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Evenimentul este marcat prin infectarea unei colibe din Branul de Sus, locuită de
8 persoane, din care s-au îmbolnăvit 7 și au murit 4. Branul a fost închis, iar
străinii �inu�i la grani�ă. Ciuma�ii au fost aduși la Bran încercându-se astfel o

„localizare a răului” (7). Un raport al doctorului Bruckmann, șeful comisiei sanitare din
Brașov, vorbește despre cazurile apărute într-o colibă din rândul colibașilor de sus, formată
din două încăperi, una locuită de două persoane, iar cealaltă de 8, dintre care 4 erau bolnave,
iar 2 se găseau în convalescen�ă (8).

Din exemplul dat în raport, lipsa de igienă se identifică ușor. Doctorul Adam Chenot,
aflat în data aceea la Sibiu, oferă o imagine de ansamblu a îmbolnăvirilor de ciumă (9).

Colibașii de sus numărau 665 de gospodării, dintre care aflăm că 236 erau bântuite de
molimă. Din 743 de persoane infectate au murit 615. „Enciclopedia scriitorilor” a lui Ioseph
I. Trausch men�ionează că în 1770, în Districtul Brașovului, au decedat de ciumă 789 de
persoane (10).

Colibașii erau crescători de vite și practicau transhuman�a, ceea ce favoriza fără
îndoială răspândirea molimelor și mai ales a ciumei (11). Ei nu puteau fi opri�i nici pe vreme
de molimă să se întrunească la nun�i, pomeni, înmormântări (12).

Extrema răsfirare a locuin�elor colibașilor (s.n .), a constituit o cauză importantă
pentru ca molima să se extindă, împiedicând inspectarea zilnică a teritoriului infectat. Din
acest punct de vedere, hotarul Branului va fi fost cel mai afectat în epidemia din anii 1770 –
1771. Afirma�ia îi apar�ine istoricului Titus N. Hașdeu, care a cunoscut foarte bine tabelele
săptămânale trimise, din regiune, Comisiei sanitare districtuale (13).

După părerea unor contemporani, transmiterea virusului s-a făcut prin bijuteriile aduse
din sud. Martin Lange adaugă în cartea sa (Viena, 1784), căRudimenta doctrinae de peste
odată cu bijuteriile infectate s-au contaminat și hainele celor care le purtau (14). Exotică și
„la modă”, în timp de pandemii, această explica�ie. Nu peste mul�i ani, în timpul „Ciumei lui
Caragea”, 1813-1814, reapare leit – motivul sursei „de lux” (15).

Medicul șef Bruckmann și scriitorul brașovean Michael Fronius, obliga�i de viteza
contagiunii, cât și de virulen�a acesteia, vor propune măsuri sanitare radicale. De pildă,
constituirea a patru sate, care să înglobeze colibașii întregului hotar : Valea Șimonului,
Moeciul de Jos, Moeciul de Sus și Valea Sbârcioarei (16). Magistratul nu a fost de acord, în
schimb a dat instruc�iuni pârcălabilor castelului :

1. Străji permanente vor fi instalate în colibele infectate;
2. Colibașii trebuie să nu îngăduie în locuin�a lor nici un străin și să nu primească

obiecte de la aceștia;
3. Traban�ii și pârcălabii trebuie să-și alăture colibași credincioși pentru a vizita

teritoriul de sus și de jos al Branului ;
4. Nici un mort nu poate fi înmormântat fără a fi văzut de medicul chirurg al comisiei

sanitare ;
5. Orice persoană venită fraudulos va fi pedepsită;
6. Colibașii care nu sunt găsi�i acasă la vizitele oficialită�ilor trebuie să dea lămuriri

unde anume se aflau.Asemenea rapoarte se dau în fiecare zi ;

7. Pârcălabii trebuie să se îngrijească de cei izola�i în colibele infectate,
aprovizionându-i cu alimente până vor fi liberi (17).

Străinii erau �inu�i în În anul 1854, ing. Hiemsch a refăcutcarantina din Bran.
carantina:

6 barăci de izolare, lazaretul, camera de fumiga�ii, locuin�a directorului și a
personalului carantinal. La ieșirea din carantină după timpul legal se dădea o adeverin�ă
(18).

A fost construit și un cordon, mai sus de cetate, format din colibe de lemn. Colibașilor
de dincolo de cordon li s-au adus alimente în valoare de 10.018 florini și 0,5 crei�ari (19).

Pârcălabului L. Drauth, care a stat în terenul infectat de dincolo de cordon de la 1 august
1770 până la 31 mai 1771, i s-a acordat de 100 florini renani la leafa obișnuită. Înun plus
timpul molimei s-au acordat colibașilor carantina�i, precum și locuitorilor dinavansuri
Tohan și Zărnești, avansuri care urmau să fie restituite ulterior. S-au mai făcut cheltuieli
pentru sare și cereale destinate carantina�ilor (20).

Membrii Comisiei sanitare de la Brașov, compusă din trei corpuri : gubernial, militar și
financiar, efectuau periodic inspec�ii pentru supravegherea îndeaproape a ciuma�ilor (21).

Membrii Comisiei sanitare de la Brașov, compusă din trei corpuri : gubernial, militar și
financiar, efectuau periodic inspec�ii pentru supravegherea îndeaproape a ciuma�ilor (21).

După ridicarea carantinei se făcea dezinfec�ia locuin�elor ciumate, opera�ie realizată
prin văruirea și spălarea cu leșie a obiectelor. Paiele și bunurile de valoare redusă se ardeau.
Înmormântarea cadavrelor ciuma�ilor se făcea de către (s.n.); se săpau gropipreo�i infirmieri
de 4 co�i, cadavrul introdus în groapă fiind acoperit cu un strat de var sau cenușă.

Ciuma din 1770 – 1771 a fost una din cele mai pustiitoare epidemii cunoscute în �ara
Bârsei. S-au înregistrat atunci 3 mor�i din 4 persoane infectate. Consecin�a economică a
molimei a fost îngreunarea sau chiar întreruperea temporară a traficului de mărfuri în acest
punct vamal.

Am scris acest fragment în plină pandemie COVID – 19. Mâine, de la firmă nu mai
pleacă nicio mașină, atelierul de crea�ie l-am închis, mai am doar câteva femei care fac
acasă măști de protec�ie, copiii nu mai merg la școală, eu nu mai merg la biserică . . . M-
aș mul�umi să fie luat în seamă fragmentul pe care l-am scris, cine știe, cândva poate fi
cuiva de folos . . .”.

Surse. Arh. St. Brașov, fonduri Titus N. Hașdeu,Colectoneea, Actele Magistratului;
Branul, poartă în Carpa�i, RavagiileEditura Albatros, București, 1979; Ion I. Nistor,
epidemiilor de ciumă și holeră și Instituirea cordonului carantinal la Dunăre, Memoriile
Sec�iunii Istorice, seria III, Tom. XXVIII/ 1944=1945.

Ionela – Vasilica Bran

Fragment din lucrarea Transhuman�a bârsană, capete de istorie.

Mocani în zodia Bărăganului. (mss).

1770, CIUMA  DIN  HOTARUL  BRANULUI

Nu cu multă vreme în urmă, aflat în Târgul de
Carte de la București, ochii mi-au căzut pe coperta
lucrării cunoscutului politolog Alina Mungiu-Pippidi, al
cărui titlu incitant era: ,,De ce nu iau românii Premiul
Nobel?” Grăbit fiind, am cumpărat cartea fără s-o apuc
s-o foiletez, dar frământând în minte un gând: să dedici
o carte întreagă unei astfel de teme mi se părea un
lucru extraordinar. Ajuns acasă, am început s-o
lecturez și am rămas ușor dezamăgit: cartea era o
culegere de articole ale autoarei apărute în presa
vremii în intervalul 2005-2012, iar problema neob�inerii
mult râvnitului premiu era abordată doar în câteva
dintre ele. Dincolo de asta, rămânea însă obsesiva
întrebare, care nu ne poate lăsa indiferen�i: chiar, de ce
nu i-au românii Premiul Nobel?

Deși vorbim despre el la singular, de fapt există
mai multe premii create de omul de afaceri suedez
Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei
(1867), cel care, în testamentul său, a întemeiat o
funda�ie cu scopul ca veniturile imensei sale averi să
fie oferite în fiecare an ,,sub formă de premii celor care,
în anul precedent, au adus cele mai mari servicii
umanită�ii”. A existat opinia că poate suedezul a dorit
să-și spele păcatele pentru o inven�ie care nu a adus
doar beneficii omenirii, cert este însă că premiul este
azi vizat pentru că exprimă nu doar poten�ialul creativ
al unui popor, ci și o largă cunoaștere interna�ională a
de�inătorilor lui, conferind prestigiu �ării în concertul
culturi și civiliza�iei universale.

Primele premii Nobel au fost decernate la 10
decembrie 1901, după moartea creatorului lor,
Academia Regală de Știin�ă din Suedia acordând
Premiile (constând dintr-o medalie, o diplomă și o
sumă) pentru Fizică, Chimie și Economie, Institutul
Karolinska pentru Medicină, Academia Suedeză
pentru Literatură, iar un comitet alcătuit din cinci
persoane alese de Parlamentul Norvegiei – Premiul
pentru Pace. Mândria de a de�ine premiul e greu de
comparat cu altceva, iar un top 3 al �ărilor cele mai
premiate arată astfel: 1. SUA – 162 premii de�inute, 2.
Germania – 93, Marea Britanie – 68. Faptul că Statele
Unite se află în fruntea clasamentului nu trebuie să
surprindă, dacă �inem cont că în creuzetul (m )elting pot
care a dus la forjarea na�iunii americane au venit multe
min�i luminate gata formate în alte �ări, cum este cazul
elocvent al lui George Emil Palade, dar de premii s-au
bucurat cetă�enii Lumii Noi, care au oferit de�inătorilor
emigran�i ai acestor premii condi�ii superioare de
afirmare. Bulgaria figurează și ea mai spre sfârșitul
clasamentului, cu un singur de�inător al Premiului
Nobel pentru Literatură, ob�inut în 1981 de scriitorul de
limbă germană Elias Canetti (1905-1994), cel născut
la Rusciuc (azi Ruse), în Bulgaria, dar care era demult
plecat în străinătate la data ob�inerii lui.

Chiar dacă problema ridicată aici se referea la
întrebarea de ce cona�ionalii noștri nu iau Premiul
Nobel, trebuie precizat că �ara noastră nu este
totalmente văduvită de asemenea distinc�ii, atâta
vreme cât în muzeul din Stockholm dedicat celui care
poartă numele creatorului lui figurează patru biografii
cu rădăcini în Transilvania și Moldova, care stau
laolaltă cu nume imense ale istoriei planetare.

Urmează, în ordine cronologică, Ioan Moraru
(1927-1989), medic român ales post-mortem membru
al Academiei Române, fost copreședinte al
organiza�iei ,,Medicii lumii pentru prevenirea războiului
nuclear”, cel căruia – alături de Mihail Kuzin (Uniunea
Sovietică), și Bernard Lown (Statele Unite) – i-a fost
decernat Premiul Nobel pentru Pace în anul 1985. Elie
Wiesel (1928-2016), născut la Sighet și devenit apoi
cetă�ean american, va primi aceeași distinc�ie în anul
următor (1986), Comitetul Norvegian pentru Premiul
Nobel pentru Pace desemnându-l drept ,,mesager al
omeniei”. Născută în 1953 într-o familie de șvabi
bănă�eni (jude�ul Timiș), dar emigrată din 1987 în fosta
Republică Federală Germania, Herta Můller va ob�ine
în anul 2009, la a treia nominalizare (primele două se
produseseră în 1999 și 2008), Premiul Nobel Pentru
Literatură.

Grigore SPERMEZAN
(Continuare în pagina 16)

Fragmente

� Nu poţi să-i domini decât pe cei mai proşti
ca tine.
� Cu ceilalţi comunici, colaborezi, negociezi,
sunteţi egali.
� Peste tot, Cassandre vorbitoare de limba
română.
� Să vedem în ce direcţie o apucăm, după ce
trece năuceala generală.

Gheorghe Dobre

ROMÂNII ȘI PREMIUL NOBELROMÂNII ȘI PREMIUL NOBEL

REVISTĂ DE CULTURĂ ISSN 1584 - 772 ANUL XVII, NR. 4-5-6 (201-202-203) APRILIE - MAI - IUNIE APARE TRIMESTIAL ÎN SLOBOZIA

Editor

HELISHELIS

Asociaţia culturală



2

HELIS - ianuarie, februarie, martie 2020

Marius Stan: p. 1: 200 de Helisuri tipărite, o performanţă când
în peisajul cultural românesc literatura joacă rolul cenuşăresei.
ZODIA HELIS chiar şi-a câştigat dreptul de a străluci pe
firmament.

Valeriu Stoica: p. 1-20: „Umblă Doamne cântecul prin ţară/Şi
se-ntorc străbunii mei din Rai/Să ne spună ce mai face-n
ceruri/Îngerul neliniştit, Mihai.” „E prea mult întuneric/Şi prea
multe ferestre Deschise spre Moarte În lume!”/ /

F.L.Dalian: p.1-Puţin forţată, nu-i aşa?
Costel Bunoaica: p. 3-„Şi-atunci, de-aş fi/doar o nălucă printre

vii,/voi flutura, ca pe-un drapel îndoliat,/aripa frântă/a unui înger
demodat.” „Miroase-a viscol prin artere, a urme rătăcite/prin
omăt./Tu-/ştiu că poţi-/aprinde stele şi trece-mi umbra dincolo de
pod.”

Gheorghe Dobre: p. 3-„nimeni nu mai pleacă/nimeni nu mai
vine/e linişte-n mine/ca-n spatele crucii.” „o să-l crezi/şi-o să te
lepezi/de toate nopţile de dragoste/visate-mpreună//şi va fi
lumină/şi n-o să-ţi folosească”

Paul Spirescu: p. 3-4: „Dintr-o dată veşnicia se condensează-
ntr-osingură/secundă/şi secunda se dilată/într-o singură
veşnicie...” „dacă se-ntâmplă să nu mă recunoşti/de acolo de la
tine de sus/să ştii că port pe umeri, înroşită de sânge,/mantia de pe
cruce a lui isus...”

Nicolae Teoharie: p. 3-„când am trecut linia de sosire, dincolo
de trup,/era deja toamnă. Dormisem cu lumina aprinsă/şi eram, pe
bune, o ţintă ideală pentru rachiul de prune.” „am târât după noi
insomniile şi le-am desenat/pe vagoanele unor trenuri ce plecau
spre sud.”

Victor Nicolae: p. 4-Un om deosebit tatăl dumneavoastră.
Dimo Dimcev: p. 5- Nu ştiu câţi şefi de reviste din România au

făcut atât de mult pentru literatura macedoneană ca Gheorghe
Dobre.

Daniela Mărginean: p. 6-„istoria noastră e simplă/facem
graffiti unul pe sufletul celuilalt”

Veronica Teodoru: p. 6-„când se face noapte/ne dorim să
fim/cei mai buni dintre morţi/în ziua ce va să vină” „sub visul
tău/îmi laşi în fiecare seară cheia”, „visăm cum să deraiem/într-o
linişte nemetalică”

Petre Ioan Creţu: p. 7-„când nopţii încă îi curgea întuneric din
burtă/frizerul oraşului care abia s-a întors de la nuntă/numără cu
ochii şobolanii în extaz”, „drept pentru care vă scriu/că sunt foarte
supărat/pe mine//din moarte m-am văzut/roata de rezervă a
timpului scurs”

Nicolai Tăicuţu: p. 7-20: ”şarpele stă-ncolăcit/pe pântecul
tinerei fete/ca şi când ar sta/pe o piatră bine şlefuită”, „eu veneam
pe o parte a zilei/tu veneai pe cealaltă parte a ei”, „doar umbra
mea/se desprinde de trup/şi se-mbrăţişază cu drag la fântână/cu
umbra aceloraşi/ce-i sunt doar amintire”

Alensis de Nobilis: p. 7-„Prin mâini de ierburi trec tăceri de
cal,/În ochiul verde cade o acvilă,/Mi-e trupul floare, vino doar şi
ia-l.”

Alina Marieta Ion: p. 8-„Cui nu i-a ars/măcar o dată în
viaţă/sufletul/nu o să înţeleagă/din ce se hrăneşte/flacăra
lumânării”, „prinzi vecernia prin ziduri /Şi ca un copil/Te bucuri.”

Ştefan Neagu: p. 8-„Ce rău lovit de-o boală e sufletul lumii./În
spectrul său fierb toate culorile ciumei.”

Aurel Anghel: p. 8-„Aş spăla această Cetate/numită Pământ cu
multă apă...”, „mi-au ieşit iernile în cale/le-am primit
tremurând/au plecat rând pe rând/în fapt de zi sau de seară”

Gabriel Dinu: p. 9-„Am învăţat pe de rost moartea/şi
permanent o repet/Pentru a nu-i uita ritmul” „vine o umbră de
om,/vine o umbră de zeu/şi te atinge imperceptibil pe suflet.”

Maria Dobrescu: p. 9-„memorie fără culori/clopot prăbuşit în
mijlocul unei biserici” „priveşte cerul/lumina îi dizolvă
gândurile/cuvintele încheagă/tăcerea” „duminica este o cuşcă
albă/din care Mira şi Igor/nu mai au cum să fugă”

Dana Criste: p. 9-„afară plouă, e noiembrie,/dar nu în suflet.”,
„Ace miroase azi,/dimineaţa,/a strigăt aprins?”

Daniela Micu: p. 9-10:„Omul cerc şi Omul linie/această
capcană/are nevoie de suflet.”, „Fiecare cruce are un adevăr iar
tămăduitorii/răscoliţi de furtuni nu-l află decât dacă îşi pierd
şi/apoi regăsesc măsura.”

Dan Elias: p. 10-„Din clipa când am înţeles/că sunt complet
inutil/unei primăveri sau unei ninsori,/m-am hotărât să-mi fac
singur altele.”, „Pentru claritatea privirilor voastre,/stau agăţat
înt-un fir subţire/peste acest apus de soare”, „Pun câte o linguriţă
de Dumnezeu/în aerul pe care-l respiri”

Viorica Gheorghe: p. 10-„Doar tristeţea unei risipiri m-a
strigat/iar ruga n-a mai ştiut să germineze în suflet/şopotul ierbii.”,
„Şi totuşi, Doamne, opreşte bucuria,/să îmi fie dor şi de o
întristare/în lipsa Ta!”

F.M.Ciocea: p. 11-Un scenariu plauzibil. S-ar putea să se
întâmple chiar mâine. Sunteţi pregătiţi?

Vasile Iordache: p. 11-„Nu, nu! Nu sunt singur!/Singurătatea
mi-a fost însoţită permanent.”

Alexandru Bulandra: p. 12-Vă lansez o provocare: Dumnezeu
şi ipostazele sale palpabile în religiile lumii.

Adrian Bucurescu: p. 13-Nu sunt istoric, dar realizez că
teoriile dumneavoastră sunt foarte îndrăzneţe.

Silvia Bitere: p. 13-Cine nu şi-ar dori asemenea prieteni?
Marian Ştefan: p. 14-Nu-i aşa că jurnalul vă oferă un sentiment

de împlinire? După ce le-aţi consemnat în el, deja faptele relatate
devin istorie.

Vitalie Buzu: p. 15-Cinstirea eroilor este un act de demnitate,
respect pentru valorile în numele cărora s-au sacrificat.

Tudor Amza: p. 15-„Şi fagurii noţii se ascund după zori/Cînd
sîngele-mi coase-n priviri iasomia”

Lili Balcan: p. 16-17: O carte nouă?
Răzvan Ciucă: p. 17-18: Astfel, necazurile d-voastră au

inspirat un act literar valoros.

Titi Damian: p. 18- De acord cu afirmaţia finală.
Leonard Voicu: p. 19-Un roman inedit?
Carmen Sorescu: p. 20-Un poet de înaltă vibraţie. Bravo!
„ Şi dacă până la urmă voi fi sicriul tău în care ai vrea să mori/de

câteva ori pe zi/te-ai mai trezi vreodată?! /Aş fi din nou singură
şi/dimineaţa m-aş uita/la încheieturile mâinilor să-mi potrivesc
soarele”

„Femei ca mine caută mereu întunericul în foi albe să/explodeze-
n fluturi/lipsa luminii fabrică aripi, oamenii se îngrijorează, pot
ucide/cu asta/Şi degeaba sunt arătate cu degetul ele tot se duc
singure/noaptea la izvor „

01.06.2020
Paris

Dan Simionescu

Titi  Damian

� LECTURI LA MIEZUL NOPŢII

� EXEGEZE CONTEMPORANE

Dintotdeauna am admirat la d-l Titi Damian puterea de muncă,

arta de a transforma travaliul intelectual, uneori arid, într-un produs

axiomatic valoros. Prozatorul Titi Damian, dublat de cititorul

consecvent Titi Damian, ştiu ce înseamnă o carte, care, din varii

motive nu ajunge suficient de masiv în librării şi mai ales la cei care

ar trebui să iniţieze demersurile critice necesare, drept pentru care,

iată, a strâns în două volume frumos editate o sumă de cronici de

întâmpinare.

Unele din cărţile recenzate nu sunt uşor de citit şi pentru a le

înţelege şi judeca corect trebuie să posezi tu însuţi o cultură vastă.

Vă spun din experienţă că nu o poţi face decât cu pixul în mână şi

calculatorul deschis pe site-urile bibliografice.

Cronica de întâmpinare nu este critică literară, iar faptul că

cineva recenzează o carte nu înseamnă neapărat că acea carte este o

capodoperă. În literatura română post-decembristă s-a scris multă

poezie, s-au publicat foarte multe romane, dar, din păcate prezenţa

lor în orizontul cititorului şi criticii de ţinută a rămas destul de

redusă. Nici nu avea cum să fie altfel din două motive simple:

tirajele reduse şi inflaţia de titluri, imposibil de digerat de criticii

cu viziune.”Vizibilitatea” autorilor neafiliaţi grupărilor

bucureştene a fost asigurată de revistele literare editate în

provincie. Scriitori precum d-l Titi Damian şi-au asumat rolul de

mentori şi recenzori, provincia devenind astfel portdrapelul

literaturii de calitate. Când deschid o carte valoroasă, de orice gen,

sunt pur şi simplu entuziasmat. Iată, îmi spun, cât de vie este viaţa

literară românească!

Dar un demers axiologic corect nu îl va iniţia critica literară, este

imposibil. Imposibil fizic, deoarece un om nu poate investiga miile

de titluri care apar anual, multe insignifiante, dar nu puţine de înaltă

ţinută. De obicei în lumea literară autorii valoroşi sunt cunoscuţi şi

totuşi apar mereu cărţi bune scrise de autori necunoscuţi. Nici

timpul nu mai este un criteriu de selecţie, poate doar un computer

genial din viitor să o facă...poate. Să revenim la cărţile d-lui

Damian. Parcurgându-le, ghiceşti imediat că au fost scrise de un

prozator talentat. Limbajul este viu, acaparant, transformând

subiecte de obicei aride în bucurii intelectuale simple şi directe. Cu

aceste ultime două apariţii editoriale ne demonstrează ceea ce

ştiam deja...complexitatea sa ca om de litere.

16.05.2020
Paris

Dan Simionescu

Eugen Pohonţu

POEME

O plachetă cu 34 de poeme traduse foarte bine în
engleză de Oana Maria Axon. Lirică introspectivă,
acordată sine die la mediul înconjurător, pe care-l
descifrează într-un mod original:

„străin fiind nu pot fi singur;/am depărtarea/incomodă,
făcând lucrurile transparente,/precum un ultim cântec al
supravieţuirii/deasupra tuturor lucrurilor”

Când traversează anotimpurile, poetul o face simplu şi
conştient de repetivitatea lor:

„fiecare zi mă trezeşte din moartea celeilalte/fără emoţii
sau amintiri/şi fără şanse”

„veşnicia este precum zborul cocorilor toamna/Sau celor

sortiţi prea târziu”
Relaţia sa cu veşnicia este una specială:
„voi deschide o tihnă către moarte/transformând

senzaţia despărţirii apelor/în curajul trecerii pe malul
celălalt”

Poemele lui E. Pohonţu transmit mesaje simple,
concentrate, persuasive, şi, probabil, acesta este atuul
succesului într-o lume literară aglomerată. Încarci emoţiile
şi înţelepciunea existenţei tale în câteva strofe care merg
drept la ţintă. E.P. este un poet sensibil, care trăieşte la
modul sublim aventura pendulării între două lumi. Una
reală, cu durităţile ei şi alta onirică, minunată,
regeneratoare.

18.05.2020
Paris

Dan Simionescu

VALERIA MANTA TĂICUŢU

MOŞTENIREA LUI MAMIN
Un roman în care satira, ca un fir roşu, traversează coloana

vertebrală a naraţiunii, un roman venit firesc în continuarea
primului, , dar mult mai cut, mustind de umor efervescent,MAMIN
mai ales că numeroase personaje au un corespondent în viaţa
literară şi politica românească. Mărunţeştiul, o localitate oarecare,
devine epicentrul poveştii. Generalizând, poate fi o metropolă sau
oricare localitate provincială unde orgoliile, pasiunile, duplicitatea
se amestecă cu accente groteşti în existenţele cotidiene ale
indivizilor.Plasând în prim planul acţiunii vizita unor scriitori de la
capitală în Mărunţeştiul aparent banal, Valeria Manta Tăicuţu
transformă evenimentul într-un adevărat spectacol hollywoodian
de sorginte poliţistă-SF-horor. Ei bine, pentru cine cunoaşte cât de
cât viaţa literară românească postdecembristă recunoaşte în

personajele romanului mulţi corespondenţi reali, caricaturizaţi la
extem, pe care, într-un gest de negare a existenţei obositoare şi
degradante, îi ucide sangviniscent la final.

Sforăriile politice provinciale şi omnipotenţa sunătoare a unor
lideri zugrăviţi în tuşe reptiliene, toată această nebunie amplificată
de aburii alcoolurilor generează o atmosferă suprarealistă, cubisto-
shagalliană. Vizita scriitorilor beţi la mormântul lui Dumitru
Pricop declanşează carnagiul generalizat, iar povestea relatată
cinematografic capătă valenţe macabro-ironice.

Îndrăznesc să afirm că este unMOŞTENIREA LUI MAMIN
roman eveniment, care nu are nimic feminin în paginile lui, un
roman pur şi simplu, o capodoperă a genului. Citiţi-l! Veţi deveni
mai buni şi mai înţelepţi.

10.05.2020,
Paris

Dan Simionescu

Petre Ioan CREŢU

RECVIEM PENTRU O ROATĂ
BOLNAVĂ MINTAL

În acest nou volum, cu poeme ample, PIC nu se dezminte,
perseverează în perfecţionarea exerciţiilor de sinceritate.
Este profund liric şi desigur vede lumea prin filtrul
sufletului său, o lume cu accente sumbre uneori:

„de la un timp/toate lucrurile din jurul meu/au început
să mă părăsească”

„vine o vreme când poeţii/devin umbre/devin
case/pline cu stihuri”
Dar senectutea furnizează de obicei un mare atu,

înţelepciunea, înţelegerea:
„hei, om bătrân,/Cât de mult îţi semăn/Nu-i aşa că

amândoi cioplim/În plină zi statui de întuneric?”
Şi fiindcă eşti înţelept poţi privi iubirea cu detaşare:

„nici nu-mi mai pot dezlipi/privirea de tine

aşa cum eşti înfăşurată/în zăpezi repezi şi umile”
„nu-i aşa că simţi/cum se năruie neputincios
timpul în noi/apoi cum mi se despică umărul/în aşchii

de os şi roţi dinţate”

Asta fiindcă poetul asociază atemporalitatea cu
dezintegrarea fizică a materiei, totul într-o succesiune
personalizată:

„o maşinărie infernală/ticăie în oasele mele/nu ştiu ce
ce este şi nici nu mă interesează/în suflet ştiu sigur/am un
pendul/el mă ajută să ţin ritmul”

Cum am afirmat şi altădată, PIC este unul dintre helisiştii
de marcă, un poet pe care orice publicaţie literară din
România ar fi mândră să-l găzduiască în paginile sale.

27.05.2020
Paris

Dan Simionescu
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Când am fugit de acasă
( )schiţă

Mereu şi mereu am scris şi voi scrie, câte ceva despre acest subiect
al vremurilor de adolescent când am fugit de acasă. O mică
spovedanie, acolo. Astfel de spovedanii, făcute nouă înşine, sunt

ca luminiţele acelea ale câte unui far care îi „ghidează” pe pescarii din larg,
către ţărm. Cred că aveam cam 10 - 11 ani, când citeam „Am fugit de acasă”,
de Nicuţă Tănase. Titlul cărţii m-a urmărit mereu de-a lungul vieţii, deşi, nu
mai reţin, mai nimic, din cele scrise de autor. Un copil care s-a născut la sat,
rebel așa cum eram și eu, nu are cum să nu se regăsească în cele scrise de
Nicuţă Tănase. Spun asta, pentru că şi eu sunt născut la ţară, şi nu ai cum
ocoli acest adevăr. Câţi dintre noi, copii de la ţară, nu am fugit de acasă? În
cazul meu, mărturisesc, iată, cum primeam o bătaie de la tata, gata şi cu
„fuga repejor” de acasă. Era protestul meu de a-i face pe ai mei să sufere,
căutându-mă şi negăsindu-mă pe nicăieri. Am scris (o pagină) despre asta,
în romanul „Iarba de mare”, punând pe seama eroului meu un astfel de
episod. Și punem pe seama „copilăriei”, toate năzbâtiile din viaţa noastră.
La acei ani, eu asemănam viaţa cu o fântână a cărei ciutură are o doagă
spartă, prin care tot curge apa, astfel că, numai grăbindu-te să o tragi repede-
repede în afară, crezi că îţi poate potoli și setea. Dacă te-ai oprit în loc, să te
mai odihneşti, să te mai răzgândeşti, apa se scurge din ciutură şi vei pieri de
sete. Satul de câmpie în care m-am născut era la cca 6 km de prima aşezare
rurală. Îmi amintesc şi vorbele lui M. Sorescu: „când treceai dintr-un sat
într-altul era ca şi când te duceai în străinătate”. Asemeni lucrurilor ştiute
sau neştiute, finalul povestirii lui Nicuţă Tănase, care „scapă voit”(?) de sub
condeiul naratorului, pare a simboliza un „târg” al destinului. Ce purtăm şi
în inimi, din vremea de ieri a copilăriei, seamănă cu tânguielile hoţilor din
povestea Şeherezadei, după ce Aladin le-a descoperit intrarea în peşteră şi
le-a răpit comoara. De o astfel de durere, am avut parte şi eu. Mă durea
sufletul să ştiu, copil fiind, că, în sat, bunicului meu i se spunea Gheorghe
Golan. Porecla asta i-o dăduseră turcii din sat. Şi asta, pentru că, bunicului îi
plăcu mult, la viaţa lui, călătoriile şi negoţul cu diverse bunuri, cu căruţa şi
caii săi renumiţi, în toată Dobrogea. Unei astfel de îndeletniciri, mai mult la
voia întâmplării şi hazardului (uneori câştiga, alteori pierdea), turcii îi
spuneau, mai în bătaie de joc, mai la oftică: golăneală. Am suferit mult
pentru asta, dar l-am iubit mult pe bunicul. Lui i-am moştenit (pesemne)

darul său neîntrecut de a povesti. Şi povestea bunicul, cât e-n lună şi-n stele,
despre toate cele ce i se întâmplase, sau își închipuise că i se întâmplase, în
drumurile sale. Pesemne că multe din ele erau inventate, ori auzite de la
alţii, dar el şi le atribuia sie. Prin el, se înfiripa, cred, şi destinul meu. Ce târg
să fi negociat Destinul cu Fiinţa mea, atunci când am fugit de acasă pentru a
da la liceu? Am citit destule cărţi („Moromeţii” etc, dar şi amintirile
scriitorului buzoian A. Anghel), unde, părinţii; se făceau luntre şi punte,
pentru a-şi trimite copiii la şcoală, cât mai departe. Nu l-am înţeles niciodată
pe tata, când, într-o seară (tocmai terminasem 8 clase), l-am auzit, răspicat,
explicându-i mamei, că nu aveau bani să mă trimită mai departe la şcoală.
„Voi vorbi cu preşedintele Sadi (al CAP-ului din sat), se va găsi ceva de
făcut şi pentru el”. Aşadar, „destinul” nu voia şi pentru mine o întâlnire cu
marea, pe care o visasem în toată copilăria, şi faţă de care fusesem atât de
aproape, cândva (am povestit asta, în schiţa intitulată „Dincolo se afla
marea”). Sau, poate destinul urmărea doar o amânare a unei întâlniri cu
marea! O amânare care trebuia să sedimenteze relaţii necunoscute între
suflet şi năzuinţă. Totul se petrecuse într-o singură zi. În acea zi (mâna
destinului, nu?) fuseserăm surprinşi, de către meragiul satului, în lanul cu
grâu încă verde, pe lângă cimitirul satului, împreună cu colegii cu care
terminasem opt clase şi ne pregăteam pentru admiterea în liceu. Într-un
anumit fel, eu eram cel care îi zăpăcisem atât de tare la cap pe băieţi, că o
făceam pe instructorul şi, cu glas tare, explicam subiectele la literatură ori
problemele şi exerciţiile după culegerea lui Gheba. Feticu Gheorghe, Ion
Rotea, Menabit Nabi, Bilal Şaban şi Zevri Şabedin mă ascultau fascinaţi,
când meragiul Şucuri, călare pe calul său primit de la C.A.P., ne-a luat (ca
din senin) la bătaie cu biciul, de ne-a alungat din lanul cu grâu. Seara aceea,
pe la casele noastre, s-a lăsat cu „papară” din partea taţilor noştri –
sancţionaţi, de preşedintele C.A.P-ului, cu câteva norme tăiate.Acest fapt a
însemnat şi amănuntul care m-a decis să fug de acasă. Plănuisem totul,
împreună cu Nabi (băiat de tătar) - care avea mătuşa la Constanţa şi voia să
dea la Liceul Industrial Energetic, dar nu era destul de pregătit. I-am promis
că îl voi pregăti eu, şi de aici înainte. Şi, astfel, am reuşit să plecăm
împreună, să dăm la acel liceu. Din păcate, el n-a intrat, ci doar eu şi chiar al
11-lea pe listă, număr sub care s-a tras linia celor reuşiţi cu bursă. Ceea ce s-
a întâmplat, după aceea, merită a fi scris. Mătuşa prietenului meu din sat a
întors foaia şi mi-a cerut să-i plătesc găzduirea. Asta îmi mai lipsea! De
unde bani să plătesc eu gazda? Am fugit de acolo, cu geamantanul făcut în

grabă mare, pe o fereastră, într-o astfel de clipă când nimeni nu mă
supraveghea. Acasă, tata, pe care l-am găsit la coteţul porcului, scoţând cu
furcoiul mizeria din ţarc, văzându-mă (după ce mă „dăduse” și la postul de
miliţie, ca dispărut), m-a luat la înjurături, deşi îi strigasem în gura mare că
„am reuşit la liceu”. Cât pe ce să mă nimerească cu furcoiul, aruncat în
spatele meu: „Îţi dau eu liceu, paştele şi grijania...” etc., că numai „fuga
întotdeauna sănătoasă” m-a salvat. Două zile am stat într-un nuc al
unchiului Nicolae şi tuşei Caterina, cocoţat, plâns şi nemâncat, după care,
am fugit în satul vecin, Orzaru, distanţă de 6 km, la mătuşa Paulina, o soră
de-a tatei, spunându-i că am venit „doar aşa”, în vizită. Esenin scria într-un
poem, două versuri care m-au urmărit, ori de câte ori gândurile mă
cotropeau în amintirile despre satul natal, amintiri pe care, tot încercam, să
le aştern pe hârtie. Sunau cam aşa: „Zburlită, ziua ce s-a dus/Îşi trage pletele
spre casă,/Şi, dezolat, acest apus/Mă copleşeşte şi m-apasă”. Ei bine! Acest
apus, numit de-acum „fuga mea de acasă”, îmi face semne cu mâna, din
zarea amintirilor: „Scrie cum ai luat, precum luna, norii, în coarne lumea
cea largă şi nebănuită, pentru o inimă de copil”. Niciodată, până acum, n-am
putut scrie aşa ceva. Când am povestit asta, la o întrunire literară la Hârşova
(cu Arthur Porumboiu, Ion Roşioru, Ovidiu Dunăreanu, Marin Ifrim,
Emilia Dabu etc; de faţă), ceva venit din interior m-a strâns de gât şi n-am
mai putut continua. Multora (din cei de faţă) li s-a părut o poveste
neverosimilă. Bunicul ne spunea totdeauna poveşti, în preajma
Crăciunului, sperând că, peste ani, careva, măcar unul dintre nepoţi, îi va
căra traista cu basme în lume... Eu am ţinut să vă spun, aici, povestea
copilului care a izbucnit în plâns, stând ascuns într-un nuc, pentru fapta de a
fugi de acasă să dea la un liceu, care, mai târziu, i-a schimbat viaţa. Când
ajunsesem inginer politehnist, mult mai târziu, tata se mândrea, la vecini, cu
acest fiu neascultător. Nu ştiu de ce, nu m-am simţit mândru, cu lauda, ce
mi se aducea abia acum, celor din sat. Poate, unde, gestul lui era venit prea
târziu şi nu mai avea puterea să vindece o rană atât de dureroasă. Dar, de
iertat, l-am iertat, demult. De unde să ştie un ţăran cu două clase, cât avea
tata, că, pe atunci, fără acel vis împlinit, de pe vremea liceului, eu n-aveam
cum să bat la „poarta” revistei TOMIS... unde, mai apoi, mi s-a făcut şi
debutul literar cu o poveste scrisă despre bunicul din partea tatei. Şi că, eu
eram, acum, cel numit de ursitoare, cel care să ducă traista cu basme a
bunicului, prin lume!

Tudor CICU

bunavestire (I)

”cea mai importantă durere e durerea de luni”,
a tunat o poetă, ca o apă tristă
plimbându-se prin calorifere, diminea�a, când
afară și-n casă e frig. și tot așa,
plimbându-se prin fa�a noastră, spune tatăl“
nostru” și repede încropește un �ipăt.

și, ca într-o ședin�ă de spiritism, a apărut
în fa�a noastră un poem.
la început am fost cuprinși de o bunătate
imprudentă, apoi, cu o ușoară îngrijorare,
am împăr�it cafea, �igări și canabis.
atunci au apărut și mașinile de poli�ie.

atunci a ieșit din poem, într-o decapotabilă
roșie,
o copilă ciudată care întinde mâna poli�iștilor,
arătându-le linia vie�ii – o singurătate lată
pe patru benzi pe care se circulă
spre locuri înverzite unde nu-i întristare.

bunavestire (II)

stăm pe o roată de cauciuc dezumflată.
într-o tradi�ie zen aruncăm cu pietricele în
băltoaca
de apă murdară din fa�ă. apa se încre�ește ca un
bilet
de adio mototolit de mâna nervoasă a unei
amante părăsite.

via�a este o băltoacă în care un soare masculin
își spală șosetele. purtăm costume de scafandru.

bem cafea adevărată. suntem hikikomori,
adevăra�i
demoni ai încăperilor. de șapte ani n-am mai
ieșit
din camerele noastre. urmăm un tratament

împotriva
facturilor neachitate. și bem cafea adevărată.
ne rugăm ca doctorii să nu ne mai găsească
sănătoși.
poli�ia nu ne iubește.

cu o matură pricepere a răului aruncăm cu
pietricele
într-o băltoacă de apă murdară. încre�iturile apei
formează mici poeme licen�ioase. din când în
când
nimerim burta unei că�elușe. asta ne face să ne
sim�im
ceva mai importan�i. nu știm cum a ajuns
că�elușa în baltă,
dar ochii ei rugători par a nu ne în�elege excesul
de realitate.

alături, sub o tufă de liliac, o mare casă de
modă
prezintă rochi�a rândunicii. lume bună.
gândăcime,
omenet. poli�ia nu ne vede.

o săptămână în ultimul trup

luni e ziua păianjenului plictisit.
trupul tău e o biblie închisă, iar degetele
mele sunt balerine pășind printre scripturi.

mar�i stau în iadul meu: o adâncitură
în fotoliul conștiin�ei de sine.

miercuri via�a e o că�elușă
care își dă căpușorul într-o parte,
te privește șmecherește și se dă la tine.

joi sunt într-o mare confuzie.
motănelul mă ocolește, deși
nu de la mine a aflat defini�ia mor�ii
vineri e ziua în care îmi dau seama

că sunt irepetabil (cu mici ezitări)

sâmbătă cumpăr tampoane. deși iubirea
admisibilă nu are dată de expirare
singurătatea sângerează ciclic.

duminică fac curat după îngeri. le scot
pătu�urile pe balcon, le spăl aripile.
pun la fiert, într-o oală aseptică, păr�ile
lor comestibile. pun pariu
că sfin�ii casei nu se supără.

o mie de pixeli

băiatul care privește în gol e somnambulul
de pe vremuri, care stătea la coadă la alimentara
atent doar să nu-i treacă înainte vreo bătrânică
sau vreo veșnicie cu picioarele lungi.

e visătorul care vede literele zbătându-se în
pielea
aerului, ca pe niște fiin�e chinuite, și, ca un
școlar
silitor, le adăpostește în casa vederii, trecându-
le
apoi pe lungile manuscrise ale ochilor săi.

noi credem că suferă de sindromul kafka
și-i scrie unui tată pitit în îmbrăcămintea zilei.

și literele adoră să se povestească ochilor,
ca și cum ar fi avut o via�ă a lor, înainte.

teoretic băiatul care privește în gol e inofensiv,
însă când plouă și-i frig și un soare de 60 de
wa�i
se târăște pe tavanul zilei, băiatul scrie
cu cele o mie de mâini ale ochilor direct pe
pielea
sângelui. sapă și mai adânc în �esuturi și scrie
cu sfârcurile ascu�ite, ca niște dăl�i, ale celor o
mie

de sâni ai iubitei, scrie cu boturile a o mie de
șobolani
înfometa�i, sapă literele în oase, plânge,
se străduiește și tremură tot.

și-n disperarea asta crudă și obscenă băiatul
își duce privitul în gol la dispensar
și îi aplică acolo un vaccin contra ploilor de
toamnă.

atunci o mie de sori ies din parcări subterane,
o mie de crabi desfac sexul putred al zilei,
o mie de pixeli înviază un pisoi înecat.

în lumea nouă

cu un calculator, un pachet de �igări
și o cafea expresso în fa�ă
barbarul repară facerea lumii.

în lumea nouă trupul meu se plânge de păr�i
din care nu a fost făcut niciodată.

în noua lume personajele din lec�ia de“
anatomie
a profesorului tulp” coboară direct în stradă
și nevasta primarului fuge cu un doctor
flamand.

în acea lume cinci lumânări aprinse au 85%
șanse să devină mâna unui pianist polonez.

în lumea nouă fericirea unui pui de om
seamănă cu scâncetul unui pui de robot părăsit.

numai ochii tăi, neobosit de negri, rămân
o boală complicată a nop�ii.

Nicolae TEOHARIE

Poeme din volumul “O zi pe care am locuit-o
cândva”, apărut la Editura Tracus Arte,

***
Îmbracă-te în lumină, iubito,
Ca să arzi întunericul din inima mea;
Astăzi sunt trist, dar tristeţea
Îşi pârguieşte fructele sub cupola cerului,
Şi aş vrea să mă-mbăt,
Să diluez tristeţea asta în alcoolurile tari,
Până când soarele îmi va exploda în creier.

De vină e iarna, care nu este iarnă,
Îmi spune o voce,
Şi primăvara, care nu va fi primăvară,
De aceea, poate, singura mea salvare este
Să te îmbraci în lumină, iubito,
Ca să arzi întunericul din inima mea.

***
Am prieteni care-şi trăiesc viaţa
Pe planetele pustii ale singurătăţii,
Şi le place...
În fiecare zi îşi construiesc acolo
Cârciumi şi spitale,
Unde se pot îmbăta,

Sau muri oricând doresc.

Când timpul îi adaugă în amintirile noastre
Planetele lor dispar ca un balon de săpun,
Dar undeva se naşte o constelaţie,
Sau doar un soare,
Care ne vor lumina existenţa,
Nouă, cei rămaşi să viseze
Câteva secunde în plus.
Nu mă întrebaţi pe ce planetă locuiesc;
Uneori îmi trăiesc singurătatea
În mireasma florilor de trandafir.

***
Timpul nostru,
Un fluviu dăltuit în piatră,
Rămâne în memoria luminii,
Care curge printre continentele fericite ale
dragostei.
Din dragostea asta, limpede şi pură
Se nasc oamenii, animalele şi plantele,
Iar atunci când dansul nostru printre stele
Îşi risipeşte substanţa,
Ne reîntoarcem în ea.

Deci, nu vă temeţi!
În universul etern nimic nu moare,
Doar pendulăm între starea de veghe a
materiei
Şi repaosul ei imaterial,
Iar când suntem obosiţi inventăm
anotimpuri,
Topindu-ne în substanţa lor.

***
Vorbeşte-mi despre visele pe care le-ai
uitat,
Visele toamnei
Şi visele iernii,
Coşmarurile primăverii viitoare,
Iar apoi
Construieşte-mi o casă în florile de cireş,
Unde visele sunt mireazmă,
Nopţile un pod de lumină,
Viaţa noastră simplă, ca o ploaie de iunie.

Florin CIOCEA

Taverna Melpomena

,,Și ca să-mi treacă vremea, lângă-ale
mor�ii iederi

Fumez,sub nasul putred,al zeilor,tutun.,,

Jules Laforgue

Pe stânga parcă îngropat în crime,
Pe dreapta, pururi lins duios de zei,
Iadul și Raiu-s un balans de rime-
Imperii opozante-n anii grei

Ce-l traversez șontâc sub garduri sure
În mâini c-o ceașcă mică de cafea
Când ceru-ncepe biblic să susure
Grindină rece dintr-o neagră stea.

Solar coniac sorbeam în tinere�e
Într-un decor de cafenea voioasă
Și nu erau nici negre cântăre�e
Pe o podea din șipcă grea, zoioasă.

Și nu era nici fic�iune via�a

Cu cnutul ei vibrând ca-n Rolling Stones
În clar-obscur, azi îi înghite cea�a-
Fantome zdrăngănind chitări de bronz.

Era ca-n vis - o magică ruină,
Carena unei antice corăbii.
Fumam în draci c-o poftă babuină.
De-afar', sim�eau doar ciripit de vrăbii.

Era la noi, în galeșa Pieria,
La umbră de sălbatec Helicon.
Azi, infectată-n veci, imageria
Acelei lumi e c-un morbid icon.

O muză neagră-nfeudând ,,luxura,,
Mă cheamă în zadar la masa ei,
Cu tot veninul și cu toată ura
De care sunt capabili crun�ii zei.

Astăzi îi spun Taverna Melpomena.
Revigorând subit ca o hienă,
Moartea ne cântă jalnic cantilena
La masa-i de-o feroce igienă

Ștefan NEAGU
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Spa�iul mioritic

Prin labirintul astral
s-a rătăcit înaripatul cal
care tot își mai caută stăpânul
care-i dădea apa și fânul.
Dar tânărul, frumosul cavaler
zace pe un asteroid stingher
cu oasele sticlind
cu din�ii rânjind
străpuns de peste două mii de ani
de lăncile a doi dușmani
c-avea gânduri mai multe
pe care Cerul sta să-l asculte.

Nedeia-Cetate

Am supt lapte cu miros de pelin
și-am crescut tot așa de felin
ca pisica sălbatică și ca lynxul
și m-a ajuns Dor-Nestinsul.
Mai ales în �ara Salcâmilor
am băut în�elepciunea lumilor.
Am neliniște-n ochi de la dropii,
tulburat ca plopii.

Într-o seară încondeiată frumos

am pornit cale lungă pe jos
încăl�at cu opinci descântate
de trei babe din trei sate
înspre Nedeia-Cetate
ca să mă bat cu Nefârtate
și să salvez Divina Carte.

Indiscre�ie

Ce mai faci, Doamne, drăgu�ule?
De când n-ai mai mâncat?
De când n-ai mai dormit
pe crivatul de flori parfumat?
Ce-�i mai fac neamurile?
Mai știi ceva de ele?
Doamne, �i-a fost greu fără mamă,
care să Te îndrume în toate cele
pe când erai și Tu pruncu�
plângăcios și tare micu�?
Doamne, Tu când Te mai hodinești
după atâtea treburi cerești?
N-ai obosit și n-ai cărun�it
veghindu-ne la nesfârșit?
Să nu Te superi pe mine
Că Te întreb așa ceva!
Așa-i la noi la �ară
când �ii la cineva.

Cireșar

Un sticlete fricos
între vișine coapte.
Sub frunza dovleacului
pisica încremenită
cu ochii la el.
Pe leasă clămpăne o barză.

Frontiera tăcerii

Anatomia acestui sentiment
te face extrem de atent
la nervurile lui ca o plasă
ce se lasă
pe casă
pe care o învăluie în teroare.
Prin curte nu mai adie nicio boare.
Totul e nemișcat.
Tăcerea este de nesuportat.
Zorile nu au mai venit.
Și cerul, ah, cerul e prea liniștit!

Biologie

Ochii tăi ca două geosfere
se-acopăr de nori

și de mistere
iar pleoapele tale
acoperite de zale
clipesc nervos
spre mine cel întins pe jos
cu mâinile pe piept
îndrăgostit și nedrept.
Nici tu nu ești mai lucidă
când pe trupul meu înflorit
te întinzi precum o omidă.

Evenimente cosmice

Erup�ia cromosferică
a Soarelui-Tarelui
înviorează
stratul ionosferic D,
în vreme ce
undele hertziene
și undele lungi
răgușesc
sau chiar amu�esc.
Pe Lună
un ucigaș își șterge
cu�itul de sânge
în nisipul cel alb.
Pe Venus

în toate altarele
ard mii de lumânări.
Îngerii își trag vizierele
și plonjează în nadirul verde.
La stâna din Mun�ii Carpa�i
baciul și ciobanii își fac cruce.
În cimitirul din luncă
mor�ii șușotesc și se împieli�ează
gătindu-se de Înviere.

Zbor sângeriu

Lin, mai lin, pajură, lin!
Abia mă mai �in.
Părul îmi flutură și mi-e frig
de bătaia aripilor.
Să ne odihnim pe acel dig
care taie apa de foc!
Lin, mai lin, pajură, lin!
Nu mai am carne să-�i dau.
Nu mi-a mai rămas decât un ochi
cu care vreau să văd
până unde au �âșnit stropii
din sângele Mântuitorului.
Vor fi înroșit
poarta Raiului?

Adrian Bucurescu

Arena cu fluturi

Strig în pustie
poate că voi dezlâna seceta, stârnind norii
ploi răzle�e să ude nisipurile mu�eniei mele
rătăcit în propria minte
caut niște vânzători de zâmbete
să facă tumbe prin sufletul meu
ca printr-o arenă cu fluturi

în aula singurătă�ii se așază niște raze
ele așteaptă apa vie a cunoștin�ei binelui și
răului
profesorul nu-și mai împarte cuvintele
razele se ridică și pleacă
scaunele plâng în întuneric
liniștea ruginește pere�ii inimii
universitatea aceasta are un mare coeficient de
risc

aici tăcerea nu mai transmite nimic
nu-i decât o nișă în miezul sufletului din care
ies păsări albastre cu aripile rupte
ele se așază pe bra�ele copacilor și tac
(mai bine decât un cântec de jale totuși)

satul e plin de arbori usca�i și case părăsite
numai aburul cafelei mele mângâie aerul
un ultim om se încăpă�ânează să plece

un om și un câine întunecat întinși pe dunga
zării
recroiesc orizontului mantia dimine�ii
pe care mai bate soarele din când în când

Nu �ipa�i la mine, cuvintelor

nimeni nu trăiește pentru el însuși
totuși voi porumbeii mei voiajori prin poeme
v-a�i așezat pe streașina min�ii
și-mi cere�i răvașe pentru ziua de mâine

nu �ipa�i la mine, cuvintelor
mă tot scobi�i prin creier ca niște burghie
când e timpul tăcerii nu sfâșia�i liniștea
vi se cuvine un repaos în cămașa de umbră
a damei de cupă

întoarce�i roata cerului și modela�i pentru
oameni
răbdarea în�elepciunii lui Iov
face�i vase de cinste pentru împără�ia luminii și
liniște… liniște să fie în ungherele min�ii
gândurile vinovate ale lumii să cadă
nu vede�i cât este de palidă moartea între două
tăceri?

gândi�i atât de tare încât vă aud din miezul
însingurării

precum aud embrionii de grâu explodând sub
�ărână
iar pasărea… pasărea aceea care nu se vede
dar cântă în inima pădurii ca în inima mea
mă ascunde în propriul ei cântec

Două maluri

dacă nu plouă se va stârni plânsul
din inima de lavă a �ărânei
se vor deschide gurile sufletelor
precum ale peștilor - pe uscat -
timpul se încovoaie ca o virgulă
între două perne fără de rost
totuși le așez acolo seară de seară

o fiin�ă invizibilă îmi
doarme alături
genunchii inimii tremură
într-o ultimă rugă
sufletul încearcă să coboare de pe cruce
două maluri se aruncă spre mijlocul apei
căutând îmbră�ișarea

Criogeneză

Rătăcești de-a lungul timpului, iar moartea
vine năvalnic în urma ta.

De câte ori �i-ai reîntrupat pașii,
așezând sub ei mantii de catifea?

Vorbele tale însă și-au asumat doar sintaxa;
semantica nu mai este de actualitate.
Lumina�ii lumii fac legi, dau verdicte...
În imperiul ra�iunii nu-și au locul emo�iile.
Ne scuturăm de ele ca pe niște copaci, de
frunzele lor.
Era tehnologiei... În ea hibernează marmoreeni
ca niște stâlpi de aducere aminte, pe care stă
scris:

Cândva a existat iubirea. Era un fel de prosteală
ridicolă, o boală a lumii. Cine se îmbolnăvea,
zâmbea prea mult. Devenea dintr-o dată naiv, ca
un fluture care crede în veșnicie. Mintea i-o lua
razna și devenea liber, prea liber. Primea o
putere stranie, un avânt teribil, expunându-se la
riscuri de neimaginat. Boala aceasta a fost
eradicată în secolul 21. Cine dorește să
experimenteze acele senza�ii, să se programeze
în laboratoarele noastre. Vă vom dezghe�a
crionautul preferat. Acesta vă va ajuta să sim�i�i
pericolul iminent din alte milenii, în care era
omenirea bolnavă de dragoste. Aten�ie totuși!
Experimentarea emo�iei dăunează grav speciei
tehno-umane!
Cine citește, să în�eleagă!!!

Emilia AMARIEI

Orașul din câmpie

Drumul de la răsărit la apus
precum acceleratul care a dispărut
in frigul orașului din câmpie
ca într-un triunghi al Bermudelor
ce adună
plânsul bărbătesc al vecinului de palier
care și-a condus prima oară fiul la aeroport
pentru a încerca o via�ă mai bună
și tânăra fată mereu zâmbitoare
chiar și când �i-a povestit cât de greu
se poate îndura uneori un zâmbet
ambulan�a vișinie mereu prezentă
şi crâmpeie din vorbele brancardierilor
sub cerul auriu de care ne temem
în lumina blândă
din sala mașinilor centralei electrice
lângă blocurile de garsoniere confort redus
unde aburul cafelei de revoltă sau împăcare
urcă peste geamul înghe�at
precum un șarpe la auzul flautului

Vedere de la parter

Strada străjuită de ulmi
ca un pronaos al unui imense catedrale
unde toti vorbesc o limbă veche
și te confundă cu un unchi al tău
pe care nu l-ai întâlnit niciodată
și totul pare a fi un fel de semn al inimii
o jumătate de fericire
când cineva încerca să-l zărească
pe un altul ce îl caută la rândul său
într-o gară de provincie
sedusă si abandonată
mai repede decât ar putea crede
seducătorul însuși
când hulubii se adună între linii
si vegeta�ia albește brusc
sub lumina zgârcită a toamnei
căzută
peste căr�ile desperechiate de tarot
peste vederea de la parter a dimine�ii
asemeni unei femei frumoase
care încet te părăseşte

Alexandru CAZACU

POEME PENTRU 1001 DE NOP�I
ȘI DE ZILE

DANIELA OATU face parte dintre acei poe�i cărora le aștept
mereu și cu sporit interes următoarea carte. În aceasta din urmă -
„Fata de rouă”, ivită de curând la Editura „Timpul” din Iasi - am
găsit-o pe poetă tot printre metafore și printre idei, la fel de inspirată
cum era la prima carte, „Eternitate fragilă” („Cronica”, 2003), la fel

de surprinzătoare ca în „Fantasmele versului rău” („Timpul”,
2017), tot la fel de doamnă a poemului concis și scânteietor, ca în
„Anotimpurile Himerei” (”Timpul”, 2019).

Acum, poeta este „fata de rouă”, fata care spune povești ca
Șeherezada, îmi spune mie, cititorul, care mă numesc Shahryar și
sunt monarh persan. Îmi spune o mie de povești în 1001 de nop�i,
dar cred că îmi spune mai multe fiindcă fiecare poem-poveste are o
mie de în�elesuri frumoase, spuse în acea limbă în care poezia se
simte cel mai bine. Să facem prezentările: fata de rouă este aceea
care, „pe când era mică, o zbughea din fotografii spre râu ca să
arunce pietricele în propriul chip”. Și fiindcă, astfel, „se tulburau
poveștile-n larg” și s-a scurs multă moarte din supărarea regelui
persan, e cazul să ne-apucăm să spunem povești fiindcă „povestea
ne va mântui”.

Fata de rouă nu este personajul poetei și nu este nici pretextul
poeziei. Și dacă este doar o idee, nu chiar de aici pornește izvorul
inspira�ional al poetei? Nu de aici se naște însăși valoarea poeziei
pe care o scrie trăind-o intens? „Alcătuirea” aceasta din lacrimi de
rouă, dar și din roua ca trofeu al vie�ii, nu se lasă pusă în nicio
personalizare; ea povestește „șoptit”, cu sânge de rouă și, dacă
totuși vre�i s-o cunoaște�i, căuta�i-o în poemul „Victimă
colaterală”. S-a avântat în larg / când marea / în prag de pensie /își
îneca valurile visând / să se retragă / undeva, la �ară. S-a avântat în
larg / vrând să-și închidă cu povestea rănile...

În�eleg că Daniela Oatu scrie numai după ce prinde clipa
evadării din concret, „când lacrimile i-au rămas fără �ărm” și când
percepe mirosul de esen�e. Acolo ne duce pe vorbele versurilor
sale, acolo unde o găsim punând cuvintele unul după altul pentru a
agă�a de ele imagini, după ce a găsit unghiul cel mai favorabil.
Fiindcă ea scrie pur și simplu pictural, scrie direct în imagini și evită
ezotericul; dimpotrivă, se devoalează, nu vrea să rămână doar ea
stăpâna gândurilor în care locuiește.

Incursiunea în via�ă și în moarte a rămas de o mie de ori fără
final („nu există drum de întoarcere spre povestea de ieri”,) de
aceea a putut fi și repetabilă, dar, oare, fata de rouă a știut că „numai
povestea poate condamna sau nu la moarte veșnicia”? Poeta lasă
finalul deschis nu către legendă, ci către noi, fiindcă în fiecare „zace
câte-un Shahryar”.

Daniela Oatu, următoarea carte?
George STOIAN



Damian Stănoiu, modernitatea scriiturii:
„S-a certat maica Natalia cu maica Vitalia”

Motto:
„Lucrarea dracului are o altă înverșunare în lumea instinctuală
și agresivă a maicilor.” (I. Negoi�escu, „Revista cercului literar”)

Critica literară este în unanimitate de acord că scrierile lui Damian Stănoiu
inspirate din via�a mănăstirilor de călugări�e reprezintă partea cea mai viabilă, mai
plină de dinamism și dramatism, dar și de un umor sănătos. Între zidurile acestor
mănăstiri cititorul descoperă defecte umane specific feminine: clevetire, orgoliu,
bârfă, lingușire, prostie, naivitate, ipocrizie, dispre�, ambi�ie, ceea ce face din
scriitor un excelent cunoscător al psihologiei feminine. Dispute și situa�ii comice
mărunte, capătă importante consecin�e morale, finalizate, de obicei, printr-un
comic savuros.

Nuvela S-A CERTAT MAICA NATALIA CU MAICA VITALIA(„Via�a
românească”, Iași, an XIX, nr 6-7, iulie-august, 1927, p. 368-383, republicată în
vol. „Necazurile părintelui Ghedeon, Editura Minerva, col BPT, București, 1974,
p. 67-98, cu o prefa�ă și tabel cronologic de Ion Nistor și în vol. Damian Stănoiu,
Nuvele și romane”, editura Cartea Românească, București,1987, 626 p., edi�ie și
prefa�ă de Ion Nistor), ilustrează via�a plină de clevetiri, de intrigi și de cancanuri
dintr-o mănăstire de maici. De fapt, două sunt principalele ocupa�ii ale
călugări�elor din operele pe această temă: bârfa și orgoliul de a ajunge stare�ă.
Nuvela aceasta se limitează numai la orgoliu și își deapănă subiectul în jurul unei
„incredibile” certe între două maici tinere, Natalia și Vitalia, „cam copilăroase la
minte.” sunt de-o seamă, numai că Natalia este mai mareSunt vecine cu casele, „
cu o zi și o noapte decât Vitalia”. Se au ca două surori, bineîn�eles sunt invidiate
de către celelalte măicu�e: merg împreună la biserică, fac împreună ascultare la
casa duhovnicilor, cântă împreună la strană, „cumin�i, harnice, pricepute la
lucrul de mână și meștere la cântări bisericești”, au încredere una în cealaltă.
Via�a mergea normal: se împrumutau, se apărau de bârfele celorlalte maici, aveau
grijă de gospodărie când cealaltă era plecată, la biserică își aveau strane vecine, își
�ineau isonul, se ajutau la „stări.” Casele erau asemănătoare, numai că a Nataliei
„avea geamlâc și era acoperită cu tablă roșie” „avea stâlpi, pe când a Vitaliei
slobozi și era învelită cu tablă plumbuită.” Împrejmuirea Vitaliei era mai nouă, iar
a Nataliei, ceva mai veche. Natalia avea un cotoi, Băie�ică, „cu părul roșcovan
mustă�i albe și alb pe burtă” , „împestri�ată cu vânăt,; Vitalia avea o pisică, Fi�a
alb și galben.” a muritAveau cam tot atâtea găini, numai că cocoșul Nataliei „
în�epenit în gard”, „li s-a dat voie să se folosească de cocoșulașa că găinilor ei
vecinei”.

Bineîn�eles că Satana văzând pacea domnind între ele„spumega de mânie”
și și-a pus în gând să strice acea prietenie. Într-o zi de mare sărbătoare, Natalia era
de rând să cânte la strană, iar maica Vitalia îi �inea isonul și ajuta la mărturii.
Glasul Nataliei era așa de frumos și „cânta cu meșteșug, că lumea o asculta cu
drag și cu evlavie și o sorbea din ochi.” Se bucura de reușita ei, iar însăși Vitalia
„sălta mai sus.” Întâmplarea, adică lucrarea Diavolului își are menirea ei. În
timpul axionului, „ și astupă gâtlejul maiciise ridică o sărăcie de fir de tuse”
Natalia, tocmai când trebuia să facă o floare mai frumoasă.” Chiar în acel
moment, Vitalia fu întrebată de vorbă de maica Eulalia, „așa că încetă să mai �ină
isonul.” Roșie ca focul, plină de nădușeală, Natalia porni axionul cu vocea cam
zgâriată. Îi sări în ajutor maica Vitalia, dar cu un ison mai sus, care a stricat și ce ar
fi putut drege. Când isprăvi de cântat Axionul, maica Natalia face fe�e-fe�e când
văzu că orășenii Văzând-o supărată, Vitalia„zâmbesc cu răutate pe seama ei.”
încearcă s-o consoleze, dar Natalia În„se smuci îmbufnată din bra�ul Vitaliei.”
acel moment, se amestecă și Necuratul, punând o propozi�ie usturătoare în gura
Nataliei: Vitalia, după ce o clipă îi dă„Să-�i fie rușine!” „rămase de lemn”,
replica: „Ba să-�i fie �ie rușine!” „Ba să-�i fie �ie!” „Ba �ie!”

Conflictul, bine instalat, s-ar fi oprit în stadiul acesta, cu absen�a
comunicării, care, într-un fel, ar fi luat sfârșit, dacă nu cumva Satana, „pornește
corul maicilor din jur” care de-abia așteptau, căci pizmuiau darul ei de cântărea�ă,
pomenindu-i de întâmplarea nefericită și rușinoasă din biserică: „Și cum făcuși,
Natalio, de-o pă�iși?” „Vai ce întâmplare, eu să fiu în locul tău, n-aș mai da pe la
strană un an de zile!” „Și Vitalia, numai dinadins a făcut-o!” Supărarea maicii
Natalia se amplifică atunci când i-a ajuns la ureche zvonul că „are un început de
oftică” „Păcat de ea, fată tânără!”și că maicile o compătimesc „sincer”:
Noaptea, singură în chilie, imagina�ia ei lucrează și se gândește că poate chiar
Vitalia a răspândit zvonul: „Vai, ce vicleană, și ce răutate! Tocmai acum și-a dat
arama pe fa�ă!” „primeșteMaica Vitalia încearcă să stea de vorbă peste gard, dar
răspuns ca la biserică.” Își amintește și ea de amărăciuni întâmplate mai de mult
și crede că Natalia este la originea lor: „Vai, ce șireată și ce ascunsă! Tocmai acum
a crăpat răutatea în ea!”

Deja conflictului ini�ial i s-au uitat originile, se amplifică, a depășit cadrul
realită�ii, mutându-se în imagina�ie și se transformă într-un adevărat război, „spre
marea bucurie a Urâtorului de oameni, Diavolul!” Este treapta șicanelor de tot

felul, dând la iveală răutatea din sufletul maicilor, devenite, prin comportament,
simple femei mirene răutăcioase. Natalia coboară storurile la fereastra dinspre
Vitalia, lucru pe care îl imită și Vitalia; Natalia trage o sârmă ghimpată pe gardul
dintre ele; Vitalia procedează identic; în biserică, Natalia se mută lângă strana
Elpidiei, iar Vitalia, lângă maicaArcadia.

Deocamdată „războiul” pare că se oprește aici, așteptând ca una din ele să
facă primii pași spre împăcare, dar orgoliul este mai puternic. Natalia, fiind mai
mare cu o zi și o noapte mai mare decât Vitalia, crede că i se cuvine ca ea să
primească ; din contră, Vitalia crede că trebuie să-și ceară„sărutare de iertare”
iertare cine a început. Asta nu este decât și dorin�a„mândrie de la Satana”
Necuratului se împlini. O nouă escaladare a conflictului este posibilă datorită
răută�ii maicilor din jur care supravegheau atent mișcările celor două. Maica
Nimfodora mută pe furiș pagina de la Octoihul mare, așa că Vitalia cântă vecernia
Orbului, în loc de cea a Samaritencei. Pe aproape, maica Haritina o în�eapă: „Ori
ai chiorât de nu vezi bine?” Vitalia crede că Natalia i-a făcut „boroboa�a.”
Plănuiește să se răzbune acasă, așa că își leagă cocoșul să nu mai treacă și la
găinile Nataliei. Aceasta își face rost de un cocoș din sat care îl aleargă pe cel al
Vitaliei, spre bucuria stăpânei. Vitalia ” când vede că pisica„face cârcei la inimă
sa stă de vorbă cu pisoiul Băie�ică.Au fugit amândouă pisicile, iar călugări�ele „s-
au culcat cu căin�e de fapte rele săvârșite asupra sărmanelor dobitoace.”

Din nou, „războiul” se oprește, lăsând loc inten�iei celor două de a se împăca,
dar Necuratul a băgat din nou zâzanie între ele. Cineva a rupt o creangă din părul
altoit din fa�a chiliei Nataliei. Desigur, crede că isprava este a Vitaliei, așa că și
aruncă un bolovan într-un ghiveci cu o mușcată înflorită de pe terasa casei
acesteia.

Din acest moment, „războiul” sare pe o altă treaptă și anume se folosește pe
toate căile discreditarea adversarei. Chiar și maicile celelalte se împart în două
grupuri, comentând suficient de tare ca să ajungă la urechile celor două: „Vai, ce
bine se aveau! Uite cum le-a învrăjbit Satana!” „Erau niște îngâmfate și niște
prefăcute! Bine că s-a spart gașca!” Vrajba s-a amplificat, ajungând și la urechile
mirenilor. Veni�i să cumpere o bluză, Vitalia îi previne: „Nu intra�i acolo, că e
ofticată!” Dându-și seama că au ajuns prea departe, totuși, în adâncul conștiin�ei,
își ziceau: „Of, Doamne cum e cu putin�ă ca Vitalia să fie așa fără suflet?” „Oh,
Maica Domnului, cum ne lăsași să ne sucească Diavolul min�ile?” Cum noaptea
e un sfetnic bun, până ce adormiră, fiecare își propusese: „Mâine trebuie să ne
împăcăm, că râd și curcile, mai cu seamă Satana de noi!”

Paste noapte s-a întâmplat ca o vijelie să dărâme coșul de pe bucătărioara
Nataliei. Desigur, își închipuie că Vitalia a pus vreun �igan din sat să-i pricinuiască
stricăciunea. Ca să se răzbune, aruncă o găleată de apă fiartă peste trandafirii abia
înflori�i ai Vitaliei, care tocmai sosise de la biserică, având gând curat să se
împace.

Ajung amândouă la maica Evloghia, stare�a, ”, care,„bătrână și încercată
cercetându-le, o convinge pe Vitalia să-și ceară iertare, dar tocmai când să iasă,
apare și Natalia, furioasă, așa că se aflau pe punctul să se păruiască. Totuși, se pare
că stare�a era pe punctul să le împace. Natalia, vrând să treacă poarta Vitaliei, tot
pentru împăcăciune, trage cam tare de poartă, cam veche, și aceasta se dărâmă.
Bun prilej pentru ea să cheme și pe celelalte ”: „Sări�i c-a înnebunit Natalia!

În situa�ia dată, stare�a, văzând că nu reușește să aplaneze „războiul” de una
singură, convoacă Comitetul unde fiecare împricinată și-a prezentat varianta ei.
Vitalia mărturisește că doar a vrut să-și ceară iertare, dar Natalia i-a dat cu
„huooo!” Solu�ia propusă de Natalia este ca să fie mutată una din ele. Interesant
este cum are loc deliberarea. Descoperim în această întrunire, de fapt, dezbinarea,
rivalitatea, invidia și ipocrizia de la nivelul comitetului, căci fiecare propune o altă
variantă: (Eraida);„Eu zic că niciuna nu e de vină” „Eu nu mă bag, face�i cum vă
taie capul” „Sunt de părere să le mai lăsăm așa” „Să te auz(Iuvenalia); (Paisia);
mai întâi pe sfin�ia ta” „Pentru liniștea lor și a noastră, să le(Alcidia);
depărtăm.” (Achilina) Înseși maicile din Comitet ajung la gâlceavă și se despart
fără să ia o hotărâre, iar inculpatele se înverșunează și mai tare „Să pleci de lângă
mine, că te scot cu alai!” „Iacă, n-am să plec, să vedem ce po�i să-mi faci!”
Ajunsă acasă, Vitalia aruncă cu pietre în curtea Nataliei, iar cealaltă, „nu zăbovea
să le arunce înapoi.” Încredin�ată că rezolvarea stă în împăcare, stare�a convoacă
tot soborul, după Regulament. Autorul notează scurt, fără alte comentarii, lăsând
imagina�ia cititorului să func�ioneze în acest caz, așa că doar trage concluzia
firească: „Dar cum să se poată în�elege o sută de femei, când cinci nu au fost în
stare?”

În situa�ia aceasta încordată, stare�a a trebuit să facă raport la mitropolit care
a poruncit preacuviosului arhimandrit Pafnutie, exarhul mănăstirilor, pentru
cercetare. Auzind de apropiata sosire, „cele două încetară deocamdată a-și mai
striga și a se vorbi de rău.”

Trecură trei luni de când Diavolul izbutise zâzania, dar Pafnutie era omul
care „ .” Nici nu apucă să sosească înnu pleca la cercetări cu sabia, ci cu pacea
arhondărie, căci celelalte maici deja încercau pe toate căile să-l influen�eze,
fiecare oferindu-i o altă versiune și o altă vinovată. Nici cele două nu stau
degeaba, încearcă să-l mituiască, fiecare cu ce are mai bun, așa că maica Natalia îi
strecoară un iar Vitalia nu se lasă mai„borcănel de dulcea�ă de prunișoare verzi,”
prejos și-i aduce La sugestia„un borcănel de dulcea�ă de zmeură.”

sus�inătoarelor ei, socotind că este prea pu�in, Natalia îi aduce o fa�ă de masă și o
pereche de ciorapi sub�iri. Aflând, prin iscoade, Vitalia nu se lasă mai prejos și îi
aduce în dar „o minunată cămașă de noapte și un șir de mătănii de lână cu boabe
de chilimbar.” Pafnutie, om cu experien�ă, cercetează mai întâi pe stare�ă care îi
spune că la mijloc nu este decât „mintea copilărească a împătimitelor și lucrarea
Necuratului.”

După slujba vecerniei, arhimandritul Pafnutie, „în cuvinte strecurate de sub
o ploaie de mustă�i”, sfătui pe călugări�e să trăiască în pace, aducând pilde din
vie�ile cuvioșilor părin�i, dar mai ales din Evanghelie: „Iubi�i-vă unii pe al�ii și
ierta�i unii altora greșelile voastre!” Îmblânzite și înduioșate de predica exarhului,
Natalia și Vitalia sim�eau „că le crapă obrajii de rușine și că li se sfâșie inima de
amărăciune.” Sunt luate la judecată în sala Comitetului, puse una în fa�a alteia,
„de sim�iră că se lasă pământul cu ele în jos”, iar el se așeză într-un jil�. Li se
adresează, tot confundându-le numele, cu un ton mai ridicat, cu aceeași întrebare:
„Ce ai să spui împotriva maicii Natalia?” „Ce ai de spus împotriva maicii
Vitalia?” Văzând că amândouă tac, le consideră pe amândouă vinovate și le
încredin�ează, pe un ton fără echivoc, că va face raport la mitropolie ca să le
dezbrace de haina călugăriei. Momentul a atins apogeul, lăsând loc unui
deznodământ neașteptat: �ipară amândouă împricinatele. Și„Să ne dezbrace?”
ochii lor se întâlniră plini de spaimă și de dragoste. Și, ca la o comandă, se
aruncară una în bra�ele celeilalte: „Iartă-mă, Natalio!” „Iartă-mă, Vitalio!” „V-
am iertat și eu!” „Și eu văzice arhimandritul Pafnutie, podidindu-l un râs sănătos.
iert”, rosti și maica stare�ă cu duioșie.

A doua zi, după liturghie, cele două s-au așezat la ușa bisericii și au cerut
iertare tuturor maicilor: „Blagoslovește, soro, și mă iartă pe mine păcătoasa!”
Din ceasul acela nici Natalia, nici Vitalia nu s-au mai certat niciodată, așa că
„Satana și-a mutat sălașul în altă parte!”

Autorul imaginează o nevinovată ceartă între două maici, pornind de la o
furtună într-un pahar cu apă, având ca fundament psihologic orgoliul, întrucât tot
ce se întâmplă, se petrece doar în mintea celor două „combatante”. Lui Damian
Stănoiu i se oferă prilejul să analizeze magistral sufletul feminin claustrat care-și
caută refularea în astfel de manifestări, absolut explicabile psihologic, dar să și
facă o subtilă reclamă monahismului feminin. În subsidiar, autorul transmite
cititorului ideea că femeile acestea s-au dedat monahismului doar din dragoste
fa�ă de Christos. Amenin�area cu alungarea din monahism le împacă. În rest,
autorul conduce cu măiestrie analiza, gradând intensitatea motivelor, cât și
intensitatea ambi�iilor deșarte feminine.

Ac�iunea nuvelei este constituită în mod gradat, după schema clasică.
Apari�ia „fiorosului” Pafnutie conferă piesei o finalitate aproape comică. Stănoiu
imaginează un Pafnutie care mimează pe biblicul Solomon, judecata sa capătă
propor�ii biblice în imagina�ia celor două împricinate. Sperietura generată de
amenin�are se transformă instantaneu în dragoste. Conflictul este dozat dibaci,
crescând în intensitate, având ca element ferment orgoliul, arzând cu foc mocnit,
dar umflându-se de fiecare dată, până la o altă treaptă. Interesant este că aici nu se
întrevede nicio aluzie ironică măcar, așa cum se întâmplă în alte nuvele, la adresa
stare�ei, o maică integră, blajină și în�eleaptă. Doar cele din jurul ei sunt aplecate
spre mici răută�i, mai degrabă firești, feminine, decât din cele ale monahiei. Și
Pafnutie este privit cu oarecare simpatie. I se poate imputa faptul că primește
micile și nevinovatele daruri, dar ele sunt doar obiceiuri ale locului. Izbucnirea lui
într-un hohot de râs în momentul împăcării dovedește că Damian Stănoiu are
această însușire de a finaliza așa-zisa dramă într-un umor sănătos, specific
românesc, precum în Caragiale: „Pupat to�i, Pia�a Independen�ei...” Nuvela
dovedește că intriga feminină are o spontaneitate zgomotoasă și o �esătură, în
unele nuvele, infernală, ceea ce face din scrierile inspirate din via�a călugări�elor
cele mai reușite. Din acest punct de vedere, poate fi socotită uvertura la
„Duhovnicul maicilor”, care, la rândul ei, pare să anticipeze capodopera „Alegere
de stare�ă.” La un loc, toate relevă în Damian Stănoiu un excelent cunoscător al
vie�ii monahale feminine, analizând cu fine�e de bijutier meandrele sufletului
feminin, ca și cum ar fi trăit aproape douăzeci de ani într-o mănăstire de
călugări�e, nu de călugări. Nu numai psihologia feminină o urmărește Damian
Stănoiu, ci și instinctualitatea, fapt care i-a și izbutit. O recenzie obiectivă
realizează și care eviden�iazăOctav Botez „dialogul de o desăvârșită naturale�e
și nota satirică în ceea ce privește lăcomia preo�ilor”. Și mai departe:
„Conflictul dintre neînsemnătatea incidentului care aduce conflictul între cele
două maici copilăroase și naive și propor�iile pe care acesta îl ia în lumea
mănăstirii datorită interven�iei celorlalte maici este de un irezistibil efect de
umor, iar felul specific de a sim�i și de a judeca al călugări�elor în simplismul lui
naiv, umil și fermecător, este redat cu virtuozitate de un artist deplin stăpân pe
mijloacele sale.” (Octav Botez, „Damian Stănoiu, „Călugări și ispite”, în Via�a
Românească)

Interesantă este opinia lui Perpessicius: „Cearta dintre Natalia și Vitalia,
încercările de a le împăca, dau prilejul lui Stănoiu să noteze o serie de
amănunte caracteristice traiului din mănăstirile de călugări�e, mostre de
moravuri.” (Perpessicius, „Men�iuni critice, vol III, Editura Minerva, București
1971, p. 208- 212)

Titi DAMIAN
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Traducere şi prezentare:
Tatjana BETOSKA

Naștere

în așteptarea miezului nop�ii
din piept, cu for�ă, înlăturăm
unghiul ascu�i�
tu te întinzi peste mine
eu mă nasc în zero

Capete de trofeu

ne înecăm în
timpul autist al capetelor de trofeu
care voluntar se separă de corp
și se postează pe instagram
că să facă parte din mozaicul
fotografiei
care se descompune în clipa
crea�iei

șterge-ne, Doamne,
bidimensionalitatea
și compune-ne din nou în fotografia
în care vom trai în toate
dimensiunile noastre

Casa contrastelor

când deschid ușa din fa�ă ca să
intru în casă
prin ușa din spate iese umbra mea
și nimeni nu vede potopul din

biroul meu
din orhideele înflorite de pe
fereastră
din cameră de zi
și nimeni nu simte mirosul de pin
care intră prin fereastra din spate

și nimeni, dar absolut nimeni
nu vede invizibila rășină a
trecutului
de pe măsu�a mică la care primesc
oaspe�i
cu cafea grecească, lucum turcesc
și ciocolată germană

și când vorbesc tare în insomnia
mea
nimeni, dar absolut nimeni nu poate
auzi
cum în mine se rupe ziua
și cum, ca pe o radiografie,
se compune repede pentru ca
nimeni apoi
să nu arate cu degetul
spre corpul meu gol

Pământ în ochi și cer în

suflet

Cântecul trezea corzile vocale
ale cerului,
iar migrena dansa tango
cu un trandafir spinos în gură

pe pământ

Cerul, în extaz, nu vedea pământul,
iar pământul, de triste�e, nu auzea
cerul

și când pasărea care cânta în copac
a început să dea din cer de pomană
îngerii și migrena s-au privit în ochi
și s-au liniștit

Cu pământ în ochi și cer în suflet
am plecat
Acasă

Sinapse transparente

doar o dată am mușcat din măr
și de limbă m-a ciupit cuvântul din
pentagramă
și din copacul de sus �i-am spus ca
ești nudă
și că nu ai nevoie de nimeni
și că acum îl po�i naște și pe adam
singură
și frunze �i-am dat că să te inchizi
într-o cușcă
într-o coajă de nucă – cu sinapse
transparente

Daniela Andonovska-Trajkovska
(Macedonia de Nord)
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POEM  EPIC  INOCENT

Motto :
„Şi acum rǎmân acestea trei:
credinţa, nǎdejdea, dragostea.

Iar mai mare dintre acestea este dragostea.”
I.Corinteni 13:13

EMILIAN MARCU, parcă uimit de marea ispravă pe care a comis-o cu
" Tobele mute ", a realizat că n-a epuizat (consumat) povestea satului
Ivanovca şi s-a hotărât s-o continue, luându-se la întrecere cu sine însuşi, şi
zămisleşte capodopera "TĂRÂMUL INOCENŢILOR " (apărută la editura
Princeps Multimedia Iaşi în 2017) şi care în 2019 a primit premiul "Ion
Creangă" alAcademiei Române.

Cartea este animată de aceleaşi personaje, ca în "Tobele mute", rolul
principal revenindu-i lui Saşa Ilici Ostafiev, celelalte personaje apărând ca
flash-uri din memoria lui Saşa Ilici care încercând să-şi apere câinele
(tovarăşul devotat) de furia ursului, cade într-o râpă unde a fost "găsit de
oamenii aceia ciudaţi, care vorbeau o limbă necunoscută lui" şi
traumatismul suferit îl duce la graniţa dintre viaţă şi moarte.

Era sfâşiat de atrocitatea unor dureri pe care le resimţise şi pe front când
explozia aceea uriaşă i-a risipt pentru totdeauna o parte din bărbăţia lui,
secret pe care l-a păstrat până şi faţă de Nastasia Vavilov.

De atunci, pe femeile în preajma cărora se afla, "le privea tot mai rar în
ochi şi gândurile o luau razna când una dintre ele încerca să-i scormonească
jarul mocnit în suflet". Pentru ele simţea că nu poate decât să le cânte din
"armuşcă", să le sfătuiască şi să le ofere protecţie.

Experienţa dintre lumi îi pune sufletul în balanţă ca la Judecata de Apoi
şi îşi rememorează viaţa cu toţi oamenii şi cu toate întâmplările trăite.

Nu-şi lasă "gândurile rele ce începuseră să putrezească" (ca cele ale
comisarului tânăr Jokar) şi le lasă să se rostogolească iar caznele grele la
care era supus, le înţelege ca îndemn (ca prin căinţă şi introspecţie) de a-şi
spăla sufletul.

Îşi revine greu, între blănile de urs cu miros rânced, pendulând între
semiagonie şi reverie.

Rana de la picior îi era periodic tratată de oamenii ciudaţi, cărora nu le
înţelegea limba şi care păreau stăpânii acelui tărâm, în care ajunsese "fără să
ştie că aşa trecuse din lumea lui în lumea lor, din viaţa sa simplă din taiga
într-o viaţă şi mai simplă, dar cum avea să afle mai târziu, şi mai nevinovată
decât toate lumile prin care trecuse" şi pe care mintea sa, instinctiv, l-a
botezat " Tărâmul inocenţilor ".

Simţea că aceştia îl îngrijeau ca pe o curiozitate a naturii şi nu din
empatia pe care o crează suferinţa.

Semiagonia îl face să rememoreze fapte (pe care acum, mental, încerca
să le corecteze) trăite alături de oamenii care i-au marcat existenţa.

Când trăia la graniţa dintre iluzie şi realitate, parcă era locuit de
călugărul Chiparissa (cu experienţa sa monahală cu tot) şi el Saşa Ilici părea
că intră în pielea unui judecător din completul "Judecăţii de Apoi", unde se
autojudeca şi îndemna să-şi îndrepte karma.

Şi-l aminteşte pe KutâsaevAlibec , şi de dragostea fără egal şi margini, a
acestuia pentru Almma (şi de băsmăluţa pe care Almma i-a dăruit-o şi pe
care o ţinea ascunsă la piept, ca semn şi zălog al iubirii absolute), dar şi de
dragosteaAlmmei pentru KutâsaevAlibec şi de băsmăluţa înflorată pe care
acesta i-a cumpărat-o în ziua nunţii (şi pe care ea o flutura neobosită ca
pentru a-i arăta locul în care se afla).

Îşi amintea cu mulţumirea omului care-şi îndrepta karma, de spusele lui
Kutâsaev Alibec, când aplecat asupra "dombrei" să o facă să tânguie dorul
pentruAlmma, care îi spunea ( cu bucurie nedisimulată) lui Jokar comisarul
cel tânăr :

"Sunt mai bătrân decât dumneata. Drumul meu spre fericire a început
deja. Tu nu vei putea, niciodată, cunoaşte acest drum pentru că sufletul tău
este mort. " "Tu ai fost născut fără suflet".

Despre acestea, ca prin vis, i se părea că-i vorbeşte Ermolai Vasilievici
Pehterev (care preluând vorbele lui Kutâsaev Alibec "Sunt mult mai bătrân
ca dumneata") despre destinele care se repetă (şi o făcea "cu teamă, să nu-i
fie cumva furată de cei din jur povestea") tocmai pentru îndreptarea karmei
şi spălarea sufletului.

Saşa Ilici începuse, cutremurat, să înţeleagă tâlcul "despre oglinda
apelor" de la Selimnos şi că Ermolai era atotştiutor şi profet (şi nu nebunul

satului).
Nu-şi lămurea situaţia "acolo în lumea de dincolo de lumea unde se afla"

, iar poveştile lui Ermolai :
- despre "lumea dintre lumi în care-l vedea pe KutâsaevAlibec" ,
- despre statuia Sfântului Pavel (ai cărei meşteri pietrari misterioşi

păreau să-l urmeze pe Saşa Ilici şi-n visele sau nălucirile sale) pe care acum
putea s-o vadă aievea ,

- despre clopotul cu "semnele acelea magice încrustate în carnea sa",
Ermolai părea a-i spune : "Inscripţiile de pe acest vechi clopot creştin
reamintesc rostul lor ocrotitor, de mântuire şi vestire, adeverind cuvintele
Scripturii, care zic : "În tot pământul a ieşit vestirea lor”.

" Clopotele dau timpului o măsură liturgică, umplându-l de rost”.
- despre Musafir şi cârja patriarhală (cu măciulia mare frumos

încrustată) ca semn al autorităţii,
păreau să-i toarne " în oase putere" iar în cap să-i vină gândul salvator,

Credinţa ; "Eu trăiesc intens credinţa cu inima" părea ai spune Chiparissa,
atunci când lui Saşa Ilici i se părea că acesta se mută în trupul lui.

Clopotarul Cippola ştia sǎ citeascǎ cele scrise pe clopot, lucru care îi
dădea suport pentru un orgoliu aproape trufaş, drept pentru care se ferea de
cǎlugarul Chiparissa.

Când Saşa Ilici şi-a trecut mâna peste motivele încrustate în carnea
clopotului şi peste piatra statuii, are revelaţia cǎ-n trupul pietrei fusese
scrijelitǎ umbra Musafirului şi înţelege cǎ sunetele clopotului alungǎ pe
vecie spiritele rele şi îndeamnǎ la viaţǎ trǎitǎ în armonie sacrǎ şi cu auzul
sǎu fin, i se pare cǎ-l aude pe cǎlugǎrul Chiparissa.

În transă, dintr-o suflare, Saşa Ilici a rostit :
”În chiar ziua aceasta / mistică şi lenevoasă zi / misterioasă, lunecând ca

aburul pâinii / gata să înflorească dintre ştergare, / acum la începutul mirării,
/ ridic până la pleoapele înrourate Cartea de aur a chipului tău/ misterios
luminând peste zare. / În chiar ziua aceasta stelară, / izvorniţa lumii în
pleoapele tale / o nouă tăcere-mplineşte, / ca o naştere sacră. / misterioasă şi
lenevoasă zi, / cum trupul tău de fecioara iradiind toate tăcerile lumii / în
susur şoptit, în susur şoptit / de abia împlinitul izvor printre pietre, / ca
aburul pâinii respirând in ştergare / mie mi te arată. / asemenea vulcanului în
disperare. / Privirea ta, de sub pleoapele mele / punct de sprijin îşi cată /
unde să-ţi regăseşti uitatul vis, neascunsa speranţă / în chiar ziua aceasta ...”

Încredinţat cǎ vede o mare de fulgere care se rostogolea peste gândurile
lui, în urechile lui pătrundea muzica tânguitoare fǎcutǎ de dombra lui
KutâsaevAlibec.

În închipuirea lui, Kutâsaev Alibec plecase pe drumul iubirii, cǎlǎuzit
de florile desprinse de pe bǎsmǎluţa înfloratǎ, pe careAlmma o scutura.

Pe Nastasia Vavilov o viseazǎ dormind cu capul pe catastiful cu care
ţinea în frâu pornirile trupeşti ale femeilor care erau nevoite sǎ-şi înşele
simţurile, mângâindu-şi, în sunetul armuştii, şoldurile şi sânii, aşteptând
vizita planificată a şoferilor care urmau să le ducă extazul la cel mai
puternic orgasm, deşi uneori masculinitatea musafirilor era anulată de
votcă şi oboseală.

Singura care făcea excepţie de la catastif era Mura fiindca numai ea ştia
să-i îmblânzească poftele lui Aliluievici şi să-i câştige bunăvoinţa pentru
toată suflarea din Ivanovca.

Flerul Nastasiei Vavilov de comandiră a cetăţii care este trupul
femeiesc, face ca orice revoltă a hormonilor să nu fie permisă şi să fie
reprimată, ştiindu-se cu certitudine că rândul era respectat.

Dorinţa izvorâtă de absenţa perechii este estompată când o relaţie
bazată pe dragoste ca cea dintre Alia şi Ion Alnimănui este protejată de
întreaga comunitate care le permite să întemeieze satul Svoboda.

Imensitatea taigalei generează sentimente indestructibile de dragoste,
care trec dincolo de iluzie şi depărtare (ca în cazul Almmei şi Kutâsaev)
dând sens şi şansă celei mai puternice motivaţii de pe pământ.
DRAGOSTEA!!!

Dragostea, despre care era scris şi în cartea din palmele de piatră ale
statuii Sf.Pavel, în Corinteni 1, cap.13.

Saşa Ilici ştia că prezenţa sa permanentă, ca bărbat şi sfătuitor al
Nastasiei Vavilov, era absolut necesară.

Existenţa lui Saşa Ilici în mijlocul femeilor, care aveau nevoie de o
prezenţă reală şi întruchipată a bărbatului, îl fac pe acesta organizatorul
supravieţuirii în ostilitatea taigalei care se lăsa greu descifrată şi îmblânzită,
şi unde reperele temporale se măsurau prin plecarea şi întoarcerea
cocorilor, când se ştia că peste toţi mai trecuse o vară.

Singura şansă erau gândurile care erau nevoite să-şi asume binele

pentru a face posibilă spălarea sufletelor şi să înţeleagă până la urmă, că
"virtutea este frumoasă şi la cei urâţi, iar viciul este urât şi la cei frumoşi".

Totul se baza pe statornicia oamenilor şi pe ubicuitatea lui Dumnezeu.
"Unde eşti tu, acolo voi fi şi eu".

Statornicia ca înţelegere a faptului că "cei care îşi petrec viaţa în
peregrinări ajung să aibă multe gazde, dar niciun prieten. La fel li se
întâmplă, fără scăpare, celor care nu se dedică îndeaproape spiritului unui
singur autor, ci trec de la unul la altul, în fugă grăbindu-se".

"Cine este pretutindeni , nicăieri nu se află".
"Sunetul motocicletei lui Trifonov îl scosese ca dintr-o uriaşă

amorţeală" şi îi curma singurătatea, pe care o resimţea ca pe "o boală a
neîncrederii, o boală a nesupunerii".

" După o vreme şi încă o jumătate de vreme" , "în lumea aceea dintre
lumi, i se părea că are loc naşterea lui", fiindcă Trifonov şi motocicleta lui îi
erau salvarea din lumea în care accidental şi accidentat ajunsese.

Cu paşi chinuitori a ieşit din colibă, parcă îndemnat de o forţă nevăzută
pe care numai Credinţa ţi-o dă.

Întoarcerea în sat surprinde pe toată lumea, dar este primit cu multă
bucurie şi curiozitate deşi Saşa Ilici nu avea nicio disponibilitate de a vorbi
despre umbra deasă care îl urmărea obsesiv, apropiindu-se şi depărtându-se
în desişul pădurii.

Era umbra "namilei de urs" care-i deturnase sau poate îi corectase
destinul şi-l făcuse după căderea în râpă, să-şi limpezească gândurile să-şi
poată spăla sufletul ca mai apoi să poată să întrevadă "umbra lunii, parcă
luminând cărarea celor rătăciţi să poată ajunge unde sunt aşteptaţi cu
dragoste".

În rest aceaşi rutină, mersul la padure pentru a culege cele trebuincioase
şi el „şontâc, şontâc” mergând în urma cǎruţei şi femeilor, cu gândul aiurea,
era obsedat de „namila de urs”.

I se pǎrea cǎ vede „o umbrǎ deasǎ printre copaci cum aluneca şi se
îngroşa şi apoi iar se risipea. Nastasiei Vavilov, care rǎmǎsese şi ea în urma
femeilor, încercând sǎ se apropie de el, anume sǎ afle cât mai multe despre
ce i se întǎmplase, i se pǎru cǎ umbra deasǎ e tot mai aproape. Calul se
poticnea in ham la dâmburile ca nişte cocoaşe de cǎmilǎ.”

„Urmele nu erau altele decât cele lǎsate de cǎruţa lor în desele veniri şi
plecǎri acolo, în pǎdure. In rest, totul era ca la facerea lumii. Nimic nu se
schimbase”.

El se schimbase , precum se schimbase şi viaţa lui, când şi-a fǎcut fǎrǎ
voie altǎ lume, într-un tǎrâm inocent din care acum se întorsese.

Aici, „nimic nu se clintise de cum fusese la începuturi”, şi el putea sǎ
zăbovească cu sine însuşi în tot timpul care îi mai rămăsese.

Până la urmă complicatul roman "Tărâmul inocenţilor" are întreaga
complexitate a vieţii omeneşti, îndoială, căinţă, introspecţie, emoţie dusă la
paroxism şi mai ales dragoste.

Introspecţia se face fără instrumentele psihanalizei, şi este generată de
nevoia omului aflat la mare necaz de a-şi înţelege rostul, la care se adaugă
barometrul moral şi credinţa.

"Moralitatea cea mai odioasă este neinteresantă pentru ceilalţi, dacă nu
este dublată de candori, dar mai ales de îndoieli".

În întinderea nesfărşită a taigalei, în care singurătatea trebuia vindecată
ca orice boală (numai unicitatea grupului condus de Nastasia Vavilov ,
ancorat la celelalte realităţi putea să ducă mai departe flacăra vieţii şi
împlinirea destinelor) şi singurul leac nu putea fii decât DRAGOSTEA.

Dragostea, ca orice diamant, are mai multe feţe :

Dragostea absolută, dintre Kutâsaev Alibec şi Almma
Dragostea curată şi sinceră, dintre Alia şi Alnimănui
Dragostea ascunsă, nerecunoscută şi neîmplinită, dintre Saşa
Ilici şi Nastasia Vavilov
Dragostea ocazională, dintre Mura şi Aliluievici
Dragostea organizată (de catastiful „comandirei”) , dintre
şoferii şi văduvele grupului.

Lectura te lasă un pic descumpănit fiindcă romanul "TĂRÂMUL
INOCENŢILOR" este un uriaş poem, aproape delirant. În acelaşi timp este
un roman psihologic de mare profunzime, o creaţie epică excepţională,
bulversantă, în care metafora a fost încuvinţată de DUMNEZEU pentru
EMILIAN MARCU sǎ o faca regina CUVÂNTULUI.

Ică SĂLIȘTEANU

Noaptea târziu

Bradul îmi bate
cu crengile-i lungi și grele de ani
în geamul a�ipit
ca și cum ar cere să intre pu�in
să se-ncălzească,
fiindu-i frig pe ninsoarea aceasta
când vânturile se urcă
pe trepte de munte
înspre
marele
vid.

Căutare

În noaptea de cărbune
cineva a tăiat la baza uraganului
și a căzut furtuna peste noi.
Vântul ne-a înecat
și lacrimile cerului
în noi au devenit iar nori.
În fiecare diminea�ă
mă trezesc cu același gând
și caut, cu amară bucurie,
liniștea din adâncurile lacurilor
în care Soarele-și ascunde pletele.

Ciprian VESTEMEAN

Contagios

Când eram mică credeam că numai oamenii
mari pot scrie
Tot pe-atunci credeam că trebuie să aduni apă,
multă apă
Via�ă, să faci un lac de acumulare și-ntr-o zi
te-arunci în adânc
Și să-ncepi să scrii, însă nu e deloc așa, cred
cu tărie
Că undeva este ceva bolnav pe care vreau sub
orice formă
Să-l însănătoșesc, poate că e un copil singur și
bolnav
Rămas singur pe străzile min�ii mature, îl văd
uneori
Îmi e milă, mă hotărăsc să mă duc la el, apoi
amân
Și tot așa, copilul e tot acolo descul�, mort de
frig
Și de foame, cu temele nefăcute, îl iau uneori
la mare
Mă uit după el cum se aruncă fericit în apă și
cam atât...
M-am întors de multe ori, distan�a însă de-
acum e foarte mare
Timpul trece și din păcate nu ne mai prindem
din urmă
Ne facem cu mâna din trenuri diferite. E
liniște.
Păsările cântă, puii ciripesc și ei, pisicile au
observat
Și pândesc cuibul, cireșele s-au copt, până la

urmă totul trece
Iarna. Primăvara. Zâmbetul. Trenul de marfă.
Trenul tău.
Și mereu după ce pleci...
E ca după ploaie, în urmă ta rămân frunze,
crengi rupte
Dar mai ales diminea�a, curată, pu�in
friguroasă ca o femeie ieșită din baie
Aș merge pe urmele ei, dar cineva mă tot
trage de rochie înapoi
Cufere cu amintiri sparte la malul întâlnirii pe
acest �ărm alb
Al foii se îneacă, se îneacă ca plajele neatinse
undeva departe
Undeva departe, oamenii scormonesc, se
îmbogă�easc
De fiecare dată devin altcineva în mâinele lor
Și mereu după ce pleci...
Ușa rămâne întredeschisă ca o gură de copil
care nu s-a săturat

Ziua 1
Între noi a apărut un teren viran tot mai greu
de cuprins
Drumul pe care altădată mergeam azi e plin de
buruieni
Dacă m-aș încumeta mi-aș zgâria nu doar
picioarele
Ci și mâinile, așa sunt de înalte, ne facem tot
una cu ghimpii
Ca să mai salvăm câteva cărămizi, da, câteva

cărămizi și câteva celule
În fond tu asta ai mai rămas: un amestec de
sânge și mâl
Un bulgăre uscat pe care-l pot sfărâma
oricând între degete
Să pot îngrășa pământul altui iubit din gunoiul
tău
Din piept se ridică o triste�e, un puroi care se
va sparge curând
E tot mai mare și copt și-n fiecare noapte m-
apasă la fel de mult
Cum mă apăsai tu astă vară cu trupul și-mi
spuneai:
�ine-�i respira�ia bine și aruncă-te-n mine
Și eu mă aruncam ca de pe o stâncă foarte
înaltă
Fără să știu cu cine am de-a face, dacă am
plasă
Sau pur și simplu dacă e o mare foarte adâncă
Dar toate astea acum sunt numai poeme scrise
prin gări
Vreascuri uscate pe un drum oarecare al unei
păduri
Pe care toată via�a �i-ai sădit-o cu grijă în
minte
Le-ai adunat și le-ai dat foc, acum sunt o
scânteie-n fereastră
Atât cât are nevoie o casă pe un deal să-și
pâlpâie amintirea

Carmen SORESCU
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Recul

de un timp
mă locuiesc doar pe dinăuntru
pe dinafară sunt gol pușcă
port doar o pâlnie de tablă pe cap
și sandale din pânză

din când în când
î�i scriu o scrisoare
alteori un poem
și atunci mă apuc
cu mâinile de cer
și mă dau huţa-huţa
sau smulg iarba
crescută stingher
pe coapsa mea stângă
frumos încrustată
cu fire sub�iri din sticlă și fier

vorbesc mai tot timpul
cu tine în somn
pătruns de taină
ca un inorog
care și-a pierdut somnul
și cornul prea copt
și când te gândești
că eu sunt vântul
blocat de o via�ă în livezi
doar tu îmi amintești
că am fost cândva tânăr și zeu

bolborosesc cuvinte ca pe un rit
ca pe o vrajă de seară
cu fruntea sprijinită în mâini
și cu ochii în palmă

putred cerul veșted pământul
și tu râzi în hohote
din spatele acestor nimicuri

Străinul

într-o noapte
un străin ne-a bătut la poartă
eram un copil nevinovat
și era toamnă abia împlinisem patru ani
ai mei i-au dat să mănânce ceva
pâine cu brânză și o ceapă
apoi l-au culcat cu mine în pat
în camera mea
o cameră mică cu tavanul jos
fără lampă
doar o candelă e aprinsă mereu
privită de afară �i se părea că
fereastra era în flăcări
și umbre lungi bântuiau de zor
dudul din fa�a casei lângă fântână la geam
deodată câinele a început să urle să latre
sfâșietor la lună
și toată noaptea nu am putut să dorm
îi priveam somnul
cum zgâlţâia patul și casa
mă înfricoșa

când s-a făcut diminea�ă
străinul i-a luat lui tata căru�a
și caii și pe mine sub bra�
de atunci nu mai știu nimic
despre ai mei
nici despre mine
ochii mi-au ars în plâns
până am orbit

anii s-au scurs precum clipele
până m-am stins
abia atunci a venit un înger
m-a luat de mână și m-a dus
înapoi acasă la părin�ii mei
era liniște și sim�eam
ca și cum chiar am ajuns la ei
mă așteptau nemișca�i
în fotografia sepia înrămată
din ochi încă le picurau
lacrimi uscate

pe când eram copil
mă ascundeam în oglinzi
și ele se lipeau de sufletul meu
una într-alta la nesfârșit
azi sunt tot ce mai curge prin vene
în loc de sânge

mult mai târziu am aflat
că străinul mi-a fost dat
și că rostul lui a fost
să scrie pe sufletul meu nimicuri
cu litere reci așa cum a scris
când s-a înăl�at
pe o aripă de curcubeu poetul
și tot atunci am aflat
că pe străin îl chema...
Nichita

Într-o zi de treișpe

fatalitatea din fiecare zi
(se pare că fiecare avem o zi de 13 într-o
mar�i nefastă)

spune-mi cum de nu ai obosit

să umbli cu inima în bra�e
bolborosind cuvinte deșarte
ori alunecând de-a lungul străzii
lovită cu pietre de bărba�i
îmbrăca�i în negru

îmi aduc aminte că într-o zi de treișpe
�i-am spus că î�i voi întinde
covoare de flori sub pași
și-�i voi umple zilele toate
cu mii de artificii și păsări de foc
că î�i voi înfășura trupul cu fluturi
și vei străluci ca un luceafăr
în sufletul meu

îmi ciugulești deja triste�ea
și lumina din ochi
și parcă tot singurătate se face mereu
uite cum tace carnea în noi
și cum umbră îmi e gândul
și trupul bolnav
crucificat de călugări în răspântii de leac
și spălat de bocitoare bătrâne
până la sânge și nervi

iubim și urâm urâm și iubim
doar ca să urâm din nou mai pătimaș mai
adânc
de cum bate miezul nop�ii
mâinile tale răsucesc gâtul cocoșului negru
apoi picuri sângele lui fierbinte
în cartea mea cu versuri
din care se vor prelinge cuvintele
ca niște blesteme
știai că ochii mei nu  te-au văzut
niciodată?

Petre Ioan CRE�U

Doruri

Pusesem depărtarea-n paranteze,
ca niște ziduri îndoite-n păr�i,
crezând că s-ar putea să nu conteze
câ�i kilometri  ne despart pe hăr�i.

Și îmi pusesem doru-n carantină,
și anulasem dreptul lui la vis,
dar dorul e de suflet și lumină -
nu poartă mască, nici nu stă închis.

În vremea asta tristă, de tăgadă,
când ne temeam să nu cădem în hău,
mergeau pe străzi, ca nimeni să nu-i vadă,
doar dorul meu, la bra� cu dorul tău...

Copaci izgoni�i

Ne spunem oameni. Jalnice făpturi,
ce am ajuns, înotând prin păcate,
niste copaci izgoni�i din păduri,
care își duc rădăcinile-n spate.

Niște arbori cu frunze de fier,
cu ramurile îmbătrânite de soare,
rătăcind pe un drum către cer,
cu răni răsărite pe mâini, pe picioare.

Niște copaci căutându-și pădurile
sau oameni visând focul roșu din vetre.
Ni-s ochii închiși, uscate ni-s gurile,
iar sângele ne rămâne pe pietre.

Prea lung e drumul ce către nicăieri
ne duce pașii grei și istovi�i...
Din care ape ne luăm puteri
noi - oameni sau doar arbori izgoni�i?

Triste�ea prin oraș

Printre clădiri și tomberoane,
triste�ea se plimba pe stradă.
Dar nimeni nu ieșea s-o vadă,
nici măcar scurt, de la balcoane.

Sub cerul roșu, ca de sânge,
plutea un sentiment de boală.
Iar noi eram to�i într-o școală

în care ne-nvă�am a plânge.

***

Implica�i într-un tăcut război,
ne-a cuprins, ca din senin, nimicul,
brusc, în�elegând că ombilicul
fiin�ării nu-i legat de noi...

Triste�ea s-a înstăpânit...
Orașu-i gol și-ncremenit...

Timpul

„Mai mult timp pe cap de locuitor”.
Marin Sorescu

Niciodată nu s-au întors to�i de la război...
Când clopotele mor�ii se auzeau bătând,
unii au îmbră�ișat veșnicia luptând,
al�ii s-au întors acasă. Eroi.

Și-au sărutat iubitele, surorile, mamele,
și-au strâns ta�ii în bra�e și fra�ii mai mici,
fără a crede deplin că sunt din nou aici,
își povesteau, seară de seară, dramele.

Aprindeau, cu vorbe încete și molcome,
focul
prin care-au trecut, fiecare în parte,
ceilal�i s-au dus direct către moarte,
pe ei i-a adus acasă norocul.

Aveau timp, vorbeau greu și-apăsat,
cântăreau fiecare cuvânt,
de parcă cei întorși în pământ
timpul lor aici l-au lăsat...

Bătrânii zic că după război
timpul nu mai e cum era înainte –
se face un râu de smoală fierbinte
ce curge privind mereu înapoi...

De-am �ine minte...

Via�a mea!
O clipă de-ar fi fost să �ie
am întrerupt cu ea
o veșnicie.

Lucian Blaga

De-am �ine minte cum e-n veșnicie,
ne-am mai teme atâta de moarte,
ne-ar mai fi atât de dragă această
trecere
dintr-o parte în cealaltă parte?

Dacă am sim�i, aievea sau în vis,
liniștea eternită�ii profunde,
am plânge după ceea ce credem că-i
via�ă,
la capătul suflării muribunde?

Dacă am păstra în sângele nostru
însemnele timpului din care venim,
ne-am mai tângui interminabil fiindcă,
negreșit, cândva o să murim?

Poate că, ridicându-ne ochii spre cer,
căutăm drumul ce duce-napoi,
poate că la nașterea noastră a murit
eternitatea din noi...

Îngeri păgâni

Azi-noapte, am visat niște îngeri,
fără aripi, cu flori negre-n mâini,
niște îngeri pășind prin lumini ca prin
iarbă,
niște îngeri aproape păgâni.

Băteau îndelung, la intrarea în vis,
cu florile negre în muchia por�ii,
încât mă-ntrebam, speriat, dacă sunt
niște îngeri ai vie�ii sau poate ai mor�ii?

Lumina din ochi le era înnegrită,
iar buzele prinse într-o imensă tăcere –
niște îngeri cu flori negre-n mâini, ce
păreau
reveni�i dintr-o mare cădere.

Niște îngeri ce-și caută aripile,
pășind, înfrigura�i, din vis în vis...
Am în�eles, fără să-mi spună nimeni,
că zborul meu, de-acum, e compromis.

Petru BOTEZATU

Piatra cu păcate

Cu fiecare piatră
Se face urmă
Piedica n-are urme
Paşii când trec se face de ziuă
Noaptea dorul e mai puternic
Carnea nu se împarte pe colaci
De lapte cum izvorul nu se
Face pământ oamenii să-l ocolească
Cu putere grea
La adăpat oamenii vin cu încredere în ziua de apoi
Fericirea când creşti
Se dă de pomană peşte
Masa scrisă cu piatră şi spumă
Laptele împart piatra să se desfacă de păcateă
La adăpat oamenii se duc
Cu pomenile scrise

Cu fapte cu tot

Se coace iarna
Zăpada aşternută peste masă
Împarte crucile să aibă şi oamenii ce mânca
Rosturile se aşează
La porţile dorului
Amarul să nu-i încerce
Pofta de semeni
Să zacă petrecută
Cum şi sfinţii
Stau petrecuţi peste poftele
Adormiţilor cu faţa la Poartă
Ziua se arată senină
Cum e şi cerul ales cu fapte măreţe
Numele ursitorilor dacă îl strigă
Se desfac morţii de carne
Şi ochii se prefac că se uită
La marea lumină
Dată de pomană cu fapte cu tot

Mâncare aleasă

Frica de moarte
Se desface de pământ
Se arată la lume
Acoperită
Se împarte la vii
Mâncare aleasă
Colacii vorbei
Nu se înnoadă
Frigul din oase
Nu întreabă lumea
Dacă poate să stea
Aşezat la porţi
Frica de moarte
Nu se uită la lume
Banii îi dă de pomană
Să se fiarbă laptele
Sub ochii curioşilor
Masa are gust de tămâie
Flacara stinsă inaintea vorbei
Ochii capătă lumină
În fiecare dimineaţă
Lumea ca să o vadă dezbracată

Luminiţa COJOACĂ
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S
oarele brăzda odaia prin câmpul de flori al
perdelei suindu-şi lumina mai sus de
jumătatea verzuie a peretelui. Tapetul şi

podeaua se albeau într-un desen asimetric fremătător
uneori, ca şi cum ar fi respirat a viaţă. Chiar şi
asparagusul părea că pulsează în ghiveciul lui licărind
când din nişte frunze, când din altele.

În lumina uscată a după-amiezei Lavinia şezu pe
marginea canapelei nehotărându-se dacă să reflecteze
asupra discuţiei ce tocmai se sfârşise ori să îşi conducă
gândurile către teritorii mai calme. Ascultă sunetul
paşilor mistuindu-se în hol, ezitarea lor, cadenţa
ritmată ca o bătaie de inimă emoţionată, apoi se ridică
frământându-şi palmele, tăind cu silueta sa sumbră
desenul zilei. Merse la fereastră şi îl urmări prin
dantela perdelei pe bărbatul său conducând vizitatorul
inopinat către poartă.

Se întoarse către gheridonul cu asparagus, dar fără
să vadă altceva decât plăsmuirile minţii sale. Oscila
între liniştea netulburată şi irascibilitate. De când i se
vorbise despre motivul vizitei neanunţate o amintire
refuza să îi dea pace lipindu-se cu obstinaţie de oricare
gând ce i se zămislea. Era o amintirea veche şi mai
degrabă ciudată decât stânjenitoare. Distanţarea de
momentul acela o făcuse să îşi piardă din importanţă.
Se întreba, însă, acum ce însemnătate căpăta aceasta
în viaţa sa.

Îşi trecu palma peste pluşul canapelei gândind la
dulcele calm al zilelor sale din ultima vreme.
Niciodată nu crezuse că l-ar putea pierde, dar constata
că ţinuse de el ca de ceva ce ar fi putut fi pierdut cu
uşurinţă. Când se cufundase cu plăcere, aproape
lascivă, în zilele acestea de linişte şi de dulceaţă, când
ambalase totul în bine şi bun de dragul lui, dar mai ales
de dragul propriului confort, nu se gândise că ar fi
putut ajunge vreodată să piardă tot. Nu îşi propusese
decât să clădească o viaţă conjugală calmă aşa cum
intuia că îşi dorise şi bărbatul său. În coada ochilor,
dincolo de inflorescenţele perdelei îi ghici silueta pe
alee, îi ghici pasul, felul în care îşi aşternea un picior,
apoi celălalt, ţinuta dreaptă ascultând ori făcându-se
ascultat, seriozitatea şi calmul care îl făcea să câştige
încredera celorlalţi, chiar şi a vizitatorului ce îl privise
întâi cu suspiciune. De ce oare? Intrând îşi rotise
privirea cu aroganţă prin încăpere, îi măsurase în lung
şi în lat în tăcere, cântărind valoarea lor şi a lucrurilor
care îi înconjoară. I-au servit cafea şi prăjituri, iar
bărbatul ei i-a vorbit ca unei cunoştinţe vechi. Avea el
un fel de a se împărtăşi cu căldură extrăgând bunătatea
altora din străfunduri ori aducând cumva un surâs pe
chipul cel mai posac. Întâi i-a ghicit crisparea sub
pliurile subţiri ale frunţii şi în acel fel de a asculta
concentrat vorbele oaspetelui, apoi îşi îndreptă câteva
clipe privirea spre lumina de afară. Când reveni îşi luă
ceaşca din mâinile ei şi începu conversaţia în modul
cel mai relaxat.

Lavinia lua rareori parte la discuţiile legate de
profesie ale bărbatului ei. Aşa că avea doar cunoştinţe
superficiale despre îndeletnicirile lui zilnice. O
mulţumea să ştie confortul venitului lunar, alături de
asigurarea viitorului copiilor. Îi ajungea să ştie că pe
uşa mare din lemn intră în fiecare seara un om ce s-a
recomandat de când a venit prima dată în casa
părinţilor săi şi până în acel moment ca fiind
prospector. Mai aflase indirect că deţine terenuri şi
forează. Iar când a cerut-o a asigurat-o că are un venit
îndestulător şi că poate întreţine o familie, dar nu îi
mai păsa. Adevărul e că o tulburau într-atât lipsa ori
prezenţa lui încât simţea că se frânge în două, o
privire, apropierea, o vorbă de-a lui reprezentau
balsamul acelor zile.

Deşi trecuse de vârsta copilăriei era încă un copil
când îl văzuse prima oară în vestibulul acela. Ea pleca
închizându-şi haina, luându-şi rămas bun în vreme ce
se strecura pe lângă bărbatul ce rămăsese înţepenit în
prag schiţând un salut. Uimirea pe care o produsese o
determină să îşi măsoare pasul ca o cochetă lăsând să îi
poarte vântul în urmă parfumul pe şalul cel lung. Îl
revăzu de câteva ori, îl căuta, apoi, pe străzi pe care
credea că ar putea trece, până să ajungă să îi umple
mamei sale braţele cu flori. Vorbea frumos, cu

oarecare timiditate, dar mereu vesel, purtând razele
soarelui în buzunare şi o sclipire în privire care o
înfiora de parcă ar fi venit din sine, din primele licăriri
de culoare, din negura unor zile duse de mult.

Nu mai ştia de ce şi cum a început să îşi îndrepte
gândurile înspre el şi nu înspre altul. E drept că
pretendenţii nu făceau coadă la uşa ei, dar doar pentru
că era prea retrasă.

Un singur moment fusese de ajuns pentru a-i fi
tulburate gândurile de ideea că ar putea pierde tot ce îi
era mai drag, de a lăsa în urmă nu numai zile
confortabile şi blânde, dar şi luxul de a se gândi cu
plăcere la copiii ce se jucau în odaia lor de sus
nestingheriţi de griji ori suferinţe. Îi părea că dintr-o
dată exista putinţa ca tot ce o înconjura atunci să fie
pulverizat într-o clipă, ea plonjând într-o realitate cu
totul diferită, cu sufletul chircit de suferinţă, lipsită de
calmul din care gustase cu nesaţ şi de care devenea din
ce în ce mai hotărâtă să ţină cu toate puterile.

Ar fi trebuit să cheme fata să strângă ceştile de cafea
de pe măsuţă, dar nu se grăbi să o facă. Tăcerea ce se
lăsase după ieşirea celor doi îi lăsa mintea să calculeze
posibilităţi, să străbată desiş de gânduri şi amintiri
nestingherită, chiar dacă ar fi preferat să reflecteze la o
listă de cumpărături sau meniul pentru ziua următoare.
Avea multe de făcut, erau nişte lucruri de reparat, de
socotit ultimele cheltuieli, nu îi ieşeau nişte calcule şi
avea impresia că cineva încercase să îi ducă de nas
bucătăreasa. Dar mirosul lemnului umed al
scândurilor şi al prafului bătut în picioare îi revenise
atât de persistent/pregnant în minte încât se strânse în
sine oprindu-şi gestul de a merge la masa de scris încât
păru că este iar copila ce îşi trăsese sub sine panglicile
şi îşi acoperise cu poala rochiei picioarele şi pantofiori
aceia cu roşu şi alb, aşa cum îşi acoperise şi obrajii în
palme strângând din dinţi şi rugându-se să nu fie
văzută. Îi păruse atunci că fusese un moment de mare
curaj şi inconştienţă, dar în egală măsură nu credea că
mai simţise o frică ce să îi fi răcit sudoarea şi care să fi
tremurat mai mult prin carnea sa de copil.

Oricât era de copil gândise fatalist că, de i s-ar sfârşi
viaţa atunci, nu avea oricum ce face şi că aceea trebuia
să fie voia Providenţei. Ori Providenţa hotărâse să
trăiască. Nu pricepea dacă avea un plan pentru ea ori
fusese doar o întâmplare.

Fuseseră clipe în care era încredinţată să simţise cel
mai profund frica de moarte, moment în care dăduse
dovadă de multă laşitate ori frică sau poate din contră
se dovedise din cale-afară de curajoasă pentru un
copil. Încă mai erau momente în care se simţea aceeaşi
copilă înspăimântată, determinată să nu privească de
după scândurile lăzilor orice-ar fi. Îi auzise bine pe
oamenii ce tocmai fugeau din magazia aceea
dărăpănată şi crezuse vorbele auzite. Cuvântul bombă
îi bubuia între tâmple cu vocile necunoscuţilor nici nu
privi automobilul adăpostit acolo. Se ascunse în grabă
neştiind ce altceva să facă şi îşi acoperi cu braţele
urechile şi capul, cu faţa înfundată în poala rochiei.
Era de ajuns de mare ca să poată raţiona că viaţa i se
află în mâinile lui Dumnezeu şi că, de-i va veni
sfârşitul chiar atunci, nu îi stătea în putinţă să facă
nimic. Stătu nemişcată, crispată, gândind că e un fir de
praf în palma lui Dumnezeu. Mai înainte nu se putuse
stăpâni să privească înspre jefuitorii ce ameninţau
oameni aflaţi în locul nepotrivit chiar în acea zi de vară
ce fusese perfectă cu soarele și înghe�ata ei și șotiile
amuzante ale bunicului, iubirea din privirea lui, din
gestul cu care îi scuturase praful ce se prinsese de
marginea rochi�ei.

Se pomenise singură, separată de bunicul de patru
mascaţi în salopete de muncitori cu ţevile armelor lor
gata să slobozească moartea. Nu s-a putut înfrâna să
privească. Toţi se întinseseră pe jos, doar ea, surprinsă,
rămase un moment în picioare. Toţi şi-au lipit feţele de
pavaj doar ea privi cuprinsă de o spaimă şi o lentoare
ce o nedumeriră.Apoi perechea aceea de ochi mânioşi
şi întunecaţi se îndreptă către ea strigând cu glas dogit
de furie. Şi-a strâns pumnii sub piept şi a ţinut un timp
bărbia între ei, proptind pavajul cu fruntea. A văzut pe
sub sprâncene călcâiele ghetelor roase întoarse înspre
ea, apoi şi pe celelalte şi pe celelalte, iar oamenii mari
ce miroseau ciudat, îngrămădiţi umăr lângă umăr nu
au văzut nimic. O pereche de ghete trecu aproape de
fruntea ei, apoi se îndepărtă. Atunci se târî în spate

posedată de frică. Era convinsă că de nu se va târî aşa
va privi iarăşi şi nu mai vru să ştie de răul ce i s-ar fi
putut întâmpla. Inima îi bubuia în urechi şi nimeni nu
se clintea, doar ea aluneca pe pavajul lucios, pe după
bănci, pe sub o tejghea, se ghemui lângă o uşă, se
strecură prin spaţiul ei întredeschis, printre găleţi şi
mături în semiobscuritate, apoi pe-o uşă şubredă afară
unde i se înmuiară picioarele.

Îşi ţinu respiraţia în ascunzişul ei din magazie când
auzi sunet de paşi. Şi imediat îi trecuse prin minte că i-
ar putea fi văzută poala frumoasei sale rochiţe cu
panglici şi dantele şi se foi doar puţin să îşi tragă sub ea
tivul. Paşii se opriră, şovăiră, iar inima îi bătea să îi
spargă pieptul. Și ce s-ar fi uitat într-acolo, de nu și-ar
fi lăsat pentru prima oara mintea să îi stăpânească
impulsurile! Îşi înfundă nasul şi gura în cârpa rochiei,
înăbușindu-și de frică curiozitatea. Scândurile îi
răzuiau braţele. După câteva clipe lungi auzi cum
hârâie de câteva ori motorul automobilului şi după
aceea mugind porni cu o şovăială. În momentul
următor motorul urui din ce în ce mai departe.

O găsiseră către seară şi se întoarse acasă în braţele
bunicului. Nu povestise nimănui ce făcuse şi nici nu i-
a cerut cineva să o facă. Urma jefuitorilor nu fusese
luată prea curând, ba chiar poate că nu fuseseră prinşi
deloc. Nu mai ştia. Au fost multe seri după aceea în
care cu ochii la umbrele tavanului s-a întrebat cu un
tremur dacă fusese văzută în ascunzătoare – de-ar fi
fost astfel nu s-ar mai fi aflat acolo uitându-se pierdută
la filigranul frunzelor ce atârnau peste marginea
gheridonului! –, dacă şoferul fusese unul dintre
jefuitori sau altcineva ce se nimerise să se afle acolo.
Dacă fusese tâlhar oare mai păstrase deghizarea ori ar
fi putut să îi vadă chipul de ar fi privit pe după lăzi?
Câte nu îi trec unui copil cu multă imaginaţie prin
minte! Visele copilăriei i-au fost tulburate de păţania
aceea, dar fuseseră lăsate în urmă.

Iar acum omul acela venea să răscolească liniştea
casei sale! Nu i-o lua în nume de rău. La urma urmei
era obligaţia lui să elucideze misterul ultimelor jafuri.

Auzi uşa de la intrare, apoi paşi, îi recunoştea paşii
şi odată cu ei starea de spirit. Apoi nimic, linişte.
Desenul persan al covorului se aşternea la picioarele
sale, frunze încâlcite se decolorau sub vârful
pantofilor, în dâra luminii. Lavinia asculta cu atenţie.
Era neclintită cum era tot din odaie. Doar ceasul îşi
bătea clipa şi lumina se târa pălind încetul cu încetul.
Clanţa se plecă, respiră adânc. Veni fără o vorbă
părând preocupat. Şezu tăcut până ce fata luă tava de
pe măsuţă. Nu-l mai aflase îndepărtat de mult, născuse
şi îl vedea cum piere de lângă ea, cum podeaua pe care
calcă nu îi susţine şi gândurile, cum în ochi îi joacă alte
lucruri, nu cele ce îi trec prin faţă. Copiii l-au adus
înapoi cândva după ce ea i-a arătat calea, privirea i-a
licărit din nou aşternându-se asupra sa.

"Sunt nişte lucruri pe care vreau să le ştii", spuse
după un timp. Privea dincolo de desenul perdelei,
dincolo de lumina zilei, pălise soarele ce-i strălucea pe
tâmple, pălise bucuria ce-o cobora asupra altora.
Lavinia i se aşeză alături şi îi luă mâna. Genunchii li se
atingeau timid aşa cum o mai făcuseră cândva de mult.
Nu era nimic ce-ar fi vrut să afle. Nu era nimic ce nu
ştia, nici lucruri pe care să le audă. Simţea că filigranul
preţios al zilelor din urmă s-ar fi frânt de ar fi prins
formă de cuvinte, s-ar fi construit din ele o realitate ce
nu trebuia să se nască. Mâinile lui se aflau în puterea
ei, la fel şi lumina ce avea să strălucească în ferestre
după o altă noapte. Zăboviră aşa o vreme uitaţi, uitând.
Fata în casă veni timid. Copiii vroiau să coboare. Să
coboare dacă aşa doresc. Îi strânse tare mâna într-a lui,
atât de tare, dar fără să o doară, o îmbrăţişare puternică
din prea multă afecţiune. Sărutul tâmplei era mai greu,
ca parafa unei înţelegeri. Parc-ar fi intenţionat să nu
spună nimic, lucrurile ce le avea de mărturisit să nu
mai prindă viaţă. Ea ar fi preferat să vrea să îi
vorbească, deşi nu avea nevoie, ar fi preferat să îl ştie
alegând sinceritatea, nu uşurat să nu-şi mai
amintească. Credea că ar fi fost mai fericită să se
înţeleagă asupra unui secret nu să caute să îi refuze
dovada de încredere.

Copiii intrară zgomotoşi şi veseli, extrăgând-o pe
Lavinia gândurilor sale.

Melania FLORESCU

Gândurile LavinieiGândurile Laviniei
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încă o diminea�ă carantinată

cum trece vremea dintr-un plan în altul pe
genunchii timpului tăvălit
la fiecare popas din cele nouă mai sare câte o
atingere

din pielea mea despicată
curg cuvinte ca din patimile Hristosului sânge viu
amestecat cu diluviile patimilor noastre ontice

mă trezesc gândindu-mă la tine ca și cum ai fi un
fel de
tot și toate
văzutul și nevăzutul
căruia îi mul�umesc pentru încă o diminea�ă
fie ea și carantinată

cămașa de for�ă-mi cade de pe sâni
mâinile-mi curg în clepsidră
golite de mângâieri
în clipa de întretăiere a destinului
visuri ce�oase
strivesc lacrima de zidul lumilor paralele dintre
noi

lângă mine o pasăre își coase aripile
încă de la răsărit

o șansă la via�ă

vâltoarea a venit atât de aspru peste gânduri
peste convulsiile cărnii macerate de umbre
încol�ea și apoi exploda în fractali
de nu mai știam diferen�a dintre frumosul și
urâtul inimii
dintre via�ă și moarte
ca punct fix

nu am mai apucat să î�i iau mulajul ultimului
surâs
al ultimei metafore înainte de a fi acoperit cu o
mască
rostogoli�i ne-am transformat în negativul
copacilor înflori�i
ai unei primăveri închipuite –
firul dintre realitate și nebunie
era mai sub�ire decât borangicul care lega
luna de soare-n răsărit –
mâinile �i s-au recompus devenind
sirenele mașinii smurd ale Planetei Albastre

lângă noi o pereche de mănuși orfane așteptă și
acum
resuscitarea

păsărea de foc poate cânta cu
aripile tivite cu iarbă

în sufletul unei păsări nu po�i să cobori
doar cu opai�ul visului aprins trepte de cenușă
încordat la fiecare umbră care
se dezvoltă pe verticală
asemenea unui tuia uriaș
cu foșnet de stele pe ramuri

să afli sufletul păsării de foc urci
te ca�eri pe frânghii de lumină până unde
găsești cea de-a noua respira�ie a cerului
din punctul în care
albastrul se topeşte în verde crud
și totul în jur prinde miros nobil de iarbă

să-i sim�i interiorul îi atingi timid
por�elanul translucid al picăturii de sânge
intuind freamătul din artere
sublim și tulburător
ca-n Pastorala lui Beethoven
î�i lipeşti obrazul de aripile cusute de cer
să-i auzi inima zborului cum vibrează
la fiecare atingere a gândului tău

te vei trezi apoi în visul visului
cu întreg sufletul ei înfășurat în jurul tău
ca muzica dimine�ii unei alte lumi
în care ui�i tot în momentul când te-ai născut
dar îi recunoști glasul

pentru un mâine purificat

în fiecare lumină sfâșiată de un urlet se află
freamătul
unei picături imune de sânge care știe că va
coloniza
plasma virusată a vie�ii pentru un mâine purificat

acum sunt undeva unde Euxinul îmi spală ochii
în fiecare diminea�ă printr-o fereastră
ascultAnotimpurile lui Vivaldi cum curg
de pe o placă veche de vinil și-mi �in în bra�e
copilăria
fac aceleași lucruri zilnic de parcă aș trăi
déjŕ vu-ul unei vie�i care nu-mi apar�ine
și încerc măcar hermeneutic să îmi explic
nevoia întoarcerii la sine

cântăresc Planeta Pământ în fiecare seară
cu ocaua unei stele și mă doare greutatea ei
ușurată de suflete

doar umbra mâinilor dansând pe peretele coliviei
îmi reamintește cum ploile de aripi pot deveni
poteca altui început

o pasăre îmi iese din inimă și poate zbura fără
mască
până la capătul lumii

poem pentru cei care nu mai au nop�i

zilele s-au transformat în nop�i lumină
ca la un semn nop�ile au devenit
un fel de aurolaci

a venit așa un abur care i-a catalizat pe to�i
halatele albe au devenit prea strâmte să-i acopere
mănușile albe au expandat pe degete
genele albe nu li s-au mai închis

s-a născut o lumea a albului mut
înfricoșat

li se înce�oșau ochii de frică
mirosul de nimic le invada plămânii și nimeni
nu admitea că a cunoscut acest impact stereotip
care

se răspândea ca o molimă prin cavernele
plămânilor
săpa adânci răni de lipsă de oxigen
le sabota încrederea în știin�ă și via�ă

acelora din izolete li se impunea să respire
prin tuburi prelungi de visare
via�a lichefiată în plasmă

era o altfel de lume aceea a halatelor albe fără
somn
și nop�ilor din infern fără lumină
o lume în care gelul de imunizarea a devenit
marfă de contrabandă
măștile un fel de a fi
se sus�ineau din propria fiin�ă
din curaj și din acel Jurământ a lui Hiprocate
depus cu litere de lumină și speran�ă
fără a cunoaște economia mor�ii

din altă dimensiune
familiile lor depuneau un alt jurământ
de rugă și credin�ă

de lângă ei suflete plecau spre neant
fără să mai aibă timp să semneze
poli�a de asigurare a fericirii

doar ei au rămas aici printre noi
și-n fiecare noapte răsucesc cu disperare
cheia dintre por�ile Raiului
și PlanetaAlbastră

Poeme carantinate
de Mihaela Meravei

barbarul

când a intrat barbarul în cafenea se vorbea
despre cu�itele lungi, rigoare și frig. venea,
nici el nu mai știa din care război al lumii.

se plimba de la o masă la alta până
își pierdea claritatea.

doi sori afuma�i atârnau de tavan,
femeia de cafenea îl urmărea fascinată, cu ochii ei
mari cât două stadioane englezești acoperite de
cea�ă.
se văita că un tribunal al vie�ii îl aruncase
în vremelnicia noastră, dar timpul, urla barbarul,“
nicidecum nu este divinitatea la care eu mă închin .”

se plimba de la o masă la alta și dacă-l priveai
insistent își pierdea claritatea.

erau unii care cereau să fie condamnat
la moarte. al�ii �ineau mor�iș să-l decoreze.
la masa de la fereastră era un fizician cu musta�ă
și părul vâlvoi. îl privea pe barbar prin fundul
gros de pahar, ca printr-o lupă de microscop
electronic.

deși azi nu mai știm nimic despre activită�ile ochilor
ei,
ca pe niște firimituri ale ochilor, ca pe niște lingușiri
ale zilei, așa îl vedea femeia de cafenea.

Nicolae TEOHARIE
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O otravă inofensivă

Acum vreo patruzeci de ani marele scriitor,
pamfletar şi polemist, dar şi controversat
personaj, despre Eugen Barbu vorbesc, ţinea o

emisiune radiofonică intitulată „Cine ne atacă de pe Sirius”.
Era o polemică savuroasă, nu întotdeauna cavalerească, cu
câţiva angajaţi români ai postului de radio „Europa liberă”.
Sunt arhicunoscute şi alte polemici celebre ce au făcut
deliciul cititorilor şi ascultătorilor ani în şir. Ţin să precizez
de la început că nu doresc să intru în polemică cu nimeni, cu
atât mai puţin cu destinatarul acestor rânduri.

Cu ceva vreme în urmă, un poet, căruia îi apreciez
producţia, a trimis spre publicare o cronică la revista
Literadura referitoare la volumul I al cărţii pe care am
publicat-o sub titlul „Şlefuitorii de cuvinte – vol. I - o
antologie a poeţilor români contemporani”. După încă o
vreme, nu prea lungă, am întâlnit acelaşi material în
almanahul pe anul 2020 sub aceeaşiRenaşterea buzoiană
semnătură. Mi-am zis că omul vrea să-mi facă publicitate
chiar dacă sunt multe prezentări incorecte.Aveam să constat
la scurt timp că acelaşi material şi sub aceeaşi semnătură a
fost publicat şi în revista (nr. 1 – 2 (226 – 227/ 2020). ŞiSUD
cine ştie unde a mai apărut în acest timp. Iniţial nu am vrut să
reacţionez la neadevărurile multiple pe care autorul le
susţine fără să le probeze. Şi totuşi…

Faptul că materialul a apărut în trei publicaţii la intervale
scurte de timp spune totul despre deontologia „maistrului”,
despre capacitatea şi potenţialitatea de exprimare, a
autorului. Să fie lipsă de inspiraţie sau… Dar să le luăm pe
rând/rânduri aşa cum au apărut afirmaţiile. În almanahul
„Renaşterea buzoiană” apare în ciclul „Poeţi ai sudului
(VIII)”, pag. 15, iar în revista „Sud” ca „Poeţi ai sudului
(X), pag. 183!?!

Cred că „maistrul” nu ştie aritmetică. Susţine că sunt 68
de poeţi antologaţi. Îl rog să mai numere. Ghiţă Pristanda
face prozeliţi peste decenii. Sunt exact 74 plus un material
apărut la început de martie despre lirica feminină în care au
fost prezentate câteva poete. De asemenea încurcă judeţele
de unde provin autorii. Două din cele opt pe care le enumeră
şi pe care le dă certe, Dâmboviţa şi Brăila nu au
reprezentanţi. Eu i-am luat în considerare acolo unde
domiciliază acum. Şi nu sunt opt sunt paisprezece judeţe şi

cuprind aproape toate zonele istorice ale ţării. Iar îl joacă pe
Ghiţă, pe Pristanda. Însă dincolo de „artimetică” „maistrul”
afirmă lucruri pe care nu le regăseşte nimeni în carte.
Exemplu: Direct sau indirect antologatorul susţine o idee:
aceşti 68 de asediatori cu talentul, cu şperaclul, cu
insistenţa la uşile muzelor sunt fără excepţie excepţionali,
ieşiţi din comun, ce mai vorbă lungă, mai poeţi, scriitori
reprezentativi, de forţă”. În nici un text nu am scris ceea ce
„magistrul” afirmă. El susţine cu tărie, neargumentat, fără
să reproducă corect textul din carte. Când o face îi citează pe
cei pe care eu i-am folosit (scuzaţi expresia!) pentru a da o
mai mare greutate poetului antologat. „Maistrul” are o scară
de valori a poeţilor români care poate fi discutabilă. Citez:
marii poeţi români ar fi Ion Budai-Deleanu, autorul
Ţiganiadei, Alecsandri, autorul Mioriţei, Eminescu,
autorul Luceafărului, Macedonski, autorul Nopţii de
decembrie, Arghezi, autorul Florilor de mucigai, Bacovia,
autorul Plumbului şi puţini alţii. În acest citat face o
greşeală impardonabilă pentru un „literat”. Nu Alecsandri
este autorul . El i-a dat denumirea actuală cu care aMioriţei
fost de acord majoritatea înţelepţilor vremii. Balada a fost
culeasă de Alecu Russo la Soveja în aprilie 1846. Despre ea
se mai poate citi în mai multe surse, una dintre ele fiind şi
cartea lui Ion Coja .Preoţi cu crucea în fruntea neamului
Şi ar mai fi multe de spus despre baladă cu cele peste 2000
de versiuni. Paranteză. Să-l consideri pe Budai-Deleanu
printre puţinii mari poeţi ai noştri nu este tocmai real şi
normal. Unde ar fi Blaga, Goga, Sorescu, Nichita, Barbu?
Dar dacă Budai-Deleanu este mare eşti şi tu care scrii
imitându-l pe „magistru”. Logic, nu?

Din afirmaţiile sale, nu numai răutăcioase, şi din
discuţiile cu cei din comunitatea din care provine rezultă că
„maistrul” are meciul său folosindu-se de această cronică
pentru a plăti poliţe şi a se război cu ei şi cu alţii pe care i s-a
pus pata. Iată o mostră de minciună ordinară, o minciună
care stă la masă cu ipocrizia. Citez din „maistru”: marele
Eminescu ar putea fi comparat cu „marele” cutare
„autentic poet al câmpiei, al ethosului românesc, al
solidarităţii culturale (care) simte cu acuitate trecerea
timpului, devenirea oamenilor şi locurilor. Iată citatul din
carte, pag. 41, care demontează minciuna sfruntată şi
analfabetismul cronicarului care a citit superficial sau a
contat pe faptul că cititorii nu au cartea în faţă. Ceea ce
înseamnă ticăloşie. Şi într-un caz şi în celălalt cronicarul
este de condamnat. Spune Corneliu Vasile: „Nicolai

Tăicuţu este un autentic poet al câmpiei, al ethosului
românesc, al solidarităţii culturale şi simte cu acuitate
trecerea timpului, devenirea oamenilor şi locurilor……

Să cităm mai departe. După ce face o scurtă teorie despre
părerile americanului Harold Bloom şi după ce îi face un
laudatio scremut lui Marin Ifrim afirmă cu aceiaşi tentă
tendenţioasă şi veninoasă: Poet de rangul doi, trei sau la
coada cozii te numeşti „mare”dacă ajungi într-un sumar.
Trebuie să recunosc, toţi poeţii reţinuţi de Stan Brebenel au
câte o scânteie sau o întreagă incendiere şi vor intra, în
viitor, într-o antologie. Să crezi că doar tu sau Marin Ifrim
existaţi în judeţele voastre este o aberaţie imensă. Hai să
vedem pe ce raft îi aşează „maistrul” pe următorii poeţi:
Dumitru Ion Dincă, Ion Roşioru, Mircea Dinescu, Victoria
Milescu, Valeria Manta Tăicuţu, Viorel Dinescu, Dumitru
Pricop, Marin Ifrim, Arthur Porumboiu, Ion Panait, Ion
Nicolescu, Dumitru Brăneanu, Liviu Ioan Stoiciu,
Gheorghe Istrate, Aurel M. Buricea, Florentin Popescu,
Şerban Codrin, Paul Spirescu, Viorel Savin, Adrian Botez.
I-am citat în ordinea în care au apărut în carte. Şi mai sunt şi
alţii. Toţi aceştia sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. Nici cu
acest lucru nu sunteţi de acord? Apoi cum rămâne cu
promovarea tinerelor talente. Vă dau câteva nume şi vă
asigur că sunt mult mai multe, dar la umbra unui (eu)NUC
nu au cum să crească tinerii frumoşi şi talentaţi. Iată câteva
din carte: Flavia Adam, Antonia-Elena Moşog, Mihaela
Aionesei, Paul Blaj, Daniela Şontică, Simina Maria Sima,
Mihaela Roxana Boboc şi regretatul Sorin Gabriel Şaguna.
Vă mai informez, cu respect, că toate prezentările,
exceptându-i pe cei foarte tineri, au fost însoţite de citatele
critice ale unor personalităţi sau cronicari de dată mai
recentă. Chiar „maistrul” îi nominalizează şi citează pe
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Alex Ştefănescu,
Emilian Marcu şi sunt cu mult mai mulţi. Nici aceştia nu
sunt demni de luat în seamă?

Ce aş dori să-i mai reproşez? Să nu mai implice şi pe alţii
în „războaiele” sale. Întrebare: în afară de el în urbea în care
vieţuieşte mai există şi alţi scriitori? Din cele scrise/
afirmate răspunsul este unul sigur. Este unicul!

Şi cu permisiunea dvs. v-aş mai întreba ceva. Pe ce raft v-
aţi aşeza opurile? Dacă aţi răspunde sincer, probabil că v-aţi
lăsa de scris. Şi mai am o rugăminte: uitaţi că exist. Eu am
făcut-o deja cu dvs.

Stan BREBENEL

Medalie conferită unui jandarm din
Compania de jandarmi rurali Ialomi�a (1918)

RÉSUMÉ

Dans lʼarticle „Médaille décernée à un gendarme
de la Compagnie des gendarmes ruraux dʼIalomi�a (1918)”,
on présente, appelant à la phaleristique, à lʼhéraldique et à la
sigillographie, la Médaille de la Bravoure et de la Loyauté à
laquelle a été récompensé, en 1918, un gendarme de la
Compagnie des gendarmes ruraux dʼIalomi�a pour des actes
exceptionnels commis pendant la Première Guerre
mondiale.

:Mots-clé Compagnie des gendarmes ruraux,
Ialomita, Médaille de la Bravoure et de la Loyauté,
Première Guerre mondiale, phaleristique, héraldique.

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și �inând
cont de recomandările fostului Comitet Interna�ional de
Sigilografie, Medalia „Bărbă�ie și Credin�ă” cu care a fost
recompensat, în 1918, un jandarm din Compania de
jandarmi rurali Ialomi�a pentru fapte deosebite săvârșite în
timpul Primului Război Mondial. Redăm mai jos descrierea
și reproducerile decora�iei care provin de la Muzeul
Na�ional al Pompierilor.

Medaliile „Bărbă�ie și Credin�ă”, instituite în 1903, erau
de metal și de trei clase: clasa I de aur, clasa II-a de argint și a
III-a de bronz.

Medalia „Bărbă�ie și Credin�ă” avea forma ovală (35 x
27 mm), cuprinzând, pe avers, în excizie, efigia regelui
Carol I, înconjurată de legenda: CAROL I. REGE AL
ROMÂNIEI; pe revers, în excizie, o ramură de lauri legată
în partea de jos cu o panglică și, pe trei rânduri, inscrip�ia:
BĂRBĂ	IE ȘI CREDIN	Ă/ / .

Panglica era de mătase ripsată, lată de 30 mm și compusă
la mijloc dintr-o dungă de culoare galben deschis, lată de 18
mm, având pe fiecare margine câte o dungă albastră și roșie,
late fiecare de 3 mm.

În urma raportului ministrului de interne, medalia,
înso�ită de un brevet, era conferită prin decret regal,
ofi�erilor și agen�ilor de poli�ie, care în îndeplinirea
func�iunii lor dădeau dovadă de bărbă�ie și credin�ă.
Medalia putea fi acordată și oricărui func�ionar public sau
persoană particulară care ar fi contribuit la men�inerea sau

restabilirea ordinii și siguran�ei publice, ar fi adus servicii
importante poli�iei, ar fi salvat via�a sau avutul unei
persoane punându-și via�a în pericol, sau ar fi săvârșit un act
de bărbă�ie sau credin�ă.

Deși, ini�ial, a fost acordată ofi�erilor și agen�ilor de
poli�ie, func�ionarilor Statului, ulterior a fost conferită și
militarilor care au participat la Primul Război Mondial.

La art. IV din Legea pentru înfiin�area Ordinului militar
de război „Mihai Viteazul” se prevedea: „Pentru faptele
meritorii în timpul războiului se vor conferi atât ofi�erilor
combatan�i, cât și celor asimila�i, Ordinele Steaua
României Coroana Românieiși cu spade încrucișate prin
ramurile crucii, iar pentru gradele inferioare Medalia
Bărbă�ie și Credin�ă, cu spade încrucișate sub ramurile de
laur”. Așadar, în 1916 s-au adăugat spadele încrucișate sub
ramurile de laur, de deasupra medaliei.

A primit Medalia „Bărbă
ie și Credin
ă” cu spade,
clasa a II-a (fig. 1-2): Cristescu Gheorghe, dinplutonierul
Compania de jandarmi rurali Ialomi�a, pentru zelul și
devotamentul deosebit cu care a îndeplinit serviciul de
poli�ie înapoia frontului în timpul luptelor din 1917.

Prezentarea de fa�ă este un omagiu adus jandarmilor
ialomi�eni care și-au servit �ara în Primul Război Mondial.

1Faleristica = disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul
decora iilor (ordine, cruci, medalii i semne onorifice); Dorel Bahrin,� ș Sistemul
decora iilor militare – 2000. Sistemul na ional de decora ii� � � , Editura Economică,
Bucure ti, 2005, p. 11-12.ș
2 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin

Marcu, , Editura Saeculum I.O., Bucure ti, 2000, p. 422.Marele dic ionar de neologisme� ș
3 – organism creat în 1959 prin hotărâreaComitetul Internaţional de Sigilografie
Biroului executiv al Consiliului Internaţional al Arhivelor, în vederea rezolvării unor
probleme practice privind păstrarea şi conservarea sigiliilor şi a stimulării cercetărilor în
acest domeniu. Comitetul a contribuit la dezvoltarea teoriei şi practicii sfragistice,
preocupându-se de uniformizarea terminologiei de specialitate, stabilirea elementelor
necesare pentru descrierea sigiliilor, reunirea eforturilor specialiştilor în vederea creşterii
longevităţii izvoarelor sigilare, elaborarea de studii menite să scoată în evidenţă
importanţa sigiliilor create în diferite ţări; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei.
Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 77.
4 Laur = simbolizează gloria, victoria şi triumful. Este şi emblema nemuririi, deoarece el îşi
conservă verdeaţa, în ciuda rigorilor iernii. O coroană de laur marchează victoria; Cte
Alph. O Kelly de Galway,ʼ Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du
blason, tome I, Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1901, p. 311.
5 Spada = simbolul stării militare, al vitejiei, al puterii. Poate fi aplicată nedreptăţii şi poate
stabili pacea şi dreptatea. De asemenea, spada este şi simbol al războiului sfânt. În tradiţiile
creştine, spada este o armă nobilă, a cavalerilor şi eroilor creştini; Jean Chévalier, Alain
Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori,
numere, vol. 3 (P-Z), EdituraArtemis, Bucureşti, 1995, p. 246-247.
6 Înaltul Decret nr. 2.968 din 26 septembrie 1916, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 42 din
30 septembrie 1916, p. 275-276.
7 , întocmite de VintilăOrdine, cruci i medalii române. Istoric, legi i regulamenteș ș
Ivănceanu, Petre Ionescu, Petre P. Sterescu i C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului,ș
Bucure ti, 1927, p. 137-138; I. G. F. Cricoveanu,ș Codul decora iunilor i al medaliilor� ș
con inând legile, regulamentele i decretele relative la crearea decora iunilor i a� ș � ș
medaliilor de la 1860 i până aziș � ș, tomul VI, edi ie revăzută i completată, Giurgiu,
Tipografia „Ulpiu Stanculescu”, 1928, p. 41-47; C. Flondor, Const. Moisil, Decora iunile�
române ti Enciclopedia României Medaliile iș ș, în , vol. 1, 1938, p. 92; Gr. Constandache,
decora iunile militare române ti� ș �, în „Buletinul Societă ii Numismatice Române”, anii
XXIX-XXXVI, nr. 83-90, 1935-1942, p. 196; Fl. Marinescu, Modificări survenite în
sistemul de decora ii române ti în deceniul patru al secolului XX (II)� ș ș, în „Studii i
materiale de muzeografie i istorie militară”, tom 9, 1976, p. 158; tefan Catone, Neculaeș Ș
Ș ș � șerbănescu, Dumitra cu Bedivan, , Cover, Bucure ti,România: decora ii 1859-1991
1992, p. 23; pl. IX, fig. 27; , autori: Ion Safta,Decora ii române ti de război 1860-1947� ș
Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Editura Universitaria, Bucure ti, 1993, p.ș
131-133; Eugen Calianu, , EdituraDecora iile române ti de la Cuza-Vodă la regele Mihai I� ș
Eminescu, Bucure ti, 2006, p. 32, fig. 44-45, p. 89;ș Cavaleri ai Ordinului militar de război
„Mihai Viteazul”, autori: Eugen Stănescu, Gavriil Preda, Mircea Cosma, Iulia Stănescu,
Sibiu, Salgo, 2012, p. 16; Tudor Alexandru Martin, Katiu a Pârvan, Cătălina Opaschi,ș
Onoarea na iunilor (II). Ordine i decora ii române ti din patrimoniul Muzeului Na ional� ș � ș �
de Istorie a României, Muzeul Na�ional de Istorie a României, București, 2016, p. 98-100;
Lauren�iu-Ștefan Szemkovics, � �Decora ii conferite personalului poli ienesc în perioada
1917-1919 / Decorations awarded to the Police staff between 1917-1919, Editura
Ministerului Afacerilor Interne, București, 2019, p. 33-35; idem, �Două decora ii
decernate unor jandarmi (1917-1918), în „Jandarmeria Română”, nr. 49, decembrie 2019,
p. 78-79; idem, � , în „CercetăriDouă distinc ii onorifice conferite unor jandarmi în 1918
Numismatice”, XXI-XXII, Muzeul Na�ional de Istorie a României, București, 2015-2016,
p. 160, 161; idem, � ș � șDistinc ii acordate grănicerilor, jandarmilor i poli i tilor în perioada
1916-1918, în „Monitor cultural-educativ”, nr. II/2017, Editura Ministerului Afacerilor
Interne, București, p. 21-22; idem, �Distinc ii acordate jandarmilor în perioada 1917-
1919 Distinc ii, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, p. 15-18; idem, �
conferite jandarmilor români în perioada 1917-1919, în „Oltenia. Studii. Documente.
Culegeri”, Seria IV-a, nr. 6, 2018, Editura SITECH, Craiova, 2018, p. 74-76; idem,
Distinc ii onorifice acordate grănicerilor români în 1916� , în „Monitor cultural-educativ”,
nr. II/2018, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2018, p. 18-19 și p. 24, fig.
11-14; idem, � , în „PentruDistinc ii onorifice acordate unor pompieri români în 1919
Patrie”, septembrie 2018, editată de Ministerul Afacerilor Interne, p. 37; idem, �Distinc ii
onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1916-1917, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, București, 2019, p. 31-46; idem, �Patru decora ii conferite unor
grăniceri români, în „Buletin documentar și de informare privind activitatea de prevenire
și combatere a corup�iei”, anul XIII, nr. 1 (24), 2019, Serie Nouă, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, p. 36-38, 45-46; Lauren�iu-Ștefan Szemkovics, Augustin Mureșan,
Distinc ii onorifice conferite grănicerilor români în perioada 1918-1919 Honorific� /
distinctions awarded to Romanian frontier guards between 1918 and 1919, Edit Moroșan,
București, 2018, p. 30-32, 88.
8 Muzeul Na ional al Pompierilor, inv. nr. 3381.�
9 Decret nr. 1.482 din 18 iunie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 92 din 17 (30) iulie
1918, p. 1350.

Lauren�iu Ștefan Szemkovics

Fig. 1-2. Medalia „Bărbă�ie și Credin�ă” cu spade, clasa a II-a.
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banalitatea sărindu-mi în poale...

Eu bat la mașina de scris
potcoave galbene de ceară
pentru îngerii mei fumegoși
cu aripi mov de levăn�ică,
o zi banală-mi sare iar în poale
și ei veneau din mun�i ploioși
ștergînd cu fe�ele ovale
de pe icoane
păienjeniș de îndoieli
și frică.

Mimînd fără succes ceva special,
și această zi își îngroapă-n seară
trifoiul banalită�ii cu trei petale,
eu alerg pe mașina de scris
după iepurii unui poem

zgribulit prin unghere
și zău că m-aș duce stare�
într-o plictiseală cu turle de somn
dacă nu s-ar auzi cînd și cînd pe
aproape
foșnetul de dantelă-n cădere
al rochiei tale...

poemul patriotic al neliniștitului
Arthur, după ce și-a pus ochelari

Pe-o gură de Rai
ca un vapor cu zbaturi
fugit dintr-un muzeu închis de-un veac
pe-o apă leșinată dar clipocind eroic
atunci cînd șansa-i trece
printre urechi de ac,

pe-o gură de Rai
cu miori�e rușinate
că-s tunse sub un soare cu mintea de
copil
străluminînd himere
și fecundînd păcate
prin stîni electorale cînd prinde cîte-un
șpil,

pe-o gură fără zîmbet,
în Rai vopsit cu smocul,
în �ara mea cu zbaturi și cromozomi
șașii,
călare pe-o speran�ă
și neavînd ce face,

poetul moare-ntr-una
și scrie poezii!

baladă veselă pe-o stradă a
triste�ii

Eu sunt balada veselă
scrisă pe-un gard ateu înspre periferie
de-un popă lipovean trecut la sfin�i
în biblia cu beri pe datorie
de sub tejgheaua nop�ilor fierbin�i,

baladă veselă-s euforiei voastre
de-anghesui fi�oasa Europă-ntr-un
maidan
tras la rindea pe-un dîmb cu plopi
apatici
și guvernat spre Apa Sîmbetei doar de
circarul
rotind un euro de piatră drept volan,

eu sunt o formă rară de lumină,
mă știu pe dinafară troglodi�ii
ciobani cu doctorate la pahar,
sunt degustat, prelins ca din greșeală
prin decolteuri cu înalte func�ii,
mă răsfoiește în silabe dom Primar,

mi se dedică majorări de taxe,
mi se înal�ă-n mare-un bust de jad,
sunet cu sunet am intrat în patrimoniul
stradelei triste cu cinci plopi obraznici
și-o fată blondă fluturînd pe-un zîmbet
deasupra por�ii care dă în iad.

vrajă pentru doi

Verzi năluci de-a rostogolul
spulberă pe vînt dantele,
cruda iarbă dă cu banul
pe-o cărare din hrisov,
piatra-n ziduri tăinuiește
rugile-ntrupate-n abur,
visul mișcă prin perdele
psalmi și armonii celeste,
iscodiri cu pleoape mov.

Brusc se surpă sub icoane
tencuielile-aurite
prinse-n la� de vremuri reci,
e-o ciocnire de iluzii:
nu cîștigă nici nu pierde

cel cu poarta larg deschisă
către drumurile-nalte
care dau în beci!

Ne-au rămas doar solzi de sare,
neguri potcovind castele
cu domni�e prinse-n ceara
nelumeștilor iubiri...

Ne-a rămas doar mărun�ișul,
aurul s-a prins de-un soare -
cămătar pîndind sub ploi
pînă cîntecul pătrunde
fier dulceag în cărnuri ude,
taini�ă, sărut cu aripi,
vrajă pentru doi...

pe deasupra lunii mai

Pe deasupra lunii mai, pe-un corb,
Edgar face-o hartă a deşertăciunii,
eu sap cu unghiile-ntr-o lumină,
îi sfîşii miezul pînă dau de colb
şi-arunc sămînţă-n frageda ţărînă;

Edgar mînă corbul într-un vis
uitat pe-o caravelă-n larg de noapte;
era deschisă poarta-n vîrf de cer
şi în jurnalul unui înger
semn de moarte.

Pe deasupra lunii mai, pre limba sa,
Edgar se furişează-ntr-o văpaie;
eu călăresc un corb de tinichea,
nefericit de liber şi necuprins de trist
în cerul meu sub formă de odaie...

ţărmul singurătăţii

Femei cu sufletele trase la mal,
clopotniţe pentru himere,
femei zidind pe dinăuntrul lor
pruncii subţiri ai speranţei,
femei singure
aşteptându-şi bărbaţii coborâţi în larg,
umbre ghemuite-ntre aripi
ca-n ceara luminii de Înviere;

femei de cremene,
coame despletite ale unui strigăt
ca un defileu prin inima mării

ireată-n golfuri ticăitoare,
femei tinere,
sălbăticiuni
cu ager focul buzelor
înflorindu-ţi noaptea
prinsă-ntre cer
şi ce-i dincolo de tăcerea
mistuitoare;

iată sufletele lor -
candelabre,
pajişti de catifea
pentru seara dintâi a regăsirii -,
iată sufletele lor zugrăvite-n alb,
mănăstiri cu pânze
pe-o apă şovăitoare...

dragostea în vremuri de nimic

Iubita mea cu umbra ca un ghepard de
ceară
alunecînd în linişti fumegoase şi în prea
tîrziu,
cuprinde-mă cu cerul înfăşurat pe-o
seară
cînd marea-n joacă pe sub tălpi aprinde
stele
şi luna-şi pune mantie de greieri în
pustiu,

descuie-mă din mine, dă-mi aripi şi o
zare
a cărei limpezime să-ţi ştie pe de rost
chipul înscris de îngeri pe mere
pîrguite,
pe dulcele tău şipot de vorbe cu mirare
în miezul cărora rîvnesc să-mi aflu
post...

Iubita mea cu ochii ca poarta-
ntredeschisă
a unui ram demult visat de flori,
cuprinde-mă-n splendoarea trupului tău
cu vise
şi fă-mă puf de păpădie din cuvinte,
şi fă-mă cîntec pentru dezmierdat în zori

Sorin ROŞCA

Bătaia de adio
În ianuarie, se dete zvon în târg că a murit

Bigi.
Chiar Bigi, craiul și fustangiul periculos,

își găsise obștescul sfârșit, culmea, în patul
conjugal!Avea 81 de ani.

So�ia, Gineta, l-a dus la capela cimitirului,
chemându-și neamul și anun�ând înmormântarea
pe fix a doua zi.

Nicio femeie îndoliată și niciun bărbat
mânios nu i-au stat la căpătâi, doar rudele, și nici
acelea toate...

De ce, Bigi, ce-ai făcut?!...
Preotul George, de la biserica din Volna, a

�inut slujba de înmormântare acolo, în micu�a
capelă, rugându-se cu to�ii pentru iertarea
pacatelor celui dus!

So�ia, Gineta, stând mai retrasă, privea totul
încruntată și încordată, parcă așteptând ceva cu
vădită nerăbdare, nepotrivită celor 78 de ani ai
săi.

Apropia�ii o urmăreau ușor nedumeri�i...
Momentul despăr�irii, însă, i-a dumirit,

privind zbuciuma�i cum Gineta, buna și atât de

nefericita Gineta, apropiindu-se de mort, mai pe
văzute mai pe nevăzute, îi dădu o palmă
zdravănă, șuierând printre din�i: Asta în loc de
adio, netrebnicule, că rău ai mai fost!

Într-o totală tăcere, porniră cu to�ii pe aleea ce
ducea la mormânt.

În doar câteva momente, s-au și format două
tabere: rudele mortului, sus�inând că Așa ceva nu
se poate, nu s-a mai pomenit!, și rudele so�iei,
care sus�ineau că ,Bigi și-a luat-o pe meritate!
gândind câte infidelită�i, certuri și bătăi a îndurat
Gineta.

...Dar Gineta nu se liniștise, șoptind ca
pentru sine: Trebuia să-l fi tras și de păr!

Nepoata, Gabi, o prinse de bra�, încecând s-o
calmeze:

- Lasă-l, nu vezi că-i aproape chel, ce ai?!
-Am!
După , pe marginea gropii,veșnica pomenire

în momentul când mortul era pregătit pentru
coborâre, Gineta, sim�ind că acea palmă nu a
ușurat-o destul, a repetat gestul, de astă dată
curgând trei palme consecutive pe obrajii bietului
mort! Apoi se ridică, zicănd cu năduf: Ahhh...
acum m-am răcorit!

Părintele, realizând abia acum ce se întâmplă,
rămase mut privind contrariat...

Atunci, Mihăi�ă Stoica, nepotul Ginetei,
apropiindu-se de el, îi șopti împăciuitor:

- Lăsa�i-i, părinte!...Așa își iau ei ,la revedere
că sunt sado-masochiști!

Preotul lăsă capul într-o parte și, ridicând
crucea, conchise:

- Tot creștini și ei!
Se auziră voci din grup: Lăsa�i, părinte, că

bine i-a făcut!, : Atunciiar vocea preotului dictă
să-l îngropăm și Dumnezeu să-l ierte!

Mai apoi, cu un gest prin aer, binecuvântă
oamenii, retrăgându-se ușor.

Împăcate, cele două tabere s-au împreunat,
zâmbind ca într-o fotografie de familie.

...Căci, ce e via�a?!
O comedie, iar noi, artiști care-o jucăm... -

cum bine zis-a bătrânul bardAlecsandri!
Și, astfel, s-a mai scris o pagină de istorie

nemaiauzită a târgului nostru, căci de mor�i
priveghea�i de toate iubitele, dornice să le fie
alături și în ultima noapte, sau de femei inșelate
care-și jurau să danseze îmbrăcate în roșu pe
mormântul lor, am mai auzit, dar de

MOR	I BĂTU	I DE NEVESTE, NU!

BALCANLili



12

3 POVESTIRI  CU  ALOGENI
O lume văzută de Răzvan Ciucă Între oglinzi și amintiri,

Vol. I,

Conspecte din căr�ile de joc, Editura Star-Tipp, Slobozia, 2018

VIA�A, CĂRĂRI ÎNTRE VECINI

A fost odată ca niciodată. O fântână mare, rămasă
dintr-o mare, cu ghizduri și lespezi din canarale,
unde urmașii unor corăbieri și-au ascuns poveștile.

Au venit turcii și pe fundul Fântânei mari ( și-au așezatbașbunar)
case mici din tule. Mai târziu, fântâna a secat și, în locul ei, oamenii
și-au făcut cișmele, cu pere�i și jgheaburi din piatră, să aibă de unde
să bea apă, să adape vitele și să-și spele �oalele. Doar glasul hogei,
de sus din geamie, ritualiza și trezea din amor�eală o via�ă care se
scurgea tihnit, ca firul de apă care împăr�ea satul, cu mici bucurii,
așteptări și multe griji.

Bunicul dinspre tata, Andrei, era din Săcel, primul sat de
dinainte de Mărginimea Sibiului. Bunica, Stana, era din neamul lui
Dădârlat, vesti�i meșteri de pălării din Săliștea Sibiului. Bunicul
era înalt, vânjos, râdea doar la sărbători. Bunica, frumoasă ca o
icoană, abia îi ajungea la brâu. Înainte de primul război mondial au
plecat din Ardeal după un loc mai bun, au poposit mai întâi la
Radovanu, în Brăila, apoi au gândit să ajungă în California, dar n-
au avut bani de vapor. Așa că au ajuns în Dobrogea, la Bașbunar,
spre grani�a cu bulgarii. Și, până la moarte, au fost singurii
vie�uitori români într-un sat ochi de turci. Au zidit o cișmea, au
rotit o moară de vânt, au deschis o prăvălie, au pus grâu și vi�ă - de –
vie, iar la Independen�a (Bairam-dede) au ctitorit biserica
ortodoxă.Au croit cărări cu vecinii. Se împrumutau mai mult decât
își știa fiecare graiul.

Iarna le era mai greu să ajungă la Liturghie, la biserica
ortodoxă, cam un ceas de mers. Erau duși cu sania de un vecin turc,
care-i aștepta până după apolis. Când le-a sunat ceasul, trupurile
bunicilor mei au fost spălate de femeia turcului care-i ducea iarna
la Liturghie. Aceiași vecini le-au �inut sărindarele și multă vreme
le-au făcut parastasele.

Și era pe când părin�ii mei, Gheorghe și Lucre�ia, locuiau în
Moldova, pe Valea Trotușului, la Lăloaia, un fel de cartier pendinte
de Comănești, cândva sat de răzeși, cu încă neamuri de gospodari
ca Hanganu sau Margasoiu. Prin 55, tata era maior și comandant al
garnizoanei locale. Pâinea o cumpăram pe cartelă. La școală
mergeam cu cotiere și bazoane pe turul pantalonilor.

Gheorghe, românul din Dobrogea, se împrietenise la
cataramă cu PaulAntal, secui și vesel mai mereu, diriginte de poștă
la Păltiniș, nu departe de pădurea Spânzura�ilor, cam pe unde
Apostol Bologa, fratele lui Liviu Rebreanu, fusese executat și
îngropat în „imperiu”. Se socoteau „vecini”, deși între ei erau
kilometrii buni de drum. La hramuri, că moldovenii �in mult la așa
ceva, ai mei se duceau cu familia de secui, ca o singură familie. Pal
îl învă�ase pe tata ceardaș, tata pe Pal geamparale. Și cântau
bilingv.

La un Crăciun, ai mei au invitat „vecinii” la Lăloaia. Tata
găsise un kil de mânzat și tăiase și porcul de Ignat. M-a pus mama
să cură� mașina de gătit, o „Vesta” nouă, luată-n rate, cu o solu�ie

super, îi zicea „Amor”. „Cură�ă Răzvane, cu dragoste, nu de
mântuială!”. Au venit prietenii din Harghita , cu rachiu de brad și
cu un pom rotat, pe care l-am împodobit împreună. Acum, e încă o
poveste . . . Până s-a mutat în ceruri, Pal, secuiul maghiarizat, ne
trimitea pomul de Crăciun și rachiul de brad. Mă căsătorisem, tata
nu mai era maior (de pe când își depusese carnetul de partid),
mama tot casnică dar Pal își �inea obiceiul.

În sfârșit . . . Nu știam, copil fiind, că în lume mai încap și al�i
oameni, altceva decât români. Pal – baci a zăbovit în dreptul
„Vestei” și, încântat, i-a zis mamei: „Doamna Ciucă, sunte�i
gospodină Mama a lăsat polonicul în oala deca o unguroaică”.
borș, și-a dat jos șor�ul pe care era cusut în urma acului ”Fii tare ca
o stâncă, nu uita că ești româncă”, și-a privit oaspetele de am
crezut că-l ia la palme, și-a scrâșnit: „Pal, nu-�i ui�i stăpânii până
mori?!”

LA  SECUI, ÎN  GAZDĂ

Prin 80, toamna, pe când în Transilvania mai erau codrii
mari de brazi, erau urși și căprioare, mă aflam la
Covasna, la Ozun, lângă Sfântul Gheorghe, împreună

cu prietenul meu, Costică Pătrașcu (azi la Muzeul Satului).
Bătrânul secui, mecanic-lăcătuș, făcuse,Szeplaki Karoly,

pentru stins incendii și pentru irigat zarzavaturi la CAP, o
motopompă cu motor Chevrolet. Căutam unelte pentru ce urma să
fie, la Slobozia, MuzeulAgriculturii. Ne omenea zilnic și, ca să nu-
l uit mi-a dăruit o pălărie de alamă, cu panglici, ac și muscă. A fost
lucrarea sa de măiestrie și declara�ia de dragoste gravată pentru
fata care i-a devenit nevastă; „Tervezte es Heszitestte Szeplaki
Karoly 1920” („Proiectată și realizată . . .”).

Trebuia să ajungem la Sfântul Gheorghe, era pe seară, rata nu
circula, așa că am mers la cârciumă. Am cunoscut atunci doi
oameni care chiar mi-au marcat via�a: șofer la unGabor Szilvasy,
CAP, și Andras (își zicea Andrei!) șef de coloană la IRTA.Tamas,
Amândoi secui. Nu ne-au lăsat la hotel, dormeam la Gabi, mâncam
la Gabi, Tamas îi făcea plinul cu motorină și, uite-așa, umblam
după unelte prin �inutul Secuiesc. Gabi, cu motorină de la Andrei,
și păcălind CAP-ul, ne ducea gratis obiectele muzeale la Slobozia
(„să fim și noi acolo!”). Se întorcea cu porumb cumpărat de la
CAP-urile unde președin�ii erau prieteni cu mine.

Într-o zi am ajuns și la Cernat. Casele românești erau văruite
în albastru, cele secuiești în verde. Cel pu�in știam la ce ușă să
batem. secui, întocmiseră înFra�ii Haszman, Pal și Joszef,
conacul părin�ilor, cândva agricultori și pricepu�i mecanici, un
muzeu etnografic, o impresionantă colec�ie de mașini agricole de
epocă și o școală de arte populare. Șederea s-a întins pe câteva zile.
Beam palincă, și vin de coacăze, mâncam ecologic, șuncă cu
paprika și ceapă roșie, jambon și cârna�i afuma�i. Uneori, seara
târziu, venea o profesoară, o tânără voluptoasă și, într-un col� clar-
obscur, luminat vag de o lampă de „imperiu”, se așeza la pian și
cânta roman�e �igănești.

Fra�ii Haszman împânziseră �inutul cu por�i sculptate și
cimitirele cu stâlpi ciopli�i. Prin rela�ii de „afară” și cu îngăduin�a
autorită�ilor românești, au fost la „izvoare” în Finlanda, la
„neamuri”. Cum să-i acuzi de iredentism? Își găseau timp și,
împreună cu Gabor, șoferul, scotoceam șurile după obiecte
muzeale („să fim și noi la Slobozia”). Moșteniseră o bibliotecă, cu

căr�i vechi, niciuna românească. Ne traduceau și noi luam noti�e.
Din polite�e (?), când ajungeam la Tratatul de la Trianon ne
spuneau că au treburi urgente . . .

CROCHIU  DESPRE  VREDNICIE

Iarna secuilor a ocolit ziua celor 40 de Sfin�i Mucenici de
la Sevastia. La Târgu Mureș, peste 4000 de etnici
maghiari, îmbrăca�i în uniforme paramilitare, au cerut

autonomia �inutului Secuiesc, cu ochii la Mormântul Secuilor
Martiri.

*
Beltiug (Krasznabeltek, Bildegg), o localitate situată în

jude�ul Satu Mare, aproape de râul Crasna. In anul 1086, conform
tradi�iei, Ladislau cel Sfânt, regele Ungariei, înfruntându-se cu
cumanii, și-a priponit tabără la Beltiug. Flamanzi și unguri
vie�uiau locul, dar și Sandrin și Gheorghe, fiii voievodului român
Drag de Beltiug, strănepotul lui Dragoș Vodă. Ighen, Dragul lui
Sandrin și Gheorghe va ajunge să se numească – cum altfel? –
Dragffy de Beltiug. Vrednici fiind, strănepo�ii voievodului vor
primi, la 1412, chiar și dona�ie regală. Vremurile au plouat peste ei
și, ca în psalmi, duh a trecut printrânșii și nu vor mai fi și nu se va
mai cunoaște locul lor.

În veacul al XVIII-lea, în târgul Beltiug, care avea chiar și
blazon (1574 ) și în alte multe așezări din zonă, au sosit coloniștii
germani proveni�i din regiunile de pe malul stâng al Rinului.
Elve�ia, Alsacia, Lorena, Luxemburg și Palatinat, precum și din
Hessa, Bavaria și Suedia. În majoritatea lor, coloniștii erau
înregistra�i și îmbarca�i (cu propriile căru�e) în orașul Șvab Ulm.
Erau agricultori dar n-au primit pământ deoarece s-au stabilit pe
domenii nobiliare. Erau catolici și ascultau slujbele în limba
maghiară. Istoria șvabilor (ei, altceva decât sașii și Landlerii
transilvăneni) încape într-o zicală: „Primilor moartea, următorilor
sărăcia, ultimilor pâinea (Den Ersten der Tod, der Zweiten die Not,
den Dritten das Brot). După ultimul război mul�i șvabi au plecat de
unde au venit. Doar plugul a continuat să are și cărările să se
petreacă. Și au mai rămas căr�i și amintiri cu Nikolaus Lenau,
Johnny Weissmuller („Tarzan”, vi-l aminti�i?) sau Richard
Waldemar Oschanitzky.

Era prin anii 80, când am ajuns pentru prima oară la Beltiug . .
. Viile erau încă așezate în ascultare pe dealuri, într-un amfiteatru
vegheat de o capelă. Sătenii aveau pivni�e cu teascuri și butoaie de
stejar, damigene cu vin și palincă, șuncă afumată și mere. De la
șvabi am învă�at câteva lucruri: că vinul se bea cât îngăduie firea,
sticla desfundată trebuie consumată, și că nu se pune vin roșu peste
vin roșu.

Pe atunci trăiau în sat trei „na�ii” : șvabi, mai mul�i, unguri,
mai pu�ini, și români, și mai pu�ini. Mili�ianul, secretarul cu
propaganda și al�i câ�iva erau români. (A, era să uit, anul trecut m-
am întâlnit cu mili�ianul, care m-a întrebat dacă am citit-o pe Herta
Muller, scriitoarea șvabă care a primit nu demult Premiul Nobel).
Am intrat în curtea CAP-ului. La gazeta de perete, la rubrica
„Fruntași”, era eviden�iată hărnicia „na�iilor” : „Straub Johan
(șvab, n.n.) – (ungur) –fruntaș la arat”; „Feher Istvan fruntaș la
recoltat cartofi”; „Cojocaru Florica” fruntaș la(româncă) –
mobilizarea femeilor” . . .

LA  IERNAT, SPRE  BĂL�ILE  DUNĂRII

„Plecam după hrană, cu tăciuni aprinși în mâini și sare în
desagi, până în Bărăgan și dincolo de el . . . ” (Gheorghe Dumbravă,
din Predelu�, �ara Bârsei, un mocan ajuns moș, dă defini�ia
transhuman�ei).

*
„Mergeam pân' Brăila, la bac – îmi povesteștela părintele

Niculae Puchianu – Moșoiu din Râșnov , de când se apropie de o
sută de ani e nemuritor – urcam oile, căru�a, caii, măgarii și treceam;
mai erau și al�i moroieni : Belu, Arișenii, Negule�, da'Belu trecea de
câte două-trei ori, că avea 5000 de oi.

Ajungeam în baltă și ne instalam, ne împăr�eam treburile :
unul pleca cu oile în porneală, dacă dădea câte un pospai de zăpadă,
dădea cu bâta și scutura bălăriile să poată mânca; altul tăia salcie,
până veneau oile la amiază (tăiau niște palhane la înăl�imea
cheptului), le punea cu capu-nainte și cu cotoarele spre umblatul
oilor, așa cu grijă, să nu facă așchii să rupă lâna. Erau pe baltă și niște
�u�uieni, cu oilii lor �igăi, da'ei nu dădeau niciodată salcie la oi, și
într-un an a fost secetă și nu s-a făcut porumbul și ne-a rugat pe noi
să venim cu oile (vreo sută) și le-am amestecat cu oile și cârlanii lor,
ca să înve�e la salcie.

Primu'an când am fost pe baltă, m-a trimis nea Nicu (frate mai
mare cu trei ani) să aduc apă să hierb fasolea, și când am dat zăpada
la o parte și am făcut gaură în ghea�ă să bag găleata, au început să
sară peștii, de am lăsat și găleată și topor și am fugit. Când am venit
înapoi cu nea Nicu era peștii ca viermii pe ghea�ă, cred că veneau la
aer și la lumină. Toată ziua umblau cojanii cu sacii după pești”.

Povestea curge și ciobanul bârsan, ajuns popă mai târziu, îmi
descrie doct „ din Baltă („să scrii cu B, literăformele de via�ă”
mare”). Observa�ie importantă: până în anii 50 balta și-a păstrat'
morfologia, iar așezămintele pastorale bârsane rânduiala.

„Să-�i mai spui cum am trecut cu oile dincolo de Borcea :
primăvara ploua mult și apa Dunării creștea; și s-a desprins ghea�a
vreo juma de metru de la mal și fra�ii mei au chemat cojanii din'
Măcin, că ei erau meșteri în astea. Au luat roi�ele de la căru�ă (adică
păr�ile laterale, din scânduri), au făcut un pod de la ghea�ă pân'la mal
și a luat măgarul de a�ă (că era cel mai greu) și l-a trecut primul, apoi
berbecul și oile, pe care le dădeam drumul numa'una câte una, la un
timp, să nu fie grele să spargă ghea�a și să nu se-ngrămădească. Vai,

ce gâlci (cârcei) am făcut atunci, de frică, până au trecut toate în
Ghicet. În unele locuri Dunărea nu înghea�ă, că fac peștii vârtej în
apă.

Mare bătaie de cap ne dădeau păduchii ! . . . se făceau pe la
brâu, unde erau cioarecii mai lungi și făceau cute . . . erau ca nisipul
mării ! Puneam un tuci cu apă la fiert, săpan o groapă și puneam
hainele acolo, la opărit, apoi le lăsam să le chiște gerul și le uscam la
foc. Pe noi luam premenele curate.

Greu mai era primăvara, când fătau oile. Unele fătau în
porneală : te opreai, cură�ai mielul de maci, îl dădeai oii să-l lingă,
apoi să sugă o �âră, și-l puneai în desagă pe măgar, că n-aveai timp să
stai de el . . . mai era și-o scroafă cu purcei de casă, dar se sălbăticise
și se învă�ase la miei ! Treceam cu oile peste plete (împletituri de
nuiele peste care se punea pământ, formând pun�i între grinduri).
Dădeam de iarba cea mai bună pe bucata dintre Dunăre și Baltă, pe
privalul Lungoaia.

Dumnezeu, drăgu�ul, mi-a purtat mereu de grijă ! Eram într-o
Vinere Mare, la stână merindele erau pe terminate ; mi-am luat o
bucată de mămăligă în buzunar și am plecat cu oile. Aveam pe mine
gheba (haină de lână �urcană, lungă până-n pământ, pe care o purtau
oamenii mai săraci, bogătașii își făceau cojoace mai scurte). Pe
grinduri salcia nu creștea doar în apă, făcea niște mustă�i cât barba
călugărului, pe sub ele se ascundeau ra�ele . . .Stăteam așa,
îngândurat, zgândărind cu bâta-n apă, că cei de-acolo vopsesc ouă,
fac bunătă�i pentru Paști și eu mă amărăsc cu o bucată de mămăligă.
D-odată, zbârrr, o ra�ă, zburase dintr-un cuib cu doușpe ouă. Am
spart unu și am văzut că n-are pui, le-am pus bine până duminică, că
era și, după Sfânta Înviere, am luat de la stână un tuci, am mulspost
câteva oi, după ce au supt mieii, am fiert laptele, am pus niște mălai,
am spart ouăle și . . . Doamne, ce bine am mâncat atunci !

Nici pe Baltă nu scăpam de ho�i.Avenit la mine un pan�uroi, cu
o mandolină, și-mi tot cânta.Altul, pe la spate, mi-a luat un miel.Am
strigat la fra�ii mei și i-au prins tocmai când mai omorâseră un miel
și-l aruncaseră în scorbură. I-au legat de o salcie cu mieii mor�i la
gât. Plângeau și ne rugau să-i scărpinăm, că se umpluseră de căpuși .
. .

Pe la mijlocul lui mai plecam de pe Baltă. Oile mergeau tare
greu, erau slăbite, fătate, oamenii aveau câmpul semănat. Când se
opreau oile ne puneam să a�ipim și noi, cu capul pe bâtă, sub cerul
liber.

Urcam cu ele la munte, le uneam p-astea din baltă cu alea
cotă�ești (oi care stăteau iarna la odăi, în grajduri, departe de casă).
La munte aveam o ordine la iarbă : cel mai bun loc era pentru

mânzări, cel mai sărac loc, pentru sterpe ; cârlanii mâncau numai
flori pe vârf.

După Sân'Chetru făceam brânza de burduf, telemeaua o
făceam numai la câmpie, că nu rezista. Cașu-l dădeam la cășăria lui
Iubu Mocanu, în Sinaia, el lua brânza și cașul din to�i mun�ii, avea
și-un specialist în cașcaval, din Trăisteni.

Toamna, Iubu Mocanu îi strângea pe stăpânii de munte și pe
boieri (cei care aveau mun�ii în proprietate și îi arendau, la Piciorul
Tătarului, se socoteau și apoi făceau chermeze. Tăiau oi și cântau :
„Mai du-mă, Doamne, o dată/Să hiu cioban cu chica lată/Să
mân'oilii la Baltă . . .”

Mai am un col� de istorie de adăugat, de prin anul 2000, tot de
la preotul iconom-stavrofor Niculae Gh. Puchianu-Moșoiu : „ . . .
era un stăpân de munte brănean – povestea asta am auzit-o când
eram mic – care avea multe oi și își cumpărase pământ la Dunăre.
Stând plecat o vreme bună a agonisit mul�i galbeni. Acasă avea opt
fete, venise vremea să le mărite. Pentru ele trebuia să treacă grani�a
cu aurul agonisit. Cu atâtea avere, un sac mare cu galbeni!, era
periculos să treci de haiduci, de turci, de grăniceri . . . L-a dus mintea
să prindă un taur sălbatic, de peste 500 kg, căci se hrănea când și cât
vroia . . . , pe atunci, în baltă, erau multe animale care se sălbăticeau.
A tăiat taurul, i-a scos măruntaiele și l-a umplut cu fân, iar în fân a
ascuns sacul cu galbeni, l-a urcat într-o căru�ă cojenească, de peste 4
m, a pus doi cai negri lipi�ani, cu coama până-n pământ . . . Când a
dat cu ochii de grăniceri, le-a spus că merge acasă, la copii, cu
animalul sacrificat pentru hrană. Nimeni n-a bănuit că sub părul
lung, de pe burta taurului, stă ascunsă o cusătură care te-ar duce la o
comoară !

Așa a reușit să-și mărite cele opt fete, dându-le zestre, fiecăreia,
câte o salbă pe două rânduri”.

Am transcris povestea părintelui Niculae în Săptămâna
Luminată, tot atunci când am încheiat de citit Via�a păstorului, o
poveste din Lake District, nordulAngliei, de James Rebanks, șocant
de autentică: „Nu există nici început, nici sfârșit. Soarele răsare și
apune în fiecare zi; anotimpurile vin și se duc. Zilele, lunile și anii se
strecoară printre razele de soare, ploaie, grindină, vânt, zăpadă și
înghe�. Frunzele cad în fiecare toamnă și cresc din nou în fiecare
primăvară. Pământul se învârtește în spa�iul infinit. Iarba răsare și
moare în căldura soarelui. Turmele rezistă, mai puternice decât
via�a unei singure persoane . . . Suntem cu to�ii, păr�i minuscule din
ceva rezistent, ceva ce pare solid, real și autentic”.

Ionela Vasilica BRAN
Fragment din lucrarea în manuscris :Transhuman�a bârsană, capete de
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STRĂNUTA�I  STRICT  INTERZIS !

Când un agent patogen se răspândește și
infectează mari cantită�i umane, principiul rămâne
cam același: proștii mor primii și idio�ii... înaintea
lor!

...mun�ii mei sunt plini de zei, printre zmeură și
zmei, când vezi tot ceea ce vrei sau ce nu mai vrei să
vrei... și, judecând puterea de a judeca, trebuie să
urci mai întâi tu cel mai înalt vârf al orizontului... de
aceea eu, cu cât îmi avansez spiralele, cu atât în�eleg
acel mai pu�in, din ceea ce al�ii nu pricep mai
nimic... fără să știe nici ei ce li se prea întâmplă pe
lângă tâmplă... și, fiindcă riscul epidemic e atât de
mare... nici nu mai știu ce zi e azi, parcă ieri a plouat
în geam, dar asta nu înseamnă că ar mai fi trecut
cumva o noapte, o parcurgere sau un an, o via�ă, sau
una dintre ele, groaznic suportate, grav încătușate...
și, ca un pescăruș înfometat, desenez iar pești pe
luciul apei... și, ca o confuzie, printr-o perfuzie, urc,
urc pe căderea cascadei, până în inima pietrei... și nu
încetez de a-mi tot înarma privilegiile rebele!

Cum n-am alte solu�ii sau dilu�ii, le adopt docil
pe cele impuse oficial și mă izolez cât mai eficient în
protec�ia domiciliară. Cerberii ne amendează
panica. Dar, dacă ne solidarizăm social și nu
sociopatic, vom învinge pandemia, mamma mia,
care ne-a făcut pe to�i egali, ceea ce-i o tâmpenie,
fiindcă unii chiar o mierlesc pe rupte, iar al�ii mai
nădăjduiesc să scape cu ventilatoru-n gură: Deces
999 - bărbat 71 de ani din București, confirmat în
25.4, decedat pe 10.05, suferea și de insuficien�ă
renală cronică-dializă, hepatită virală cronică C,
ateroscleroză aortică și a arterei renale. Deces 1000
- femeie 73 de ani Hunedoara, confirmată pe 11.05,
decedată tot în 11.05, suferea și de obezitate
morbidă și de bronhopneumopatie cronică
obstructivă (BPOC). Deces 1001 - femeie 85 de ani
din jud. Bacău, confirmată în 11.05, decedată-n
12.05, suferise deja un accident vascular cerebral
ischemic, edem cerebral, avea și cardiomiopatie
dilatativă, obezitate gr. III, ischemie cardiacă și
bronhopneumopatie cronică obstructivă... ”...alo,
constitu�ionalule, alo, constipatule, ai grijă, bă, de
constitu�ie! Și ce dacă... nu se mai găsește hârtie
igienică?” ...alo, …'ho...nu �i-e destul că ne omori cu
zile? ...ne mai și amendezi, ne min�i, ne amenin�i, ne
umilești, ne mai și ba�i?! ”...alo, Curtea Mar�ială!
...alo, iresponsabilitatea criminală îl omagiază
genocidal pe incapabilul suprem... dezinfecta�i-l,
izola�i-l...!”

Mesajele au o �intă precisă, chiar dacă unele se
mai și bâlbâie: ”...alo, 112!... a că... căzut! fiind
'guvernul lui' c-a că... căzut în capul... cui?” Cineva
postează un mesaj incert: ”...jale, apa-i poluată,
aerul e otrăvit și, după taxe, impozite, facturi, ho�ie,
amenzi... obraznicii ăștia inutili mai vor să și
mănânce pe stomacul gol?” Altul preferă sfidarea
socială: ”...masca, vaccinarea, izolarea, groaza,
teroarea, bestialitatea, distopia, înfometarea...

rarefiază gloata îndobitocită și globalizează
gloabele!” Unul s-a radicalizat: ”...și nu vă mai
achita�i datoriile! unirea tuturor neplătitorilor de
taxe și impozite abuzive e mai eficientă decât orice
protest din stradă!” Cineva pare resemnat, nu și
absent incurabil: „Alertele-C19 devin Urgen�ele-
C20, ce le extind puterile, lor și numai lor, la modul
cel mai profitabil. Pandemia ticăloșilor! Ei își
abuzează demen�ial autoritatea, până la totala
noastră anihilare sub anestezie”...

”...în acest moment, minimizează-�i cheltuielile
discre�ionare sau acumularea de lichidită�i și
cumpără aur”, mă sfătuiește un expert, în condi�iile
unui regim bancar central complet discreditat:
„pune mâna pe bani adevăra�i, până ce economiile
tale nu intră în deriva daunelor cauzate de primari,
guvernan�i și autorită�i din sănătate... valoarea
aurului a crescut cu circa 50% fa�ă de minimul din
august 2018, perturbarea lan�uri lor de
aprovizionare umflă drastic pre�urile, toate cele
necesare se răresc ame�itor, prelucrarea cărnii se
blochează, fermierii nu își pot scoate produsele pe
pia�ă, noul sezon de produc�ie se pierde în cea�ă...”

...în mun�ii mei de sub ape, unirea prin distan�are
socială se realizează foarte ușor, așa că navighez
montan fără încetare, stabilind contacte suficient de
imunizate, conform urgen�elor militare, nelipsit
însă de teama virusurilor internautice, la fel de
nocive, pândindu-mi fiece accesare. Deplin
conștient, renun� la libertate sub controlul din
re�elele globale. Ba chiar accept supravegherea,
autocenzurându-mi opiniile, pentru a nu fi blocat de
Robotul lui Procust.

Ce ciudată mi se pare, azi-14 Mai, sărbătorirea
Zilei Na�ionale a de�inu�ilor politici și postez în
grupurile mele textul acesta: „72 de ani de la
cumplita noapte a lui 14 Mai 1948. Demen�a
comunistă și-a aruncat atunci, în temni�ele și
lagărele ei de exterminare, prima tranșă masivă a
de�inu�ilor politici”. O întreagă cohortă de covidio�i
agresivi se reped asupra mea. Unul dintre ei îmi
trimite niște fotografii, înso�ite de un scris la
repezeală: “Dacă te ui�i la pozele astea, una dintre
ele e cu o armă adevărată, am fost trăgător de elită,
poate te voi căuta să-�i 'mul�umesc'!” Îl cheamă S.
Avram (!) și mă uit pe acoperișul de vizavi, poate-l
zăresc printre antenele 5G, cu luneta la ochi! N-ar fi
prima dată când primesc amenin�ări cu moartea.

Pentru a zădărnici infectarea în masă, ”alertele
și urgen�ele” de tip medieval au devenit dovezi certe
că așa-zisul stat își extinde discre�ionar puterea,
abuzând netrebnic de autoritate până la instalarea
totalei noastre amu�iri. Va fi aproape imposibil să ne
mai recăpătăm controlul democratic asupra
executivului eminamente deraiat. Ei ne reduc
drepturile, refuză să ni le mai recunoască pe cele
încă în vigoare. Poate chiar să declare o Lege
Mar�ială definitivă. Deces 1100 - bărbat 81 de ani
Suceava, confirmat 02.05, decedat în 16.05,
comorbidită�i: neoplasm vezica urinară, citostomă
permanentă. Deces 1111 - femeie 56 ani Argeș,
confirmată 01.05, deces: 18.05, comorbidită�i:
HTA, diabet zaharat, obezitate, neoplasm mamar.
Deces 1222 - femeie, 57 ani Teleorman, confirmare:
14.05, deces: 26.05, comorbidităţi: boală
cardiovasculară, HTA esenţială... deces 1333... dar
lipsesc informa�iile despre cauza reală a decesului
pacien�ilor, prin urmare... din saci menajeri, 2000 de
mor�i slăvesc oficial înalta gestionare fără de
spitale, specialiști, echipament, pruden�ă ori
competen�ă!

Semnalele de alarmă ne sfredelesc obedien�a,
când postările în avalanșă sus�in beneficiile
pandemice, printre care și „expertiza tehnică,
centralizarea datelor și colaborarea strânsă dintre
tirania luminată și public”. O satisfac�ie inerentă
oferă tiraniei luminate chiar cenzura, total
neconstitu�ională, în procesul de identificare a
opiniilor indexate. Iată, încerc să mă integrez în
„restrângerea exerci�iului unor drepturi și libertă�i

fundamentale, ca dreptul de proprietate, dreptul la
muncă și protec�ie socială, dreptul la informare,
libertatea economică...” Adică, ei îmi și specifică
exercitările ce urmează a fi restrânse.

...ca să demonstrez inexisten�a zbaterii în lipsa
parcurgerii, mă folosesc de neurotica turismului
sedentar și de legalizarea izolării, ca libertă�i ale
intimită�ii... și aleg din stagnări doar reîntoarcerile...
mai consider și că sofizmul se înrudește strâns cu
silogismul... atât de strâns, încât spaima copleșește
instinctul, dezinformarea amenin�ă supravie�uirea,
gândul își răpune gânditorul și versul îl infectează
pe versificator!

Monitorizată conform celor mai agresive
laboratoare de schilodire a gândirii, frica isterică de
asasinul invizibil extinde draconic intruziile
executive. Din omul liber, se alege ferfeni�a
animalică și încă nu-i clar dacă mai bântuie sălbatic
doar o gripă foarte severă sau numai un virus
delirant, derutant, în serviciu comandat, căruia i-am
mai făcut cumva fa�ă prin etapele perfec�ionărilor
sale succesive, fără să ne mai fi lăsăt ca acum
victime sigure ale crizelor existen�iale,
devastatoare, și halucina�iilor intermitente ale
mediei, alinia�i în șirul nesfârșit al deposedărilor de
identită�i, speran�e, autodeterminări și proprietă�i,
altfel, niciodată posibile.

...filosofia antisofică, în regim pandemic,
pornește de nicăieri și, parcurgând lipsele din elipse,
ajung mereu în același impas, printr-o exersare
strictă a piruetării din determina�ii, asemenea
filosofului antisof, eșuat sublim în culmea
deduc�iei, printr-o calapodare a capodoperei... și
care dă vina pe limitele exolftalmice, când
diferen�ele întrec asemănările... și deosebirile se
înfundă în distinc�iile profunzimilor sterpe!

Gândim pozitiv la testările negative și ac�ionăm
conform ini�iativelor precedente! Imunizatul
Băsescu a fost scuipat drept în ochi, la Constanţa,
unde participa la deschiderea oficială a Tall Ships
Regatta 2014. Adrian Zglobiu a precizat atunci, de
sub talpa brutelor sepepiste: "După ce a vândut o
flotă, vrea cântece patriotice, poezii?" După încă 6
ani de distrugere în formă continuată, scuipatul
nostru poate deveni eficient mortal. C19 oferă o
strategie colectivă, acumulativă, discretă, la marea
discre�ie! Nu trebuie să-i mai împușcăm lângă
closetul din Târgoviște, nici măcar să le atacăm cu
pietre citadelele mafiote. Efectul Zglobiu e
imbatabil! Și, fără panică, scuipa�i-i! Cu toată
flegma pozitivă, secretată de mizeria în care ne-au
adus. E o stare urgentă de urgen�e! Uni�i în cugetul
ultragiat și-n sim�irile devastate, scuipa�i-i!
Săruta�i-i! Scuipa�i-i!

Remediul savantic, ce își ascunde fatal efectele
secundare, anulează orice vaccin impus, pervers,
pentru eradicarea actualei paranghelii funebre.
Decretele abuzive ocolesc analizele de impact, în
special pe cele mai sensibile dintre protec�iile
noastre standard, cum ar fi sănătatea popula�iei, ca
principală datorie guvernamentală, fără ca nimeni
să plătească pe eșafod pentru criminala lor
impruden�ă, bine mușamalizată. Cine n-are habar de
economie, finan�e, diploma�ie, comer� și nu știe nici
vreo altă meserie trebuie imediat deratizat din
politică!

Izola�i de autoguvernarea corup�iei brutalizate,
plini de comorbidită�i și acută grea�ă, nu mai avem...
nici după ce vomita!

...decesul 1444... decesul 1555... destul, gata,
pornim contra lor, a netrebnicilor! Avem ca aliat
probat pe noul nostru partener strategic și energic,
suprem și inviolabil, imbatabil, globalist și
invizibil!

Sub Coroana Virusului, declanșăm în for�ă
ac�iunea celei mai civilizate reac�ii naturale din
întreaga istorie a marilor descoperiri revolu�ionare:

"Strănuta�i-vă dușmanul!"

Victor NICOLAE



(Fragment)

- Remarc şi această fotografie, care este în sine
o imagine cu totul şi cu totul deosebită, datorită
tehnicii prin care a fost realizată. Tânara din
fotografie seamănă cu soţia dumneavoastră, este
vreo legătură ori mă înşel?

Lucian avu un moment de ezitare, întrebându-
se dacă acest agent a venit pentru a-i vinde
asigurări ori a-i vorbi despre obiectele expuse în
salonul său. Nerăbdarea nefiind o calitate pentru
un bun negociator, reveni cu rapiditate la starea sa
obişnuită, în timp ce noua direcţie a discuţiei nu
era ceva care i-ar fi displăcut. A face o disertaţie
despre arta fotografică era întotdeauna ceva pe
gustul său. Cu o satisfacţie relativ disimulată şi o
voce calmă, accentuând importanţa celor ce urma
să spună, începu:

- Aţi văzut foarte bine. Este una dintre primele
fotografii pe care i le-am făcut Marei, abia ne
cunoscusem. Era imediat după ce a câştigat
concursul Miss Frumuseţe la Facultatea de Studii
Economice din Bucureşti.

- Bine, dar fotografia este făcută în natură, nu
într-o încăpere, se miră Pierre. Cum aţi reuşit
acest joc de umbre şi lumină difuză care, totuşi,
pun în valoare chipul subiectului? Aţi folosit
lămpi speciale?

- Nici vorbă! Este o poveste mai lungă. Era
dimineaţa. Vă interesează tehnica fotografică?

- Mi-a plăcut întotdeauna să învăţ lucruri noi,
iar când fotografiile sunt bune, devin interesat să
aflu cum au fost realizate, confirmă Pierre.

- Aşa este! Fotografii bune, mai bine zis cele
ce ies în evidenţă şi sunt deasupra mediei,
adeseori se realizează cu ajutorul hazardului.
Pentru un fotograf profesionist, această loterie se
poate reduce în bună măsură prin cunoaşterea
unor detalii care joacă un rol important. Aţi auzit
de ceea ce fotografii numesc Golden Hour?

- Drept să spun, n-am auzit.
- Este vorba de primele minute la răsărit. Ori

la amurg. Şi mai precis, vorbim de poziţia soarelui
între minus şase grade sub orizont şi plus patru
grade deasupra orizontului. Tehnic, acestea sunt
specificaţiile precise, practic, nimeni nu le
măsoară. Sunt momentele când lumina este
multidirecţională, totuşi caldă, difuză şi are un
efect magic. Orice fotograf pasionat doreşte aceste
momente, îşi ia aparatul foto şi pleacă la
„vânătoarea” de imagini ce depăşesc banalitatea,
adevăratele unicate, adevăratele... am putea spune,
compoziţii.

- Compoziţii? De ce?
- Pentru că sunt mai multe elemente

fotografice de care trebuie să se ţină cont. Primul
şi cel mai important este lumina. Dacă nu este
lumină suficientă, nu se vede aproape nimic în
fotografie. Cum spuneam, la crepuscul, nu tot
timpul, depinde dacă cerul este înnorat mult ori
puţin, dar de cele mai multe ori găsim câteva
momente bune, cu o lumină difuză complet
diferită, optimă fotografiei. Apoi, indiferent către
ce ne îndreptăm atenţia, mai ales pentru o
fotografie de aproape, mare importanţă are
unghiul. De aceea trebuie făcute mai multe
încercări. Aici, în fotografia cu Mara, era
primăvară, ne aflam într-o livadă de meri înfloriţi,
am fotografiat punând o creangă plină de flori
între obiectiv şi subiect. Am fotografiat „prin”,
cum se spune în jargon fotografic. După cum se
observă, florile de pe creangă nu sunt clare, dar
măresc calitatea imaginii. Lumina îi trece Marei
prin păr, creând o atmosferă magică. O fotografie
trebuie să sugereze o acţiune, să stimuleze

imaginaţia privitorului, să spună o poveste dacă se
poate, să creeze sentimente. De aceea Mara pare
în mişcare şi o parte din voalul ei este ridicat de
adierea vântului. Lasă impresia că se deplasează
către noi. Se apropie. De fapt, se apropia de mine.
Chiar aşa îi spuneam: „Vino la mine!”. Se poate
citi surpriza din privirea ei, ezitarea faţă de
necunoscut care se amestecă cu dorinţa stârnită de
instinct, de aspectul biologic însuşi, care ne
stăpâneşte.

Lucian clipi. Gândi că vorbise prea mult. Iar în
acea secundă de pauză revăzu filmul legat de
prima lor întâlnire şi tot ce a urmat. Cum a fost
ales fotograful concursului de frumuseţe şi nu a
fost deloc uşor. Mulţi au candidat, a fost chiar
tentat de câteva ori să abandoneze concursul, cu
toate acestea, ceva, nu ştia să explice ce, îi şoptea
să nu renunţe, să nu se dea bătut şi să insiste. Să
meargă până la capăt, oriunde va fi acel capăt, şi
să dovedească că este cel mai potrivit, cel mai
bun. În faţa juriului care făcea evaluarea
fotografilor, când au mai rămas doar trei
candidaţi, era pregătit, ca ultim argument, să se
ofere a lucra gratuit, numai să fie el desemnat
fotograful oficial. Nu a înţeles pe moment de ce
era pregătit la o asemenea ofertă ridicolă, lucrase
întotdeauna din două motive bine definite în
concepţia sa: primul erau banii, iar apoi, din
ambiţia nestăvilită de a arăta că este cel mai bun.
În acele momente, nu mai conta decât a doua
motivaţie. Cand a sosit decizia, nu a luat-o ca pe o
satisfacţie liberatoare, ci l-a făcut să-şi spună în
gând: „Abia de acum încolo începem!”. Ce? Nu
ştia, dar simţea că se apropie ceva important. A
urmat concursul de frumuseţe, a făcut multe,
multe fotografii, schimbându-şi poziţia de
nenumărate ori. Tot timpul altfel decât ar fi
fotografiat în mod obişnuit. El nu dorea să fie la
fel ca ceilalţi. Trebuia să fie diferit, un
nonconformist. A consumat nenumărate filme.
Unele color, altele alb-negru. Era pe stilul vechi,
nu ca acum, când poţi lua mii de cadre. La final,
Mara a fost aleasă Miss Frumuseţe. Nu o
cunoştea, se întâlneau prima dată. Ea plutea pe un
nor datorită exuberanţei momentului, toţi cei
prezenţi doreau să-i vorbească, să o felicite şi, de
ce nu, să-i intre în graţii. Balul care a urmat, cu
muzică, dans, mâncare şi băutură, a depăşit cu
mult miezul nopţii. Încet-încet, unii, morţi de
oboseală ori morţi de beţi, au plecat pe la casele
lor. Acesta a fost momentul, ocazia aşteptată
inconştient, să rămână singur cu Mara. N-a făcut
decât să-i sugereze importanţa imortalizării pentru
eternitate a ceea ce era ea, în acea zi, şi nu va mai
fi niciodată. „Timpul trece. Azi eşti prinţesa
frumuseţii! Este momentul să te fotografiez în alt
cadru decât acesta oferit de pereţi de beton,
luminat cu lămpi de plafon, ce-ţi fac umbre şi nu-
ţi pun în valoare frumuseţea naturală. Acest punct
culminat în care te afli trebuie să rămână pentru
eternitate. Vino! Ştiu eu un loc minunat pentru
fotografii şi se apropie răsăritul”. Mara nu a ezitat.
A înţeles că el este, dintre toţi cei prezenţi sau toţi
cei pe care îi cunoscuse, cel care dorea sincer să o
pună în valoare. Poate că nu a fost întocmai
adevărat, poate aşa dorea să-şi imagineze, poate şi
ea se simţea atrasă de el, ori poate era doar
sentimentul că se află lângă un bărbat matur, care
o va proteja şi care avea acel ceva în plus care îl
diferenţia de ceilalţi. Poate toate împreună şi
multe altele. Numai universul ascuns al
imaginaţiei şi logicei feminine ar fi capabil să
explice. Cert este că a acceptat. A fost decizia care
a condus la unirea drumurile lor. „Ocazia nu
trebuie ratată”, şi-a spus atunci Lucian. Îşi amintea
de asemenea, fiecare moment al acelei dimineţi, al
cadrelor luate, al felului cum Mara se lăsa condusă
şi cum el nu a scăpat prilejul să preia poziţia de
conducere. Cât despre primul lor sărut,
continuarea fotografiei pe care o păstra în salon,
nu era cazul să vorbească. Intimitatea se păzeşte,

nu se etalează.
Pierre continua să privească cu atenţie detaliile

fotografiei şi se lăsă convins:
- Într-adevăr, este fantastic! Am simţit asta

chiar de la bun început. Îţi dă senzaţia că fata din
fotografie se apropie în timp ce o priveşti, căutând
ceva cu totul ieşit din comun. Poate iubirea,
prelungi el firul deducţiilor proprii.

Mara se ridică şi, scuzându-se, se îndreptă spre
bucătărie. Se putea sesiza cu uşurinţă emoţia care
pusese stăpânirea şi pe ea. Ochii i se umeziseră.
Toate amintirile tinereţii erau aduse prea repede în
prezent. Dorinţa de a reveni cu mulţi ani în urmă
şi a-şi relua viaţa, altfel, cu avantajele
înţelepciunii câştigate în timp, o prinse în acea
capcană inutilă a regretelor.

Leonard VOICU

(Montreal, Canada)

Escadrile de vulturi
Vin vulturii în cete și împlântă
brăzdarele în mieii de osândă
trage tata cu pușca priviri îndelung
zadarnic
lacrimile nu-i ajung.
Se înserează și peste oraș
se lasă escadrile cenușii
de vulti blânzi cu mieii încă vii.
Ce aer pur și ce miresme dulci
aduc pe aripi vulturii din lunci
și câtă sănătate poartă-n gheare
cad mieii ca o pânză de răcoare
peste orașul roșu de dogoare.
Se luminează brusc și-i totul crud
ca într-un mugur orb migrând spre sud.

Marin LUPȘANU
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SINGUR

SINGURA AMINTIRE NEARSĂ A
SOARELUI

1

Iar se prefigurează o secetă cumplită
şi Proorocul Ilie nu-i de găsit
S-a întrebat de el şi pe la
Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie
însă nimic…
„Cum aşa?” se adresă regele meteorologilor
„Singura amintire nearsă a soarelui –
acest mare prooroc de care au ascultat
în adevăratul sens al cuvântului toate fenomenele cereşti
nu figurează în rândul meteorologilor?
Dacă Ilie s-ar crede unul dintre voi, ar fi vai de lume!”

2

Proorocul Ilie străbătând câmpia pustiită de secetă,
dar de această dată ca turist
şi scriindu-şi memoriile,
se văzu oprit, dar nu din cauza arşiţei,
ci de intensitatea muzei

„Incredibil – tresări regele –
Ilie străbate câmpia fără statut oficial!
Văd doar perspectiva de a-l convinge
să-şi schimbe atitudinea!
Destinul îl presează să-şi scrie nepreţuitele-i memorii!
Proorocul va accepta să întoarcă vremurile în favoarea
noastră
dacă îi vom aranja să facă schimb de experienţă cu
Shakespeare, Eminescu, Heine, Esenin…!”
SINGURA COPIE

Pe perioada stagiului de înger
n-am învă�at nici măcar
procedeul de simulare a modestiei
(singura copie nelegalizată a sentimentelor
acceptată de Dumnezeu)
Luându-mi aripile
Domnul m-a retrogradat
la statutul de om.

Vasile Dan MARCHIȘ
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File de jurnal

2017
Sâmbătă, 9 decembrie
Mi-a trimis Daniel romanul său și dacă tot nu pot

dormi, încerc să-l citesc. E un text „fi�os“, niște
personaje pu�in artificioase, to�i bubuie de deștep�i și
cultiva�i… Sunt la pagina 60…

Duminică, 10 decembrie
Azi s-a anun�at moartea poetului Radu Cârneci

(născut în 1928). L-am cunoscut cu aproape patru
decenii în urmă la Siliștea Snagov, unde avea o casă de
vacan�ă. Eu eram în vizită la Ion Dumitriu-Snagov și
ei se cunoșteau bine. Atunci nu mi-a făcut o impresie
deosebită, abia mai târziu, stând de vorbă și urmărind
mai atent bogata sa activitate, omul a căpătat în ochii
mei cu totul alte dimensiuni. Dumnezeu să-l
odihnească.

Mar
i, 12 decembrie
Am terminat de citit romanul lui Daniel și sunt

pu�in cam derutat. Târziu în noapte îi trimit un e-mail:
„Gata, dă-i drumul. Am isprăvit de citit și-n final

mi-au venit în minte cuvintele Eminescului: «Ah,
organele-s sfărmate și maestrul e nebun». Eu m-am
străduit să rămân un om normal, însă personajele tale
o iau uneori atât de razna, că-�i vine să te lași păgubaș.
Fi-le-ar numele de râs, greu mi-a fost până m-am
obișnuit cu ele. Nu-mi plac prescurtările alea: Ed, Alf,
Dav, Rony…

Lăsând gluma de o parte, după primele 10-15
pagini, care sunt cam molcome, textul capătă ritm, se
simte pulsul, grupul se adună frumos, devine o
societate a deștep�ilor, a gravilor, a sensibililor, mai
ales a ciuda�ilor. Nu prea se vede limpede cam care ar
fi rostul vie�ii pentru ei, deși se filosofează destul în
carte. Fiecare arată cât de multe știe, dar nici unul nu
ne spune cam ce vrea să facă cu ce știe. Sigur, ei
lucrează la o catedrală, dar nu neapărat de dragul
catedralei, ci de dragul cuiva și fiecare se află acolo
pentru că este un profesionist. Lucrul foarte
interesant, după o vreme de stat împreună, de trudă
întru acelaș scop, fiecare devine mai deștept și se
pricepe la toate. Sunt diferi�i, dar seamănă mult unul
cu altul. Prietenia lor naște însă un monstru în final:
solidaritatea din jurul sinucigașului. Aici stau și mă
întreb: oare e posibil așa ceva?

În carte sunt lucruri superbe, foarte multe reușite
de tehnica scrisului și chiar de arhitectură a textului. O
ploaie de metafore, maxime, cugetări, proză scrisă la
centimetru patrat. O concentrare de exprimare care
crează mare tensiune. Rar întâlnești vorbe. Cuvinte
din care sar scântei. O toleran�ă și un respect fa�ă de
celălalt care dau altă dimensiune prieteniei, care nu se
rezumă la plăcerea de a fi împreună, devine nevoie de
celălalt. Ciudat e faptul că nici unul dintre ei, în afara
polonezului, nu are na�ionalitate și nici patrie. Așa ai
gândit, sau așa a ieșit până la urmă? O formulă de
globalizare… Personaje dintr-o lume știin�ifico-
fantastică obligate să trăiască într-o altă lume, cu alte
dimensiuni, ceea ce dă căr�ii o tentă de roman S.F. Nu
știu ce mă face să cred că nu ești pe deplin mul�umit de
cum a ieșit. Î�i simt însă ușurarea că ai scăpat de
obsesie. Cartea asta ai purtat-o multă vreme în tine, ca
pe o cărămidă în traistă și nu aveai curajul să te
eliberezi de ea. Deci, dă-i drumul“.

Duminică, 17 decembrie
Ieri am urmărit o bună parte din ceremonia

funerară a regelui Mihai I, cu numeroase momente
impresionante. Foarte multă lume de-a lungul
traseelor și în locurile unde se desfășurau ceremoniile.
Organizare impresionantă, arătând că putem face și
lucruri frumoase. Atmosferă corespunzătoare. Se
vede că pot sta alături civilizat Johannis cu Dragnea și
Tăriceanu, că ura și vrajba din via�a politică pot fi
înlăturate, că se poate întrona un climat civilizat, că
dezbinarea poate fi înlocuită cu cooperarea întru
binele obștesc. Autorită�ile române, în special
ministerele Apărării și Internelor, merită toate

felicitările. Mass-media străină acordă spa�ii largi
evenimentului.

Impresionează prezen�a unui număr atât de mare
de reprezentan�i ai cur�ilor princiare și regale, veni�i
să-l omagieze pe Mihăi�ă al nostru.

Casele princiare și regale sunt reprezentate la
ceremonii de (reproduc o listă apărută pe internet, dar
nu pot garanta corectitudinea ei):

� Regele Carl XVI Gustav și regina Silvia
(Suedia),

� Marele Duce de Luxemburg;
� Juan Carlos I al Spaniei și regina Sofia;
� Principele Charles de Wels (Marea

Britanie);
� Simeon II regele bulgarilor;
� Regina Anne Marie a elenilor, Principesa

Elena a Greciei, principele Nicolas al
Greciei;

� Principesa Muna a Iordaniei;
� Principesa Astrid, Principele Lorenz

(Belgia);
� Principii moștenitori ai Serbiei Alexandru

II și Ecaterina;
� Principele George al Prusiei, Marele Duce

de Baden, Marea Ducesă de Baden,
Principele Eberhard de Wurttenberg;

� Marele Duce de Braganza (Portugalia);
� Arhiducele Karl al Austriei, Arhiducele

Dominic al Austriei, Arhiducesa
Emmanuella a Austriei, Arhiducesa Maria
Magdalena a Austriei, Baronul Haus von
Holzhausen, baroana Ferch, Arhiducele
Georg al Austriei, Arhiducele Martin al
Austriei,Arhiducesa Katharina aAustriei;

� Marea Ducesă Maria a Rusiei;
� Principele moștenitor al albanezilor,

principesa moștenitoare a albanezilor
Elia;

� Șeicul Rashid bin Khalifa al Khalifa
(Bahrein);

� Regala principesă Rym a Iordaniei;
� Ducele de Vendome, Principesa Chantal a

Fran�ei, Principele Emmanuel Philibert
(Fran�a).

Nu mă pot ab�ine totuși să nu remarc proverbialul
nostru talent de a călca în străchini. Pe toată durata
celor trei zile de doliu, în Parlament, deși s-a �inut o
ședin�ă solemnă de omagiere a regelui defunct, după
minutul de reculegere, s-a trecut imediat la păruială,
având ca pretext lefile justi�iei și bugetul pe 2018. Cei
mai „harnici și activi“ sunt, băie�eii ăia cumin�i și bine
inten�iona�i ai USR-ului, cei care voiau să
primenească clasa politică...

Mizeria este atât de greu suportabilă, încât chiar
și unii dintre cei care o provoacă încep să bată în
retragere. 50 de liberali din organiza�ia sectorului 2 și-
au dat demisia și au trecut laALDE.in corpore

Mar
i, 19 decembrie
. Marea majoritate a celor care au ieșit în stradă în

aceste zile au făcut-o, cred, pentru Omul și Patriotul
Mihai, ireproșabili din toate punctele de vere. A
recunoaște și pre�ui aceste calită�i nu presupun să fi
neapărat monarhist. Nimeni nu a fost deranjat de
faptul că un guvern republican al unui partid de stânga
a o  r g  a  n  i  z  a  t i  m  p  e  c  a  b  i  l
aceste funeralii. Presa străină comentează pe larg, cea
din România caută nod în papură lui Dragne,
Tăriceanu și Tudose… Ludovic Orban a ieșit și a făcut
o declara�ie de-a dreptul golănească. Neavenită mi s-a
părut însă și atitudinea acelui parlamentar pesedist
propunând organizarea unui plebiscit prin care
românii să spună ce vor: monarhie sau republică. Așa
cum neavenită a fost și graba oportunistă cu care
Dragne și Tăriceanu au formulat un proiect de lege
privitor la viitorul statut al Casei regale. În momente
de maximă sensibilizare a opiniei publice un astfel de
gest nu e altceva decât manipulare, încercare de
câștigare a simpatiei monarhiștilor…

Duminică, 24 decembrie
Mă sună Marcel Popa și trăncănim vreo jumătate

de oră. Ne amintim de prietenii noștri Geo Potra,

Benone Șuvăilă sau Tanașoca. Marcel are chef de
vorbă, e mai calin ca niciodată…

2018. Mar
i, 16 ianuarie
Ședin�a Comitetului Executiv al PSD s-a încheiat

prin retragerea sprijinului politic petru premierul
Tudose, iar acesta și-a depus demisia... Îmi pare rău,
dar social-democra�ii, cu frecușurile lor interne, sunt
tot mai penibili. �ara (simpatizan�ii lor) le pune
puterea în bra�e și ei nu știu ce să facă cu ea.

Comitetul Executiv al PSD propune un prim-
ministru surpriză: Viorica Dăncilă, europarlamentar și
președintă a organiza�iei de femei. Rămâne de văzut
dacă și președintele Johannis o va accepta. Dacă da, d-
na Dăncilă va fi prima femeie prim-ministru din
istoria României...

Miercuri, 24 ianuarie
Ultimul număr al revistei Bucureștiul literar și

artistic publică un articol consacrat lui Nicolae
Constantinescu și un grupaj de poezii ale lui Marin
Constantin; citesc cu plăcere și un fel de bucurie,
ambii fiind fierbin�eni de-ai mei. Mă gândesc să
scoatem un volum colectiv (Nicu, Daniel, Marin și eu)
consacrat Fierbin�ilor; ar putea fi interesant.

L-am sunat pe Nicu și i-am spus de articol. Îmi
zice că a găsit o culegere de colinde făcută de
compozitorul Gh. Cucu și publicată de Brăiloiu în
1936. Colindele au fost culese pe teren de elevi ai
Seminarului Nifon din București prin anii 1926-27, în
sate din apropierea capitalei, între care și cele din
comuna Fierbin�i. Îi spun despre volumul acela
colectiv și îi surâde ideea; vom mai vorbi…

Vineri, 26 ianuarie
Ieri a decedat Neagu Giuvara; avea 101 ani. Nu

prea mi-a plăcut. În primii ani după ce a revenit în �ară
a încercat să publice și la Ne-a propusMagazin istoric.
un serial cu Negru Vodă, temă pe care revista o
epuizase printr-un ciclu de articole pe aceeași temă
publicate încă prin 1969 sub semnătura unor
cunoscu�i medieviști. Apoi și-a făcut vad la Editura
Humanitas, care i-a publicat mai multe căr�i în tiraje
mari, pentru că omul scria bine și stârnea interesul prin
năstrușnicia punctelor sale de vedere. El și Lucian
Boia au scormonit trecutul, REINTERPRETÂNDU-
L cu dorin�a expresă de a fi cu orice chip originali.
Specialiștii nu le-au dat replica cuvenită, decât târziu
și sporadic (pe Boia l-a desfiin�at Ionu�-Pop de la Cluj,
pe Giuvara mai mul�i, între care Matei Cazacu),
cititorii plăcându-i însă tocmai pentru caracterul
polemic al căr�ilor lor. Nu știu cât bine au făcut prin
scrisul lor, dar au contribuit, involuntar poate, la
marginalizarea istoriei în manualele școlare și nu
numai.

Sâmbătă, 27 ianuarie
Crăi�a împlinește astăzi 49 de ani. Din prima

clipă copilul ăsta a intrat în via�a mea cu o for�ă care
m-a �inut permanernt într-o stare de veghe. A fost
rezerva mea de iubire și încredere în via�ă și singura
fiin�ă pentru care m-am sim�it permanent dator. Fizic
și temperamental este copia mea fidelă: aceleași
calită�i și defecte, aceleași sensibilită�i, aceeași
capacitate de a îndura triste�ea, dar și plăcerea de a
face bucurii celor dragi. Statornică în sentimente,
matură în modul de a privi via�a, ce i-aș putea dori?
Sănătate și un pic mai mult noroc. Dumnezeu să te
ocrotească, draga mea, la mul�i ani!

Duminică, 4 februarie
Am vorbit cu Marin Constantin la telefon despre

cartea amintită îtr-una din paginile precedente. „Să ne
vedem, să discutăm la concret; în principiu sunt de
acord. Dar poate mai sunt și al�ii care…“ Poate că are
dreptate...

Mar
i, 13 februarie
Mi-a căzut sub ochi o listă cu actualul guvern și,

când număr, constat că din cei 28 de miniștri, 9 sunt
femei. Când văd chemate-n treabă atâtea femei, nu
știu de ce îmi amintesc isprăvile „savantei de renume
mondial“ …

Marian ȘTEFAN

AMINTIRI  DE  IERIAMINTIRI  DE  IERI
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Cu speran�a că lista nu se va opri aici, ultimul de�inător al
premiului este Stefan Walter Hell, fizician german originar din
România (născut în 1962 la Arad), dar emigrat cu familia sa, de
asemenea de șvabi bănă�eni, în RFG, în al doilea an de liceu. Este
director în Institutul Max Planck de Chimie Biofizică din Gõttingen,
membru al Academiei Române, el primind în anul 2014 Premiul
Nobel pentru Chimie (împreună cu Eric Betzig și William E.
Moerner) „pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente cu super-
rezolu�ie”. Ne putem întreba dacă, în ultimele două cazuri, premiile
apar�in României sau nu. Cel pu�in în privin�a Hertei Müller (la data
apari�iei articolului Stefan Hell nu luase distinc�ia), Alina Mungiu-
Pippidi este tranșantă: Nobelul ei nu este și al românilor.

Fapt interesant, cu excep�ia lui Ioan Moraru, niciunul din cei
patru de�inători nu-și mai avea reziden�a în România la data ob�inerii
strălucitului premiu, laurii pentru dobândirea lui revenind Statelor
Unite în cazul lui G.E. Palade și Elie Wiesel, respectiv Germaniei în
cazul Hertei Müller și Stefan W. Hell. Ioan Moraru este singurul
român care, în momentul decernării Premiului Nobel pentru Pace,
pentru anul 1985, se afla pe teritoriul �ării, fără să fi emigrat nicăieri.
În vreme ce americanul și rusul au fost ova�iona�i în �ara lor pentru
performan�a ob�inută de ,,International Physicians for the Prevention
of Nuclear War” (Medicii lumii pentru prevenirea războiului
nuclear) din care făceau parte, Ioan Moraru – liderul de fapt al a
acestei organiza�ii - a rămas un anonim chiar și în ziua de azi, un
articol de presă recent ce aborda problema în discu�ie nici măcar nu-i
amintește numele, dovadă că ziaristul român nu avea cunoștin�ă de
așa ceva. Explica�ia este simplă: la data acordării acestui premiu
pentru Pace, Ceaușescu era acela care spera să-l ob�ină (culmea, deși
România era a patra �ară din lume exportatoare de arme!), iar dacă n-
a reușit el, atunci nu trebuia să se știe că în România ,,Epocii de Aur”
mai există și alte somită�i în afara lui și a ,,tovarășei” sale de�inătoare
a Cabinetului 2. Răzbunarea meschină a conducătorilor destinelor de
atunci ale României a constat nu doar în faptul că presa românească
n-a publicat nimic despre succesul lui Ioan Moraru, ci și în aceea că
medicului român nu i s-a permis să plece la Stockholm la ceremonia
de decernare a premiului. Amintind cazul medicului român
desconsiderat de autorită�ile vremii, scriitorul Paul Goma notează:
,,Numele lui este Ioan Moraru și este un ilustru necunoscut printre
compatrio�i. După ce a primit celebra distinc�ie, a intrat rapid într-un
con de umbră, regimul de atunci neputând trece cu vederea că <<i-a
furat premiul lui Ceaușescu>>.Amurit în 1989, cu trei zile înainte de
22 decembrie, dar a apucat să rămână în conștiin�a studen�ilor și a
colegilor cu care și-a împărtășit pasiunea pentru medicină”.

Cartea Alinei Mungiu-Pippidi abordează problema
fenomenelor negative care blochează promovarea valorilor în
România, precum institu�iile educa�ionale care func�ionează pe post
de fabrici de diplome, plagiat, moguli, democra�ie prost în�eleasă
etc., a căror analiză ne poate face să în�elegem – printre altele - de ce
nu iau românii Premiul Nobel. Trebuie observat că autoarea ia în
calcul cu precădere perioada postbelică trăită de societatea
românească, în care invidia și satisfac�ia de a vedea ,,să-i moară
capra vecinului” sunt puse la loc de cinste, atitudinea familiei
Ceaușescu fa�ă de Ioan Moraru fiind relevantă în acest sens.
Autoarea căr�ii se întreabă: ,,De ce nu stăm bine? În nici un caz
pentru că am avea mai pu�ine calită�i decât aleșii. Lume e organizată
pe distribu�ii statistice normale, deci nu există popoare mai talentate
sau mai pu�in talentate” (p. 18) și mai departe: ,,Nu există în
România, la această oră, viziunea că aceasta e problema noastră
politică cea mai importantă și că, din cauza organizării noastre
sociale, structural diferită de cea din Occident, ratăm sistematic să
producem performan�ă și să promovăm valoare. Aici stă corup�ia
sistemică, nu în darul dat unei infirmiere la spital” (Ibidem). Valorile
care au succedat comunismului nu sunt cele ale societă�ii deschise,
ci tot ipocrizia, oportunismul și intoleran�a. Explicând de ce premiul
Hertei Müller nu este și al nostru, Alina Mungiu-Pippidi
consemnează: ,,Există riscul să nu în�elegem de ce a luat Herta
premiul și de ce, dacă nu îl lua ea, tot nu ne revenea. Asta e important
nu doar pentru literatură, pentru că handicapul literaturii noastre nu
provine din lipsa de talent a românilor. Ci, mai degrabă și pe
românește, din lipsa lor de caracter” (pp.19-20). Diagnosticul pus
este dur: ,,S-a spus despre Herta Müller că nu lua premiul dacă
rămânea la noi. Așa este. Dar nu fiindcă am fi discrimina�i de jurii, ci
pentru că suntem mai buni ca ungurii sau portughezii să descurajăm
sau să distrugem din timp pe oricine ar avea la noi poten�ialul să ia
premiul Nobel. Ac�iunea colectivă rămâne de o excep�ională
eficacitate în a împiedica promovarea adevăratelor valori: în rest nu
produce nici o valoare economică sau socială. De asta, cine știe să se
bucure, bucura�i-vă acum, că nu o să mai luăm alt Nobel pentru
literatură în via�a noastră” (pp. 22-23). Se consideră că situa�ia
noastră e asemănătoare cu aceea a unei școli de provincie, în care
copiii nu sunt răi, ar exista și ceva dotări acolo, numai că în mod
sistematic sunt selecta�i greșit cei care trebuie să meargă să
reprezinte școlile la olimpiadă. Rezultatul este că aceia care ar putea
face mai mult se transferă sau se lasă pe tânjală văzând cum directorii
trimit la concursuri diverși favori�i ca să vadă și ei lumea mare, chit
că regulat pierd acolo, școala rămânând în trista ei provincie, iar noi
n-o să luăm niciodată Nobelul.

Referindu-ne doar la literatură, un alt motiv pentru care
scriitorii români nu au avut șanse la Nobel a fost faptul că operele lor
nu au fost traduse în străinătate, de către marile edituri. Este vorba de
figuri importante de pe scena literaturii din România, Lucian Blaga,
Mircea Eliade, Nichita Stănescu și al�ii. Să nu uităm că aceasta
presupune un efort financiar din partea statului român, ceea ce nu e
cazul nostru. Rușii însă au în�eles importan�a acestui demers și au
tradus masiv operele scriitorilor lor în limbi de circula�ie
interna�ională imediat după primul război mondial, literatura rusă
fiind considerată azi una de prim rang. Cunoscutul estetician Ion
Ianoși relata că a discutat în Elve�ia cu sora lui Thomas Mann și i-a
pomenit acesteia de Caragiale, despre care nem�oaica nu auzise.

Ajuns acasă, poliglotul român a tradus în germană câteva schi�e de
ale scriitorului clasic, i le-a expediat prin poștă în străinătate și a
primit rapid o scrisoare entuziastă: ,,Bine, dar acesta este un geniu
necunoscut!” Caragiale va continua să rămână un geniu necunoscut
pentru al�ii din afara �ării, atâta vreme cât traducerile celor îndritui�i
s-o facă se duc pe promovarea scrierilor în virtutea coteriilor sau
simpatiilor de tot felul...

Idei consonante cu acelea prezentate mai sus au fost anterior
eviden�iate deAdrian Marino (1921-2005), criticul de la Cluj extrem
de dur cu confra�ii săi din literatura română, având despre ei aceeași
părere pe care o avea Emil Cioran despre scriitori : ,,Târfe care se
ceartă pentru același trotuar”. El emite o opinie despre tema noastră
în discu�ie: ,,Ce reprezintă altceva mania morbidă a multora de a
ob�ine cu orice pre�... Premiul Nobel? Listele de propuneri, care se
fac anual, la București, metodă de nonrealism și ridicol imens? De
reac�ia, de extremă vulgaritate și agresivitate, a unui Marin Sorescu,
etern candidat Nobel de altfel, la auzul decernării premiului Herder
(în definitiv un fel de moft)... modestei mele persoane un obscur, un
marginal, un outlaw literar, abia tolerabil – am mai amintit” În
jurnalul său, pe care un ziarist de azi considera că era mult mai
nimerit să-l intituleze ,,Via�a unui om înrăit”, Adrian Marino citează
una din însemnările lui Dimitrie Bolintineanu făcută încă din 1858:
,,Soarta oamenilor de talent, în �ările mici, este amărâtă”, efect al
unui știut complex de inferioritate. ,,Mult mai aproape de noi, în
jurnalele lui M. Eliade și E.M. Cioran întâlnim aceeași obsesie a
handicapului de neînvins al culturilor mici. O carte mediocră apărută
într-o limbă de circula�ie interna�ională blochează și elimină orice
lucrare echivalentă, de aceeași calitate, dacă nu superioară, publicată
într-o zonă fără prestigiu și într-o limbă fără circula�ie. Ea nu are,
practic, nici o șansă” (p. 298). Indiferent dacă ne place sau nu,
situa�ia aceasta poate fi numită ,,colonialism cultural”, iar cultura
română – cu stilul ei de eternă improvizare, integrare prin compila�ie,
mimetism și servilism – nu trebuie să aibă un destin de ,,colonie
eternă”. Iar, mai departe: ,,Cât am detestat, și nu o dată, eternul
servilism românesc, travestit în <<tradi�ionala ospitalitate
românească>>” (p. 304) Considerând că românul are din instinct
voca�ia culpabilizării altora, fără a-și imputa vreodată vreo vină,
Adrian Marino conchide: ,,este absurd să acuzăm pe al�ii de proasta
noastră reputa�ie și imagine culturală externă, total negative” (p.
299). El sintetizează câteva piedici care stau în cale afirmării culturii
române – considerată minoră și provincială - în lume, deci implicit în
tentativa de a ob�ine Premiul Nobel:

1. lipsa ei de prestigiu;
2. proasta reputa�ie interna�ională;
3. obstruc�ia și invidia exilului;
4. indiferen�a, sabotajul, lipsa de tradi�ie și încurajare

internă;
5. lipsa mijloacelor de difuzare și publicitate.

Putem fi sau nu de acord cu radiografia făcută de Adrian
Marino, dar ea explică destule dintre caren�ele care grevează cultura
română, implicit literatura ei, iar dacă dorim să le depășim este
nevoie de un efort conștient de redresare a acesteia. Trebuie să
schimbăm percep�ia negativă despre România și români, adep�ii
principiului ,,lasă că merge și așa”, deoarece în lume ,,avem o
proastă, foarte proastă reputa�ie interna�ională de improviza�ii,
neserioși, șmecheri și profund neonești” (p. 297). Din păcate, trebuie
să constatăm că, deși a trecut un deceniu și jumătate de la trecerea în
eternitate a reputatului dar incomodului critic, continuăm să ne
,,bucurăm” în afara �ării de o reputa�ie negativă, pe toate planurile,
care, în esen�ă, a rămas aceeași și înainte și după 1989, România
continuând să fie ,,oaie neagră” a Europei. Trebuie să-i dăm iarăși
dreptate că, abandona�i într-o zonă gri, ,,suntem împinși, an de an, tot
mai brutal, la periferia Europei” (p. 297). Fie și numai dacă ne
gândim că al�ii concep o ,,Europă cu mai multe viteze”, sau ca să nu
zgândăre prea tare anumite orgolii, o numesc ,,O Europă cu ritmuri
diferite”, de fapt aceeași Mărie cu altă pălărie...

Dacă în zilele noastre e greu să ne apropiem de un premiul
Nobel, e dureros să consta�i că unii dintre oamenii de știin�ă și
scriitori din România care ar fi avut șansa să-l ob�ină în secolul trecut
l-au ratat la musta�ă: doctorul Constantin Paulescu, poetul Lucian
Blaga, academicianul Ștefan Procopiu și Ștefania Mărăcineanu.

Aflat în plină putere creatoare, doctorul Paulescu (1869-1931)
publica în anii 1920 și 1921, în Fran�a și Belgia, mai multe articole
privitoare la descoperirea insulinei, cea care solu�iona vindecarea
diabetului, incurabil la acea dată. Fără discu�ie, premiul pentru
Medicină ar fi trebuit să-i revină, el fiind îndreptă�it să-l ob�ină, dar a
fost ratat dintr-un motiv banal: Paulescu nu a fost propus printre cei
nominaliza�i la ob�inerea lui de niciunul dintre oamenii de știin�ă care
aveau dreptul să facă propuneri! Propunerea pentru premiul Nobel a
venit abia în anul 1923, când acesta a fost atribuit profesorilor
Frederick G. Banting și John J.R. Macleod de la University of
Toronto (Canada), care au recunoscut aportul lui Paulescu, dar au
explicat că românul nu a demonstrat efectul injec�iilor cu pancreină.
Nu are rost să speculăm dacă universitarii canadieni aveau
cunoștin�ă de ceea ce publicase doctorul român și s-au folosit de
rezultatele muncii sale minimalizându-le sau trecându-le sub tăcere:
istoria nu se scrie cu ,,ce ar fi fost dacă”, cert este că pe lista
canadienilor figurează azi un premiu Nobel în plus, ceea ce
echivalează cu unul în minus pentru România. Motivele pentru care
Paulescu nu a fost propus rămân obscure: poate că, la data respectivă,
era un medic cercetător cvasi-anonim, apoi lumea occidentală
(echivalentă cu cea civilizată) n-a apreciat vederile sale de extremă
dreaptă, vădit antisemite. Sigur că, în aprecierea unui om, n-ar fi
trebuit suprapusă activitatea sa de medic eminent cu vederile sale
politice, dar se pare că acest lucru s-a întâmplat și a contribuit la
ratarea unui posibil premiu Nobel.

În anul 1956, când intelectualii marcan�i erau marginaliza�i de
regimul comunist, la ini�iativa lui Mircea Eliade, profesorul Basil
Munteanu, aflat la Paris și Rosa del Conte (devenită ulterior unul
dintre marii eminescologi străini) au înaintat la Stockholm
documenta�ia pentru decernarea premiului pentru Literatură lui
Lucian Blaga (1895-1961). Se părea că marele poet și filosof român
îl va dobândi, dar regimul de la București nu și-a dat asentimentul,
blocându-l pentru că scrierile sale contraveneau ideologie

comuniste, premiul fiind acordat finalmente poetului spaniol Juan
Ramon Jimenez (1891-1958). Nu punem în balan�ă crea�iile poetice
ale lui J.R. Jimenez și ale lui Lucian Blaga, dar se pare că a atârnat
mult în balan�ă faptul că spaniolului îi murise so�ia cu o lună înainte,
considerându-se că premiul Nobel ob�inut ar însemna o palidă
consolare în urma pierderii suferite. E greu de crezut că, la acest
nivel, se operează cu astfel de criterii arbitrare care să aibă în vedere
mai pu�in meritul și valoarea candida�ilor, ceea ce nu înseamnă că nu
au fost utilizate și în alte cazuri ce au stârnit contestări asupra
modului de acordare a premiilor Nobel.

Academicianul Ștefan Procopiu (1890-1972), om de știin�ă de
mare valoare, este fizicianul savant care a calculat în 1921, cu un an
înainte danezului Niels Bohr (1885-1962) momentul cinetic al
electronului (numit și ,,magneton”), ce avea să poarte numele Bohr-
Procopiu. Dar Premiul Nobel pentru Fizică i-a fost decernat în 1922
doar lui Niels Bohr, prietenul său mai mare cu cinci ani decât
fizicianul nostru, pentru că mediile academice române nu s-au
ocupat de formalită�i. Rămâne o palidă consolare faptul că au rămas
cunoscute la nivel mondial ,, efectul Procopiu” și ,,fenomenul
Procopiu”, ratându-se încă un premiu care ar rămas legat de numele
savantului care a lăsat publicate 177 de lucrări știin�ifice.

Vom încheia lista cu Ștefania Mărăcineanu (1882-1944),
membru corespondent al Academiei de Știin�e din România, chimist
și fizician român care, în anii de cercetare în Fran�a, a descoperit
radioactivitatea artificială, iar în 1931 a declanșat prima ploaie
artificială din lume în Bărăgan. Dar Nobelul pentru Chimie în 1935
fost decernat pe aceeași temă so�ilor Joliot-Curie pentru descoperirea
radioactivită�ii artificiale, în a căror echipă Mărăcineanu lucrase un
timp la Paris. Românca s-a plâns ulterior că toată munca sa a fost
folosită de cei doi francezi premia�i pentru un fenomen cunoscut cu
un deceniu înainte în lumea știin�ifică a vremii, iar Irene Joliot-Curie
folosise o mare parte din observa�iile sale de lucru referitoare la
radioactivitatea artificială, fără să men�ioneze acest lucru. E greu de
crezut că savanta noastră ar fi acuzat și și-ar fi apărat cu atâta
vehemen�ă punctul de vedere dacă nu se sim�ea îndreptă�ită s-o facă,
dar singura consecin�ă notabilă a fost izolarea Ștefaniei
Mărăcineanu de grupul de la laboratorul Curie. A fost un alt caz în
care am pierdut un posibil premiu Nobel în condi�ii cel pu�in
suspecte, dovadă că la masa boga�ilor se pătrunde cu greu...

Lăsând deoparte românii care n-au reușit să ob�ină premiul în
discu�ie, să ne aducem aminte că există laurea�i care l-au dobândit în
condi�ii discutabile. Alfred Nobel a cerut ca premiul care-i poartă
numele să fie acordat anual către ,,Orice persoană care își va îndrepta
toate eforturile către consolidarea fraternită�ii între na�iuni, pentru
reducerea sau abolirea for�elor armate și pentru promovarea
congreselor în scopul păcii”. Cu toate acestea, din motive arbitrare ce
�in de servilism politic, emfază sau urmare a unei tendin�e (trend) ce
proslăvește o etnice în detrimentul altora, decernarea premiului
Nobel a fost deseori subiect de prese și scandaluri mai mult sau mai
pu�in bazate pe adevăr. Vom prezenta succint câteva cazuri.

Ex-președintele american Jimmy Carter a primit în anul 2002
Premiul Nobel pentru Pace pentru ,,eforturi neprecupe�ite pentru
solu�ionare conflictelor interna�ionale, implementarea democra�iei
și a drepturilor omului și promovarea dezvoltării economice și
sociale”. Dincolo de limbajul sforăitor ce denotă servilism politic
interna�ional, contestatarii din presă și nu numai au sesizat în acest
act politizarea și exagerarea meritelor unui președinte faimos pentru
neimplicarea în problemele istorice derulate în timpul mandatului
său.

Winston Churchill (1864-1965), prim ministru și om politic
englez, va fi recompensat în 1953 de Comitetul Nobel pentru
activitatea sa literară (?!?), deși era cel mai îndreptă�it să primească
Premiul pentru Pace pentru lucrarea sa intitulată simplu ,,Al doilea
Război Mondial”.

Secundul lui Bill Clinton, Al Gore va primi și el premiul Nobel
pentru Pace (2007), câștigat pentru aducerea în fa�a opiniei publice a
problemelor grave declanșate de procesul încălzirii globale prin
cartea și filmul său ,,An inconvenient truth” (Un adevăr incomod).
Principalele atacuri împotriva laureatului vin din partea celor care
afirmă că Al Gore nu are studii de specialitate în ecologie, toată
cartea sa nefiind decât o compila�ie a muncii și studiilor mai multor
cercetători.

Chiar dacă pot fi găsite destule cazuri similare, vom încheia cu
cel considerat artizanul Noii Ordini Mondiale, Henry Kissinger
(născut în 1923), cel care a primit Premiul Nobel în anul 1973 pentru
încheierea Acordului de Pace din Vietnam. Aceasta în ciuda faptului
că el a instituit campania secretă de bombardamente asupra
solda�ilor nord-vietnamezi infiltra�i în Cambodgia, campanie
intreprinsă în anii 1969-1975. Alte acuze sunt cele referitoare la
implicarea lui Kissinger în declanșarea opera�iunii Condor în
mijlocul anilor 1970, campanie care a constat în răpiri și crime și care
a fost coordonată de americani pe teritoriile Argentinei, Boliviei,
Braziliei, Paraguayului, Uruguayului și în statul Chile. Tot el este
acela care a aprobat invazia militară a Ciprului de către Turcia, aliat
regional de bază al S.U.A. Mul�i analiști politici interna�ionali au
declarat că Premiul Nobel a devenit o distinc�ie fără nici un fel
valoare, odată cu primirea acestuia de către Kissinger.

Deasupra figurilor controversate men�ionate mai sus, să
amintim faptul că marea personalitate indiană Mahatma Ghandi
(1869-1948), poate cel mai pașnic om politic din istorie, nu a
beneficiat de nici un premiu Nobel. Nici Thomas Edison nu este pe
lista câștigătorilor de Nobel, la fel cum pe cea a românilor care au
ratat premiul mai putem adăuga pe Traian Vuia, Henri Coandă,
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Gogu Constantinescu, Ana Aslan,
Ioan Cantacuzino, Dragomir Hurmuzescu și mul�i al�ii.

După cum se poate vedea, problema acordări premiilor Nobel
este și va rămâne controversată. Nu to�i cei care au dobândit unul din
premiile Nobel au primit distinc�ia pe merit, așa cum nu to�i aceia
care l-au pierdut meritau să-l piardă. Până la urmă, suntem oameni iar
a greși este lucru omenesc. Mai rău este când ob�inerea sau ratarea se
datorează unor aranjamente, cumetrii și tendin�a de monopolizare de
către cei puternici. Deocamdată, românii par prea mici pentru un
război atât de mare. Nu ne rămâne decât să sperăm că în viitor va veni
sărbătoarea și pe uli�a noastră. Pentru că, așa cum se încheie un
roman american, ,,Și mâine e o zi!”

Grigore SPERMEZAN

ROMÂNII ȘI PREMIUL NOBELROMÂNII ȘI PREMIUL NOBEL



Cu  mască,  fără mască

Venise iarna și-n gara municipiului-
reședin�ă de jude�, și nu venise cu mâna
goală. Adusese de unde-neunde, de peste

mări și �ări, coronavirusul cela care băgase spaima în
popula�ie, în special în cea inactivă, care, va să zică,
avea timp căcălău să stea, să se gândească, să asculte
la și să se molipsească. Cei care mai aveau câtTeVeu
de cât ceva de făcut, în �ara aia în care, ce-i drept, nu
prea mai era mare lucru de făcut, de-abia dacă mai era
de furat ceva, câte-o ciozvârtă, câte-o șină de cale
ferată, ori vreun baril de petrol, așadar, cei care mai
aveau ori își făceau câte ceva de lucru n-aveau timp să
se înspăimânte, nici să se informeze, ori să se lase
dezinforma�i, contrainforma�i etc.

Ce-i drept, de vreo douăzeci de ani încoace,
oamenii tot fuseseră amenin�a�i cu tot felul de pericole
iminente, ireversibile și mai ales ilariante (pentru cine
avea cap și-l folosea și la altceva decât la uitatul în
oglindă): ba un cutremur prezis de-un mâncător de
materii fecale en-gros, fix la ora 4 diminea�a în nu știu
care zi a cutărei luni din anul X (ce dezamăgire când l-
au depistat pe impostor că umblă cu mâ�a-n sac și
cutremurul la TV!), ba de un previzionat cu mare
precizie sfârșit al lumii, tot așa, cu dată, oră și minut,
ca să știe tot omul când să stea frumos la poză, să se
mortalizeze cu Sfârșitu' lumii, că doar o dată vine el în
vea�a asta. Mai fuseseră și alte amenin�ări: ba
americanii, ba rușii, ba comuniștii (iar!), ba Iliescu
(permanent!), ba spuma mării, ba mama zmeilor, ba
un �unami care începuse pe la al�ii, dar nu se știe când
îi vine cheful să se prelingă încoace și spre noi, ba
meteoritul, ba încălzirea globală, ba topirea
ghe�arilor, ba exploziile solare, ba sarea iodată, ba
spargerea silicoanelor, ba a cardurilor bancare, și
altele și altele, că nu le mai știe bietul om și nu le mai
poate �ine minte. Dar ca spaima asta de virus cu
coroană parcă nu fusese niciuna.

Fiecare își luă, cum putu, toate măsurile de
siguran�ă împotriva dihaniei care băga lumea în
sperie�i mai ceva decât OZN-urile cu tot cu mar�ieni la
bord, unii aflaseră pentru prima dată că trebuie să-și
spele mâinile după fiecare folosire, al�ii, mai catolici
decât papa, își spălară și creierele, și ghetele, unii
spălară putina în �ările calde, auziseră ei că la
temperaturi ridicate nu rezistă dihania aducătoare de
neliniști. În fine, fiecare cum se pricepu. Oooo, dar
măștile! Măștile, bre, alea de care depindea soarta
întregii omeniri. Să-i fi văzut masca�i pe stradă, mai
ceva ca la carnaval! Da' și-n casă, da' și la serviciu, că
nu mai avea nimeni idee cum arată oamenii cu gură și
cu nas, așa cum i-a lăsat Dumnezeu.

Verginica Prozaica (Bă, nu te râde, că nu-i
frumos! Așa o chema pe biata femeie.) stătea în col�ul
cel mai îndepărtat al gării, să nu care cumva să se
lipească și de ea nenorocirea, că și așa avusese o via�ă
de toată fala și de tot falusul, nu era cazul s-o mai aibă
și de tot virusul. Când văzu trenul că se apropie, luă
startul mai ceva decât la Olimpiadă, proba de viteză,
alergă pe lângă el și ajunse sfârșită, în cele din urmă,
să ocupe și ea un loc într-un compartiment, pe care,
din nefericire, nu-l găsise gol complet, așa cum
visase. Dar nici foarte plin, ca să fim corec�i, mai avea
doar un loc ocupat de un tataie cu fa�a numai râuri și
brazde, care mo�ăia cuminte într-un col�, pesemne de
oboseală, că omul nu mo�ăie de odihnit ce e. Hm! Ori
te pomenești că o fi starea aia de somnolen�ă prin care
se manifestă coronavirusul, mama lor de chinezi, cu
cine i-a făcut virusa�i pe lumea asta!

Prevăzătoare, Verginica se așeză în col�ul cel mai
îndepărtat de tataie, își puse încă trei măști la gură și la
nas, peste cea deja existentă, își mai trase și o pereche
de mănuși, apoi răsuflă oarecum ușurată, odată cu
primul scâr�âit al ro�ilor trenului ce se îndrepta înspre
satul ei. Verginica n-ar fi plecat nici moartă din curtea
ei pe niște vremuri de așa restriște, dar n-avusese
încotro, trebuise să meargă să facă proviziile pentru
următoarele cinci luni de zile, cât se preconiza că va
dura posibila carantină în care oamenii vor fi băga�i
dacă nu vor vota cu cine trebuie. Ăăă, asta, dacă o să-i
tăbare coronavirusul, că nu putuse și ăsta să mai

aștepte, până treceau alegerile neanticipate, să
poată vota tot omul, apoi să se retragă în carantină, să-
i lase pe aleși să fure liniști�i. Să lucreze, cum ar veni.
Ah, Doamne, și la ce cozi stătuse, și ce umilin�e
îndurase, ce coate în coaste, ce călcături de picioare,
înghesuieli și jigniri, mai ceva ca pe vremea
împușcatului, când se dădea pâinea pe cartelă, un sfert
pe cap de vită furajată, ori când te duceai la coadă de la
4 diminea�a și î�i lăsai rând cu sacoșele, să apuci și tu
un kil de lapte și, dacă erai norocos, să mai pui mâna
pe două ouă.

Uf, ce vremuri!, rememora Verginica Prozaica,
gata s-o dea în poezie și melancolie, dar, oricât de greu
ar fi fost, parcă n-a fost ca acuma. Și nu mai murea
nimeni, cu toate dudele și corcodușile mâncate direct
de pe jos, peste care se ușuraseră câinii satului, nici nu
se spăla lumea pe mâini ca acuma, că de unde atâta
apă, iar săpun nu se găsea; care era mai ajuns, făcea
săpun de casă, dar ăla era păstrat pentru zile mari.

Șirul cugetărilor sensibilo-filosofice îi fu
întrerupt de o tuse măgărească, ocazie cu care Vergy
își aminti de dușmanul de clasă, în persoana lui tataie,
cum l-o fi chemând, cu tusea lui de rahat cu tot! Tataie
tușise așa ca tot nesim�itul, fără mână la gură, fără
batistă, cu to�i stropii lui de salivă arunca�i prin
compartiment. La această viziune apocaliptică,
Prozaicei Verginica îi veni să leșine cu toată fiin�a ei,
dar se râzgândi de-abia în ultima clipă, când se văzu
cu ochii min�ii într-un tablou și mai de spaimă, cu
tataie aplecat asupra ei, trăgându-i palme și
resuscitând-o cu respira�ie gură la gură și
coronavirusul pândind dintre din�ii lui mai mult lipsă.
Feri, Doamne!

Cum tataie, purtătorul vinovat de
coronavirus, dădea semne de trezire, Vergy îl
admonestă să-i meargă gripa:

- Bre, matale nu știi să tușești în cot?!
- În ceee, păcatele mele?!, făcu acesta ochii

mari și mai trase o tuse cu precipita�ii spre biata
victimă sigură.

Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, deodată, ca-n
filmele de groază, se deschise ușa și apăru controlorul
de bilete, alt nesim�it, fără mască la gură, fără mănuși
în mâini și cu virus la purtător. Până aci îi fuse
Verginicăi, căreia deja i se umpluse paharul de la tusea
lui nea corona:

- Dumneavoastră de ce nu purta�i mască? Și
cum îndrăzni�i să cere�i biletele la control, când din
atâtea mâini se poate propaga nenorocirea de virus...

Mai adăugă și alte vorbe de dojană, dar nu se mai
auziră, fiind înecate în plânsul obidit, trimis în eter
ni�el cam for�at, printre lacrimi amare și sughi�uri de
sub mască. Controlorul, impasibil și sătul de lec�ii de
dirigen�ie, îi răspunse în lehamite:

- Dacă nu da�i biletul, vă asortez și niște cătușe
la masca aia și la mănuși.

Ofticată și nerăcorită, Verginica scoase o pensetă
din buzunar, îi desfășură tifonul în care era înfășurată
și cu ea apucă biletul din buzunarul celălalt, și astfel îl
întinse controlorului.Acesta îl luă repezit, îl tăvăli din
greșeală și ni�el pe jos, îl compostă, apoi îl înfipse la
loc în penseta salvatoare.

Scăpată de insensibilul controlor, fiindcă nu prea-
i mersese cu acesta, se ocupă în continuare de tataie,
acesta părând mai vulnerabil, măcar și pentru vârsta
sa înaintată.

- Să nu-mi spui – zise în�epată – că matale nu �i-
e frică de coronavirus!

- De cine să-mi fie frică?
- De coro-na-virus! N-ai auzit la televizor?
- Eu nu știu, tată, cine-i ăsta, iar la televizor n-

am timp să mă uit, că altfel rămâne pămânu' pârloagă,
da' oricine-ar fi, să-i spui că pe mine, după ce-am
trecut prin două războaie, nu mă mai sperie nimeni și
nimic. M-au mâncat păduchii, am băut apă stătută din
urmele copitelor, am văzut oameni cu ma�ele scoase,
am stat în fa�a tunurilor rusești, ce crezi tu și
corozivusu-ăsta al tău că mă mai poate speria? Și de ce
mi-ar fi frică? Ce-mi face ăsta, cum îi zici, mă
mănâncă?

- Păi nu te mănâncă, dar te omoară!
- Hă, hă!, râse tataie cu o vitalitate neașteptată,

dacă l-ai fi judecat după vârstă și după mo�ăiala de
mai-nainte. Hă, hă! Asta-i bună de tot. La vârsta mea,
e cel mai bun lucru care mi s-ar putea întâmpla. Că
doar n-oi trăi cât cioara și n-oi împără�i pământul.

- Dar câ�i ani ai, tataie?
- Nouășopt împlini�i, am pornit pă nouăjnouă.
- Î�i convine! Da vreau și eu s-ajung la anii ăia,

așa că dă-te mai încolo și închide focarul de infec�ie,
pune cotul la gură când tușești și, în general, nu te
atinge de nimic pe care aș putea să-l ating și eu. Ai
în�eles?

În�elesese. Se retrase cu lehamite și se făcu și mai
mic în col�ul lui, privind cu milă la femeia din fa�a sa,
gândind că, dacă așa leșinoase ar fi fost și femeile din
vremea lui, s-ar fi ales praful de tot și de toate, degeaba
ar fi câștigat ei războiul cu arma-n mână, dacă ele,
acasă, ar fi dat ochii peste cap la cea mai mică
sperietură.

Trenul opri în haltă, sta�ionă un minut, cât să
coboare Verginica, apoi se tot duse, ducându-l și pe
tataie, cu tot cu virușii lui. Ar fi trebuit să coboare și el
tot acolo, dar se gândi să n-o sperie și mai tare pe
femeia cu care călătorise, o să coboare în gara vecină
și se va întoarce acasă pe jos. A venit el pe jos de la
Stalingrad... așa că cinci kilometri erau floare la
ureche, chiar și la vârsta asta înaintată.

Ajunsă acasă, unde, în sfârșit scăpase de stresul
călătoriei cu multiplele sale pericole pândind la tot
col�ul, pe Verginica o aștepta o surpriză de zile mari.
Fiul ei tocmai se întorsese din Italia, unde era la
muncă, dar nu venise nici el cu mâna goală: îi adusese
și o mândre�e de chinezoaică, brunetă și minionă, pe
post de noră. Acesta ar fi trebuit să fie un final fericit,
dar, cum era de așteptat, pe biata Vergy a curentat-o
pericolul coronavirusului lovind năpraznic din cap
până-n picioare, din Italia, din China și din toate
păr�ile, apoi deodată dădu ochii peste cap și leșină, iar
autorul nu mai avu răbdare să tragă cu ochiul pe
fereastră, să vadă ce se-ntâmplă.

Și-a încălecat pe-o șa și v-a spus povestea-așa. Iar
la nas și-a pus o mască, de Covid să se ferească.

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 26  februarie 2020

Orașul cu trei felinare

și o roată bolnavă mintal

vreau să-�i povestesc iubito
despre orașul cu trei felinare
și o bancă uitată în parc
unde în fiecare zi primeam o gogoașă
și de atâta fericire plesneam

despre orașul unde
specialiștii în administrat
supozitoare în urechi
se înmul�eau alarmant
iar trupurile noastre se zvârcoleau
pe o frunză neîncetat
până când diminea�a a explodat
în bucă�i mari de lumină
și dintr-odată s-a înnoptat

despre orașul în care șeful
sec�iei de reparat timpul
era mereu cu degetul arătător
îndreptat spre o cisternă cu apă
sau către umbra mea cocârjată
de om că�ărat pe conștiin�ă și soartă
ca pe o cocoașă
dar de cele mai multe ori arată
către femeia călare
pe o motoretă carpa�i
din pântecul căreia �âșneau la viraj
ceasuri cu pendulă și cuc
până într-o zi când șeful de post
a interzis berea și negrul de fum

î�i voi povesti
mai ales despre ambulan�a bor�oasă care plimba
în jurul spitalului universitar
o roată cu ciucuri bolnavă mintal

Petre Ioan CRE	U
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Virusul iluminării şi ADN-ul asiatic

(Din volumul "Şoaptele nemuririi" Ed Orfeu 2013)

Grecii îi considerau pe romani drept barbari, romanii
considerau popoarele năvălitoare ca barbare, iar chinezii din
Vechea Chină îi considerau pe cei din Occident ca fiind barbari,
adică NECUNOSCĂTORI, NEŞTIUTORI şi au hotărât să îi
INIŢIEZE, în schimbul unui oarecare TRIBUT, un fel de TAXĂ
DE INIŢIERE.

Şi de acum o să vorbim despre ceea ce nu am învăţat la
şcoală sau am învăţat pe dos!

ILUMINAŢII ŞI ILUMINIŞTII din Europa secolului XIII-
XIV, proaspăt ieşită dintr-un obscurantism, după prăbuşirea
Imperiului Roman, au apărut ca urmare a a valului de
informaţii şi de cunoştinţe aduse din Marele Imperiu
Chinezesc, care se afla la apogeul puterii sale.

„ArcaAlianţei” era condusă deAmiralul ZHENG HE, aflat
în fruntea unei flote imense.

Mărturie stă o carte, care pur şi simplu îţi ia răsuflarea prin
dezvăluirile extrem de bine documentate pe care le face şi te
face să te întrebi „de ce Dumnezeu ai mai pierdut timpul la
şcoală învăţând doar baliverne? Cui foloseşte?” Istoria trebuie
rescrisă!

GAVIN MENZIES, fost ofiţer în flota MARINEI
REGALE BRITANICE din Orientul Îndepărtat este autor a
două cărţi de mare răsunet: „1421 – Anul în care China a
descoperit lumea” şi cartea de care vorbeam mai sus „1434 –
Anul în care China a aprins scânteia Renaşterii Italiene, ultima
fiind publicată în limba română în 2009, la editura HOUSE of
GUIDES- ( )-www.houseofguides.rom

O idee de bază o reprezintă faptul că MONDIALIZAREA
despre care se spune că ar fi o emanaţie a unei grupări secrete de
ILUMINAŢI îşi are originea de fapt în Imperiul Chinez al
dinastiei MING care dorea să impună pe întreaga Planetă o
armonie de tip CONFUCIANIST, împrăştiind sămânţa
cunoaşterii celei mai avansate în întreaga lume, în scopul
civilizării ei.

În secolul al XIII-lea, chinezii ajunseseră la Polul Nord şi
Polul Sud, înAntarctica, vizitaserăAmerica de Nord şi de Sud şi
aveau hărţi ale Pământului de o precizie excepţională, ceea ce i-
a ajutat mult în expediţii.

Combinaţia dintre transferul masiv de cunoştinţe noi
dinspre China spre Europa şi faptul că totul s-a petrecut într-un
interval de timp foarte scurt, a fost ceea ce a declanşat revoluţia
numită Renaştere, geneza civilizaţiei şi culturii europene
moderne.

În Lumea Nouă, în care europenii nu s-au dus la
întâmplare, ci ghidaţi de hărţi foarte precise „aceştia au găsit un
sistem comercial internaţional creat de chinezi, arabi şi indieni.
Sistemul se bazează pe schimbul de produse chinezeşti contra
materiei prime provenite din toate zonele lumii. Când China a
părăsit scena lumii acest sistem de comerţ avea să rămână la
dispoziţia Europei.”

În descrierile atribuite primei părţi a dinastiei MING,
Roma era botezată LUMI, de unde s-a format mai târziu
denumirea de IL LUMI NATO. Comerţul cu mărfuri şi
informaţii reprezintă noua armă a globalizării economice,
metodă de cucerire „paşnică” şi de impunere a tipului nou de
Ordine Mondială! Deci, nimic nu e nou sub Soare!

La urcarea pe tron a împăratuluiYONGLE (ZHU DI) a fost
finalizată o enciclopedie masivă – YONGLE DADIAN care a
fost adăpostită în Oraşul Interzis, nou construit. Trei mii de
învăţaţi lucraseră ani la rândul la compilarea întregii ştiinţe a
chinezilor.

Până şi triunghiul „lui PASCAL” era inclus în Yongle
DADIAN cu multe secole înainte de a se naşte PASCAL.

În vremea dinastiei HAN (25-220 d. Hr.) topografii chinezi
foloseau COMPASULşi ECHERUL.

În sec. al III-lea foloseau tri-gonometria triunghiurilor cu
unghi drept şi în sec. al XIV-lea se serveau de „toiagul lui
IACOV” pentru măsurarea înălţimilor şi a distanţelor. O parte
din această enciclopedie se află la Universitatea Cambridge
unde a scăpat de o Revoltă – numită a Boxerilor – şi mai recent
de Gărzile Roşii ale lui MAO care au ars toate cărţile valoroase
pe care au putut pune mâna.

În sec. al XIV-lea, amiralul ZHENG HE conducea o flotă
de peste 2.000 de nave, adaptate vântului de peste ocean. Cu
zeci de amirali secunzi, a debarcat în viaţa sa în peste 3.000 de
ţări.

Citez din cartea lui GAVIN MENZIES: „El comanda o
flotă magnifică – magnifică nu doar prin capacitatea ei militară
şi navală, ci şi prin încărcătura pe care o purta – bunuri
intelectuale de mare valoare şi complexitate. Flota depozita
jumătate din ştiinţa lumii.În plus ZHENG HE avea şi ofiţeri
bine educaţi (de naţionalităţi şi confesiuni diferite) care, prin
intermediul translatorilor,puteau comunica cu conducătorii
ţărilor străine în care ajungeau, în 17 limbi diferite, printre care
arabă, persană, hindi, tamil, swahili şi latină.

Flota lui ZHENG HE semăna cu o universitate plutitoare şi
probabil că biblioteca sa era mi bogată decât cea a oricăreia
dintre universităţile lumii de la vremea aceea.” Închei citatul.

Dar, unde este multă ştiinţă, este şi multă suferinţă!

Pe lângă mătăsuri, porţelanuri şi alte mărfuri „fine”, flota
transporta şi o altă marfă – mii de sclave asiatice, care erau
concubinele echipajului până în porturile de destinaţie unde
erau „date cadou” sau vândute la târgurile de sclavi. La
întoarcere spre China, se aduceau sclave din alte zone. Acest
transfer permanent de femei a dus la un amestec genetic între
Orient şi Occident. Femeia era o armă „biologică”!

Rămase pe coastele Dalmaţiei, de unde ZHENG HE angaja
marinari croaţi pentru drumurile pesteAtlantic, în Lumea Nouă,
aceste sclave asiatice, de tip mongoloid, au lăsat craoţilor o
moştenire genetică dovedită activă şi până în zilele de astăzi.

Se spunnea că „nu există pe lume oameni mai bogaţi decât
chinezii”. Statele papale şi Bagdadul trimiseseră deja tribut
către China dinastiei Ming, în timpul împăratului ZHU DI.
Regatul din MECCA a trimis o delegaţie pentru a plăti tribut
Chinei, după vizita din 1414 a lui ZHENG HE şi sultanul însuşi
a trimis în dar un LEU, special pentruAMIRAL.

Între suverani exista şi un schimb de sclavi!
Citez: „Regele Chinei i-a trimis sultanului (INDIEI) o sută

de mameluci şi tinere sclave şi cinci sute de bucăţi de ţesătură de
catifea. Sultanul (INDIEI) l-a răsplătit cu un dar şi mai bogat: o
sută de sclavi, o sută de cântăreţe şi dansatoare hinduse”. Închei
citatul.

Cu câteva secole înaintea lui ZHENG HE, delegaţii
comerciale făceau transporturi de mărfuri între Cairo, Persia,
India şi China. Ele erau conduse de KARIMI, un grup de
neguţători iudei din Egipt. CAIRO era cel mai mare port al
lumii unde se ajungea prin canalul dintre Marea Roşie şi Nil.

Se pare că prin sec. al XIV-lea, Cairo, numit HORMUZ,
beneficia de o climă generoasă, cu toamnă şi iarnă. Regatul
MOSILI era Egiptul, iar regatul JIEGANTOU este identificat
cu portul Alexandria, fiind o transcriere chinezească a
denumirii arabe ZUILKARNAIN, pe care arabii o foloseau
pentru a se referi laAlexandru cel Mare.

În 1408 e.n. ZHENG HE făcea următoarea descriere:
„Există aici un oraş uriaş construit din piatră, dimensiunile
pietrelor pot fi comparate cu cele folosite la mormintele
Împăratului dinastiei QUIN. Volumul piramidei care este
mormântul Împăratului Quin este aproape identic cu cel al
piramidei de la GIZEH. Piramida Quin are o bază mai mare, pe
când piramida GIZEH este mai înaltă.”

Comerţul şi religia sunt strâns legate în Islam. Ceea ce le
oferă comercianţilor mult prestigiu este faptul că MOHAMED
a fost negustor. În centrul oraşului islamic se ridică
MOSCHEEA zilei de VINERI. Alături se află MEDRESA –
locul unde se învaţă legea şi teologia islamică, iar în jurul celor
două se întinde BAZARUL, cu hanurile şi CARAVAN-
SERAIURILE sale, unde se odihnesc negustorii, îşi hrănesc
cămilele şi îşi depozitează mărfurile în siguranţă.

Statutul comerciantului este evidenţiat de distanţa la care
magazinul său se află faţă de MOSCHEE. Pe primul rând se află
magazinele de parfumuri, mirodenii şi tămâie, urmate apoi de
cele ale negustorilor de aur şi ale argintarilor. În piaţa centrală se
desfăşurau tot felul de distracţii: dansatori, povestitori,
îmblânzitori de şerpi şi urşi etc. Dincolo de bazar, locuinţele
erau aşezate haotic, împărţite după rasă şi religie.

În CAIRO trăiau străinii, iar egiptenii ALBI băştinaşi,
felahii, trăiau în delta şi în Valea Nilului. Cei cu pielea albă erau
înalţi şi trăiau într-o societate foarte dezvoltată în domeniile
literaturii, cunoştinţelor medicale, astronomiei, artei şi tehnicii,
mult superioară faţă de societatea celorlalţi „barbari” din apus.

Fondată în anul 970 e.n. Moscheea zilei de vineri, AL-
AZHAR, este legată de cea mai veche universitate a lumii. Timp
de peste o mie de ani, Universitatea AL-AZHAR le-a oferit
studenţilor musilmani din întreaga lume cazare gratuită şi o
analiză teologică aprofundată pe teme precum Coranul, legea
islamică, logica, gramatica, retorica, astronomia şi ştiinţa.

Timp de secole, în zilele de vineri, moscheea a fost
arhiplină. Toţi bărbaţii sunt egali în islam şi nu există locuri
rezervate pentru aristocraţie, mantalele aurite stau alături de
halatele umile.

Citez: „În interior, AL-AZHAR seamănă cu catedrala
SOUTHWARK din Londra, dar ceva mai austeră şi nu chiar aşa
de înaltă. Studenţii în robe, aşezaţi între coloanele de marmură
cenuşie, ascultă învăţăturile predate de un imam bătrân şi
înţelept, urcat pe un scaun înalt (catedra).

Uniformele universităţilor din Oxford şi Cambridge au fost
copiate după îmbrăcămintea purtată de studenţii islamici.”.

Muezinii, care chiamă pe credincioşi la rugăciune, de cinci
ori pe zi, din turnurile de rugăciune, sunt aleşi din rândul
nevăzătorile, ca să nu vadă ce se petrece jos, în interiorul
caselor, unde femeile umblă fără văluri.

Populaţia din Cairo este poliglotă şi din cauza căsătoriilor
mixte ale egiptenilor cu descendenţii cuceritorilor şi ai
negustorilor sudanezi, armeni, evrei, georgieni, persani, nord-
africani şi indieni, în zona oraşului este greu să mai găseşti
astăzi un egiptean „pur sânge”, Cairo era un magnet pentru toate
popoarele islamului, inclusiv pentru ZHENG HE care, chinez
fiind, îmbrăţişase religia islamică.

La sfârşitul Evului Mediu era centrul mondial al celor mai
importante mărfuri comercializate la nivel internaţional – aur,
mirodenii şi parfum.

Bazarul de mirodenii şi locul parfumurilor legendare!
Egiptul rămâne o sursă pentru multe din esenţele folosite

de casele de modă din Franţa, care păstrează reţetele
tradiţionale: alcool în proporţie de 1 9 pentru parfum, 1/20/
pentru apa de toaletă şi 1/30 pentru apa de colonie.

Comerţul cu mirodenii cu Orientul, tranzacţiile făcute prin

Cairo, au fost piatra de temelie a bogăţiei veneţiene. Respectând
cu stricteţe ciclurile vânturilor musonice, pe Oceanul Indian se
deplasau nave uriaşe din flotele chinezilor şi arabilor.

La Cairo exista o importantă colonie chineză, iar într-un
mare port chinez exista un important cartier arăbesc.

În bazinul Mării Mediterane, flota Veneţiei deţinea
supremaţia, dar galioanele veneţiene – vase rapide şi uşoare, în
nici un caz nu se puteau aventura pe Ocean. Cele trei mari
puteri maritime ale Europei erau, la acea vreme – Genova,
Veneţia şiAragon. (sec. al XIV-lea).

Citez: „Avuţiile Veneţiei îşi aveau rădăcinile în cucerirea
Bizanţului. În 1204 fusese organizată o Cruciadă pentru
ocuparea Ierusalimului. Finanţarea acesteia a fost greu de
obţinut, până când dogele Dandolo s-a oferit să-i sprijine pe
cruciaţi, cu o condiţie: în drumul lor spre sud, aceştia trebuiau
să cucerească Zara (ZADAR) din Croaţia. Cruciaţii s-au
declarat de acord, transformându-se astfel în mercenari. Atât
pentru Veneţia cât şi pentru cruciaţi, ispita de a cuceri Bizanţul
s-a dovedit irezistibilă, iar aceştia au declanşat jaful asupra
capitale creştinătăţii ortodoxe, un jaf comis de către alt stat
creştin. Atunci când a căzut Bizanţul, imperiul a fost împărţit
între învingători. Partea obţinută de veneţieni, simbolizată de
cei patru cai de bronz şi marmură de pe faţada bazilocii San
Marco, cuprindea insulele şi porturile Bizantine de la Marea
Neagră până la Marea Ionică!

Veneţia controlaAdriatica. De-a lungul coastei Dalmate a
construit „Veneţii” miniaturale, porturi modelate după cele
veneţiene, cu câte o catedrală, o piaţă centrală şi promenadă
de-a lungul coastei maritime.”

ZENG HE soseşte în Mediterana la începutul anului
1434, lasă sclavele la Veneţia şi ofiţerii continuă călătoria la
Florenţa unde îl întâlnesc pe Papă. Veneţia era preocupată de
instruirea ofiţerilor, a piloţilor şi matrozilor.

Amiralul şi navigatorul flotei din armadele veneţiene erau
absolvenţi ai colegiului naval din Dalmaţia sudică (portul
PERAST) unde chiar şi Ţarul Petru cel Mare al Rusiei îşi
trimitea cadeţii ca să fie instruiţi pentru ocuparea de posturi de
prim-ofiţer.

Un val de neguţători şi de MISIONARI FRANCISCANI
au pornit din Vaneţia spre China. Evreii aveau propriii
neguţători dintre care, înainte de MARCO POLO, se remarcă
IACOV din ANCON. Fraţii POLO au făcut avere prin negoţul
cu mătăsuri chinezeşti exotice, cu care se îmbrăcau papii şi
împăraţii.

În 1428, Veneţia reuşise să ajungă cel mai bogat stat din
Europa. Deja de prin sec. al XIII-lea bancherii italieni au fost
pionierii sistemului bancar internaţional folosind un sistem de
plăţi GIRO – fără numerar, creditând un negustor şi debitând
un altul.

Florenţa a avut doi bancheri de geniu: GIOVANNI DE
MEDICI şi FRANCESCO DI MARCO DATINI. GIOVANNI
DE MEDICII a fost unul dintre cei mai importanţi ocrotitori ai
ştiinţei şi artei renascentiste susţinând financiar artişti,
astronomi, ingineri, arhitecţi, cartografi, dar familia sa a
acumulat şi multă PUTERE prin curtea asiduă făcută
papalităţii.

Citez: „În perioada schismei care a dus la existenţa a doi
papi concurenţi, unul laAvignon şi celălalt la Roma, a fost ales
ca PAPĂ, IOAN al XXIII-lea, un PIRAT care acţionase sub
numele de BALDASSARE COSSA. Familia de MEDICI îi
cumpărase lui BALDASSARE pălăria de cardinal, printr-un
împrumut de 10.000 de ducaţi. Atunci când acesta a devenit
PAPĂ, membrii familiei de MEDICI au devenit imediat
bancherii papali”.

După întâlnirea delegaţiei chineze, condusă de amiralul
ZHENG HE, cu Papa Eugeniu al IV-lea, hărţi ale Cerului şi ale
Pământului, în cele mai mici detalii, tabele cu efemeride şi tot
felul de cunoştinţe din cele mai variate domenii „au aterizat”
în bibliotecile Vaticanului, de unde au ajuns în posesia unor
personaje care le-au „prelucrat”, uitând să adauge şi SURSA.
Aşa s-a declanşat o cascadă a PLAGIATELOR şi a început
RENAŞTEREA!

Dincolo de asta, sclavele de origine mongoloidă „par să fi
fost destul de atrăgătoare pentru populaţia masculină
florentină, căci au produs agitaţie în rândul familiilor”. Toate
familiile înstărite din Italia îşi permiteau să aibă o sclavă.

În spitalul copiilor abandonaţi din Florenţa aproape 30%
erau copii nelegitimi ai acestor sclave care erau folosite şi ca
doici. Astfel, un flux considerabil de sânge asiatic a pătruns
mai ales în rândul populaţiei toscane şi asta în timpul celei mai
strălucite epoci din istoria sa culturală şi economică. În acea
perioadă, Florenţa ajunsă la apogeu, dădea lumii genii cu
uşurinţa unui jongler. Cel puţin aşa părea! Şi Magellan „a
descoperit” strâmtoarea care-i poartă numele, mrgând cu harta
în mână până la capăt, spre disperarea echipajului care s-a
revoltat. Numele adevărat al strâmtorii este de fapt „Coada
Dragonului”.

.....................................
Un fulger a făcut să ardă din temelii Oraşul Interzis

construit în China de un Împărat din dinastia MING şi o
cometă, MAHUIKA, căzută în mare, a produs valuri uriaşe
care au distrus flota imperială, ceea ce a produs decăderea
Marelui Imperiu Chinez începând cu secolul al XVI-lea.

Cătălina STROE

Misterioasa legăturĂ
dintre CHINA şi ITALIA

Misterioasa legăturĂ
dintre CHINA şi ITALIA

Misterioasa legăturĂ
dintre CHINA şi ITALIA

Misterioasa legăturĂ
dintre CHINA şi ITALIA
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Pe urmele autorului.
Mărturisirile unui detectiv literar

Antologie

III. Cum am devenit detectiv literar
(continuare din numărul trecut)

3.1. Atacul de panică devastator-salvator

...Să revenim la firul vie�ii tale,  cum stătea acolo, în
marginea târgului, ghemuit...

...Dialectologie, folcloristică, etnografie, înapoi la
ceaslovul lui Fochi...         ..

Mioriţa. Tipologie. Circulaţie. Geneză. Texte.
...iar lingvistică, gramatică, psihologie, Alecsandri,

poeziile, comediile..., înapoi la Fochi, la sutele de variante
ale şi baladeiColindei păcurarilor Mioriţa.

Fişe peste fişe, dicţionare...
Nu aveam încă în  minte  ideea că totul trebuia

structurat pentru a  fi adunat într-o lucrare ştiinţifică,
puternică, de necombătut, care să apere ,Tainele Miori�ei
vulnerabile ca sufletul meu...

Petreceam ore întregi  aplecat peste câte un cuvânt...
Reciteam conspectele, le adnotam din nou, iar şi iar...
Mintea mea, ca în transă,  se mişca  în ritmul cuvintelor
recitite... Se prindea  din ce în ce mai strâns  de mâna lor,
alcătuită din propoziţii şi fraze întregi, ca o  palmă de loc,
apoi  se oprea  încântată la câte două-trei  degete  formate
din expresii pe care le intuia ca fiind  ale sale,   ajungând
de  la   falangele flexibile  ale şiragurilor de silabe  până
la degetul cel mai mic -  frageda literă.

Nimeni nu mă întreba ce fac... Doar când îmi luam
concediu de odihnă în martie, trebuind să motivez
această alegere ciudată, spuneam că lucrez la o carte, că
acum vreau s-o termin.

...Aş fi dus-o aşa, în acest început perpetuu de
primăvară, ani şi ani, dacă nu venea evenimentul
salvator... Furtuna din creierul meu obosit, cu vârtejuri
înnebunitoare gata să-mi sfărâme craniul, se înfrăţise cu
ghiarele ascuţite ale unui braţ străin, de oţel, care-mi
strângea inima îndurerată, şi cu gura care urla fără
încetare  în celula camerei de bloc.

...Aşa am devenit liber de orice ambiţie, de orice
mărire, de orice titlu academic – duse departe, într-o
uitare protectoare.

Sper să nu te afecteze rememorare acelor ani...

Nevoia de poveste. Dumnezeu vorbește la televizor.
Povestea autorului (14, pp. 157-161):

<<  Era al patrulea an de când veneam la Predeal
pentru depresia de care scăpam treptat, la fel cum o
căpătasem fără să știu. Cu singura deosebire că în ea
căzusem pe neașteptate, înaintând din greu spre
rezolvarea cazului ”Miori�a”. Șocul căderii a fost absolut,
mintea extenuată asociindu-l mor�ii iminente. Mai târziu,
când tratametul a început să-și facă efectul, am descoperit
și o lozincă sub care să merg spre mai bine. La televizor,
într-un film documentar despre Ana Aslan și Institutul ei
de geriatrie din Otopeni, am zărit-o în ultima clipă. Scrisă
cu vopsea roșie pe un placaj dreptunghiular, atârna sus,
lângă tavanul salonului Am: ”M-am născut la 80 de ani!”
schimbat ce era de schimbat și am introdus-o în mintea
încă derutată: (...) ””M-am născut la 50 de ani!” Nu mai
termini, domne, odată, cartea aia?” – mă întrebau, din ce
în ce mai intriga�i, cunoscu�ii. Așteptau de ani de zile și
nu mai aveau răbdare. Și eu încercam să le explic
aparenta întârziere. Nu mai știu dacă imaginea apăruse
înainte sau după cădere. E ca și cum vezi o ridicătură de
pământ și vrei să te urci în vârful ei – le spuneam. Mai
mult în joacă, fără elan, în tricou și adidași, alergând de
voie, sărind, parcurg o parte din cale. Vârful, în loc să se
apropie, se îndepărta. ” – mi-am zis, ambi�ionat deE deal”
aprecierea greșită a efortului. Când mi-a ieșit în cale,
vertical și neted, peretele de piatră, mi s-a întunecat
orizontul. ”Nu e deal, e munte. Nu e munte, e piscul său,
Everestul.” Și amicii mei au în�eles că mai era de așteptat.
Peste câ�iva ani buni, după lansarea căr�ii, cineva din
același grup răbdător mi-a spus cu în�eles: ”O carte scrisă
este ca o boală învinsă.”>>

Și cum ai ajuns să crezi că acel atac de panică
devastator din pragul vârstei de cincizeci de ani a
reprezentat factorul al nașteri tale însine qua non
calitatea de detectiv literar?

De multă vreme mă obsedau fluctua�iile de energie
mentală de la maxim la minim.... Analizele strălucite
alternau cu  momentele de năuceală, lucru care-i contraria

pe colegi și pofesori... Nop�i abia dormite, încă din liceu,
fumatul, hipertensiunea neștiută și, deci, necontrolată,
moștenită de la tata,  griji peste griji... Când am ajuns la
sanatoriul de la Predeal, am dat de al�i perfec�ioniști
eșua�i... Ce bine ne-ar face un vaccin cu nesimi�ire! -
cântam to�i într-un cor al neputin�ei.

...După doi-trei ani de tratament cu un medicament ce
abia apăruse pe pia�ă, pe care-l iau și astăzi..., cu un regim
de via�ă respectat întocmai de  frica inoculată de zecile și
zecile de atacuri de panică iscate ca din senin în cele mai
diverse și penibile situa�ii, blocându-mi ideile și cuvintele
ca într-o saună..., plus grija permanentă a  so�iei și
atitudinea prevenitoare a  celor din jur..., mintea a devenit
mai sigură pe ea,  mânată de o energie frenetică, reușind
să-și ducă gândurile dincolo de  marginile neputin�ei de
odinioară, spre cele mai înalte culmi.

Încercările prin care am trecut m-au învă�at un lucru
capital: detectivul literar este dator să respecte întocmai
un regim de via�ă care să-i permită conservarea și
func�ionarea la cotele cele mai înalte ale energiei fizice,
psihice și mentale.

Numai așa am reușit să duc la bun sfârșit toate
studiile de caz abordate, axate, într-o formă sau alta, pe un
conflict asumat cu un adversar valoros, altfel spus, dintre
două entită�i energetice, unde câștigă cel mai puternic.

IV. Notele definitorii ale no�iunii detectiv literar

1. Lucrează numai cu texte scrise

Am învă�at din greu, prin  propria experien�ă, pas cu
pas, notele definitorii ale no�iunii .detectiv literar

Altfel spus, este vorba despre o defini�ie
opera�ională...

Iată și prima ei notă determinativă: importan�a
fundamentală a textelor scrise pentru constituirea și
rezolvarea cazurilor cercetate de  către un detectiv literar.

El se mișcă exclusiv în universul scriiturii și  lucrează
numai cu inculpa�i și martori din categoria intelectualilor
și scriitorilor.

Nu iese în afara textelor decât pentru a le căuta și a
ajunge la ele.

Pentru detectivul literar, lumea este alcătuită din
cupluri formate din Ceva – o faptă -, și Cineva – un autor
-, care stau ascunși într-unul sau mai multe texte.

Șansa  lui de a-i descoperi pe acei Ceva/Cineva
constă într-o calitate inerentă obiectului investigat: scrisul
păstrează intact  glasul timpului trecut din via�a lor de
protagoniști ai textelor respective.

Ilustrarea elocventă a acestei axiome ai descoperit-o,
pentru prima dată, în  opera de debut Vasile Alecsandri și
cazul Miori�a: înscrisul, uitat de autor, dar rămas pe
hârtie, îl deconspiră!

Vezi și la Poe, nuvela Scrisoarea furată: ”Fiindcă nu
întrebuin�area, ci stăpânirea ei e aceea care dă puterea”
(10, II, p.124).

Exemplu: Dă-mi voie să citez chiar din placenta
textuală a naşterii acestei prime note definitorii –
cartea Vasile Alecsandri şi cazul Mioriţa – o
anchetă literară, Capitolul III, Martorul Alecu
Russo, 1. Principiul interogaţiei pertinente (1,
pp.37-39)...
Aici te iveşti şi tu, ca al autorului...alter ego

„Cititorule, poţi să mă întrebi orice în legătură cu ce
fac sub privirile tale. Spune-mi şi în gând, te aud: ce faci
tu aici, cercetătorule? Şi eu îţi răspund cât pot mai bine,
ca să ajung să mă înţeleg în toţi paşii cuvintelor mele.

Anchetez texte, cititorule, lor le pun întrebări şi de la ele
aştept răspunsuri. Pentru mine Alecsandri este un text, la
fel şi . Le confrunt cu alte texte scrise de alteMioriţa
persoane-text pentru a afla adevărul – tot adevărul şi numai
adevărul despre cum a fost scris acest text celebru al
literaturii române.

Sunt, asemeni ţie, un consumator de texte scrise.
Diferenţa stă în faptul că un anchetator, la un moment dat,
serveşte aceleaşi texte şi la micul dejun, şi la gustare, şi la
prânzul mare şi la cină combinate însă unele cu altele în,
mii şi mii de reţele – se poate spune şi Lor li sereţete.
adaugă ori ele se adaugă, e acelaşi lucru sucul propriu– –,
din corpul consumatorului-anchetator Aşa este, l-am…
parafrazat pe Eminescu… Vreau să spun că ideile notate în
acest text pe care îl produc acum – eşti martor! – sunt esenţe
de text digerate în stomacul necunoscut al minţii mele. Pare
să aibă un mecanism foarte simplu, care funcţionează după
principiul interogaţiei pertinente. Cu această ocazie încep,
să-l cunosc şi eu odată cu tine.

Ce este un martor? Bravo, ai prins curaj! Tu, de
exemplu, vei fi martorul meu, dacă şi numai dacă mă vei
urmări cu atenţie şi-mi vei pune întrebările necesare atunci
când simţi nevoia interogaţiei. Numai aşa vei deveni

convins de rezultatul anchetei şi acest fapt îţi va schimba,
poate, modul de a gândi textele şi viaţa.

Pentru ancheta aflată abia la început, martorul este fie,
o persoană-text, fie un text propriu-zis scris de cineva. Spun
persoană-text pentru că nu am cunoscut-o direct ci numai
din lectura unor texte. După cum ai văzut, mi-am stabilit ca
prim centru de interes profilul psihologic al lui Alecsandri.
Mulţi istorici literari l-au prezentat pe prozatorul,
dramaturgul, poetul, culegătorul şi editorul poeziilor
populare, evidenţiind trăsăturile temperamentale, de
caracter ş.a. care-i conturau personalitatea. Reiau lectura
lor şi conspectez pasajele pe care le consider relevante.
Recitesc apoi şi scrierile lui, reţinând părţile unde se
autocaracterizează sau care pun în lumină un anume tip de
reacţie ş.a. Rodul acestor lecturi repetate şi din ce în ce mai
selective va fi portretul-text al lui Alecsandri.

Privitor la martor ca persoană-text, Alecu Russo este
martor în anchetarea lui Vasile Alecsandri pentru că în
viaţa reală i-a legat o prietenie frăţească şi, lucru
fundamental, întrucât s-au legat pe vecie prin texte. Vei
vedea că unul din portretele lui text este făcut chiar de
Alecsandri. Mai mult, texte cruciale scrise de Russo şi care
mă ajută să-i fac şi eu portretul-text au fost publicate de
amicul său, ori prin grija lui, aş spune, părintească.

Ca anchetator, trebuie să fiu extrem de vigilent. De
aceea, de câte ori se impune, confrunt persoanele-text care
pot depune mărturie în procesul de clarificare a contextului
producerii baladei . Protagonişti sunt Alecsandri,Mioriţa
Russo şi un folclorist care niciodată nu s-a gândit că în viaţa
de apoi a textelor va juca un rol atât de important – Atanasie
Marian Marienescu. Mai sunt şi alţii, dintre care cel mai
apropiat îl simt pe Moses Gaster, un folclorist de birou ca şi
mine. Observaţiile lui lapidare asupra câtorva texte m-au
îndreptat decisiv pe calea ce ne va duce în final la
rezolvarea cazului. Punerea faţă în faţă a portretelor-text
are rostul de a detecta și cea mai mică intenţie de mărturie
mincinoasă – fie-mi iertat termenul tehnic. Adică
persoanele în cauză să fie înţelese dinainte, iar textele
scrise de ele să ascundă acest fapt, conducându-mă pe
cărări ce nu duc nicăieri. Dacă, însă, pot dovedi
complicitatea lor, atunci am câştigat o bătălie importantă.
Se ştie, complicele este cel mai documentat informator.

Dacă vorbeşte! Aşa te vreau, dă-i înainte! Aici se află
toată frumuseţea muncii de anchetator de texte. Să le facă
să depună mărturie într-o cauză de care, când au fost
scrise, n-aveau habar. Nu mă refer la cele ale complicilor,
sau ale celor care nu spun tot ce ştiu, chiar fără rea intenţie.
Să fie clar: toate persoanele-text anchetate aici sunt
animate de cele mai bune intenţii! Dar mersul cercetării
către adevăr primează. Ştiu, amicus Plato sed magis amica
veritas. Pe limba noastră… Mi-e prieten Platon, dar mai
prieten mi-e adevărul. Îmi permit să te avertizez, totuşi, să
nu-l uiţi niciodată pe Platon!

Mai apar în anchetă textele-martor ca probe de
referinţă, adică cele despre care ştim că nu au suferit
acţiunea factorilor ce au influenţat textele cu care le
comparăm, în cazul nostru poeziile populare din colecţia
Alecsandri şi în primul rând pe care toţi istoriciiMioriţa,
literari care s-au ocupat de problemă şi o mare parte dintre
folclorişti le consideră . Din fericire, şi o spun cunesigure
toată răspunderea, au fost şi culegători ai literaturii
populare care au tipărit cu fidelitate ce au cules din gura
poporului. Aceste culegeri vor reprezenta reperul sigur cu
care va fi comparată comoara descoperită de Vasile
Alecsandri, făcând-o astfel să vorbească despre felul în
care a fost restaurată.

O categorie importantă de texte-referinţă se află chiar
în opera lui Alecsandri ca scriitor cult. Condiţia minimă pe
care ele trebuie s-o îndeplinească este să fi fost scrise în
afara oricărei legături interesate… Bine zis,
primejdioase… cu textul cercetat. De exemplu, ce spune
Alecsandri despre descoperirea poate fiMioriţei
considerat un astfel de text-complice, dar va fi martor
atunci când voi reuşi să dovedesc cu ajutorul lui cum
autorul manipulează destinatarul informaţiei. Iar ce a
scris Alecsandri înainte de Mioriţa voi lua cu toată„ ”
încrederea ca text-referinţă.

Cum spuneai, martorul trebuie făcut să vorbească, să
spună adevărul şi numai adevărul şi să nu ascundă nimic
din ceea ce ştie. Cred că am redat corect formula din
jurământul martorului la judecătorie. Atenţie!, adaug eu:
răspunzând la întrebări pertinente. Asta este, în fond,
problema mea de anchetator: să ştiu să-mi pun întrebările
potrivite pentru a interoga textele din mine.”

Mulţumesc, e suficient pentru întemeierea notei
definitorii  fundamentale a no�iunii: detectivul  literar
lucrează numai cu texte scrise. (...)

Alexandru BULANDRA

(urmare în numărul viitor)



TITI  DAMIAN – HARUL LECTURII
ȘI HARUL SCRIERII

Motto:
„Sufletul celor care şi-au perindat paşii prin sălile de clasă
rămâne mereu tânăr şi trăieşte cu gândul la acel ATUNCI
irepetabil al tinereţii. Normaliştii sunt purtătorii unui
însemn nobiliar, care nu le dă drepturi în plus, ci doar sfânta
îndatorire de a răspândi lumina cunoaşterii”, rosteam eu cu
emo�ia firească curgerii anilor la cele paisprezece întâlniri
de promo�ie de la Pedagogica Buzăului.

Unul dintre acești normaliști este și scriitorul, omul de
cultură buzoiano-urzicenean, profesorul ,Titi DAMIAN
coleg de școală dintr-o promo�ie mai tânără. Sunt, cred,
unul dintre cititorii care i-a citit rând cu rând tot ce a scris,
adică nouăsprezece volume de proză, publicistică, eseu și
critică literară, începând cu (primul roman peFAGUL
tema colectivizării, din tetralogia maiMUSCELENII,
cuprinzând și , iar dacă mai luăm înUmbra, Norul, Ruina
calcul și recentul volum, avemSisif coborând muntele,
de fapt, o pentalogie un roman de aproape 2.000 de pagini)
care i-a adus un binemeritat succes: recunoașterea
unanimă a cititorilor și a celor care trudesc asupra
cuvântului. Un volum de 350 de pagini, intitulat
„Cronicile Muscelenilor>”, a adunat, doar până în 2014,<
textele apărute în reviste de prestigiu din �ară cu impresii
ale criticii literare contemporane sau ale simplilor cititori
despre căr�ile sale.

Cele două căr�i recent publicate, Exegeze
contemporane Lecturi la miezul nop
ii,și fiecare de
câte 300 de pagini, mi-au fost oferite cu pu�in timp în
urmă, în chiar ziua ridicării lor de la Editura
EDITGRAPH din Buzău, la începutul lui februarie 2020.
Am reușit să le citesc, dar nu îmi pot explica de ce, fa�ă de
alte dă�i cand am scris despre car�ile acestui mare scriitor,
nu am reușit să mă apuc imediat să scriu un comentariu.
M-a obsedat o întrebare la care abia astăzi i-am găsit
răspuns. Ar fi putut profesorul Titi Damian să ocupe o
catedră în învă�ămantul universitar? Și răspund fără
ezitare: Da, aceste două căr�i de critică literară, de istorie
literară, de cultură, de estetică și eseistică il recomandă cu
prisosin�ă. Prima carte, poateExegeze contemporane,
constitui, în opinia mea, o lucare pentru obtinerea unui
doctorat O privire asupra titlurilor șimagna cum laude.
apoi o adâncire în lectura lor poate lămuri pe orice cititor
despre munca uriașă și investi�ia de inteligen�ă depuse
pentru strângerea materialelor documentare, sute de ore
de lectură, scriere de fișe, un adevărat model de muncă și
redactare pentru studen�i, pentru cei care doresc să
abordeze acest domeniu. „Cultura faliei si modernitatea
românească,” este primul eseu referitor la o carte semnată
de reputatul profesor constăn�ean Angelo Mitchievici
este unul dintre cele mai mai temeinice studii, introducând
și teoretizând două no�iuni din domeniul teoriei literare pe
mai bine de 400 de pagini - falia și modernitatea.Al doilea
eseu este o amplă analiză a problematicii criticii literare,
prin prezentarea căr�ii unuia dintre cei mai valoroși
teoreticieni și critici literari contemporani, Radu
Voinescu - un nume care spune multe în pu�ine cuvinte -,
„ în care autorul realizează oPrintre primejdiile criticii”,
excelentă radiografie a criticii literare românești din
preajma anului 2000, prezentând nu mai pu�in de
șaisprezece critici cu căr�ile lor, având problematici
extrem de diverse. Din prezentarea minu�ioasă a căr�ilor și
din eviden�ierea ideilor, autorul se vădește o adevarată
enciclopedie a criticii, adică oferă absolut toate

informa�iile despre autori și căr�i, într-un stil care-l
trădează pe scriitorul, pe creatorul de sintagme și metafore
care să-l apropie pe cititor de acest domeniu destul de arid.
Aspecte pe care, cu inteligen�ă, cu har și cu modestie Titi
Damian ni le transmite și nouă, cititorilor. Descopăr mai
departe, altă cronică la un jurnal care se transformă într-un
roman, , un hoinar îndrăgostit„Încercarea scriitorului”
de muzică, pictură, lecturi, devine scriitor, ,Tudor 	opa
în opera căruia găsim portrete, descrieri, splendidul zbor
spre lumină, vise, coșmaruri, nop�i bahice, treziri,
călătorie și căutare a drumului spre crea�ie și perfec�iune.
Defilează în cele două căr�i ale lui Titi Damian oameni –
creatori și caractere, intelectuali fini, înzestra�i de
Dumnezeu cu talent, cu imagina�ie, cu putere de muncă,
cu nesa�iu de frumos și adevăr, precum Ion Roșioru -
maestru al poeziei cu formă fixă -, cu volumul „Își pierde
urma Inorogul”, poezia modernă de bună calitate a
poetului , din volumulPetre Rău „Îndrăgostirea de
zmeu”. Se oprește și asupra satului românesc, la crea�iile
referitoare la acesta ale lui în volumulCostel Suditu
„Terra nobilis”, dar nu-i scapă nici poezia unui tânăr,
mort prematur cu poezia în bra�e, cuIncule
 Bălan,
volumul antologic . Găsim„Dragostea în limba română”
prezentată și crea�ia unui senior cu al, Corneliu Antoniu,
său splendid , înăl�ând un cântec din„Căutătorul de nisip”
pustiul sufletului către pustiul universului. Aflăm totul
despre scriitorul unic din literatura română, „Mateiu I.
Caragiale” semnată de seniorul criticii, Barbu
Cioculescu. Meritoriu este faptul că se oprește și asupra
prozei și poeziei autoarelor (femei) unde găsește
scriitoare talentate care surprind realită�ile vie�ii și vremii,
cu nenumărate nuan�e, cu sensibilitate, limpezime și
profunzime: cu romanul pe temaNicoleta Cristea Ifrim,
misandriei, , poetă,„Mama Mia” Camelia Ardelean –
volumul „Ecouri din tenebre” și –Elena Bolânu
literatură pentru copii. „Tronul străbunilor din 
ara
Ha�egului” de prof. dr. ing. neRomeo Ioan Mânzală
aduce în aten�ie informa�ii interesante despre centrul
energetic din �ara Ha�egului, cele șapte puncte energetice
principale și active ale tărâmului sacru, România.
Instructive sunt și cele două căr�i-eseu ale lui Dumitru
Tiberiu Costăchescu despre diploma�ie, „Diploma�ie și
protocol”, „Religie șialta despre religia din mileniul III,
globalizare”. Teatrul este reprezentat și el, prin
dramaturgia lui ,Dumitru Istrate Rușe
eanu
„Libertatea de apoi”, cum și poezia de dragoste își
găsește locul prin volumul lui ba chiar și unVali Ni
u,
traducător, târgovișteanul . ProzaGeorge D. Piteș
fantastică actuală este reprezentată prin două nume
constăn�ene și: Diana Dobri
a Bîlea Ovidiu
Dunăreanu, prin excelentele romane „Omul dintre două
lumi” „Lumina îndepărtată a fluviuluiși, respectiv, ”.Am
savurat cronica de întâmpinare făcută micului (ca
întindere), dar mare (ca profunzime) roman-parabolă,
semnat de ialomi�eanul ,Gheorghe Dobre „Și au trăit ani
mul�i, ferici�i”. Adaug alte nume de scriitori consacra�i
care-și găsesc locul în cele două volume: eseistul Firi
ă
Carp Theodor Cabel, Ștefan, cunoscu�ii poe�i buzoieni
Dima-Zărnești , Nicolae Gâlmeanu, dar și
scormonitorul în arhivele Academiei, Ilie Mândricel,
filosoful teolog , neobositul pârscoveanNicolae Mușat
publicist , talenta�ii povestitoriGheorghe Postelnicu
Marian Rădulescu Petreși consăteanul-muscelean
Rotaru-Col
i, Iulian Moreanu Lucre
iaapoi ,
Elefterescu Mirceași regretatul îndrăgostit de avia�ie,
Dumitriu. Nu puteam să nu aflu câte ceva și despre

Zaharia Stancu văzut de în mileniulSilvia Ioana Sofineti
III, sau despre cercetările distinsului cărturar, roșiorean,
Stan V. Cristea, cu scrierile vie�ii sale referitoare la
biobibliografia lui Marin Preda.

Căr�ile cu tematică extrem de diversă prezentate în
cele două volume au un numitor comun, la pătrat, talentul
și munca, sunt citite și studiate de către Titi DAMIAN
pentru cititori - balsam sufletesc în aceste momente de
durere na�ională. Pentru că autorul acestor splendide
eseuri trece în finalul fiecărei căr�i prezentate și numărul
de pagini, nu mi-a fost greusă adun. Ști�i câte pagini a citit,
a fișat acest muncitor autor pentru noi, cititorii, ca să ne ne
dea op�iuni de lectură? Mai mult de 12.000 de pagini, mai
precis 42 de autori cu 51 de căr�i, dovedind posibilită�ile
autorului de a se adapta la o tematică diversă: proză scurtă,
roman, poezie clasică și modernă, eseu, critică, teatru,
căr�i pentru copii, proză fantastică, literatură știin�ifică,
teologie, globalizare, diploma�ie și protocol. N-ai cum să
te plictisești. Citindu-i căr�ile, devii mult mai interesat de
fenomenul literar actual. Mă tot întreb: Câte ore de
muncă? Câte nop�i nedormite? Câte ore în fa�a
calculatorului? Căr�ile își justifică motto-urile, foarte
inspirate, din Marin Preda și, nu se putea altfel, din
Dostoievski M-ai: „Lectura. Știm. O formă de fericire.”
făcut fericit, Titi Damian, citind pentru mine 51 de căr�i
semnate de 42 de autori!

Toate articolele sunt publicate in cele mai titrate
reviste literare, începând cu revista noastră de suflet,
Helis(Slobozia), dar continuând cu Ex Ponto(Constan�a),
Litere(Târgoviște), Bucureștiul literar și artistic,
Tribuna(Sibiu), Arena literară(București), Bibliotheca
septemtrionalis(Baia Mare), Boema (Gala�i), Familia
(Oradea) și încă vreo 30 de reviste de cultură.

Din motive subiective mă voi opri și asupra unui eseu
referitor la cartea de paste 600 de pagini, Prin
subteranele dostoevskiene, semnată de reputatul scriitor
și critic Ion Fercu, și el fost normalist, apoi profesor de
filosofie. Am fost profesor și am predat limba rusă la
Colegiul Na�ional „B.P.Hasdeu” din Buzău. Am citit
Dostoievski și în original, am avut interesante discu�ii cu
elevii, cu cei interesa�i, chiar și cu un cu un profesor de
fizică. Am o viziune proprie pe această temă pe care nu o
dezvolt acum. Articolul scris de Titi Damian a spulberat
imaginea pe care mi-o construisem în atâ�ia ani despre
Dostoievski și a stârnit în mine dorin�a de a citi cartea lui
Ion Fercu, pe care Titi Damian o denumește în eseul său
„un monument românesc de cultură pentru
F.M.Dostoievski”. Sper să găsesc cartea, să o citesc și să
scriu, la rândul meu, dar sigur sunt ca nu voi reuși acest
proiect la nivelul universitar la care a scris Titi Damian.

Ii sunt recunoscator pentru atentia acordată car�ilor
mele, publicate în reviste, în căr�ile de cronici și în
articole de întâmpinare. Mă simt onorat să mă aflu la
pag.165 în „Exegeze contemporane”, cu prezentarea
romanului , în finalul căreia Titi Damian notează:Pârnod
„Aurel Anghel, cu talentul său incontestabil de mare
povestitor, se ridică, împreună cu romanul său, deasupra
vremurilor potrivnice atât lui, cât și satului, pentru că el
iubește Bărăganul din adâncul fiin�ei sale, iubește
Cocora lui dragă pe care o introduce în literatură pe ușa
din fa�ă, situând-o alături de alte localită�i rurale
blagoslovite de Dumnezeu cu câte un scriitor care să le
ducă mai departe nemurirea: Lancrăm, Hordou, Salcia
Siliștea-Gumești, Humulești, Florica, Pârscov, Muscelu-
Cărămănești…”

Aurel ANGHEL
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