
pământ. Se simte fericită că și-a început viaa acolo, că a
văzut, mirosit și auzit câmpia. O cuprinde nostalgia,
gândindu-se că acum este mare și ca toate aceste
momente continuă să se îndepărteze. Din acest motiv se
închide adesea în propria lume unde-i ine companie un
sine la fel de tăcut și de bun.
Antisocială pentru unii, ursuză pentru alţii, dar
minunată pentru mine. De ce să vorbesc despre o lume pe
care ceilalţi nu o înţeleg? De ce să-mi pierd timpul cu cei
care simulează că deţin profunzime și sensibilitate? De ce
să fac asta dacă un gând o desparte pe adolescentă de
lumea ei?

despart cu tandree de opera eminesciană, nesfiindu-se să
folosească tehnici de creaie modernă, un limbaj frust, al
acestor vremuri. Se întâlnesc dominant în poeziile elevilor
versuri lipsite de norme prozodice, abandonând rima sau
”iambii suitori, troheii, săltăreţele dactile”. Tematica poeziilor
este adaptată acestei vârste: iubirea, natura, oniricul, lumile
fantastice.
Eleva Liceului ”Regina Maria” din Dorohoi, Renata
Müler, deinătoarea premiului I, a exprimat în versuri sensibile
crezul său care amintește de modelul eminescian: ”Blestemul
existenei mă macină-nsutit/Căci, în zadar, bătut-am la poarta
nemuririi./Mă descompun în straiul omenesc, neobosit/Și îmi
repet mereu, în nebunie,/Să nu mă înspăimânt de glasul firii.”
Elena Diana Câmpanu, elevã a Școlii Centrale din București
(premiul al II-lea ) dã glas iubirii adolescentine, cu ecouri din
Nichita Stãnescu: ”Dacă ieri mi-ai fi sărutat vârful urechii
drepte/Aş fi înnebunit de tine,/Dar cum n-ai făcut-o,/Și pentru că
de când te ştiu am doar zile de ieri,/Încep să cred şi-n ziua de
mâine.” Enache Andra-Elena, elevă a Liceului Teoretic „Carmen
Sylva” din Eforie Sud, (premiul al III-lea ) dialogheazã și ea cu
modelul stãnescian:” Să stăm de vorbă,/Să fim ateni,/Să fim
înelepi./Da, sunt îndatoririle noastre,/Ale
oamenilor./Totdeauna stau de vorbă,/Sunt ateni,/Sunt
înelepi,/Până când/Le iese în cale,/O floare./Atunci ei
iubesc,/Vorbesc despre dragoste,/Nu sunt ateni,/Și nu sunt
înelepi./Pentru că în dragoste/Nu trebuie decât/Să iubești.”
Irina Ion (Colegiul Naţional „Ion Neculce” din București),
George-Sebastian Găinaru (Colegiul Naional ,,Vasile
Alecsandri” din Galai) și Mihai Vulpe (Colegiul Naional ” Mihai
Viteazul” din Slobozia) au obinut meniuni, abordând în creaiile
lor problematica existenială, tratată în monologuri lirice,
confesive. Andreea-Maria Deaconescu (Liceul Teoretic “Iulia
Zamfirescu” din Mioveni,) Vlãdu Bãlan (Colegiul ”Mihai
Eminescu” din Bacău), Anamaria Angelescu au primit premii
speciale, juriul apreciind dezinvoltura limbajului poetic și
spontaneitatea emoiilor.
Prozele elevilor premiai sunt dovada unor lecturi
bogate și a unei culturi adaptate vârstei. Sunt de lăudat eforturile
acestora de a găsi teme literare atractive și a de fi conectai la
problematica lumii contemporane. Se observă propensiunea
pentru proza subiectivă, confesivă, dar și plăcerea de a povesti,
de a evada în spaii reale sau imaginare, de a pleda pentru valori
umane general valabile. Elena Vochiu (Colegiul Naional
”Mircea cel Bătrân”din Râmnicu Vâlcea,) a primit premiul I
pentru proza”Oceanide”, în care transmite un mesaj vibrant
legat de importana cărilor, amintind de prozele lui Carlos Ruiz
Zafón. Elena Daniela Vîrtejanu (Școala Centrală din București)
a fost recompensată cu premiul al II-lea pentru pentru
frumuseea limbii și stilul narativ alert, modern, din prozele
”Parfum de altădată”;” Iarna mea”. Elena Diana Câmpanu, elevã
a Școlii Centrale din București a primit premiul al III-lea pentru
arta portretului literar din prozele ” Muma” și ” Alter ego”.
George-Sebastian Găinaru (Colegiul Naional ,,Vasile
Alecsandri” din Galai), Renata Müler (Liceul ”Regina Maria” din
Dorohoi), Bianca Sîrbu (Colegiul ”Mihai Eminescu”din Bacău)
au obinut meniuni, pentru abordarea problematicii

adolescenei. Premii speciale au primit Tudorie Daniel Jr.( Liceul
Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” din București), Roxana
Romaniuc (Colegiul Naional ” Mihai Viteazul” din Slobozia),
Andreea Georgiana Vlăsceanu (Liceul de Arte ”Ionel Perlea” din
Slobozia) pentru arta narativă și limbajul modern din prozele lor.
Eseurile premiate, dedicate operei și vieii lui Mihai
Eminescu, dovedesc o amplă documentare, capacitate de
sinteză și de analiză, tehnici de argumentare care dovedesc
actualitatea poetului. Este de apreciat efortul profesorilor
coordonatori de a stimula talentul creativ al elevilor în a găsi
interpretări cât mai originale ale operei eminesciene și de a
înelege mesajul profund al operei marelui poet. Diana –
Ştefania Grigorescu, elevă la
Colegiul Naional ” Mihai
Viteazul” din Slobozia (premiul I) a analizat influenele
horaiene din opera eminesciană:”Începând cu Horaţiu, care îşi
construieşte întregul fundament existenţial pe bucuria de a trăi
plenar, dar in spiritul simplităţii, şi continuând aproape două
milenii mai târziu cu romanticul Mihai Eminescu, suflet martirizat
de trăiri conglomerate, dar care, paradoxal, preia viziunea
ataractică a predecesorului, se conturează mai mult decât un
mod de a privi lume: o irepresibilă chemare de evaziune din
haosul mundan, în oioasa înălare a sinelui.” Cristian Mihalea,
elev la Colegiul Naţional „Ion Neculce” din București (premiul al
II-lea) a scris un eseu cu titlul ”Mihai Eminescu – sub umbra
geniului, cântă glasul eternităţii” abordând influenele exercitate
asupra operei poetului, pornind de la citatul lui Alex. Ștefănescu,
dat ca reper în regulamentul Concursului. Dumitru Dincă, de la
Liceul Tehnologic din Halînga, jud.Mehedini (premiul al III-lea) a
analizat poezia eminescianã de introspecie. Bianca Florentina
Matei (Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia), Flavia Mincu
(Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” din Slobozia), au primit
meniuni pentru analiza poemului ” Luceafărul” și pentru eseul
”Asceza către seninătatea apolinică”. Ioana intea (Colegiul
Tehnic “Lazăr Edeleanu” Ploiești), Georgiana Comărniceanu
(Colegiul Naional ” Mihai Viteazul” din Slobozia ), Andrada
Toma (Colegiul Naional ” Mihai Viteazul” din Slobozia), Alin
Pahonu (Colegiul Naional ” Mihai Viteazul” din Slobozia) au
primit premii speciale pentru eseuri care au tratat problematica
mitizării și a denigrării lui Eminescu.
În concluzie, Concursului Regional de Creaţie Literară
/ Eseuri ” Mihai Eminescu” este un câștig pentru comunitatea
școlară și pentru comunitatea locală. Elevii îşi formează şi
valorifică competenţe în planul creativităţii, au ocazia de a
cunoaște creaiile tinerilor din alte licee, astfel creându-se un
climat de emulaie, în rândul participanilor la acest proiect.
Festivitea de premiere a Concursului Regional de
Creaţie Literară / Eseuri ” Mihai Eminescu”, ediia a VIII-a, a avut
loc în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Culturii
Naionale de către Biblioteca Judeeană ” Ștefan Bănulescu”
Ialomia.
Mulumim tuturor instituiilor partenere pentru sprijinul
acordat în derularea proiectului.

VIRGINIA CHIRCA, elevă în clasa a X-a,
Colegiul Naional ”Mihai Viteazul” Slobozia,
PREMIUL al II-lea la Concursul Judeean de Creaie
Literară ”Dor fără saiu”

prof. Loredana Stan

