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Editor

HELIS

Asociaţia culturală

E noapte și-mi pare...

E noapte cu stele, o lună deșartă,
Pășesc printre ramuri de finic și măslin,
Aș vrea să trec dincolo, nu-i nicio poartă
Și-n aer se vântură săge�i cu venin.

În lume e-aproape de primăvară,
Se schimbă pământul, iar florile cresc,
În gură am gust de trădare amară.
E noapte; și-n gânduri cuvinte-amu�esc.

În grădină, măslinii par adormi�i,
De parcă și ei așteaptă minunea,
Cu frunze tăcute ascultă smeri�i
Un glas ce-și înal�ă la cer rugăciunea.

Triste�i mă apasă, eu nu le-n�eleg,
Mă scutură friguri, e aerul greu,
Pare că cerul se cutremură-ntreg.
E noapte. Și-mi pare că Iuda sunt eu.

Florentina Loredana DALIAN

Adagio

întotdeauna mi-au plăcut umeri tăi triști
bra�ele atârnând a lene obosite de nuntă
ori buzele crăpate de dorin�ă
pielea nădușită cum mirosea a frumos a femeie
încăpeai toată în sufletul meu
cum dormeai într-un col� cu capul rezemat de o
adiere

ești ca o floare știai
vei înflori divin sub dezmierdările mele
și eu ca o boare cu pielea felină te voi cotropi
ușor
te voi învălui și �intui cu multă candoare
și-n cer te voi urca încet cu dor câtă splendoare
răbdare doar atât î�i cer

am să te ascund în căușul palmei mele
și am să te acopăr cu săruturi și iubire
să nu te pierd și nimeni să te fure
aș înnebuni doar să te știu în alte bra�e
să înflorești să te înal�i în zări străine
am să te prefac în vin în pâine
sălbatic am să mușc din tine
și vinul am să-l sorb pe tot cu lăcomie în neştire

eu zic să zbori cât încă mai ai aripi
să nu sfârșești în bra�ele mele ca în lan�uri

Petre Ioan Cre u�

DACIA - 1984

Și eu sunt „Dacia”! Parafrazez astfel sloganul "Je suis
Charlie" și îl adopt post-factum în numele libertă�ii mele de
exprimare și al rezisten�ei cronice la indiferen�a memoriei.
Debutat de această editură, mi s-a permis intrarea în
Uniunea Scriitorilor prin căr�ile apărute aici. Apoi, sub
conducerea revitalizată a lui Virgil Bulat, am func�ionat 4 ani
ca redactor asociat. DACIA ajunsese pe primul loc al
profitului în Jude�ul Cluj, printre societă�ile pe ac�iuni. De
aceea, Bulat trebuia suprimat și editura lui, lichidată.

Teroarea cenzurii ideologice a distrus cultura română,
rupând toate legăturile cu valorile interbelice în numele
„omului nou”, făuritor de nădejde al unei realită�i socialiste,
multilateral năucitoare, ce nu mai corela�iona nici cu

adevărul, nici cu măiestria artistică. Rezistam prin cultură!
Prin cultura altora. A noastră suferea, sub cel mai acerb
control. Și Gheorghe Ursu n-a mai rezistat. A decedat în
ghearele Securită�ii pentru cele câteva scrisori trimise
„Europei Libere“ și pentru că �inea de 15 ani jurnalul „epocii
de aur”! Un asasinat politic.

În 1977, când m-am mutat la Cluj, în noaptea cutremurului
din 4 Martie, am venit aici și pentru prestigioasa Editură
DACIA. Aveam deja câteva manuscrise, gata redactate. Nu
mă interesa publicatul accidental prin reviste, le consideram
pe toate doar niște traficări de propagandă rudimentară...
ceea ce și erau – pepiniere de activiști, sub îndrumarea
foștilor absolven�i ai Școlii de literatură! Eu voiam să
debutez liber, în for�ă, lucid, direct cu un roman de
actualitate, unul conectat sincer la via�a evidentă. Se numea
„Spini în aripile de șindrilă” și avea ca erou principal un

inginer constructor: zidurile ridicate de el ziua, noaptea i se
dărâmau. Radiografiam narativ o stare deja generalizată sub
comunismul nostru de paradă: indiferen�a! Nepăsarea anihilantă!
Tot în 1977 se destructura și Direc�ia Generală a Presei și
Tipăriturilor, adică odioasa cenzură, a treia putere de represiune
intelectuală după PCR și Securitate.

Eu nu prea știam cum să procedez: să mă duc, așa, la editură, și
să spun că sunt ăsta și am scris asta? Manuscrisele se depuneau,
se înregistrau, cineva le deschidea într-un târziu numai ca să le
închidă la loc... și să le respingă ca nepublicabile, deocamdată! La
biblioteca Teatrului Na�ional era Dna Luci, un om extraordinar. Îl
cunoștea pe Cubleșan, redactorul șef. M-a trimis la el. Foarte
amabil, mi-a primit manuscrisul și... culmea!

Victor NICOLAE
( New York)

(Continuare în pagina 13)

URZICENI 1 APRILIE 2017

Cenaclul literar- artistic „Dor fără saţiu” Urziceni la 40 de ani (1977 – 2017)

Lansări de carte
- Inculeţ Bălan, „Dragostea în limba română. Poezii”, ediţie îngrijită deAlexandru Buleandră, editura Helis, 2017;
- Lili Balcan, „Alte MOMENTE din viaţa oamenilor simpli de provincie, de ieri şi de azi”, editura Helis 2017; editura

Editgraph, 2016;
- Alexandru Buleandră, „Din Fondul documentar al Bibliotecii Municipale Constantin Ţoiu Urziceni”, editura Helis, 2017;
- Titi Damian, „Ruina”, vol.IV din ciclul „Muscelenii”, editura Editgraph, 2016.

Întâlnirea din 1 aprilie 2017, de la Biblioteca Municipală „Constantin Ţoiu”, s-a încheiat cu o petrecere cu lăutarii din
Urziceni. În pag. 3 găsiţi lista cu participanţii la acest eveniment. Cei subliniaţi sunt membri ai Cenaclului „Dor fără saţiu”.



Al. Buleandră, p. 1 – Crede�i că vor rezolva ceva birocra�ii de la
uniune?
Marius Stan, p. 1 – Natura umană, ce să-i faci?
C. Bunoaica F. M. Ciocea R.A. Ilie Ion Roșioru, p. 1; , p.1; , p. 5-7; , p. 7;
M. Falek Șt. Neagu Marin Ifrim Gheorghe Dobre, p. 7; , p. 9; , p. 14 ; , p.
20 - poe�i despre care am vorbit deseori, cunoscu�i de către cititorii
revistei, și care, deocamdată, nu au nevoie de prezentare, cu excep�ia
volumelor viitoare.
Titi Damian, p. 3 – Condolean�e pentru dispari�ia acestui mare prieten
al helisiștilor. A fost un prozator de marcă și o să-mi fie dor de căr�ile pe
care nu o să le mai scrie.
F. M. Ciocea, p. 4 – Un maestru al prozei scurte, unde asemeni
șampaniei, umorul �âșnește spumos, efervescent.
F. L. Dalian, p. 4 – Scriitoarea trăiește perpetuu o fără speran�ă
poveste de dragoste, doar în proză, sper?
Dina Cuvata Gheorghe Dobre F M. Ciocea, , . , p. 5 – Bune tălmăcirile.
Felicitări pentru extinderea geografică.
Lili Balcan, p. 6 – Cred că s-au adunat suficiente materiale pentru un
nou volum, nu-i așa?
P. I . Cre�u, p. 8 – ACOPERIȘURILE sunt o nouă abordare lirică.
Continua�i.
Incule� Bălan, p. 9 – Un poet de mare for�ă. Ne demonstrează odată
mai mult că poezia nu are vârstă Păcat că s-a stins așa de tânăr.
Marian Ștefan, p. 10, 11, 12 – Ne-a obișnuit d-l Ștefan cu pilde de

patriotism sau compasiune umană. Sper să ne �ină în priză mul�i ani de
acum încolo.
Adrian Bucurescu, p. 13 – Bărăganul misterios ascunde multe taine.
Deseori istoricii sunt frustra�i de incertitudinea specula�iilor, pornite
uneori de la dovezi efemere pe care lutul le furnizează accidental.
Mă gândesc că un istoric ar încheia un pact cu diavolul în orice condi�ii,
numai să arunce o privire în trecutul îndepărtat.
Gabriela Chivu Andreea Belu Virginia Chirică, p. 13; , p.17; , p.19 -
Fetele sunt mai introspective decât băie�ii, ne-o demonstrează cele trei
premiante ale concursului DOR FĂRĂ SA
IU, care posedă un talent
literar real.
Diana Dobri�a Bîlea, p. 14 - Domnul Dobre este un în�elept, iar atunci
când în�elepciunea este dublată de talent literar, talent icomensurabil,
rezultă un volum precum cel de fa�ă. Chiar dacă titlul este modest,
FRAGMENTE, nu trebuie să ne lăsăm înșela�i, volumul acesta „black”
este uriaș.
F. L. Dalian, p. 14 - A fost prima oară când nu v-am invidiat. Mi-am
umplut inima de frig și zăpadă pentru mul�i ani.
Paul Androne, p.15 - D-l Aurel Anghel s-a întrecut pe sine când a scris
PÂRNOD.
R. A. Ilie, p. 15 - Nu vom eradica niciodată acest sentiment care face
parte din natura umană. Ne naștem cu ea și o ducem cu noi în mormânt,
indiferent de credin�ele religioase.
g.alex, p. 16 - Cineva spunea că toate relele vin de la americani, și
poate are dreptate, dacă privim rela�iile interumane mai mult
avocă�ești, sistemul lor de asigurări medicale absurd și spiritul
consumatorist care-i transformă treptat în legume obeze. Într-o astfel
de societate rolul părin�ilor este mai mic decât al psihiatrului, iar noi ne
străduim din răsputeri să-i copiem, fără niciun fel de discernământ.
Mihaela Meravei, p. 16 - Probabil M. Meravei publică pentru prima oară
în HELIS, deoarece nu am mai întâlnit-o până acum în paginile revistei.
Este o surpriză plăcută, demonstrând încă odată că prin filtrul axiologic
al d-lui Dobre nu trec decât materiale de calitate.
Corneliu Antoniu, p. 16, 20 - Nici d-l Antoniu nu prea a publicat în
HELIS, dar dumnealui a fost în centrul unor evenimente animate de
helisiști. Poezia lui C. Antoniu devoalează o lume boemă, unde poetul
își trăiește solitar însingurarea, dar o face cu demnitate, ... demnitatea
în�eleptului.
Tudor Cicu, p. 17 – F.M. Ciocea este un mare maestru al prozei scurte.
După cum a�i remarcat poate aborda cu dezinvoltură teme banale,
până la predic�iuni S. F. veritabile, totul învăluit într-o aură de ironie și
umor.
Titi Damian, p. 18 - Destinul oamenilor uneori este legat de �ara în care
s-au născut, sau predestinat karmic. Și tatăl său a murit în urma unui
accident de automobil, dar Bâzu, cred, mai putea trăi câteva decenii
dacă situa�ia politică a României postbelice nu-l obliga să emigreze.
Loredana Stan, p. 19 - Felicitări! Merită să continua�i această nobilă
ini�iativă.

02.04.2017
Paris

Dan    Simionescu

Cărţi lansate pe 1 aprilie, la sărbătorirea celor 40 de ani de existenţă a Cenaclului "Dor fără saţiu".

NICOLAE ROTARU
CASA  PĂCATELOR

Nu citisem nimic scris de domnul Nicolae Rotaru, când,
iată, primesc această carte de proză scurtă care m-a
impresionat foarte plăcut. Umor incisiv, o în�elegere

profundă a naturii umane, un stil alert, volubil. D-l Rotaru este un
prozator nativ, care în paginile acestei căr�i se întoarce în lumea
satului natal, rememorând dintr-o perspectivă obiectivă, nu
faptele în primul rând, cât atmosfera empatică a comunită�ii
respective. Rememorează, dar și trăiește evenimentele
cotidiene, subliniind, cu tușe amar – ironice, disolu�ia vechilor

cutume.
Ștefan Trucală, povestitorul, este moștenitorul spiritual al
bătrânului Trucală, în�elept și ghiduș, memoria vie a genera�iei
lui. Dar privirea scormonitoare a d-lui N. Rotaru se oprește
deseori și asupra orașului acaparator Veselești – București,
unde asemeni bătrânului Trucală își asumă rolul justi�iarului în
conflicte minore, totul pastelat cu umor savuros, picant,
acaparator.
Citi�i cartea, merită cu prisosin�ă.

O4.04.2017
Paris

Dan     Simionescu

EMILIAN  MARCU
TOBELE  MUTE

Mai citisem romane care abordaseră drama etnicilor
moldoveni deporta�i în Siberia, după ocuparea
Basarabiei de către sovietici, etnici moldoveni și

autohtoni de na�ionalitate germană, arunca�i samavolnic în
antecamera mor�ii de la celălalt capăt al pământului.
Două din aceste căr�i le-am recenzat chiar : PĂDUREA DE
STICLĂ, scrisă de Marinela Porumb și TOTUL PENTRU TINE, a
lui Nicolae Dabija.
Emilian Marcu tratează altfel acest subiect. Deporta�ii nu au rolul
principal în drama siberiană, sunt personaje care interac�ionează
generic cu adevăra�ii eroi ai căr�ii: personalul administrativ al
lagărului și femeile singure ai căror so�i au dispărut pe front și
care au creat o lume aparte în satele captive ale Siberiei. În
Siberia stalinistă to�i locuitorii, indiferent de statut, erau înlăn�ui�i
aici, mai pu�in poate cei născu�i și crescu�i de genera�ii în
sălbăticia taigalei, care trăiau o altfel de libertate, mai mult o
simbioză intrinsecă cu natura. Dacă vre�i, cartea domnului Emilian
Marcu este un amplu poem închinat omului, care găsește resurse
pentru a supravie�ui în cele mai vitrege condi�ii, circumscriindu-și
un univers al său, un univers delimitat de „ glasul ” tobelor mute.
Este un roman bine construit, care nu exagerează detaliile, firesc
și uman.
Secretul nara�iunii d-lui Marcu stă în lirismul debordant care
impregnează paginile de la început până la sfârșit, un lirism indus
și sim�it, nu exprimat, iar asta este o artă pe care numai un scriitor
de for�ă o poate stăpâni. Citi�i cartea, ve�i deveni mai puternici și
mai apropia�i de semenii voștri!

Paris
03.04 .2017

Dan Simionescu

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

Zăpezile
cu cântece m-or ninge

HELIS, ianuarie – februarie 2017



Diaspora literară: Misteriosul caz al scriitorului argentinian
de origine română Antonio Rodriguez de la Muerte

Î
n decembrie 2016 descopeream într-unul dintre sutele
de rafturi de arhivă ale Bibliotecii Universităţii din Buenos
Aires câteva microfilme ale unei reviste-samizdat de

science fiction tipărită în anii '80, una dintre zecile de publicaţii
neoficiale care vedeau lumina tiparului (sau a
fotocopiatoarelor XEROX) în epocă în spaţiul latino-
american. �n sumarul revistei am găsit și ceea ce editorii
promiteau pe copertă a fi romanul în foileton al scriitorului
Antonio Rodriguez de la Muerte. Autorul se prezenta în
șapoul fragmentului de roman drept un emigrant român care
se stabilise în Americas imediat după cel de-al doilea război
mondial.

La finalul fragmentului de roman (despre care voi vorbi în a
doua parte a articolului de faţă), redactorul-șef al revistei în
cauză-UFO 2990, Pedro Corelli, dezvăluie câteva detalii
biografice despre Antonio Rodriguez de la Muerte. Aflăm,
așadar, că numele real al lui de la Muerte este unul românesc,
Gheorghe Adrian, iar că aventura lui pe continentul sud-
american a început la sfârșitul anilor '40, când a emigrat din
România. Deși apropiat de cercurile artistice anarhiste din
interbelic și de grupurile de studenţi cu înclinaţii austro-
marxiste din București, De la Muerte avea o pată “la dosar”
care ar fi putut să-l coste libertatea: era fiul unui mare

industriaș român (Corelli menţionează că industriașul,
membru al unei familii boierești din Ialomiţa, ar fi exploatat
în arendă mii de hectare de pământ în Câmpia
Bărăganului). Așa că tânărul nostru literat a ales să plece
cât mai departe de noile realităţi “roșii” din patria-mamă,
mai exact în Buenos Aires, pe care-l descrie (prin
intermediul redactorului-șef Corelli) drept “pânza lui de
păianjen în care se simte confortabil”. Aici Corelli pune
punct prezentării și promite că revine cu un interviu al
autorului în numărul următor al revistei. Din păcate, al
doilea număr al revistei nu avea să mai apară. Până voi
avea mai multe informaţii despre acest enigmatic autor
argentinian de origine română, voi expune o scurtă
interpretare critică a fragmentului din romanul ElAstrolabio.

El Astrolabio: Povestea unei aselenizări deșarte

„Cântă, zei�ă, triste�ea ce-l cuprinse pe Diego Anmacha
Greaua triste�e ce lui mii de-amaruri i-aduse”

Î
ncepând cu aceste două versuri preluate din Iliada, El
Astrolabio se arată de la bun început o operă aproape
postmodernă, un amestec de absurd, real, ireal, suprareal

și hiperreal. Romanul, asemenea vie�ii lui Rodriguez de la
Muerte, se vrea a fi greu de descifrat și greu de identificat.
Science fiction în forma să cea ma pură, fragmentul din UFO
2990 pe care Rodriguez de la Muerte l-a lăsat posterităţii stă
sub semnul duplicită�ii, al scrierii și rescrierii eterne.
Senzaţia de rescriere şi de definitivare narativă e, în viziunea
mea, mai pregnantă decât aceea firească unui demers de
critică literară. Iar levitaţia discretă a pasajului care
înlocuieşte un alt pasaj pare mai curând o nivelare după
contur fix şi un gest de precizie topografică. Cum anume? Ei
bine, dacă începem lectura după un algoritm heraldic, adică
de la mini-capitolul dedicat nimănui altcuiva decât lui Onan și
destinului lui deprimant - sinonim, nu-i așa, cu păcatul și
singurătatea -, ne vom lămuri întrucâtva.
Incipitul poveștii este marcat profund de aselenizare, și
descrie ntr-un stil confesional primii pași făcu�i pe lună deî
cosmonau�ii nord-americani într-o realitate paralelă, unde
programul de aselenizare începuse nu în 1969, ci în
romanticii ani 20, o epocă de profunde experienţe revelatoare
pentru tânărul anarhist bucureștean de la Muerte. În opinia
scriitorului, Luna, Selena, mama vrăjitorilor și a poe�ilor a fost
etern marcată și desfigurată de cosmonauţi. Eterna muză a
visătorilor de pretutindeni, adusă în mundan de figura priapică
a lui NeilArmstrong.
În afara faptului istoric în sine, aselenizarea reprezintă un
ceremonial atroce în care se încorporează o „fantasmă” a

subconştientului: sacrificiul Tatălui totemic, despre care
vorbea Freud, paricidul ancestral şi înlăturarea limitelor
„morale” pe care Tatăl le impusese „principiului plăcerii”.
Fragmentul din Astrolabio nu este, însă, lipsit de autoironie
sau de nerv critic. Deși autorul redă într-un mod autentic și
credibil formatul jurnalului cotidian al unor obsesii autoerotice,
a unei cronici intimiste și ostentativ narcisiste, marcată de
figura singulară în imaginarul sud-american a quixoticului
Diego Anmacha, pe alocuri se simte în vocea auctorială
persiflarea, postautoeroticismul, naratorul scrie conștient
despre ridicolul actului său “confesional”.
Un pasaj fascinant pentru cititorul avizat apare la finalul primei
părţi, în care Anmacha simte deja însingurarea la care s-a
autocondamnat atunci când propria sa trufie l-a îndemnat să-
și ia ca singură amantă Luna însăși:
„Pentru fiecare examinare contrastivă, astrolabul descoperă
câte ceva nou, chiar dacă acel ceva pare de ordinul
infranuanţei încapsulate în faldurile textuale, sesizabile doar
de către împătimiţii benedictini care stăruie pe analizarea unei
simple mângâieri preţ de pagini întregi.”
Vedem aici două tendin�e absolut contradictorii, dar
indisolubil legate una de cealaltă. În primul rând, vedem
filozoful-rege, scos din lume și care, tentat de aceasta din
nou, face proba autosuficien�ei sale, aidoma vărului său
balcanic, Nastratin Hogea care, pus fa�ă în fa�ă cu
carnalitatea ademenitoare a banchetului de la Isarlâc, arată
că este „trup și hrană sieși”. La fel, prin explorarea propriei
sale carnalită�i, făcând dovada propriei sale tandre�i, întoarsă
reflexiv asupra sieși, Anmacha se rupe de o lume ale cărei
preocupări au fost demult lăsate în urmă în traseul său
transcendental. Prin reflexie, ca într-un labirint din oglinzi de
la un bâlci, Anmacha se multiplică, se reproduce și devine,
citit în cheie metafizică, desigur, nesfârșit.
Cea de-a doua tendin�ă, egală și de sens opus, reac�ie
firească a universalizării lui Anmacha prin eliberarea de tabu
și chiar, putem spune, fetișizarea figurii lui Onan, este una de
rău augur la primă vedere. Anmacha riscă, așa cum vom
vedea în paginile care urmează acestui capitol, să afle, așa
cum oglinzile nu doar multiplică, ci și micșorează,
concetrează, că este mai pu�in decât își imagina că este, iar
că ștergerea grani�ei dintre sine și Univers nu este dificilă din
cauza faptului că sinele era de la bun început lipsit de
materialitate și de substan�ă.
Rodriguez conchide acest tour de force cosmologic cu un
capitol instrospectiv, unde înţelegem cu adevărat motivaţia
scrierii Astrolabului, legată strâns atât de evenimentele
politice din acea perioadă(anii tinereţii), cât și de trăirile
sale personale.

Radu DEMETRIADE
Universitatea din Buenos Aires, Argentina
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472

Mijeşte verdele-n zăvoi,
Dar iarna nu se lasă dusă.
De ce-ar fi vrajba dintre noi
De dulcele-ţi surâs răpusă?

473

Astăzi pentru prima oară
Cântă puiul de canar.
Peste mine se coboară
Ziua ta din calendar!

474

Fantoma albă s-a ivit din ceaţă
Şi, hialină, s-a pierdut în ea.
Am înţeles că într-o altă viaţă
Ai năzuit să fii mireasa mea!

475

Mormane de zăpadă se furişează-n cer
Ca-n iarna ce-o să vină mai pură să recadă.
Iubirile-mi trecute în veci de veci nu pier:
Sublime lecţii, Doamne, învăţ de la zăpadă!

476

Frumoasa doamnă iese în fiecare seară
Cam pe la ora patru să plimbe-un pechinez.
Privind-o simt cum timpul mă dă din el afară
Şi fără de restricţii mă face să visez!

477

Albiţi de nea doi lei de bronz coclit
Păzesc pustiul casei cu terasă.
Iubirii ce pe vremuri ne-a unit
Îi suntem amintire dureroasă!

478

Forează fântânarul pe-ndelete
În cremene şi nu dă de nimic.
De mine-mi este cu atât mai sete.
Cu cât trecutul nu mi-l mai explic!

479

Pe scripca veche fără nicio coardă
Ţes paingii marame până pier.
Dau timpul meu la foc redus să ardă
Şi mă întreb ce pot să-ţi mai ofer!

480

Forţează crivăţul cârligul
Uitat de văduvă netras.
Strângi zgribulită-n braţe frigul
Ce de la mine ţi-a rămas!

481

Anins intens. Zăpadă pură
S-a aşternut în cimitir.
Ai devenit deja natură
În faţa căreia mă mir!

482

Oraşul are drept repere
Trei cimitire de război.
Niciunul însă nu ne cere
În lutul lui pe amândoi!

483

Ce vrea să spună vântul care geme
Prin ruinatul azi castel medieval?
Pe vechi oglinzi scria cu ruj poeme
Când se-ntorcea spăşită de la bal!

484

Pe cârciuma dezafectată plâng
Trei giruete albe noaptea toată.
În soartă am pornit cu pasul stîng
Şi n-am ajuns la tine niciodată!

485

Pe Dunăre trec plauri albi de gheaţă
Şi bărci stinghere fug din calea lor.
N-am stat nicicând cu tine faţă-n faţă
Încât să-i fiu destinului dator!

486

S-au pierdut cu caii lor nomazii
În adâncul stepelor pustii.
Scot din faţa casei mele brazii,
Deşi nu mai cred c-ai să revii!

487

Moartea îndârjită bate-n poartă
C-un femur sticlos de armăsar.
Nu-mi mai dă restart această soartă,
N-ai motiv să vii pe lume iar!

488

Pensionat, poştaşul dă cu var
Pe ceea ce e număr la o poartă.
Încerc, ajuns la capăt de calvar,
Să-mi încropesc aici o altă soartă

489

Se străduieşte doliul să-i ţină
De cald în van peretelui pustiu.
Viaţa din mine-i zilnic mai puţină
Şi-ncep să uit c-am fost odată viu!

490

Statuia-n lemn visează putrezind
Că marmură va fi-ntr-o altă viaţă.
Că n-o să fiu uitat de tot pe grind
Mă amăgesc că fluviul îngheaţă!

491

În spatele bisericii-i un bar
Şi ambele clienţii şi-i dispută.
Rămân pe mai departe solidar
Cu starea mea confuză de derută!

492

Nestingheriţi ţes paingii perdele
După fereastra fostei apoteci.
Ţi-aş da toţi anii tinereţii mele
Pe strada armenască să mai treci!

493

Stau bulucite plutele de gheaţă
Cu pescăruşii ciotcă la ponton.
Te-am aşteptat un sfert de viaţă
Să ne topim cântând la unison!

494

Depozitul de grâu din fostul port
Azi găzduieşte zeci de duhuri rele.
Mă tot întreb cât o să mai suport
Să nu-mi divulg pornirile rebele?

495

Se înfruptă viespea hămesită
Din zemoasa pară ce-a căzut.
Îmi cultivi căderea în ispită
Din răgazu-n care m-ai văzut!

496

Într-o lume tot mai interlopă
Fanţii de obor la cărţi se pierd.
Coapsa ta de-a pururi penelopă
Ca Ulise nu ţi-o mai dezmierd!

497

Un cal cu coama tutunie
Paşte scaieţi în Făurar.
Trudesc în gând o poezie
La fel de greu ca şi cum ar!

498

Trec mănăstiri de gheaţă în aval
Şi insula cu plopi le iese-n cale.
Disting tic-tacul ceasului astral
În mersul sfânt al revenirii tale!

499

Cocorii de pe urmă zboară
Sub cerul tot mai indigo.
Mă străduiesc întâia oară
Să scriu poeme ca Hugo!

500

Cu cât năbădăiosul lumii râs
Irumpe nestrunit tot mai aproape
Cu-atât nu reuşesc să zic nici pâs
Când timpul nu mă mai încape!

501

La şapte ani îşi pierde locul
Sub cruce mortul nimănui.
Noroc să-mi secundez norocul
Nu am şi-l las în plata lui!

502

Păduri de brusturi şi pelin
Irump de-a valma pe ruine.
Mi-i trupul de morminte plin
Precum iubirea mea-i de tine!

503

Cu ciori pe case zgribulite
Agonizează Făurar.
Grăbit caisul îmi trimite
De dorul tău o floare-n dar!

504

Curg lacrimile unui câine
Tânjind după stăpânul mort.
Deja mă doare fostul mâine
Pe care nu mi-l mai suport!

505

Din moara astăzi amintire
Mai este groapa de sub scoc.
Bolnav de-atâta neiubire,
Îmi pun durerea sub obroc!

506

Şi mai vizibile sunt cuiburile după
Ce frunzele sub bruma toamnei cad.
De la o vreme greierii-mi destupă
Să-mi intre-n voie flautul de jad!

507

Sub soarele amiezii, minaretul
Zâmbeşte în paragină lăsat.
Vei fi uitat deja că sunt poetul
Ce inspirat te-a imortalizat!

508
Pe afişajul electronic din micul port dezafectat,
Bătrânul ex-pirat de fluviu imaginare cote scrie.
Cel mai adesea îmi închipui că inimile noastre bat
La unison după ce ritmuri vom fi trecut în poezie!

Ion Roşioru

Pantunuri

Ruralii

Satul românesc parcurge o dinamică greu de caracterizat.
Există însă în via�a actuală a satului românesc unele constante.
Mai întâi cea demografică. Popula�ia sătească scade, atât natural, prin
plecarea spre veșnicie a celor bătrâni, cât și prin plecarea din �ară a
tinerilor, în căutarea unor mijloace de trai mai bune decât la ei acasă.
Iar cei care locuiesc acum în sate românești nu mai sunt �ărani, nu mai
sunt săteni ca în trecut. În Dic�ionarul explicativ al limbii române (DEX),
satul este o așezare rurală a cărei popula�ie se ocupă în cea mai mare
parte cu agricultura, iar �ăranul este persoana care locuiește în mediul
rural, având ca ocupa�ie principală agricultura și creșterea animalelor;
persoană care face parte din �ărănime; sătean.
În concluzie, locuitorii satelor nu mai sunt �ărani. Locuitorii satelor sunt
rurali.

ărănimea era o categorie socială distinctă, după criterii economice, în
principal și doar în subsidiar, după spa�iul în care locuia, respectiv în
mediul rural.
Acum mediul rural nu mai este al �ărănimii, locuitorii din acest mediu au fel
de fel de ocupa�ii ori doar locuiesc la �ară, permanent sau temporar, dar își
prestează ocupa�iile în altă parte, de regulă în urban.
Azi, �ărănimea nu mai există, așa cum este definită în Dic�ionarul
explicativ al limbii române.Agricultura este din ce în ce mai concentrată, în
mâinile fermierilor și ale latifundiarilor, mul�i dintre ei nelocuind în satele în
care își au afacerile, iar micii proprietari de regulă practică și ei diverse alte
meserii ori au alte ocupa�ii, astfel că în sate nu prea mai sunt �ărani, fiind
înlocui�i treptat cu o popula�ie pestri�ă de localnici ce pot fi denumi�i rurali.
Mai sunt reminiscen�e de �ărani care practică diverse ocupa�ii, mici afaceri
și ceva – ceva agricultură. 
ăranii nu făceau afaceri. Singura lor afacere
era agricultura. Ei produceau roadele câmpului, din care o parte o vindeau
pentru a se între�ine pe ei și familiile lor.
Satul se schimbă și nu în bine. Se pierd îndeletniciri, se pierd tradi�ii, se
pierd identită�i. Se pierd oameni. Și ruralii sunt și ei din ce în ce mai pu�ini.
Unele sate au dispărut cu totul. E drept că satele se modernizează, dar
modernizarea se face haotic. Se construiește mult, dar prost, multe
construc�ii se fac în locuri nepotrivite, multe sunt inestetice și inutile, fără
vreo destina�ie, care rămân mult timp nefolosite.
S-au înmul�it construc�iile vechi care au devenit ruine. Asta este dovada
sărăciei și a faptului că cei ce le-au avut ori au murit, ori le-au părăsit,
plecând din sat. În sat predomină comer�ul. La sapă nu vrea să mai
meargă nimeni. Mai to�i vor să se facă negustori, meseriași. Serviciile
cresc pe zi ce trece. Satul e plin de prăvălii. Nu mai produce nimeni.
Produsele vin gata făcute de pe alte meleaguri. Sătenii, câ�i au rămas,
doar cumpără. Trăiesc din banii pe care îi câștigă în afara satului, ori din
diverse subven�ii sau din arenda de pe pământul pe care îl mai au, cât și
din pre�ul și ăla prost pe care îl primesc din vânzarea produselor agricole,
căci pia�a nu e deloc generoasă cu ei. Cumpără scump și vând ieftin. Așa
au sărăcit sătenii noștri.
Mai sunt și unii, dar din ce în ce mai pu�ini, care trăiesc din munci
ocazionale, lucrători cu ziua, la cei care nu pot ori nu vor s-o facă singuri.
În rest, totul e bine.
În sate crește numărul mașinilor, al vilelor și al caselor de vacan�ă. Crește
și numărul ruralilor veni�i din alte păr�i, cu interes ori că le-a plăcut loca�ia.
Mai sunt și cei pleca�i de mai mult timp la munci în afara �ării și care se
întorc cu bani și-și construiesc case ori își întocmesc gospodării. Se
reașează în locul din care au plecat și trăiesc un pic mai bine decât ceilal�i.
Ei sunt cei care își trimit copiii la școlile de la oraș, ori din străinătate .
Probabil, mi se va spune, în replică, că nici în occident nu sunt �ărani; dar
dacă în vest �ăranii nu mai sunt ca un efect al dezvoltării, la noi, �ăranii nu
mai sunt nu ca efect al dezvoltării, ci ca urmare a sărăcirii popula�iei.
Fiindcă �ăranii nu erau săraci. E drept, nu erau nici boga�i, dar ei aveau
unde și cu ce munci, aveau o oarecare bază materială. Acum, ce a mai
rămas din �ărănime se adâncește în sărăcie; nu mai au unde și cu ce
munci și umblă aproape fără șansă, după un loc de muncă .
În sate puterea economică e a fermierilor, atâ�ia câ�i mai sunt și mai ales a
latifundiarilor, care îi înghit încet-încet pe fermieri și satul cu tot ce are în el.
Sătenii își pierd mijloacele de trai, devin for�ă de muncă ieftină și
disponibilă, căci muncile cu sapa dispar treptat, culturile făcându-se pe
suprafe�e mari și cu mașini cu bordul computerizat.
Cam ăsta este satul nostru, în mare parte a �ării.
Aici și așa trăiesc ruralii.

g.alex



Galeriile de artă

Când a simţit atingerea de pe umăr, David nu a tresărit; se
aştepta. Hotărâseră să se vadă la prânz, la un restaurant
din apropierea galeriilor de artă. Venise de zece minute şi

se aşezase la singura masă liberă.
-Ce aglomerat e! – şi Ania a lăsat geanta pe scaunul de lângă ea.
Arăţi bine, Dav. Aseară eram obosită. Spune-mi ce faci. Spune-mi
tot ce faci! Mi-a fost .. , de fapt, ne-a fost dor de tine. Paul nu
vorbeşte, dar eu îl aud. Nu se poate ascunde.
-Ştiu. Uneori îmi aduc aminte de toţi anii trăiţi alături de voi şi parcă
nu-mi vine să cred că au existat. Am fost un om norocos să vă am
alături.
-Hai, gata! Lasă melancolia asta pentru mai târziu. Zi-mi ce faci!

David o privea de parcă ochii lui o ţineau în braţe. Pentru el, Ania
era ca o fereastră deschisă; semnul a ceea ce fusese şi el cândva.
„Nimic nu este mai trist în această lume, decât să-ţi aduci aminte
de clipele fericite.” Cine să fi spus o aşa prostie! Simţea cum îi
revin amintiri pe care ar fi trebuit să le uite de mult, şi deşi nu le
dorea, liniştea lor i se aşeza protector peste toate gândurile din
ultima vreme.
-Lucrez! – a spus el, ca şi cum ar fi vorbit despre zburat.

Nu au trecut nici cinci minute şi îi povestise aproape tot; despre
Alfred şi despre felul lui de a rezolva problemele prietenilor; despre
cioplitul pietrelor alături de noii săi colegi; despre Teodot şi maladia
lui curioasă. Povestea nu avea nimic în comun cu realitatea, ba
chiar fusese ticluită în sensul de a o ascunde. Oamenii şi
întâmplările lor puteau fi oricând verificate şi declarate ca fiind
adevărul gol-goluţ, numai că nimic din relatare nu făcea referire la
el, decât ca imagine. Ştia că Ania nu va cuteza să-l întrebe mai
mult decât voia el să spună şi avea siguranţa că nu va fi
deconspirat. Nici Ania nu se aşteptase nici o clipă la altceva.
Acceptase convenţia în ceea ce priveşte ascunderea trăirilor,
reale sau inventate, şi ca să-l protejeze pe David, dar în primul
rând pe ea. Dav nu avea timp şi pentru cei din jur, aşa că nu bănuia
nimic, aşezându-se doar pe el în centrul universului.

La prima pauză, între două propoziţii, Ania a simţit nevoia să-l
apere şi a preluat ea obligaţia discursului, ca şi cum ar fi fost
invitată să facă asta. I-a vorbit despre mica lor firmă de parcă era
un copil de care fusese rugată să aibă grijă.
-Paul nu vrea sub nici un chip să mai luăm pe cineva. El zice că nu
este nevoie, deşi mă gândesc că o face aşteptându-vă pe voi; pe
tine şi pe George. Ori voi… Dar ne descurcăm. Nu mai luăm decât
contracte pe care le putem duce. Înţelegi ce vreau să spun.
Folosim mai des proiectarea asistată şi asta e!

Ţinea coatele pe masă ca şi cum ar fi vrut să fie mai aproape de
el. Vorbele erau spuse repede, cu exactitatea unor formule
matematice. Când cuvintele au fost rostite cu mai multă grijă, era
deja vorba despre altceva.
-Să ştii că acolo, la.. ea, totul este aşa cum trebuie. Să nu-ţi faci
griji.
-Nu-mi fac.
-Vezi că ţi-am mai pus în cont o sumă. Ai aici, şi îi aşeză în faţă
două pagini acoperite cu semne şi cifre, un extras de cont la zi. Mă
rog, de ieri dimineaţă. Ţi-am pus şi pe card ceva, deşi pare că nu
prea ai avut nevoie de bani.

David doar o privea. Ar fi vrut să-i spună că nu-i trebuie, că are
suficienţi, dar şi-a dat seama că ar fi făcut-o în zadar. Ania nici
măcar nu l-ar fi ascultat, fiind convinsă că David are nevoie de
ocrotirea celor din jur şi mai ales de a ei.
-Tu pentru asta ai venit?
-Sigur că pentru asta! Trebuia să văd ce faci; să te privesc în ochi şi
să aflu singură. Te ascunzi, David, aşa cum ai făcut mereu. Tu ce
crezi!? Că ai plecat şi gata, că toată durerea e numai a ta şi ceilalţi
ar trebui să respire uşuraţi!? Uneori mă faci să cred că toată
bunătatea ta vine de fapt dintr-o formă necunoscută de egoism.
Elena a fost şi a noastră. Şi noi am iubit-o.

Tonalitatea vocii a urcat, apoi a coborât treptat. Ultimul cuvânt,
Ania l-a rostit în şoaptă. Nu voia să-l supere pe David.

Au băut doar câte o cafea, deşi era ora dejunului şi mesele pline
în jurul lor.
-Mai este ceva.. , şi Ania i-a prins palma sub palma ei. Nu am vrut
să-ţi spun la telefon pentru că .. Adevărul este că nu ştiu de ce nu
am făcut-o. Nu e mare lucru; am aici, la Galeriile de Artă, şi a făcut
semn spre fereastră, câteva pânze.

Privirea Aniei sclipea. Lăsa urme prin aer ca şi cum metalul din
care era făcută se tocea între ei într-un praf subţire. Ai fi zis că
cineva aprinsese o lanternă deasupra mesei lor, ca un semn de
atenţionare. David a făcut ochii mari, participând şi el la acea
lumină neaşteptată. Dintr-odată, dispăruse tot convenţionalul
acelei întâlniri, grija de a se menaja unul pe altul de un ceva
necunoscut sau chiar inexistent. Arătau ca doi îndrăgostiţi, fericiţi
să se topească privindu-se, unul pe altul, chiar dacă nici măcar ei
nu ştiau asta.
-Ai reuşit! Doamne, ai reuşit!

Dav resimţea cele spuse de Ania ca pe o victorie personală. Ani
la rând o îndemnase să facă ceva cu pasiunea ei pentru pictură;
să-şi elibereze sufletul de regretul că nu reuşise. „De unde ai scos

tu asta cu neîmplinirea, cu tristeţea despre ceva pe care nici măcar
nu ai avut curajul să-l încerci. Pune mâna pe pensule! Dă-l dracului
de Paris cu şcoala lui cu tot! O să ajungi o bătrânică nesuferită şi o
să-ţi înnebuneşti prietenele de cafea cu crizele tale existenţiale,
fără ca măcar o singură dată să fi fost murdară de culori din cap
până la picioare.” Frazele lui se repetaseră de câte ori a avut
ocazia, cu aceiaşi ardoare. Pentru David doar muzica era a zeilor,
de neatins, imposibil de înţeles ca un ceva făcut de mintea omului.
Toate celelalte arte i se păreau un amestec norocos de întâmplare
şi trudă. El nu-şi dorise niciodată nici una dintre ele, poate şi pentru
că în loc să-l limpezească, l-ar fi tulburat şi mai mult. Se mulţumise
cu formele; ele măcar puteau fi locuite; te puteai plimba prin ele şi
le puteai atinge marginile.
-Le pot vedea?
-Da. Acum înţelegi de ce te-am rugat să ne întâlnim aici. Galeriile
sunt la doi paşi.
-Sper că simţi cât de mult mă bucur pentru tine, Ania. Aproape că
am obosit rugându-te să faci pasul ăsta. Cred chiar că la un
moment dat am renunţat; dar nu să cred în tine, ci doar să te tot
rog.
-Mai ştii camera aceea de lângă scară, acolo unde nu vă lăsam să
intraţi, când veneaţi pe la mine? Voi glumeaţi pe seama mea, că
acolo ar fi spaţiul meu de perversiuni. Mai ţii minte? Când George,
cu mintea lui spurcată, îşi imagina existenţa a tot felul de aparate,
mecanisme sofisticate pentru o inchiziţie a plăcerilor trupeşti, ar fi
trebuit să mă supăr. Camera nu era altceva decât atelierul meu;
sau, mă rog, un soi de atelier. Dar avea dreptate în legătură cu
perversiunea, şi asta am aflat-o mai târziu. Pictez de ceva vreme.
Aproape că nu am curajul să vă spun de când; aţi putea crede că v-
am minţit, dar nu este adevărat. Mi-a fost frică! Până la moartea
Elenei, mi-a fost frică de tot; că nu arăt aşa cum vor ceilalţi; că nu
sunt suficient de bună în ceea ce fac şi că voi mă toleraţi; că dorm
prea mult sau că dorm prea puţin; înţelegi? Nu am avut curajul să
termin nici un tablou; mă rog, ceea ce cred eu că este un tablou! ..
Vezi cum nu pot să mă ascund de această nesiguranţă!? Eu nu
pictez ceea ce văd, ci gândurile mele despre ceea ce văd. Aşa mă
simt eu bine; şi mi-a fost teamă să nu râdeţi. După toate câte sau
petrecut cu Elena şi cu noi, după ce am plâns zile la rând, am
realizat dintr-o dată că mă plângeam mai mult pe mine decât pe
ea.

Ania şi-a oprit pentru câteva secunde şirul gândurilor. Ieşiseră
din restaurant şi aerul curat împreună cu zgomotul străzi
declanşase o pauză în neaşteptata ei confesiune. David o privea;
doar o privea, cu un zâmbet binevoitor în colţul buzelor. El ştia că
tiradaAniei era de fapt o justificare despre care nu era aşa de sigur
că i se adresa lui. Nu avea nevoie de ea, dar dacăAnia voia să facă
asta, dacă ea se simţea bine aşa, nu avea de ce să o oprească. Şi
el simţise de multe ori apăsarea cuvintelor care voiau să spună
altora despre el cel dinăuntrul lui şi ştia că cel mai greu era să
găseşti persoana care să le asculte. Nici el nu avea nevoie de
răspunsurile celuilalt, de acceptarea sau nu a vorbelor sale. David
avea şi experienţa explicită a învăţăturilor primite în tinereţe de la
preotul Teodot. „Este necesar să înveţi să asculţi. Nu numai
cuvintele oamenilor, dar sigur că şi pe ele; lumea aşa cum e ea,
zbaterea din jurul nostru, liniştea. Te uiţi cu ochii ăia mari la mine şi
ştiu că nu înţelegi; aşa şi trebuie. Eu merg de multe ori în biserică,
după ce ultimul om a plecat spre casa lui şi stau rezemat de un
scaun, ascultând. Aş putea jura că aud cum se crapă piatra în
statui sau cum scârţâie lemnul stranelor şi ramele ferestrelor. Pe
Dumnezeu nu-l aud aşa cum credeţi voi, pentru că Dumnezeu nu
vorbeşte pe limba mea, ci pe a lui, şi cine sunt eu să îl pot
înţelege.”

Au traversat strada. Dacă priveai cu atenţie puteai zări intrarea
principală a Galeriilor deArtă. Mergeau unul lângă altul.
-Camera mea secretă era plină de desene începute şi
neterminate. Neîncrederea mea era atât de prezentă încât,
aparent inconştient, mi-era frică să le duc la bun sfârşit. Pe unele
aşezam culoare, apoi îmi venea o poftă nebună să inventez una,
măcar o nuanţă şi uitam restul. Desenul nu mai avea nici un sens
şi mă opream. M-am trezit dintr-o dată că nu am reuşit să termin
nimic. Erau toate acolo, goale pe jumătate. După ce ai plecat nu
am mai avut curajul să intru în atelier. Simţeam că nimic nu mai
are rost; rostul pe care mă chinuisem o viaţă să-l învăţ de la alţii.
Tragedia voastră, iartă-mă David, nu o priveam ca fiind neşansa
unor fiinţe umane, a doi prieteni pe care îi iubeam, ci propria mea
tragedie; a sensului acestei vieţi. Dacă Elena, pe care, trebuie să
mă ierţi încă o dată, o invidiam cu toată fiinţa mea pentru felul
neomenesc de a fi bună, simplă şi fericită; ei bine, dacă pe ea a
chemat-o Dumnezeu la el, atunci toate bisericile din lumea asta
nu mai aveau nici un rost! Pierdusem orice speranţă. Atunci am
deschis uşa şi am intrat. Acolo era infernul meu, pe care eram
pregătită să-l accept, nu să-l înfrunt. Şi, David, atunci am înţeles!

Intrarea de la Galeriile de Artă te aducea într-un hol
semicircular, pe care cu siguranţă că proiectanţii îl gândiseră ca o
primă sală de expoziţie. Pe un scăunel, o domnişoară răsfoia o
revistă, înconjurată de lucrări spaţiale din metal şi sticlă.

Exponatele erau aşezate pe nişte postamente paralelipipedice
din lemn. Impresia unor lăzi de ambalaj era accentuată de
discrete etichete pe care scria „fragil”. Fata doar i-a privit o
secundă, schiţând un zâmbet de aprobare şi a continuat să
privească paginile colorate.
-Aici?
-Imediat. Prima uşă. Acolo în colţ, în sala atelier – şi Ania a păşit
grăbită în faţa lui.

S-a oprit în mijlocul încăperii pe pereţii căreia atârnau pănze şi
cartoane într-o dezordine studiată. Firele erau inegale, din
cânepă scămoşită, pe care David le-a remarcat imediat. Păreau
crescute din dreptunghiurile tablourilor ca nişte ierburi înalte.Ania
s-a întors către el şi deschizând larg braţele i-a spus doar atât:
„Asta e!” Minute în şir nu şi-a dezlipit ochii de pe chipul lui Dav,
vorbind şi urmărindu-i fiecare reacţie.
-Atunci am realizat cel mai important lucru din viaţa mea; că
priveam lumea prin şabloanele pe care mi le-aţi dat voi, ceilalţi; şi
mi-am amintit de nebunul nostru profesor de istoria artei. Îl mai ţii
minte? Avea pantaloni în carouri şi tricou din buzunarul căruia
ieşea colţul roşu al unei batiste de mătase. Era stupid şi frumos,
elegant într-o dezordine pe care nici acum nu o înţeleg foarte
bine, dar era el. Moşuleţul nostru drag, de care chicoteam
prosteşte, dar pe care îl ascultam de parcă ne recita poeme de
dragoste. Ţii minte ce spunea el despre univers? Că este
neterminat şi că aşa trebuie să rămână! Că întregul este o
invenţie a oamenilor, incapabili să-şi recunoască neputinţa sau
ruşinaţi în faţa unei măreţii umilitoare.Apoi, ca să ne demonstreze
asta, ne vorbea despre „sclavii” lui Michelangelo şi „Sagrada”,
încercând să ne înveţe să privim prin o mie de ochi deodată.
Trebuie să-ţi aduci aminte cum ne împungea cu degetul şi ne
spunea, privindu-ne fix, că toţi cei o mie de ochi sunt înăuntrul
nostru.

David nu avea nici o reacţie la cuvintele Aniei. Mergea încet de
la un tablou la altul fără nici o modificare a expresiei de parcă o
făcea înadins, astfel încât privirea ei să-l urmărească în
continuare. Probabil că un singur cuvânt şi Ania ar fi revenit în
acea sală; dar el nu voia s-o trezească.
-Tablourile mele nu erau neterminate! Am ştiut atunci! Erau gata
de mult. Întregi şi tocmai bune de privit. Le-am luat în braţe pe
rând şi le-am sărutat pe fiecare în parte, cu grija unui preot la
împărtăşanie. Eram fericită! În toată tristeţea aia, eu eram ferictă!

Teodot îl luase o singură dată cu el la o expoziţie de artă
religioasă. Pe vremea aceea nu exista o galerie de artă, ci dor trei
săli cu intrare separată în clădirea teatrului. Era destul de mare ca
să realizeze importanţa evenimentului, măcar după felul în care
se comporta Teodot. „Trebuie să te îmbraci frumos, dar cât se
poate de simplu. Şi acolo este Dumnezeu.” Dacă s-ar fi gândit
acum la acele vremuri, cu siguranţă că David ar fi zâmbit. Nu-l
impresionase, ba chiar îl plictisise, cu toate explicaţiile preotului.
Prea multe simboluri repetând o poveste pe care el trebuia să o
accepte fără prea multe întrebări; întrebări pe care muzica,
statuile sau pictura le multiplicau.Adescoperit mai târziu o anume
discrepanţă între ceea ce simţea el faţă de o oarecare
reprezentare de artă, şi părerea oficială, adică a celorlalţi.Asta l-a
făcut să evite discuţiile elevate pe tema aceasta, fără ca, înăuntrul
lui, departe de ceilalţi, să-şi refuze mici bucuri estetice, chiar dacă
despre unele ştia că sunt naive. Nu la fel se petreceau lucrurile cu
„volumele”, termen pe care îl folosea cu referire la clădiri. Folosea
termenul în sensul aproape concret al latinescului „volumen”,
cutia în care se păstrau pergamentele. Pentru David, construcţiile
nu delimitau un spaţiu tridimensional, ci îmbrăcau trăiri, existenţe
umane. Explicaţiile lui referitoare la forma „volumelor”, clădirile ce
îmbrăcau suflete, era o formă de artă, dar nu urmărea asta. Se
simţea bine luându-le apărarea ca unor fiinţe vii, crezând, şi asta
s-a petrecut ceva vreme, că acesta era sensul pe care îl căuta. În
această privinţă nu mai era o persoana tăcută, ci un revoluţionar,
argumentând în faţa prietenilor şi ore în şir ideile lui despre
arhitectură.

David o asculta peAnia pentru ardoarea din glasul ei şi mai puţin
pentru sensul concret al cuvintelor. Poate că oricum nu ar fi
înţeles mare lucru. Privea tablourile şi o vedea pe ea, cu pete de
culoare sau linii simple terminate în alb. Ceea ce le unea era un
mister al profunzimilor, pe care obiectele sau natura reașejată în
acel spaţiu limitat, păreau să îl poarte cu ele. Avea impresia că
desenele Aniei formau un gard în spatele căruia se ascundea
ceva. Ar fi vrut să o întrebe, dar a renunţat imediat ce i-a văzut
ochii mari, aşteptându-i reacţia.
-E aşa de frumos! Ştiam asta! Te iert pentru păcatul de a ne
ascunde toate aceste minunăţii – şi a luat-o în braţe.
-Ești porc! – a strigat ea, strângându-l la piept.
-Jur că este adevărat, dar probabil că nu ştiu să-l spun.

Zece minute mai târziu, au ieşit pe uşa Galeriilor de Artă.
Păreau a fi tot ei, ceea ce era cu siguranţă o simplă iluzie.

Dan Elias
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ANGELCA CORCIULANICI
(ANÐELKA KORČULANIĆ)

AŞTEPTAREA

Inima mea – colivie pentru păsări
Agăţată deasupra mării
Pe o rază firavă a soarelui.

În colivie, grăunţe mărunte
Fără viaţă
Sămânţă uscată pe leagănul vântului.

Cristale transparente de sare,
Ascuţite ca spinii,
În inimă mi-au înfipt timpul sterp.

GEOMETRIE

Am construit o piramidă
Din răbdare.
Stau în umbra ei
Şi privesc cum nisipul clepsidrei
Se scurge în jos.
Aştept direcţiile noastre să se întretaie
La locul pe care binişor
L-am pregătit.
Şi când aşa ceva are să se întâmple,
Am să frâng toate felurile de triunghiuri.
Îţi voi da un cub să te joci,
Un pătrat de cer albastru
Şi toate lungimile soarelui.
Voi trage un mare cerc în jurul nostru
Şi pentru totdeauna voi rămâne în centrul
Ochiului tău.

M-A ABANDONAT MAREA

M-a abandonat marea.
Îngropată sub nisipul greu
Numai în vis mă vizitează

Şi cu glasul adâncurilor
Îmi vorbeşte ca din vremurile străvechi
Până-i învineţesc buzele.

Se rostogolesc cuvintele
Ca bucăţile de săpun purtate de undele mării,
Şi discuţia noastră rămâne
Doar o poveste neterminată
Fiindcă refluxul vine dintrodată
Şi un vânt tăcut mă trezeşte
Pe partea însorită a muntelui
Lăsată
Să stau împreună cu bufniţele
Dimineaţa ca să mă alăpteze
Şi mâinile mele rănite, aripi negre,

Lumina miloasă le-a transformat
În ramurile unui mesteacăn gingaş,
Şi-n ele în locul frunzelor
Din scoici moarte suflă marea.

VALERIO ORLICI
(VALERIO ORLIĆ)

CAUTĂ-MĂ

Caută-mă în linişte
Eu sunt adâncimea cercului umbrei.

Vino la mal să-ţi linişteşti sufletul,
Culcă-te în cutele încâlcitelor vise.

Vrei în odihnire?

Aşteptând dimineaţa, miroşi singurătatea.

Caută scuze mării şi cu un deget tulbură-le
Conturul vieţii.

Mrenele cuminţi se-mbrăţişează-n spirală,
În liniştea singurătăţii.

Liniştea este imortală şi eu sunt partea ei.

Caută-mă.

STELELE LE SEMNEZ

Obosit de lume,
Frânt de adâncimea propriului eu,

Oferind milostenie
Stelele le semnez

Recunoscându-mă
în una din ele.

SUFLETUL

Cu mâinile nu poţi să mă îmbrăţişezi,
Căci sunt aidoma aerului.

Obişnuieşte-te cu faptul acesta,
Eu nu exit, nu sunt.

Mă ascund în trupul unui înger,
În pântecul pământului,
În braţele cerului.

Provoc norocul şi mă ridic,
Peste focul deja ars
Şi atotputernica cenuşă.

Carapacea-mi trupească
O înmân formei perfecte.

Dimensiunea este a mea. Sufletul.

Selecţie şi traducere:
Dina Cuvata, Macedonia

Stilizare:
Gheorghe Dobre

P putea fi considerat, fără pic de tăgadă, prototipul
ratatului cu ştaif. Un bărbat la... a treia tinereţe, în fapt
cu un picior de mult vârât în groapă, înalt şi slab, puţin

adus de spate, părul scurt, încărunţit de timpuriu, degetele
lungi erau ușor strâmbe şi îngălbenite de tutun. Ochii-i erau
calzi şi umezi şi încă vii. Câteodată prea vii. O lumină magică
se prelingea din ei. P era posesorul unei inteligenţe cu mult
peste medie, chiar dacă a ratat m-aş îl consider o minte
strălucită. Un intelectual de provincie, puţin prăfuit, fără haz,
dar mintos. Dumnezeu i-a hărăzit lui P întâmplări care nu pot fi
cuprinse într-o singură viaţă. Se spune că trenul vieţii este doar
unul şi se poate întâmpla ca să nu vină la peronul tău niciodată.
Lui P i-au trecut o mulţime de trenuri prin faţă, în care n-a
catadicsit să se urce. Cu o nepăsare care friza nebunia. Minte
multă, prostie şi mai şi. A eşuat într-un sătuc prăfuit din
Bărăgan. Singur şi bolnav. Dumnezeu s-a mai uitat odată la el,
i s-a făcut milă şi i-a mai dat o şansă. Degeaba. Încă mai e şi
acum în acelaşi sătuc uitat de lume.
– Am devenit ortodox abia dupa ce l-am citit pe Dostoievski,
mi-a zis P, deși am fost creştinat ca to�i ceilalţi. Ca orice minte
iscoditoare am fost atras de teoriile lui Darwin. Mi-am pus o
mulţime de întrebări, mai ales după ce am citit "Biblia hazlie"
scrisă de un sovietic, normal că m-am îndoit. Nu aveam mai
mult de zece ani...
Întâlnirile cu el, cu multe tăceri şi vorbe nerostite, sau discuţii
interminabile în contradictoriu, nu au fost deloc lejere,
dimpotrivă, plecam mereu cu o durere imensă de cap dar și în
suflet. Contrariat, am început să mă interesez cine este acest
P. Multe din întâmplările neverosimile circulă şi acum.
Povestite de diverşi, cu patos şi pe nerăsuflate. Mi s-a părut că
este păcat ca ele să se piardă, de aceea acum puteţi citi aceste
rânduri.

II.
P îmi spunea că nu şi-a dorit să vină pe lume. Dimpotrivă. S-a
împotrivit cât şi cum a putut. Deja toată lumea care asista la
naşterea lui se speriase. Alergau toţi bezmetici, de colo colo.
Se făcuse duminică, soarele răsărise de mult. Era un
septembrie cald şi pufos.
– Hai, fă, împinge, urla moaşa la tânăra ţărancă, stoarsă de
puteri şi care stătea întinsă pe laviţă, cu ochii pironiţi în tavan. I
se arăta Maica Domnului, acolo pe tavan. Era c-un prunc în
braţe.
– Este băiat, şopti stins tânăra mama.
– De unde ştii, fă?
– Iaca, mi se arată Maica Domnului, acolo pe tavan. Mi s-a mai
arătat şi când am vrut să-l dau afară cu fusul. M-am speriat tare
şi nu l-am mai dat, spuse tânăra ţărancă şi a leşinat. De
sâmbătă dimineaţă stă pe spate cu ochii-n tavan. Încăpăţânat
copil, îl simte, ori de câte ori se sforţează şi împinge, cum se
agaţă, cum se opinteşte să nu iasă. L-ar blestema dar îi e frică
de ce vede pe tavan. Asta n-o împiedică să-i alerge tot felul de
gânduri prin cap. Dintr-odată parcă toată viaţă îi trece prin faţă.
Parcă ar fi la cinematograf. Stă aşa şi se uită la viaţa ei, ca şi
cum ar fi super-ofertă de amintiri. Vede cât de tare e bătută şi
de tac-su şi de mă-sa, să-l ia pe Nicuţă de bărbat, că are zece
pogoane în Bărăgan. E mai scund decât ea. Şi iar o bate. Îl
vede pe Mihai, cât de înalt şi frumos e. Iar o bate şi tac-su şi
mă-sa. Îl vede pe Mihai, acum e boier de oraş. Maior de armată
şi secretar de partid. Cum îi străluceau ochii atunci când
revăzut-o. Ea era la piaţă la Obor, prin februarie, vindea merele
lui tac-su şi ţuica ei de zestre, pe dedesubt, era prohibiţie.
Strângea bani să-şi termine casa. Lui Nicuţă îi plăcea jocul de
cărţi şi s-au dus dracului banii de zestre. Doamne, cât de tare a
iubit-o Mihai, în noaptea aia, acolo, pe lăzile cu mere. Uf,
mamă, zicea mă-sa, dacă ştiam că se schimbă vremurile şi că

Mihai va ajunge boier de oraş, te dădeam lui. Doamne, ce bine
era acolo pe lăzi şi ce frumos mirosea. Mirosea a răşină, a fân
şi a mere. Mirosea a acasă.A rămas grea după noaptea aia. L-
ar fi lăsat pe Nicuţă şi ar fi păstrat şi copilul. Unde să se ducă?
Acasă n-ar fi primit-o. Mai avea opt fraţi. Unde să mai vină şi ea
cu plodul. Mihai i-a spus că e însurat şi că nu poate să-şi lase
nevasta. Nu-l lasă partidul. A dat copilul afară cu fusul. A
învăţat-o baba Daia. A auzit plânset de copil. Era în căruţă,
afară din sat.
– Pune caii la căruţă Nicuţă, s-o ducem la oraş, la spital. Altfel
moare şi ea şi copilul, a zis moaşa.
– Să scape ea, copii mai facem, zise bărbatul. A înhămat cele
două iepe negre cât a putut de repede şi a tras căruţa în faţa
porţii.
– Moare, fă, a zis către moaşă o babă pripăşită pe acolo,
simţind cumva că e rost de colivă.
– Uş cotoroanţo, ieşi din curtea mea, altfel târnuiesc bătătura
cu tine. Fir-ai a necuratului, ieşi fă, piază rea, urla Nicuţă la
babă, după care i-a tras un picior, cu bocancul ăla mare al lui.
– Tot moare bă, tot moare. Şi chiar dacă scapă şi naşte,
copchilul ăsta-i blăstămat. Alege-s-ar praful şi pulberea, huuo!
De ce dai, mă, de ce dai?
– Nu-ţi pune mintea cu ea, zise moaşa, hai s-o punem în căruţă
mă, hai că moare-n braţele mele. Nu vezi că şi-a dat ochii
peste cap?
Nici n-a ieşit bine căruţa din sat când femeia a reuşit, în sfârşit,
să nască. Era opt şi un sfert. Fix. Un câine urla, singur, aşa, de
nebun. O lumină galbenă coborâse din cer.
– În goană de cai, de frică de moarte, am venit eu pe lumea
asta, mi-a zis într-o zi P.

(Va urma)

Petre Ioan Cre�u
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Gabriel Gherbălu�ă & Silvia Bitere

Stele pe cer...

Stele pe cer…ochii tăi, noapte
Triste când pier zilele şapte
Norii de sus pe copertine
Ei au ascuns ploaia de tine
Ţărmul surpat valul îl bate
Vântul uscat marea străbate
Şi în abis o caravelă
Moarte sau vis fulg sau atelă
Plouă în noi ploaia departe
Meduze moi marea împarte
Ne despărţim doi pe o filă
Şi nu simţim vreun strop de milă
Stele pe cer şi bolovani
De aia-ţi mai cer doar nişte ani
Nu îi primesc sau poate nu-i ai
Tu nenăscuto nu vrei sa-i dai

requiem pentru pieri�ii în cruciadele
din alcov

sunaţi din trâmbiţe
soli
s-au deschis zăgazurile ploilor
piticul nebun colorează curcubeul
ii va fi bine
pietrei
trâmbiţaţi seniori
fiul ploii se bucură
poetul a murit
din ochiul stâng i-au răsărit
un poem şi o ploaie
trâmbiţaţi nebuni
ploaia umple o lacrimă…

Așa am inv �at istorieă

Lungi respirări
Silabe cad obsedant
Pe rândurile caietului de dictando
“ în -gră-di-nă-am-o-floa-re
Ploa-ia-o-va-creş-te-ma-re…”

Text
Metatext

La ce bune căutările
Dacă ne tot învârtim în jurul
Preclasicilor ?
Continuare
text
“Nu-cre-deam-să-n-văţ-a- mu-ri-vreo-da-tă”
Metatext
Nemurirea ca si murirea e doar pentru alesi
Ultima
Text
« Sa-lut-mu-rim »
Metatext
Mu-rim-iu-biiiii

ăsta sunt

muşcat de cuvântul tu
şi devenit cuvântul tu
unul din cuvintele tu
din lungul şir
pe care îl porţi
după tine
acum am ieşit toţi
din poem
e 23:35 p.m.
puţin mai aşteaptă-ne
şi venim la tine
noi
toate cuvintele tu
purtate în şir
de tine

fiecărei vieţi i-am dăruit o moarte

îmi număr încercările
de remodelare a cenuşii matrice
nu-mi ies la socoteală
găsesc doar urme
flashuri de lumi prin care

cică aş fi trecut şi eu
adică le găsesc alţii flashurile alea,
(ce-or fi însemnând
că mie nu-mi spune nimeni)
într-un timp credeam
că-s luminiţele
din ochii tăi
şi mă supăram că le vedeam
când vorbeai şi altora
(de unde să ştii vieţile altora când
nici pe a mea nu o cunoşti…
aşa gândeam…
apoi am înţeles
când nu le-am mai zărit deloc
ce era cu luminiţele astea…)
acum ştiu
nu trebuie să mai caut
am înţeles
că nu toţi
suntem
cenuşă a phoenicşilor

Gabriel Gherbăluţă

Ne-om rătăci prin veşnicie

Nici ghioceii nu-mi mai plac, nici primăvara care stă
să vie, căci dintre toate cel mai drag îmi e surâsul tău
de bucurie.
Nu înţeleg ce focuri au aprins cu frumuseţea ta atâtea

stele, că nu mai ştiu dacă-n abis sau în lumină
ochiu-mi piere.
Sunt multe străluciri pe lume – ispita este una,
cea dintâi. Iar dacă-ar fi s-aleg un nume, pe-al tău
l-aş pune căpătâi.
Vor prinde aripi visele. În goană, vremea s-ar scurge
şi n-am şti.
Mi-aş rezema obrazul, cu sfială, de fruntea ta.
Şi ne-am iubi.
Iar dacă singuri, fără lege, ne-om rătăci
tăcuţi prin veşnicie, eu, dintre toate, sigur aş alege
surâsul tău de bucurie.

Costel Bunoaica

Recolta de morcovi

1.
la sărbătoarea durerii nu se plânge
to�i se �in de mână
vorbesc despre vie�ile sfin�ilor
ca și cum ar fi ale lor

să bem în cinstea sfin�ilor; nimeni nu a putut să-i vadă
vreodată – Amin!

însă eu i-am văzut
curgeau din fluierul osului meu
veseli împerechia�i
cu obișnuitul cerc deasupra capului

ehei
și mirosea a smirnă îngerul meu
pe care-l tot certam că râde

2.
sunt atât de suavă ca o mamă
înzestrată cu toate durerile facerilor
cerești și mai pu�in cerești
inima-i beată pentru iubirea pruncilor uciși de via�ă
plângi tu știi tu să plângi
o măre�ule ce ești

de  nu te poate vedea nimeni
arată-�i odată col�ii din mătase
abandonează în sângele nostru iubirea de noi
nu vorbi despre apa schimbată-n vin
schimbă tot ce e dulce  în sare pentru răni
mierea dă-le-o femeilor pentru frumuse�e
să stea lipite cu buzele la ferestre
în așteptarea unui călăre� fără cap

3.
cu existen�a o ducem mai greu
așteptăm ziua în care să ne fie mai bine
până atunci săpăm cimitire
și credem în ce avem

ridică-te suflete și vezi
și sufletul s-a ridicat
lăsând trupul fără carne
orb

4.
multe sunt de zis pe acest pământ
dragii mei copii
multă dragoste trebuie să fi existat vreodată undeva
dacă nu așa cum cred eu
atunci sărutul de adio la ce-ar mai folosi
la ce-ar mai folosi văzul și nevăzul dragostei oarbe

doar doar la suferin�ă
doar doar să doară
eu cred în lumina ochilor prin care sufletul
doar doar atunci se vede
dar ce spun eu nu trebuie să spune�i și voi
doar doar azi
doar doar mâine
doar doar niciodată
Dumnezeul mamei mele

5.
uneori avem nevoie de două mame pentru a supravie�ui

uite dragul meu fiu
aceasta este o mamă din care tu ai  ieșit fără lacrimi
iar aceasta este cea din urmă
femeia ce te-a iubit și �i-a îngrijit din răni
tu de ce nu vrei să orbești pentru totdeauna

6.
eram într-o imagina�ie  perfectă
când în mintea mea
brusc a înflorit un semn de întrebare
l-am luat l-am pus în vază

Silvia BITERE



Dacă treci râul Selenei

Vinerea s-a dus pe Lună
Și a înăl�at un schit,
Unde-n drumul lor spre stele
Sfin�ii to�i mi s-au oprit.

Pân să plece mai departe,'
Ca s-ajungă-n Paradis,
Sfin�ii au cetit în Carte
Că Pământul e un vis

Și că jertfa lor întreagă
Nici măcar n-a avut loc,
Iară Cerul știe bine
Că n-a fost decât un joc.

Pân să plece către stele,'
Sfin�i cărun�i și sfin�i mai tineri
Vrând-nevrând au dat examen

Colo-n schitul Sfintei Vineri.

Strâmtă-i Puntea Raiului,
Ca firu�ul părului.

Proorocire

E primăvară și duminică
Și clămpăne toaca în Rai.
Toate albinele se cuminecă
Din cupele lui Mai.

Părul ca mierea al unei fete
Nălucește o clipă-n grădină.
Stânjenită, Triste�ea
Se stinge în lumina lină.

Un mânz nărăvaș calcă-n copite
Argintul pelinului, aurul rapi�ei.
Ici-colo, prin luncă, pocnesc ispite
Crăpate de săge�ile arși�ei.

Îmi vine să plâng de atâta lumină.
Știu bine că totul e-n van...
Din ochi îmi picură rouă divină,
Și tot va fi secetă în Bărăgan.

Crepuscul

La drum de seară
Umblă două �ipete:

Unul e roșu ca sângele,
Altul e negru ca tăciunele.
La răscruce așteaptă
Trăsura cea nouă
Cu caii înhăma�i
Spre doi iubi�i depărta�i.

Mesaj acvatic

Broasca de smaragd
Sare din clarul apei.
Peștii de plumb cad în nămol.
Stropi de cleștar
Sar peste pescar.
Undi�a tresare
Și doar pe Crăiasa Peștilor o doare.
Pe mâna pescarului, ca de lemn,
Apare maleficul semn.

S-ar putea

Fără mofturi, anotimpuri vin
Și-și cinstesc pe rând menirea lor.
Deocamdată, sunt de via�ă plin.
S-ar putea să-mi pară rău că mor.

Via�a trece, am trecut și eu
Când prin molcomire, când prin dor,
Și-am �inut-o drept pe drumul meu.
S-ar putea să-mi pară rău că mor.

Fete minunate m-au iubit,
M-am topit și eu de dorul lor.

Stihuri măiestrite-am ticluit.
S-ar putea să-mi pară rău că mor.

Am iubit și flori și iarba-nvoaltă,
Chiar și buruiana din ponor.
Gata nu-s de lumea ceilaltă.
S-ar putea să-mi pară rău că mor.

Adio

Tânăr și frumos, aveam aripe albe
Și mă roteam deasupra Pământului.
Se tot depărtau ale orașelor salbe
Și mări se încre�eau în foșnetul vântului.

Adio îi spuneam, nu la revedere,
Frumoasei noastre planete albastre.
Spre sălbatice și profunde mistere
Lin zburam printre abstractele astre.

Și întâlneam o prea frumoasă fată,
Gingașă, cu aripe trandafirii,
Cu trup de zăpadă curată,
Cu ochi de ghea�ă și plete sângerii.

Fără niciun cuvânt ne îmbră�ișam,
Eu o încălzeam și ea mă răcea,
În cenușă și rouă ne metamorfozam
Și pe Bărăgan ziuă se făcea.

Adrian Bucurescu

Așa cum doar aici mai
plouă
prin ochii tăi Sahara e verde
și ce-am plâns nu se mai vede
e cimitirul plin de oase verzi
copaci și ierburi pentru iezI

și via�a mea aici va fi
mai verde decât a fost a fi
mâncat din frunte zi cu zi
de capre verzi pe muzici gri

sunt pline crucile de mine
cu mâna-ntinsă către tine
mă rog și-aici ca peste tot
să ai al fericirii rost

să vii aici măcar pe veci
când lunile vor fi mai seci
și soarele s-o face rouă
așa cum doar aici mai plouă

în cimitir e fericire
sunt melci îmbră�ișa�i din fire
și liliacul alb ca o eșarfă
îmi șterge fruntea cu o harfă

se cântă pentru heruvimi
și pentru cucuvele-n dungi
din clopote cu limbi prea lungi
iar îngerii de piatră șlefuită

stau roată-n casa celui ce e nou
aici în lemn cu sânge de stilou
nimic nu e mai pace ca aici
de unde dacă pleci nu te dezici

Aș vrea să văd un sfârc
de cer
Aș vrea să văd un sfârc de cer
Ceva cu pieptul norilor spre mine
Spre botul meu motănicit
Cu clare buze înspre tine

Te pup de secole pe frunze
Copac al lumii mele păduroase
Și niciodată nu te văd concret
Cu mărul despicat discret

De unde ești vorbești neclar
Ai via�ă de albină în nectar
Eu stau aici în săruri minerale
Și te iubesc doar pe matale

Aș vrea să văd un sfârc de cer
Ceva ca de la un mister la alt mister

Cum văd fără să uit
Ce frumuse�i există-n tine doar
Călăuzindu-mă pe mine
Un orb de la natură melc
Cu ifose de codobelc

Ce spa�iu mic și cald e-n iarnă
Când tu faci soba pentru hrană
Și ce călduri aduci cu nurii
Când luna doarme-n cerul gurii

Cum văd fără să uit
Vremuri trecute în prezent
Ceva ce mâine e mai clar
Iubirea e un har. Din dar.

Epiderma ta rujată

Noaptea cerul e tot zi
E vopsit doar ca să fii
Și nici ziua nu e noapte
Fără stele-n neguri coapte

Te ating din ceruri joase
Cu mâinile înspre coapse
Epiderma ta rujată
Are-o forma colorată

Ești aici și ești acum
Am amprentele în scrum
Și sunt singur doar cu tine
Și ești singură cu mine

Epiderma ta rujată
E fantastic de pupată.
Îmi tocesc botul fumând
Nori cu ploaie-n cer plângând

Marin IFRIM

Adrian , iBucurescu  Marin Ifrim ș Ștefan Neagu

Weltschmerz
[ ]cu parfumul trist al lui Lenau

Crimele astea, în fond ultrarealiste
sunt neoliberale, neobugheze şi ultraschimbiste
Sunt sublimarea unor revoluţii
la care reacţiunea n-a mai avut
nici un cuvânt de spus
Toate acceptate cu plăcere, ba chiar
primite cu voluptate, fără nici o
stânjenitore revoltă.
Acum poate să se instaureze liniştită
teroarea pricepelui Metternich
din Wurtembergul ăla
şubrezit în ultimul hal
ca un ftizic ce a fost îngrijit totuşi cum se cade
prin toate sanatoriile Imperiului.

Acum nu mai am
nici o pasiune să evadez
din acest implacabil Sortilegiu
Să zicem că-mi fac proiecte de o nebunie
frumoasă
în fond, o mută răzvrătire scandaloasă
şi dezumanizantă
pentru propria-mi familie
care m-ar suporta
zece, douăzeci, treizeci de ani.
Ştiu eu de va mai suporta?
Dar asta ar fi o teză romantică perimată,
devreme ce crizele de teroare
se succed vertiginos.
Sunt îngrozitoare şi autentice,
că-l fac să sufere şi pe Dumnezeu,
privind cu interes conflictele majore.

Şi toată această globală traumerische,
nediluat, o urmăreşte. Şi cu o dialectică
melancolică cel mai tare jeleşte
Şi eu, acum,
Cu câtă mărinimie, de la farmaciile burgului,
primesc caşete gratuite, cu şanse inimaginabile
de tămăduire. Dar totul e van
şi organele mele-s sfărmate
Un convoi de salvări aleargă
spre poza mea de muribund neîmpăcat
în continentul ăsta tremurând de frică
unde nimeni nu-şi mai asumă destinul
Sfântului Gheorghe în lupta
cu balaurul.

Iulie 2016

Ştefan NEAGU



CUM AM REUȘIT SĂ NU DEVIN MILIONAR

Când un om are șansa de a deveni milionar peste
noapte, ar trebui mai întâi să treacă un examen riguros
de conștiin�ă, fiindcă altfel bogă�ia îi poate distruge

definitiv via�a, sau în cel mai fericit caz îl propulsează într-un
cerc vicios, de unde nu mai poate reveni niciodată la situa�ia
ini�ială.
Cum a debutat aventura mea în lumea halucinantă a
milionarilor? Printr-un simplu mesaj sosit în căsu�a de e-mail:
Fm : Br.Abudu HudaAlbora, Dubai, UAE.
Mr. Florin Ciocea, cu regret vă anun�ăm decesul prietenului
dumneavoastră Wiemin Qashou. Fiindcă noi ne-am ocupat
de dispozi�iile sale testamentare, ne revine sarcina de a vă
anun�a că sunte�i moștenitorul unui sfert din averea
dumnealui.
Banii au fost depuși pe numele dumneavoastră, de către
defunct, încă din 2010 într-un cont fix, conform situa�iei de mai
jos:
Cont principal: US dolars 26,700,000,00
Rata dobânzii: US dolars 667,500,00
Banca: Barclays bank PLC
Sucursala: Dubai, Main
Beneficiar: Florin Ciocea

Na, că mi-o făcu Weimin. Nu știam în acel moment ce să fac:
să mă bucur pentru moștenire sau dispari�ia prietenului meu
să mă întristeze?
Pe Weimin Qashou l-am cunoscut în urmă cu treizeci de ani,
pe vremea când încă mai practicam marinăria. Intrasem în
Jeddah cu un trawler, care avea misiunea de a cerceta
poten�ialul piscicol al coastei somaleze , în oceanul Indian.
Trebuia să facem plinul de combustibil și apoi să ne
continuăm drumul spre zona de pescuit.
În Jeddah preluarea motorinei se executa în radă, acostând la
nave petrolier. Weimin, pe vremea aceea era un fel de agent,
care factura servic i i le pr imite de cei care le
solicitau(combustibil, alimente, dezinsec�ie, etc.). Accesul de
pe nava petrolier la cele acostate era posibil peste o pasarelă
improvizată.Traversând o astfel d pasarelă, Weimin s-a
dezechilibrat și a căzut printre corzi între nave. Era foarte
periculos să rămâi acolo. Chiar dacă nu te duceai imediat la
fund sau reușeai să te agă�i de un colac de salvare, hula
puternică sălta vasele, care presau puternic tranche�ii dintre
ele. Marinarii, grăbi�i să îl salveze i-au aruncat colacul din
plută chiar în cap, iar agentul nostru a leșinat instantaneu.
Dacă nu săream în apă ca să-l sus�in, Qashou murea în
câteva minute. L-am legat cu o saulă și cei de la bord l-au
ridicat pe vas. Eroul nostru a ajuns la infirmerie, sub
supravegherea medicului, dar și-a revenit după câteva ore.
Se alesese cu ditamai cucuiul în creștetul capului. Când a
aflat cine l-a salvat, a dorit imediat să mă vadă:
-Până la sfârșitul vie�ii vei fi fratele meu, mi-a spus
strângându-mă în bra�e.
Și așa a fost . Din punctul meu de vedere, chiar nu am luat în
serios această afirma�ie. Era în epoca cealaltă, unde
scrisorile și telefoanele se controlau strict. Weimin Qashou a
încercat să mă contacteze de nenumărate ori, dar fără
succes. Între timp, petrolul extras de pe terenurile lui l-au
îmbogă�it și a renun�at la meseria de agent. După revolu�ie, cu
ajutorul ambasadei Arabiei Saudite, a reușit să dea de mine.

De atunci ne întâlneam în fiecare an. El îmi cumpăra bilete de
avion pentru Jeddah și timp de o lună, atât acceptam să
rămân, eram oaspetele lui. Mai apoi l-am convins să vină în
România și a descoperit mun�ii noștri înverzi�i, zăpada și �uica
de Argeș. Sosea de obicei în ianuarie și după ce vizitam
sta�iunile montane ne retrăgeam pentru două săptămâni în
casa unui prieten, dintr-un sat aflat lângă Câmpulung-Muscel.
Aceste două săptămâni erau dedicate �uicii: de prună, mere
sau pere. Localnicii îi învă�aseră tabietul și-i pregăteau din
timp licorile parfumate. Pentru grija asta îi răsplătea generos,
foarte generos.
Îl așteptam și anul acesta, dar din păcate a sosit doar vestea
mor�ii lui și cecul de peste douăzeci și șapte de milioane de
dolari. Nu avea decât 72 de ani.
Pentru mine, din momentul recep�ionării e-mailului au
început zile de calvar. Noaptea, în loc să dorm dus, ca și până
atunci, inventam tot felul de scenarii: să-mi cumpăr o vilă la
munte, una la mare, mașină nouă, etc. Ștergeam totul din
minte și reluam alt scenariu: o excursie anuală în jurul lumii, o
căsu�ă simplă într-un sat de munte, un iaht ... Ștergeam iarăși
pentru a relua altceva. O altă variantă era să-i donez lui Gică
Dobre un milion de dolar pentru revistă, un milion lui Firi�ă
Carp și unul prietenului mai în vârstă, C. Antoniu, de la Gala�i,
tot pentru revistă și festivalul anual. Mai inten�ionam să
cumpăr câte o casă unor cunoștin�e cu familie numeroasă,
care nu reușiseră să aibă una a lor, apoi să construiesc una de
vacan�ă și crea�ie pentru prietenii mei scriitori, artiști sau nu.
Scenarita asta diurnă sau nocturnă, obsedantă și obositoare
începu să mă irite, până când o idee îmi lumină conștiin�a:
oare voi mai avea prieteni adevăra�i cu atâtea milioane în
cont? Știam destule cazuri de oameni super boga�i, deveni�i
prizonierii averilor lor. Chiar îi compătimisem, iar acum riscam
să mă transform în așa ceva. Adio armonie familială! Adio
alimente produse în fermă, adio, adio! Copii se vor obișnui cu
via�a de rentieri, iar nevasta cu viciul acaparator al
shopingului. Dacă prietenii editori ar avea un buget atât de
mare, revistele lor ar deveni în scurt timp niște foi intens
colorate, preten�ioase și anoste, apoi, cine știe, banii i-ar
transforma și pe ei. Viziunile astea erau ca un supliciu rafinat,
dar periculos pentru sănătatea mea mentală.Asta până când,
într-o după amiază, privind un stol vesel de vrăbiu�e, care
ciuguleau câteva firimituri de pâine mi se lumină subit sufletul.
Am scos telefonul din buzunar și am tastat febril un mesaj:
Mr. br.Abudu hudaAlbora,
Vă rog să nota�i oficial că refuz moștenirea lăsată mie de către
prietenul Weimin Qashou. Banii să revină celor doi fii ai
defunctului sau unde doresc aceștia.
Cu stimă.... Florin Ciocea
Cum am transmis mesajul, cum mi-a revenit pacea în suflet.
Noaptea aceea am dormit excelent, iar a doua zi eram odihnit
și la fel de senin ca înainte. În consecin�ă o să-i rog pe amicii :
Gheorge Dobre, Firi�ă Carp și Corneliu Antoniu să
binecuvânteze clipa când inspira�ia de moment a unui
tractorist – scriitor i-a salvat și pe ei de povara dolarilor
nemunci�i.
Mă crede�i sau nu, sunt fericit că mi-am păstrat condi�ia
socială de până acum, mai ales că la vârsta mea nici nu cer
mare lucru de la via�ă, poate doar zile senine și fericire în
inimile oamenilor care-mi intersectează privirea.

Ve�i spune poate că am fabulat așa, doar ca să eviden�iez
latura mea altruistă, egoist narcisită, și este o întrebare
cinstită, dar vă asigur că nu asta mi-a fost inten�ia. Dacă nu
crede�i, privi�i mai jos! Ce spune�i?

P.S
La o săptămână după refuzul moștenirii, consultându-mi e-
mailurile, găsesc un alt mesaj de la avocatul Abudu Huda
Albora:
Mr. Florin Ciocea, răposatul Weimin Qashou, prevăzând
refuzul, a lăsat o a doua dispozi�ie testamentară. În
consecin�ă, s-a instituit în numele dumneavoastră o rentă
viageră de 10.000 de dolari pe lună, până cândAlah va hotărî
să vă cheme la dânsul, apoi renta se transmite automat
urmașilor. Dacă totuși, cândva, o să dori�i cele 27, 5 milioane
de dolari, fii defunctului Qashou se obligă să vi-i restituie, cu
dobânzile aferente.
Cu stimă,
Br.Abudu HudaAlbora

Cât trăiesc eu nu o să vreau milioanele alea, dar cei 10.000
de dolari îmi prind bine. Pot să-i consider un fel de pensie de
bugetar român, care tot așa i-a moștenit de la stat, fără să se
obosească prea mult.

25.03.2017
F.M. Ciocea

ERMETISM ŞI TENTAŢII URMUZIENE

Umbra de fier, cea mai recentă carte de poezie a lui Octavian Mihalcea, exprimă mai mult o
stare afectivă, nu lipsită, însă, de fulgurante intuiţii şi sugestii de gând. Aşa cum fierul este un metal
dur, încât ,,Sorcova'' copilăriei îi urează omului să fie ,,tare ca fierul'', tot aşa ne aşteptăm ca şi umbra
pe care o lasă să fie una mai consistentă şi mai densă. Într-adevăr, în poezia care dă şi titlul volumului,
poetul pare că are de străbătut o umbră grea, presărată cu mari obstacole, până să ajungă la un viitor
mai lesnicios şi mai luminos, care poate fi acela al consacrării poetice. Străbătând-o, poetul înfruntă
serioase primejdii, trece prin ,, '', dar ascensionează direct pe verticală, seploi la margini de tunet
minunează de perfecţiunea cercului şi întrevede, printr-un tunel, cum ,,arde spectacolul pictat fără
trup'', altfel spus, cum se purifică şi se esenţializează propriul său spectacol poetic. Poezia poate fi
interpretată ca o expresie a unei ,, '', ducându-ne cu gândul la străvechiul şi înţeleptulars poetica
adagiu ,, ''. Interpretarea este cu atât mai plauzibilă cu cât, şi în alte prozopoeme,per aspera ad astram
autorul vizează, suficient de transparent, istoria creaţiei literare, expunându-şi modul în care o
receptează. În acest sens, deosebit de semnificative sunt poeziile plasate, nu întâmplător, una la
începutul, iar alta la sfârşitul volumului. Prima, , se referă la reevaluarea care pluteşte caNoi învăluiri
o taină peste ,, ''. Poetul constată că ,, '' sunt însoţite şi declasicele nume ce au atins praful noile învăluiri
,, '', deci de alte ierarhizări literare. De aceea, spectacolul criticii literare i se pare şialte puneri în scenă
,, '' şi plin de subtilităţi, dar, mai ales, o ,, '' (a vechilor ierarhii) în istoria literaturii , caimnic prăbuşire
,, ''. Ultima poezie, , poate fi o confesiune a înscrierii poetuluiistoria ochiului fundamental mărit Locuire
în noul val al poeziei româneşti, în ,, '', carenoua putere, necesar revers al altei confesiuni marine

încearcă înlocuirea celor puşi în paranteză, sau, cum spune poetul, ,,locuirea parantezelor sculptate
şerpeşte vrajă dorită reverie exploatată abisa sunetu nu amuţeşte''. Este o ,, '', o ,, l'', în care ,, l'' (poetic) ,,
şi admiră începutul'' (unei alte arte poetice).

Există şi alte poezii care pot fi citite în aceeaşi cheie, între care , ,Culori fine Nimb Solzi şi
stampe Strigăt arborescent Mostră, Efect O epocă Poză, , , , .

Alte poezii devin descifrabile ca expresii ale unor umbre şi lumini nu doar ale periplului
poetic, ci şi ale neprevăzutelor întâmplări ale vieţii.

Hermeneutica diferitelor ,, '' este, însă, dificultoasă, pe de o parte, pentru căumbre de fier
poetul operează cu asociaţii de abstracţiuni şi imagini concrete, făcându-le, nu o dată, ambigue şi pe
unele şi pe celelalte, ca în sintagmele: pasiune dezosată, dreptunghi muzical, centru ascuţit, cornul
gravurii, cerc plutitor, margine tăioasă de cerc, exilul flăcărilor, colţul iertat, labirint rănit, axă
umbroasă, romburi crăpate, unghiuri foarte reci, lacrimi înfierate, durerea culorilor.

Pe de altă parte, poetul obscurizează textul şi prin alăturarea aleatorie de propoziţii sau de
expresii lapidare, lipsite de predicat, de unde rezultă o serie de şarade urmuziene, indescifrabile fie şi
prin implicarea exclusivă a logicii inimii. Iată o singură mostră intitulată : ,,Numere Cornul gravurii
umede vieţuieşte neatins, odată cu destinul coifurilor. Numere peste tot. Figuri întunecate prin oglinzi.
Cândva, eclatantul blazon îşi punea amprenta pe cochilia teatrului policrom. În rest, sticlirile plantelor
adăpostite.''

Poet înzestrat şi predispus, deocamdată, spre ermetism şi alte încifrări poetice ,,pour les
connaisseurs'', aşa cum îi place să spună, Octavian Mihalcea ne poate surprinde oricând şi cu alte
modalităţi ale discursului său poetic.

Ioan N. ROŞCA



MĂRUL

„Nu mai fugi!” gâfâie el în urma ei, încercând să o aga�e de
bluză și s-o oprească.
„A? De ce?” aleargă pu�in mai încet, dar tot nu se oprește.
„...te împiedici.”
„Mă crezi ame�ită?”

Fata nu-i mai dă aten�ie și se ca�ără în măr. Vântul îi bate
părul: e blond și scurt, până la bărbie. Mânecile prea largi îi
alunecă până la umeri.
El bombăne ceva.
„Ă?”
„Am zis că ești caraghioasă.”
„I-auzi.Arunc cu mere în tine.”
„Tu ești aia care n-aude. Nici măcar nu-s mere acolo. Numai
flori.”

Zâmbește și își mută privirea către deal.
„Am vizat mere aseară.”
„Merele în vise înseamnă trai bun, știi?”
„Trai bun? Hmm. Stai- stai. Mă gândesc. Bine. Ne căsătorim și
ne ducem să trăim la �ară. Începem o via�ă nouă. Cumpărăm o
fermă. Min�im și spunem că am crescut fermieri- că avem
experien�ă în domeniu, angajăm pe al�ii să facă toată treaba,

iar noi stăm pe prispă și ne îmbogă�im. Vrei?”
„Asta înseamnă trai bun pentru tine?”
Se uită la el din nou.
„Da. Dar nu tează cât timp pot rămâne cu tine.”prea con
Liniște.
„Pentru că… știi, nimeni altcineva nu m-ar suporta. Va trebui
să te sacrifici. Pentru binele umanită�ii. Mhm.”
El apucă o floare de măr purtată de vânt și se ridică de pe
iarbă.
„Hai, coboară și tu.”
„ ă prinzi?”Da, da.Auzi, m
„ ”Poftim?
Îi zâmbește înainte să se arunce de pe ramura mărului.
„Data viitoare te las să caz .” Zice în timp ce încearcă să îșii
men�ină echilibrul cu ea în bra�e- nu reușește. Cad.
Un suspin din partea lui.
„Mă enervezi rău de tot.”
Îi pune floarea în păr.
„ ă?” cu câtă gingășieAsta ce mai e? Verighet ea atinge floarea
reușea, încercând să n-o mute de la locul desemnat.
El îi ia mâna într-a lui.
„ ă.Hai acas ”

CELA PETCU, clasa a IX-a F,
Colegiul Na�ional ”Mihai Viteazul” Slobozia

„Miss Univers” – volum de proză scurtă
umoristică de Florentina Loredana
Dalian, Editura „Dobrogea” Constan�a,
2017, prefa�ă de George Corbu

Florentina Loredana Dalian, scriitoarea care s-a impus
în ultimul deceniu prin prozele sale scurte, reunite până în prezent
în cinci cărţi, dă la iveală de această dată un volum de schiţe şi alte
texte umoristice - gen pentru care a manifestat încă de la începutul
activităţii sale literare o înzestrare de netăgăduit. Scrisul ei stă sub
semnul artei, fără a resimţi complexele celui pornit în căutarea
unui destin literar. Însăşi alegerea pseudonimului - o sugestivă
anagramă a numelui iniţial (Dănilă) - este o dovadă în acest sens,
cititorul predispus la poezie fiind înclinat să vadă un derivat al
daliei, una dintre florile preţuite pentru aspectul lor decorativ. Că
autoarea este şi poetă stau mărturie poemele în formă de haiku pe
care le-a semnat şi în care, uneori, condimentul umorului adaugă
frumuseţe, înviorează tăcerea şi contemplaţia.

Umoristă prin vocaţie şi prestaţie literară, afirmându-şi
de timpuriu propensiunea pentru gen, autoarea se aliniază, pe
merit, creatorilor cu un statut consolidat de care se bucură
îndeobşte doar scriitorii de profesie recrutaţi din rândul bărbaţilor.
Şi în alte compartimente ale umorului femeile şi-au făcut simţită
prezenţa (epigramă, cronică rimată, aforistică), stabilind astfel o
relaţie de colaborare confraternă cu „recrutaţii într-ale scrisului”.
Este de dorit ca acest lucru să se întâmple şi în proză, nu atât în
virtutea principiului egalităţii de şanse, cât ca probă a talentului
care nu cunoaşte niciun fel de discriminare.

Conceptul de umor, ca oricare, de altfel, se pretează la
interpretări, unele mai subtile decât altele, cu arborescenţe şi
genealogii mai mult sau mai puţin ilustre, dar toate se reduc în
ultimă instanţă la obţinerea efectului comic exteriorizat prin râs. Se
pare că genul scurt, cum este şi cel practicat de autoare,
favorizează mecanismul umorului, ceea ce nu exclude şi existenţa
unor proze de largi dimensiuni, precum nuvela şi romanul, având
asemenea caracteristici. În toate cazurile este necesară însă
prezenţa talentului, dacă nu e şi geniul pe aproape.

Micile schiţe ce compun volumul de faţă sunt, în fond,

nişte comedii în care palierele comicului - situaţii, limbaj, caractere
- fac să ni se dezvăluie ca după o perdea fragmente de realitate,
chiar dacă strident colorate, graţie capacităţii remarcabile a
autoarei de a le priza şi a unui uimitor simţ al limbii ce-i permite să
caracterizeze, în parametri exacţi, lumea investigată şi să
pătrundă în cotloanele mai puţin sau deloc frecventate ale
acesteia. Cunoaşterea vieţii este, în cazul Florentinei Loredana
Dalian, în acelaşi timp, atú excepţional şi qualité maîtresse,
oferidu-i materialul trebuincios în care sunt conţinute zăcămintele
căutate pentru a căror descoperire şi extracţie pare a fi - şi chiar
este! - predestinată. Aşadar, nimic misterios sau miraculos, ci
raportarea strictă la diagrama cauză-efect, invocată, în mod
expres chiar, de către autoare, cu evidentă trimitere la resorturile
ce pun în mişcare acţiunea.

Arta prozatoarei de a recurge la spaţii restrânse denotă
o ştiinţă a mânuirii expresiei ca exerciţiu curent de gândire şi
scriere, de concentrare dusă la extrem şi presupune un registru
lexical practic nelimitat, redarea cu mână sigură a portretului
personajelor, cunoaşterea şi utilizarea de procedee stilistice de
natură a ajuta la descoperirea şi evidenţierea reliefurilor sufleteşti
ale acestora. Realitatea ca matrice existenţială furnizează
filosofia de tot simplă a eroilor, în genere personaje banale, cu
biografii insignifiante, capabile să se exteriorizeze însă prin reacţii
ce s-ar dori sofisticate, excedând condiţia lor umilă. O faună care
se cere ocrotită de vânătorul-umorist, lăsând-o să-şi dea măsura
libertăţii de expresie de care se face într-adevăr paradă, fără a
avea conştiinţa ridicolului. Comicul de limbaj predomină, fiind
obţinut şi prin denumirea personajelor: Maricica Mintenam,
melomanelista din Reclamaţie (1), locuind pe strada Înţelepţilor,
instaurează un contrast lingvistic ce se accentuează pe măsura
etalării „stilului” bombastic în care îşi concepe petiţia, veritabilă
cascadă de agramatisme coabitând cu împrumuturi lexicale
străine, reproduse „după ureche”. În Reclamaţie (2) hazul se
instalează încă de la început prin înlocuirea în petiţie a termenului
subsemnatul cu jossemnatul, chipurile pentru a evita nuanţa
„homo”, continuând cu proferarea de înjurături neaoşe şi
revărsarea de blesteme, cu folosirea de cuvinte pe care
dicţionarul explicativ le-a repus în drepturi, nu însă şi Consiliul
Naţional al Audiovizualului, pentru ca textul să se încheie cu o
poantă de mare efect: „Îl reclam pe nenorocit! Barem, dacă nu l-oi
nimeri cu toporu-n cap diseară, să ştiu măcar că l-am reclamat”.
Nota de seriozitate afişată şi menţinută tot timpul de reclamant
este anulată, în fapt, în fraza aceasta finală în care personajul, cu
aceeaşi hotărâre invocată pe parcurs, nu-şi trădează nici intenţia
iniţială, nici obârşia, nici convingerea că trebuie să-şi facă singur
dreptate, deşi lasă să se înţeleagă că a devenit cooperant cu
agentul de poliţie care-l ghidează în relatarea în scris a păsului.

Autoarea vădeşte o predilecţie pentru scrisoare ca
specie umoristică (inventată de Caragiale şi cultivată cu
predilecţie de Tudor Muşatescu): este prezentă în 7 din cele 18
proze incluse în volum, poate şi pentru că scrisul - inclusiv stilul - în
calitate de act identitar, este cel mai autorizat mijloc de
individualizare a unei persoane, mai ales când ea este înălţată la
rangul de personaj, indicator sigur al condiţiei sociale şi
intelectuale a acesteia.

Contrastul dintre aparenţă şi esenţă (ori numai decalajul
dintre ele) este exploatat cu succes şi în alte proze. În genere,

prozele Florentinei Loredana Dalian sunt populate de personaje
de un semidoctism înduioşător, în vorbirea cărora abundă
înjurăturile, blestemele, expresiile idiomatice de o plasticitate
revelatoare. Repertoriul unora dintre acestea pare a fi inepuizabil
de vreme ce doar într-un singur text de o pagină şi jumătate,
Onorată instanţă (Eronată istanţă) - o bucată excepţională ce i-a
adus autoarei un binemeritat mare premiu la un festival de umor -
sunt nu mai puţin de 11 blesteme de o rară savoare. Pentru apetitul
filologic al cititorilor, le reproducem: buşi-l-ar boala!; să mă bată Ăl
de Sus; fi-le-ar sămânţa de răs; sări-iar ochii lu' Petrea Vasile; n-aş
avea parte de ochii lui; astupa-l-ar de viu să-l astupe...; juca-l-ar
ielele să-l joace; alege-s-ar prafu' de neamu lu' ta-su; mânca-i-ar
gujăliile pământu' să i-l mănânce; să n-apuc să mă mişc d-acia;
mă jur pă sapă.

Ceea ce conferă maximă expresivitate - firească,
naturală - acestor nici două pagini sunt expresiile idiomatice
(„bată-te să te bată!”), alături de filosofia profundă străfulgerând
din acest minidialog dintre „cucoana preşedintă” şi împricinat:

- Mai pe scurt, vă rog!
- Pă scurt, pă scurt c-aşa-i şi viaţa, bat-o norocu' s-o

bată!
la care adaugă, oarecum de la sine, şi fenomenala cacofonie din
pasajul: „- Ptiu, bată-te să te bată! Mă făcuşi să uit de Gheorghe cu
oprelile matale. Ce tot îmi iei vorba din gură? Lasă-mă să zic. Iaca
zic: cum veneam io cu sapa-ntr-o mână şi cu calu-n alta, că calu'
ca calu' mai oboseşte şi el şi trage săracu' da tre' să ştii cum să-l iei
ca să mai facă şi-a doua zi şi ce era să mă mai urc şi io pă el...”

Virtuţi estetice nebănuite se constituie în carate ale
prozei Florentinei Loredana Dalian. Câteva exemple revelatoare:
ambiguitatea savant sugerată între condiţia de decedat şi aceea
de om viu, asumate concomitent de eroul din Cugetări între patru
scânduri, observaţia cu tentă sapienţială care statuează că:
„viaţa-i scurtă şi fusta la fel, trebuie să profiţi la maximum de
amândouă” (Titularul), informaţia pe care o comunică Ilie, ajutorul
de preot, părintelui Petre plecat să viziteze Bucovina: „De murit, n-
a murit nimeni (Nici de înviat.) (Nea Ilie Ciocârlie), abundenţa
expresiilor paremiologice, dintre care cel puţin una se cuvine
citată pentru valoarea ei de adevăr incontestabil: „Timpu' şi
sărăcia nu să termină niciodată, asta s-o ştii de la mine”
(Candidatul din cutia poştală a alegătorului) ş.a.m.d.

Autoarea este de formaţie inginer chimist. Cehov, în a
cărui familie spirituală o situăm, considera că „un literat trebuie să
fie tot atât de obiectiv ca şi un chimist”. Credem că apropierea de
marele clasic rus - fie şi numai în ipostaza acestuia de umorist - nu
este forţată. În vasta, copleşitoarea operă cehoviană prozele
umoristice nu sunt cu nimic mai prejos de exemplarele sale
nuvele. Precum se ştie, Cehov a fost medic şi n-a încetat, de-a
lungul vieţii, să-şi practice profesia. În viaţa de zi cu zi, Florentina
Loredana Dalian este ingineră. Cum între multele ramuri ale
acestei specialităţi a fost înglobată şi ingineria genetică, n-ar fi
oare cazul să ne întrebăm dacă nu cumva există şi o inginerie a
umorului? Răspunsul nu ni-l poate da decât această admirabilă
prozatoare şi este de presupus că el nu poate fi decât afirmativ.

George CORBU
Președintele Uniunii Epigramiștilor din România

DA, INGINERIEI UMORULUI!

Blow-up

o
închidere de pleoape este

ora mea neagră
de poveste

și zvâcnet de trezie crunt
când azi te strig

și mâine strig
(dar când nu strig?)

răspundă-mi ploaia de pământ

Convergen�e

În fiecare noapte
cineva

trimite scrisori de mul�umire
tuturor lucrurilor

pe care le-a atins...

Gheorghe DOBRE



Magazin istoric 50

Î
n 2013, un ziar din Piatra Neam� publica articolul 18 ani fără
Dumitru Almaș, scriitorul care a înfiin�at Magazin istoric. Titlul
con�ine o exagerare, ca să nu spun un neadevăr. Din respect

pentru cei care au declanșat atunci, în aprilie 1967, o veritabilă
aventură publicistică, sunt obligat să fac unele precizări. Nu
pentru a minimaliza meritele dascălului, istoricului și scriitorului
Dumitru Almaș, ci pentru a nu lăsa ca excesul de patriotism
local să umbrească adevărul istoric.
Mai trăiesc câ�iva dintre cei care pot confirma că în martie 1967,
când am venit eu în redacţie, se făceau ultimele retușuri celui
de-al treilea număr de probă al revistei Maga in istoric. Sprez
bucuria noastră, cu câteva mici ajustări, numărul a fost aprobat
și lansat pe pia�ă.
După cum mărturiseau câţiva dintre principalii implicaţi
(Cristian Popişteanu, Constantin Antip, Stelian Neagoe:
Magazin istoric, Serie nouă, anul XXXI, nr. 4(361), aprilie 1997;
suplimentul Fa�a nevăzută a Magazinului istoric, pp.98–103),
initiativa editării unei publicaţii de popularizare a istoriei a
aparţinut lui Titu Georgescu, pe atunci secretar ştiinţific al
Institutului de studii istorice şi social-politice și redactor-șef al
revistei Anale de istorie. În acest scop, apelase la un grup larg
de istorici și publiciști, inclusiv la Dumitru Almaș, pe atunci
conferen�iar la Facultatea de istorie din București, cunoscut

autor de romane istorice. Convins că prestigiul de care se
bucura scriitorul în rândul iubitorilor de istorie putea fi un factor
benefic pentru revistă, i-a fost rezervat un loc important în
cadrul Colegiului de redac�ie. Componenţa acestuia,
definitivată la sfârşitul lunii martie 1967, este menţionată într-o
casetă de pe coperta 2 a primului număr: „Dumitru Almaș
(director), Constantin Antip (redactor-șef), Virgil Cândea,
Hadrian Daicoviciu, Ion Dragomirescu (redactor-șef adjunct),
Titu Georgescu, Dinu C. Giurescu, Nicolae Minei (secretar
general de redac�ie), Cristian Popișteanu, Al. Gh. Savu
(redactor-șef adjunct), Ștefan Ștefănescu“.
Prin includerea în colegiu a lui Hadrian Daicoviciu și a lui Dinu
C. Giurescu, istorici în plină afirmare, revista revendica cu
abilitate patronajul spiritual al celor mai importan�i istorici
români din acel timp, Constantin Daicoviciu și Connstantin C.
Giurescu. De asemenea, cele trei mari centre universitare și
principalele institute de cercetare istorică erau bine
reprezentate.
Pe aceeași copertă era imprimat textul: „Magazin istoric.
Revistă de cultură istorică. Societatea de știin�e istorice și
filologice din Republica Socialistă România“. O formulare
ambiguă, lăsând să se în�eleagă că revista era editată de
Societatea de știin�e istorice și filologice, mascându+se astfel
faptul că revista era sub controlul Sec�iei de propagandă a C.C.
al P.C.R. În realitate, din prima clipă şi până în decembrie 1989,
editorul și administratorul revistei a fost Institutul de studii
istorice și social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. După două
decenii de falsificare grosolană a istoriei de către Mihai Roller și
propaganda comunistă, camuflarea implicării factorului politic
în ac�iunea de editare a revistei era menită să câștige
încrederea publicului iubitor de istorie. Din aceleași ra�iuni s-a
apaleat la colaborarea unor istorici și oameni de cultură
marginaliza�i sau chiar persecuta�i de regimul communist
(Const. C. Giurescu, Aurel Decei, Pavel Chihaia, G. Fotino,
Petre Pandrea, Tudor Teodorescu-Braniște și al�ii).
Men�ionarea Societă�ii de știin�e isorice și filologice, ca și

prezen�a unuia dintre conducătorii acesteia în cadrul Colegiului
de redac�ie cu calită�ile respective, e vorba despre Ion
Dragomirescu, aveau un caracter pur fictiv, în realitate
neexistând nici o rela�ie între cele două institu�ii. A fost poate o
mică satisfac�ie oferită Ministerului învă�ământului, care
„subven�iona Societatea de știin�e istorice și filologice“ și care
ne oferise cu împrumut suma de 400.000 de lei necesară

tipăririi primului număr. Că așa au stat lucrurile o dovedește și
faptul că respectiva casetă a și dispărut curând, iar Ion
Dragomirescu n-a călcat niciodată prin redac�ia Magazin
istoric.
Componen�a redac�iei primelor numere era men�ionată într-o
casetă discretă în partea de jos a copertei 3: „Redactori: Livia
Dandara, Robert Deutsch, Mircea Ioanid, Gheorghe
Rădulescu, Marian Ștefan, Răzvan Theodorescu. Prezentarea
artistică și tehnoredactarea: Georgeta Apreotesei, George
Pârjol, Ladislau Șimandan, Ion Vulpescu.“ Ambele
compartimente, dar din motive diferite, au suferit importante
modificări de-a lungul anilor. Într-o primă fază, însă redac�ia era
compusă doar din câ�iva membri cu normă întreagă (Al.Gh.
Savu, Livia Dandara, Marian Ștefan, Georgeta Apreotesei și
Ladislau Șimandan, ultimul traducându-și mai apoi numele:
Vasile), restul lucrând cu jumătă�i de normă la Magazin istoric.
Dar dacă initiativa apari�iei revistei i-a apar�inut lui Titu
Georgescu, programul și profilul acesteia au fost o operă
colectivă, perfectibilă în timp. Spre sfârșitul anului 1968,
conducerea efectivă a redac�iei a fost preluată de Cristian
Popișteanu, în calitate de redactor-șef, avându-l ca redactor-
șef adjunct pe Nicolae Minei. Publiciști talenta�i, cu bogată
experien�ă și rela�ii în mediile culturale din �ară și străinătate, cei
doi au definitivat profilul revistei, punând accent deosebit pe
tematica inedită, caracterul atractiv al articolelor, promovarea
unei bogate iconografii, în mare parte inedită. Prin extinderea
cercului de colaboratori din �ară și străinătate, prin prezen�a, în
diferite forme, la mai toate manifestările știin�ifice ale
istoriografiei mondiale, revista a căpătat personalitate și
prestigiu, paginile sale găzduind articole semnate de
prestigioși istorici din toate continentele.
Cei 42 de ani petrecu�i în redac�ia Magazin istoric reprezintă
cea mai frumoasă perioadă din via�a mea, prilejuindu-mi
momente de împliniri profesionale, contacte cu mari
personalită�i ale culturii românești (Constantin C. Giurescu,
Constantin Daicoviciu, Petre P. Panaitescu, Cornelia Bodea,
Costin Murgescu, Radu Vulpe, Costin Kiri�escu, Zoe
Dumitrescu Bușulenga, Aurelian Sacerdo�eanu, Virgil
Cândea), dar și promovarea în paginile revistei a colegilor de
genera�ie (Aurică Simion, Ion Mamina, Ion Bulei, Ioan Scurtu,
Mihai Ionescu, Ion Talpeş, Constantin Rezachevici, Ion
Calafeteanu, Florian Tănăsescu, Vasile Niculae).

Marian Ștefan

O plimbare
"Pierzi în via�ă ani și la moarte cerșești o clipă", citi băiatul pe facebook, deasupra pozei

unei fete cu ochi albaștri și două codi�e corect împletite. Fata era nespus de frumoasă, te-ai fi putut
îndrăgosti pe loc de ea, dar imaginea ei nu părea din același cadru cu citatul filosofic. Fata părea și
sofisticată, dar cozile ei îi aminteau de Smărăndi�a popii, iar privirea albastră, neclintită, curajoasă,
entuziastă se potrivea cu vârsta când crezi că ești nemuritor, nu cu vârsta când te po�i gândi măcar
o secundă la moarte, darmite un timp mai îndelungat, cât i-a luat ei să scrie citatul și să-l așeze cum
se cuvine sub poza cea mai recentă. Poate că fata a vrut să pară doar interesantă, să fie în pas cu
moda citatelor deștepte și să dea senza�ia unei fiin�e mult mai mature decât a matusalemicei vârste
de 16 ani, pe care o poseda cu rușine, se vede. Bluza ei roz, cu guler rulat, care îi acoperea gâtul
sub�ire, emana același amestec de serios și de tineresc, de matur și de copilăresc.

Băiatul pierdea timpul pe facebook și nu în�elegea de ce se oprise așa de mult asupra
acestei poze și acestui citat. Era doar mirat că un asemenea chip s-ar putea gândi la semnifica�ia
acestui citat. Poate că fata se gândea doar la partea cu pierdutul anilor, făcuse vreo alegere
nefericită, își făcea reproșuri pentru felul în care își consumă timpul. Nici el nu stătea prea bine la
consumatul clipelor în mod eficient. Acum se gândea la citatul pe care și l-ar așeza în văzul tuturor,
pe pere�ii comuni ai tuturor cunoscu�ilor și își reproșa rușinea, timiditatea. El, deși mai cu experien�ă
de via�ă, nu avea curajul fetei imortalizate de ea însăși în oglinda oglinzilor care era facebookul.Așa
se zice, cu cât îmbătrânești, cu atât te cenzurezi mai mult, sim�ul ridicolului e mai drastic și consta�i
că ești tot un neștiutor, deși te-ai tot chinuit să ieși din peșteră. Îi oferise gratuit această lec�ie de
via�ă și un unchi care îl sfătuise să nu-și pună prea multe întrebări, căci asta îl va face foarte
nefericit. Așa făcuse el și ajunsese în pragul sinuciderii. Acum era căsătorit și cei doi copii pe care îi
căpătase între timp îl făcuseră să uite de nefericirile tinere�ii și să se gândească doar să trăiască
fericit, mul�umit de bucuriile simple.

Poate că citatul său care îl definea acum era din cartea lui Martin Page: ”În Eclesiastul
există o frază foarte frumoasă, care sună așa: ”[…] cel ce își înmul�ește știin�a își sporește
suferin�a”, cu alte cuvinte, cu cât studiezi mai mult, cu atât devii mai inteligent, și deci mai nefericit.”

Un lucru era clar: gândea prea mult. Îi spuneau to�i. Maică-sa, ascultând și dansând pe
muzica lui Renato Zero, îl invita să iasă afară, să nu mai privească atâta în gol, să arunce numărul
din ”Dilema” despre prostie, căci sunt atâtea specimene, în stare pură, sub nasul său, doar să iasă
pe stradă, să-și ridice ochii de la nivelul pașilor săi bătrânește ritma�i pe aleile vie�ii.

Citatul său era mană curată pentru cei care nu sunt obișnui�i să gândească și să le ofere
confirmarea că și prostia e bună. El nu voia să facă asta. Era doar un băiat căruia îi plăcea să
gândească și era mul�umit de înso�irea cu sine, în clipele acelea meditative. Gândurile sale zburau.
Fata cu codi�e rămăsese încremenită în acea oglindă virtuală. Sfaturile mamei dăduseră roade.
Ieșise nu să vadă proști, nici să miroasă aroma primăverii, ci să caute un ceai despre care auzise la
radio, diminea�ă, când se chinuia să iasă din neliniștile somnului, căci nici somnul nu îi era prea

senin. Ingredientele ceaiului ăstuia i se păreau fascinante: stafide, afine, boabe de soc, fructe Goji,
aromă de acai, boboci de trandafir, iarbă neagră, zmeură, mure. Ca și în cazul rămas în suspensie
al fetei care nu cadra cu citatul din care cobora fotografia ei, și ingredientele ceaiului păreau o
combina�ie din filme diferite. Astăzi era în ziua în care, se vede treaba, încerca să așeze lucrurile la
locul lor, după utilitate, estetică, mesaj etc. Azi era ca mult prea demoda�ii clasiciști care adorau
puritatea și rigoarea. Azi era scrupulos în a așeza lucrurile cum trebuie și pornise în căutarea
ceaiului care, credea el, se potrivea cu ritualul medita�iei, dar, prin eclectismul său, ar fi spart
rigoarea zilei. Pornise metodic, încercând la magazinele naturiste și găsise niște amestecuri
exotice, dar nu cele căutate. Ca să nu pară că a sa căutare fusese sterilă își cumpărase un ceai de
ciocolată cu mentă pe care abia aștepta să îl savureze. Iarăși o combina�ie interesantă pe care nu o
mai testase niciodată.

Se gândea că ziua asta nu era pierdută ca în romanul GabrieleiAdameșteanu, trebuie să
ducă undeva. Plecase de la o poză și un citat, la rememorări de lec�ii de via�ă și ajunsese la un ceai
cu arome, spera el, liniștitoare, răcoroase, dătătoare de luciditate și pragmatism. Nu era vorba că
își punea speran�a într-un ceai, dar ziua aceasta îi oferise niște pretexte de a ieși și din
convalescen�a sufletului, căci trupul îi era cam răvășit după dubla pneumonie pe care o tratase într-
un spital infect. Și când se gândea că azi era prima zi, după mult timp, când intrase pe facebook și
ziua în care vocea mamei devenise concretă, era mai încrezător în sine. Vedea cum sunetele din
cuvintele mamei se transformaseră în cârje care îl sus�inuseră la mișcarea pe verticală a întregii
sale fiin�e.

Plimbarea prin oraș îi oferise prilejul să vadă fa�a lumii. Era ca Vica, eroina fic�ională, care
observa cu un ”sim� enorm” și aspectul orașului.Ar fi putut și el să zică precum ea:
"S-a-nmulţit derbedeii, s-a umplu de ţărani şi de derbedei Bucureştiu", numai că el nu trăia în

București și nici nu era agramat. Celelalte aspecte erau cam adevărate. Multă gălăgie, multă
agita�ie, înjurături și gesturi în răspăr cu o lume civilizată. Niște săpături eterne în mijlocul orașului și
oameni ca niște animălu�e ocolind mușuroaiele, ca pe niște labirinturi care ar vrea să-i ducă într-o
lume și bună și frumoasă, că doar asta vrea toată lumea. Numai cei prea chinui�i de via�ă, dar
în�elep�i, pot să vadă în rău o lec�ie de via�ă bună, din care au de învă�at. Blocuri gri și inestetice ca
în filmele românești premiate, mașini prea multe, pentru fiecare suflet câte una, substitut pentru
alte lipsuri, multe membre făcându-și loc prin desișul orașului, multe capete fără chip, căci
nimeni nu mai avea timp să privească fe�e.

Ziua asta trebuia să ducă undeva. Pe el îl ducea înapoi în casă, înapoi în sine. Nu mai
credea acum nici că pierduse clipe pre�ioase și nici nu mai cerea nimic de la via�ă. O să-și facă
ceaiul după care ieșise din casă și nu se va sătura de gândit. Era boală veche, boala sa incurabilă
de care încercau să-l vindece to�i. Astăzi nu se va mai întoarce pe facebook, nici pe străzi. Ajunge
un citat pentru astăzi, ajunge un ceai și pentru mâine. Ziua de poimâine cine știe unde va duce.

LOREDANA STAN



Pârnod, un nor călător
“

Există două lumi: cea pe care o trăim şi cea pe care o visăm.”
Plasată undeva în mijlocul romanului, această afirmaţie oferă
cititorului cheia înţelegerii acestuia, în sensul în care, cu

ajutorul visului, mai exact al amintirii, autorul ne poartă într-o
călătorie prin timp şi prin sine, în lumea satului românesc de după cel
de-al doilea război mondial, în matricea fiinţei sale umane şi, mai
apoi, a desăvârşirii sale ca om.
Pârnod, un nume despre care prima oară am crezut că aparţine unei
localităţi, este în fapt un « pardon » rostit cu emoţie şi stângăcie
copilărească, şi va fi porecla pe care eroul romanului o va purta toată
viaţa, sfârşind prin a se transforma într-un nume veritabil, aşa cum
numai în lumea satului românesc se poate întâmpla, un supranume
ce va transfera o identitate clară asupra întregii familii: ăla micu a lu
Pârnod, băieţii lui Pârnod, ai lui Pârnod, ba chiar şi uliţa lui Pârnod.
Autorul nu evocă întâmplător acest aspect, ci fiindcă el constituie un
vector al spiritualităţii poporului român, ce evidenţiază spiritul de
observaţie şi satirizare al acestuia, porecla - « polocrul » aşa cum îi
spune autorul deţine dintotdeauna un loc aparte în societatea rurală
contemporană, ce atestă uimitorul dar de observare şi caracterizare
a oricăror abateri de la normal.
Romanul Pârnod este o frescă a unei lumi care nu se va mai întoarce
niciodată (« …o lume sfântă, de care mi-am amintit toată viaţa…ce
lume mi-a stat aproape !...ce lume am pierdut ireparabil! »), în care
autorul evocă personaje care i-au marcat copilăria, într-un sat aflat
în câmpia Bărăganului. Despre aceste personaje, el va afirma din
timp în timp, pe parcursul povestirii, cu o nostalgie care face inima să
ţi se strângă : « …chipul i s-a amestecat demult cu pământul… » sau
« Scarlete se amestecase demult cu pământul…toţi ajungem aici,
pământ şi ne facem orajniţă şi intrăm taică în poveştile care rămân
după noi şi-n vorbele care înghit aceste poveşti…», făcându-ne

astfel să înţelegem o dată în plus condiţia relativă a fiinţei umane,
clipa efemeră a trecerii noastre pe pământ, ca bieţi muritori.
Având o întindere amplă, Pârnod este o creaţie epică în proză de
mari dimensiuni cu o acţiune complexă, structurată pe mai multe
planuri, la care iau parte numeroase personaje, dintre care unora li
se realizează un portret amplu, cu intrigă elaborată, cu indicii de timp
şi spaţiu, cu întâmplări care se petrec în interval mare de timp şi în
mai multe locuri.
Mărturisesc că am oscilat între a-l caracteriza ca roman
autobiografic, sau mai degrabă ca roman – mărturie a unei epoci
istorice, deoarece reflectă existenţa în toată complexitatea şi sub
toate aspectele sale, de la nivelul social, instituţional al epocii
istorice, al curentelor de gândire, al diverselor problematici, de la
nivelul maselor până la cel al individului singular. În cele din urmă, l-
am considerat o scriere de înaltă ţinută, având caracteristici din
ambele genuri, ceea ce i-a imprimat o complexitate sui generis.
In fapt, ni se propune nu o carte, ci o spovedanie, făcută într-o linişte
de început de lume, cu icoane pictate din cuvinte, în care
emblematică este figura tatălui – ce sugerează forţă, autoritate,
protecţie, bărbăţie, în vreme ce figura mamei evocă un model sfânt,
iubire, sensibilitate, afecţiune (« …cum să fac, Doamne, să scriu
despre mama? ce cuvinte să aleg.. ? » mărturiseşte tulburător la un
moment dat, autorul), un întreg univers al copilăriei în care cele două
repere emoţionale, tatăl şi mama, se află într-un echilibru perfect,
conturând o lume ideală, aproape paradisiacă. Personaje,
întâmplări, trăiri, apariţii fulgurante sau statornicite într-o inimă de
copil, şi văzute acum cu ochii adultului, sunt depănate pe firul
povestirii, legând cu fire nevăzute de veşnicie « ieri » de « azi », «
atunci » de « acum », « acolo » de « aici », cerul de pământ,
generaţiile între ele, viaţa de moarte.
« Pârnod » se citeşte pe nerăsuflate, dinamica romanului impune
acest lucru, este o pendulare perpetuă între întâmplări din timpuri
diferite, care-ţi ţine atenţia trează. Cumva, în timp ce citeam, am avut

senzaţia de cunoscut, de familiar, de « deja trăit ». Cumva, ne
regăsim cu toţii în spaţiul cultural al satului românesc, unde porecla,
proverbul, cositul, superstiţia, umorul hâtru şi sănătos, treieratul,
rânduielile, ridicarea casei din pământ şi crengi, sunt tot atâtea
elemente ce constituie ADN-ul neamului românesc, parte
inseparabilă din fibra acestui popor, însemnată cu fierul roşu pe
suflet şi conştiinţă. Cumva, romanul ne aduce aminte ce înseamnă o
familie (Pârnod a crescut împreună cu Ioana Mică… şase copii, i-a
iubit, i-a pus la treabă, i-a dat la şcoli, i-a învăţat să vorbească, să
spună într-un fel aparte poveştile şi întâmplările din satul cu nume de
pasăre călătoare), ne aduce aminte ce înseamnă iubirea adevarată
dintre un bărbat şi o femeie (Ionica lui se uita cu mult drag la omul pe
care îl alesese,…omul vieţii ei. Aici…va creşte casa ei, aici se vor
mai naşte încă trei copii.)
Povestea « unei case, a unei uliţi, a unei familii din neştiuta întindere
a Bărăganului » este scrisă cu prospeţime, cu material lexical
deosebit şi bogat, cu descrieri care transpun cititorul în atmosfera
satului românesc, evocând în chip măiestrit amintiri, întâmplări,
tipologii umane, trăiri şi sentimente. Este povestea ţăranului român
în toate anotimpurile lui (…care ştia să cânte, să suduie, să mângâie
şi să înjure cu o forţă fără egal tot ce lăsase Dumnezeu în jurul lui ca
lume de oameni, de vieţuitoare, de cuvinte…). Este despre destin,
recunoştinţă şi smerenie, este despre călătoria pe care o face omul
până în satul fără nume, la marginea lumii cuvintelor. În egală
măsură romanul are caracter autobiografic şi surprinde cu luciditate
dorul copilului nevoit să plece de acasă pentru a merge la şcoală şi,
mai târziu, drama intelectualului ce se confruntă cu inechităţile vieţii
sociale, şi cu probleme existenţiale.
Este o carte scrisă cu simţire, ca o litanie care evocă cea de-a
cincea poruncă : « Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta… !» Este o
carte care se trăieşte, nu se citeşte.

Roxelana Radu

Ce n-au spus ursitoarele

Cam pe la începutul lunii septembrie, anul 195..., într-o noapte, un
călăreţ descălecă după ce trecu și prin albia secată a pârâului din
fa�a iazului morii din satul Azaplar, cam în dreptul grădinii lui Gavrilă
Rossman, evreul. Avea ochii ca și cărbunele iscat prin spuza vetrei,
ziceau cele două femei care se întorceau pe înserat cu lâna spălată,
de la ghiolul lui Arif, singurele care-l văzuseră. În seara aceea luna
nu răsărise dintre norii care se adunaseră amenin�ători spre partea
sudică a satului, iar cele câteva stele mai răsărite pâlpâiau ca
lumânările. Erau alb-cenuşii şi luminau cu evlavie poteca pe care
începuse s-o urce călăre�ul nostru, trăgând calul de căpăstru.
Mergea mai mult târât de instinct pe un drum cunoscut. Liziera de
salcâmi dinspre malul celălat al râpei, nu cel care înghi�ea în burta lui
pârâiașul, se lăsase mult în urma lui, cu o�etari înal�i și răchite cu
rădăcini scorburoase peste care se înfășurau, ca �evile, arbuștii
răsări�i din alte rădăcini împletite în maluri nisipoase. Îl sim�iseră,
afla�i de după deal, câinii. Lătratul lor îl opri în loc pe Victor, căci el
era călăre�ul care urca poteca aceea pe timp de înserat.

Uitase de stâna de dincolo de iazul morii, de strigătele ciobanilor
care băteau cu bâtele în tulumbele din bronz și discurile de fier,
alungând lupii care se dăduseră la stână încă înainte de a se însera.
Victor se trezi înjurând, biciuit pe întuneric de crengile unui măr
sălbatic, crescut la margine de potecă. Se uită spre valea Viișoarei,
acolo unde auzi fâlfâitul unor aripi de pasăre sub luna i�ită de după o
perdea de nori, lăsată mult în jos, către partea sudică a satului. Se
opri la margine de cărare și ascultă cu auzul încordat. Lamia trebuia
să vină dinspre grădină, cam prin dreptul nucului uriaș ce trona
marginea grădinii lui Rossman.Așa se în�elesese cu fata cea mică a
evreilor. Lamia nu împlinise încă douăzeci de ani, dar fusese
promisă de nevastă lui Jinga, băiatul cel mare al Romaneștilor
(neam de lipoveni înstări�i), pentru un barcaz și un teren cu casă
undeva pe bra�ul Sulina. Evreul Gavrilă sim�ise că noul regim îi va
confisca, cât de curând, moara și se găndea că odată retras pe
bra�ul Dunării își va pierde urma. Jinga, deși băiat trecut mult de
armată, nu era însurat, dar îl ocoleau toate fetele din sat, la horă.
Tăntălăul satului mai avea, din naștere, buză de iepure și, când i se
adresa câte cineva, hlizea fără nici o noimă, după care se punea pe
râs ca prostul.

Victor nu-şi amintea când răsărise luna, când imitase fluieratul
cintezoiului, când apăruse și Lamia în dreptul nucului cu ochii în
lacrimi și cu obrazul zgâriat de ramurile arbuștilor care străjuiau
nucul ce trona la marginea grădinii. Lamia se trezise fără să o simtă
ai ei și stătuse vreme de o oră așteptând cu inima ticăindu-i ca unui
iepure, cu năsucul lipit de geam ascultând chemarea lui Victor, pe
care o știa, printr-un fluierat prelung ce voia să imite chemarea
cintezoiului în pădurice. Cu boccelu�a de haine în mână, îl găsi pe
Victor așa cum conveniseră și-i sări în bra�e.

- Mi-era teamă că n-ai să mai vii! îl împinse ea cu palma în piept. Îi
arăta că încă mai era supărată de întârzierea lui.

- Nu-i nimica, trece, o strânse el la piept. Nu trebuie să fii supărată,
o să vezi că trece...

Victor îi sărută mai întâi gura aromată de busuiocul pe care Lamia
îl �inuse nop�ile trecute sub pernă, și îi spuse că bâjbâise ceva prin

râpă, dar calul îl purtase pe cărare ca pe un orb, ascultător. O vreme
se opri în loc fiindcă începuseră să latre câinii de la stâna din vale, iar
de la coada ghiolului urcau spre sat două femei și el n-ar fi vrut să le
iasă în cale. După ce femeile trecură pe lângă el, mai stătu o clipă
locului, fiindcă dinspre ghiolul lui Arif se auzea un zgomot din
adâncuri, parcă ar fi suflat o fiin�ă vie în oglinda de la suprafa�ă,
sugerând un joc al ielelor din pâlpâirea stelelor, ori ca și cum cineva
ar fi dat drumul pe pânza apei, unor lumânări pentru cei morţi. Asta-i
dăduse de gândit. O urcă pe Lamia pe cal și se ridică și el punând
piciorul pe scări�ă, direct în șa. Lătratul câinilor curmă liniştea serii, a
copacilor din jur cu trupurile lor înalte şi indiferente. O armă de
vânătoare se descărcă în aer cu un ecou lung, risipitor, înfundat.
Toate astea se petrecură în urma lor. Lui Victor i se păru că arma
sărise din braţele celui care-i ameninţase cu înjurătura
lipovenească: „stoi, tvoi materi!“. Îi răspunseseră soma�iei alte voci
dinspre iazul morii. Lamia auzise și ea acele din urmă glasuri. Se
arătă îngrijorată:

- Victor! se arătă ea îngrijorată și întoarse capul spre el. E arma de
vânătoare a lui Condrat!...

Victor privi în stânga râpii. Ştia că falia râpii se termina în albia
râului secat și că nici un glon� nu l-ar fi ajuns așa cum se aflau ei doi,
în continuă coborâre.

Un nor îşi pusese palma pe ochii lunii şi îl lăsă fără gânduri pe
Victor. Lamia îl văzu cu coada ochiului cum își înfipsese capul într-
un piept de om, imaginat doar în capul lui.

Își aminti cum ai ei i-au primit în pe�it pe cei ai Romaneștilor, în
frunte cu Condrat, iar curioșii de pe uli�ă stăteau cu ochii în
crăpăturile gardului și plângeau de parcă ar fi murit fraţii ei mai mici,
ori mai mari, sau cineva din familia lui Gavrilă Rossman. „Mă omule!
Mai lasă să crească și ea”, o auzise pe maică-sa, singura care era
de partea ei, dar teama de bărbatul ei o �inea deoparte de privirea cu
care fiica ei îi cerea, îi implora, ajutorul.

Victor în�elesese pericolul care îl pândea de dincolo de umbrele
pletoase ale răchitelor din fundul râpei.

- Ai un cal sigur pe picioarele lui, spuse Lamia. Nu se sperie de
împușcătură. Victor îi zâmbi fetei și ochii lui clipiră a mul�umire
sufletească. Dădu bice calului, sperând să ajungă la timp la liziera
de salcâmi, de unde drumul era ca în palmă și putea să dea bice
calului. Drumul acela era toată nădejdea sa. La auzul armelor, se
porniră și al�i câini să latre la marginea cătunului. Victor îşi îndemna
liniştit calul; o oarecare îngrijorare i se citea şi lui pe faţă, dar se
mulţumea să privească din când în când la Lamia, înfășurată toată
în cojocelul de oaie, iar aceasta nu spunea încă nimic. Era și ea
atentă la tot ce era în jur şi gata să surprindă în întuneric orice vietate
aflată pe undeva, prin bozii, stând la pândă. Deodată Victor auzi în
fa�a sa un câine care se oprise în drum şi urla prelung, precum
sălbăticiunile din stepă. Calul fornăi agitat și smuci din căpăstru.

- Ce ai, măi prostule? Hai, ușor, ușor! Că nu dau tătarii, îşi
îndemnă Victor calul. Apoi către frumoasa Lamia: Am ajuns la
marginea râpei. Se aud câinii de la primele case. O să mergem de-a
dreptul spre liziera cu salcâmi. Ocolim un pic ghiolul.

Sus, aproape de creasta norilor, plutea cu aripile desfăcute larg,
un vultur. Plutea ce plutea, apoi dădea când și când din aripi,
prinzând vântul și lăsându-se dus de curen�i. Toată stepa Dobrogei

se afla în mare încordare. Calul fremătă pe nări și se opri în loc.Apoi,
două mogâldeţe cenuşii se arătară lunecând în salturi, pe cai pitici,
una în spatele alteia, undeva, parcă răsărite din buza râpei; după
care acestea se desfăşurară, într-o încercare de învăluire, tăind
direc�ia spre liziera de salcâmi. Lamia observă și ea mogâlde�ele,
simţind un pericol pe care nu-l bănuise până în clipa aceea.

- Ce au fost alea două arătări din urma noastră, Victor?Ai văzut și
tu? se foi Lamia la spatele lui Victor. Să fi fost două umbre de lupi?
„Asta mai lipsea! Să sperie haita, calul, şi să nu-l mai pot stăpâni” îi
trecu lui Victor prin minte. Apoi, ca să o liniștească pe fată, strigă cu
blânde�e la cal:

- Mă roibule, mă băiatule, stai liniştit mă, că nu te atacă nimeni. Îi
vorbea așa cum îl auzise și pe bunicul lui, cândva. Calul îşi mesteca
zăbala în gură şi fremăta, dând din cap. Adică, arăta el, îşi cunoştea
stăpânul. Umbrele se apropiaseră, prin învăluire, ameninţător de
aproape, îndârjite să-i ajungă.

În urechi le răsună un dangăt de clopot venit din depărtare, iar
Lamiei i se păru că nu e dangătul unui clopot venit dinspre stână, ci
unul venit din depărtări. Se întoarse cu fa�a spre locul de unde
auzise clopotul și, ca la biserică, aflată dinaintea icoanelor, își făcu
de trei ori niște cruci mari. Dacă Victor s-ar fi întors către ea, ar fi
observat cum îi tremurau buzele și ochii ei ar fi dat să plângă în
spatele capului său. Victor zări doar cum se strecurau printre
crengile copacilor mici străluciri ale unor corpuri metalice. „Ăștia au
puști cu ei. Trebuie să mă �in cât mai departe de lizieră”. Trase de
hă�uri și cârmi ceva mai departe de liziera cu salcâmi. Calul simţise
ceva şi fornăia speriat, scoţând aburi pe nări. Victor nu-l lăsă să-şi ia
avânt. În�elese că nu trebuia să mai înainteze și mai bine ar fi fost să
o ia înapoi, pe drumul pe care coborâse spre râpă.Atunci se petrecu
ceva neaşteptat. O trosnitură îl izbi în umăr și sim�i o durere mare
care îl aplecă în jos. Lamia dăduse un �ipăt și desprinzându-și
bra�ele din jurul trupului lui Victor, se aruncă jos la pământ. Se auzi
imediat una după alta încă două împușcături la intervale de câteva
secunde. Ultima îl lovi pe Victor în piept. Căzu lângă Lamia.
Ultimele împușcături date de aproape făcură să �âșnească din
cuiburi ciorile amor�ite.

- Victor! �ipă Lamia. Ce e cu tine Victor?
Voinicul apucă să-i mai vadă doar ochii scăpărători şi speria�i ivi�i

de sub cojocelul de lână cu care fata își acoperise capul.
Curând, tatăl fetei, împreună cu Condrat și iscoadele lui ajunseră

la locul unde se frânseseră trupurile celor doi. Încremenise totul în
jur. Doar calul lui Victor mai alerga ca bezmetic, de unul singur, pe
câmp.

Lamia avea obrajii păta�i de sângele care se scurgea din pieptul lui
Victor. Această amintire nu avea cum să i se șteargă cu timpul. Ca
pe acele dureri pe care doar moartea le mai mistuie sub pământ.
Gândurile îi erau învălmășite și încă de pe atunci lumea spunea prin
sat că Lamia înnebunise subit și că ursitoarele care nu veniseră la
nașterea lui Victor cam asta aveau de gând să prorocească. Și că tot
pe ursitoare le blestema, cu vorbe, și Lamia.Așa o găsiră aceia care
se opriseră lângă cei doi; smulgându-și părul cu amândouă mâinile
și aiurând întruna.

(fragment din romanul în lucru: Copil din flori)
Tudor CICU

Proză - Tudor CICU și ADURoxelana R



DACIA - 1984

(urmare din pagina 1)

L-a și citit. Probabil! Mi l-a înapoiat însă, spunându-mi că a
fost foarte curios. El devenea dramaturg și îl interesa
proza... unui actor. „Romanul e ca o supă” - mi-a zis. Supa

mea era foarte bună, gustoasă, cu legume, condimente, dar îi
cam lipsea... ciolanul! Aha, bine, o să-i pun și un ciolan cu
măduvă de n-o să-ncapă-n oală! Aveam deja avizul calitativ al
marelui meu prieten Ovidiu Constantinescu, cu o experien�ă
scriitoricească și redac�ională cât toată vechimea în muncă a
oricărei edituri. „Spinii...” mei trecuseră deja prin câteva variante,
sub redactarea sa de pensionar exigent.

Cum oricând e loc pentru mai bine, am refăcut totul sub titlul
percutant, îmi plăcea: „SPĂRGĂTORII DE VITRINE”. Și mi-am
dus „supa cu ciolane” iar la DACIA. Cubleșan tocmai pleca de
acolo, numit director la Teatrul Na�ional. M-a lăsat în grija lui
Opri�ă. Pe mâini bune! Ca să intru în lucru, am mai așteptat 3 ani.
Când am văzut șpaltul pentru prima corectură, nu cunoscusem o
bucurie mai mare. Și „Spărgătorii...” au ajuns în malaxorul
cenzurii, înaintea BT-ului: Bunul de Tipar. Catastrofă! Pe șpaltul
meu... se abătuse un roi negru de interdic�ii. Nu exista o pagină
fără probleme. Ordinul suna clar: nimic nu trece! Toate
„ciolanele” să fie strict eliminate. Chiar numele eroului, Ardevan,
trezea suspiciuni. Cum adică? Arde-n van?! Nici nu mă
gândisem la asta. Împrumutasem numele bunului meu prieten
Radu Ardevan. Bine, modific - Ardean! Finalul? Extirpat în
întregime! Ăsta nu mai era ciolan. Era chiar coloana vertebrală!
Fără ultimul capitol, nimeni nu mai pricepea nimic, fiindcă pe tot
parcursul textual apărea laitmotivul: „La Rica! La Rica!” Și Rica a
dispărut. Rămăsese mai pu�in decât ceea ce adunasem în
„Spinii...” din primele aripi de șindrilă ale Meșterului meu Manole.
Așteptasem strângând din din�i 7 ani pentru un loc într-un
program editorial și trecusem prin tot atâtea variante de lucru. L-
am întrebat pe Buzura: ce fac acum? „Cât �i-au tăiat?” 70 %! „
i-
au mai rămas 30!” Cam asta era și doza acceptată în controlul
disiden�ei, ca să nu dispară de tot prin tor�ionare. Eu nu încercam
să fiu un disident.

Dacă finalul nu mai putea fi salvat, am recurs la rescrierea
pasajelor consemnate. Redam cam aceeași idee, dar cu alte
cuvinte. A fost o noapte groaznică. Pe la 4 diminea�a, s-a
întrerupt curentul. N-am mai putut să autodistrug nimic. Băusem
cafea tare în loc de apă și n-am mai adormit. La prima oră, eram
în redac�ie. Spre prânz, Mircea s-a plictisit: „Ia mai dă-i dracului!”
A închis corectura și a renun�at la restul zilei sale de muncă. Așa
a scăpat de foarfecă și fragmentul de mai jos: „În faţa ochilor, îi
apăru tabloul neterminat al lui Şerban, cu jocul lui îndurerat
de cuburi şi sfere - într-o lume a perfecţiunii, întregul suferă
pentru fiecare parte a sa. Apoi, totul se şterse şi se ivi
peretele de acasă al Mirei, păstrînd încă urmele tablourilor
înlăturate. 'Într-o lume a imperfecţiunii, întregul nici măcar
nu are conştiinţa integralităţii sale; dar această conştiinţă
trebuie căpătată pentru ca lumea să devină ceea ce trebuie
să devină. Iartă-mă că vorbesc! Pesemne că tăcerea îşi
cheamă cuvintele. Te deranjează? ... în lumea noastră, unde
credinţele sînt tot mai rare, nu de demitizări avem nevoie, ci
de re-mitizări. Orice netrebnic poate profana altarele şi îşi
poate bate joc de moarte. Ce uşor se distruge un mit! Însă ce
greu este să pui ceva în locul lui! Acum, mai mult ca oricînd,
avem nevoie de certitudini. Biruit de minciună nu îţi rămîne
decît ori să înnebuneşti, ori să te împaci cu o dureroasă
luciditate: soarta lui Lăpuşneanu, a lui Cantemir, a lui
Bălcescu, a lui Avram Iancu. Criza lor s-a adîncit cu atît mai

tare cu cît nu au mai întrezărit nici o speranţă de evadare din
plasa înşelăciunii. Este cumplit! Între căutarea certitudinii la
Meşterul Manole şi resemnarea ciobanului din Mioriţa, s-a
derulat întreaga lor dramă'.”

Și fragmentul acesta a scăpat tot printr-o strategie. I-am propus
lui Mircea să ne întoarcem mai târziu la el, fiindcă recursesem la
o variantă mai atenuată: „Alexandru nu voia să se lase
liniştea, cu frămîntarea ei mută. Începu să povestească o
întîmplare închipuită: 'Să mergi fără ţintă pe o cîmpie întinsă
între pământ şi cer, cerul plin de flori, pămîntul plin de stele...
şi să te întâlneşti cu Bălcescu! Da, chiar cu Bălcescu, ori cu
Avram Iancu, şi să te întrebe: „Ce ai făcut, tinere, pînă la
vîrsta aceasta?" Am făcut case şi am să mai fac. „Mi-ai
răspuns bine, să zică el, dar eu vreau mai mult, eu vreau o
revoluţie!" O revoluţie?! cîntăreşti tu noţiunea. Starea mea
este una revoluţionară, permanentă, asemănătoare şi
diferită în acelaşi timp de celelalte. Sensul ei se îmbogăţeşte
cu noi şi noi valori, calitativ, zi de zi... „Revoluţia este
revoluţie!" Nuanţele, trebuie să deosebim nuanţele.
Luptînd, lupta să nu ne transforme în fiare! Fiara este nobilă,
o luăm şi o punem pe blazon, dar este oarbă, fiindcă îi
lipseşte discernămîntul. Ea luptă, însă nu va face niciodată o
revoluţie. Bălcescu, ori Avram Iancu, se plictiseşte şi ţi-o
trînteşte franc: „Tinere, eu la vîrsta dumitale am vorbit
mai puţin şi am făcut o revoluţie!" Tu, obraznic, i-o retezi:
Sau revoluţia v-a făcut pe dumneavoastră?!'

Solu�ia mea de avarie încerca să-l facă pe Mircea să uite de
unele pasaje, lăsându-le mai la urmă, ceea ce s-a și întâmplat.
La apari�ia căr�ii, nimeni nu a mai semnalat vreo neregulă
ideologică privind și celelalte fragmente rămase, interzise ini�ial.
Excesul cenzorial depășise orice limită. Începută cu 13 ani în
urmă, revolu�ia culturală de tip maoist a lui Ceaușescu atingea
faza terorii, după cea a demen�ei.

Coperta pentru volumele de debut folosea doar 3 culori, pentru
micșorarea costurilor de produc�ie. Ale mele erau roșu, galben și
albastru, stilizând sfărâmarea a 2 module din Coloana Infinitului,
într-un cadran negru. Vitrina spartă! „Scoate�i o culoare, să nu ne
apară tricolorul sub un titlu ca acesta”, a sunat ultimul ordin venit
de „sus”! Și cartea a apărut în 1984 – pentru mine, anul mizerabil
al lui Orwell, la propriu! Titlul mi-a vândut 20.000 de exemplare în
3 zile. Regretam încă surd că nu m-am retras la timp. Primele
reac�ii de la „Tribuna” și „Steaua”... dislexie! Criticii nu m-au băgat
în seamă. Nu apar�ineam sistemului. Știam, nici nu le-am mai
trimis cartea celor ce umpleau frecvent rubricile de critică, fără să
citească măcar scrierile celor analiza�i. Nu mai aveam încredere
în nimeni. Regimul editorial mi-a produs o profundă oroare.
Sărmana DACIA se supunea cenzurii la fel ca toată așa-zisa
noastră cultură... terfelită violent prin Patul lui Procust. M-am dus
disperat la Ovidiu Constantinescu, tocmai pleca la Paris. L-am
rugat să-i spună Monicăi Lovinescu despre cazul meu. A sărit ca
ars: „Ce, vrei să ajungem amândoi în beci, la Rahova?” Dar ăștia,
rezisten�ii noștri prin cultura asta, cum de sunt lăuda�i pe la
„Europa ei liberă”? „E cu voie de la securitate...”, mi-a răspuns
Ovidel. Și am mai renun�at la un manuscris, cel depus la Cartea
Românească. Ana Barbu citise vreo 40 de pagini din „Tereza” și
își semnalase acceptarea romanului meu. Nu ajunsese la pagina
44, pentru care Ovidel n-a dormit o noapte întreagă. De nervi, îi
plesnise și un vas de sânge pe albul ochiului. M-a chemat urgent
de acasă să-mi retrag manuscrisul.

„Spărgătorii” mei fuseseră hăcui�i. Pluteam pe Apa Sâmbetei.
Cine să mă fi ajutat? Prietenul meu literar cel mai bun, redactorul,
nu? Păi, el o ducea la fel de rău. Mircea Opri�ă tocmai își
publicase „Cina cea mai lungă” tot la DACIA. Era povestea
amărâtă a unui gazetar de Mănăștur, navetist urban printre
fleacurile diurne. Mircea avea autoritatea editorului din cetate cu
cele mai multe căr�i apărute. Și cineva de la „Steaua” l-a denun�at
la partid, că-l adusese, în carte, pe primul secretar al jude�enei,
care nu știu ce dreac făcuse la o partidă de pescuit. Îl mai turnase
și pe Uricaru, că nu pusese poza lui Ceaușescu când deschideai
„Almanahul Ciupercilor!” Eu îl simpatizam pe Uricaru: îmi
acceptase în Almanahul Scriitorilor un fragment din „Gigantica”
intitulat „Dresură de câini vagabonzi” – în care prefiguram
sfârșitul dresorului. Și-l ilustrase cu poza lui Burebista! Mirosea a
Rahova! Ca-n tragedia lui Deșliu, poetul Imnului na�ional al RPR,
fiindcă a călcat strâmb, pe poteci greșite! Marginalizat, for�at să
zacă într-un subsol de bloc, bardul mai suferea și anchetele, și
bătaia. Nu mai amintesc de Paul Goma! Ei, bine, cum putea
redactorul meu de carte să mă mai ajute când partidul cu stea-n
frunte îl amenin�a pe el însuși cu trimiterea la „munca de jos”

pentru că n-avea, tovarăși, vigilen�ă revolu�ionară?!

Într-un interviu dat pentru HELION, Mircea Opri�ă se oprește „în
1983, când mi-a apărut romanul 'Cina cea mai lungă'. Au fost
tot așa, niște turnătorii ale unora care voiau să ia locul lui
Alexandru Căpraru, directorul de atunci al Daciei, și loveau
cu tot ce le cădea sub ochi, căr�i ce se pretau răstălmăcirilor,
procese de inten�ie. Atunci, chiar am fost sanc�iona�i,
Căpraru și cu mine, iar romanul, care nu mai putea fi topit,
fiindcă deja apăruse și se cumpăra în furie de sub tejgheaua
librăriilor, a fost tăiat de pe lista premiilor Asocia�iei
Scriitorilor din Cluj”. Tinerii lupi se maturizau dur, evocând
condamnarea profilactică: înainte de pedepsirea deraierii,
trebuia impiedicată producerea ei. Cenzura înflorea iarăși în
grădina Consiliului Culturii și Educa�iei Socialiste, în editurile
îngenuncheate sau pe la Uniunea Scriitorilor autiști. Sec�ia de
Propagandă șiAgita�ie a Partidului Comunist lucra mână-n mână
cu Securitatea. Clujul rămânea tot cel al lui Blaga, demascat cu
intransigen�ă de unul ca Beniuc. Dar avea și noută�i
deontologice. Se putea denun�a orice, din care organul
supraveghetor alegea ce-i convenea. Cum suna ordinul
suprem? Așa: "Se va exercita un control mai riguros, pentru
evitarea publicării unor lucrări literare care nu răspund cerin�elor
activită�ii politico-educative a partidului nostru, a căr�ilor care
promoveaza idei și concep�ii dăunătoare intereselor construc�iei
socialiste" - „Cina” lui Mircea „dăunase interesele construc�iei
socialiste", vai! Dar turnătorii n-au pus laba pe conducerea
editurii. Partidul i-a folosit, poate că i-a și instigat. „Cenzura prin
intimidare” înfrânge orice rezisten�ă a felului în care lumea
există, programată totalitar. De fapt, dictatura a și preluat repede
DACIA, numind fără echivoc un cenzor neacoperit, de la
jude�eană, în locul lui Căpraru, după apropiata sa dispari�ie.

Pe mine, m-au pus sub interdic�ii to�i cerberii... și cenzurat rămân
într-un fenomen creativ neoafectat neocronic și-n ziua de azi.
Asta m-a făcut să cred că scriitorii noștri sunt cu mult mai valoroși
decât căr�ile lor, apărute cu voie restrictivă de la cea mai rigidă
cenzură din Est. La fel și Editura DACIA, o victimă! Paradoxal,
era cu mult mai bună decât produc�ia ei trimisă în librării. Din
păcate, cultura română rătăcește de 70 de ani... pe nicăieri.
Distrugerea ei din interior a depășit chiar și previziunile lui Orwell,
combinate cu ale lui Huxley. Ce literatură să mai fi avut noi fără
libertatea cuvântului? O literanzură?! O beletristicenzură?!
Numai literatură, nu!

Opri�ă mi-a mai acceptat atunci un manuscris: „Lupii din colivie”.
Cenzura l-a interzis. Îl respinsese duios și Viola Vancea, de la
„Eminescu”, care mi-a mărturisit amical că ea n-a priceput nimic
din ce scriam eu acolo: cine erau lupii ăștia, dle? Anul următor,
am intrat iar în planul editorial al „Daciei” cu încă un roman, tot în
grija lui Opri�ă - „Căderea imperiului” (355 pg). Cenzura l-a
interzis imediat, cred că încă de la citirea titlului. Mă așteptam la
asta. Mi-l respinsese și „Cartea românească”. Mi-o făcusem cu
mâna mea, îl alesesem din lista de lectori ai editurii scriitorilor pe
Mircea Iorgulescu – credeam că era ceva de capul lui. Ăsta m-a
respins pe motiv că... aveam prea multe citate! Da, dar citatele
acelea erau inventate de mine, îmi apar�ineau în întregime, puse
în seama lui Constandin, personajul meu principal, ucis
mișelește într-un sat de deporta�i politici din Bărăgan. Aha, de
aceea strâmbase din nas Iorgulescu, mai prevăzător decât
cenzura veșnic trează, că tot se desfiinţase cică în 1977! Opri�ă a
schimbat titlul romanului meu în „Fratele și fericirea”. Și l-a inclus
a doua oară, fără alte modificări, în planul pe 1988. Cenzura l-a
interzis din nou. „Mai ai ceva?” m-a întrebat. Mai aveam:
„Profesor Alexander și asisten�ii săi prezintă...” (200 pg). La
sfatul Dnei Buzura, îl predasem EdituriiALBATROS, dar Domni�a
Ștefănescu s-a speriat – cum să scoată ea o carte despre circ în
lumina călăuzitoare a Celui de-al XIII-lea Congres al PCR ? Dar
nu-i despre niciun circ, am asigurat-o, este despre arta
echilibrului – cine îl strică plătește cu via�a. E un „ideal cu plată
benevolă”. Pe Domni�a, o alerta și titlul: nu îndrăznea să pună pe
copertă alt nume decât al conducătorului iubit! Cenzura mi-a
admis însă cartea la „Dacia”, dar... tot așa, deranja mult titlul!
Fără Profesorul Alexander...! Fără nume propriu pe copertă! Mă
mir că-l mai acceptau pe cel al autorului! „Schimbă-i titlul ăsta”
mi-a propus Mircea. Și a apărut în iunie 1988, când„Gigantica”
celebrul Prof.Alexander tocmai împlinea 80 de ani.

„Lupii din colivie” au apărut abia în 2002, la Editura COGITO
( –Coperta: Radu Maier / Redactor: Virgil Bulat) „O carte cu totul
extraordinară” a scris Eugen EVU în Revista UNU. Iar Ion
Istrate titra în :Tribuna, 2004, , pg.36 „Un roman excepţional
pentru acest început de mileniu”.

Victor NICOLAE



ISTORIA CA VIA	Ă

(continuare din numărul trecut)

Note la sfârșit de via�ă
(II)

Î
ntorcându-mă la Chișinău, după îngroparea tatei, și
aflând despre nenorocirea care se întâmplase la via lui
Hodorogea, a trebuit să-mi încordez toate puterile ca să

pot presta mai departe munca mea de luminător și
conducător al moldovenilor din Basarabia, din Transnistria
și al celor din toată Rusia. Eram mult prea angajat la munca
aceasta pe care o făceam și de aceea n-am putut să mă duc
nici la Vornovi�a lui Nicolae N. Alexandri, unde mă îndemna
să vin și să petrec macar o săptămână de odihnă în colonia
lui tolstoiană de pe malul Nistrului, unde altă dată
petrecusem așa de plăcut. Noi probleme erau la ordinea
zilei și eu trebuia să fac fa�ă. Erau conferin�ele universită�ii
populare, pe care le organizasem cu ardeleanul Onisifor
Ghibu și cu bucovineanul Ion Nistor și cu cei câ�iva
intelectual i basarabeni, ca Nicolae Popovschi
(Vistericeanu) și cu vechiul refugiat Sergiu Cujbă, chemat
de mine să vie cu o echipă de învă�ători și profesori din
Regat. Era atâta elan în treaba pe care o făceam, că de
odihnă nu putea să fie vorbă. Trebuia ca anul școlar 1917-
1918 să-l începem la vreme și nu era timp de pierdut.
Cursurile pentru învă�ătorii și profesorii moldoveni
basarabeni erau sus�inute de bugetul Zemstvei guberniale
și lucrul acesta mereu trebuia să aibă aprobarea comisiei
școlare, iar mijloacele bănești ale Zemstvei, ca și ale tuturor
institu�iilor publice, erau mereu în scădere din pricina
revolu�iei. Guvernul revolu�ionar de la Petrograd în frunte cu
Kerenschi nu își bătea capul cu aceste treburi. Eu avusesem
chiar și un conflict cu Kerenschi pe tema transformării
școlilor rusești în școli moldovenești și-i propusesem
popularului revolu�ionar rus să consimtă la o colaborare
culturală cu România, cum se colabora între Rusia și
România pe frontul militar al războiului. Kerenschi a refuzat
solu�ia propusă de mine, ca să ne procurăm manuale
școlare la Iași, căci noi, moldovenii basarabeni, nu
avusesem sub �ari școală în limba na�ională și deci nu am fi
avut timp să ne compunem manualele și apoi unde să le
tipărim, fără tipografie cu literă latină, la Chișinău?
Revolu�ionarul rus Alexandru Kerenschi a început să-mi
vorbească argumentat că na�ionalizarea școlii basarabene
este o problemă pe care o va putea solu�iona numai
Constituanta imperiului rusesc, deci în zadar eu umblu cu
ideea colaborării culturale cu România. I-am obiectat că el,
Kerenschi, nu-i așezat la conducerea statului de
Constituantă, ci de revolu�ie, deci problema școlară să n-o
amâie la Constituantă, căci altfel noi, basarabenii, vom
căuta să ne în�elegem cu partidul comunist al lui Vladimir
Lenin și al lui Tro�ki. Cu L.Tro�ki, de altfel, eu în prealabil

tratasem problema și găsisem formula: să procedăm cum
ne dictează convingerea na�ională și interesul politic, dar
actul de autodeterminare să-l facem prin Sfatul 
ării.
Vladimir Lenin a consim�it și el la formula găsită și lucrul
acesta s-a petrecut în fa�a lui Ion Sinicliu, care era și el
deputat ca și mine la Primul congres al Sfaturilor
muncitorești, �ărănești și militare, care s-a �inut la Petrograd
în vara anului 1917.
În legătură cu cele de mai sus, trebuie să spun că primul
decret al guvernului Vladimir Lenin a fost acela care
sanc�iona dreptul popoarelor Rusiei la autodeterminare.
Ideea era în mintea tuturor oamenilor de pe vremea aceea.
Așa o formulase și președintele Statelor Unite ale Americii,
Wilson, și revolu�ionarii ruși nu puteau să se lase mai prejos
de americani. Noi, basarabenii, am pus în aplicare această
idee a autodeterminării și, ca revolu�ionari adevăra�i, prin
congresele �ărănești, învă�ătorești, cooperatiste,
profesionale de tot soiul și cu participarea organiza�iilor
zemstvelor și orașelor, deci a institu�iilor de bază ale
administra�iei gospodărești a Basarabiei, ne-am și creat
acel Sfat al 
ării9, care trebuia să conducă toate treburile
republicei noastre moldovenești.

8. Apărute în timpul revolu�iei din 1905 și generalizate în
ajunul și după revolu�ia din februarie 1917, sovietele
(comitete, consilii) erau compuse din reprezentan�ii
muncitorilor dintr-o fabrică sau uzină. Ele au fost preluate ca
model și de către alte clase și grupuri profesionale (�ărani,
solda�i etc.). Bolșevici le-au deturnat rosturile ini�iale,
transformându-le în instrumente ale uzurpării puterii de stat.

9. În cel de al doilea manuscris există câteva detalii
interesante în legătură cu crearea și rosturile acestui
organism, pe care le re�inem în această notă de subsol:
„Declanșându-se Primul Război Mondial în 1914, iar din
1916 intrând în ac�iune și România, frontul ruso-român
a jucat un mare rol în schimbarea mentalită�ii și
atmosferei sociale în problema mare a raporturilor
dintre Rusia și România. Nu mai putea să dăinuiască
tradi�ia politică prin care se crease un hotar de netrecut
la Prut. Ostașii basarabeni s-au convins că românii
vorbesc aceeași limbă pe care o are majoritatea
covârșitoare a Basarabiei. Prizonierii români dinArdeal,
ajunși în Rusia, au constatat că România este datoare
să îmbră�ișeze și problema Basarabiei, cum o
îmbră�ișase și pe aceea a Ardealului și Bucovinei.
Prizonierii ardeleni din lagărul de la Darni�a au luat
contact cu studen�ii basarabeni de la Kiev și s-au
convins că România nu mai poate rămâne nepăsătoare
fa�ă de Basarabia care, îndată ce s-a început revolu�ia
rusească în 27 februarie/12 martie 1917 a și formulat
ideea autodeterminării poporului moldovenesc din
Basarabia și de peste Nistru.
Numărul de Paște al ziarului „Cuvânt moldovenesc“ a
fost scris de mine în colaborare cu ardelenii refugia�i
Onisifor Ghibu și Octavian Goga, cari erau în drum spre
Odessa: pe primul l-am și convins să rămâie la
Chișinău, ca să mă ajute în atâtea chestiuni care
trebuiau ini�iate. Onisifor Ghibu a și scos la Chișinău
ziarul „Ardealul“ și apoi „România nouă“, tipărite cu
litere latine, pentru carte s-a adus și o tipografie din
România. Noi însă am tipărit „Cuvânt moldovenesc“ cu
literă rusească, pe care am schimbat-o numai după
actul de unire a Basarabiei cu România, pe care Sfatul
	ării l-a votat la 27 martie 1918.Această mare schimbare
în publicistica noastră basarabeană s-a făcut cu
întârziere, căci revolu�ia din Rusia ne-a silit pe noi cei de
la „Cuvânt moldovenesc“ să ne ocupăm cu toată
mișcarea moldovenească basarabeană. Redac�ia
„Cuvântului moldovenesc“ din strada Jucovskaia n. 15
(preschimbată după unire în strada Iașilor) a fost locul
unde se puneau la cale toate ac�iunile de organizare a
moldovenimei noastre. Aici s-a organizat Partidul
moldovenesc și Societatea culturală basarabeană. De
aici a pornit ideea de convocare a congreselor �ărănimii,
cooperatorilor, preo�ilor, învă�ătorilor și militarilor.
Toată vara ceea 1917 ne-a fost prinsă cu aceste
congrese, care se �ineau în sala eparhială și se

răsfrângeau în manifesta�ii de mii de moldoveni în
Chișinău, la Odessa, la Tiraspol și în toate centrele
jude�ene din Basarabia și de pe frontul român.Teza
autonomiei politice a Basarabiei se îmbr �ișa de toatăă
lumea moldovenească. S-au organizat sfaturile
�ăranilor, muncitorilor și profesiunilor libere. Eu și Ion
Sinicliu am fost aleși ca deputa�i la primul congres al
sfaturilor din toată Rusia, care s-a �inut la Petrograd.
Teofil Ioncu a fost trimis la congresul na�ionalită�ilor, ce
s-a �inut la Kiev […] La Kiev, T. Ioncu a formulat clar
chestia că moldovenii sunt români și deci să se
în�eleagă că întovărășirea moldovenilor cu românii din
România, din Ardeal și din Bucovina este un lucru firesc
și revolu�ionarii ruși nu au dreptul să împiedice mersul
normal al istoriei omenirii.

În chestiunea aceasta s-a scris atât de mult, încât perioada
Basarabiei sub Sfatul 
ării este cea mai bogată în fapte și
documente. Eu aici trebuie să mă mărginesc la amintirile lui
Alexandru Marghiloman și C. Kiri�escu [de fapt, lucrarea
acestuia Istoria războiului de întregirea neamului – M.Șt.], la
mărturisirea că Sfatul 
ării a fost recunoscut de toată
popula�ia Basarabiei, în afară de câ�iva boieri reac�ionari în
frunte cu familia trădătoare de neam Krupenschi și un grup
de dezertori de pe frontal ruso-român care, în frunte cu
câ�iva jidani de teapa lui Perper și Kabac, ce nu aveau nici în
clin nici în mânecă cu Basarabia, dar cari au fost sus�inu�i de
politicianul român-bulgar doctor Cristian Racovski, pe care
dezertorii ruși de pe frontul ruso-rom n îl eliberaseră dinâ
închisoarea din Iași și care, ajungând la Odessa, a reușit, nu
se știe pe ce cale, să ajungă și președinte al Republicei
ucrainene și apoi ambasador al Sovietelor la Londra, unde
s-a agitat mult, dar fără success în problema recunoașterii
actului unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918. E
foarte curios că la agita�iile acestea au participat un agent de
siguran�ă română Cătărău și un ho� de cai basarabean
Kotovschi. Dar așa este tragi-comedia vie�ii și noi nu putem
să o scutim de elemental acesta tragic-comic. Și mai curios
pare faptul că eu, împreună cu doctoral Nicolae Lupu, am
intervenit, pe timpul parlamentarismului României Mari, ca
guvernul român să nu se opuie la plecarea în Rusia
Sovietică a doctori�ei EcaterinaArbore și a Mariei Codreanu.
Prima era fiica marelui basarabean ZamfirArbore, iar a doua
prietena intimă a lui Racovski. Ajungând în Rusia, Ecaterina
Arbore a devenit ministru al sănătă�ii în Ucraina sovietică, iar
Maria Codreanu a ajuns so�ia președintelui Republicii
Ucrainene, Racovski, administra�ia Kievului obligându-l pe
Racovski să o legalizeze prin actul communal, conform legii
în vigoare. (Acest amănunt îl cunosc din cronica vie�ii lui
ZamfirArbore, în casa căruia am locuit cândva).
Întorcându-mă la treburile noastre basarabene, trebuie să
spun că istoria Basarabiei de pe timpul revolu�iei și de după
Unire a căpătat o expunere sistematică în scrierile
profesorului și academicianului Ștefan Ciobanu, a
doctorului Petre Cazacu, a profesorului universitar de
istorie Alexandru Boldur, a marelui na�ionalist basarabean
Ion Pelivan, a profesorului de limbă și literatură și
memorialistului Alexandru Popovschi (Visterniceanu), a
ideologului social și politic profesorul Constantin Stere, a
publiciștilor detalia lui Alexie Nour, profesorului universitar
Vasilie Harea și geografului universitar din Iași Gheorghe
Nastase și atîâ�ia al�ii cari au colaborat la gazetele și
revistele mele „Via�a Basarabiei“, cum au fost preotul Vasile

epordei, preotul Ioan Mo�a, preotul Iulian Friptu, profesorul
universitar de la Cluj Onisifor Ghibu, profesorul de geografie
de la Iași, apoi de la București, Ion Simionescu, fra�ii Petre și
Ștefan Haneș, Ion Munteanu-Râmnic, profesorul universitar
Simion Mehedin�i, profesorul secundar Leon Boga,
profesorul universitar de la Cernău�i Ion Nistor și mul�i al�ii
cari s-au interesat de treburile asarabiei. Pe acei litera�iB
cari ar vrea să reconstituie via�a muktilaterală a Basarabiei i-
aș sfătui să găsească antologia poetului Ion Pillat, Istoria
literaturii române de George Călinescu și cartea Poe�ii și
prozatorii Basarabiei până la unire. 1812-1918, compusă de
Gh. Cardaș. Sunt căr�i cu ajutorul cărora cercetătorii
trecutului basarabean vor putea să pătrundă latura aceasta
sufletească a vie�ii basarabenilor sub stăpânirea rusească.

(Continuare în pagina 15)
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Și mai indispensabilă pentru chestia aceasta este
revista mea „Via�a Basarabiei“ pe care am început s-o
scot din 1932 și în care s-a adunat material

documentar de tot felul. La această revistă literară au
participat to�i condeierii basarabeni, cari în 1937 s-au
organizat și în Asocia�ie a scriitorilor provinciei noastre și tot
de pe atunci s-au editat volume de poezii și proză ale
asocia�iei. În 1940 revista „Via�a Basarabiei“ s-a mutat în
București, căci eu n-am vrut să mă fac victima bolșevicilor lui
Stalin și Beria. De altfel, acești tirani m-au dibuit și în
România și în 1952 au for�at mâna primului ministru Petre
Groza și eu am fost transferat din închisoarea Sighetului la
Chișinău, Basarabia, unde Tribunalul militar al republicii
Socialiste Sovietice Moldovenești n-a judecat și condamnat
la 25 ani muncă silnică corec�ională, trimi�ându-mă în
Siberia. Acolo am stat însă numai până la moartea lui Stalin
și, readus în �ară după trei ani și jumătate, am fost dus la
închisoarea de la Gherla, unde am stat până în 1957, când
am fost eliberat și venind în București, nu mi-am găsit familia
în strada Donici nr.32, unde o lăsasem la arestarea mea de
guvernul Petre Groza în 1950, odată cu to�i foștii miniștri și
demnitari din guvernele �ărănești sau liberale ale României
după Unire.
Asupra acestor detalii din via�a mea sub statul românesc,
pentru care am lucrat și luptat din timpul primei revolu�ii
rusești di 1905, mă opresc special pentru ca să arăt ce
lucruri groaznice se petrec în via�a omenească în epocile de
schimbări sociale revolu�ionare. Îl întrebam pe dr. Petre
Groza: „De ce am fost arestat în 1950 și de ce am fost dus în
1952 de la Sighetul Marma�iei la Chișinăul Basarabiei?“
Petre Groza mi-a răspuns: „Nu știu. Probabil că asta au
făcut-o Teohari Georgescu-Tâlhărescu și jidoanca Ana
Pauker“. Am replicat: „Cum au putut să facă lucrul acesta
ministrul de interne Teohari Georgescu și ministrul de
externe Ana Pauker fără știrea dumitale? Doar ei erau
miniștri sub conducerea șefului de guvern și chiar de stat și
acesta erai dumneata, domnule Groza“. Fostul meu coleg în
parlamemtele României – Petre Groza – mi-a răspuns: „Dar
d-ta nu știi că nu noi românii guvernam România, ci
Moscova?“. I-am replicat: „Dar dumneata, domnule Groza,
ești românul ardelean pe care l-am cunoscut laAlba Iulia la 1
decembrie 1918, la actul unirii Ardealului cu România.
Dumneata ești fostul na�ionalist ardelean, fostul membru al
Partidului Poporului de sub conducerea generalului
Alexandru Averescu, originar din Basarabia noastră
românească, și dumneata n-ar fi trebuit să semnezi decrete
fabricate de Moscova lui Stalin și Beria“. Petru Groza mi-a
spus: „Ai să afli că eu am făcut și lucruri bune românești, am
luat legătură cu China și salvarea noastră numai de acolo ne
va veni la timpul oportun nouă“.
Era inutil să discut mai departe. Mi-am căutat de nevoile
mele, apelând la Academia Română, al cărei membru
corespondent eram din 1918. Academia mi-a achizi�ionat
proverbele și expresiile românești pe care le-am adunat în
cele 11 lagăre siberiene, de la moldovenii basarabeni pe
care i-am întâlnit cu sutele. Totodată, Institutul de studii
istorice și social-politice al Comitetului [Central al– notă
M.Șt] Partidului Comunist Român mi-a achizi�ionat o
mul�ime de caiete, cuprinzând „Cronica vie�ii mele“ și „Notă“,
pe care le-am scris pe două mii și ceva de pagini timp de trei
ani. Mai mult decât atâta: sub președin�ia secretarului
general al P.C.R. Nicolae Ceaușescu, Consiliul de Stat mi-a
acordat o pensie de merit și Societatea scriitorilor un ajutor
de la Fondul literar. S-a produs dovada că și sub un regim
dictatorial se pot îndrepta greșelile vechi, provocate de
situa�ii grele și sub oameni așa de pu�in pregăti�i pentru
rezolvarea problemelor de via�ă în variatele ei aspecte. Eu
– poporanistul și socialistul revolu�ionar – totdeauna am fost
pentru găsirea metodelor și formelor democratice. În
revolu�ia din 1917-1918 am încercat să servesc nevoile
Basarabiei moldovenești cu guvernul provizoriu al lui
Alexandru Kerenski. Dar n-am reușit și a trebuit să caut o
colaborare cu Tro�ki și Lenin. După unirea Basarabiei cu
România, în actul semnat și de mine, după ce îl redactasem,
am organizat în locul „Blocului moldovenesc din Sfatul

ării“, marele Partid 
ărănesc basarabean, care a jucat un
rol mare în via�a politică a Basarabiei și chiar a �ării întregi.

Această organiza�ie m-a pus în conflict cu Partidul liberal
român și chiar cu unii basarabeni care se făcuseră slugi
docile ale acestui partid de mari egoiști. Dar eu n-am întins
corzile până la rupturi cu vechii sus�inători ai liberalismului
burghezo-moșieresc. Am avut mult de suferit. Am fost și
maltratat de un Popescu oarecare la Zguri�a Sorocii. Dar
asta nu însemna decât jandarmeria abuzivă și eu nu trebuia
să mă războiesc cu toată România pentru un nemernic ofi�er
de jandarmi. De altfel, eu în via�a mea n-am pierdut nici o
campanie electorală și am fost ales în toate parlamentele
�ării românești. Situa�ia de opozant sau de guvernant nu mi-
a schimbat credin�a că neamul românesc are de jucat un rol
mare în Balcani și trebuie să fim elementul de pace și de
progres în lumea în care trăim. N-am fost un om mare politic
pentru că poezia niciodată nu m-a părăsit complet: în
politică am făcut poezie și în poezie am făcut politică. N-are
decât lumea neîn�elegătoare să mă critice și chiar să și râdă
de mine – omul pornit de la Cubolta mea modestă, dar
dornic de a deveni universal și a fi om de omenie. Eu nu sunt
vinovat că natura nu m-a înzestrat cu un talent mai mare în
oratorie, în scris și în faptă. M-am trudit ș-am făcut ce s-a
putut. Mii de oameni au fost ajuta�i să-și înve�e copiii în limba
părin�ilor. Mii de tineri basarabeni au fost ajuta�i să-și facă
studii universitare sau profesionale; ca ministru al lucrărilor
publice am făcut șosele și podul de la Albi�a peste Prut. Ca
ministru al sănătă�ii am făcut spitale și, între altele, Spitalul
„Ion Cantacuzino“ din București, unde, acum la bătrâne�e,
am fost și eu tratat ca bolnav, care peste câteva luni voi
împlini 92 de ani. Nu m-am săturat de via�ă, deși sunt foarte
bolnav. Aș vrea să mai trăiesc, ca să-mi văd programul vie�ii
împlinit.
Problema organizării Sfatului 	ării care, ca un
parlament revolu�ionar, să conducă toată via�a
provinciei basarabene, a fost una care a angajat aten�ia
tuturor basarabenilor. Încă la Petrograd fiind, eu i-am
convins pe Ion Incule� și pe Pantelimon Erhan să vie în
Basarabia și acasă la noi să-și puie în aplicare
concep�ia socialist-revolu�ionară. Și ei au venit: Ion
Incule� cu mandatul de ajutor de comisar al Basarabiei,
postul de comisar fiind ocupat de Vladimir Cristi încă de
pe vremea guvernului prin�ului Lvov, care reprezenta
curentul progresist al Dumei imperiale.
Ion Incule�, care la Petrograd nu juca nici un rol politic,
în Basarabia s-a impus ca un agent guvernamental al lui
Kerenschi, dar sub influen�a tendin�elor locale
basarabene a ajuns să fie ales și președinte cu
unanimitate de voturi al Sfatului 	ării, iar Pantelimon
Erhan a fost primul președinte al Consiliului de
directori, care era organul executive al Sfatului 	ării.
Moldovenii organiza�i în Blocul moldovenesc din Sfatul
	ării au vrut să-l aleagă ca președinte pe marele și
iscusitul luptător basarabean Ion Pelivan, dar calculele
făcute ne-au arătat că votul de alegere a președintelui
nu va fi unanim și noi a trebuit să ne îngrijim de pe
vremea aceea la unitatea teritorială a Basarabiei.
Minorită�ile entice trebuiau tratate cu toată aten�ia și Ion
Incule� a fost acela care a întrunit toate voturile. Ca vice-
președinte al Sfatului 	ării am fost ales eu, iar ca prim-
secretar Ion Buzdugan.
Sfatul 	ării, după schema noastră, adoptată la
Congresul general al militarilor basarabeni, �inut la
Chișinău în zilele de 20-27 octombrie/ 2-9 noiembrie
1917, trebuia să aibă 120 deputa�i, din care 70%
moldoveni, iar 30%minoritari: ruși, ucraineni, evrei,
bulgari, găgăuzi, greci și nem�i. Asupra procentajului de
reprezentan�i în parlamentul basarabean au căzut de
accord toată lumea și toate institu�iile de stat. Deputa�ii
au fost aleși de congresele militar și �ărănesc și de toate
institu�iile publice și de organiza�iile politice na�ionale.
Singurii care nu s-au învoit cu acest procentaj și schemă
au fost moșierii basarabeni…“

În �ara noastră sunt atâtea de făcut. Dar mai ales trebuie să
ne întregim republica cu �inuturile românești, care astăzi se
găsesc sub stăpâniri străine.
Spiritul meu de în�elegere cu oamenii, spre a sluji
interesele vie�ii, am avut buna inspira�ie să-l aplic și în
primul lagăr de la Taișet din Siberia. Și inspira�ia mea a

avut un rezultat foarte însemnat. Cele câteva sute de
de�inu�i în lagăr duceau o via�ă foarte grea. Toată ziua
lucrau la pădure și la minele de cărbune, iar noaptea nu
aveau hodina necesară din cauza ploșni�elor și a
insectelor de care erau pline cazarmele. Eu am propus
administra�ieilagărului să văruim dormitoarele, să
astupăm găurile din pere�i, să măturăm podelele și le
spălăm, să cură�im closetele, de care oamenii nici nu mai
puteau să se folosească și își făceau nevoile pe zeci de
metri împrejur.Acest serviciu de cură�ire a cazarmelor eu
l-am numit serviciu sanitar și el a dat rezultate foarte
bune. Oamenii de�inu�i eraun mul�ămi�i și mai ales le-a
plăcut că eu am început să scriu pe tabela de procentaj
niște proverbe și niște versuri în limba rusească și
moldovenească. Și de unde înainte vreme în fa�a acestei
table nu vedeai pe nimeni, oprindu-se și cetind cifrele
plictisitoare, acum se opreau cu zecile de oameni, cari
ceteau cu interes și scriau și ei proverbe și cântece. O
inspec�ie de care am avut parte a găsit ini�iativa mea
potrivită și eu am fost mutat în alt lagăr pentru
organizarea serviciului sanitar și distrac�ia oamenilor.
Astfel, în cei treiani și ceva, pe care i-am petrecut în
Siberia, eu am fost dus în 11 lagăre, până la Baical și
dincolo de Baical, căpătând totodată dreptul să fac
memorii ambasadorului nostru român, cerându-i
lămurirea: decînd Siberia a ajuns colonie a României, ca
eu, român, să fiu adus acolo, cu toate că sunt cetă�eanul
României, și în sentin�a de condamnare a Tribunalului
militar din Chișinău se spune că sunt condamnat fără
pierderea de drepturi și fără confiscarea averii. Aceste
memorii au avut un rezultat foarte bun pentru mine: am
fost readus în �ară și internat la Gherla, unde am mai stat
vreo doi ani și apoi, deoarece mereu ceream să fiu
judecat de justi�ia �ării și să știu pentru ce stau și cât am
de stat la închisoare. În cele din urmă, într-o bună zi m-au
adus la București, dar eu nu mi-am găsit familia în casa
noastră din strada A. Donici n. 32, ci într-un beci din
strada Muzelor n.2, unde am mai stat vreo șapte ani,
până când prin interven�iile mele neobosite și prin
memoriile făcute, am fost readus în casa din care am fost
scos în 1950, când mi s-a confiscat tot ce aveam eu și
familia, afară de câteva lucruri ale so�iei și cumnatei mele
și afară de arhiva mea, pe care eu în timpul legionarilor o
suisem în podul casei și o drapasem printr-on zidire
specială într-un ungher bine ales, ca să nu fie observat
de ochii iscoditori ai poli�iei. Această arhivă și scrierile
mele oferite Instututului de studii al Partidului Comunist
Român au avut darul să mă puie în legătură cu
oficialitatea republicii și eu astăzi stărui mereu în
concep�ia mea că numai prin muncă și luptă cetă�eanul
își poate apăra dreptul la via�ă. Cine mă crede, să-mi
urmeze pilda, știind că prima datorie a omului este să-și
apere dreptul la libertate și via�ă.
Firește că punctul meu de vedere și de credin�ă nu
totdeauna duce la rezultatul ob�inut de mine. Cel mai
mare na�ionalist și luptător pentru românism în
Basarabia, juristul Ion Pelivan, care a făcut pușcării și
exil greu în Rusia �aristă, a murit în închisoarea
românească de la Sighet. Alt activist, doctorul Daniel
Ciuhureanu, fost prim ministru al Republicii
Moldovenești independente de la data de 24 ianuarie
1918, a murit de inimă rea în drum spre Sighet, dar
acești martiri ai Basarabiei pentru cauza românească la
hotarul răsăritean al neamului sunt încă o dovadă că
lupta grea pentru unirea neamului nu s-a terminat și
patrio�ii de azi și de mâine trebuie să se pregătească
pentru o luptă grea care-i așteaptă.
Frate Nitreanu, dumneata care îmi ceri informa�ii despre
treburile din trecut, asta îmi este spovada și acesta ămi
este și testamentul pentru to�i aceia care vor să-și facă
datoria fa�ă de Patria Română.

București, 27 martie 1975.
Pantelimon Halippa



Energia TESLA şi venitul de bază garantat
- de la utopie la realitate -

Lumea „civilizată” trăieşte în prezent cu un sentiment de
frustrare faţă de un sistem economic mondial care nu
funcţionează în favoarea vastei majorităţi a populaţiei

şi s-a înstrăinat de discursul politic blocat, în care nici
partidele de stânga şi nici cele de dreapta nu sunt capabile
să ofere o soluţie.
În ultimii ani, în special, semnalele de alarmă ale oamenilor
de ştiinţă s-au înmulţit: progresele imense şi rapide în
robotică şi inteligenţă artificială ameninţă stabilitatea
planetară, căci sunt pe cale să provoace un şomaj tehnologic
în masă, cu rezultat – o generaţie reziduală, o generaţie de
tranziţie, cu potenţial redus de readaptare, destinată unei
sărăcii permanente.

„Dar… cu noi, cum rămâne?”

În acest context, o idee radicală îşi croieşte drum de-a lungul
şi de-a latul planetei, din Silicon Valley-California în India, din
Africa în Coreea de Sud, din Olanda în Australia, ca răspuns
la provocarea timpurilor actuale: venitul de bază garantat.
Venitul de bază garantat este definit ca o formă de venit oferit
de guvern, ca o rentă lunară. El este individual, universal
(acordat tuturor – femei, bărbaţi, copii încă de la naştere) şi
necondiţionat, adică se atribuie indiferent dacă persoana are
şi alte surse de venit şi nu implică prestarea obligatorie a unei
munci sau consimţământul de a accepta un job atunci când
este oferit.
Venitul de bază poate reduce sărăcia, reducând în acelaşi
timp cheltuielile bugetare din sectorul asistenţei sociale,
birocraţia şi talia administraţiei publice.
În 2017, un raport ce pledează în favoarea introducerii unui
venit de bază garantat şi universal, în fiecare ţară membră a
Uniunii Europene, va fi supus atenţiei Parlamentului
European.
Canada ar putea asuma rolul de lider al acestor experimente
economice: în anul 1970 s-a întreprins cu succes în
provincia Manitoba un astfel de proiect şi din decembrie
2016 Parlamentul din Insula Prince Edward a adoptat, în
unanimitate, desfăşurarea unui proiect pilot la nivelul întregii
provincii.
Cui Zhiyuan, profesor în administraţie şi politică publică la
Universitatea din Beijing, a declarat, în 2015, la un congres
de la Seul – Coreea de Sud, având ca tematică venitul de
bază, că: „venitul de bază necondiţionat este calea cea mai
logică pentru China”.
În Africa şi India, proiecte experimentale au dat rezultate
extrem de pozitive.
Într-o societate în care se spune că 1% din populaţie posedă
99% din bogăţia lumii, chiar guvernele conduse de oameni
bogaţi vor impune venitul de bază pentru a evita blocarea
creşterii economice şi stagnarea economiei în lipsa
consumului.
În Alaska (S.U.A.) venitul de bază se distribuie deja la toţi
rezidenţii. Se pregăteşte statul Washington, urmat probabil
de Colorado, etc.
Pe plan psihologic urmează decondiţionarea, în timp, faţă de
noţiunea de muncă la „timp plin”. Se dezvoltă o nouă
dinamică de viaţă în care cine nu doreşte, nu munceşte sau
lucrează la ceea ce îi place, când îi place, pentru SUFLETUL
său.
Adulţii şi copiii nu se mai joacă împreună din lipsă de timp.
Lipsa de joacă produce criza de iubire şi criza de iubire
provoacă depresie.
„Serviciul” este un fel de gaură neagră în care părinţii dispar
de dimineaţă până seara şi cu această realitate s-au
confruntat şi se confruntă zeci de generaţii de copii.
Oare chiar se merită de făcut un astfel de sacrificiu, de
ambele părţi?
Am fost condiţionaţi să considerăm că munca este „un dar
divin, o onoare şi o datorie pentru societate”. Nimic mai fals!
DATORIA celor ce muncesc a fost SUPRAEVALUATĂ şi
munca lor continuu SUBEVALUATĂ de către un SISTEM
devenit sufocant. Cei care „n-au de nici unele”, urbanizaţii,
constată că muncesc „pe degeaba”. Copiii lor moştenesc
datoriile părinţilor şi ale statului în care s-au născut, într-un
ciclu parcă fără de sfârşit.
Conform Bibliei, munca a fost o pedeapsă dată omului la

gonirea din Rai: „cu sudoarea frunţii îţi vei câştiga pâinea,
muncind pământul!”
În unele comunităţi, conform obiceiului locului, cei care nu-şi
puteau plăti datoriile deveneau sclavi (rău obicei), dar tot
obiceiul locului stabilea ca la fiecare şapte ani, sclavii
datornici să fie eliberaţi, datoriile lor să fie şterse şi pământul
să nu mai fie lucrat un an, ca să se odihnească - bun obicei,
dat uitat de vreme şi de oameni.
Dacă oamenii uită, sistemele informatice, bazate pe
matematică, au grijă să aducă lucrurile la zi şi să pună în
evidenţă că o „acumulare” excesivă face să basculeze
sistemul şi să îl videze de conţinut.
În cartea sa „777 Căderea Vaticanului şi a WALL STREET,
după spusele sfântului Ioan”, autorul Pierre Jovanovic face
nişte dezvăluiri şi comentarii foarte interesante, care leagă
împreună toate „piesele de mozaic” din lumea de azi cu ceea
ce a fost prezis în Apocalipsa Sfântului Ioan şi surpriza mare
e că totul se potriveşte de minune. Citez: „În 29 septembrie
2008, exact în ziua care sărbătoreşte Îngerii Gabriel, Mihail
şi Rafael, un lucru extraordinar s-a întâmplat pe WALL
STREET: în momentul când clopotul, nu cel de la biserică, ci
acela care marchează sfârşitul şedinţei, s-a oprit, indicele
DOW JONES a făcut un salt neaşteptat, ca al îngerului
căzut, afişând pe marea tablă neagră un spectacular - 777,7.
O tăcere plină de consternare a căzut atunci asupra bursei
din New York.” Închei citatul.
Semnul minus din faţa magicului 777,7 a transformat, dintr-o
singură mişcare, toate mega-averile în mega-ruine. Milioane
de dolari (virtuali) s-au evaporat ca prin magie în acea zi care
marca şi începutului NouluiAn Juiv.
Citez din nou: „În ziua următoare acest – 777 a adus şi
altceva cu el: toţi cei care au tapat 777 pe motorul de căutare
GOOGLE s-au trezit nas în nas cu un Dragon. Financiarilor,
care cunoşteau textele din Noul Testament, le-a îngheţat
sângele în vine: acest Dragon amintea un pasaj din
Apocalipsă!” Închei citatul.
Aşa s-a declanşat, începând din anul 2008, criza financiară
mondială. Din lăcomie!
Prin sistemul bancar actual circulă bani produşi „din nimic”,
care nu valorează nimic, nu au nici o acoperire. Dacă în
acelaşi moment toţi cei care au bani depuşi la bancă şi-ar
cere banii înapoi, băncile şi-ar închide porţile într-o oră. Aşa
spun analiştii!
Secretul stabilităţii sistemului bancar este viteza mare cu
care banii circulă. Cu ajutorul apariţiei sistemelor
informatice, circulaţia banilor a ajuns un fel de pastişă, o
imitaţie a modului de circulaţie a energiei libere, extrasă din
aer, din „nimic” şi care, prin rotire, se multiplică exponenţial.
Revenind la blestemul biblic, se pare că omenirea şi-a ispăşit
pedeapsa, a plătit datoria ajunsă de mult la scadenţă: a
produs 99% din bogăţia „zeilor” şi cu 1% cât i-a mai rămas
are dreptul la puţină odihnă, când fiecare să poată să facă
ce-i place, nu ce „trebuie” să facă.
Pedeapsa a luat sfârşit şi Pământul trebuie lăsat să se
odihnească şi el!
Energia mediului înconjurător, energia „din nimic”, care „nu
costă nimic”, energia liberă, numită energia TESLA, va
schimba foarte curând „axa polară” a economiei şi a
societăţii, mai precis va „răsturna” lumea „civilizată” cu
fundul în sus.
Totdeauna, în decursul istoriei, schimbarea formelor de
energie a schimbat modul de funcţionare al sistemului
economic şi social. Se schimbă energia, se schimbă şi
lumea!
În lume sunt de mult timp foarte mari preocupări pentru
stăpânirea şi absorbirea crizei sociale provocată de
dispariţia locurilor de muncă tradiţionale. Bineînţeles că
munca nu dispare, dar nivelul de calificare este racordat la
altfel de cerinţe, la alt nivel de şcolarizare. Dispar multe locuri
de muncă dar apar altele noi, pentru care tinerii sunt pregătiţi
din mers. Pentru cei care nu se pot adapta se deschide
posibilitatea redescoperirii şi valorificării meseriilor
tradiţionale, făcute cu mâna, ale căror produse sunt foarte
bine plătite, îndreptarea spre activităţi spirituale de interes
colectiv, trezirea pasiunilor cu caracter artistic.
Tocmai în acest context, de susţinere a fenomenului de
tranziţie profesională, s-a pus problema, în plan mondial, a
acordării unui VENIT DE BAZĂ LUNAR, GARANTAT,
INDIVIDUAL, UNIVERSAL (bărbaţi, femei, copii) şi

NECONDIŢIONAT de realizarea altor venituri permanente
sau temporare şi asta pentru o perioadă nelimitată de timp.
Societatea îşi poate permite acest lucru datorită unor
resurse de energie gratuite, pe care le va face publice cât de
curând.
Robotizarea, automatizarea, imprimante în 3D capabile să
construiască orice, de la locuinţe la ţesuturi umane, dronele
folosite în cele mai dificile acţiuni, nanotehnologia,
biotehnologii şi … alte grozăvii, combinaţia om-maşină,
„umanizarea” roboţilor, personal cu o natură holografică,
inteligenţa artificială – capcana în care specia umană va fi
prinsă din nou!
Doamne, câte îşi poate face OMUL cu mâna lui şi cu mintea
nu ştiu cui?

„Şi nu ne lăsa pe noi în ispită!”
E de bine sau e de rău? Şi, Şi!

Nu este pentru prima dată când omenirea se confruntă cu
transformări majore. Războaiele au favorizat apariţia, atât în
timpul lor, cât şi după ele, a generaţiilor „de sacrificiu”.
În documentele istorice s-a păstrat motivaţia, de faţadă, a
războaielor, dar adevărata motivaţie a expediţiilor de
cucerire este consemnată în documente secrete, esoterice.
Pentru cei neiniţiaţi şi dezinformaţi, saturaţi de propaganda
mincinoasă care însoţeşte omenirea din cele mai vechi
timpuri, adevărul poate să apară ca o pură ficţiune, greu de
acceptat. Şi totuşi…
Cu hărţi primite din biblioteca secretă a Vaticanului, aduse
acolo de expediţiile maritime chineze conduse de amiralul
Zeng He, Cristofor Columb a plecat spre Vest ca să caute,
pentru regina Isabela a Spaniei, „fântâna cu apa tinereţii”,
apă regeneratoare de viaţă, aflată în insulele Caraibe.
Tinereţea fără bătrâneţe!
În filmul „Piraţii din Caraibe”, prezentat nu demult pe ecrane,
se poate vedea, într-o secvenţă foarte rapidă, cum pe pereţii
unei peşteri este gravată imaginea unei cruci vedice, simbol
al unei energii secrete legate de nemurire, levitaţie,
regenerare fizică, dar şi simbol de distrugere prin
dezintegrarea materiei, dacă braţele ei arată o rotaţie în sens
invers. Deci sensul de reprezentare al braţelor acestui
simbol este extrem de important pentru că desemnează
viaţa sau moartea, a fi sau a nu fi!
Marele Alexandru Machedon a plecat spre Est, spre
adevărata Indie, tot pentru o fântână, cu „apa nemuririi”.
Viaţa fără de moarte!
A găsit-o, dar s-a temut să bea din ea şi a murit la 33 de ani,
aşa cum i-a fost prezis. În această expediţie a cărat cu el o
armată impresionantă şi a creat multe necazuri cetăţilor
peste care a trecut şi cu care s-a luptat.
Hitler, în fruntea unui partid, naţionalist-socialist (prescurtat
NAZI-ist HITLER-ist) a „hipnotizat” mai întâi masele cu o
tehnică de discursuri subliminale, ca să pregătească
înrolarea poporului în maşina de război germană, având ca
logo semnul zvasticii, semn care este încă perceput cu
oroare de prezentul afectiv al societăţii. Crucea cu braţe
frânte este de fapt un SEMN ENERGETIC antediluvian şi
este neutră din punct de vedere moral. Sensul de utilizare al
energiei depinde de moralitatea celor care o mânuiesc, de
nivelul lor de responsabilitate, de interesele pacifiste sau
agresive care îi domină.
Sub influenţa grupărilor oculte care l-au format, încurajat şi
coordonat, Hitler a căutat să ocupe cât mai multe PUNCTE şi
LINII energetice ale lumii, dezvăluite în documentele secrete
provenite din Tibet, Egipt şi …Atlantida!
Unul dintre punctele energetice ale TERREI se află lângă
Moscova!
În timpul războiului, în Germania şi în ţările cucerite s-au
desfăşurat foarte multe activităţi privind surse
neconvenţionale de energie, dar totul a funcţionat pe
principiul „nu ştie stânga ce face dreapta!” În timp ce
Wernher von Braun se ocupa de rachete pe bază de
„explozie”, alţi savanţi erau grupaţi în cercetări bazate pe
„implozie” şi pe alte tipuri de energii, ca energia liberă a
spaţiului, numită în mod curent energia TESLA. Al doilea
război mondial nu s-a încheiat, în mod convenţional, printr-
un tratat obişnuit de pace.

(Continuare în pagina 17)
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Energia TESLA şi venitul de bază garantat
(Continuare din pagina 16)
A fost semnat de fapt doar un acord trilateral. O parte din
germani plecaseră spre continentul Antarctica, unde aveau
deja o bază şi spre Lună. Americanii l-au preluat pe W. von
Braun cu o mulţime de savanţi şi au înfiinţat N.A.S.A., iar
sovieticii au preluat şi ei savanţi germani, cu secretele lor cu
tot.
Aşa a început o colaborare nouă, bazată pe o tehnologie
nouă, cu o energie nouă, între aliaţii ruşi şi americani, care au
stabilit baze „ştiinţifice” pe Lună şi înAntarctica, unde în zilele
noastre este interzis orice acces.
O aprobare specială a avut Patriarhul Kiril al Rusiei. După
întâlnirea avută cu Papa Francisc în Caraibe, la Havana, în
luna februarie 2016, el a plecat cu un avion până în Chile şi
de acolo, cu un elicopter, până la baza ştiinţifică rusă din
nordul Antarcticii. Acolo a sfinţit bisericuţa ortodoxă a
comunităţii de 25 de persoane a bazei, aşa cum se
precizează într-un articol din revista „Periscop” – 2016,
revistă editată de membrii în retragere din Serviciul Român
de Informaţii Externe.
Acest eveniment a constituit baza cererii Federaţiei Ruse,
către organele competente, să prelungească spaţiul rusesc,
în zona platformei submarine continentale, conform
tratatelor internaţionale. Antarctica a devenit un continent
internaţional unde sunt stabilite baze ale mai multor state.
Australienii au construit o pistă de aterizare balizată cu
fascicule laser, pentru avioane de mare tonaj de tip Boeing.
Americanii au adus în zonă o uriaşă maşină de forat tunele
subterane care are o mare viteză de înaintare şi lasă pereţii
tunelului „ca sticla”. Şi, după toate acestea, se prezintă pe
reţelele de ştiri un fenomen „natural” de desprindere a unei
uriaşe suprafeţe de gheaţă din zona Antarcticii care ar putea
afecta toate zonele riverane ale lumii. Câtă inocenţă!
În treacăt spus, Patriarhul Kiril, preocupat de problemele de
la capătul lumii, nu a participat la întâlnirea din insula Creta,
întâlnire care, prin lipsa de transparenţă, a început să creeze
„fisuri” în lumea ortodoxă românească. Unde dai şi unde
crapă!
Au trecut peste şaptezeci de ani de la ultimul război mondial
şi multe dosare sunt desecretizate. Informaţiile circulă cu o
viteză nebună pe INTERNET şi dezvăluirile noi se succed cu
repeziciune. Da, există un al doilea Pământ într-un sistem
solar aproximativ apropiat de noi. Soarele este o POARTĂ
de trecere!
Există o a doua Mona Lisa, tablou expus la Madrid, identic cu

cel expus de multă vreme la Paris, unul creat de un maestru
de geniu, celălalt, o copie executată de un ucenic cu talent.
Au existat două creaţii ale Lumii – una originală, biologică,
dotată cu un sistem respirator, coordonat de un ceas intern,
INIMA, cuplat la energia spaţiului care îi asigura astfel
tinereţea fără bătrâneţe (fără degenerare) şi viaţă fără de
moarte (regenerare continuă).
A doua, nenaturală, creată de o inteligenţă artificială,
populată de androizi cu funcţionare perfectă, dar insensibilă
la durere şi incapabilă de milă, ca orice creaţie robotizată,
fără inimă.
„Contaminarea” creaţiei originale, biologice, cu elemente ale
inteligenţei artificiale (nanoparticule materiale purtătoare de
mini programe informatice) a dus la degenerarea umanităţii
prin dereglarea ADN-ului iniţial, purtător al unui program de
geniu pentru OMUL FERICIT, adică fără nici un fel de
necesităţi materiale!
Astfel, HOMO PARADISUS şi-a pierdut nemurirea şi a
devenit un om nefericit, truditor, robotind pentru o bucată de
pâine.
Separarea grâului de neghină – cum a spus Iisus – este un
proces îndelungat, dar nu imposibil! Lupta cu tentaţia este
grea! Să fii smerit înseamnă să fii înţelept! S-a dovedit că, de
la Eva biblică până la jocul mortal de pe internet „Balena
Albastră”, care impune autodistrugerea, curiozitatea
neacompaniată de înţelepciune face ravagii!
Să renunţi la acumularea excesivă de bunuri materiale şi să
încerci să te recuplezi la energia aerului care te înconjoară,
să respiri în RITMUL INIMII, ritm cuplat la ritmul respiraţiei
Pământului şi la ritmul de respiraţie al Universului este cheia
îndemnului creştinesc pentru practicarea „rugăciunii inimii”,
de fapt o respiraţie de calmare a spiritului perturbat.
Omenirea actuală, de după Potop, strecurată printre
cataclismele menite să o distrugă, este un rezultat hibrid al
celor două creaţii şi de asta este greu să te mai înţelegi om cu
om. Unii au suflet, alţii nu au! Lume multă, oameni puţini!
Evoluţia şi involuţia au operat în ambele tabere: unii oameni
s-au dezumanizat şi unii androizi au căpătat suflet, prin
iubire! Iubirea, o vibraţie energetică de înalt nivel, a însufleţit
pe Pinochio, păpuşa de lemn şi statuia de marmură a prins
viaţă prin transfer energetic. Acesta este secretul semnului
taoist: în orice rău este un bine şi-n orice bine este un rău! Un
om bun printre bandiţi şi un trădător printre sfinţi! Nu există o
separaţie perfectă.
Există un al doilea preşedinte al S.U.A., numit

„Supravieţuitorul”, ţinut în adăpost subteran, pe timp ce
preşedintele ales îşi ţine discursul la Capitoliu. Acesta ştie
ce să facă şi cum să facă, în caz că…! Trăim în lumi paralele!
Pe de o parte s-au făcut incredibile progrese cu energia
nouă, a spaţiului înconjurător, energia din „nimic” care nu
costă „nimic”, energia TESLA.
Pe de altă parte s-a muncit din greu în industria extractivă,
minieră şi petrolieră, în combinate metalurgice, pe şantiere
uriaşe pentru construirea de hidrocentrale, etc. Oameni
specializaţi au fost strămutaţi, au construit colonii de muncă
şi s-au luptat cu natura.
Până şi dacii au adus pe agatârşi, specializaţi în minerit, ca
să lucreze în minele de aur din Apuseni. Nu oricine intră sub
Pământ!
Negrii răpiţi de pe coastele Africii de către negustorii de
sclavi, au ajutat, cu munca lor de pe plantaţiile de bumbac, la
dezvoltarea SuduluiAmerican.
Nevoia de forţă de muncă pentru industria în dezvoltare a
Nordului American a declanşat războiul Nord-Sud şi negrii
au fost eliberaţi, nu pentru principii morale, ci din calcule de
rentabilitate economică.
Acum se întoarce roata istoriei! Progresul face mereu
victime! Industria se robotizează, se miniaturizează, se
informatizează. Roboţii nu cer salariu, nu fac greve, dar, e
drept că nici nu plătesc impozite! Schimbările sociale vor fi
de amploare şi imprevizibile. Presiunile sunt mari asupra
conducătorilor lumii şi dezvăluirile privind noua energie sunt
inevitabile.
Domnul Preşedinte Donald Trump, cu caracterul său
imprevizibil şi nonconformist, pare omul potrivit pentru a uimi
lumea. De fapt îi face şi plăcere şi a dat multe semnale în
acest sens. La discursul în faţa Congresului, de la începutul
anului 2017, a luat o poziţie visătoare şi a spus ceva, care a
trecut aproape neobservat pentru comentatori. El a zis: „în
prima sută de ani, de la înfiinţarea Americii, au apărut becul
electric, telefonul, etc. Vă daţi seama la ce s-a ajuns acum,
după două sute cincizeci de ani? O să vedeţi! O să vedeţi!”

Adevărul destabilizează! Puneţi-vă centurile de siguranţă şi
ţineţi-vă bine

(Vineri, 17 martie 2017)

Cătălina STROE
(Laval, Quebec, Canada)

Gânduri

Gerul bobotezei, rezultat al alegerilor din decembrie 2016 (sic), începe să-şi facă
efectul afectând grav sinapsele neuronale ale oamenilor şi liberi. Atât de liberi încât
noţiunea de libertate şi-a cam pierdut sensul, astfel că este acceptată mai ales ca
împotrivirea unei minorităţi împotriva majorităţii, precum şi încrâncenarea de a face
„bine” fără să fie nevoie, fără să fie cerut sau acceptat acest „bine”.
- „Ce e, bă? Ce nu-ţi convine?”
Strada a devenit agora democraţiei, locul propice, sub acoperişul anonimatului, unde
activitatea civică irumpe în aşa zise principii, metode şi măsuri, toate fără scop clar,
menite a asigura negoţul voinţei perdanţilor deveniţi apărătorii unor interese care de
multe ori nu-i vizează direct, doar aşa pentru că „dă cool”.
Dacă încerci să te informezi, să afli ce îi mână în luptă şi care ar fi beneficiul împotrivirii
lor stradale auzi:
-„Ce baţi câmpii cu Parlamentul, cu instituţiile statului, cu electoratul şi voinţa acestuia
exprimată prin vot? Ce partide? Eşti vetust! Eşti bătrân, nu vezi că mai ai puţin şi
mori?”
Dacă insişti să te lămureşti, atunci intervine artileria grea:
-„Eşti bolşevic, comunist, securist, … n-ai cum să înţelegi… Du-te tataie de-ţi
cumpără lumânări! Noi facem democraţie!?”
Mă râcâi în vârful capului, locul unde părul a cam început să se rărească, parcă în
ciudă, şi caut să pricep ceva din ce se întâmplă în jur. Greu. Deşi încerc cât pot de mult
să fug de televizoare, totuşi trebuie să mă informez câtuşi de puţin, deh… racile
profesionale, şi butonez calculatorul şi mai nou postările de pe facebook.
Aflu că după vizita intempestivă a preşedintelui la Guvern, unde excelenţa sa a căutat
vreo doi elefanţi (OUG privind amnistia şi graţierea unor fapte penale şi modificarea
Codurilor penale, eu ştiu că e doar un Cod penal în vigoare în România), trăgându-l de
mânecă pe premier, ca în autobuz când vrei să-i spui ceva confidenţial unei
cunoştinţe, ducând mâna la gură, gest împrumutat de la fotbalişti, pentru a-l face

atent, probabil cu privire la anunţul de importanţă covârşitoare pentru ţară referitor la
elefanţi, strada freamătă de fericire şi satisfacţii exprimându-şi îngrijorarea faţă de
acţiunile mişeleşti ale Guvernului.
Şi pentru a releva cumplita îngrijorare, evidenţiată activ de numeroşii comentatori
media pe varii canale, aseară s-a ieşit în stradă cu mic cu mare la proteste ”spontane”,
aranjate pe facebook, în marile oraşe adunându-se impresionante mulţimi.
Mă întreb aşa, pentru ce mă? Care e pericolul?
Cică exonerarea de răspundere penală a unor politicieni, creșterea gradului de
nesiguran�ă și criminalitate prin punerea în libertate a unor condamna�i.
Adică, acum nu mai putem de siguran�ă socială, nu se fură, nu se cerșește, nu se
tâlhărește, nu se comit infrac�iuni. Sau gradul de infrac�ionalitate este acum
acceptabil? Ori, eventualii condamna�i care vor fi elibera�i sunt irecuperabili pentru
societate, activită�ile de educare din penitenciare sunt fără efect, și atunci mă întreb
de ce să-i mai eliberăm vreodată?
Dar ce mă frământ! Sunt vetust!
Ce contează faptul că politica trebuie făcută numai de către partide, în Parlament?
Cum adică, cei care au câștigat puterea în stat în urma alegerilor pot să facă și altceva
decât ce au promis în campania electorală? Exclus! Doar cu acordul străzii și musai
cu încuviin�area ziariștilor.
Păi atunci de ce dracului ne mai formalizăm și cheltuim aiurea banii pe alegeri și
institu�ii? Hai să creăm un site pe Internet unde să participe fiecare la conducerea �ării.
Să propună, obligatoriu to�i cetă�enii, ce trebuie făcut în România și să aprobe ziariștii,
procurorii, judecătorii și serviciile secrete și gata. Să vede�i atunci prosperitate,
responsabilitate, bunăstare, trai neneacă!
Cineva zicea că suntem irecuperabili și încep să-i dau dreptate.

19.01.2017
Vasile Iordache
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”Un lup de mare” făurind un ocean din cuvinte

Scriam, în urmă cu un an de zile, referitor la trilogia scriitorului
dobrogean Costache Constantin, ”Urme pe oglinda apei”,
premiată în 2015 de către filiala Dobrogea a Uniunii

Scriitorilor din România și atât de apreciată de critica de
specialitate , că este : ”un roman sensibil, dar și alert, gratinat cu tot
ce poate fi mai atractiv la un roman: dragoste, suspans, emo�ie,
ac�iune, istorie și multe alte ingrediente literare. Un roman în care
se simte trăinicia scrierii, dar și puterea de necontestat a autorului”.
Iată că, așa cum afirmă scriitorul Ovidiu Dunăreanu, acest: ”Lup
de mare ” veritabil, Constantin Costache, nu se dezminte nici de
această dată. Continuă să construiască masiv, debordant și să ne
captiveze și încânte cu istoriile sale despre marinari și despre
mare.” și vine să confirme aprecierile criticii de specialitate,
aducând în aten�ia cititorului, la finele anului 2016, un alt roman,
tipărit la prestigioasa Editură Ex Ponto din Constan�a şi intitulat
sugestiv: ”Singur împotriva oceanului”.
Romanul este sus�inut de nume sonore ale criticii literare. Astfel,
criticul literar Alex Ștefănescu, pe coperta volumului, afirmă că
”Romanul de aventuri Singur împotriva oceanului” este un roman
de aventură bine construit, captivant, nu-l lasă nicio clipă pe cititor
să se plictisească. Constantin Costache cunoaşte ca puţini alţii
via�a pe un vapor(...) şi are,în acelaşi timp un remarcabil talent
literar. Scenariştii de la Hollywood l-ar putea invidia pentru
inventivitatea sa narativă şi aptitudinea de a crea momente de
emoţie maximă” iar doamna Prof. Dr. Rodica Lăzărescu , spune ,
în prefa�ă, că este ”un basm modern, un dublu bildungsroman,
căci fiecare dintre protagoniști – Răzvan șiAndreea - pornește într-
o călătorie ini�iatică, primul personaj ducându-ne cu gândul la
Harap-Alb, iar al doilea la Vitoria Lipan.”
De fapt, trei sunt personajele principale ale acestui roman spumos,
care va �ine cititorul cu sufletul la gură până la ultima sa pagină.
Primul este Răzvan, tânăr absolvent al Academiei de marină, care
își va săvârși primul voiaj de cadet în condi�ii extreme. Al doilea
este Andreea, jumătatea feminină a lui Răzvan, cea lângă care
dorește să trăiască toată via�a. Absolventă a facultă�ii de drept,
frumoasă și inteligentă, va confirma, pe parcursul întregii povești,
că ” un bărbat alege o femeie puternică, în calitate de parteneră, în
călătoria spirituală, pentru a urca la un nivel mai înalt. O femeie
puternică este o inspiraţie pentru el.” așa cum spunea John Dean.
Al treilea personaj principal, deși pare că face parte din cele
secundare, este Iulia, mama lui Răzvan.
Domnul Constantin Costache, printr-o sensibilitate aparte, face ca
în paginile romanului, Iulia să devină din personaj secundar, unul
de interes pentru cititor. Nu este ușor să-�i crești singură fiul, să-l
educi, să-l �ii la cea mai înaltă școală de marină ”Academia de
marină”, să-i oferi condi�ii normale de via�ă, să-i în�elegi bucuriile și
triste�ile, să-i dăruiești, uneori, ”prea multă mămoșenie”, alteori

destulă bărbă�ie, să-i fi mamă și tată la un loc căci, printr-o
întâmplare nefericită, Iulia rămăsese văduvă.”Revedea mașina
venind în viteză, pe el întinzând mânu�ele fragile de parcă ar fi vrut
să o oprească, scrâșnetul frânelor, alunecarea în laterală a ro�ilor
virate la maximum de șoferul speriat, izbitura atenuată de mâinile
lui, zborul prin aer al micului său trup, saltul disperat al lui Mihai să-l
prindă înainte de a cădea cu capul de asfalt și groaznica izbitură
când Mihai căzuse peste mașina încă în mișcare, �inându-l pe
Răzvan strâns în bra�e și protejându-l. Resim�i în câteva secunde
durerea de a �ine în bra�e trupul inert al lui Mihai, care-și trăia
ultimele lui clipe de via�ă, dar și bucuria primelor semne că Răzvan
nu pă�ise nimic. Ce luptă se dădea în inima ei.!”(pag 12). Iată că
zicala ”în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică”
se adeverește și Răzvan va avea în sufletul și gândurile sale, pe
parcursul întregii călătorii, două femei puternice care, nu doar
odată, îi vor da energia, speran�a și ambi�ia necesare să
dovedească vicisitudinile prin care va trece, să găsească solu�ii
pentru situa�iile limită în care se va găsi.
În romanul ”Singur împotriva oceanului” , autorul dă dovadă de o
tehnică imagistică și o construc�ie literară impecabile în elaborarea
portretelor . Fie ele principale sau secundare, personajele sunt
descrise amănun�it, scriitorul redând nu doar figurile lor ci și
sentimentele sau caracterul acestora. ”Părea că pe fa�a lui
creatorul pusese tot ce trebuia să aibă chipul unui bărbat, Ochi
mari, de un negru intens, pome�i proeminen�i, dar bine contura�i,
nasul fin ca al unui actor de cinema, maxilare puternice și o gură
conturată de buze, parcă pre sub�iri,dar care lăsau să se în�eleagă
că purtătorul lor poate fi un om pe care nimic nu-l poate influen�a în
hotărârile lui. Gâtul vânjos, ca al unui luptător, și părul argintat la
tâmple, întregeau imaginea omului puternic…”(pag 48).
Ac�iunea romanului, demnă de scenariile de film, captează
interesul cititorului încă din primele file. Răzvan, înarmat cu un
bagaj vast de cunoștin�e teoretice, însă lipsit atât de experien�a
meseriei, dar mai ales de aceea a vie�ii, se trezește singur, pe
imensa navă ”Sea Queen” , regina mării, nume parcă predestinat,
” singur pe nava aceasta care plutește fără control, singur
împotriva imensită�ii oceanului…”, deloc prielnic, toţi ceilalţi
membrii ai echipajului murind în condiţii stranii. Șocul pe care îl va
avea, personajul principal când va realiza că este singur pe o nava
în derivă, fără energie, îi va trezi nu doar instinctul de supravie�uire,
dar îl vor face să-și amintească no�iunile acumulate pe parcursul
anilor de studen�ie, sfaturile primite de la mama sa sau informa�iile
dobândite prin lectură. În același timp, această situa�ie extremă,
aventurile prin care trece Răzvan, moartea colegilor, oprirea
motoarelor navei, atacul unei bărci de pira�i somalezi, dezlăn�uirea
furtunii, îi vor induce nu doar o stare de frică care va tinde să se
transforme în disperare, ci și una de neputin�ă și furie, sentimente

ca îl vor aduce aproape de divinitate, sprijinul acesteia fiindu-i
imperios necesar, pentru a supravie�ui. ”Ajută-mă, Doamne, să nu
o iau razna! se ruga el , făcându-și cruce cu limba în gură. Știu că
am avut momente când nu am crezut în tine, ba am încercat să-i
conving și pe al�ii că nu exiști, că totul nu-i decât o minciună pusă la
cale de cei care au vrut tot timpul să aibă un instrument cu care să
controleze masele, știu că sunt uneori sceptic și că poate și acum
nu mă rog la tine cu toată convingerea, dar dacă exiști într-adevăr
te rog să nu mă lași să o iau razna.(...) Sunt obosit, mi-e foame și
mi-e sete dar nu cred că îmi pot permite să mă odihnesc și să
mănânc sau să beau apă, ca să nu mă expun. Tu doar să ai grijă să
nu o iau razna, iar eu am să rezist cât am să pot.”(pag134).
Și cum sufletele pereche au o legătură specială, tot așa sufletele
personajelor principale sunt legate oniric prin legături dincolo de
conștientul palpabil, prin interferen�e spirituale, prin vise care sunt
pe cale să le arate, dincolo de orice ra�iune, că unul din ei este în
pericol și care este calea pe care o au de urmat pentru a se salva.
Astfel se întâmplă cu Andreea care, în urma unui vis urât, se
trezește în toiul nop�ii și află de pe un program tv străin, împinsă
parcă de o for�ă nevăzută să-l acceseze, despre o navă dispărută
în Oceanul Indian. De aici ac�iunea romanului devine și mai alertă
căci, femeia puternică și frumoasă din inima lui Răzvan, Andreea,
sus�inută, atât financiar cât și sufletește, de femeia puternică și
bună din via�a lui, Iulia, vor face tot ce le stă în putin�ă pentru a
sesiza autorită�ile și, mai apoi, pentru ini�ierea unei ac�iuni de
căutare și salvare în cele din urmă. Dacă această salvare se va
produce sau nu, dacă Răzvan va supravie�ui până la final, cititorul
va afla abia în ultimele file ale căr�i. Constantin Costache este
scriitorul care are darul de a �ine sufletul lectorului, strâns cuprins în
mrejele povestirii până în ultimul capitol, până la ultimul rând al
romanului său.
Citind ”Singur împotriva oceanului”, ai impresia că vizualizezi un
film. Scenele atât de real redate, amănuntele tehnice pe care ni le
oferă scriitorul, datele exacte de amplasare ale ac�iunii, pasajele
cu descrieri lirice ale mării, naturii, vie�ii pe mare în pofida
dificultă�ilor sau pericolelor întâmpinate, dar și sensibilitatea și
profunzimea sufletelor personajelor din roman, fac din lectura
acestuia una deosebit de atractivă. Emo�ia resim�ită te determină,
ca atunci când ai lecturat ultimul cuvânt, când, ca un cititor cuminte
ai închis ultima copertă, să privești îndelung spre ”Singur împotriva
oceanului” și închipuindu-�i că tu nu ești singur în oceanul
cuvintelor făurite de autor așa cum era personajul principal din
roman și că, de acum înainte, îl ai în biblioteca de suflet pe
talentatul scriitor dobrogean Constantin Costache, să-l întrebi cu
nerăbdare: ”Pe când următorul roman?”

18.01.2016
Mihaela Meravei

”Armata suplinitorilor rata�i”
Cică așa să se numească aceste zise MEMORII

1.Mai pu�in despre Strămoșii, străbabele și mai mult despre Tata.
Avea tata o vorbă, pe care o repeta de câte ori se întâlnea cu ne și
cunoscu�i la un pahar de voie bună:

”Eu sunt primul născut din familia mea, de aceea mi s-a spuc că sunt
făcut de probă. Asta pentru că neamul meu are trei trăsături specifice,
Suntem leneși, be�ivi și curvari!
Mai avem noi și lipsuri, care nu se văd. Măseaua de minte le cade la
bărba�i după recrutare și fetelor când își pierd fecioria. Iubim cartea, dar
eu n-am prea avut parte de ea. Noi nu min�im, noi exagerăm cele spuse
ca să fim mai bine în�eleși, mai clar, o facem de dragul artei și al celui mai
mic zâmbet, care habar n-ave�i cât contează”!
Avea tata un dar pe care l-am râvnit mult. Cum se alătura unui grup, după
ce deschidea gura, rareori o mai făceau și al�ii.
Începea cu o formulă introductivă, incipit se spune azi: ”Vă rog să nu mă
crede�i pen-că nici eu nu pot s-o fac totdeauna. Spusele mele sunt ca
pastilele, au coaja dulce, ca să poată fi ușor înghi�ite, dar miezul e amar
și în loc să ne doară burta, de obicei ne doare capul, asta dacă le
pricepem, că, tre-să ști�i, Dumnezeu a dat unora darul să nu se prindă la
poante, așadar ei nu se supără niciodată, de aceea întreabă ca surziii:
Ce-a spus? Ce zice? Voi de ce vă hilizi�i așa”?
Și mai avea uluitorul dar de a pleca de la lucruri serioase, pe care le
ducea în derizori, adică mai pe românește făcea bășcălie de tot, de
toate, începând cu propria prsoană.
Când veneau oameni mari în casă mama ne trimetea la joacă: Hai, că
tac-tu iar spune prostii.
Am încercat și eu să-l imit. De spusele mele nu râdea nimeni. Nici eu.
A fost pe front. S-a jurat că n-a tras nici un glonte, n-a stat în tranșee, dar
a ajuns până la Don cu un tren sanitar în care trebuia să aducă în �ară oi
de rasă, de care spunea că-sKara-kuru-kum, dar noi am pizdilicumo rău
de tot. Avea patru copii și a fost mobilizat pe loc, pălmaș la CFR. Cu al�i o
grupă a fost suit în vagoane sanitare. să aibă grijă de oi, la întoarcere. A
avut până la Ungheni, unde un neam� a dat ordin să-i încuie în vagoane,
cine iese, ”e împu�cat”. Noroc de un bombardament când au dezertat.
S/a prezentat la Gară, dar fostul comandant nu mai era. Cică a raportat
că au fost în misiune și s/au întors....bolnav de șale, mai clar, nu mai
putea ridica lopata. L-au demobilizat.
Tatei nu-i plăcea să ne bată, mama ne plesnea scurt și noi șim�eam că
are dreptate, nu ne plângeam. De tata ne temeam. Mama ne spunea că
pănă la război tata mergea la biserică ... Venit de pe front, tata l-a refuzat

pe preotul care i-a dat să �ină pe tot timpul slujbei, așa era obiceiul la noi,
un prapure în mână. A spus că nu poate sta în picioare. Preotul îl știa pe
tata ”chiznovat”, adică bun de snoave și a insistat. Tata a întrebat dacă
poate jura cu mâna pe Evanghelie, oamenii au râs, tata a fost îmbrâncit.
Ne povestea că a întrebat dacă e păcat să înjure în biserică. I s-a zis că
da, atunci , fără a se folose apelativul cu iz sexual, l-a trimis în născătoare
coanei preotese, mama dumnealui, pentru că la biserică el nu mai vine.
Și a mai fost cearta cu preotul care la ora de Religie i-a smuls niște fire din
perciunii fratelui meu mai mare, care nu învă�ase Crezul. Tata i-a smuls și
el peri din perciunii preotului pe care l-a îmbrâncit în Pârâul Todiroaia,
fiindcă părintele nu a putut spune, la comandă, Pluguşorul.
Cantorul, adică dascălul de la biserică, locuia mai sus de noi și nu refuza
un pahar de �uică. Tata l-a rugat să scrie pe caietul unuia dintre fra�i, în
ordine alfabetică, acele cuvinte specifice bisericii: Altar, cruce,
evanghelie, icoană, mormânt, năsălie, prapure.
Toate au rămas ăn înjurătura tatei, termind cu ”Vascrisu-mă-ti”!, nu am
știut ce înseamnă.
Și-a făcut o ”listă” , de care-mi amintesc și azi, pe care am visat-o în toată
copilăria mea: Altar, Biserica, Crucea și celelalte. Ne obliga să-l
ascultăm, ne făceam cruce cu limba, dar ne străduiam să nu-l supărăm...
Și azi recunosc, da, aș fi preferat palmele, biciul, decît să ascult
”Pomelnicul” de vindecare a păcatelor, varianta împreca�ie.
Tata ne spunea cu mândrie că e din Reuseni, sat în care Aron Vodă și-a
ucis fratele, pe Bogdan, tatăl marelui Ștefan, care i-a făcut pe localnici
răzeși. Și au rămas așa până ce Ghi�ă Deju i-a făcut colectiviști. Atunci
le-au confiscat locurile, boii și plugurile și uneltele celor care, ocazional,
tăbăceau pieile, croiau cojoacele sau aveau piuă de făcut pănură pentru
sumane.
Tata, când a venit după mama la Udești purta costum na�ional, cu
bundi�ă și pălărie sau căciulă brumărie. Întrebat de ce a renun�at la i�ari,
chimir și celelalte ne-a spus că nu se mai fabricau.
Mama era din familia Camilarilor, cu oameni fruntași, veni�i aici din
Maramureș.
O necăjeam că e analfabetă, și ne miram cum poate avea un văr scriitor,
membru de nu știam care alAcademiei.
Lăcrima atunci și ne spunea că venindu-i părin�ii de la arat, pe timp de
furtună, cu plugul în car, i-a trăsnit și a rămas ea mamă la cei patru fra�i
mai mici. Avea 14 ani, un frate mai mare s-a însurat și ea, la 16 ani cu o
soră mai mică și un frate a accetat să-l ia s-a măritat cu păcătodul de tata.
Sora a terminat școala și a fost luată de oun cumnat de-al ei la București,
ca să înve�e o meserie.
Drept recunoștin�ă, tanti Valeria i/a luat pe patru fra�i la București, i-a dat

la meserii, i-a căsătorit. Pentru fratele mai mic, unchiu Gh�ă, mama nu-i
era soră, i-a spus tot timpul mamă.
O ciudă�enie și unchiul acesta. Fiindcă nevasta cu cununie nu i-a făcut
copii , și-a mai luat una, căreia i-a făcut casă, un băiat și două fete.
Mergea la petreceri cu ambele femei și ruga muzica să-i cânte ” Cocoșel
cu două creste, bărbă�el cu două neveste”.
Copil fiind n/am în�eles de ce bunicul dinspre mamă avea primul
mormânt pe dreapta, cum intrai în cimitir. Alte șapte rânduri începeau tot
cu Camilari.
-Simplu. A fost primul dintre cei șapte Camilari care a murit. Azi acolo e
îngropat fratele mai mare al mamei, urmează o soră și al trelea mormânt
este al părin�ilor mei.
Mai târziu am întrebatt-o pe mătușa Natalia, mama scriitorului de ce

bărbatul dumneaei, tatăl lui Eusebiu Camilar nu-i în rândul al cincilea.
-Ne-am certat cu fra�ii lui, murise un copil, pe care l-au îngropat acolo, nu
trecuse șapte ani să poată fi dezgropat și strămutat, și l-am dus lângă
părin�ii mei..
Aflat în Madrid. la a doua traducere a unei căr�i. De proză scurtă în limba
spaniolă, am fost invitat de un profesor universitar să le vorbesc
studen�ilor despre...mine. Erau de la ziaristică, mi-au pus întrebări. Multe
au fost despre strămoși, mai ales despre tata. I-am întrebat dacă pot să
le spun două ”povestioare”?
Tata a fost �ăran și sunt mândru de asta, Un �ăran mai altfel. Copil fiind
tânjeam după cireșele timpurii de la un vecin foarte zgârcit, care le
vindea în legături mici. M-am sfătuit cu al�i copii, am făcut un ghem de
smoală împănat cu bucă�i de carne, l-am ”plăsuit” cu sfoară împletită, de
cânepă și aruncat la dulăul legat de pom. În timp ce câinele se lupta să-
și scoată smoala din bot, noi am devastat pomul. Vecinul a aflat cine i-a
făcut paguba și a venit la tata cu rugămintea să mă bată, cum a făcut un
vecin, care și-a băgat copilul în spital. Tata i-a cerut să echivaleze suma
dezastrului și în acea vară două luni am păscut, fără bani, vitele
păgubașului, Numai duminicile!
Și, ca elev la liceu, ni s-a cerut o sumă de bani să facem cadou unui
profesor.Acasă mai erau două surori și trei fra�i mai mici, Tata le-a propus
să renun�e la mielul de Paște, ca să-mi dea mie banii. Soră-mea, Lica nu
s a învoit. De Sărbători tata i-a dat numai ei friptură de miel și ne-a spus-
nouă, care aveam lacrimi în ochi: Să �ine�i minte că dacă plătești cuiva
fără să merite, altcineva rabdă. Câte zile o să ave�i, banii astfel ob�inu�i îi
face să sufere pe altul. Și n-am putut lua de la nimeni zisele cadouri sau
aten�ii.. Le explicam în fa�a clasei elevilor de ce procedez astfel și
întrebam dacă ei îl știu pe cine sau pe cea care nu mănâncă friptură.

Constantin T. Ciubotaru



Există viitor

Purtam în buzunar un bile�el pe care era scris titlul unei căr�i și am intrat cu el în librărie
să caut cartea și s-o cumpăr. Cum am intrat în librărie, de fapt un centru de carte, m-a
surprins aglomera�ia de acolo, dar ce m-a impresionat a fost faptul că majoritatea

celor din acea aglomeraţie erau elevi, care vorbeau în felul lor, inconfundabil și despre căr�i,
dar și despre diverse altele, acoperind cu gălăgia lor destul de agreabilă, fermecătoare chiar,
întreaga existen�ă din acel spa�iu. Cam după o jumătate de oră, spa�iul acela s-a golit și am
rămas doar eu cu vânzătoarea, care era și ea, ca o elevă. Și atunci am profitat de împrejurare
și am intrat în dialog și din discu�ii am aflat că tocmai ce văzusem mai devreme se întâmplă
destul de des. Adică în acest loc elevii sunt o prezen�ă remarcabilă, că ei aici se întâlnesc,
vorbesc, cumpără căr�i ori cer rela�ii despre căr�i. E de în�eles, dacă nu trecem cu vederea,
că acest centru de carte a fost amplasat cu inteligen�ă, de un bun comerciant sau de un
cunoscător al fenomenului cultural, ori în domeniul căr�ilor, centrul se află între două școli,
liceul cel mai bun al municipiului și un gimnaziu, la fel de bun. Și că acești copii nu se
întâlnesc în bar ori într-o discotecă, ci intr-un centru de carte.
M-a impresionat o astfel de imagine și m-a încântat o astfel de constatare. Putem privi plini
de speran�e spre viitor, pentru că pentru o însemnată parte dintre tineri cartea încă mai
prezintă interes.
Dintre acești copii se vor forma elitele de mâine. Căci �ara are mare nevoie de așa ceva.

g.alex

artrodeza
e primăvară iarnă nici eu nu mai știu
de când umblu cu mănunchiul de fiare
și cu nădușeala asta sub palme
plouă și ploaia mă spală de vină
de fapte de singurătate de păcate
picăturile reci pătrund nemiloase
obraji umeri sâni tresar
de parcă cineva
m-ar dezbrăca de dragoste până la piele
roșesc și mă înfior la gândul că ești aici
atât de aproape de tainele din rugăciunile lacrimilor mele
las gărgăunii să-și facă de cap
pu�ină dezordine în armonia cu miros de sânge
nu strică albul zăpezilor
sub care ghiocei chicotind
înmul�esc primăverile amputate ieri
aș vrea să strig până vor ieși vietă�ile din vizuini
și păsările din scorburi îmi vor �ine hangul
până mun�ii își vor apleca fruntea semea�ă
rușina�i de neclintirea lor
și oamenii ar privi uimi�i flacăra
care-și întinde zâmbind bra�ele pe cruce
aș vrea să strig
simttt te simttt
da, știu sună banal
și totuși spun
ce nu e la îndemâna oricui
e atât de bine
atât de bine mi-e să simt
să te simt
înăbușindu-mă
via�ă

acasă
bulevarde pavate cu lacrimi vuiesc nevăzute
fantomele plutesc fără să tulbure ochii cuiva
pietrele respiră se zbat în pieptul trecătorilor
pașii copilăriei se pierd în arborii bătrâni
stâpâna lună latră a singurătate
străina cu privirea pierdută pe cer
caută urma stelelor avute în palme ieri
speran�ele se pierd în forma schimbătoare
a norilor galopând văzduhul
seara se clatină pe strunele unui greiere
destul de nebun să mai creadă
în iubirea celei care se întoarce
cu furtunile lumii în plasă

fiecare poezie are dimine�ile ei
se coc propozi�ii se îndepărtează prepozi�ii
și pielea de pe suflet se jupoaie ușor
vorba a devenit bisturiu
fără anestezii se fac interven�ii laser
criteriile se introduc intravenos
pentru vindecare rapidă vindem
emo�ii la primul col� de stradă
odată cu ziarul de diminea�ă

furtul a devenit sport na�ional
copiem trăiri dezamăgiri regrete
ne însușim până și handicapuri
pentru clipa de fericire ob�inută
la foc automat

iubirea chircită în scaun cu rotile
se arată tăcută printre tarabe
clovni născu�i cu durerea în oase
rostogolesc răni până în măduva copilăriei
și râd de se prăvălesc pere�ii
carnea se împrăștie

umbrele umblă cu un poet
peticit în dreptul inimii

Mihaela AIONESEI
(Târgu-Secuiesc)

a simple game
�ine-�i prietenii în suflet
neprietenii de mână
numărându-vă înăl�ările
din căderi.
se crește pas cu pas când
bucuriile firii stau în bucuriile Sinelui.
puterea vine din tot ce există.
aceeași intersec�ie surprinde
drumuri ce duc
înspre orice parte a traiectoriei
unui simplu joc -
via�ă.

Damned to be free
Ne trecem inventând vie�i cu
oameni în noi,
modelând crea�ia pe care nu noi am creat-o,
fără a ști că nu suntem decât furnicarul
gândurilor noastre.
Liberul nostru arbitru se poate întinde tocmai
până în marginile mușuroiului și ne mai plângem că
nu suntem free!
Liberté scrie pe frun�ile noastre, pe care nu le știm plăsmui.
Liberté scrie în palmele noastre, ale căror linii nu le cunoaștem,
nici jocul atomilor pe căile facerii ori ivirea zorilor
la coborârea viselor.
Cunoaștem noi tainele sângelui și cărnii,
văzut-am duhul pogorât în ele,
știm numărul sorilor cosmici,
dar al celor din noi?
Câ�i sori se cuprind într-un ochi, cât întuneric și când vor fi toate
risipite-n neant?
Iar liniile…
fragmentele noastre de eu, când vor ajunge la finiș,
cum și de ce?!
Dar noi suntem free!
So free!
Liberté scrie pe frun�ile noastre, pe care nu le știm plăsmui…

Momentum
ai pipăit vreodată timpul, încercând să
în�elegi din care parte a întinderii
temporal atemporale ai venit să exiști?
ai prins vreodată clipa în care �i-ai regăsit
spiritul, privindu-te în ea ca într-o oglindă,
strigându-i: nu pleca, mai rămâi!
clipa aceea care se strecoară mereu printre
degete, lăsându-�i urme pulsânde
ca de cristal în podul palmei,
în ochiul diafragmei, în sânge, în creier
și care fuge perpetuu de tine ca și cum �i-ar spune
că prezentul nu e numai acum;
a fost, va mai fi, ba a fost, ba va fi
și este în veșnicul este și sunt
aici, dincolo - un cânt al tăcerii cuvânt
o clipă mai sunt, o clipă să fii
să mai stai, să nu pleci, să revii…

Liuba Botezatu
( R. Moldova)

Ordinea sufletului
Astăzi mă situez în devans
Pe creasta prezentului în flăcări.
Voi răsări concludentă din văpaie.
Când se strică ordinea sufletului
Aduni lumina ce �i-a mai rămas
Și o păstrezi în suflet
Dar obligatoriu și în ochi.
Căci fiecare suflet are pașii lui,
Cu ritmuri personale
Dezamăgirea de azi e mai intensă
decât durerea de ieri,
Colţ de umbră,
Pe care mintea îl refuză.
Gânduri în gri ?
În alb și negru ?
Pulbere cenușie ce
Biciuie pământul....
În mileniu III gândurile
Sunt tot în culori
Cu sau fără voia cuiva.
Vor să își facă loc
Într-o împără�ie
Unde grădinile, casele, oamenii
au o singură culoare !
Mă îndrept spre apus,
Mereu spre lumină,
E nevoie e orizonturi limpezi
Să pot să respir,
Să pot gândi cu sufletul,
Să pot să respir cu spiritul
Sub un petec de cer
Acum trebuie să ne grăbim
To�i trei.
Lumina
Își apleacă fruntea
Spre cealaltă parte a Pământului.

Liliana Popa

POEZIE

Tragerea pe Xerox

Natura va nota undeva
acest mic eveniment

mutând albiile câtorva râuri,
dându-mi un şirag de zile
uscate ca nişte scrumbii,

va susţine să scriu
(anacronică situaţie)

poezii cam triste
şi cam prea triste

şi cam prea fără nici un dumnezeu
adică fără o filozofie înaltă.

oricum, mă vor aştepta câteva deşerturi
din care se speră că voi ieşi prăfuit

(cineva chiar m-a făcut agnostic
şi eu eram doar îndrăgostit).

oricum, natura va nota undeva
evenimentul

după care eu mă voi apuca
să recitesc tehnologia zahărului.

Buzunare

Buzunarul pentru ace
apoi cel pentru curcubee

buzunarul de somn
buzunarul pentru iarbă
apoi cel pentru cele,

pentru miele,
pentru surcele,

pentru puii de lele
numai tu eşti rupt,

împuşcat,
trecut prin cuţit,

buzunarule de noapte !

***
loveşti în marginile zilei

ca şi cum ai încerca un pepene
verde

suspicios, mirat, iritat
că nu ştii pe ce dai banii
că habar n-ai ce-i dincolo

de coajă

Gheorghe Dobre






