
Romanul său de debut în proză, ”Copiii lui
Marcel” a fost scris pe durata a nouă ani, cu
intermiten�e, și, pe parcursul celor 534 de pagini,
reunește destinele multor personaje, folosind stiluri,
specii narative diferite, o vastă documentare din
domenii aparent ireconciliabile (agricultură,
arhitectură, modele de organizare a societă�ii umane
etc.). Există în această carte o bogă�ie umană și un
tablou atât de complex al realită�ii care te �in în priză
tot timpul. Personajele parcă ies din carte și te trag de
mânecă, te incită să le afli poveștile. Realitatea
cotidiană atât de pestri�ă și din anii 1980 și din prezent
este veridic, realist, reconstituită. Din acest punct de
vedere, cartea poate fi considerată un roman al
memoriei, deși scriitoarea nu face un scop în sine din a
oferi lec�ii de istorie, nu realizează o viziune gravă
asupra istoriei recente na�ionale. Se întâmplă ca toate
personajele să fie niște ”povestași” care scot la iveală
niște întâmplări stranii, biografii interesante, iar vocea
naratorială supremă este o tânără de 28 ani,
neindividualizată prin nume.

Loredana Stan

( )Urmarea în pagina 17

Scurtă privire asupra anului literar
2020

-căr�i sub semnul femininului (I)

Atipicul, pandemicul, urâtul an 2020 a fost,
din punct de vedere literar, unul bogat în apari�ii
editoriale. Târgurile de carte s-au mutat în online (așa
s-a întâmplat și cu dragul ”Gaudeamus”, după care au
nostalgizat mai ales profesori și elevi, obișnui�i să
vadă aici literatura la ea acasă), lansările de volume s-
au desfășurat în spa�ii neconven�ionale (e.g. scriitorul
Radu Pavel Gheo a dat autografe la fereastra librăriei
”La Două Bufni�e”) sau fără public, în transmisii live,
pe re�elele sociale.

Nora Iuga, scriitoarea care își trăiește
senectutea cu atâta poftă de via�ă, și-a lansat cel mai
recent volum, , online, având ocazia să
experimenteze, pentru prima oară, la vârsta de 90 de
ani, întâlnirea cu aplica�iile de streaming. Au urmărit-
o în direct aproape 100 de oameni, scriitorii Adela
Greceanu și Vlad Zografi vorbind în termeni elogioși
despre acest buildungsroman autobiografic al
remarcabilei autoare.

”Hipodrom”

Lansarea volumului al”Soră lume” Anei
Blandiana s-a desfășurat, de asemenea, live, online,
autoarea explicând semnifica�ia titlului prin trimiterea
la cântecul ”sfâșietor și atașant”, cartea fiind
compusă din fragmente de amintiri, despre călătoriile

în străinătate, de dinainte de '89.
2020 a fost anul în care jurnalista de la la

Radio România Cultural, , și-a făcut
debutul în proză, cu romanul .

Ema Stere
”Copiii lui Marcel”

Editor
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O nouă
apari�ie editorială

Două poeme din volumul Banshee sau revolta

piciorului de lemn, aflat în lucru la editura Neuma

Argument sau singurătatea piciorului
de lemn cu frunzele albastre

senza�ia de îndepărtare și singurătate era tot mai
puternică și sunt mereu aceleași chemări prelungi
sfâșietoare glasuri de sirenă realită�i atât de
înșelătoare și nu-�i vine să crezi te ciupești de obraz
dureros și tot nu te trezești și acea ciudată durere a
membrului fantomă piciorul pierdut într-o vară obeză
călcat de un tractor și el piciorul cum spuneam acum
îmi ascultă gândurile pe furiș stă la marginea visurilor
din nop�ile treze plânge sau își numără pașii pe drumul
pe care l-a străbătut cândva dintre un vis și un altul din
copilărie în moarte dintr-o dragoste trecută în alta
viitoare apoi ascunde semnele printre ierburile uscate
de departe se aude de fiecare dată murmurul degetelor
lui parcă răpăiau a ploaie pe acoperișuri doar acel
vrăjitor care descântă pe furiș orașul îi mai
îmblânzește durerea îi crește aripi în călcâi apoi
trupului meu îi coase la subsuori fluturi de hârtie uite

cum se simte revolta piciorului până în vârful
unghiilor pătate cu scrum și nemurire dar nu mai zic
nimic mo�ăi cu singurătatea lui în bra�e care se
sălbăticește la nesfârșit sau îi recit versuri din noua
mea carte până la ultimul fum de �igară ca o păpușă
mecanică stricată și se face noapte pe șest nu ar trebui
să-mi pare rău că sunt blocat în casă pe stradă mereu
au trecut aceleași femei iar în cimitire erau aceleași
persoane înmormântate

în care mi-am pierdut piciorul drept la zaruri l-am
pariat pentru o nenorocită de zi în care să-mi fii
mireasă m-au dus în spatele casei printre tufișuri de
zmeur și au trecut cu roata tractorului peste mine până
când piciorul s-a desprins m-am trezit a doua zi în
spital îndopat cu tramadol pentoxi retard ketoprofen
ceva codeină și stanozozol ochii îmi străluceau ca la
feline și ziua ajuns acasă peste o lună până și mâinile
au refuzat să mă mai doară stăteam toată ziua pe
prispă și ciopleam în lemn de salcâm piciorul meu nou
din când în când mai reușesc să-mi trec palmele peste
privirea ta dar nu am mai sim�it nimic ah, mâinile mele
nesim�itoare cum se lasă seara încep să se destrame și
tot ce au cioplit se transformă în scrum nimic nu
compensează pierderea subită a identităţii nu mai
recunosc decât acele spa�ii rele ale memoriei pline de
răută�i și blesteme ciocane de sânge îmi bat în tâmplă
în timpane îmi vine să urlu dar nu mai am glas

mă afund și mă sufoc în triste�ea ochilor tăi ca într-o
ninsoare apoi într-un avânt muncitoresc î�i beau
lumina pe furiș doar urletul îmi mai răzbate din
înserare în luminiș, cine sunt eu?

Banshee piciorul de lemn și fereastra

m-am obișnuit ca după o noapte plină de dureri de
pierderi iremediabile de amintiri și de ascultat în buclă
Whiskey Lullaby până când uitam de mine să urmeze
perioade scurte de luciditate senină ca după moarte
sau revenirea de-o clipă a bărbatului care am fost apoi

cădeam în mine brusc ca în transă sau cum urca din
mine un iz puternic de putred sau halucinam cu zeci de
fantasme învârtindu-se ame�itor în fa�a ochilor mei și
cum priveam înspăimântat goana lor nebună apoi
urma prăbușirea mea haotică și continuă și aerul de
sub mine nu opunea rezisten�ă și nu aveam de ce să mă
prind nu-i așa că î�i vine să-mi plângi de milă să te
lovești cu capul de întuneric sau să-mi iei piciorul de
lemn și să-l arunci în fereastră și să se facă frig și bine
apoi să te rătăcești în cea�a din privirea mea
întunericită de atâta așteptare și drumul avea maluri
abrupte ca un râu ploile timpului săpase în el șan�uri
adânci și de câte ori î�i dădeau lacrimile sau ningea
drumul se face fluviu furtunos și te arunca la
picioarele mele de furie î�i înfigeai din�ii în umărul
meu și carnea ofta prelung și de fiecare dată curgea
sânge și uite cum s-a făcut moarte fără tine dragostea
mea timpul nu mi-a mai ajuns și cât de nevolnic mi-a
devenit trupul și cât de absurd îmi e gândul îmi pun un
pahar cu vin fetească neagră din care am sorbit încet și
cu frică să nu mă revolt și să sfâșii cerul și el să te
strivească și să te facă tot una cu mâlul scârbos în fugă
spre baie m-am zărit în oglindă și m-am îngrozit nu-
mi mai zăream trupul deja era dezgolit de carne de
mine și de vise cu plânsul în ochi moartea îmi bate în
ușa mea bulboane de spaime ies la suprafa�ă într-o
învălmășeală roșie inundă locul și o mie de îngeri
jupui�i de piele de har și de aripi sunt azvârli�i în
câmpie apoi mă scufund în somnul alb și dezgolit de
vise

mă adun nerăbdător dintre pere�i îmi vine să fug
drumul nu-mi mai e prieten de mult ca o nălucă
albăstrie trupul meu din care mă desprind cu bucurie
și fără teamă și te caut în cer printre îngerii verzi cu
ochii albaștri și fes de lână

* Banshee spirit feminin (zână) din mitologia irlandeză care anun�ă
moartea unui membru al familie

Petre Ioan CRE�U
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HELIS
octombrie, noiembrie, decembrie - 2020

Gheorghe Dobre-p. 2: /strigătele se-nghit unele pe
altele...mirosurile se pierd în aerul disperat...mereu e
între noi/enorma distanţă/de două secunde/
P. I. Creţu-p. 3: /smulg toate icoanele încolţite în
mine/şi fac un foc înalt pe cer/, /îţi voi povesti/mai ales
despre ambulanţa care plimba/în jurul spitalului
judeţean/o roată cu ciucuri bolnavă mintal//viscolea
peste tot cu feşe, seringi/sunt Doamne rana pe care tu
ningi//cineva ţi-a aruncat umbra/sub roata maşinii de
lux/şi nu era Dumnezeu/
Paul Spirescu-p. 4: /apoi vor veni ninsorile, vai
ninsorile/care ne vor acoperi pământul şi lentilele
ochelarilor/aburite deja de frigul nostru/,/Mă numesc
Brahms şi las pianul să cânte în locul meu/acelaşi
cântec al risipirii, mereu şi mereu şi mereu.../,/că
singura ţară în care poţi trăi cu adevărat e ţara aceea
cu râuri cristaline, în care se vede/înotul peştilor
printre peşti şi zborul păsărilor printre păsări/
Adrian Bucurescu-p. 4: /nu ştiu ce să mai iubesc în
viaţă:/fulgii de zăpadă, Bărăganul/sau icoana
dăltuită-n gheaţă?//Şi laolaltă cu satul meu/adoarme
în cer şi Dumnezeu/,/Sănii regale cu şase cai/aleargă
frenetic pe lângă Rai/
Răzvan Ciucă-p. 5, 6: Istoria trăită are o savoare
neegalată, iar în relatările d-voastră cu atât mai mult.
Este diferenţa dintre consemnările istoricului şi
spectacolul narativ al scriitorului veritabil.
Marius Stan-p. 6: /nu e nimeni pe viaţă sau pe moarte
stăpân/doar pe clipa trăită şi pe clipa
v i s a t ă / , / f e r i c i re a t re c e a î n c h i l o ţ i d e
dantelă/sfărâmând sub stilet cioburi arse de lut/,/Tot
mai grea pare ancora uitată în radă/remuşcările
zboară în stoluri pe cer/
Loredana Stan-p. 6: /e atât de bine în sufletele
voastre, încât nici nu s-a /auzit că am existat
vreodată//365 de clipe vor trece până la următoarea
zbatere/de aripă a îngerului//Şi tu aşteptai din martie,

şi primăveri, şi toamne demne/Ca nişte oamneni zvelţi
care nu au uitat cum e să/respiri prin toţi porii./
Florin Dochia-p. 7: Pe cine să aştept şi-n care
gară/Când trenurile dorm pe linii secundare/Şi
înlăuntrul meu s-a-nchis afară,/Iar tu te-ai rătăcit în
calendare?/,/Nişte lacrimi, secundele/Curg de sub
pleoapa timpului închisă./
F.M.Ciocea-p. 7: /Îţi voi răspunde că nefericirea este
un fel de uitare/În care trăieşti ca şi cum/Ai fi una din
umbrele tale./
Iuliana Paşca-p.7: /Am crescut ramurica,/în
atingerea lor, să formăm/Coloana infinitului/până
dincolo de moarte/,/Nici Dumnezeu n-ar înţelege
Raiul/din pământul ce-l strângi/în mâinile crăpate/
Ştefan Olaru-p. 7: /Sunt partea mea de lume şi
lumea-i stânca mea/Visez să-mi dărui focul din nou la
fiecare/,/Şi-n visul ascuns şi deplin,/E moarte şi viaţă
din plin!/
Costel Stancu-p. 7: /Cu o ultimă sforţare împing
viaţa şi moartea/Înapoi în pântec/,/În locul unde a
bătut întreaga noapte inima ta/A rămas o pată de vin
roşu/,/Sufletul meu a devenit/Un sanatoriu de boli
necunoscute./
Şerban Codrin-p. 8, 9: Pasiunea pentru Budai
Deleanu este de apreciat. Faptul că aţi rescris
Ţiganiada într-un limbaj accesibil cititorului modern
înseamnă că există o legătură spirituală peste timp
între ilustrul înaintaş şi d-voastră.
Ică Sălişteanu-p. 10, 16: Prezentarile de carte
pătimaşe, livrate într-un limbaj liric, pot deveni
subiective dacă autorul se lansează în aprecieri
axiologice. Uneori ele depăşesc, ca spaţiu tipografic,
opera prezentată, iar cititorul potenţial nici nu o mai
parcurge.
Elena Ruxandra Petre-p. 10: Da, poate fi o carte
interesantă, cu personaje reale şi biografii care
predispun la meditaţie.
Tudor Cicu-p. 11: /chiar atunci am simţit/ca o piatră
tăcerea după ce ai plecat/,/ori tristeţea e cea care stă
la pândă7şi ca fumulîmi suie la cer gândul/abia întors
de pe frontul iliziilor mele,/iar tu tocmai orbecăiai
prin poveştile altora./
Gabriel Gherbăluţă-p. 12: /uneori şi nemărginirea

îşi găseşte hotarele/
Victor Nicolae-p. 13: S-a vorbit mereu despre visul
american, dar despre „nebunia” americană mai puţin.
Democraţia veritabilă cloceşte uneori ouăle dictaturii
şi nu ştii niciodată când vor ecloza puii monstruoşi.
Leonard Voicu Nicolae Marinescu; -p. 14, 15:
Textele dumneavoastră demonstrează încă odată că în
Canada trăiesc şi creează scriitori de înaltă ţinută.
Deoarece cărţile pe hârtie au tiraje şi distribuţie
limitate ar trebui să scoateţi ediţii electronice, pe site-
uri specializate, accesibile oriunde.
Titi Damian-p. 17: Harul de povestitor face dintr-o
prezentare de carte potenţial sterilă o operă literară.
Succes în continuare.
Adrian Florin Duţă-p. 17. 18: Deseori, adolescenţii
care scriu proză realizează un mix între eseu şi
povestire, un text dens, care nu este nici una nici alta.
Aveţi talent literar, dar insistaţi într-o singură direcţie,
clar, nestudiat.
F. L. Dalian-p. 18; Nici un fel de liliac în Wuhan. S-ar
putea să fi fost un mic monstru evadat din povestirile
fantastice, care va tulbura mereu şi mereu visele
doamnelor şi domnişoarelor.
Ştefan Neagu-p. 18: /iarnă după iarnă/Ni se face
carnea albastră/Cum e pâinea uscată prin care
strecori/Licoarea aia ieftină/Ce-ţi perforează
intestinul/
Al. Bulandra-p. 19: Mi-e dor de cărţile d-voastră
scrise într-un limbaj mai puţin academic. Aveţi mii de
subiecte pe care le puteţi explora, unele chiar exotice.
Mintea iscoditoare a lui Al. Bulandra poate pătrunde
acolo, doar scriitorul, nu filozoful.
N. Teoharie-p. 20: /imediat ce începe să ningă devin
sentimental./ies în stradă, iau ninsoarea în braţe,/o
sărut şi plâng//în viaţa reală mângâi un motănel alb şi
îngrop/în mine sumă de vodci, antidepresive şi
cântece vechi./
Ciprian Paleologu-p. 20: Subscriu.

Dan Simionescu
17.02.2021, Paris

Și bătând insistent în Poartă

Iarnă după iarnă-în faetoane de vis,
Clipe de belșug și entertainment
Ce fierbinte Crăciun, pe cer nu-i nici
un nor
Voi merge sigur la Royal Albert Hall.
Doar o singură dată acolo vor cânta
Screaming Lord Sutch și Sir Lord
Baltimore,
Magi auri�i din tinere�ea mea

Cu ghitări argintii și suflători zevzece.

Calvaruri

Implori din zori o magică testare
Minusculă seringă, în venă, plastic
tare.

O prea stinsă bunătate vibrantă
Ne părăsește pe to�i
Ologii gălăgioși ai unui destin ruinat,
Unde via�a are chip negru
De fochist mâniat, cu cinci-
Șase clase elementare la bază,
Atât cât s-aprindă infernul
Prin vechile blocuri
Din secolul celălalt

Pentru mul�i, Cel de Sus
Numai astfel îngăduie Festinul,
După placul ipohondrei pronii cerești
Și-i pune să murmure tainice
Eresuri din teroarea care s-a dus
Luându-l pe fiecare în feerice calești

De albastru-antracit.
După două-trei pahare,
Uite, eu, deseori, mă visez
Cum plutesc fericit

Prin cea�a Londrei,
Fantomă glorioasă colindînd

La Downing Street Zece, pupând
Fierbinte toate statuile

Apoi, vreo nouă nop�i petrecând
În Soho,

Prin toate speluncile.

Amantă rea e moartea, cocotă genuină
Pe cântăre�i din prima îi duce în ruină.

Chiar și pe cel ce-odată, un imn
înflăcărat
L-a slobozit  spre cer ca un Orfeu
turbat.

Dintr-un cireș uscat, strunjindu-i clapa-
n pripă,
Un nevăzut sicriu �i-aduce-orice clipă.

În timpul ăsta, sumbre, maimu�e-
nfricoșate
Noi, cum e protocolul, ne sinchisim de
toate

De groapă sau de urnă, de popă și de
cruce
De parastasul mic și de prescura dulce.

Nici sărutări stupide și nici o-
mbră�ișare,
Te-namorezi de moarte la prima-
nfă�ișare.

Iarnă după iarnă
Scântei dintr-o feerie irepetabilă

Iarnă după iarnă,
Vântură teroarea timpului nostru
O zăpadă cultică siberiană.

Și, să nu-l vadă nimeni, din ochi, un
pârâiaș
Îi dai drumul să curgă pe golașul  imaș.

Să nu ne vadă lumea, familii vesperale

Ne furișăm acasă pe-o-ntunecată cale

(Sep.-Oct.2020)

Când pe-aici avea fiecare
O pâine bunicică de mâncat

Oricine putea să ajungă
Erou al clasei muncitoare.

Iar acum,
Cu cât urcăm înapoi Danubiul
Spre Mun�ii Pădurea Neagră,
Suntem gata să prestăm
Toate muncile lui Hercule.

Ce pustiu e aici
Ca pe un câmp de bătălie
Pe care muriră și caii
Dispărând pentru totdeauna
De pe fa�a pământului.

N-au rămas decât
Vreo două-trei păsări călătoare
Și câteva fiare ingrozitoare
Ca să regenereze natura.

Iarnă după iarnă,
Ni se face carnea albastră
Cum e pâinea uscată prin care strecori
Licoarea aia ieftină
Ce-�i perforează intestinul.

Dec. 2019)

Stenturi

Valpurgic novembre-gigant temnicer.
Spital de jale cu murii uzi.
Doamne imun, la tine în cer,
Ce greu e să vezi, ce rău e s-auzi

Un bocet de boală ca un scâncet de
lupi
Ce se-atacă triști în cavernă
Un continent pe care l-astupi
Cu o stofă plumburie, în bernă

O, spirit de conservare dominant,
Broșuri devorate-ntr-o noapte
O lume bizară chefuind ca-n neant
Nepăsându-i de falnica moarte,

Nimic nu răsuflă eronat  pe-afară
Totu-i pustiită-amintire;
O mangustă chircită, avară
Conspiră pentru sine-n neștire.

O, șerpi „veninoși” de-ai lui Hipocrate,
Prea sfin�ii din templele antice,
Pe cocoașele voastre amu�esc decorate
Jurămintele pururi romantice.

( Nov.2020)

Ștefan NEAGU
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Fotograful lui Dumnezeu
În memoria Poetului Lucian Mănăilescu

Alerg, toată ziua, să-l fotografiez pe Dumnezeu.
Așa mi-ai spus și nu mai știu de era vară sau iarnă
tu n-aveai timp, aveai de alergat,
te mai opreai în loc doar pentru a-�i pune amprenta
pe inimile prietenilor, să le mai dedici câte-o poezie:
mie mi-a picat „Păpușa de cârpă”;
hoinăreai prin parcuri, printre lebede, crengi și
pisici,
pe Dumnezeu îl aflai în tot ce î�i ieșea înainte,
uneori și în oameni,
cred că era același Dumnezeu de care spuneai
că locuia la marginea satului,
dar tu îl căutai peste tot,
în parcuri, în versuri, dar – uneori – pe patul de
spital,
ori în nop�ile de singurătate,
singurătatea durerii care e numai a ta,
care nu se poate împăr�i cu nimeni.
Te trăgeai de șireturi cu moartea,
de parcă fuseseră�i colegi de bancă,
împăr�ea�i jucăriile: , i-ai spus,Ia tu coasa
eu rămân cu versul și cu prietenii.

Gata cu joaca! S-a făcut noapte,

„Și șuierul inimii cade - hârști! - într-o parte” *
Slobozia, 04 noiembrie 2020

* Ultimul vers: din poezia „Departele” de Lucian
Mănăilescu (volumul „Amurg în șoaptă”, 2019)

Limanul promis

(Pictori�ei Maria , poezie inspirată de
pictura sa

Iacob
)

Maria pictează bărci negre
într-o plutire-încremenire pe ape albastre
străjuite de același decor,
bărci negre cu gondolieri înveșmânta�i în negru,
luntrași ai nimănui așteptând izbăvirea de
singurătate.

Zidurile roșiatice sunt acolo de o mie de ani,
au văzut atâtea, pe cei de ieri, pe cei de azi...
Maria crede că ele privesc
- nici cu triste�e, nici vesele, nici cu izbândă, nici
fără-
aceleași treceri dintotdeauna prin zădărnicia acestei
lumi,
aceeași alunecare spre veșnicie a fluviului.
Maria crede că apele sunt nemuritoare,
doar oamenii sunt trecători.

În zid, o pată galbenă ca un soare,
doi ochi ca două ferestre,
în spatele lor - nicio suflare,
în depărtare - turla unei biserici,
două-trei fisuri, tezaur al secretelor celor duși
atât de vii cândva,
conducându-și și ei bărcile către liman,
un liman al fericirii promise.

Maria pictează bărci negre
pentru zile albe.

Slobozia, 07 mai 2020

Martie fără magnolii

Ce mai e și primăvara asta,

cu inamici ai speran�elor pândind la col� de vis,

cu gardieni ai iubirii,

când nici magnoliile n-au mai vrut să-nflorească?

Cine-a mai pomenit martie fără magnolii?

Nu mai cântă nici păsările,

ca într-un pact al tăcerii,

trilurile se supun de azi ordonan�ei,

oamenii s-au închis în case

ca niște pustnici în catacombe.

Pe Dumnezeu l-au arestat în biserici,

atâta doar că El știe,

doar El mai știe să umble printre oameni
fără mască, fără mănuși, fără declara�ie.

Slobozia, 29 martie 2020

Florentina Loredana Dalian

*
Când universul va deveni un punct,
Care, sorbind ultimele pâlpâiri de
lumină
O să germineze propriul său timp
Şi propriul său spaţiu,
Se va naşte o floare,
Floarea din punctul tuturor
începuturilor,
Floarea marelui final.

O să-ţi dau ţie floarea asta, dragostea
mea,
Şi, poate, aşezând-o pe inimă
Punctul va expoda,
Însămânţând un alt univers
În burta atotcuprinzătoare a vidului
Şi va fi iarăşi lumină în ochii tăi,
Lumina de unde începe
Moartea tuturor lucrurilor.

(24.11.2020)

*
Când lumina adoarme
În fântâna adâncă a ochilor tăi,
Iar în măruntaiele pietrelor germinează
Acea vibraţie divină care înalţă munţii,
Ne imaginăm că dragostea
Este farul care aprinde speranţa
În inimile triste ale femeilor,
Sau dăruie uitarea
Bărbaţilor bolnavi de melancolie,
Ne imaginăm că timpul
Poate fi o ecuaţie necorozivă,
Iar moartea noastră
Un salt uriaş către existenţele viitoare,
Ne imaginăm...

(13.01.2021)

F.M. CIOCEA

acolo, printre noi

acolo, printre noi era și remușcarea.
de bună seamă, în zilele noastre, o fiin�ă

într-un târziu de ani unul dintre noi
va întreba cu tremurul în glas: cât să mai fie
până ajungem? n-am înaintat nici un pas.

dar noi știm că dimine�ile nu le vom mai vedea

niciodată.
mul�i dintre noi se vor mai crede oameni,
se vor lăsa pradă îndoielii
și vor pregăti lumea pentru o singură minte.

într-o după-amiază de duminică ruinată
vom fi ispiti�i să ne întoarcem la voi.
și noi, de fel satanici, vom intra în oraș călare
pe asini vopsi�i în umbre trase de sub femeile
frumoase.

dar când ajungem, doamne, când ajungem deasupra
nu ne mai aducem aminte cum se plânge
și luna, luna e prea mare,
lumina ei ne arde spinările, ochii.

și, când în spatele unui bloc muncitoresc părăsit
dăm de un loc înverzit, vom fi știut
că suntem într-un somn în care nu stă nimeni.

Poeme din volumul „o zi pe care am locuit-o
cândva” – Ed. Tracus Arte, 2020

Nicolae TEOHARIE

cu reputa�ie proastă.

presupun, stimabile, că remușcarea e o insomnie roșie,
un fel de sânge somnoros și feroce.

“ ”remușcarea e copilul neînvelit al timpului
se băgă în discu�ie un darwinist obosit.
“o ”, mai adăugă el.metresă a sângelui

să știi, stimabile, că, mai ales noaptea, trecutul
se întoarce în mine cu o turbată bucurie a vinovă�iei.
și, de parcă aș fi chinuit de păduchii lucidită�ii,
mă târăsc afară din mine, stimabile, și o iau la fugă.

la fiecare cotitură a gândului mă opresc îngrozit
și dau de două cete care stau fa�ă în fa�ă.
într-o parte, cetă�eni cu drept de alcool, pe cealaltă
parte, cetă�eni cu dreptul de a privi pe fereastră.

și printre cele două cete trece dumnezeu
însă abia dacă mai e nevoie de el,
fiindcă înaintea lui trecuseră frunzele galbene,
ca niște metrese ale vântului.

într-o după-amiază de duminică

într-o bună zi vom dispărea în groapa din noi,
călare pe un șarpe orb,
sub un soare pe alocuri contemporan cu noi.

un pic satanici, tovarășii mei își vor umple pipele
cu fluturi, vor bea câte-o juma de vodcă'
și, după ce vor trânti de pământ sticlele goale,
vom lua-o pe o scurtătură a timpului.

Grafică pictorul George Pătru
Din colec�ia graficianului Aurel Bulacu
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Damian STĂNOIU, modernitate și
actualitate:

FURTUNĂ ÎN IAD (I)

Între scrierile de inspira�ie laică ale lui Damian
Stănoiu, (editura Marc, București,
1991, 168 p., edi�ie îngrijită și prefa�ată de Ion Nistor,
după volumul publicat în 1942) ocupă un loc aparte,
după opinia multor critici literari care eviden�iază
problematica extrem de diversă a celor 62 de schi�e ce
alcătuiesc volumul, ancorarea întâmplărilor în realitate,
dar mai ales unitatea stilistică a acestora, ceea ce
dovedește faptul că în momentul publicării lor,
scriitorul își atinsese maturitatea artistică și depășise
momentul mereu reproșat de critica literară că și-a
epuizat deja resursele artistice și nu-și mai poate adapta
stilul vie�ii laice, necunoscând suficient această lume,
el sim�indu-se în largul lui doar în operele de inspira�ie
monahală. Odată instaurat acest clișeu al criticii,
Damian Stănoiu s-a străduit să-l depășească și, în parte,
a izbândit. Dovada cea mai sigură o constituie acest
volum de schi�e care-l plasează în rândul
continuatorilor lui Caragiale în această specie.

Furtună în Iad

Prima dintre schi�e ce dă și titlul acestui volum
de proză scurtă este o subtilă parabolă la adresa
vremurilor tulburi pe care le traversa omenirea în acel
an de cotitură din istoria Europei, 1942, soldat cu
victoria rușilor la Stalingrad, fapt ce presupunea
pericolul apropierii bolșevismului. Scriitorul îl
imaginează pe Scaraoschi, „mai bătrân decât universul
și mai întunecat ca niciodată”, foarte îngrijorat,
adunându-și încornora�ii, „a căror vârstă o întrece pe
cea a pământului” la o ședin�ă în care se vor lua
hotărâri capitale pentru viitorul lor. Problema era că
Iadul s-a populat mai repede decât Raiul. Atunci
Dumnezeu l-a trimis pe fiul său Iisus pe pământ și
raportul s-a schimbat, iar „por�ile Iadului au început să
ruginească.” Scaraoschi a descoperit o unealtă care să
înceapă lupta împotriva Evangheliei: Lenin, căruia i-a
urmat, la scurt timp, Stalin. Atâ�ia inși a trimis acesta în
Iad, încât era pe cale să se instaureze atotputernicia
bolșevismului. Îngrijorarea lui Scaraoschi era că dracii
s-ar putea să ajungă slugile bolșevicilor sau să
părăsească Iadul, căci „bolșevicii nu sunt mul�i, dar
sunt mai răi decât noi”
„încarcerarea lui Lenin dedesubtul Tălpii Iadului și
pază strașnică la Kremlin”

. Ordonă, ca măsură de siguran�ă

. Finalul schi�ei sună ca un
semnal de alarmă, un fel de clopot în noapte care anun�ă
incendiul: „Declar ședin�a deschisă…”

Schi�a aceasta, printre pu�inele lucrări cu tentă
politică ale lui Damian Stănoiu, dezvăluie un scriitor
vizionar, îngrijorat de soarta �ării care se afla deja în
plin război. Scriitorul nu stă pasiv, vede pericolul
apropierii bolșevismului și trage, cu mijloacele sale
artistice, semnalul de alarmă, ca și cum ar fi cunoscut
maxima lui Eminescu: „Cea mai mare nenorocire este
să prevezi nenorocirea, dar să n-o po�i împiedica.”

În acest volum de proză scurtă scriitorul are
inspira�ia și știin�a de realiza o grupare tematică a
schi�elor. Îi conferă rotunjimea necesară plasând la
început două „rugăciuni” ( șiRugăciunea celui smerit
Rugăciune la Anul Nou) și-l încheie tot cu două
„rugăciuni” ( șiRugăciune la vreme de speculă
Rugăciunea disperării.) Celelalte cicluri, în ordine,
sunt: (2), (3), (4),Cafeneaua Exerci�ii de voin�ă Rurale
Copiii Domnul noroc Parabole Cazone
Monahice Parnasieni Creditori și debitori
Între prieteni Boga�i și săraci Eva
Asortate

(3), (8) (5), (4),
(3), (2), (2),

(2) (3), (4),
14), în total 62 de schi�e, fiecare cu savoarea ei,

dată atât de ineditul întâmplărilor, dar mai ales de
autenticitatea personajelor și de suculen�a limbajului,
adaptat fiecărei categorii sociale atât de vii, de parcă ar
fi fost acum extrase din mediile lor existen�iale.

Prima dintre „rugăciuni”, Rugăciunea celui
smerit dezvăluie nu orice ipocrizie, ci pe aceea la
superlativ. Smeritul: „Nu din lăcomie m-am îngreunat
la trup, ci din bunătă�ile milostivirii lui Dumnezeu. Din
sudoarea ostenelilor mele mi-am ridicat două căsu�e:
una, mai măricică, are 11 caturi, dar cealaltă numai 10
și mansardă”. „Am furat,
dar n-am jefuit la drumul mare; am împilat, dar n-am
ucis; am dus pe aproapele meu la judecată, dar nu l-am
condamnat; mi-am înșelat femeia, dar n-am alungat-o;
am păcătuit cu so�ia prietenului meu, dar nu i-am luat-
o; am visat la trup de fecioară, dar pre�ul rătăcirii l-am

plătit cu aur și argint; te-am ocărât pe tine, dar n-am
tăgăduit existen�a ta.”

Și mai departe, se justifică:

În fa�a lui Dumnezeu, smeritul
își găsește și justificarea morală: „Averea mea nu se
poate compara cu a lui Cresus, cu a lui Iov, cu a regelui
Solomon care a și păcătuit, dar a fost iertat. La fel și
David a fost iertat”. Acum are conștiin�a ușoară, e
împăcat cu sine, căci Dumnezeu îl va ierta și pe el.
Argumentul final: „Tu nu voiești jertfă, ci inimă
înfrânată și smerită.”

Ultima rugăciune a volumului, cea a disperării,
debutează cu o laudă cu tâlc, la adresa puterii lui
Dumnezeu: „Potolești vânturile, alinezi furia valurilor
mării, stăpânești via�a și moartea, începutul și
sfârșitul, seci marea, cutremuri mun�ii, te încrun�i și
pământul se zguduie, zâmbești și toată firea se schimbă
la fa�ă”. Această parabolă s-ar putea numi rugăciunea
conștiin�ei, a omului moral Dumitru Stănoiu, cel
îndepărtat de călugărul Damian Stănoiu, căci pune mai
presus trebuin�ele umanită�ii decât pe cele ale sale:
„Așază, Doamne, pace și bună învoire între oameni…
Dar nu o pace vremelnică, ci una care să dăinuiască
nestingherit până la sfârșitul veacurilor… Dă poruncă
lui Scaraoschi să-și adune slugile și să se mute pe altă
planetă, căci prea mult a huzurit pe pământ…Sloboade
tunete și fulgere care să năruie turnătoriile de arme.
Din rărunchii cetă�ilor de o�el să crească măslini și
portocali, ministerele de război să se prefacă în
catedrale, tunurile în fluiere și submarinele în sirene,
minele în stridii și generalii în tenori…” În final
pledează pentru întoarcerea la natură: „Întoarce-te la
via�a de pădure și de bordeie, cu hrană care nu dă
diabet, cu babe care ucid mai cu milă decât doctorii, cu
concerte fără intrare, cu dreptate fără avoca�i, cu artă
creată de unicul meșter mare, carele se cheamă
Natura!”

În prima dintre schi�ele din ciclul
ne aflăm în plin Caragiale, vizând inconsecven�a
opiniilor. Un domn , în
legătură cu subiectul dezbătut peste tot - căderea
Barcelonei în mâinile generalului Franco -, are opinii
diferite în func�ie de interlocutorul de la o bere. Cu
primul, este sigur de căderea orașului, cu al doilea, din
contră, este sigur că republicanii vor rezista. Cu cel de-
al treilea:

Cafeneaua

„cu ochelari și cu lulea”

„Mi-e perfect egal! N-am nimic de împăr�it
nici cu rebelii lui Franco, nici cu bolșevicii lui Nigrin!”
Insul cumulează discret câte ceva din psihologia
poporului român, de parcă scriitorul l-ar fi citit pe
Dumitru Drăghicescu.

Nae Firică din își blestemă
soarta de be�iv și își ia angajamentul în fa�a so�iei sale,
Marioara, că nu va mai bea. Drept care, în lupta cu

Puterea viciului

„demonul din gâtlej” își desprinde pingelele de la
pantofi să nu mai aibă cu ce se încăl�a. Întoarsă de la
pia�ă, cu gând să-i facă cadou o �igară de foi pentru
curajul bărbatului, îl strigă încă de la poartă. Bărbatul
nu răspunde. Final sec: „Nae plecase la cârciumă
încăl�at cu papucii de casă”.

Ion Dulcea�ă din schi�a ia hotărârea
grozavă să se lase de cafea și de fumat. Firește că nu
poate duce jurământul până la capăt, rezistă doar vreo
7-8 zile. Finalul:

Jurământ

„M-am jurat în fa�a icoanei că
niciodată nu voi mai lua hotărâri pe care nu le pot
�ine.”

Schi�a din ciclul are ca subiect
clevetirea peste gard, unde dialogul este savuros și sub
masca polemicii, femeile își trec peste gard defectele,
orgoliile și evenimentele din sat:

Vecinele Rurale

„-Mari�o! Fă Mari�o!” „-Ce �ipi, fa, așa, ori
crezi c-am surzit de-o ureche?” „-Păi dacă strig de-un
ceas și nu m-aude nimeni!” „-Trebuia să strigi și tu mai
tare, că de-aia �i-a lăsat Dumnezeu gură!” „-Da ce,
Mari�o, eu sunt gardianu de la primărie să strig să m-
audă tot satu ?” „-Da ce are satu cu tine, fa, dacă te-
aude? Î�i dă satu să mănânci și să te îmbraci?” „-M-a
ferit dumnezeu! Îmi dă bărbatu , că de-aia e rumân la
casa omului: să �ie muierea și copiii!”

'
'

' '
'

'
Se chemaseră

pentru o sucală împrumutată, dar stau de vorbă de vreo
oră. Finalul, - împăcarea -, de parcă nimic nu s-ar fi
întâmplat, ca în Caragiale: „Mai pe urmă să vii pe la
mine, să mâncăm porumb fiert…Ai auzit?”

În schi�a Damian
Stănoiu se dovedește un maestru al blestemului și al
situa�iei tragi-comice. Lui moș Marin Turmacu i se
năzări într-o bună zi să afle cum îl bocește nevasta când
o muri. Drept care, comandă un coșciug și cele necesare
de înmormântare, se lungește în el, pune mâinile pe

piept și îi poruncește so�iei să-l bocească. Femeia
refuză la început, dar obligată fiind, se așază pe capac și
îl judecă, bocindu-l, reproșându-i felul cum s-a
comportat cu ea în timpul vie�ii:

Înmormântare de probă,

„Aoleo, Marine,
măăă! C-a dat Dumnezeu și te-a luat Sfântul
Arhanghel, și-a rămas satul fără un stricat și fără un
prost! Că din cârciumă nu mai ieșeai, că dai și oul de
sub găină ca să ai rachiu, că �i se scurgeau ochii după
toate curviștinele, că râdeau de tine că erai tofolog, și
ele erau tinere, alege-s-ar praful de tinere�ea lor, să s-
aleagă, că nu știu decât să necheze, și nu știu decât să
se-mpudreze, și nu știu decât să strice casele oamenilor,
strica-s-ar ma�ele în ele, să se strice! Pe mine m-ai
lăsat de râsu lumii, și-ai vândut văcușoara ca să ei de
băutură – bea-te-ar prigoriile din Iad și ca să-�i faci
cojoc – face-te-ai viermi să te faci! Ajunge-te-ar
blestemele mele! Să te faci fochist în Iad, să bocești zi și
noapte după o picătură de apă, duce-te-ar dracul în
cârcă și tu pe eeeel!” „Când a sim�it femeia că
bărbatul este pe cale să desprindă capacul cosciugului,
căci se cam înăbușise, a zbughit-o pe poartă și nu s-a
mai întors decât când a auzit că moș Marin a dat
acatiste la biserică pentru îmblânzirea ei.”

Finalul:

Păpușa Copiiidin ciclul dezvăluie o altă
latură, poate cea mai gingașă a personalită�ii
scriitorului care n-a avut urmași direc�i, sensibilitatea.
Aici surprinde cu mare fine�e psihologia feti�ei, care,
știindu-se admirată și iubită de to�i ai casei, își permite
să le sugereze, prin tot felul de drăgălășenii, să i se
satisfacă toate poftele și dorin�ele: când era mititică o
îndupleca pe slujnică s-o ducă în Cișmigiu; o
îmblânzea pe mămica să n-o pedepsească atunci când
spărgea vreo farfurioară sau vreun păhărel, iar „pe la
amurgul celor șase ani,” Păpușa s-a pomenit în fa�a
unui ghiozdan cu căr�i și și-a pus în gând să fie o
școlări�ă silitoare. Finalul. „Și s-o vede�i cu câtă
seriozitate își face lec�iile și cum asudă la rezolvarea
unei probleme cu nuci și cu mere, a�i mânca-o ca pe o
savarină!”

Pline de nostalgia copilăriei sunt și schi�ele
Moș Crăciun în satul meu (nostalgia Ajunului de
Crăciun din sat) și (prima bătaie de
care-și amintește, pentru că a spart ouăle celorlal�i copii
cu unul de lemn, min�ind că-i de co�ofană).

Oul de co�ofană

Schi�ele din ciclul pot fi
oricând atașate excelentului roman .
Sunt flash-uri care surprind, nuan�ează și adâncesc
psihologia jucătorului de ruletă. Un ins pierde cumplit
la ruletă și, întorcându-se, vede toată garnitura trenului
în roșu, deși culoarea reală era albastrul (

Domnul noroc
Parada norocului

Trenul
albastru). Pe o cucoană călătoare cu trenul spre
cazinoul din Sinaia, o mănâncă tot timpul nasul, semn
clar că va pierde, dar nu renun�ă, deci rămâne fără bani
( ). Altă doamnă mizează la ruletă,
câștigă într-o primă fază și-și face planul că-și va
cumpăra bijuterii și blănuri, apoi rămâne fără nicio
le�caie. Finalul:

Un nas păgubos

„A plecat din Sinaia și fără bani, și fără
vulpea indigenă, convinsă totuși că se poate câștiga.”
Celelalte schi�e din acest ciclu urmăresc psihologia
pariorului la derby, care mizează în orb, fără să
cunoască nici datele calului respectiv, nici pe cele ale
jokey-ului. Doar proprietarul bufetului regretă că nu
este derby în fiecare duminică. Se mai întâmplă și
minuni: domnul Georgescu mizează, la cursa de trap,
pe calul cel mai slab cotat, Ghi�ă, și… câștigă.

Parabolele (Cele trei sfaturi, Moartea
păcătosului, Așa e lumea, Calea de mijloc, Poveste
veche) își justifică încadrarea în specie, căci mustesc de
în�elepciune. În prima dintre ele, un ins, aflat pe patul de
moarte, dă ultimele sfaturi feciorului: „Să nu te duci la
petreceri decât cu trei ceasuri în urma celorlal�i”; „Să
nu-i mărturisești femeii hotărârea de a se căsători cu
ea decât la ea acasă, diminea�a la ora șase”; Să nu joci
poker decât cu jucătorul cel mai meșter”. Tânărul îi
urmează sfatul tatălui. La petrecere a găsit „porci și
draci în chip de oameni”; în loc de femeia tânără și
plină de gra�ii și cu fa�a ca trandafirul în tulpină, „a găsit
o stârpitură cu două fire de păr în cap, cu obrajii
gălbeji�i, cu gura largă și cu buzele veștede”; jucătorul
cel mai bun i se confesează: „Am pierdut toată bogă�ia
moștenită de la părin�i și acum joc zestrea so�iei”.

Titi DAMIAN

(continuare în numărul viitor)
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Miori�a
1850, balada este publicată pentru prima dată de

către Vasile Alecsandri, în sec�iunea Cântecele
popolare românești din gazeta „Bucovina” din
Cernău�i (an III, nr. 11, sâmbătă, 18 februarie 1850)
cu titlul de „ , poem folcloric românesc,
răspândit în peste 1400 de variante în toate regiunile
României. Este socotit unul din cele patru

Mieoara”

mituri
fundamentale ale literaturii românești.

Vom reproduce integral în lucrarea noastră
comentariul reputatului istoric Ștefan Meteș
( Editura
Librăriei Diecezane Arad, 1925, pp. 182-186), nu
înainte de a sublinia că balada apare,

Păstorii ardeleni în Principatele Române,

deloc
întâmplător, în momentul de vârf al istoriei
transhuman�ei. La noi, via�a pastorală încă nu se
afundă în evenimentele veacului XIX, oferind din
plin „sujeturi de scris” și de ac�iune. În Europa,
ideologia romantică ia treptat în stăpânire nu numai
domeniile istoric și politic, dar și pe cel literar, în
1850, după ce Bari�iu se întreba în „Foaia pentru
minte, inimă și literatură” de dincolo de mun�i : „Dar
voi, genii românilor, unde durmita�i?”. Kogălniceanu
„răspunde” în la „Dacia literară”, prin a
așterne pe hârtie programul romantismului românesc
(v. Nicolae Marinescu, vom
reveni).

Introduc�ia

Istoria critică . . . ,

„Să vedem acum întrucât clasica baladă
” cuprinde elemente din viea�a păstorilor
ardeleni.
Miori�a„

D. Ovid Densusianu s a ocupat pe larg și
amănun�it, într-un studiu deosebit de pre�ios, cu
”Miori�a„ și rezultatele la care a ajuns, pe cari le
primesc, merită să fie re�inute aici, îndeosebi partea
care stă în legătură cu ciobanii ardeleni din 
erile
române. ( Densusianu,

'

Nota „Via�a păstorească în
poezia noastră populară”, II, București, 1923, pp.
39-103; în apendice ne dă variantele ”Miori�ei„, pp.
123-161).

Alecsandri când a publicat întâiu ”Miori�a„. i-a
lustruit forma și i-a schimbat pu�in fondul, cu un
cuvânt nu ne-a dat-o în forma ei originală. Din
variantele publicate să deslușește, că ciobanul omorât
e ”un străinel”, sau mai precis :

Unu-i ungurean
De zile mai mic,
De trup mai voinic.

O variantă îi dă numele celui omorât: Ion și
adaugă :

Fecior de Mocan,
Și de mocâr�an
Adus din Ardeal.

Motivele omorului sunt cele obișnuite în
domeniul vie�ii păstorești, - unde am văzut că e multă
ură și dușmănie, - adică : ciobanul e „străin”, de trup
mai „voinic” și mai bogat, sau cum se zice la
Alecsandri :

E mai ortoman Și cai învă�a�i
Și are oi mai multe, Și câni mai bărba�i.
Mândre și cornute,

Întărește și această aser�iune, că cel omorât e din
Ardeal și faptul că ciobanul numește „Miori�a” lui
„oi�ă bârsană”, adică „oi�ă din �ara Bârsei (în
Ardeal), de unde știm că erau o mul�ime de „Mocani”
cu oile lor prin mun�ii și câmpiile mănoase ale

erilor-române. (Notă. Îndeosebi Mocanii din Săcele
erau oieri vesti�i. Nic. Densușianu, fără nici un
temeiu, zice despre ei că prin tipul lor etnic, prin
limbă și obiceiuri, și prin felul ocupa�iunii lor sunt de
origine macedoneană. „Columna lui Traian”, III,
București, 1877 pp. 266-70. Vezi ce spune în această
chestie și dl O. Densusianu în revista „Grai și suflet”,
II, București, 1926 fasc. 2. pp. 348-50).

Autorii omorului sunt mai mul�i ciobani din
Moldova sau mai pu�in probabil din 
ara
Românească. Într o singură variantă din jude�ul

Teleorman (în Muntenia) se vorbește că complicii ar
fi fost :

'

Nouă ciobani Că nu sunt supuși
De la Poienari, Nalte și mo�ate'
Tot prima primari, Pornite pe spate,
Cu căciuli de urs, Cată streinătate.

Sub „Poienari” trebuie să în�elegem pe cunoscu�ii
oieri din Poiana Sibiului, cari de-alungul veacurilor
au cutreerat cu turmele lor cele două �ări românești.
(Notă. Mul�i oieri Poienari, în urma persecu�iilor
religioase din Ardeal, s au așezat pela 1755 în 
ara
Românească în satele : Corbi (jud. Muscel), Vai de ei
(jud. Vâlcea) și Ciofringeni (jud. Argeș). Maior,
Valea Lotrului, p. 80, Erbiceanu, „Via�a lui Naum
Râmniceanu„ , discurs la Academie, 1900, p. 8). E
sigur că Poienarii n au figurat în forma originală a
baladei, ci ei au fost introduși cu mult mai târziu și e
caracteristic că numai într o singură variantă.

'

'

'
E important să știm în ce �inut a luat naștere

această baladă de-o frumuse�ă unică în literatura
noastră populară și poate că chiar și în literatura
universală.

„Miori�a” a creat-o un cioban cu suflet de poet pe
teritoriul unde contactul între oierii ardeleni și
moldoveni a fost mai viu. Ași fix acest �inut între
rîurile Olt și Siret, căci aici a fost o circula�ie intensă
între păstorii moldoveni și ardeleni. Subiectul
„Miori�ei” a trecut și în poveștile moldovene, ceeace
arată că balada a avut o largă popularitate cucerind
inima poporului de jos. Și de fapt „Miori�a” și-a
păstrat mai mult de originalitatea ei dela început
numai pe numitul teritoriu, trecând nu departe și
malul stâng al Siretului.

à

Pentru a fix mai de aproape �inutul de naștere a
„Miori�ei”, păstrarea și răspândirea acestei balade,
citez un pasagiu dintr un articol a dlui Gheorghe
Maior, preot și profesor în Sibiu, din ziarul

à

'

„Telegraful Român” (1922 Nr. 26-7 de Paști, 3/16
Aprilie, Sibiu), despre care dl Iorga zice că e „de cea
mai mare importan�ă” ( XVI,
Craiova, 1922, No. 18, p. 288):

Ramuri-Drum drept,

„Fabula „Miori�ei” e poporală, toate elementele ei
o dovedesc; locul unde s a petrecut sunt' mun�ii din
jurul Oituzului. Ungureanul e mocan din Treiscaune,
cel care ca și cei de pe 
ara Bârsei, au oi bârsane.
Acolo știu această poezie bătrâni albi�i de zile și cari
nu știu o boabă să cetească. Pofti�i la acești bătrâni să
v o cânte' curgându-le șiroaie de lacrimi pe obraz,
cum mi-s a dat ocazia să văd în Covasna în 1914 vara.
Și melodia e a �inutului, fiindcă în Ardeal, fiecare
�inut își are caracteristica sa în muzică; jalea tăcută,
înfundată, pe care să nu �i-o știe toată lumea a celor de
pe 
ara Bârsei și din Treiscaune, nu e aceiași cu a
Olteanului, care strigă sfâșietor, sau cu a
Târnăveanului, care și-o exprimă mai primitiv, nici
cu a Mărgineanului mai liber sub ochii căruia tresaltă
priveliștea întregului Ardeal, nici cu a veșnic
revolta�ilor dintre Secașe, ori cu sfredelitoarea jale,
ce te împintenează la joc a celor de pe Murăș ori cu
cea răsunătoare și horitoare a Mo�ilor.

'

Și melodia Miori�ei curge monoton, înăbușit, lin și
dulce, și totuși sfâșietor prin faptul că-�i învăluie
sim�emintele de durere și nu te lasă să le exprimi. Și
melodia „Miori�ei” având caracteristica musicei
�inutului, se deosebește foarte mult de melodiile
românești de azi. Și e explicabilă această haină
arhaică. Miori�a e un fa�ă de care
�ăranul are un cult: nu-i iertat să-i schimbi textul nici
melodia, nu-�i va admite să-i cân�i altă baladă, și nici
să faci modificări, în însăși melodia, căci îndată î�i
taie cântecul vre-un bătrân de te bagi în pământ de
rușine”.

cântec bătrânesc,

„Aș ne apare viea�a sbuciumată a oierilor
ardeleni în cântecul poporului. Documentele istorice
contemporane întăresc și întregesc foarte mult știrile
scoase mai sus din poezia populară referitor la viea�a
păstorilor ardeleni în cele două Principate române”.

a

*
Comentariul pe care l-am reprodus – un document

în Dosarul „Miori�a” - , apar�ine unui clasic al istoriei
păstoritului transhumant, Ștefan Meteș, ( Păstori
ardeleni . . . , pp. 182 – 186).

Reproducem, pentru același Dosar, un alt

fragment semnat de alt specialist în istoria
păstoritului transhumant, Tudor Mateescu
(Păstoritul mocanilor în teritoriul dintre Dunăre și
Marea Neagră, București, 1986, p. 90) :

„Păstorii erau plăti�i aproape totdeauna în natură,
simbria constând în oi și miei, după locul ocupat de
fiecare în ierarhia târlei, după numărul vitelor aflate
în pază, ca și după sezonul de pășunat (N. Dragomir,
Din trecutul oierilor mărgineni . . . , p. 203 – 204;
Tudor Mateescu, Știri noi despre prezen�a mocanilor
în Dobrogea. . . ,I, p. 407). Nemul�umirile păstorilor
simbriași puteau îmbrăca uneori forme grave. În anul
1838, cei trei ciobani ai lui Gheorghe Golea, afla�i cu
târla în cotul Dunavă�ului – zona dintre bra�ul Sfântu
Gheorghe și lacul Razim, �inut pustiu pe vremea
aceea (Tudor Mateescu, Chilia veche și biserica
românească din această localitate în timpul
stăpânirii otomane, în „Biserica Ortodoxă Română,
XCIX (1981), nr. 1 – 2, p. 346) – își omoară stăpânul,
pentru a fi ei „mai folosi�i” ca pînă atunci ( Idem, Știri
noi despre prezen�a mocanilor în Dobrogea . . . , I, p.
414). Pare a fi o variantă în proză a „Miori�ei” (
ibidem, p. 410), mai ales că evenimentul are loc
înainte de prima înregistrare a celebrei balade, dar
acest fapt putea, desigur, să se întîmple oricînd. Legat
de aceasta, se poate pune însă problema locului de
origine a capodoperei populare românești. În nici un
alt loc afară de Dobrogea nu se puteau întîlni la
pășunat (nu în simplă trecere) păstori din toate cele
trei provincii istorice românești – Transilvania, 
ara
Românească și Moldova ( Într-o variantă a
„Miori�ei”, culeasă în Dobrogea, informatorul face
apel la un fapt real. La un păr sălbatic, „este îngropat
un cioban și tot se dușmănea”.Vezi Adrian Fochi,
Miori�a, Tipologie, circula�ie, geneză, texte,
București, EARPR, 1964, p. 805). În „Miori�a”,
varianta clasică, este vorba, așa cum se știe, de doi
stăpâni de târle care-l omoară pe al treilea, nu de
simpli ciobani simbriași care-și ucid stăpânul pentru
a-l jefui, dar în eposul popular intervine, desigur,
fantezia poetică (Există însă și variante în care
ucigașii nu sunt stăpâni de târle, ci păstorii simbriași
ai victimei: „ș-un mândru cioban, / tânăr moldovean,
/ cu trei dorojani,/ feciori de mocani. . . / slugi de nouă
ani Ibidem”. , p. 795- 796). Un asemenea eveniment
se va fi petrecut cândva în Dobrogea, în mediul
transhumant, poate în secolul al XVIII-lea, el stând
după părerea noastră, la originea neasemuitei
balade”.

Care este geneza baladei ? Cine
a scris-o : „poporul” sau însuși

Vasile Alecsandri?
Miori�a în conștiin�a criticii.

Amândoi istoricii pe care i-am invocat în așa
zisul, „Dosar Miori�a”, Ștefan Meteș și Tudor
Mateescu, sunt protagoniști ai scrierilor istorice
despre transhuman�ă.Amândoi motivează „�inutul de
naștere” al „Miori�ei”. Ștefan Meteș afirmă că
„Fabula „Miori�a„ e poporală, toate elementele ei o
dovedesc ; locul unde s-a petrecut sunt mun�ii din
jurul Oituzului. Ungureanul e mocan din Treiscaune,
cel care ca și cei de pe 
ara Bârsei, au
(s.n.). În economia căr�ii noastre identificarea
mocanilor bârsani este importantă.

oi bârsane”

Tudor Mateescu are o altă convingere: „În nici un
alt loc afară de Dobrogea nu se puteau întâlni la
pășunat (nu în simplă trecere) păstori din toate cele
trei provincii istorice românești – Transilvania, 
ara
Românească și Moldova ”. „Un asemenea eveniment
se va fi petrecut cândva în Dobrogea, în mediul
transhumant, poate în secolul al XVIII-lea, el stând
după părerea noastră, la originea neasemuitei
balade”.

Nu îi judecăm pe cei doi istorici, nu avem
competen�a necesară și nici tema lucrării noastre nu
ne îngăduie să abordăm „Dosarul Miori�a”. Dar nici
nu putem să nu observăm că în secolele XVIII – XIX,

(Continuare în pagina 7)
Răzvan Ciucă
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Înserare

Umbrele cu aripi stufoase,
somnolente,
cuprind depărtările.
La ore neştiute de nimeni
vine înserarea tiptil -
ca o felină deprinsă
cu întunericul
Pe un pisc al singurătăţii lui
şi-au întemeiat moşia
corbii şi caprele negre -
exploratori ai înălţimilor dense.
Muntele geme arareori,
creşte şi descreşte
precum pântecul femeii
la soroc.
Clipele rămân în casa aceea
în care, ba ne-am iubit,
ba am murit.

Ochii

Doar ochii tăi rămân într-ai mei -
atunci când înserarea dispare

ca o mireasă furată!
La rând vin visele
cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene -
E vreamea basmelor!

Doar noi...

Noaptea respiră corăbii de cântece de
iubire.
Pe Someş stele strălucitoare şi
vorbitoare
cutreieră.
Cu respirări adânci de dimineaţă de
iulie -
Când pleacă roua, pleci şi tu spre
necunoscut;
Prezentul se răsfrânge tandru în crini
şi zorele.
În iarba verde totul este asimetric,
rece, celest.
Am călcat cu piciorul drept către
câmpia de vară ...
Pretutindeni coboară miresme de flori
de câmp;
Contemporan cu visul de aseară

despre luceferi –
Observ multe dorinţe la cei de lângă
noi -
Oamenii din jur așteaptă desăvârșirea,
să fim
perfec�i.
În cuiburi zborul nu mai încape, iar
noi ne dorim
aripi
Iar în inimă îmi creşte un clopot de
dor şi alean.
Trupul tău, brăzdat de harfe şi dorinţe
ascunse
Aşteaptă angelic şi tandru,
șchiopătând, să
mergem
Spre calea fericirii !!! Doar noi doi...

Ţinutul închis

De mult prea mult timp ţinutul nostru
e închis
ne ţinem sufletele ca-ntr-o pânză de
paianjen
viaţa noastră are prea multe coborâri şi

crăpături
deşi trăim într-un mare clopot de sticlă
A venit vremea ca fiecare s-o luăm pe
un drum
vreau să pun ordine şi dacă mă
împotmolesc în
desiş
oare de ce seara vorbeşti într-un fel şi
mâine eşti
alta
până la urmă toţi avem nevoie de
puţină
primăvară
de puţin orizont albastru şi cuvinte
înstelate şi
tandre
Pe lume am venit ca să învăţ fericire
încă din
tinereţe
tu mă înveţi zilnic ce-i bătrâneţea şi
opacitatea
iar cuvintele dintre noi nu mai prind
rădăcini...

Gelu DRAGOȘ

ASOCIAŢIA

Mă plictiseam îngrozitor în ultima perioadă a
anului trecut. Nu aveam nimic de făcut, de
citit niciun chef, iar prostiile americane,

filme adică, arhiprezente pe micul ecran îmi făceau pur
şi simplu greaţă. Starea asta de anxietate îmi dereglase
stilul activ de viaţă de până acum şi, sincer să fiu, îmi
încolţeau în minte gânduri negre, suicidale.
-Înscrie-te într-o asociaţie umanitară, îmi sugeră un
prieten. Având un scop şi lucrând împreună cu alţi
oameni devotaţi o să depăşeşti această stare.
-S-ar putea să ai dreptate, dar în care asociaţie?
-Găseşti pe net câte vrei, ai de unde să alegi.
Am dat curs sugestiei amicului, demarând căutările pe
internet. După două zile de investigaţii aveam
impresia că ştiu destul şi nu ştiu nimic. Prea multe
oferte. Oare ce să aleg? Iată de pildă: -Asociaţia celor
care poartă papion?- .Nu am folosit niciodată.-
Asociaţia amputaţilor( de mâini, picioare şi alte
organe)? Din fericire, încă sunt întreg. –Asociaţia
mâncătorilor de varză murată-? Rareori o gust. Mii de
asociaţii,astea numai în ţărişoara noastră. Ce să aleg?
L-am sunat iarăşi pe vechiul meu prieten.
-Este foarte uşor, mi-a răspuns de la celălalt capăt al
firului. Ori pui degetul pe una la întâmplare, ori
înfiinţezi una.
-De ce să înfiinţez una?
-Din mai multe motive. În primul rând o să ai un scop,
vei câştiga bani şi vei intra în graţiile autorităţilor,
fiindcă, dragul meu, nimic nu se mai face oficial fără
avizul unei asociaţii de profil.
-Explică-mi !
-Birocraţii se exonerează astfel de răspunderile
ulterioare, dacă afacerea merge prost.
-Să ştii că ai dreptate. Îţi voi urma sfatul!
Au trecut mai mult de trei săptămâni de la discuţia
avută, iar eu lucram, chiar lucram. Într-un miez de
noapte cine credeţi că mă sună?Amicul.
Am fost plecat peste ocean cu afaceri, mi-a spus. Scuze
pentru ora târzie, dar încă nu m-am acomodat cu fusul
orar local. Cum o mai duci?
-Excelent!
-Chiar?
-Ţi-am urmat sfatul şi am înfiinţat – Asociaţia celor
care poartă chiloţi roz- şi am până acum peste zece mii
de membrii.
-Nu exagerezi?

-Deloc. Membri cu legitimaţie şi cotizaţie la zi, doi lei
pe lună. Ca să ne recunoaştem între noi purtăm la
vedere un mic pătrat roz, o carte de vizită dacă vrei,
care-ţi dă dreptul să intri în vorbă cu persoana
respectivă şi eventual să mergeţi împreună la un şpiţ,
într-o excursie sau în pat. În plus, pe site-ul asociaţiei
oricine poate propune orice fel de activitate[ culturală,
turistică, bahică, etc, etc], iar participanţii se înscriu
instantaneu.
-Bravo!
-Ca să facem faţă situaţiilor, avem serviciu de
contabilitate propriu, cont bancar şi mai ales secretara
mea personală selectată dintr-o sută de candidate.
-Chiar m-ai dat gata ! Pot să mă înscriu şi eu?
-Bineînţeles. O poţi face on-line, iar legitimaţia o
primeşti peste câteva zile. Avem membri din toate
categoriile sociale, de la taximetrişti la miniştri.
-Când te gândeşti că totul a pornit de la plictiseala ta
cronică...
-Aşa este. Unii membri sugerează să ne transformăm
în partid politic, dar nu vom face niciodată asta! –
Asociaţia celor care poartă chiloţi roz- poate
influenţa, datorită neuniformităţii sociale a membrilor
săi orice guvern, indiferent de coloratură. E suficient,
nu-i aşa?

(03.02.2021)
F.M. CIOCEA

Vioara rănită

Aurel ANGHEL
13,38 ;12. 02. 2021,

Bilsen, Germania

Tragedia omenirii rătăcind…
Pe cei care au inventat-o.
Să îi rașcheteze de orice puteri
De vagoane de bani și de ponturi
Să intre în ochii celor orbi�i de avere
Să se facă mici fărâme
Textuări dincolo de poezie
Scriu aceste misive

Am aici o vioară căreia i-a căzut limba
Nu mai pot să mai cânt
Afară e iarnă cu vânt
Plecarea de mâine spre casă se amână
De la această pandemie nebună
Citesc greu pe căr�i
Cataractă pe ambele păr�i
Dragostea mea de drume�ie
Aleargă mai bine în poezie
Ecranul mobilului bine luminat
Mă ajută să scriu stând în pat
Inspirat de câte văd pe FB
Mă apuc cu disperare
Să alerg printre cuvinte
Să le îmblânzesc
Poate le păcălesc
Să dau cu șpri�iera în nas
Nebunia
Pandemiei parșive...

Din lips de altceva mai bun....ă
Aș fi cântat

i�i defrișam neghiob prosia

Cântic amar de a… e… e… e… i… a

tot încercând de zor inputul
cu gura strâmbă �i-am deshumat sărutul
mi se scula un dor nebun de tine
iubește-mă zic buzele-�i sublime
i�i defrișam neghiob prosia
a… e… e… e… i… a

„A... e... i... o... u... ă... /Dacă continuă, /Mă sinucid!”
Noiembrie - George Topârceanu

Petre Ioan CRE
U

aeeeia

a… e… e… e… i… a
în zile șchioape i�i pliveam prosia
eu sunt tot singur fiară în izmene
plângând de dorul tău anadiomene
și soarta ștreangul ei îl strânge
și ochiul meu de-a pururi te plânge
în zile șchioape i�i pliveam prosia
aeeeia
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(Urmare din pagina 5)

din informa�iile păstrate de Arhiva Visteriei 
ării
Românești, 30 (treizeci) de sate din jude�ul
Hunedoara practicau păstoritul transhumant, fără să
treacă turmele în Dobrogea. Din cele 30 de sate, unii
oieri ajung la pășunat în Moldova, în vechiul jude�
Râmnicu Sărat, deci într-o zonă de convergen�ă unde
se întâlneau oierii din cele mai variate regiuni. La
plecare, aceiași oieri treceau prin schela Focșani, pe
unde drumurile erau mai umblate și riscurile mai
mici. Poate că aceste contacte îndelungi și diverse,
vor fi pregătit zămislirea Miori�ei.

Într-o iarnă eram la preventoriul din Ha�eg.
Colindele, interpretate de o ceată de tineri, începeau
mai toate cu versul „ Peste ani,
eram cu Paul Petrescu la Deva, am asistat la o
conferin�ă despre colinde �inută de Gheorghe Vrabie.
Printre altele, marele folclorist spunea că în zona
Hunedoarei toate urmează îndeaproape arhetipul
formant, cules de Russo și publicat de Alecsandri. Și
tot atunci, îmi amintesc, Gh. Vrabie l-a pomenit pe
Alecsandri în postura celui care este obligat să
răspundă celor ce se îndoiau de autenticitatea
colec�iei de poezii populare, și în special de :
„Să fii convins – îi scrie lui I. Crăciunescu (J.
Crăciunesco,

Pe mun�ii cei mari”.

Miori�a

Le peuple roumain apres ses chants
nationaux, Paris, 1874) – că dacă natura
binevoitoare m-ar fi înzestrat cu un geniu atât de
mare pentru a compune Miori�a, mi-ar fi făcut onoare
și aș fi fost destul de egoist să n-o public decât sub
numele meu”.

„Miori�a – colindă hunedoreană ilustrează mai
limpede ideea a ceea ce înseamnă cântec popular . . . ”
(Gheorghe Vrabie, Ed. Academiei
R.S.R., București, 1984, pp. 55 – 56. Gheorghe
Vrabie constată „o plurivalen�ă poetică a motivului

Poetica Miori�ei,

Miori�a – colindă, impus nu ca un reflex al colec�iei
publicate de Alecsandri, ca text memorizat, deci,
degnodat de strălucirea lui poematică, ci ca un motiv
aflat la el acasă, vechi de când poporul”. Apoi, Gh.
Vrabie continuă până la sfârșitul capitolului IV. „ . . .
Colindele transilvane, răspândite pe o întinsă arie –
din sudul �ării, din Banat, până în nord-vestul
Transilvaniei și în Maramureș - acuză toate semnele
unei arte încadrate într-un și un
manifest caracter anterior baladei”.
( ). Pe noi, tocmai acest caracter etnografic ne-
a interesat.

sistem retoric
etnografic

Ibidem

Adrian Fochi – „eminentul folclorist”, cum l-a
apreciat cel mai în măsură s-o facă, Petru Caraman
( Iași, Junimea, 1984, p. 323) - și-a
ales ca subiect al primei căr�i cu care a �inut să iasă în
lume ca expert al crea�iei populare românești, cea
mai importantă plăsmuire a eposului nostru
tradi�ional: subiect despre care se
exprimaseră, timp de un secol și mai bine, cele mai
controversate opinii.

(Pământ și apă,

Miori�a,

Miori�a, scria Adrian Fochi „este măsura noastră
morală, cântarul etic al spiritului nostru și trebuie să
ne apropiem de ea cu tot respectul, cu toată
demnitatea noastră spirituală, cu însăși seninătatea
solemnă a protagonistului din cântec” (Adrian Fochi,
Gânduri despre „Miori�a” Convorbiri literare,, în
Iași, an XC1, nr. 1192, nr. 12, decembrie 1985. P. 13).

Adrian Fochi reușește să ne fericească cu Miori�a.
Circula�ie, geneză, texte (cu un studiu introductiv de
Pavel Apostol, București, E.A.R.P.R., 1964, 1107
p.).

Studiul (p. 123-552), cu cele patru mari sec�iuni
ale lui (Introducere; Tipologie; Circula�ie; Geneză),
este o adâncită dezbatere asupra vastei problematici a
subiectului, care – observa Mircea Eliade –
„reprezintă pentru cultura românească, în același
timp o problemă de folclor și de istorie a
spiritualită�ii populare și un capitol central în istoria
ideilor” (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis –
Han. . . , Editura știin�ifică și enciclopedică,
București, 1980, p. 277).

Cea de a cincea sec�iune, corpusul de texte, a fost
o revela�ie pentru specialiști, care au avut pentru
prima dată în fa�ă cele 930 de variante ale
capodoperei : 178 din
Moldova, 77 din Muntenia, 60 din Oltenia, 15 din

Banat, 13 din Dobrogea, 25 fără localitate certă iar 15
de dincolo de fruntariile �ării noastre. Editorul a
adunat totul : 702 variante complete, 123 fragmente
și 105 informa�ii de circula�ie, toate grupate în două
capitole: versiunea baladă și versiunea colind. S-a
desprins, totodată, contribu�ia particulară a fiecărei
păr�i a �ării.

413 texte din Transilvania,

Transilvania s-a înfă�ișat prin prezen�a
masivă a variantei colind (s.n.).
Introducere Valori ale culturii
populare românești,

(Iordan Datcu,
la Adrian Fochi,

1, Editura Minerva, București,
1987, pp. V – VII).

În studiul său, Adrian Fochi s-a opus tuturor
interpretărilor care au voit să acrediteze ideea că
Miori�a este expresia fatalismului, resemnării,
pesimismului protagonistului
op.cit.,

(s.n.) (Iordan Datcu,
p. IX).

Când vorbește despre „câteva inteligen�e din cele
mai remarcabile”, care s-au apropiat „cu pietate și
cuminte în�elegere de fenomenul artistic al
Miori�ei”, care au exprimat opinii „luminoase și
comprehensive”, se gândește la O. Densusianu, D.
Caracostea, C. Brăiloiu, Lucian Blaga, H.H. Stahl,
Dan Botta, Mircea Eliade. Se gândește cu „modestie
pilduitoare”, scrie Iordan Datcu ( p. XIII).op.cit.,

Dar totAdrian Fochi afirmă în 1964 : „Alecsandri
a intervenit în văzul lumii întregi și cu bună știin�ă în
cuprinsul baladei”.

În Istoria critică a literaturii române. 5 secole de
literatură. (Edi�ia a II-a, revăzută și revizuită,
Editura Cartea Românească, 2019, pp. 223 – 217),
Nicolae Manolescu punctează spectaculos si decisiv.
„Este de notat din capul locului că nu se poate pune
nici un pre� pe declara�iile poetului. El pretinde, în
1850, că balada, i-a fost adusă de Russo de la Soveja,
iar, în 1866, că a cules-o el însuși din gura boierului
Udrea de la o stână de pe Ceahlău (ca o curiozitate, să
citez remarca lui Gh. Vrabie: „Din �inutul arătat, al
Ceahlăului, nu s-a cules ulterior nicio variantă la
acest poem, în timp ce din Vrancea avem un număr
considerabil )” (p. 215).

„Alecsandri a izbutit să zăpăcească pe toată
lumea, nu doar prin textul poeziei, dar chiar și prin
comentariile la el. De pildă, a fost destul ca el să
afirme într-o notă că „ românul are mare aplecare a
crede în soartă„ , pentru ca fatalismul na�ional să
devină o temă uriașă de dispută ”. Nicolae
Manolescu e obiectiv și ferm când scrie că „este fals
pusă problema însăși a originalită�ii unei poezii cu
acest caracter, compusă de un poet romantic acum
aproape o sută șaizeci de ani” (p. 216). Pu�in mai
departe, Manolescu își fixează ideea : „ De altfel,
problema originalită�ii este fără rost în secolul al
XIX-lea ”.

Ne pare rău că în disputa amintită nu contează și
Alexandru Buleandră (Vasile Alecsandri și cazul
Miori�a, Helis, Slobozia, 2006).

În cele din urmă, Nicolae Manolescu îi dă
Cezarului ce-i al Cezarului : „Ceea ce trebuie să fi
impresionat de la început în lui Alecsandri a
fost însăși tema : nicio baladă nu va surprinde mai
concis – poetic esen�a vie�ii pastorale a românilor de
pretutindeni. Acesta este un topos , în măsura în
care oglindește un specific etnic”.

Miori�a

B.R.

Ne oprim pentru câteva clipe. În monumentala sa
lucrare, Nicolae Manolescu are în cadrul capitolului
Romantismul 1840 – 1889, un subcapitol :
Ideologia. Cele două romantisme. Bidermeier-ul, pp.
143-146. Se fac comentarii la René Wellek,
Conceptul de romantism; The
Taming of Romanticism,

Virgil Nemoianu,
1984, dar și trimiteri la

Șerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Eugen
Lovinescu, Paul Cornea. /
B.R., afirmă Manolescu, „este un romantism
îmblânzit”.

Bidermeier Romanticism

„Tensiunea majoră din con�inutul baladei –
continuă Manolescu, sus�inând toposul - se
realizează tocmai între planul domestic, �ărănesc, și
acela cosmic mitic și sărbătoresc, cu alte cuvinte,
între o natură domoală și un om pașnic, pe de o parte,
și resurgen�a unui sentiment violent și ucigaș, care
stârnește stihiile, pe de altă parte (. . . ) Lirică,
imaginativă și feerică în substan�a ei populară,

B.R.

Miori�a este capodopera luiAlecsandri, cu nimic mai
prejos de eminescian” (p. 217).Luceafărul

Amintiri
Când Lică, prietenul meu de școală primară la

Lăloaia – Comănești și cioban la Comănești, mai tot
timpul încăl�at cu opinci și obiele, a murit chiar la
nunta sa, era în august după Adormirea Maicii
Domnului și atunci a căzut, de-adevăratelea, o stea,
tovarășii lui i-au bocit Miori�a la căpătâi („existen�a,
așa cum a fost dusă pe pământ, dăinuiește și dincolo
de moarte”, D. Caracostea).

Peste mul�i, mul�i ani, eram la o nuntă la Făcăeni
din Ialomi�a, sat „așezat la cusătură, între �ara grâului
și �ara peștelui”, cum avea să scrie în paginile sale de
memoralistică avocatul și omul politic Aurelian
(Aurel) Bentoiu ( ,
/ postum / , Academia Civică 2001. Tatăl său, Ion
Băntoiu, dintr-o familie de mocani, se născuse în
1856 la „Baciu, primul din cele Șapte Sate de lângă
Brașov”. Mai târziu, Băntoii se vor împământeni în
Bărăgan. Tatăl lui Ion Băntoiu, Radu, era așezat cu
„târla de oi în băl�ile dintre Borcea și Dunăre, când la
Cocargeaua, când la Făcăeni

Zări și zodii – poezii din închisoare

”.
Nunta se �inea aproape de conacul lui Aurel

Bentoiu, în curtea lui Paraschiv, și el din stirpe de
mocani din plaiuri secelene. Un nepot al vestitului
lăutar Petrea Cre�ul Șolcanu din Brăila (unde și Ion
Bentoiu, înainte de a ajunge la Găi�a – Făcăeni,
învă�ase meseria de negustor de rachiu), cânta la
�ambal balada Priveam cum
curge Dunărea și gândeam: „trei turme de oi,/De oi
tot adică erau �u�uieni, și chiar coborau pe la
Picior – de – Munte, Dâmbovi�a, „Mândrul
cioban/Tânăr moldovean” nu era stăpân și trebuia să
moară ucis de trei „dorojani” (n.n. probabil, forma
alterată de la Oaia năzdrăvană, care
prevestea, era . . . bârsană ?!

Oaia năzdrăvană . . .

�igăi”,

dobrogean) . . .

Să fie din zicere ? Și Moartea ca nuntă lipsește . . .

Răzvan Ciucă
(fragment din cartea în curs de apari�ie

Transhuman�a bârsană, capete de istorie.

Mocani în zodia Bărăganului .)

Îl șterg de praf, dau să citesc,
Un carneţel cu poezii...
Albume cu fotografii,
Vechi manuale, un atlas,
Echere, rigle, un compas,
Un toc sub�ire cu peni�ă,
Şi-ncuietoare cu chei�ă,
Penar din lemn de trandafir
Tăbli�a mea cu tibișir,

Noapteamuzeelor

Vineri, în ograda mea, va poposi toamna 80!
N-aș vrea să fiu singur:
– Măi inima mea, întoarce-te cât mai curând,

Și inima mea rătăcea printre vechi amintiri…
Dinspre mun�i adia miros de zăpezi
Și se strângeau ghemotoc.
Lor nu le plăcea deloc
Dam niște vorbe de-a rostogolul prin frunze,
Chiar mi se părea amuzant:

Sâmbătă, 21 septembrie

Dar ochii mi se umezesc
Și parc-aud o voce caldă:
„Le-am strâns mereu, să nu se piardă“...

(Grecii de Jos, 20 mai 2017)

Marian ȘTEFAN
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Iubind iubirea și dincolo
de ea...

(Florin Dochia, „Nop�i cu Inanna Lee – sonete
înamorate”)

În lumea iluziilor, a deziluziilor, a piedestalurilor din
cârpe, rămâi fascinat când vezi zâmbetul adus de o
fărâmă de frumuse�e. Desigur frumuse�ea o văd
oamenii în mod diferit, în locuri, situa�ii diferite, în
oameni, în fire de iarbă brodate de rouă, în frumosul din
ei înșiși. Un om frumos poate vedea doar frumos.

O frumuse�e aparte o reprezintă poezia, acea formă
de desfășurare artistică ce te face să vibrezi, să sim�i, să
pictezi în ochi dorin�ă de via�ă. Poetul î�i dă imboldul
de a te desfășura în plan emo�ional, prin capacitatea de
a sugera imagini rupte din preaplinul sufletului său,
cernute prin capacitatea sa de transpunere în albastru
divin.

Florin Dochia vine cu o nouă provocare, volumul de
sonete „Nop�i cu Inanna Lee – Sonete înamorate”,
apărut în 2019, în Colec�ia „Poesis” a Editurii
„eCreator”, din Baia Mare, într-un regal de imagini
care î�i taie răsuflarea.

Creator complex și subtil, autorul te copleșește prin
mesajul transmis, așezat în așa fel, încât să trăiești cu
intensitate fiecare pas în receptarea textului poetic. În
aparen�ă ceva simplu pentru cititor, greutatea sonetelor
sale îngenunchează lectorul. Le citești ca într-o
contempla�ie, savurându-le cu o sete neostoită de
iubire și dorin�ă.

Pe măsură ce intri în lumea divină sau pu�in
demonică a iubirii, nu pe po�i opri... savurezi poemul
până la ultima picătură, trezindu-te beat de frumosul
oferit.

Așa cum poemele nu sunt realizate întâmplător
(având o formă fixă, respectând versul endecasilabic,
cu rimă îmbră�ișată), nici titlul nu este ales la
întâmplare.

Citindu-l pe Florin Dochia, descoperi dorin�a
ancestrală a bărbatului de a iubi femeia perfectă, un soi
de înger – demon eminescian. Autorul creează iubita
perfectă prin intrica�ia dintre zei�a dragostei, Inanna și
personajul lui E. A. Poe, Annabel Lee, o fiin�ă
men�ionată și motto-ul volumului: „Și această fată trăia
fără nici un alt gând / Decât să iubească și să fie de mine
iubită.”

Volumul con�ine 77 de poeme, un număr deloc

întâmplător aflat aici. Subtilitatea poetului este extrem
de elaborată, pregătește cititorul pentru o lectură ce
acutizează gândirea.

Cifra 7, căutătorul adevărului, este unul dintre cele
mai în�elepte și mai spirituale numere. Acest număr
este asociat cu numeroase simboluri, cele mai
cunoscute fiind cele 7 chakre și simbolul masonic al
triunghiului așezat peste un pătrat (3 + 4), iar după cum
se observă, sunt doi „7” în 77.

Totul se amplifică în prezen�a acestei alăturări. C. G.
Jung definea sincronicită�ile sub aspectul
coinciden�elor semnificative. („La diferite intervale de
timp, individul este confruntat cu o serie de evenimente
ale căror mesaj converge către o idee foarte clară,
în�eleasă la modul cel mai concret ca o lec�ie de via�ă.”)
Deși ra�iunea tinde să nege aceste lucruri, intui�ia
trezită datorită unei emo�ii puternice, se întrepătrund
cu ra�iunea, transmi�ând un „mesaj” care trezește în om
o nouă viziune asupra vie�ii și a drumului pe care, ca
fiin�ă conștientă, are menirea să îl urmeze.

Asta sugerează și poetul, prin intarsiile lirice folosite
și care dau o încărcătură afectivă deosebită.

Primul sonet deschide ochii cititorului „în zori”,
zorii fiind vestitorii zilei, ai luminii, ai nașterii. O dată
iubirea ivită „așteaptă în adâncuri transformarea /
iubirii tale în moștenitoarea / unui șirag de vie�i
misterioase”. Șirul e deschis, iubirea e cea dătătoare de
trăiri, de vie�i celui îndrăgostit, căci din vremuri și pănă
azi, patima de a iubi o femeie rămâne aceeași.

Dorin�a este fără de vremuri, e atemporală și se pare
a fi infinită. Din simbioza dintre zeitate și femeie
rezultă o fiin�ă unică, inegalabilă, superioară, un Eon
feminin care apare într-un plan creat de inima
îndrăgostitului, într-o descriere oximoronică ce
desăvârșește portretul acesteia: „sălbatica-�i tandre�e
mă subjugă / și-mi umple noaptea calmă și fierbinte. /
uit că mi-a spus un înger: ia aminte / când către ceru-
ntunecat faci rugă // din tot ce-i ceri răsfă�ul să-�i alinte /
într-un târziu primi-vei doar o fugă / prin bezna nouă
care să-�i distrugă / orice-ncercare de a fi cuminte. // cu
trupul tău sfielnic de fecioară / m-ai înrobit și nu-i întâia
oară / când mai aud doar șoaptele tăcerii // iar tu vibrezi
ca struna de vioară / și-mi pari un flutur alb ce zboară /
spre zori ce varsă-n mine gustul mierii” (XXII).

Ipostazele acestei fiin�e nemaintâlnite sunt diverse:
„ca o lumină-n umbre”, „diafană, pasăre măiastră”,
„beatrice”, „sărutul tău e ca un zbor de seară”, „ești
flacără, iubito, eu sunt jarul”, „astăzi inima ta e un

fluture”, „trup de patimă arzândă”, „tu ești numai gest
și ești atingere”, „erai incandescen�ă”, „ești doar un
adevăr pe jumătate”, bărbatul dovedindu-se
completarea acestei perfec�iuni. Într-o lume strâmbă și
imperfectă a căuta perfec�iunea e o artă.

Iubită în dimine�i, zile, seri și nop�i, în vis sau în
realitate, Inanna Lee se dovedește muză, zeie, femeie,
iubită de cel care se autodefinește „eu sunt jarul”. El,
iubitul este cel puternic, în stare să între�ină flacăra, să o
protejeze, să o sus�ină.

Alese cu minu�iozitate imaginile artistice sunt mai
mult decât grăitoare. Orfevrier al cuvântului, Florin
Dochia meșteșugește imaginea pănă aceasta pătrunde
în vene. Fiecare metaforă, fiecare epitet hiperbolizează
inedita descriere a celei adorate.

Senzualitate, ludic, filosofie, împlinire se împletesc
într-un erotism tulburător: „î�i amintești? erai
incandescen�ă / când nop�ile albe nu se mai sfârșeau / și
eu î�i șopteam: te vreau, te vreau, te vreau, / iar chipul
tău era evanescen�ă” (XLIII), dictat de cea care este, la
un moment dat „un adevăr pe jumătate” (ce trebuie
întregit) sau cea creatoare a tot ce con�ine universul
senzorial și extrasenzorial („universul e, de fapt, o
femeie. / ești tu, iubito, de zei născătoare. / orice noapte
cu tine-i sărbătoare / desfătare ce nu se mai încheie” -
XL), capabilă să înal�e prin însăși fiin�a ei („atunci și
zborul îl învă� și-notul”).

De o frumuse�e neasemuită, sonetele lui Florin
Dochia sunt ieșite din tiparul acestui tip de poezie,
autorul optând pentru imixtiunea cu poezia modernă
(fără titlu, cuvintele scrise cu litere mici, chiar și
substantivele proprii, imagini artistice deosebite,
simboluri). Două substantive proprii sunt scrise cu
majuscule, Inanna Lee și Fecioara, poetul acordându-
le putere deplină. Fecioara și femeia iubită sunt fiin�ele
ce dau via�ă cântecului și cântec vie�ii.

Tulburător volum, impresionante imagini a reușit
Florin Dochia să creeze, ostracizând negrul și
întunericul printr-o luminozitate ce te lasă fără suflare.
Inebranlabil în scriitura sa, un fin observator al
sufletului uman, poetul se încăpă�ânează să rotunjească
sfera iubirii, ademenind cititorul într-un joc al
destinului împărtășit pe deplin. Nu po�i decât visa
pentru a trăi, nu po�i decât trăi, pentru a visa, două
planuri ce se ating prin fiin�are și emo�ie. Citind
poemele lui Florin Dochia, trăiești...

Carpe diem!
Petronela APOPEI

Personalită�i ialomi�ene

Tatăl său a fost o vreme admnistratorul
moșiei marelui vornic Alexandru Scarlat Ghica, pe
care memoria fierbin�enilor l-a re�inut mai ales sub
numele-poreclă de „Barbă Roșie”. La data nașterii
fiului său, cum aflăm din textul pisaniei bisericii
locale, Panait Licherdopol fusese însărcinat cu
supravegherea lucrărilor de edificare a sfântului

lăcaș. Restul datelor biografice le-am extras din
studiul introductiv redactat de Viorel Gheorghe
Speteanu pentru volumul Primii istoriografi ai
Bucureștilor, apărut în 2008. Iată pasajele mai
interesante din biografia lui Ion P. Licherdopol care îi
dau pe deplin dreptul de a figura în dic�ionarul
personalită�ilor ialomi�ene.

Ion Licherdopol s-a născut în comuna
Fierbin�i în ziua de 21 noiembrie 1842 și a decedat la
9 decembrie1908. Primele clase le-a făcut în comuna
Sălcii și la Ploiești, iar liceul în Grecia. Revenit în
România, a urmat cursurile Facultă�ii de Știin�e din
București.

În1870 era profesor de știin�e naturale și
matematică la Azilul Elena Doamna. În perioada
1875-188o a fost preparator la laboratorul de chimie
al Universită�ii. În 1879 fusese numit profesor la
catedra de știin�e fizico-chimice de la școala de
comer�, al cărei director a fost numit în 1885.Între
multe alte lucrări de popularizare a știin�ei, a publicat
Un mosaic literar, o idee despre poe�ii epici și o biblie
poliglotă, pentru a cărei realizare a utilizat o
bibliografie scrisă în nu mai pu�in de 12 limbi.

Amintim aici titlurile câtorva dintre lucrările
publicate de Ion Licherdopol, atrăgând din capul
locului aten�ia asupra diverselor domenii abordate:
trei volume consacrate faunei malacologice
(moluștelor) din diferite zone ale �ării (premiate de
Academia Română), manual de chimie elementară,
volume de călătorii ( ,Cinci sâptămâni în Moldova
Excursiuni în Dobrogea Bucureștii,), dar și volumul
apărut în 1889.

M. Șt.

ION P. LICHERDOPOL

Grafică George Pătru
Colec�ia Puiu Peka



Îngerași cu adidași

Î
n ziua aceea, domnul M se trezise ca de obicei la
ora 7. Se întinse usor, ca după o odihnă bine
meritată, își îmbrăcă halatul călduros, își luă în

primire papucii și se îndreptă, agale, spre baie. Își
mângâie în treacăt barba și, pentru că o găsi oarecum
�epoasă, se apucă să își pregătească ustensilele pentru
bărbierit, fredonând fals un cântec de demult. În
timpul acesta, so�ia lui se apucase deja, în bucătăria
luminoasă și modern mobilată, să pregătească micul
dejun. Ouă, șuncă și obișnuita cafea pe care so�ul ei o
va bea în timp ce va parcurge titlurile din ziar, stăruind
cu precădere pe informa�ile financiare și pe știrile
sportive.

So�ul o găsi în timp ce turna cafeaua fierbinte în
ceștile de por�elan chinezesc. Își încheie și el ultimul
nasture de la cămașă și își fixă nodul de la cravată. Se
așeză fără grabă și o salută cu un zâmbet sumar.

- Ah, nu, �i-am mai spus, se opri el după prima
înghi�itură de cafea, �i-am mai spus că nu vreau cu
lapte obișnuit, ci cu lapte praf degresat. Chiar e așa de
greu ?

- Ei, asta-i, se ră�oi la el doamna M, nu e tot lapte ?

- Pentru tine, poate. Știi, eu �in la detalii din astea. Azi
am o întâlnire importantă cu un client al firmei și uite,
deja, îmi încep ziua supărat. Chiar nu �ii la mine?

- Dar tu, cu toate mofturile astea, se cheamă că �ii la
mine ? E chiar așa de important ce fel de lapte am pus
în cafea ? Dacă nu î�i place, pune-�i singur. Te-ai făcut
un mofturos. Uneori parcă nu mai ești bărbatul cu care
m-am căsătorit.

Domnul M se ridică supărat de pe scaunul său, își luă
sacoul de pe umeraș și ieși în parcarea din fa�a casei.
Se sui fără chef în automobilul decapotabil de marcă
bună și plecă spre servici, sub privirile triste și
oarecum goale de sentiment ale so�iei lui.

- Uită-te la ei, oftă cu supărare dar și cu o undă de
triste�e îngerul, în timp ce mașina ajunsese la capătul
străzii și intra pe bulevard. Iar s-au certat din nimic.
Mă duc să raportez asta în consiliul angelic. Trebuie să
facem ceva. Și își luă zborul spre înăl�imi, unde
ședin�a de diminea�ă a întregii obști îngerești stătea să
înceapă.

În împără�ia Sa de lumină și haruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu
s-au suit, Dumnezeu stătea pe tronul slavei. În fa�a
Lui, mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri se
găseau aduna�i, într-o ordine perfectă și își înfă�ișau
rapoartele de activitate. Arhanghelii aveau răspunderi
mai mari: protejau câte o �ară sau îndeplineau câte o
misiune sub acoperire pe undeva într-un capăt de
lume. Îngerii păzitori le-au urmat, fiecare lăudându-și
sau, după caz, încercând să ceară iertare pentru
răută�ile ori nevolnicia proteja�ilor lor dintre tagma
omenească.

Veni și rândul îngerului familiei M. Acesta făcu cei
câ�iva pași care îl despăr�eau de tronul ceresc al
Domnului, își drese glasul și începu:

- Prealuminate, în familia pe care m-a�i rânduit să o
păzesc încă nu e liniște. Le-am stat alături în cele mai
grele clipe, precum și în cele bune. Dar tot nu merge.
Uneori - și aici îngerul făcu o pauză, ca și cum urma o
concluzie dramatică - uneori, Prealuminate, am
sentimentul că ei nu se mai iubesc.

- De ce crezi asta, dragul meu ?

- Stăpâne, tot ce mi-a�i rânduit pentru ei am împlinit. I-
am ferit de rele, le-am înlesnit unele reușite în via�ă,
pentru că, nu-i așa, la oameni contează și bunăstarea

materială, sau măcar stabilitatea. M-am îngrijit, adică,
să aibă ce le trebuie. Am avut grijă să fie sănătoși și
fără griji. Dar, Înalte, parcă tot nu sunt mul�umi�i. De
fericire, ce să mai zic, e departe de ei...

- Și atunci, care crezi că e problema ?

- Doamne, lucrează amândoi din zori până în seară,
merg uneori și la biserică.Au și timp liber să meargă la
clubul de lectură sau într-o excursie la munte. Sunt,
cum s-ar zice, pe limbajul pământenilor, o familie
reușită. Nu în�eleg ce le lipsește.

- Hmm, încuviin�ă Domnul de la înăl�imea ame�itoare
a tronul Său, poate că tocmai asta e problema lor. Au
timp liber.

- Nu în�eleg, Prealuminate, zise îngerul, încurcat.

- O să în�elegi, dragul meu. O să în�elegi.Acum mergi,
te rog, și fă-i semn lui Gladiil să intre.

Gladiil era superintendentul – sau pe limbajul nostru,
directorul – școlii de ucenici pentru calificarea
îngerilor. Cei mai mici dintre fiin�ele îngerești se
școleau sub aripile lui protectoare și urmau să devină
îngeri păzitori. El, ca și superior, își lua munca foarte
în serios. Uneori, dacă ar fi să ascultăm bârfele din
comunitatea academică îngerească, prea în serios. Nu
zâmbea niciodată, dădea teme grele și pedepse aspre.
Dar, la catedră și în administra�ia școlii, era un dascăl
fără cusur. Azi se afla înfă�ișat în fa�a Creatorului,
„într-o chestiune de cea mai mare însemnătate și care
nu suportă amânare”, ca să cităm cu acrivie vorbele
lui.

- Prealuminate, începu el, după ce se ridică din
reveren�a solemnă, �in să vă prezint un caz de gravă
abatere de la disciplina îngerească, pe care eu unul, vă
spun cu mâna pe aripi, nu o mai pot tolera.

- Ce s-a întâmplat, dragul Meu ?
- Aș vrea să vă prezint cazul ucenicului Teodiil. Este
un elev care nu face cinste școlii noastre, renumită
pentru realizările ei în toată obștea îngerească. Îi face
să râdă pe colegii lui, cântă pe nas, se �ine de șotii, iar
deunăzi, a legat șireturile unui coleg de-al lui, încât
acesta era să se împiedice și să cadă.

Dumnezeu zâmbi în col�ul gurii.

- Dar voi nu merge�i, voi zbura�i, nu ? Cum putea să
cadă ?
- Nu putea, dar e o chestiune de principiu. Buna
cuviin�ă și seriozitatea, în școala mea sunt literă de
lege. Iar el, în loc să se poarte ca un înger, se poartă,
ierta�i-mă că v-o spun, ca un ... copil.
- Și ce e rău în asta ?
- Îngerii trebuie să fie serioși.
- Dar nu uita, dragul meu, că oamenii pe care îngerii
sunt trimiși să îi înso�ească în toată călătoria vie�ii lor,
vor fi mai întâi copii și abia apoi oameni mari. Poate
că n-ar fi rău ca și îngerașii lor să le semene întrucâtva.
Să crească, adică, împreună. Pu�ină joacă nu face rău
nimănui.

Gladiil își plecă privirea în jos. Ca de obicei, Elohim
avea dreptate. Dar se gândi la onoarea școlii lui și mai
încercă o pledoarie.

- Și cu toate acestea, Doamne, nu trebuie să uităm de
disciplină. Altfel, lăsăm loc liber unor abateri și mai
mari. Iar eu nu doresc ca acest Teodiil să fie prilej de
glume și jocuri. Vă rog respectuos să lua�i măsuri.

Dumnezeu îi încuviin�ă din cap că poate să se retragă,
iar Gladiil își luă zborul, nu înainte de a-i încuviin�a
Creatorului că a doua zi de diminea�ă, se va prezenta
împreună cu șugubă�ul Teodiil ca să primească sfânta
hotărâre a Domnului pentru problema în cauză.

Și așa a fost. Teodiil era un îngeraș mai degrabă mic de
statură (doar nu credea�i că to�i îngerii sunt la fel), cu
părul cârlion�at, năsucul în vânt și având pururea un

surâs șugubă� pe fa�ă, chiar și atunci când se căznea să
fie serios. Domnul îl îndrăgea. El, care fusese om pe
pământ și se jucase cu copiii de vârsta Lui, știa mai
multe despre oameni decât to�i îngerii la un loc. Păstra
pentru vecie în fiin�a Lui o dragoste aparte pentru
cură�ia și simplitatea sufletelor de copii. De câte ori nu
primise în mâinile lui suflete care trecuseră din via�a
pământească, fără virtu�i, fără realizări, dar în care
regăsise puritatea sufletului de copil neîntinată de
răută�ile locurilor și veacurilor prin care trecuseră! Le
mântuise doar pentru atât.

Dar acum, Dumnezeu trebuia să ia o hotărâre. Una
care să facă dreptate și superintendentului, dar și
penitentului. Îi chemă pe amândoi.
- Dragii mei, iată ce am hotărât. Tu, Teodiil, ca ucenic
înger, nu ai respectat regulile de disciplină ale școlii
tale. Pentru aceasta, î�i voi lua aripile și te voi trimite
pe pământ. Nu ca o pedeapsă, ci ca o experien�ă care
î�i va fi de folos pentru înalta slujire de înger păzitor.
Te vei naște ca orice prunc într-o casă de om, vei crește
și vei trăi printre oameni atât cât î�i va fi hărăzit. Apoi
te vei întoarce și vei reîncepe școala de la care ai plecat
acum. Dar mai e ceva: ca om, nu î�i vei aminti nimic
din via�a ta aici, nici de școală, nici de Mine și nici de
faptul că ai fost cândva înger. Dar dacă vei trăi o via�ă
curată, Eu te voi aștepta și vei reintra în rândul cetelor
cerești.

- Mă supun, Doamne, spuse Teodiil cu glas stins.
- Cât despre tine, Gladiil, ca superintendent al unei
școli de îngeri păzitori, ai nevoie să fii pu�in mai ...
uman.
- Nu în�eleg, Doamne.
- Îngerii pe care tu îi formezi vor avea grijă de oameni,
nu de al�i îngeri. E nevoie, dar, să îi în�eleagă, să
gândească pu�in ca ei, să nu îi judece prea aspru. Așa
că, de acum, poruncesc ca în școala ta să se facă, o dată
pe săptămână, o oră de joacă. Poate să fie cu mingea,
poate să fie de-a v-a�i-ascunselea sau de pictură cu
degetele. Te las pe tine să hotărăști. Am nevoie ca
îngerii Mei să fie și pu�in copii. Și chiar și tu ai putea să
te joci împreună cu ei.
- Eu, în adidași?
- O să î�i facă bine, ai să vezi.
Gladiil era pu�in rănit în orgoliul lui, dar acceptă fără
să crâcnească. Își plecă fruntea în fa�a
Atotputernicului și ieși.

Rămași singuri, Dumnezeu îi spuse micului înger, în
timp ce acesta se pregătea să plece spre neștiute
depărtări terestre:

- O să îmi fie dor de tine, poznașule!

A trecut de atunci aproape un an. Domnul și doamna
M deveniseră între timp părin�i.
În bucătăria lor, domnul M. își bea liniștit cafeaua fără
lapte. So�ia lui tocmai ieșea din camera bebelușului,
care adormise cu un surâs pe buze.
- Doarme ca un îngeraș. Îmi e așa de drag...
- Da, e îngerașul nostru, îi răspunse el so�iei, sărutând-
o pe frunte.

Din ceruri, Dumnezeu și superintendentul Gladiil
priveau mul�umi�i. Dacă ar fi știut cei doi so�i câtă
dreptate aveau...

Nicolae Marinescu
(Montreal, Canada)
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Acest tip de abordare apar�inea stilului maestrului
său, Vasile Kazar, întemeietorul școlii românești de
grafică, la care ucenicise în anii studen�iei, și de care
reușise să se desprindă, având o viziune identitară în
exprimarea care îl definea. For�a suprarealistă a operei
sale se accentuează în ultimii ani, când fantasticul și
revolta asupra vremurilor postdecembriste, care nu
adusese salvarea condi�iei de artist, pătrund în
desenele sale agresiv, atitudinea fa�ă de unele
personaje politice ale momentului, fiind una de
respingere totală, viziunea îmbrăcând forma
suprarealismului și a satirei politice.

Perioada de crea�ie de până în anii 1990 denotă un
grafician care își �inea arta departe de preceptele
totalitare, având privilegiul de a fi liber în crea�ia sa și
de a se exprima conform sim�ămintelor sale. Această
atitudine era dublată de un talent aparte, sim�ea forma
și compozi�ia, stăpânea spa�iul bidimensional și
gestiona ascunzișurile desenului. Frumuse�ea liniei era
dublată uneori de laviuri transparente de griuri,
ob�inute din dilu�iile tușului aplicate cu pensula, prin
care crea zone picturale, fiind atent cu valora�iile unor
suprafe�e mici, dar răspândite pe suprafa�a întregului
desen, ceea ce implica o plasticitate în plus lucrărilor.

Fiecare compozi�ie dă impresia unei povești, părând
o specula�ie asupra sentimentelor umane indecise și
schimbătoare, realitatea frac�ionând discursul plastic în
două componente, una în care omul este prezent prin
nelămuririle lui, prin interoga�ii și lipsă de repere, iar
alta, prin contradic�iile aflate în spa�iul imediat, venite
din sfera socialului. George Pătru devine astfel un
expresionist prin neadecvarea la timpurile trăite, prin
sensibilitatea pe care o descoperim în fiecare lucrare,
prin sentimente regăsite în firea personajelor lucide și
misterioase.

Lucrările imediate după terminarea facultă�ii se
remarcă printr-o bogă�ie de expresie bazată pe un
sistem de reprezentare analitic în ceea ce privește
întreaga suprafa�ă bidimensională. Imaginile abundă
de personaje, tipurile de hașuri sunt diverse, planurile
în care se regăsesc elementele compozi�iei sunt
echilibrate, multiple, încărcate de linii. El caută o
unitate armonică a întregului, motiv pentru care
aspectele evocate par a succeda o tensiune, un moment
amplificat de emo�ii și sentimente contradictorii.
Ductul peni�ei este delicat, dar ferm, și frapează prin
modul natural de a crea forme, personaje, ac�iuni
imaginare.

Acesta s-a stins la 12 septembrie, 2012, fără să-și fi
dus până la capăt fascinanta povestire începută la
Liceul de Artă din Gala�i și continuată la Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București.

Pasul lateral și definitiv pe care artistul îl face din
via�a socială spre tensiunile interioare din ce în ce mai
acute, s-a petrecut în anul 1988, când se pensionează
din cauza problemelor de sănătate. Dar înainte de
această dată avusese, profesional vorbind, o activitate
obișnuită de artist și muzeograf: desena și picta, fiindu-
i recunoscute calită�ile, participa la taberele de crea�ie
organizate de Inspectoratul de Cultură al jude�ului
Ialomi�a, făcea pentru muzeu afișe care pur și simplu
dispăreau în colec�iile admiratorilor graficii sale.
Nefiind străin nici de cerin�ele imediate ale epocii
totalitare, George Pătru nu a făcut compromisuri, dar

era implicat, alături de al�i artiști ai locului, în diferite
proiecte, valoroase estetic și acum, care necesitau
compozi�ii de scenografie și ambientare a unor
spectacole. Din relatările prietenului său, pictorul
VasileAionesei, avem cunoștin�ă despre realizarea unei
pânze decorative pentru Casa de cultură a orașului,
finalizată de cei doi în laviuri extrem de delicate și cu
simboluri ale câmpiei, floarea-soarelui și spice de grâu,
care se transformau în raze. Această poate banală
men�iune pentru unii, o fac în semn de pre�uire și în
amintirea tuturor lucrărilor distruse sau lăsate în
paragină, apar�inând unor mari artiști români, care au
lucrat la comandă, crezând neîncetat în for�a artei lor,
dar și pentru cei care și-au irosit o parte importantă a
existen�ei, realizând uneori mărun�ișurile ambientale
ale unor activită�i de propagandă, George Pătru fiind
unul dintre cei care au gustat din această experien�ă.

Slobozia este orașul unde George Pătru a suferit și a
trăit cum a putut și cum a crezut de cuviin�ă, și nu știm
cât de benefică i-ar fi fost plecarea din matca sa, însă
cunoaștem faptul că a lucrat foarte mult și că desenele
sale se află acum în colec�ii particulare și la prieteni.
De la aceștia din urmă am aflat de existen�a unui
grafician aparte, iar prima mea întâlnire cu arta sa, cu un
soi de satiră politică, a avut loc în paginile revistei
„Tribuna literar artistică și culturală”, care apăruse prin
anii 2000, sub conducerea redactorului șef, Titus Ni�u.
În această așezare de câmpie unde via�a culturală era
animată de scriitori, artiști plastici și muzicieni, care îl
cunoșteau bine pe graficianul nostru, descoperisem
foarte repede că George Pătru trăia retras cu familia și
cu gândurile sale, dar desena, pasiunea pentru grafică
înso�indu-l mereu. În paginile publica�iei amintite,
ilustra�iile semnate de George Pătru evocau o dislocare
a armoniei, o prăbușire a echilibrelor sufletești, dar o
men�inere a principiilor interioare ale imaginii.
Convingerile sale erau zdruncinate de condi�ia de artist,
de inadecvarea spiritului său lucid la societatea
contemporană și de boala care, devoratoare, nu vroia să
îl ocolească.

Accentuând puterea avută de grafica sa asupra
colegilor de genera�ie, unii copiindu-l, al�ii urmând
direc�ia estetică a acestuia, Mircia Dumitrescu avea să
comenteze: „Cei care au terminat în anii respectivi
continuă linia lui Pătru, nespunând acest lucru…mă
gândesc la foarte mul�i colegi care îl folosesc. Ce este
de remarcat formal la lucrările lui, este că se plasează
pe două dimensiuni, nu numai o dimensiune
gramaticală , nu numai o dimensiune formală, dar și
una benefică, de povestire, în care, iată, într-un câmp
decorativ aparent, tragedia apare la fiecare linie pe care
o face. Lucrările lui sunt deosebit de puternice,
impresionează. Eu mă așteptam și îl așteptam să iasă
odată din Slobozia și să iasă și pe pia�ă. Din păcate, a
dispărut foarte repede.”

George Pătru a fost un artist fără încredere în lume și
a devenit suspicios fa�ă de contemporaneitatea lui.
Acest fapt a avut ecouri profunde în cele peste 5 000 de
desene realizate, despre care vorbesc apropia�ii. Din

numărul impresionant de lucrări, a ajuns la noi o parte
prea mică, însă aceasta ne permite să ne facem o idee
despre cum desena artistul, avantajul fiind faptul că
imaginile apar�in unor perioade diferite de crea�ie.
Privindu-le, constatăm că stilul și ipostazierile
imaginarului său s-au transformă pe parcursul anilor,
iar cotloanele ascunse ale viselor conștiente sau
subconștiente, se vor concretiza în scene fantastice,
chiar suprarealiste, străbătute de o direc�ie
expresionistă, descoperită în amplitudinea trăirilor
așezate în fiecare compozi�ie, în sentimentele sale în
raport cu arta și existen�a, care se modifica, pe măsură
ce vremea trecea. La prima vedere, acest lucru parte
firesc, dar timpul nu este de partea artistului,
determinându-l să devină din ce în ce mai tragic, cu
fiecare gest lăsat pe hârtie de peni�a sa. Se poate ajunge
la o asemenea concluzie în urma expozi�iei de grafică
și pictură din anul 2016 (21 ianuarie-3 februarie),
„Călătorie în oniric”, deschisă la Muzeul 
ăranului
Român din București, Sala „Irina Nicolau”, care îl
omagia pe artist la patru ani de la dispari�ie și avusese
loc cu sprijinul so�iei, Leti�ia Pătru și al fiului lor,
grafician la rândul său, un rol hotărâtor în concretizarea
proiectului avându-l „Șerban & asocia�ii”, curator fiind
Costin Pătru și Mircea Tancau. La vernisaj,
academicianul Mircia Dumitrescu eviden�iase în
cuvântul său faptul pentru care George Pătru a rămas în
conștiin�a unui moment al graficii noastre drept un
foarte înzestrat tânăr artist, care finalizase studiile
superioare de specialitate la clasa maestrului Vasile
Kazar, întemeietorul școlii românești de grafică.
Neșansa destinului său particular l-a făcut pe artist să
rămână în umbră drept prizonierul propriei lumi, acest
lucru neoprindu-i pe cei din breasla plasticienilor să îl
admire.

Realizând coper�i și ilustrând peste 30 de căr�i,
George Pătru avea să devină un artist singular al
spa�iului ialomi�ean, considerat în vremea tinere�ii lui o
mare speran�ă a graficii românești, așteptată pe simeze
cu lucrări spectaculoase. Numai că George Pătru a
creat în liniște și nu i-a plăcut să iasă în fa�ă, iar în anii
2000, într-un moment când nu se mai știau foarte multe
lucruri despre acesta „Tribuna literar-artistică și
culturală” l-a readus în prim-planul artei noastre,
publicându-i lucrările, care ne permit să ne facem o idee
despre felul în care a evoluat și punctul în care a ajuns
grafica sa din urmă.

În cea din urmă perioadă a crea�iei, așa cum o vedem
în paginile revistei „Tribuna literar-artistică și
culturală” de la Slobozia, grafica lui George Pătru
prezintă linii de for�ă apăsate, grave și un gest artistic
impulsiv. În perioada de început, până spre ultimii ani
ai existen�ei, desenul său căuta esen�a spiritului
meditativ. Acum spiritul se exteriorizează, devine
agresiv fa�ă de lumea în care trăiește.Această revoltă se
petrece pe hârtia de lucru, linia fină dobândind o
consisten�ă gravă.

Pu�inele surse accesibile la via�a și crea�ia lui George
Pătru, ne arată două direc�ii ale stilului său, diferite ca
modalitate de expresie și ca mesaj. Prima reflectă
activitatea sa așa cum s-a concretizat în expozi�ia
personală din 1983, la aproape 10 ani de la terminarea
facultă�ii, când a expus la Muzeul Jude�ean din
Slobozia și când linia fină avea fragilitate și se
concretiza în forme legate de un univers ideal al
existen�ei. Perspectiva asupra omului văzut perfect, dar
și cu discrepan�e inerente fiin�ei, era sus�inută de
valoarea descriptivă a liniei, de ritmul și fluiditatea
elementelor desenate, relevând subtilită�ile
morfologice din viziunea unui viitor mare grafician, ale
cărui reguli de crea�ie se statorniciseră pe un program
estetic din care nu lipseau rigori ale înaintașilor săi.

Imaginile grafice sunt pentru George Pătru
motivul libertă�ii sale, traseele narative ale liniei,
reclamând un spa�iu halucinant, expresionist, cu

note de suprarealism. Student la Sec�ia de Grafică
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
București, pe care l-a absolvit în 1974, studiind cu
Vasile Kazar și fiind considerat genial, artistul și-a
însușit de la maestrul său linia, ansamblul, dinamismul,
expresia tensională a compozi�iei, amprentate de un
suflu personal, modificat pe parcursul timpului, în
func�ie de raportarea la lume și la subtextul
sentimentelor sale, transferate pe hârtie într-o manieră
analitică și cu un con�inut ideatic supus adevărurilor
vie�ii, așa cum le percepea acesta. Evocarea omului
ideal, romantic și visător este atributul operei din prima
jumătate a vie�ii, perioada ultimă a crea�iei, eviden�iind
personaje încorsetate în societatea postdecembristă și
evocând neadecvarea fiin�ei supusă schimbărilor
rapide ale reperelor vremii.

(1946-2012)

Graficianul George Pătru

Autoportret
Colec�ia familiei Pătru

Colec�ia familiei Pătru
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(Urmare din pagina 10)
George Pătru în colec�ia avocatului George Șerban.

Cunoaștem faptul că avocatul George Șerban este
propietarul uneia dintre cele mai mari colec�ii de artă din
România. În proprietatea sa se află și două desene
apar�inând lui George Pătru, care nu au titlu, sunt
nesemnate și nedatate. Știm de la posesorul lor,

că acestea apar�in perioadei anilor 1975-1980.
Unul dintre ele evocă o imagine carnavalescă, în care

întreaga compozi�ie este ocupată de personaje. Pare a fi
pagina unei ilustra�ii de carte și ne atrag aten�ia linia
suplă, formele alungite ale personajelor și dinamica
atmosferei unei compozi�ii echilibrate, cu ax central,
lăsând povestea vizuală să se continue imaginar dincolo
de suport. Trasee giroscopate de tuș, jocuri sinuoase de
peni�ă, discret gestuale, unghiuri și sugestii decorative,
se alătură unei atitudini dezinvolte a figurilor teatrale,
amintindu-ne, prin starea lor de spirit, de
expresionismul german. Senza�ia de plutire a
personajelor, irizări de forme elegante, executate cu
mare ușurin�ă și suple�e a grafiei, dezvăluie un grafician
stăpân pe mijloacele artei sale. Lucrarea are un caracter
narativ și este luminoasă, fiind desenată fără insisten�e în
hașură.

În cealaltă compozi�ie se schimbă metoda de lucru,
mesajul, contextul conceptual. Credeam că este vorba de
o litografie, comparând-o cu lucrarea din colec�ia
„Patzelt Arta”, care are etichetate pe spate datele
tehnice. Estetica imaginii este diferită, modificând
recuzita morfologică conform datelor subconștientului.
De această dată, artistul evadează într-o lume dramatică,
într-un univers iluzoriu, în starea de gol a fiin�ei, ceea ce
motivează și strategia abordării. Mai întunecat, acest
desen rezidă din impresia de greutate a materiei,
sus�inută de adâncimea perspectivală, de indiciul unor
arhitecturi clasice, în mijlocul cărora se află un cuplu
disonant, îngândurat, debusolat de atmosfera
metafizică, sus�inută de elementelor de limbaj plastic
dense. Linia mai apăsată, fără diferen�ieri în grosimea
ductului, inser�ia analitică și egală ca valora�ie a
planurilor, desenul uniform în tratarea de ansamblu,
hașura aproape compactă ca intensitate, impun o lume
încremenită, dominată de pustietate.

Atmosfera apăsătoare face din abordarea
graficianului o lucrare simbolică despre experien�a
emo�ională a omului din secolului al XX-lea. În acest
clișeu al suferin�ei și așteptării, ra�iunea este cea care
devine predominantă, bărbatul și femeia, distan�a�i și
încremeni�i, ca două stane de piatră, se metamorfozează
în duritatea peisajului citadin.

Cele două desene din colec�ia de artă a avocatului
George Șerban vorbesc despre expresiile plastice pe
care George Pătru le căuta în tinere�ea sa, așa cum se va
întâmpla și în anii următori, când expresionismului din
stilul său i se va alătura o notă de suprarealism și,
deseori, accente de bestiar.

Litografia din Colec�ia „Patzelt Arta”. Misterul
omului rela�ionat cu lumea rurală, cu un anumit destin
existen�ial pentru cultura lemnului, îl regăsim în
litografia „Compozi�ie”, realizată de George Pătru în
anul al IV-lea de facultate.

Intrată în colec�ia „Patzelt Arta” în anul 2010,
lucrarea prezintă similitudini stilistice cu unul dintre
desenele nesemnate și nedatate, aflate în proprietatea
avocatului George Șerban. Asemănarea ne determină să
ne gândim că și acesta din urmă ar putea face obiectul
aceleiași perioade de crea�ie.

Lucrarea de fa�ă evocă două personaje care au o
atitudine monumentală și o duritate marcată de trecerea
timpului. Două vârste, două figurări distincte sunt

eviden�iate de comentariul tensional al liniilor apăsate,
hașuri ce creează un câmp dinamic, în nevoia de a
caracteriza o structură studiată, întregind un câmp vizual
atotcuprinzător. Formele geometrice ale cadrului
arhitectonic în care sunt plasate personajele ne amintesc
de Piero della Francesca.

Evocarea simbolică a spa�iului arhaic încorporează și
muzica, una dintre femei părând a �ine în mână un
instrument, pe care îl strânge la piept în semn de iubire,
fiind inseparabil de fiin�a sa. Exerci�iul stilistic pe care îl
face aici George Pătru îl vom regăsi în anumite momente
ale operei sale și vom constata că omul constituie pentru
artist măsura universului.

O lucrare de George Pătru în colec�ia graficianului
Aurel Bulacu. Graficianul Aurel Bulacu, cunoscându-l
și pre�uindu-l pe colegul său de breaslă, George Pătru, a
cumpărat de la magazinul facultă�ii de arte plastice din
București o compozi�ie semnată și datată 1971, în
dreapta jos sub lucrare.

În momentul realizării acestui desen, George Pătru
era încă student și se pare că maestrul său, Vasile Kazar,
i-a fost un exemplu strălucit în vremea studiilor. Ideea de
bestiar care caracterizează desenul din colec�ia
graficianului Aurel Bulacu are o direc�ie adesea
întâlnită în crea�ia sa.

Subiectivitatea existen�ei și stările de spirit
subconștiente, atitudinile emo�ionale ale personajelor în
fa�a acestei lumi se petrec pe ritmul discontinuu al
liniilor, amprentate de trăiri puternice, contradictorii,
analizate în secven�e, care sub aparen�a măiestriei
artistice, evocă dramele omului contemporan.

Acesta este traseul artistului nostru, care a creat
oameni cu chipuri de animale, inserând staticul și
dinamicul în același cadru imagistic, prin pozi�ionarea
diferită și fantastică a făpturilor ce deschid unghiuri între
ale căror laturi fiin�e omenești sau umanoide privesc
surprinse această lume.

Spa�iul supranatural asupra căruia planează visul dă
impresia unei nara�iuni vizuale de dincolo de
subconștientul care condi�ionează viziunile plastice ale
lui George Pătru. Se vede de departe că alte tărâmuri
imaginare fac obiectul discursului său în anul 1971.

Suprafa�a hârtiei are rigorile ei de structurare, fiind
rezultatul unor norme prestabilite și însușite în anii
formării, alături de acestea apărând mici libertă�i
gestuale de grafiere a liniei.

Desene din studen�ie în Colec�ia „Mircea Popa”. Una
dintre cele trei lucrări din Colec�ia Mircea Popa este
datată 1972, celelalte două făcând parte din aceeași
perioadă, când George Pătru era încă student, desenele
fiind cumpărate direct de la graficianul care îl vizitase
acasă pe colec�ionar.

Temperamentul puternic pe care îl observăm în stilul
său și scene imaginare care șochează, cu trimiteri spre
ambian�a nocturnă, adesea tenebroasă, nu le descoperim
în lucrările studen�iei. Densitatea elementelor de limbaj
plastic începe să tensioneze câmpul vizual, ca urmare a
cerin�elor tehnicii, însă ușurin�a exprimării și plăcerea
de a desena păstrează cu ele suflul tinere�ii artistului.

Compozi�iile diferite scoteau în eviden�ă poten�ele
sale plastice în legătura cu principiile structurale ale
imaginii, relevând modalită�ile în care imaginea grafică
se putea desfășura din perspectiva mai multor unghiuri
de abordare. Receptivitatea la natura umană și la formele
figurative construite și interpretate cu ușurin�ă,
descrierea mai ritmică sau mai lejeră, dar sigură pe sine a
segmentelor vizuale sunt supuse unei expresive
sobrietă�i și unei �inute academice. Orchestrarea
spa�iilor libere, a alăturărilor de sugestii ale luminii și
umbrei, denotă un anumit lirism care străbate surdinizat
opera dramatică a artistului.

Expozi�ia din anul 2016 a fost alcătuiră din
majoritatea lucrărilor existente în acest catalog, pe care
nu le-am putut identifica după lista trimisă de fiul
artistului, decât în mică parte, motiv pentru care redăm
aici titlurile desenelor care au făcut obiectul simezei de
la Muzeul 
ăranului Român și derulăm în continuare
imaginile, fără titluri, din precau�ia de a nu face confuzii
între denumiri și compozi�iile corespondente:„Ea”,
„Primăvara” (1985), „Valul” (1979), „Ilustra�ie”,
„Vulturul” (1979), „Madam Hentz”, „Ilustra�ie”,
„Gra�ie”, „Jerfă”, „Portret” (1991), „Eminescu-
Rugăciune” (august 1990), „Via�a la �ară” (1979),
„Gospodinele” (1979), „Eminescu” (1995), „Frumoasa
și Bestia” (1978), „Muzican�ii” (1986), „Vrăjitoarea”,
„Satir și nimfe”, „Odihnă” (1982), „Portret” (1984),
(Războinic”, „Tinere�e” (1978), „Ingenua” (1978-

1979), „Revolu�ionara” (1978-1989), „Pictorul” (1976-
1979), „Ghicitoare” (2011), „Metamorfoză”( 1976-
1979), „Gara” (2010) „Don Quijote” (2011), „Pescarul”
(2011), „Stihiile” (1976-1979), „Proiect Monumentul
Revolu�iei” (1990), „Prezicătoarele” (2012),„Supușii
Domnului”, „Iluzionistul” (2011), „Muzicantul”,
„Violonista” (2010), „Pădurea spânzura�ilor” 2011,
„Caricatură” (2005), „Filantropica” (1978-1979),
„Nem�oaica” (1982), „Orchestra” (1989), „Italia”
(1989), „Art is tul și himera” (1978-1979),
„Degustătoarea” (1995), 30 de caricaturi.

George Pătru reac�ionează la realitatea defectuoasă a
perioadei imediate căderii comunismului, respingând
prin grafica sa mentalitatea unor lideri de opinie care
continuau discret doctrina totalitară sub forme ale
ipocriziei, înconjurate de un fel de intelectualitate, și
care sim�eau nevoia discursului sec, propovăduind un
viitor luminos României. Îmbrăcând discursul
alegoriei, abordarea artistului amintește de o lume
grotescă, personajele sale având aspect reptilian și
evocând răul, degradarea, șarlătănia și caracterul ascuns
al omului, aflat sub pielea râioasă, în a cărei redare
artistul alternează mijloacele grafiei sale. Desenele care
au ilustrat la un moment dat paginile revistei „Tribuna
literar-artistică și culturală” aveau o ironie directă la
dezordinea socială postdecembristă, în care persistau
simbolurile dictaturii, surprinse prin variate sugestii și
embleme arhicunoscute. Erau imaginile unor stări de
fapt care eviden�iau atitudinea batjocoritoare a celor
care își permiteau încă să facă acest lucru și după
Revolu�ia din 1989, chipurile de animale devoratoare
arătând încorsetarea evidentă în barierele active ale
societă�ii comuniste.

Personaje cu diferite pozi�ii politice și sociale marcau
grafica lui George Pătru din ultima perioadă a crea�iei,
printre acestea strecurându-se și nume importante ale
culturii contemporane, pe care graficianul nu le vedea cu
ochi buni. În societatea haotică a timpului său, George
Pătru redă și câteva imagini ale libertinajului feminin,
care întăresc harababura unui timp neprielnic pentru
omul creator. Chipuri de femei, într- o nehotărâtă
scenografie, puse pe distrac�ii ieftine sau într-o simplă
stare de așteptare, în aceeași notă stilistică a
expresionismului german despre care s-a mai vorbit
referitor la crea�ia sa, constituiau subiectul câtorva
compozi�ii referitoare la fa�etele vremurilor din care
artistul a făcut parte.

Unele dintre cele mai frumoase reprezentări din
paginile „Tribunei literar-artistice și culturale” sunt
portretele lui Mihai Eminescu, subiect ce apărea
deseori în discursul său vizual. Figurat singur sau în
ambian�a unor figuri care, dacă ar fi putut, l-ar fi scos în
afara istoriei, dar și înconjurat de lumea viselor și
neliniștilor sale, poetul nostru na�ional este evocat de
George Pătru asemenea unui luceafăr.

Însă, printre zecile de lucrări de grafică, ilustrând
amintita publica�ie, regăsim și balansul dintre via�ă și
moarte, dintre lumină și întuneric, idee ilustrată prin
reprezentarea lui Iisus și prin conceptele metafizice ale
pustietă�ii și singurătă�ii, în care oameni apar�inând unui
spa�iu nepământean, emană suferin�ă și disperare,
asemenea paznicului de noapte, figură recurentă în
desenele sale. Aceste chipuri întregesc tabloul operei
unui grafician care își punea multe probleme existen�iale
și era un gânditor în felul său artistic. Însă, uneori se
relaxa, făcând schi�e inspirate din stampele japoneze ori
se juca cu linia așa cum sim�ea, descriind în curbe ample
și forme efilate frumuse�ea anatomiei feminine.
Lucrările care au ilustrat „Tribuna literar artistică și
literară” sunt un document evocator pentru ultimul
deceniu din via�a și crea�ia graficianului George Pătru.

„Între legendă și adevăr, între concret și abstract, între
realism și fantastic, George Pătru s-a aflat în fruntea
noului val al graficii românești ai anilor '70. Colegi,
profesori și prieteni pot certifica acest lucru.

Fiul său, graficianul Costin Pătru a concluzionat cel
mai bine arta tatălui său „În fiecare lucrare a sa, putem
vedea atât influen�a expresionismului german, cât și a
simbolismului. Pătru nu modifică, el creează,
reinventându-se constant, vedem în arta sa noi formule.
Fie că este vorba de abundentele peisaje ale Deltei
Dunării, la dezolantele gări prezente în memoria unui fiu
de CFR-ist, la femeile-simbol devenite ele însele
declara�ii estetice ale artistului, arta lui Pătru este mereu
fluctuantă și în permanentă schimbare.”

:

Ana Amelia Dincă

Colec�ia avocat George Șerban



Nu eu am vrut să fiu înger
Două mor�i și-o înviere de Dan Elias

De ceva vreme nu am mai citit un roman
psihologic în care prozatorul să facă în așa fel încât
detaliile epice să te împingă în a plonja, analizând
textul, când într-o direc�ie, când în alta. Gândul mă
ducea către un cunoscut basm românesc despre mitul
readucerii la via�ă din drumul sortit mor�ii, dar
nara�iunea romanului de Dan
Elias (apărut la ed. UZP București, 2019), îmi făcea
trimitere către stilul fic�ional și proza de psihanaliză,
nelipsind în final o intrigă în genul romanului poli�ist
și această înlăn�uire de fapte firești cu fapte
senza�ionale, ca în cele din urmă să-i pot creiona
romanului aura unei povești cât se poate de reale.
Romanul lui Dan Elias este bântuit de trei întâmpări
îngrozitoare: o crimă, o tentativă de viol și o
sinucidere. Tentativa de viol îmbracă și aura unei
povești aparente, în care dragostea din adolescen�ă a
doi tineri care se intersectează în via�ă după un
accident soldat cu violen�ă și dezgust, trăită
inconștient la o anumită vârstă și retrăită la alta, cu
intensitatea acelui sentiment acut al vinovă�iei, are
morala unei parabole biblice. Dar numai ele, faptele,
cele mai importante din via�a eroului nostru, apar�in
trecutului, făcând posibilă o introspec�ie de
psihanaliză, de sondare a subiectivităţii personajului
pentru a evidenţia tensiunile, căutările, traumele vieţii
lui interioare. În romanul psihologic „Două mor�i și o
înviere”, accentul cade pe construc�ia personajului
central și evolu�ia lui, din punct de vedere mental și
sufletesc. Talentul autorului, axat (în narare) cu
precădere pe adâncimea impresionantă şi
incomensurabilă a Fiinţei Umane, de a pune ideile în
pagină (cu alte cuvinte: sim�ul lui epic) este
remarcabil. Încercând să ajungem la inconștientul
personal care pare a fi o forţă sintetizatoare capabilă
să intuiască interrelaţionarea dintre conştient şi
inconştient, Eu şi Sine, regula cu care lucrează
scriitura de fa�ă ne conduce la opusul percep�iei (după
Sartre) că to�i ta�ii sunt detestabili și nu există părin�i
buni. În căutarea identită�ii interioare a eroului nostru,
visul („via�a nu trebuie arătată așa cum este, ci așa
cum o vezi în vis” – după Cehov) este spaţiul predilect
al comunicării dintre Eu şi Sine. Iar complexele, puse
în lumină de psihanaliză și enun�ate de Freud, au
pătruns în conștiin�a autorului (într-un

Două mor�i și-o înviere

Această
dominantă a scriiturii reliefează, în mod paradoxal, o
imagistică a Sinelui și vine să fixeze, în mintea
cititorului, un personaj care trăiește, inconștient, într-
un scenariu psihanalitic, în care fraza „via�a nu este un
loc sigur” îl va urmări pe eroul romanului până la
capătul vie�ii. „De multe ori se întrebase unde se
găsește un astfel de loc, unul asigurat împotriva
tragediilor și al nefericirii, și tot de atâtea ori, stabilise
el, cu el însuși, că doar așa se văd lucrurile privite de la
înăl�imea lui...”. În tinere�ea lui, David în�elesese că
în acest univers e întotdeauna un echilibru în care
via�a se �ine de mână cu moartea: „Acest echilibru
teoretic nu putea fi înfrânt decât prin vis. Dar ceea ce
nu știa el era că nici visul nu era un loc sigur” și că,
până și „durerea înseamnă via�ă”. Tot ce învă�ase cu
privire la lume, venea de la mama lui adoptivă. Din
învă�ăturile părintelui Teodot (care preia de la părin�ii
săi adoptivi rolul de dascăl), David știe că Dumnezeu
nu locuiește pe �ărmuri terestre unde poate fi găsit de
oricine, ci „EL este chiar �ărmul” la care trebuie să
ajungă odată și odată. Și pentru atingerea acesti �ărm e
necesar un sacrificiu. Dar ce putea în�elege, pe atunci,
un biet copil? Gândul la destinul personajului David
m-a dus cu gândul la Mercu�io, prietenul credincios al
lui Romeo (din tragedia shakesperiană), cel care, în
piesă, e simbolul unei mor�i absurde. Prin acest
personaj (numit când David, când Dav), Dan Elias a
reconstruit, în plan realist, parabola celui care,
călcând cu moartea pe moarte a dat via�ă.

discurs
provocator pe tema luciditătii și a percep�iei),
devenind elemente epice determinante ce vor
justifica, în final, actele personajelor.

Construc�ia romanului ne amintește de acea

contopire a planurilor pe linia sondării intime de tip
proustian cu o mare capacitate de sincronizare între
romanul modern psihologic şi romanul epic de
ac�iune. În fapt, în timbru pregnant autoreflexiv,
autorul aspiră spre o contopire a contrariilor în
rostirea intimă, vădind o grijă aproape pedantă pentru
o competi�ie browniană a lumii întrebărilor
hamletiene despre oferta destinului. Dar plonjarea sa
confesivă, în trecut/prezent, îşi are drept coordonate
carteziene, atât pe abcisă cât și ordonată: iubirea cu
durerile, micile bucurii ale sufletului cu victoriile sale
și temniţa împovărătoare a gândurilor cu viaţa
provocatoare, trăirile şi pârjolul ei. O lectură atentă şi
o analiză imanentistă a psihologiei eroului, păstrând
prudenţa comparaţiilor cu personajul shakesperian,
va descoperi şi cititorului lumea amintirilor
fragmentate construită pe plutiri sentimentale incerte
şi indeterminări sufleteşti. În�elegem încă de la
începutul romanului, de pe holul camerei mortuare
unde se afla coșciugul cu so�ia sa, moartă într-un
accident stupid de mașină, că David în�elesese acele
cuvinte pe care le tot repeta în gând, cum că „via�a nu
este un loc sigur”. „Moartea Elenei a fost o nedreptate
a acestei lumi, o întâmplare pentru care nimeni nu
trebuia să dea socoteală și nu schimbă cu nimica via�a
din jurul nostru” – își descrie el drama. Realizează,
deci, că nu mai are ce face acolo unde trăise o dragoste
cu so�ia sa și părăsește pentru totdeauna loca�ia, luând
avionul, nu înainte de a le fi încredin�at bunilor săi
prieteni ceea ce trebuia întreprins de către cineva,
adică întregul ceremonial al înhumării Elenei.
Prietenia legată de cei trei prieteni de Școală
Superioară de Arte Frumoase (Paul, George și Ania),
loialitatea acestora, î

n această pendulare
ludică cu tot clocotul sufletesc, printre amintiri
trecute/prezente, autorul va lăsa loc şi altor cuante de
timp care să lărgească, mereu şi mereu, alte orizonturi
de interpretare unui virtual cod al tragediei, și unde
imaginaţia sa se va cristaliza în alt orizont al
așteptărilor. Orizont din care greșeala din tinere�e îşi
va cere, în final, jertfa iubirii, pentru a îndepărta sau
măcar a repara ceva în ziua ce va veni. Dar fata
crescuse cu certitudinea că Ed este tatăl ei și acum el,
David, trebuia să ia o decizie capitală și dureroasă.
Revenise în acest oraș „să se ascundă de via�ă și via�a
l-a urmărit până aici”. Dar a încercat să o ia de la capăt
„ ”, ni se destăinuie. Am subliniat

determinismul lui David pentru că, firesc (gândea el),
nu e periculos să oscileze între fosta poveste de
dragoste ce ar fi avut-o cu Norma și atrac�ia
inexplicabilă pentru copila Tessa, dovedită prin
analize făcute pe furiș că era fiica lui. Imaginea fetei
întemni�ată pe un pat de spital era legată, acum, de
presim�irea unei catastrofe. Pentru ca un grăunte de
speran�ă să avem și noi cititorii, și să ne fie misterul
nara�iunii singurul maraton la care să participăm, las
și cititorului să parcurgă cu sufletul la gură finalul
parcă desprins din romanele poli�ienești și să afle
deznodământul care a lăsat o tensiune sufocantă la
lectură, marcând din perspectivă psihanalitică
finalitatea procesului de individuaţie, dar şi
încadrarea romanului într-o tipologie psihologică.

așa am în�eles eu

ndeamnă la o îndelungă reflec�ie
asupra psihanalizei evenimentelor, asupra
raporturilor dintre celebrul personaj și cei care au trăit
în preajma lui. David se stabilește în apropierea
părintelui Teodot (slujitor la biserica din locurile
copilăriei), avându-l unic sprijin pe amicul din
tinere�e, Alfred, ajuns mare afacerist în zonă.
Apropierea de părintele Teodot, cel care îi insuflase
câte ceva din ale vie�ii, cândva, acum confidentul de
suflet, îi mai ostoiește sufletul și vindecă rănile
proaspăt deschise, dar cel mai bun lucru pe care îl face
David (fostul arhitect) e să se angajeze pietrar
restaurator la biserica lui Teodot, în echipa unui
polonez. Aici se împrietenește cu ceilal�i doi pietrari;
Aaron și Ed, echipa cu care va trebui să treacă prin
via�ă. De la Ed, David află taina venirii sale pe lume.
Cu mul�i ani în urmă, tatăl lui Ed, agent imobiliar, îl
găsește abandonat într-o casă părăsită pe micu�ul
David și îl aduce acasă. Numai că intervine Teodot și
preia copilul de aici, încredin�ându-l fratelui său,
căsătorit și fără copii. Povestea lui Ed (pietrarul și
„fratele lui pierdut”), nu are cum să nu î�i înmoaie
sufletul în câteva lacrimi grele. Tot printr-o
întâmplare (?) – dar se dovedește a fi tot mâna lui Ed,
care îl aduce fa�ă în fa�ă cu fata din spital, Tessa -, o
piatră se rostogolește peste via�a lui David când află
că acea copilă e fructul iubirii lui nevinovate din
tinere�e. Printre amintiri fugare, David își reamintește
povestea celor trei tineri (Norma, Alfred și el),
acosta�i noaptea în parc de câ�iva borfași, soldată cu
moartea unuia dintre atacatori și urmată de excluderea
lui David de la Teologie. Urmase, își amintea David,
mai apoi, câteva excapade cu fata aceea, după care o
uitase. Așadar, Tessa era copila lui, iar via�a ei în
spitalul acela depindea de un donator de inimă. „De
existen�a tinerei fete transforma așteptarea într-o
luptă, și David nu era pregătit”. Cu visul mor�ii și
învierii pe care îl trăiește David, î

Dan Elias îmbină diegeza scrierii cu introspec�ia și
cu analiza psihologică, ca element de studiu, pentru a
surprinde romanului subtilită�ile sufletului unui
personaj care își păstrează până la sfârșit luciditatea,
sporind și dramatismul ac�iunii. Chiar dacă autorul
are o nestăvilită voluptate a povestitului (el nu are nici
timp şi nici spaţiu în naraţiune pentru anecdotă,
morală sau poantă, ori imprevizibilul care încearcă a
implora paranormalul) e direct, incitându-şi
personajele să-şi dea de o parte tensiunea trăirilor şi
să-i dea siguranţa cititorului că se află pe un balansoar
la capetele căreia se află viaţa reală, cu rele şi bune.
Autorul întruneşte toate calităţile unui prozator care
nu-şi torturează cititorul cu alambicate construcţii
literare, are mai curând, ca trăsătură, acea tendinţă sau
dorinţă de a istorisi firesc şi a puncta doar frumuseţea
narării directe, de a oglindi o realitate din care
cititorul, cu siguranţă, îi va descifra şi „cheia” unei căi
decise pentru eroul romanului, în planul ticluit numai
şi numai de Cel-de-Sus, întrucât „cu noi nu începe și
nici nu se sfârșește nimic”.

Tudor Cicu
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NOAPTEA SFÂNTULUI VALENTIN

După ce luminile s-au stins, după ce
șampania s-a scurs pe podea și ciocolata a
pătat fe�ele de pernă, m-am uitat la iubita

mea adormită și m-am întrebat: Cine este persoane
asta de lângă mine? De ce continui să mă uit la baza
gâtului ei și la tricepșii bra�ului ei și la curbura
șoldului ei? Sunt carnea și oasele acestei femei
reale? Este ea iubita sau dușmanul meu?
An după an am observat cum lucrurile se schimbau:
starea mea de spirit, imaginea ei, conversa�iile
noastre. Cel mai important era glasul ei șoptit și
atingerea bra�ului. Amândoi îmbătrâneam și multe
lucruri nu mai erau ca altădată. A apărut o lipsă de
interes, de pasiune, de vigoare. Omul din oglindă
nu sunt eu, este mai degrabă un străin care seamănă
cu imaginea mea viitoare. O imagine distorsionată
care preia victoriile unor războaie trecute.
M-am trezit la 3 diminea�a în ziua asta de februarie
și m-am uita la fa�a ei strălucind în noapte,
împăcată, frumoasă, liniștită.Am văzut-o dormind,
sub cuvertură, așa aproape și așa departe. Doar o
șuvi�ă de păr se vedea și a fost destul să mă
convingă de frumuse�ea ei. Este so�ia mea, mama
copiilor mei, iubita mea din facultate, iubirea vie�ii
mele. După atâ�ia ani de căsătorie tot apreciez felul
spontan și aparent neinten�ionat în care îmi atinge
bra�ul. De câte ori o întreb dacă mă iubește zice
grăbit că „Nu!” E un fel jucăuș de a spune „Nu!”
care mă �ine la distan�ă, care mă asigură că încă sunt
alesul. În aceleași timp, se uită la mine ca și cum aș
fi cel mai frumos bărbat de pe pământ.
Așadar, dacă iubi�i pe cineva, face�i să fie simplu:
atinge�i-le din întâmplare bra�ul și spune�i-le, în
felul vostru, că sunt frumoși.

Marius Stan
Chicago, 14 Februarie 2021
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BOTNI�A

...pandemie, prin economie... prin economiile la
purtător... alegeri electorale și fraudă... fraudă,
fraudă... arest la domiciliu, haos, tiranie, jaf legalizat,
mușamalizat, stat în stat, mult rahat cu mac... groaza
noastră nu mai crede în mizeria manipulării
specialiștilor, de când minciunile oficiale sunt tot mai
gogonate... excedentare, manipulare în derogare...
tensiuni geopolitice și paroxismele re�elelor sociale...
1 ianuarie 2021: În ce calendar ne-am mai trezit? Atât
de prevăzători ne credem, încât pășim în noua aventură
anuală, anală, cu aceleași grave disonan�e, ca-n haosul
distorsionat dintre 2019 spre catastrofalul virotic
2020... și nici nu mai pot ura cuiva cu sinceritate „la
mul�i ani”, că to�i ne îngrozim numai la gândul
multiplicării exponen�iale a acestei pandemii terminale
– o plandemie multinevrotică, multifunc�ională,
concomitent cu alte urături... ce sus�in speran�a că „nu
ve�i mai de�ine nimic și ve�i fi ferici�i”!...
...captura�i iremediabil, corup�ii și-au predat total
suveranitatea... și restul rosturilor, tot ni te amărâte de
resturi, fiindcă cei 1% vor să scape oricum de restul
inutil al celor 99%...!

ș

...prin distan�are socială, prin blocare, prin vaccinare,
prin stoparea răspândirii... auto-carantina, noul normal
anormal, marea resetare, masivul control, inacceptabila
dezumanizare, prin sinistra înfricoșare... și... dintr-o
dată... nimic nu mai merge ca'nainte... fiindcă... nici
înainte, nimic nu mai mergea decât prin aparen�ele
fortuite!

*Folosesc încă, pe re�elele mele de socializare, un cont
supus mereu avertismentului lor de genul:
„Evită în continuare aplicarea de restric�ii pentru
contul tău, respectând Standardele comunită�ii!”
...cenzura asta știe că știm, ceea ce ea vrea să
escamoteze dictatorial... de aceea ne cenzurează-n
draci... ca să vedem adevărul mai bine, cu cât e mai
tare cenzurat!.. controlul strict, minciuna și
dezinformarea prin scanări, algoritmi de căutare și
factori de verificare, sub grimasa acurate�ii... sub
teroarea cenzorului proliferat, pro-proliprolicizat,
cronicizat, mentalizat distorsionat...
4 ianuarie 2021 : Administra�ia SUA pentru Alimente
și Medicamente avertizează pacien�ii și furnizorii de
servicii medicale cu privire la riscul rezultatelor false,
în special cele fals negative, cu testul SARS-Cov-2
curativ. Riscurile pentru pacientul fals negativ includ:
întârzierea sau lipsa tratamentului de sus�inere, lipsa
monitorizării persoanelor infectate și a gospodăriei
acestora sau a altor contacte apropiate pentru simptome
ce duc la creșterea riscului de răspândire a lui C-19 în
cadrul comunită�ii sau a altor evenimente adverse,
neinten�ionate.
...cenzura s-a perfec�ionat, s-a rafinat, s-a
coordonat... șterge, blochează... și face ca nara�iunile
ei să lovească orice �intă... în imensitate: educa�ia
noastră e un efect cenzurat...
...cenzura ob�ine exact opusul eliminării paranoiei și
a teoriilor conspira�iei...
...așa că nu îndulci�i lucrurile, ci for�a�i
confruntarea!
6 ianuarie 2021 : Capitol Hill a fost evacuat urgent,
într-un moment cu adevărat istoric, adică, poporul i-a
dat afară pe aleșii poporului din... casa poporului - o

mul�ime impulsivă și disperată a ocupat prin asalt
Capitol Hill ca să alunge răul din statul cel mai înarmat
și din cea mai militarizată entitate a lumii... dar, după ce
au fugit cu sacu'n cap și mul�i și-au uitat acolo
laptopurile cu secrete lor de stat, lașii s'au întors la 8pm
și au legiferat cea mai evidentă fraudă a alegerilor
preziden�iale... noaptea ca hoţii!

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Capitolul SUA a fost o
insurec�ie împotriva Statelor Unite, incitată de
președinte”, a spus Chuck Schumer, noul lider vechi al
majorită�ii din Senat - „Acest președinte nu ar trebui să
ocupe func�ia nicio zi mai mult”. Nancy Pelosi i s-a
alăturat pentru a cere ca Al 25-lea amendament să-l
înlăture mai repede pe Trump din Casa Albă, preluând
acuza�ia, da, "Ieri, președintele Statelor Unite a incitat
o insurec�ie armată împotriva Americii",
„atac de nedescris asupra na�iunii noastre".

printr-un

În vederea elaborării unui „proces de destituire
rapidă”, președintele senatului a mai precizat pe sub
mască: „În această diminea�ă, am vorbit cu
președintele șefului de stat major mixt, Mark Milley,
despre măsurile de precau�ie disponibile pentru a
împiedica un președinte instabil să ini�ieze ostilită�i
militare sau să acceseze codurile de lansare și să
ordoneze o grevă nucleară” „Situa�ia
acestui președinte nemul�umit nu ar putea fi mai
periculoasă și trebuie să facem tot ce putem pentru a
proteja poporul american de atacul său dezechilibrat
asupra �ării noastre și a democra�iei noastre”.

- 8 ianuarie -

Pelosi a
stabilit că această urgen�ă „de cea mai mare
magnitudine” urmărea, nu numai îndepărtarea din
func�ie pentru restul foarte scurt al mandatului său, ci și
împiedicarea lui de a candida din nou la func�ie în
2024.
Comentatorii acredita�i au vorbit despre insurec�ie,
sedi�ie, lovitură de stat și chiar despre un război civil.
Polarizarea din ce în ce mai mare a politicii și societă�ii
a atins un nivel ce reprezintă o amenin�are serioasă
pentru stabilitate. Atacul asupra unui simbol al puterii
na�ionale e perceput ca o gravă ofensă adusă statului,
chiar societă�ii în sine. Eroziunile progresive ale
libertă�ilor civile se bazează pe slăbirea rezisten�ei
ra�ionale sub fanatismul fricii. Cenzura consideră că
amenin�ările și cuvintele de ac�iune sunt ele însele arme
de incitare și intimidare, la fel de eficiente în atingerea
anumitor scopuri ca niște arme de foc sau atentatele
poten�iale. O explozie civilă echivalează cu erup�ia
unui vulcan.
Imediat după căderea casei poporului în mâinile
poporului, s-au proliferat apelurile pentru interzicerea
conturilor de socializare ale instigatorilor și ale
participan�ilor. Jurnaliștii s-au încârdoșit cu
politicienii, salutând deciziile Facebook și Twitter de
interzicere chiar și a președintelui să le mai utilizeze
serviciul... ba unii chiar s-au plâns că nu s-a mers
suficient de departe, că ar fi fost nevoie de mai multă
cenzură în massă, pe argumentul că unele opinii ar fi
prea periculoase pentru a putea fi postate, deși ele
exprimă întru totul consensul.

*Avertisment cu privire la contul meu:
Dacă încalci din nou regulile, contul tău poate fi
restric�ionat.

„Efectul de manipulare a motorului de căutare”
controlează strict atât ceea ce trebuie promovat sau
suprimat, cât și ce se permite, când consecin�ele
neinten�ionate devin și mai inten�ionate, prin
denaturarea prezentării știrilor și opiniilor, ca în cazul
diseminări i informa�ionale, refer i toare la
coronavirusul devastator, la utilizarea HCQ, a ratelor
reale de mortalitate prin infec�ie, la eficacitatea
măștilor. Or, ce fel de libertate mai e aceea, fără
schimbul de informa�ii și idei, sub cea mai flagrantă
manevrare a armelor Big Tech? Așa cum clima și
electricitatea sunt esen�iale pentru supravie�uirea
noastră, comunicarea nealterată ne păstrează ca
oameni liberi.
*Nu ai putut să postezi sau să adaugi comentarii
timp de 3 zile.
Intrând în conflict deschis cu expansiunea farsei
oficiale, risc zilnic să fiu declarat abuziv ca recidivist
recalcitrant, bolnav mintal, broască extremistă, rasist

sau sexist agresiv, urmând eliminarea mea rapidă de pe
re�elele sociale, până la pierderea locului de muncă și
înscenarea unui proces... cu închisoare anticipată...
avoca�ii atât așteaptă!
Dar tot nu mă potolesc, aderând și mai înverșunat la
strategia informării din surse cât mai devotate
adevărului și dreptă�ii vitale. Iată și o opinie ce m-ar
pune în stare infrac�ională, dacă aș sus�ine că
„interven�iile chirurgicale de tip transgender ar fi doar
niște forme eugenice de sterilizare”! O dau doar ca
exemplu, ce mi-ar atrage imediat o condamnare
vehementă, în folosul membrilor queer și non-binari,
extinsă în sprijinul profitorilor, proveni�i din
comunită�i marginalizate, în contextul indexării
suprema�iei albe și a orice ar mai fi considerat un
discurs de ură!

· ÎNCHIS · Comentariul tău nu a respectat
Standardele comunită�ii noastre privind
hăr�uirea și intimidarea

Noile actualizări ale Universită�ii din Washington
indică o subestimare a ritmului de îmbunătă�ire,
prognozând un alt val de creștere a infec�iilor în a doua
jumătate a lui februarie - probabil din cauza noilor
tulpini. Însă, vaccinările vulnerabililor vor diminua
semnificativ spitalizările. Rata deceselor va scădea
până prin 1 iunie, care ar fi orizontul prognozabil.
Din cauza conjunc�iilor, am o conjunctivită agresivă,
până la conjunc�ia planetei Venus cu primul salon de
boli venerice... dar, pe un tăpșan, s-au întâlnit doi
căpriori ce își dispută întîietatea și, din depărtare, îmi
fixez o scară a agresivită�ii de la mamu�i, la bacteriile
mortale... la virușii, ce ne terorizează, reproducându-se
numai prin celulele gazdă, pe care le aleg atașând
proteinele lor de suprafa�ă la membrana acestora... le
injectează materialul lor genetic, fie ADN, fie ARN,
care transmit instruc�iuni pentru a reproduce mai mul�i
viruși. Aceștia părăsesc locul și se reped asupra altor
�inte. Dar și organismele gazdă intră în alertă, înva�ă
din cele întâmplate și își caută strategiile pentru
apărare, cum e împiedicarea agresorului să se atașeze la
membranele lor de suprafa�ă. Începe lupta pentru
supravie�uire. Virușii însă se adaptează, evoluează,
schimbându-și proteinele cât să înșele în continuare
partea atacată.
Adică, așa cum satrapii de pe re�elele de socializare îmi
cenzurează constant postările, o recentă aplica�ie de pe
Twitter a blocat peste 800 de jurnaliști chiar de-ai lui
New York Times în „Lupta împotriva dezinformării”!
Și controlul fluxului de dezinformare corporativă
online se tot perfec�ionează. E suficient să amintesc
doar câte ceva despre acest Cult Covidian, pus pe
seama unor „vaccinuri” experimentale împotriva unui
virus mutant, provocator de infec�ii suportabile în circa
95% din cazuri, în vreme ce procentul de supravie�uire
e de peste 99%... ... sau despre înlocuirea
unui anacronism urban, prin condi�ionarea publică de
a cere permisiunea ori de câte ori încerci să-�i slăbești
arestul la domiciliu... ( )... sau despre
intervertirea „războiului împotriva terorii” ca
imunizare la o globalistică post-ideologică...
( )... sub eviden�a globalismului-hegemonic
de a nu mai avea dușmani externi, deoarece și-a
suprimat zonele roșii, cele din afara sistemului...
( )... iar cazul „teroriștilor domestici”, al
„ereticilor” ori al acelor „negatori ai realită�ii”...
( )... în definitiv, oricine blamează
capital ismul expansionist sau îi contestă
propagandistica totalitară... ( )... sau despre
( )... sau despre ( )...

(cenzurat)

cenzurat

cenzurat

cenzurat

cenzurat

cenzurat
cenzurat cenzurat

Preiau de pe posturile televiziunilor americane un
discurs incendiar, al unui protestatar angajat în amplele
și violentele mișcări de stradă, îl adaptez la realită�ile
noastre și îl postez sub această formă succintă:
„dispera�i, izola�i, min�i�i, vându�i, sărăci�i, suferinzi,
deceda�i din cauza voastră... și... dacă vă vom jupui,
voi ne-a�i învă�at asta!”

· Postarea ta nu a respectat Standardele
comunită�ii noastre.

· Cont închis!

Victor NICOLAE
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De fiecare dată, întorcându-se acasă, nimerea în
toiul unui scandal. Acesta dura de patru ani,
fără ca vreunul dintre combatan�i să obosească

sau să cedeze. For�ele lor erau inegale, dar numai pe
episoade, pentru că o eviden�ă generală ar fi arătat că
nici femeia, nici bărbatul nu dominau scena la modul
exclusiv. Ca în orice război de uzură, fie o parte, fie
cealaltă, făcea defensivă, însă nu capitulardă, ci numai
pentru a se revigora. Imprevizibil, și cu un elan
distrugător, câteodată chiar când preopinentul își
savura victoria, celălalt provoca un atac debordant,
irezistibil, și punea adversarul pe fugă, închizându-i
gura.

Pentru asemenea dispute era propice orice
moment al zilei. Diminea�a devreme, înaintea zorilor,
când mahmureala îl pungea pe bărbat pe dinăuntru și
pe dinafară, sau la miezul nop�ii, sau la prânz înainte să
golească farfuria. Cele mai acerbe confruntări erau
însă cele de noapte. Îi stimulau întunericul sau
înșelătoarea liniște a clădirii sau poate faptul că se
auzeau mai clar unul pe celălalt – și atunci se lansau în
șouri interminabile, furtunoase, inegalabile. Nu era
nevoie să inventeze pretexte. Aveau un adevărat
arsenal. Se întâmpla deseori ca un cuvânt inofensiv să
declanșeze explozia. Niciunul dintre ei nu se voia
pacifist. Dimpotrivă. Cu o disperată mobilizare de
for�e, instantaneu, para. Coborând vertiginos pe funia
timpului, ajungeau până în tinere�ile lor și extrăgeau de
acolo veninul ucigător al unor replici teribile. Pentru
Adam, sumarul creștea continuu, oferindu-i nesperate
surprize. Ai fi zis că după ce ani în șir, zi de zi,
răscoliseră absurdul, mizeria și urile convie�uirii lor,
rămăsese încă un continent întreg, virgin, din care ei
mai explorau, distructiv, o bucată. Insa�iabili și grăbi�i,
uneori păreau să se fi refugiat pe un teritoriu infim, de
pe care, parcurgându-l, ar fi pășit, epuiza�i, peste
marginea unei tăceri dușmănoase. Brusc însă, cu o ură
euforică, unul dintre ei, extindea o replică cu un cuvânt
adăugat doar ca să păstreze ritmul. Acel apendice
aproape involuntar și fără nici o relevan�ă furniza
combustibil pentru relansarea disputei. Cocoșa�i peste
centrul gravita�ional al acesteia, storși de puteri și cu
ochii înroși�i de flăcările furiei, niciunul nu voia să
renun�e la ultimul cuvânt.

S-ar fi crezut că aceste certuri provocau regrete,
durere și lacrimi. Nu. Nici vorbă de așa ceva. Deși
debordau de îndârjire și ranchiună, deși urile plesneau
între ei ca niște descărcări electrice, la sfârșit fiecare se
depărta aproape senin, deși epuizat, spre col�ul său,
bărbatul în bucătărie, unde dădea la iveală o bastârcă de
rachiu și o sugea cu sete, iar femeia în dormitor.
Revenea fiecare, cum s-ar spune, la propria-i via�ă.
Dacă cearta se producea la miezul nop�ii, și după ce
femeia se retrăgea în dormitor, se auzea de acolo în
scurt timp șuieratul sever, egal, al unor sforăituri
temeinice. Bărbatul sta la masa din bucătărie cu sticla
în fa�ă câteva ore. După primele înghi�ituri grăbite,
dușmănoase, metabolismul lui își diminua ritmul.
Ducea rar la gură paharul asupra căruia se concentra și
fuma absent, ca și când s-ar fi desprins de pământul-
purgatoriu al vie�ii sale îndurerate și neîn�elese și-ar fi
migrat purificat în poza filozofică, extatică, a be�ivului
de profesie. Târziu, când întunericul albăstrea în
ferestre, dădea pe gât restul și stingea �igara înainte s-o
fi ars până la capăt. Se culca lângă femeie îmbrăcat cu
hainele de zi, trăgându-și plapuma peste cap. Când
ceasul de pe tocul ferestrei suna îndrăcit, ea se urnea
gemând, cobora din pat și se târa spre toaletă. Bărbatul
mormăia ceva de neîn�eles și se cufunda și mai mult
sub plapumă.

Femeia își începea ziua mai devreme decât el. Cu
gesturi molatece, fără chef, pregătea un mic dejun
sumar pentru to�i trei, și fără să scape din ochi ceasul cu
baterii de pe perete, își bea cafeaua și cobora la
magazinul din capătul străzii. Era vânzătoare acolo în
programul de diminea�ă, pentru că cea de-a doua
angajată, o fată de douăzeci de ani cu o intensă via�ă
nocturnă, prefera programul din a doua parte a zilei,
fiindcă se refăcea abia după prânz. Din salariu și din
ceea ce-i scăpa patronul cu care se culca din când în

când, �inea cheltuielile casei.
Bărbatul se dădea jos din pat târziu, după zece.

Cotrobăia prin vase, înfuleca la nimereală ce găsea,
întorcea pe dos buzunarele hainelor din hol cu speran�a
că va găsi câ�iva gologani pentru o vodcă și pleca
grăbit, cu sau fără aceștia, spre bodega de la hala agro-
alimentară. Acolo îl așteptau, în jurul unei mese de
plastic, tovarășii de drum. Așa își spuneau, tovarăși de
drum, deși mai exact ar fi fost tovarăși de pahar.
Bărba�i trecu�i de prima tinere�e, rămași pe drumuri din
diverse motive, cel mai adesea pentru că se îmbătau la
serviciu și furau, unii repudia�i de familiile lor și ajunși
în stradă, ei alcătuiau un grup distinct printre
consumatorii ocazionali ai localului. Identifica�i de la
prima vedere ca fiind de-ai casei, nimeni nu li se alătura
și nu intra în vorbă cu ei. Formau un cerc închis, cu un
limbaj specific, sibilinic, molfăit și umed, de be�ivi
înrăi�i. Câte unuia, încărcat de băutură, vezica nu-i mai
rezista sub presiunea lichidului stocat, iar prostata îi
juca feste, așa că până să ajungă la fosa dintr-o latură a
sălii se scăpa pe el. Comesenii se uitau la netrebnic
chiorâș câtva timp, dar îl acceptau în continuare la
masă, fiind conștien�i de faptul că data următoare i se
putea întâmpla oricăruia dintre ei. Atârna acolo toată
ziua, bând pe datorie. Chelnerul, un burtos cu fa�a
căzută de așteptare și oboseală, îi trecea în caietul
ferfeni�it de pe tejghea fiecare doză și-l punea să
semneze noaptea târziu, când pleca. În zilele când avea
bani, restituia o parte din credit, iar la sfârșitul lunii,
când își încasa salariul, so�ia lui achita restul.

Ajunsese un alcoolic notoriu. Îndată ce se scula
din pat, și înainte chiar să pună ceva în gură, o sete
irezistibilă, ucigătoare, îl usca pe dinăuntru. Un tremur
al cărnii îi urca trepidant din coapse în șolduri și prin
stomac până în coșul pieptului, propagându-i-se
necru�ător în creier. Trebuie să beau ceva, bâiguia, și
căuta cu mâna un pahar în preajmă. Era obligatoriu să
dea de unul plin pe care-l dădea peste cap. Apoi putea
să comunice inteligibil. Cu câ�iva ani în urmă, sub
presiunea acestei necesită�i mai puternice decât voin�a
lui, încercase să reziste. Mai păstra în el pe-atunci o
rămăși�ă de bărbă�ie. Sau cel pu�in așa îi plăcea să
creadă, o și spunea. Ar fi reușit poate să-și înfrângă
setea. Îl înfrânsese însă conjunctura istorică. Pe scurt,
fusese înfrânt de istorie. Spunea asta oricui avea timp
să-l asculte. Nimeni nu în�elegea. Li se părea doar o
glumă bună.Această glumă era via�a lui.

Istoria i se ridicase în fa�ă ca un zid, și el se izbise
orbește. Șocul acela scuturase douăzeci și două de
milioane de oameni, plus-minus câ�iva. Practic, totul,
sau toate se întâmplaseră într-o zi și-o noapte. Și
rapiditatea, și belșugul de chipuri și răsturnări,
năuciseră mase mari de oameni. Unii dintre aceștia își
reveniseră. Al�ii, nu. Printre cei din urmă se număra și
Aristide Ghenu. Chestia asta se întâmplase în
decembrie 89, moment pe care cei mai mul�i îl numeau
revolu�ie, în timp ce al�ii cu un sub�ire-urzicător dispre�
– evenimente. Ghenu punea o singură etichetă: trădare.
Poate că și unii și al�ii aveau dreptate, deși ultimii nu în
sensul în care ar fi vrut. Și Ghenu credea că avea
dreptate. Încă din acele zile, când solda�i bezmetici se
luptau pe străzi cu teroriștii, iar la televizor se succedau
tipi ce băteau câmpii doar ca să �ină poporul agă�at de
ecran, via�a lui începuse să dea rateuri. Despre acele
zile de decembrie și despre anii care urmaseră, el
vorbise cu venin și cu ură, la început în cercuri largi de
oameni, curioși, interesa�i și motiva�i ca și el, chiar
dacă, în ceea ce-l privea, făcea în peisajul lor o figura
aparte datorită elanului său vindicativ. Apoi cercurile
acelea de oameni se micșoraseră pe măsură ce alte luni
de decembrie se succedaseră impalpabile pe sub ochii
lui. Când timpul scurs de la acel decembrie-zid se
măsură în ani, se trezi singur, iar cei ce-l ascultaseră și
chiar îl a�â�aseră altădată, îl evitau irita�i sau îl luau
peste picior. Când descoperi că nu suporta să fie
singurul său ascultător, căută o cale de scăpare. Fiindcă
o știa întrucâtva, o regăsi repede: paharul cu alcool.

Nu capitulase fără luptă. Nu fiindcă era un luptător
pursânge, nu, ci unul calculat, interesat, disperat. Știa
ce pierde. Apreciase corect dimensiunea pierderilor cu
mult înainte ca istoria s-o ia razna. Nu rămăsese
insensibil, nicidecum surd, la ceea ce foșgăia prin
preajmă. Chiar și cei din aceeași branșă cu el invocau o
sumbră perspectivă, unii cu un umor blazat, incredul,
al�ii cu acea emfază paternă ce devenise un modus

vivendi al revolu�ionarului de profesie. Nu știa ce
dirijau ei sub convingerile de neclintit, pe care nu
oboseau să le afirme. După cum se petrecuseră
lucrurile apoi – apă de ploaie. Apă chioară, exclama
câteodată la be�ie când se gândea la ei, fără ca tovarășii
de drum sau cei ce-l auzeau întâmplător să în�eleagă ce
spune. Apă chioară, tovarăși și pretini, striga puternic
și de obicei se îneca într-un râs ce da în tuse.

Be�ivii sunt camarazi desăvârși�i. Ai lui nu făceau
excep�ie de la regulă. Nu-l luau niciodată în râs, nici
nu-l ignorau când își dădea drumul la gură. Îl ascultau
cu o solicitudine impenetrabilă, egală, de neclintit,
dincolo de care nici ei înșiși n-ar fi putut preciza cât
ajungea din ceea ce le spunea el. Răbdarea lor, cu
adevărat, nu avea limite. Probabil extatica lor stare
interioară, provocată de balsamul din care se
împărtășeau, le stimula convingerea că intraseră în
dimensiunea timpului nesfârșit, căci numai pe fe�ele
lor se configura în forma cea mai pură expresia de
nemuritor. Chiar când lui însuși propria perora�ie nu-i
mai spunea nimic, pentru că și timpurile despre care
vorbea, dar și vocea lui se tociseră și se îndepărtaseră
atât de mult încât își pierduseră orice consisten�ă sau
contur, ei tot îl mai ascultau. Primeau și tăcerile și
gesturile lui largi, de lehamite, cu aceeași solidaritate
indestructibilă. Trăiau alături de el, din motive cu totul
diferite, aceeași neputin�ă. Nu-l încărcau cu a lor, dar
nici nu aveau puterea să preia o cât de mică parte dintr-
a lui. Erau, totuși, niște camarazi desăvârși�i.

Dar istoria o luase la vale în decembrie 89, ducând
cu ea, ca-ntr-o irepresibilă inunda�ie, și via�a lui.
Evenimentele se succedaseră în decurs de numai o
săptămână într-un ritm ce-i lăsase pe cei din comitetul
jude�ean de partid fără respira�ie. Nu era o figură de
stil. Senza�ia de sufocare era atât de concretă în carnea
lor buhăită de tensiune nervoasă și de nesomn, încât la
fiecare cinci minute auzeai pe câte unul: „Ce dracu, nu
mai e aer aici, ne sufocăm – deschide�i fereastra!” Și
niciunul nu se clintea de pe scaun. În�epeniseră acolo
cu ochii pe telefoane, cu urechile spre strada pustie, de
unde li se părea că urcă vacarmul de voci și de �ipete și
de împușcături. Ascultaseră cu to�ii, piti�i în unghere,
Europa liberă, și nu �ipetele unei mul�imi furioase și
îngrozite îi stupefia, chiar dacă sintetizau instantaneu
și radical semnifica�iile acelei nevăzute busculade, ci
faptul că acestea nu încetau, ci se regenerau inexorabil
sub tirurile armelor automate. Asta îi îngrozea, și unii
dintre ei deveneau captivii unei viziuni stranii: �ipetele,
strigătele pline de ură se propagau ca unda de șoc a unei
explozii nucleare, în secunda următoare vor fi la
picioarele lor. Și ei nu vor avea reac�ie. Sub presiunea
acestei viziuni, Ghenu exclama buimac: „Ce dracu, nu
facem nimic?!” Până și cuvintele în�epeneau în aerul
nemișcat și dens, fără să-și transmită mesajul. Nimeni
nu mișca un deget.

Se întâmplau în acele zile lucruri incredibile. Pe
to�i cei ce le preziseseră îi credea nebuni. Nu po�i
accepta alternative ce n-au încăput în imagina�ia ta
niciodată, îi replicase un profesor la o coadă la ziare. Și
când ceilal�i, sumar și sibilinic, le evocau cu jumătate
de gură, râdea și le bătea buca, un gest păstrat din
copilărie pentru asemenea împrejurări.Apoi spa�iul s-a
contractat, și ceea ce venea sub forma unei rumori
îndepărtate și a unor zvonuri incredibile, a erupt în C.
Fusese martor ocular.

Sta la fereastră. Fuma. Soarele de decembrie
lucea pe asfalt cu reflexe arămii. Dacă n-ar fi fost cerul
coborât și goliciunea fără speran�ă a teilor, ai fi zis că
era un început de primăvară. Forfota clădirii
diminuase mai devreme decât de obicei. La ora aceea,
cinci după-amiaza, era deja pustie. Pentru un
cunoscător, această încetinire de puls dădea impresia
unui abandon. Cele câteva sute de fiin�e, bărba�i și
femei, activul de partid, își făceau un titlu de glorie să
atârne la birourile lor din zori și până noaptea târziu,
cu ochii pe telefon. Astfel își eviden�iau abnega�ia și
devotamentul fa�ă de partid. Era o cutumă
înrădăcinată. Și ordinea în care părăseau clădirea era
expresia unei ierarhii. Trepădușii plecau primii, în
jurul orei șase. Pe la șapte seara o ștergeau activiștii de
rangul trei.

Vasile Radu

(Urmare în pagina 15)
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O oră mai târziu adjunc�ii, iar pe la nouă seara, cu
trupurile amor�ite de statul în fotolii, șefii acestora. O
singură mașină de serviciu, cu nelipsitul șofer, întârzia
la scara intrării principale. Zece, uneori unsprezece
era ora la care pleca spre vilă șeful cel mare, secretarul
comitetului jude�ean de partid. Acum însă, clădirea
era ca și pustie. Portarul, câteva femei de serviciu, și la
etajul doi, la o fereastră, un bărbat de patruzeci de ani
fuma privind în stradă. Poate după �igara asta va pleca
și el acasă. Aceleași gânduri îl frământau și acum, ca
în zilele din urmă. Le vedea reflectate pe fe�ele
încercănate, concentrate, nedormite, ale celor cu care
dădea nas în nas pe coridoare. Sim�ea, ca și ei, că for�a
ce-i pilotase până acum, și din care ei făcuseră
suportul exclusiv al vie�ilor lor, trepida imperceptibil,
ca atinsă de replicile unui îndepărtat seism.

Harta acelor zile i se deteriorase continuu în
memorie, contrar voin�ei sale. Ca și când, apelând la
ea, parcurgând-o intens, imaginile s-ar fi șters și în
cele din urmă ar fi dispărut, dar lăsându-și nu doar
mesajul, ci și consecin�ele concrete, imuabile,
sublimate în via�a lui de-acum. Conservase însă
câteva secven�e. Prima, cea a bărbatului din ziua de
mar�i. Ca un varice al memoriei, aceasta bloca
decursul celorlalte. În fruntea puhoiului de oameni,
tălăzuind ireprimabil în sediul comitetului de partid,
naviga omul acela, văzut de el de la fereastra biroului,
în timp ce-și fuma �igara. Nu-l cunoștea. Mai târziu îi
va ști numele: Cristian Lupașcu. Vor ieși la iveală și
amănunte din biografia lui. Un descreierat – îl numea
ori de câte ori se împiedica de imaginea sau de numele
lui prin ziarele locale. Asemenea specimene, înainte
de 89, ajungeau la închisoare sau la casa de nebuni.
Acum erau lăsa�i liberi pe străzi ca să-și facă treaba.
Atunci însă, în după-amiaza arămie de decembrie,
mintea i se blocase. Doar ochii lui lărgi�i, ficși, priveau
omul ce se abătea de pe trotuar spre intrarea
comitetului jude�ean, scotea dintr-o pungă de plastic
un recipient și o pensulă și scria pe asfalt fără a se
grăbi: JOS COMUNISMUL! Și nimeni nu-l
împiedica să continue până spre bordură cu un alt
cuvânt, pe care Ghenu îl anticipase de la prima literă:
LIBERTATE. Niciun trecător nu se oprise să
protesteze. Niciun securist nu făcuse „coadă” pe
individ, ca să-l blocheze imediat ce-și arătase inten�ia
de-a mâzgăli peronul. Nici el, Ghenu, nu coborâse din
prima clipă val-vârtej să-l ia de guler, să șteargă
scrisul înainte ca vopseaua să se usuce. Sim�ea cum în
carnea sa se contracta ca un cârcel, neputincioasă,
for�a ce-ar fi trebuit să-l pună în mișcare, dar voin�a
sub forma acelui impuls al întregului trup revoltat, pe
care și-o cultiva în anii din urmă, nu se mobiliza.
Rămăsese stupefiat, atât de curajul acelui om, cât și de
lipsa oricăror repercusiuni imediate. Ca și când to�i cei
ce ar fi putut nu doar să-l oprească înainte de a face
primul gest, ci și să-l salte de-acolo în doi timpi și trei
mișcări, după ce inten�iile lui apăruseră evidente, s-ar
fi aflat în mod voit în altă parte. Ca și când
„incidentul” ar fi fost programat. Nu gândise astfel cât
timp omul se târâse pe asfalt ca o insectă amor�ită
scriindu-și mesajul, dar după aceea nimeni nu i-ar fi
scos-o din cap. Perpelindu-se, în timp ce somnul nu se
lipea de el, noaptea târziu, șoptea: De ce?

Nu se adeverise temerea sa că omul va pleca
liniștit. Din clădire ieșiseră doi mili�ieni și-l
încadraseră, schimbând cu el câteva cuvinte. Apoi îl
urcară într-o Dacie și plecară. Măcar asta s-a
întâmplat, își spuse Ghenu, deși nu cu ușurare, căci o
piatră încă îi mai sta pe inimă în timp ce privea
protestul de pe asfalt. Atunci știuse și ce avea de
făcut. Se smulsese din loc, străbătuse coridoarele,
coborâse la parter. Cu mâinile goale avea să smulgă
ofensa, o va recolta bucată cu bucată, va face curat.
Din fosa portarului ieșise însă un mili�ian și se
interpusese grăbit în drumul său. Ca și cum ar fi intuit
inten�ia activistului, îl somă: „Merge�i acasă. Ne
ocupăm noi.” Disciplinat, Ghenu plecă. Ocoli și nu
privi deloc spre lozincile ilegale. Văzu totuși, cu
marginea privirii, cum erau trase mașinile Aro ca să le
acopere.

el

Apoi, într-o singură zi, digul propriei existen�e
fusese rupt de un puhoi de oameni.Acesta se revărsase

în clădirea comitetului jude�ean de partid fără ca
nimeni să-l poată opri. Mul�imea cură�ă clădirea nu
doar de însemnele ordinii și disciplinei – tablouri,
căr�i, documente – aruncându-le pe ferestre și
călcându-le în picioare, ci și de oamenii ce le aveau în
custodie. „Într-o singură zi au măturat totul. Și pe
noi.” Aceste cuvinte sunau goale chiar și pentru el.
Ceilal�i, familie, tovarăși de drum, făceau un efort de
gândire ca să le precizeze semnifica�ia. Curioși în
primele momente, abandonau orice interes aproape
instantaneu și-și mutau aten�ia de la el. Ei renun�aseră
să caute explica�ii sau justificări. El, nu. Ceea ce-i
complica și mai mult via�a. Îl băga-ntr-o fundătură.
Așa se sim�ea tot timpul.

„Gâscanii”, cum li se spunea în local, îl primiră
cu aceeași indiferen�ă rea, prudentă, meditativă. Se
înfipseseră deja în scaune. Unii aveau paharele în fa�ă.
Furia mocnită ce-i rodea imediat după ce se treziseră,
înainte sa înghită prima doză, se topea în ei ca zăpada
sub un soare fierbinte. Se înseninau par�ial, ochii li se
îngustau, gurile își pierdeau din asprime și din când în
când puneau în col�urile gurii zâmbete restrânse și
efemere. Prea multe lucruri nu mai aveau să-și spună.
Fiecare știa totul despre fiecare. Ceea ce nu însemna
că, după ce tăria le repunea sângele și mintea în
mișcare, nu li se dezlega limba. Vorbeau organizat, pe
rând, respectând regulile dialogului. Dacă vreunul se
băga peste rând, îl opreau cu un cor de exclama�ii, și
intrusul se potolea bodogănind. Respectăm libertatea
cuvântului, nu ca pe vremea comuniștilor, clama un
ins descrescut, cu o fa�ă suptă, bărbos și netuns,
rotindu-și ochii de la unul la altul. Ghenu îi arunca o
privire ucigașă, dar se ab�inea. De la ei înghi�ea și
glume de acest gen. Ar fi ripostat violent dacă ar fi
venit de la al�ii. Chelnerul îi puse paharul în fa�ă.
Ceilal�i duseră la rândul lor mâna spre pahare. El nu se
grăbi să bea. În mintea lui încâlcită întârzia încă
imaginea omului scriind pe asfalt. În același timp, ca-
ntr-un pasaj imprevizibil, i se roteau prin cap
fragmente dintr-o întâmplare pe care n-o localiza nici
în timp nici în spa�iu, și nu reușea să știe dacă îi
apar�inea sau îi fusese povestită vreodată de unul
dintre comeseni. Se vedea sau îl vedea pe acel soldat
cotrobăind printr-o gospodărie, o perchezi�ie,
comandată de un locotenent pirpiriu, dar nu-și
amintea ce căutau acolo, sau ce căuta adevăratul
protagonist al evenimentului, despre care nu știa sigur
să fi fost el. Avu pornirea să întrebe: „Bă, mi-a�i spus
voi asta, sau mie mi s-a întâmplat”, dar nu era
momentul acum, pentru că Flancu povestea despre
aventura lui c-o �igancă. „Io stau, ea vine. Trece mai la
o parte, se uită la mine și tace. Bă, ce să mai, uite-așa
mi s-a ridicat în pantaloni. 
i se scula doar că te uitai în
ochii ăia negri, uite-așa �i se făcea, și lovea cu
arătătorul în masă de săreau paharele. Te făcea din
ochi. Meserie, frate, nu glumă”. Le spusese povestea
de zeci de ori. Ceilal�i anticipau milimetric frazele
înainte să fie rostite. Le măsurau în mintea lor,
urmărindu-le traseul, pentru a vedea dacă mai
corespund tiparului anterior. Știau finalul. După ce o
regulase pe �igancă, vrusese s-o tragă pe sfoară la bani.
Se în�eleseră pe o sumă, jumătate plătită înainte,
jumătate după. El o repezise pe femeie, lovind-o cu
cotul. „Ca o vipera a sărit, frate, și mi-a înfipt
degetele-n ochi. Am crezut că mi le-a băgat în creier.
N-ai idee! Vedeam flăcările iadului. Urlam ca ars, dar
cine să te-audă pe malu Dunării, c-acolo o dusesem.
Mi-a șparlit și restu din portofel. Mi s-au umflat ochii
cât – și făcu o compara�ie scârboasă. O săptămână am
tras. Na, dacă mi-a trebuit p...de �igancă! Da să spun
drept – nu se compară!”

Clipeau din ochii lor lichizi, în tăcere, ducând
uneori paharele la gură. Fierbin�eala zilei bătea ca un
vânt ușor, o sim�eau lipindu-se de pantaloni și
făcându-i mai grei, de cămăși, le sufla moale pe piele.
Cuvintele lui Flancu trecuseră de cealaltă parte a
lumii. Nu și-ar fi amintit dacă le auziseră în vis sau
aievea. Povestirea lui o știau și ar fi recitat-o mecanic
oricare dintre ei pe nerăsuflate, cum fac elevii mici cu
tabla înmul�irii. Dar în cercul lor, fiecare știa via�a
fiecăruia până în cutele ei cele mai ascunse. Cum se
întâmplă cu oamenii care au renun�at de mult să
ascundă ceva de ceilal�i, pentru că ar însemna o
oboseală zadarnică. Ceilal�i, pe căi neștiute, oricum ar

afla. Demult nu aveau cu ce să se mai uimească.
Cunoșteau manevrele de regie pentru fiecare punere
în scenă. Era de-ajuns ca unul dintre ei să aibă o
tresărire a capului, un gest pe jumătate schi�at, o
respira�ie mai scurtă sau mai lungă sau numai o
fixitate a privirii înce�oșate, căci fiecare utiliza un
inventar precar, de fiecare dată același, pentru a face
deschiderea spre ceea ce avea de spus, – și oricare
dintre martori ar fi indicat discursul frază cu frază. De
aceea, când Aristide împunse cu arătătorul spre o �intă
sigură aflată deasupra capetelor celor cinci tovarăși de
drum, fiecare dintre ei avu în minte întrebarea:

„De ce au fugit ca șobolanii și nu s-au mai
întors?”,

dar și răspunsul-ghilotină:
„Pentru că a fost trădare. Au trădat cu to�ii.

Securitatea, armata, mili�ia. Până și generalii aia pe
care el îi mângâia pe creștet...”

„...Și activiștii...”
Aristide se cabră în scaun. Chipul lui tăbăcit de

alcool se ascu�i. Bărbia îi ieși la atac agresivă, iar
venele i se umflară pe dosul palmelor și la tâmple.

„Nu. Nu to�i. Eu, nu!”
„Sigur. Tu, nu. – N-ai adus tu bâtele de la

industria locală la proiectări? Da' ce-a�i făcut cu ele,
cu bâtele? Cred că și-acum sunt acolo. Pauză de efect:
Pentru că a�i fugit to�i ca șobolanii, cum zici. Iar ăilal�i
au trădat. Secoritatea v-a jucat pe degete, Tide! Aia e!
Secoritatea și armata v-au făcut-o – hi-hi!”

Vasile Radu

Muntele dormea și-n somn
Se visa fecior de domn.
Jos, la poala mun�ilor,
Ca argintul sclipitor.
Un izvor cu apă rece
Chiar prin curtea mândrii trece.
Vrând să-și potolească dorul,
Mândra-l trece cu piciorul,
Fără luntre, fără punte,
Doar cu doruri multe, multe…
Dar pădurea ce făcea?
Păi pădurea-nmugurea
Și plecându-și câte-o cracă
Îi dădea voie să treacă.
Spune, ai aflat cumva,
Cerb fălos cu turma sa
Prin pădure cum umbla?
Parcă v-am mai spus o dată:
Avea chei, știa să bată
La porti�a fermecată;
Fiind ocrotit de lege,
Calcă mândru ca un rege
Și de-l supără ceva
Ia frumos pădurea-n coarne
Și… fuge cu ea cocoane…

Marian ȘTEFAN

Sus la umbra unui nor

Toamna asta-i tristă...

Nu mai cântă mierle, nici privighetori,
Prin salcâmi se-adună stoluri mari de ciori,

Noaptea Crivă� suflă cu furie-n geamuri
Și depune chiciuri, prin livezi, pe ramuri.

Ziua-i tot mai mică și mai friguroasă,
Peste tot triste�ea sufletul ne-apasă,

Toamna asta-i tristă, tristă și mascată,
S-o mai face oare bine vreodată?

Din vremuri normale



SINGUR
(Continuare din numărul trecut)

-Ai ajuns?
- Da dragă. Cum a fost la atelier?
- Nimic special, câţiva clienţi, ca de obicei.

Ah! Am uitat. Va trebui să mergem la o nuntă. Am
semnat un contract bun. Sunt mândră de mine. Se
anunţă interesant. Bani frumoşi. Iar mâine, să nu uiţi,
am cursul de tehnică fotografică.

- Bine! Vino să mă ajuţi la şireturi.
Mara îşi şterse mâinile umede de la bucătărie

şi sosi în grabă.
- Când mai dai şi tu jos din burta asta?
Lucian nu luă în seamă săgeata ostentativă şi

răspunse cu o altă întrebare:
- Când este nunta?
- Peste două săptămâni. Au sosit în ultimul

moment, de aceea le-am cerut mai mult.
După întrebările despre afaceri, prioritatea sa

obişnuită, Lucian se îndreptă, cum făcea zilnic, spre
calendar şi bifă sfârşitul zilei, respectiv data de joi, 7
octombrie 2010. Acest obicei îl avea de mulţi ani şi îl
respecta cu stricteţe. Apoi, schimbând sfera sa de
interes:

- Ce pregăteşti bun?
Mara înţelese întrebarea.
- Am luat în grabă un pui deja făcut şi o salată

de quinoa. Îl încălzesc la cuptor, e mai gustos decât la
microunde. În cinci minute e gata.

A dat aceste explicaţii cu bucurie, zâmbind
enigmatic datorită surprizei ce pregătise, dar care, nu
era momentul să fie dezvăluită.

- Bine. Sunt în salon. Stai! Nu pleca, completă
Lucian întingând braţele şi Mara, înroşindu-se de
plăcere ca o domnişoară, pentru că înţelesese ce
urmează, se apropie şi se lăsă sărutată.

Indiferent de situaţie, i-a plăcut întotdeauna
atenţia pe care i-o purta soţul său. Era genul de femeie
care are nevoie de acel sentiment de siguranţă ce este
dat de confirmarea iubirii prin gesturi de o simplitate
dezarmantă dar sincere şi, repetate des. Pentru o fostă
Miss Frumuseţe, nimic nu era mai necesar decât să se
simtă adulată, protejată, pusă în valoare precum o
bijuterie de mare preţ ce merită admirată şi aşezată pe
un piedestal. Un piedestal cât mai elegant şi cât mai
înalt. Lucian a înţeles aceasta de la bun început. Ştia
bine lecţia.

Intrând în salon, o senzaţie de împlinire îl
cuprinse în timp ce privirea îi mângâia cu mândrie şi
deplină satisfacţie fiecare detaliu al mobilierului în
stil baroc franţuzesc din lemn alb şi piele de culoare
bej, masa de cafea cu inserţii decorative, ce făcea
parte din setul canapelelor, magnificul candelabru din
cristal de Murano, supradimensionat dar rafinat şi
uimitor, cu trei braţe ingenios lucrate, vitrina stil
rococo, tot franţuzească, biblioteca nu prea înaltă cu
incrustaţii şi frunze aurite sculptate, de fapt, o
bibliotecă stil Ludovic al XV-lea de culoare pală, ce
invita orice persoană interesată de literatură să
consulte volumele legate în piele dintr-o colecţie a
marilor clasici, tipărită în condiţii grafice superioare,
ordonat aşezate pe rafturi, gaj de a petrece într-un mod
distins, momente de neuitat. Covorul persan de
Ispahan care avea design tradiţional intemporal şi
tablourile cu imagini de influenţe suprarealiste,
mişcarea artistică ce o favoriza cu predilecţie, toate
obiecte scumpe, ce nu neapărat se armonizau, chiar
am putea spune că pentru un ochi critic exigent,
făceau notă discordantă. Exemplul cel mai relevant în
acest sens era sculptura kinetică de pe peretele de la
răsărit, ce semăna cu un orologiu de neînţeles ori cu un
perpetuum mobile. Tot acest amalgam decorativ
învălmăşit, fără neapărat bun gust, era constituit
exclusiv din articole de lux, acesta fiind criteriul de
clasificare cel mai important pentru Lucian. Un
serviciu de desert stil victorian din porţelan englezesc
şi unul de ceai, tot din secolul al XIX-lea, piese ce rar
se mai întâlnesc în zilele noastre, erau plasate cu grijă
în vitrină, alături de alte bibelouri care atrăgeau
privirile, abundent colorate, cu chip de flori sau
creaturi fantastice. Lucian se aşeză în fotoliu şi

închise ochii. O deplină satisfacţie îi invada pieptul şi
îi netezea ridurile frunţii. „Pentru asta am muncit”, îşi
spuse în sinea lui. „Am reuşit! Sunt mândru de
mine!”.

O moleşeală agreabilă îl cuprinse şi căzu într-
o stare de somnolenţă, uitând grijile, uitând lumea de
dincolo de pereţii sanctuarului său, găsindu-şi pacea
mult dorită şi confirmarea sentimentului de stăpân la
el acasă, poate călătorind pe calea gândurilor,
imaginând noi obiecte ce meritau a fi achiziţionate şi
adăugate patrimoniului său personal.

În grabă şi cu îndemânare, Mara pregăti cina.
Era o responsabilitate pe care o lua în serios la cel mai
înalt nivel. Nu ar fi conceput sub nicio formă ca
Lucian să-şi pregătească singur mâncarea. O
diviziune a responsabilităţilor în căsnicie, pentru ea,
era foarte importantă. Mândră de realizările sale
culinare, dorea să-şi etaleze talentele de bună
gospodină mai ales în faţa invitaţilor, ori de câte ori
avea ocazia. În plus, considera că era prilejul cel mai
potrivit de a-şi trata soţul ca pe un copil, aceasta
depinzând de preocuparea sa lăuntrică şi dorinţa de a-
şi manifesta instinctul matern, instinct pe care nu şi-l
putuse exersa cu adevărat. De aceea, insista la orice
ocazie să demonstreze grija ce i-o poartă, şi nu din
obligaţie, ci pentru că aşa era natura ei.

- E gata! Poţi să vii. Cum a fost cu Radu?
Lucian o auzi ca prin vis, apoi, domol, cu

regretul de a părăsi locul preferat, se ridică şi porni
spre sufragerie unde luau cina de obicei, chiar dacă
erau numai ei doi. „Bucătăria este pentru a găti”
spunea adesea Lucian, iar apoi adăuga: „Eu, mă
respect. Masa trebuie servită în sufragerie”. Totul
spus cu un aer grav, pentru a accentua însemnătatea
mesajului.

Şi de această dată intră păşind sigur de el şi se
aşeză pe scaunul din capul mesei, locul său obişnuit şi,
mai ales, simbol al autorităţii. Într-o anumită ocazie,
un musafir, din neatenţie probabil, cu siguranţă
neobişnuit cu uzanţele şi regulile care sunt respectate
în societate, s-a aşezat pe scaunul cu pricina. Lucian
nu a spus nimic dar în timp ce privea insistent acea
persoană, culoarea feţei i-a trecut de la roz spre roşu
închis, ca apoi să devină complet vânătă. Mara, care a
sesizat ce se întâmplă, cu mult tact a invitat pe
imprudentul individ în salon, găsind o scuză oarecare,
dezamorsând astfel furtuna devastatoare ce simţise că
se apropie. Pentru Lucian semnele puterii mai ales în
propria casă, erau clare, stabilite şi nediscutabile.
Enumerarea acestor reguli o vom lăsa pentru altă
ocazie, deoarece constitue o listă cu multe puncte,
subpuncte şi subînţelesuri, pe care chiar el le schimba
fără preaviz, după bunul său plac şi, mai ales, după
circumstanţe.

Aşezându-se în capul mesei, cu un glas
oarecum plictisit, răspunse:

- Cu Radu? Cum să fie? Nimic important!
Cred că traversează o criză morală dar şi fizică. Mi-a
povestit o serie de istorii ridicole absolut fără nicio
valoare. Aceleaşi văicăreli de victimă neînţeleasă pe
care le-am mai auzit. Ce să-ţi spun mai mult?

- De ce-ţi pierzi timpul cu el?
Pentru o clipă, Lucian se gândi la satisfacţia

pe care i-o produceau „smiorcăielile” lui Radu, după
cum le numea el. Era de fapt un mod de a se măguli.
Toate insuccesele de care se plângea prietenul său,
erau cântece de laude pentru urechea lui de învingător.
Îl ajutau să facă o comparaţie între ei doi şi îi dădeau
ocazia să se autofelicite, în gând, de succesul său
financiar şi familial. Desigur, această realitate intimă
nu trebuia afişată ostentativ chiar dacă, uneori, îi
venea s-o facă. Totuşi, o voce interioară îi spunea că
acea vanitate ar fi fost şi mai flatată dacă s-ar fi putut
compara cu cineva de o valoare mai ridicată. În timp
ce altă voce îi şoptea că orice laudă aduse gloriei sale
era oricând binevenită, indiferent de sursă. Totul
trebuie cules spre gloria sa personală, care îi era atât
de dragă şi de preţioasă.

- Am încercat să-i spun ce să facă, să-l învăţ,
dar nu ascultă.

- Păcat! Tu ştii aşa de multe. Eşti atât de
inteligent. Dacă te-ar asculta, poate ar învăţa şi el ceva
şi poate ar avea pe cineva în viaţa lui.

- Cred că îi place să fie singur. Repetă aceasta

neîncetat: singur, singur, singur. Oricum, nu-i
problema mea. Puţin îmi pasă.

Lucian dădu de înţeles că doreşte să schimbe
subiectul discuţiei. Mara, curioasă totuşi, continuă:

- Parcă spuneai că îţi va citi o scrisoare
importantă?

- Cred că a fost doar un pretext pentru a ne
întâlni. Nu mi-a citit nicio scrisoare. I-o fi fost teamă
că nu vin la întâlnire şi a vrut să facă pe interesantul.
Unde e sarea şi piperul? Doar ştii că îmi place să le am
la îndemână.

- Vai, scuză-mă! Am uitat! se ridică Mara în
viteză întorcându-se la bucătărie şi îndreptându-se
spre dulap.

- Vrei să-l inviţi la noi, să-l cunosc şi eu?
- Nici vorbă. E o pierdere de timp. Un coate-

goale.
- Cum spui tu, dragă. Tu ai întotdeauna

dreptate!
Lucian nu răspunse complimentului. Era

obişnuit. Luptase mult pentru a câştiga poziţia de şef.
Mult, nu în sensul că a trebuit să facă mari eforturi, ci
în sensul de a fi persistent şi a avea deplină încredere
în puterea sa de convingere. Lucrurile au început să se
contureze încă de la primele lor întâlniri. Chiar de
atunci, instinctiv, a adoptat o bună metodă pentru a se
impune. Insista, insista şi iar insista. Acum, culegea
roadele. Mara îl asculta orbeşte. Nimeni nu l-ar fi
putut înlocui, aşa îi repeta ea de nenumărate ori şi aşa
era şi el convins.

-Am un desert special în seara aceasta, un tort
de ciocolată.

- E vreo aniversare?
- Nu! Doar aşa, pentru plăcerea noastră.
- Bine. Dar o porţie mică pentru mine. Parcă

doreai să-mi scadă burta.
Mara tăie o felie potrivită şi îşi servi soţul iar

apoi privi cu satisfacţie cum acesta, la primul contact
al papilelor gustative cu aroma ciocolatei, avu o
schimbare a feţei, o destindere a frunţii sale încruntate
aproape în permanenţă şi căpătă o bună dispoziţie
generală uşor de sesizat.

- E bun?
- Minunat! Uite, vezi? D-aia te iubesc eu pe

tine. Ştii să-mi îndulceşti viaţa, surâse Lucian
satisfăcut.

(va urma)
Leonard I. VOICU
(Montreal, Canada)
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Scurtă privire asupra anului literar 2020
-căr�i sub semnul femininului (I)

(Urmare din pagina 1)
Cartea are cinci capitole și urmărește încercarea a trei
tineri de a construi o comunitate sui-generis, un altfel de
falanster, un altfel de kibu�, în jurul unei ferme plasate
într-un sat fic�ional, Sânceni, replică a miticului
Macondo sau a rebrenianului Prislop. Nemul�umită de
cariera de corporatistă, naratoarea abandonează via�a
consumeristo-citadină și alături de iubitul său, Matei, și
de vărul acestuia, Francisc, pleacă la �ară, închiriază o
fermă care era moștenirea unui prieten din Germania,
Serebreakov. Aici află despre un personaj local fabulos,
Marcel Serebreakov, și planurile ini�iale ale celor trei
sunt deturnate de poveștile spuse la cârciumă:
”-Păi, Marcel a făcut toate prostiile pe care le știi și
mata și încă cinci sute de care încă n-ai aflat! Și ierea
așa, întreprizător.
-Da, mă nene, se băgă din nou nea Ilie cârciumarul.
Marcel ierea așa: la 7 ani a început să bea, la 7 ani și o
lună făcea contrabandă cu �uica lui moșu-său. La 8 ani
fuma, la 8 ani și-o lună vindea la copii �igări făcute de el.
Dracu știe cum le făcea. […] Marcel a făcut școală
multă, tot liceul, și p-ormă a venit în sat.[…] – am auzit,
că de văzut nu l-am mai văzut- că Marcel s-a însurat. Și a
făcut doi copii, un băiat și-o fată. Fata s-a dus de mică.
De la băiat
i-a venit nepo�ii, probabil Serebreakov ăla care-l sti�i

dumneavoastră în Germania și al�ii din Argentina și din
Africa și unde-or mai fi.”

Cei trei hotărăsc să-i adune la ferma de la
Sânceni pe ”copiii lui Marcel” care au în comun
apartenen�a la această ”familie”, formând o comunitate
atât de diversă: ”Pe 25 octombrie 2012 au sosit la
Sânceni marcelo�ii oficiali, cei aleși de noi: 20 de
persoane, bărba�i și femei, câ�iva veni�i cu familia. În
total: 27 de adul�i și 8 copii, cu vârste între 6 luni și 13
ani. Am organizat o întâlnire de bun-venit în curte, mai
pe seară.”

În realitate, nu există nimic în comun între
acești ”marcelo�i”, e o ”faună” pestri�ă, aleasă pe baza
unor anun�uri și a unor scrisori de inten�ie care scot la
iveală motiva�ii diverse:

”Erau fra�i? Aveau dreptul să se afle acolo, să
revendice moșia Serebreakovilor? Nici pomeneală.
Nimeni nu semăna cu nimeni – degeaba le căutam vreo
trăsătură comună, un aer de familie, orice. Înal�i și
scunzi, păroși și chei, brune�i și blonzi, ei împărtășeau
totuși un detaliu extraordinari: to�i o zbârciseră atât de
tare, încât fuseseră gata să vină la Sânceni, să se culce
pe dușumele, să se înghesuie printre o mul�ime de
străini. Ce le promisesem? Mai nimic. Îi asteptau multe
zile de muncă grea și urmau să trăiască, măcar până la
prima recoltă, din resursele proprii- cu care, desigur,
stăteau foarte prost.”

Romanul prezintă toate etapele dezvoltării unei
comunită�i sui-generis: stabilirea ierarhiilor, asumarea
deciziilor, ini�ierea în domeniul agricol, traiul și munca
în comun, asigurarea mijloacelor necesare vie�ii,
consultarea ”marcelo�ilor” în ceea ce privește
reconstruc�ia casei (cu desene care arată planuri
rudimentare ale casei), construc�ia casei, moartea
absurdă a unora dintre membrii comunită�ii, contestarea
liderului, revolta etc.

De asemenea, cartea are și o intrigă poli�istă, un
plan narativ fiind reprezentat de încercările de a dezlega
misterele dispari�iei lui Marcel Serebreakov, la care se
adaugă teoriile conspira�iei, fenomenele paranormale.

Prin vocea unor personaje sunt puse în valoare
caracterul critic, viziunea satirică asupra societă�ii
românești. De exemplu, naratoarea este adepta unui stil
educa�ional tradi�ional, rigid, care cultivă latura
informativă a învă�ării: ”Școala e o chestie serioasă. Nu
cred în prosteala cu transformarea învă�ăturii în joacă și
exemplificatul până în pânzele albe și mângâiatul
retarzilor pe creștet, bravo, că poate memorează de la
sine. Nu există așa ceva – poate la grădini�ă. Când intri
într-o sală de curs, știi că ești obligat să muncești. Ca să
înve�i o limbă străină, trebuie să reci�i cuvinte și forme
verbale și reguli, singur în camera ta, o lungă perioadă.
La fel e cu chimia, la fel cu matematica. Toate micile
piese de teatru de genul eu sunt ficatul și tu ești vezica
biliară sunt pierdere de vreme. Cartonașele cu poze care
trebuie potrivite cu legende amuzante, o insultă la
adresa inteligen�ei. O oră de istorie în care se evocă

vremea lui Ludovic Soare, cu tot cu muzică și
reproduceri artistice, e la fel de instructivă ca un serial
turcesc. Zici vai, ce frumos, până seara ui�i tot.

Profesorul nu trebuie să fie simpatic. Nici
cursantul nu trebuie să fie simpatic. Primul n-are nicio
treabă să-și povestească via�a, iar al doilea trebuie să-și
vadă de caietele lui, să nu vină în pauze cu întrebări
cretine care arată foarte clar că n-a citit nimic. Pe urmă,
școala nu e cârciumă. Fără beri pe masă, fără discu�ii
despre altceva. Cât durează, cursul e curs.”

Iată și exprimarea condi�iei efemere a omului
contemporan, într-o viziune pesimistă:

”Nu așteptăm nimic, nu sperăm, ne e frică de
moarte. Respectăm cele zece porunci și încă o sută. Nu
ne temem de Dumnezeu, nu ne e rușine, dar ne facem
fiecare o schemă în cap și după schema asta trăim. Știm
că planeta e mică și se răcește. Dacă eu fac un copil
acum, copilul copilului lui- la a nu știu câta genera�ie- o
să moară în mlaștină. Toate căr�ile din lume o să dispară
în mlaștină. Toată muzica, artele plastice- lucruri
frumoase, minunate, în fa�a cărora nici nu po�i să
respiri- o să moară în mlaștină. Noi n-o să apucăm asta.
Noi trăim de aici până aici, unde î�i fac eu semn pe masă,
pe urmă gata.”

Există în carte și personaje care își măsoară anii,
raportându-se la evenimente culturale și la numele unor
personalită�i artistice: ”Poate în '95? Știu că tocmai
câștigase Valeria Seciu Premiul UNITER, v-am spus că
eu urmăresc chestiile astea. Și cu Valeria Seciu…aveam
așa, ca o primăvară în suflet, să verifica�i la UNITER
când a fost…”

Personajele se individualizează și prin limbaj.
Limbajul este și argotic și elevat și filosofic și colocvial,
accentuând natura umană.

Romanul ”Copiii lui Marcel” este o lectură
atractivă și datorită legăturii care se stabilește între
narator și cititor, realizându-se un veritabil ”parteneriat”
între cele două instan�e fic�ionale: ”Cititorului care se
gândește: Zero ac�iune deci în următoarele pagini, cine
ar vrea să citească despre școală? Ia mai bine să dau la
sfârșit, îi spun doar atât: te înșeli amarnic, prietene.”

Finalul căr�ii care, ini�ial, s-a numit
”Falansterul” este deschis și îl regăsim chiar în prima
pagină a romanului. Rămâne deschisă interpretarea
plecării de la Sânceni, evadarea din ”casa lui Marcel”.

, romanul
devenit rapid un bestseller al editurii ”Humanitas” este
dedicat unui cititor al acestor vremuri. Informa�ia
primordială care privește con�inutul căr�ii, cea care
explică extrac�ia narativă din mitul biblic al profetului
minor Iona, ar putea să îndepărteze cititorii de această
carte. Mutatis mutandi, se aplică îndemnul dantesc
”Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!” și celor care au
”așteptări”, prejudecă�i legate de vechimea subiectului,
istoricitatea lui plictisitoare, reiterată mereu chiar în
interpretările școlare.

”Prevestirea” Ioanei Pârvulescu

Romanul acesta se citește foarte ușor (obsesia
cititorilor din era confortului, a tehnologiei), este o carte
destinată unui public eterogen. Aici se observă măestria,
maturitatea artistică a scriitoarei Ioana Pârvulescu, care
se folosește de subtile arme ale persuasiunii (umorul,
poezia, frumuse�ea nara�iunii, arta de a reconstitui realist
epoci atât de îndepărtate) pentru a apropia publicul către
un asemenea tip de lectură.

Datorită unei expresivită�ii involuntare sau nu,
cartea capătă semnifica�ii noi în contextul pandemic. Ea
a fost lansată în vreme de pandemie, dar scrisă înainte de
aceasta. Cartea în care un om este înghi�it de către un
monstru marin ne arată felul în care fiecare trăim în câte
o hidoșenie limitată, captivă, din care încercăm cu
disperare să evadăm. Câte eforturi au fost întreprinse
pentru a convinge oamenii să rămână în case (monștrii
personali) în perioada stării de urgen�ă! Trist este că noi
nu am învă�at nimic din exerci�iul acesta și că nu ne-am
căit precum cei din Ninive și eliberarea nu a adus decât o
imensă ”orgie” colectivă, prevestitoare de vremuri
cumplite, ca să nu zic apocaliptice.

În cele 524 de pagini ale ”Prevestirii”
pârvulesciene , cititorul poate călători prin epoci istorice
diferite pentru că povestea lui Iona este spusă de nouă
genera�ii de naratori, începând cu micu�a Esther, fiica
eroului căr�ii, în secolul al VIII-lea, și terminându-se la
data de 02.02, 2020 când: ”Via�a învinsese. Dumnezeu
învinsese, Iona pierduse, își irosise cuvintele.”

Cartea este simetrică, are un prolog și un epilog
care se petrec în secolul XXI. Prologul explică felul în
carte mitul lui Iona s-a apropiat de scriitoare, aceasta
nemaiputând să se ascundă de această poveste.

Autoarea este ea însăși personaj când explică, într-un
fel, geneza romanului: ”De când am început să am
coresponden�ă electronică în engleză, mi s-a spus
adeseori Iona. Programul Spelling&Grammar
corectează automat, în engleză, oa din Ioana, pe care
nu-l recunoaște, în o, care i se pare mai plauzibil (și,
într-adevăr, Iona există ca prenume feminin, dacă e să
mă gândesc doar la violonista și dirijoarea Iona
Brown).La început mă necăjea transformarea. Numele
meu plin de vocale îl con�inea și pe cel al bunicii mele
materne, Ana, pe al străbunicii paterne. tot Ana. era
legat, în plus, de mul�i Ioan, și de sărbătoarea cu acest
nume în preajma căreia mă născusem.[…]Mi-am dat
seama că realitatea mă trăgea de mânecă: să scriu
despre via�a lui Iona a devenit aproape o obliga�ie.
Misiunea mi s-a părut la fel de grea ca aceea pe care o
primise de la Dumnezeu purtătorul de drept al
numelui.”

Ca într-o matrioșkă, povestea iese rând pe rând
la lumină. Strat după strat, este răzuită povestea, ca într-
un palimpsest.

Romanul acesta ”Se dedică ta�ilor” pentru că se
regăsesc aici cel pu�in trei ta�i, personaje importante în
carte: Dumnezeu, tatăl ceresc, vocea cu care comunică
eroul mitului biblic; Iona, primul tată, profetul care nu
vorbește decât atunci când glasul său trebuie să fie
auzit, care se teme de faptul că vorbele sale pot căpăta
trup (”Aveam vreo doispe ani când am observat prima
dată că vorbele mele nu sunt la fel ca al�ii. Mie îmi
dădeau rod, așa cu rodesc semin�ele și din ele ies
firișoare verzi pe care le po�i apuca cu mâna sau așa
cum se fac strugurii în via noastră din deal și îi po�i
mânca. Cuvintele mele făceau.”); Iacob, unchiul
eroului sau poate tatăl, personajul fără de care povestea
nu s-ar fi putut spune. Iacob este un personaj complex,
care îmi amintește de eroul căr�ii ”Laur” scrise de
Evgheni Vodolazkin, este tămăduitorul, este în�eleptul
care îl ini�iază pe Iona pe parcursul călătoriei spre
Ninive. La începutul căr�ii, Esther ajunge să-l urască pe
acest unchi pentru că o privează de prezen�a tatălui:
”Iată că și oamenii buni pot fi ca moartea, î�i pot lua pe
cineva pe care-l iubești, iar atunci care-i deosebirea?
Orice om care-�i ia pe cineva drag și-l face să dispară
din via�a ta e moartea” ”oamenii ar
trebui să-și ureze mai degrabă ”moarte bună” decât
”noapte bună” ”

Vorbele lui Iacob că

definesc în�elepciunea acestui
personaj.

Tema dragostei, a istoriei, a religiei, rela�ia
părin�i-copii, condi�ia femeii, imaginea maternită�ii,
sunt câteva dintre aspectele care oferă tabloul unui
roman complex. E emblematică pentru frumuse�ea
scriiturii și pentru profunzimea mesajului care intră în
nenumărate dialoguri livrești și artistice, secven�a din
capitolul ”Corpurile lor nu mai serveau la nimic” a
ultimei întâlniri dintre Iona și Iacob, când pare că
rolurile celor doi se inversează, eroul biblic este lucid,
reflexiv, anticipând revolta sa în fa�a lui Dumnezeu, iar
bătrânul are viziunea mor�ii, având puterea de a rosti
niște cuvinte testamentare și vizionare. Iona descoperă
salvarea prin logos, aproape de sfârșitul misiunii sale,
nu e un erou locvace precum cel sorescian. Nici nu alege
calea eliberării sinelui prin moartea văzută ca un
început, ca o altă călătorie. Deși Iona se va întrista că
prevestirea sa nu se împlinește, Iacob îl avertizează că
misiunea sa a fost, de fapt, nu aceea de a profe�i
apocalipsa, ci de a salva cetatea Ninive: ”dacă
Dumnezeu voia să distrugă cetatea nu te mai trimitea,
te-a trimis ca s-o salveze, băiatule, nu ca s-o distrugă,
iar cei care-au semănat în lacrimi vor secera în
bucurie, căci tu vei mânca munca mâinilor tale, fericit
ești și bine î�i va fi, femeia ta o să fie ca butucul roditor
de vie înlăuntrul casei tale și băiat �i-a născut, sănătos
și voinic, fiii ca ramurile de măslin o să fie în jurul mesei
tale, iată, așa binecuvântat, ca turtureaua,
porumbelule…”

O men�iune specială se cuvine a fi notată pentru
frumuse�ea, gra�ia, ineditul cu care este înfă�ișată
iubirea senzuală. Nimic gratuit, nimic vulgar.

Viziunea scriitoarei este una muzicală (prin
cultivarea polifoniei și a tehnicii contrapunctului), dar și
cinematografică, Ioana Pârvulescu povestind la o
lansare a romanului: ”M-am dus cu o cameră de filmat
în epoca lui Iona și am făcut o transmisiune de acolo.”

Loredana Stan
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AI LUI ÎI SPUNEAU NU�U

Timp de aproape patru decenii m-am bucurat
de calda prietenie a istoricului și omului de cultură Ion
Dumitriu-Snagov (19 august 1927 – 26 martie 2001).
Mai întâi a omului, apoi a istoricului. Proveneam din
aceeași lume trăitoare pe domeniile vechilor boieri
Greceni din jude�ul Ilfov. Acolo copilărisem, fiecare
la timpul său, ne cunoșteam familiile și purtam în
suflete aceeași moștenire spirituală. Mama
istoricului, Amalia Dobrescu (prin căstorie devenită
Dumitriu), se născuse în satul Balamuci (astăzi
Sitarul), comuna Grădiștea, jude�ul Ilfov, într-o
familie cu șapte copii: trei băie�i și patru fete. Se
vorbește și astăzi cu mare admira�ie despre această
familie ai cărei copii – to�i șapte! – au urmat cursurile
unor școli superioare ca bursieri de stat. Primul dintre
băie�i a ales cariera armelor, fra�ii săi politehnica, iar
fetele, toate patru, școli pentru pregătirea
învă�ătorilor (una dintre ele, Margareta, fiind, pentru
o vreme, învă�ătoarea mamei mele).

În diferite împrejurări, în casa profesorului
Ion Dumitriu-Snagov am cunoscut mai multe
persoane din familie, sim�indu-mă ca „între ai mei.“
Când l-am cunoscut eu, profesorul locuia într-o
garsonieră lângă Sala Palatului, iar
avea redac�ia improvizată undeva într-un pasaj al
blocului Romarta. Nu revista mă împinsese însă la ușa
profesorului, ci rugămintea socrului meu, editorul
Gheorghe Constantinescu, de a-i preda acestuia un
pachet cu căr�i. Rela�iile au evoluat apoi rapid,
pigmentate de numeroase vizite la Siliștea
Snagovului, unde Nu�u avea o vilișoară și unde
ambi�iona să stabilească sediul unei funda�ii culturale.
El spunea funda�ie, dar din ce zicea și făcea, e limpede
că gândea un centru cultural multidisciplinar, în a
cărui activitate să fie antrena�i specialisti din diverse
domenii. Așa se explică probabil și faptul că după

evenimentele din decembrie 1989, spunându-i că
vrem să dăm la topit „operele“ „genialului“, m-a rugat
să nu aruncăm nimic, pentru că în curând vom avea
nevoie de ele. A venit și a luat o parte din reviste și
lucrări; colec�ia ziarului a rămas pentru un
alt transport ce n-a mai avut loc.

Magazin istoric

Scânteia

Nu�u nu era un vorbăre�, dimpotrivă. Mereu
își găsea ceva de reparat, mai ales o pompă de apa la
care a meșterit ani în șir. La început, dacă Doamna nu
era cu noi, intra în panică, lua o sacoșă și dispărea
după „de-ale gurii“. Așa a făcut și în ziua aceea. La
venire, sub masa de pe cerdac, zărisem un coș �apăn
plin cu vinete și ardei de toată frumușe�ea. Imediat
după plecarea lui am a�â�at focul în curte, unde erau o
pirostrie și o tablă de copt zarzavatul. Am terminat
treaba, am băgat platoul în frigider și așteptam să vină
profesorul. După vreo trei ore, am auzit zăvorul și pe
el invitându-mă la o bere. I-am retezat-o scurt: „Berea
mai târziu, spălarea pe mâini, că mi s-a urât… “

Nu venise cu mâna goală, în afară de bere
adusese și un domn pe care nu-l cunoșteam: „Dânsul
este marele nostru poet Radu Cârneci, pe care nu l-am
văzut cam de multă vreme…” Și până seara s-au
întrecut în laude la adresa salatei mele de vinete,
garnisită cu roșii și ardei cop�i…

Altă data m-a rugat să facem o corectură
dublă la un volum despre R. Netzammer,
arhiepiscopul romano-catolic de București (1905 –
1924). Era o seară plăcută și profesorul se rezemase
bine în scaun, privind undeva în zarea purpurie.

- Cred că lucrurile erau prea clare; după atâ�ea
ani, mă declar vinovat; eu am dorit doborârea
comunismului încă de la primii săi pași… Dar atunci
comunismul în România însemna în primul rând
armata sovietică…

Am tăcut mâlc, pregătindu-mă să notez câte
ceva, dar a tăcut și el. Orice încercare a mea de a-l face
să povestească despre anii săi de deten�ie a fost sortită

eșecului.
Reușise, în sfârșit, să pună în func�iune

utilajele unei brutării. Pentru moment, producea
chifle și franzele, dar ambitiona să abordeze și
capitolul patiserie. Eram la �ară la ai mei, servisem
prânzul și mă repezisem până în târg. La întoarcere, la
banca de la poarta bunicii, so�ii Dumitriu-Snagov
împăr�eau oamenilor chifle și franzele calde. Din
păcate, nici această activitate n-a avut sor�i de
izbândă, profesorul fiind absorbit de altele.

Dintre atâtea gesturi de prietenie și delicate�e
umană, unul rămâne adânc întipărit în memoria mea:
invita�ia la Roma, spre a putea fi martor la
evenimentele din 18-19 ianuarie 1996, prilejuite de
inaugurarea marii expozi�ii găzduită de Salonul Sixtin
sub titlul Monumenta Romaniae Vaticana...

…Cele câteva consemnări l-au avut în vedere
pe omul Ion Dumitriu-Snagov, istoricul, cărturarul
fiind mai bine cunoscut. O personalitate complexă, în
acelaș trup ascunzându-se două personaje aproape
antagonice. Unul era tipul de cursă lungă, capabil să
urmărească ani întregi finalizarea unei ac�iuni
(construirea casei de la Snagov sau pregătirea
Expozi�iei din 1996, după opinia noastră cea mai
importantă realizare știin�ifică a profesorului);
celălalt excelând printr-un fel de instabilitate,
renun�ând la numeroase subiecte depistate în cursul
campaniilor sale de cercetare din �ară și străinătate. I-
am făcut această observa�ie, iar el mi-a confirmat, dar
mi-a explicat: de mult prea multe ori a trebuit s-o iau
de la capăt. În multe privin�e de foarte multe ori am
fost silit să încep mai târziu.Ale tinere�ii valuri…

și

Ca să fiu mai limpede, aș spune că timpul i-a
fost un handicap aproape permanent. Pentru dânsul
prezentul era ieri…

Marian Ștefan

Pseudopsalmul de dor al unui
anonim sărac

Mi-e dor de tine, Doamne, în fiecare seară,
Nu pot pentru aceasta ca să-mi găsesc vreun leac,
Când nu te ştiu prin preajmă mă simt străin, sărac
Şi orice negrăire în gură mi-e amară…
Mi-e dor de tine, Doamne, în fiecare seară !

Mă trec înfrânt de spaima de-a nu-ţi putea vorbi,
Înaltul tău e-o taină că nu o pot pătrunde,
Nu-mi spune nimeni, Doamne, tăcerea und-te-
ascunde,
Când bat cu pumnii-n poarta-ţi pentr-un răspuns, deşi
Mă trec înfrânt de spaima de-a nu-ţi putea vorbi !

O lespede de piatră mi-e cerul peste frunte,
Lipsit de anotimpuri, pierdut mă trec prin vreme,
Parcă de-un veac tot strâng cuvintele-n poeme
Să-ntind spre tine, Doamne, o cât de-ngustă punte…
O lespede de piatră mi-e cerul peste frunte !

Primeşte-mă în ceruri chiar muritor de sunt,
Plin de-ntrebări rostite cu buzele-ngheţate
Şi pune câţiva îngeri, ca tălpile-mi crăpate

Să-mi vindece, că mâine, sau altădată, poate,

Voi mai dori, o vreme, să vin iar pe Pământ…

Primeşte-mă în ceruri chiar muritor de sunt !

Pseudopsalmul îngăduinţei de a
scrie

Mai dă-mi un semn, tu, Doamne, că-mi eşti şi azi
aproape,
Nu ştiu ce să mai fac ca gândul să-ţi îmbun,
Dar spune-mi cum se moare ca să mă fac mai bun,
Că prea mă trag în valuri tulburătoare ape.
Mai dă-mi un semn, tu, Doamne, că-mi eşti şi azi
aproape.
Mai dă-mi un semn de viaţă că-mi eşti şi azi aproape,

De-aş fi mai tânăr, Doamne, nu te-aş ruga deloc,
Chiar aş muta şi munţii şi apele din loc,
Sau aş trimite ploaia câmpia s-o îngroape.
Mai dă-mi un semn de viaţă că-mi eşti şi azi aproape.

Mai dă-mi un semn şi mâna-ţi mi-o trece peste
pleoape,
M-ai alungat aiurea într-un imens pustiu,
Mă iartă că-ndrăznesc poeme să-ţi mai scriu –
Este dovada, Doamne, că-�i sunt şi azi aproape.
Mai dă-mi un semn, tu, Doamne, că încă nu-i târziu.

Pseudopsalmul prezenţei în
absenţă

Neiertătoare umbre ne calcă în picioare,
Ne ronţăie-n ţărână pietrificate guri,
O lume-n hău se naşte pe când o alta moare,
Murdari în gândul nostru, ne credem, totuşi, puri.

Cuvinte spuse-aiurea să fim doar o prezenţă,
Să-ascundem prin acestea murdarele gândiri,
Suntem cu tine, Doamne, dar, totuşi, în absenţă
Nu ne-mpăcăm cu gându-n atâtea rătăciri.

Mişcaţi o clipă doară-n mirosul unei flori,
O sărutăm cu buze crăpate de minciuni,
De-atâta remuşcare încerci zeiesc să mori,
Uitând de tot desfrâul în care-am fost nebuni
Şi tot rostim cuvinte să fim doar o prezenţă
Ne-am învăţat cu tine lunga ta absenţă.

În ciuda-absenţei tale şi-a vieţii-mpotrivire,
Eu te zidesc, ştii, Doamne, în marea mea zidire !

George NICA
(n. 13 Ianuarie 1950; d. 03 Februarie 2021)

(A debutat în Revista . A
publicat în  revistele:

România  literară
România literară,

Contemporanul, Paradox, Revista Biserica de
lemn.)

și iluzia-ndărătnică,
ca niște pojghi�e de calcar
machiajul, hainele, vorbele
încercând disperat să-�i jupoi
și diminea�a te-ar găsi
în jurul tău
e ca și cum ar cădea toate cortinele
relaxează-te

Mâncătorii de lotuși

impregnată-n sinele tău ca un mucegai,
să stea cu căngile-nfipte dincolo de carne
tandră, mistuindu-�i nervii

cu mâinile tale mângâind
chiar inima focului
râzând de plimbarea pe tăișul cu�itelor
spunându-�i
relaxează-te
nu vezi că-n jurul tău
toate cortinele-au căzut
și-acum ești singur
ca o pasăre de noapte

Gheorghe DOBRE

Aștept îngrijorat să vină poșta,
Cafeaua s-a răcit de mult în cești,
Scrisoarea de la tine n-am primit-o
Și nu știu când ajung la București…
Aici, cum știi, î�i trebuie răbdare,
Tutun de pipă, calm și detașare.
Se-anun�ă ploi cu grindină și frig.
Să știi că nu glumesc, la o adică
Trimite-mi banii ăia, că nu strică !

Marian ȘTEFAN

Din carantină



Pe urmele autorului.
Mărturisirile unui detectiv

literar
( )continuare din numărul trecut

V. Cum lucrează detectivul literar
4. Lectura bănuitoare...

Cuvântul care m-a fascinat de la început în
nuvelele poli�iste ale lui Poe a fost bănuiala,

pe care eu n-am numit-o, cred, ca atare în
rapoartele de cercetare, ci am folosit sinonime precum
presupozi�ie, supozi�ie...

Uite-l în :Crimele din Rue Morgue ” ...se poate
ajunge la deduc�ii îndreptă�ite chiar din această parte
a mărturisirilor. Aceste mărturisiri sunt destul de
cuprinzătoare pentru a da naștere unei bănuieli care
va călăuzi pe viitor fiecare pas înainte în cercetarea
acestui mister.”

E vorba despre faptul că ucigașul e un urangutan.
”Vreau să fac să reiasă că aceste deduc�ii sunt

singurele ce se potrivesc și că bănuiala aceasta
decurge neapărat din ele, ca unicul rezultat cu
putin�ă. (...) în ce privește această bănuială, ea este
destul de puternică pentru a da o formă precisă, o
îndrumare sigură cercetărilor mele prin odaie.” (9,
p.411)

Traseul cognitiv din mintea detectivului Dupin
alias mărturii
cuprinzătoare despre mister, deduc�ii îndreptă�ite,

Edgar Alla Poe ar fi următorul: de la
la

și, mai departe, prin labănuială, călăuza în cercetarea
în continuare a misterului.

Acum ai integrat și tu și familia ei
semantică în discurs, și să vedem cum ai procedat.

bănuiala

...Spuneam că, uneori, analistul unui text este
detectiv literar doar pe o porţiune a cercetării sale. Dar
bănuiala, ca ipoteză de lucru tacită, nu poate să apară
decât într-o minte deja deschisă către un posibil
semnal de anormalitate detectabil în timpul primei
lecturi a textului. S-o numim lectură bănuitoare,
neîncrezătoare în raport cu lectura canonică.

Exemplul 1: i Evanghelia după Matei,Vez ca text
acoperit pentru format din versetele cuAcel Ceva
mama şi fraţii – 12,46-50 -, satul natal – 13,54-58 -
asaltul cerului – 11,12-13. (...) Aceste fragmente se
desprind, prin conţinutul lor, din textul evanghelic, ca
fiind dintr-un alt text, virtual, pe care detectivul literar
este dator să-l scrie.

şi

Exemplul 2: Vezi şi analiza de caz la Biblia
ortodoxă (3).

Aici, faptul prevestirii de către proorocul Isaia, cu
200 de ani înainte, a eliberării evreilor din robia
babiloniană de către Cirus – 45.
-, a fost un fapt greu de admis, iar mintea mea, intrată
în alertă, a căutat, ghidată de raţionalitatea ei
intrinsecă, un sprijin într-un text istoric alternativ. (...)

Profeţie despre Cirus

Ipoteza ivită instantaneu a fost următoarea:
evenimentul epocal nu putea fi cântat decât de un
martor pe măsură, prezent şi conectat cu
toată fiinţa lui la noul curs al istoriei poporului său.

hic et nunc

După apariţia pe câmpul fertil al minţii
lui cercetătoare, detectivul literar iese, așa zicând, la
bătaie.

bănuielii

Exemplul 3: La fel s-au petrecut lucrurile și în
Experimentul Iov: aici bănuiala a răsărit, ne-am
amintit deja, ca o impresie - că Iisus este un
Dumnezeu din cuvinte, unul literal, textual, tot aşa
cum idolii sunt din lemn, marmură sau aur. Abia după
descifrarea istoriei textului biblic şi
identificarea autorului poemului lui Iov în persoana
profetului Al Doilea Isaia, cel care vedea în Cirus pe
Mesia Însuşi, a putut să apară şi ipoteza privindu-Lpe
Iisus şi Proiectul Său

Cartea lui Iov

Asaltul Cerului.

4.1. ...şi Acel Cineva/Ceva acoperit din mine-
tine

De făcut legătura cu –
în tine, vreau să zic.

Acel Cineva ascuns în mine

Amândoi suntem unul...

...şi reciproca: unul este doi.
De multă vreme trăiesc cu impresia că, din

informaţiile pe care le introduc în mine prin lectură
sau ascultare, o mare parte se duce într-un hău de
unde nu o mai pot întoarce niciodată.

Comoţie, de la hipertensiune! Vezi şi biblioteca
din adâncuri. (14, pp.120-122)

Cu timpul, am ajuns la ideea că hrăneam pe
Cineva din mine de care nu aveam habar că există,
singura dovadă fiind că îmi mânca informaţia,
lăsându-mi mai nimic pe farfuria cunoştinţelor.

Şi cum o folosea? O înmagazina numai sau o și
prelucra?

Privind în urmă şi recitindu-mi cărţile ca pe nişte
lucruri demult separate de mintea mea de acum, am
ajuns la convingerea intimă că adevărul îmi
deschidea calea de urmat chiar înainte de a-l fi aflat.

O minte clară, logică și disciplinată, dedicată
exclusiv obiectului cercetat, are deja în sine adevărul
căutat.

Exemplu: ...Când am început să scriu prima
carte despre , pe foi scoase
spasmodic din borsetă, priveam pe geamul
autocarului care gonea pe o autostradă din Turcia şi,
discutând cu soţia despre lacurile imense, munţii
înalţi ori cartierele uriaşe alcătuite din case absolut
identice care se perindau sub ochii noștri ca într-o
trecere în revistă, m-am simţit dintr-odată folosit de o
forţă din afara mea. Erau simple propoziţii, alteori
fraze, sau cuvinte singuratice pe care le receptam
instantaneu, fiind obligat să le notez... Când, peste un
an, le-am aşezat în întregul cărţii, strălucitor ca un vas
de cristal, mi s-a părut, pentru o clipă, că acele frânturi
de expresie şi sens ieşite din mintea mea prin braţul
cu pixul strâns de degetele încordate, prizoniere ale
unei puteri necunoscute, erau cioburile din vasul
iniţial spart ostentativ de Maestru sub ochii
ucenicului său bulversat.

Proiectul lui Iisus

Acum să te văd dacă ai
învăţat ceva! Să le pun, adică, la locul lor, mii şi mii
de bucăţi diamantine acoperite de pulberea
ligamentelor sfărmate.

O reconstituire...
Acum aş putea spune că eu sunt acoperirea în

carne şi oase a Acelui Cineva/Ceva în raport cu
privirea iscoditoare a altor persoane.

Nimeni nu-L poate vedea.
El se descoperă minţii mele atunci şi numai atunci

când se decide să o dirijeze pentru a reuşi să-l
descopere pe Acel Ceva sau pe Acel Cineva acoperiţi
în texte literare.

Vezi, ca exemplu, pe descoperit în
poemul Vasile Alecsandri

Acel Cineva
.Mioriţa de

Pentru mine a fost o surpriză minunată să constat
cum acest text, atât pe fragmente cât şi în întregul lui,
răspunde unor algoritmi aplicaţi îndeobşte textelor
ezoterice. În genul lor, am imaginat acest modus
operandi dacă Vasile Alecsandri spune că nu el
este autorul baladei, atunci nimeni nu are acest statut.

inedit:

Exemplu: Iată două fragmente din partea de
început a studiului de caz Tainele Mioriţei. O lectură
în cheie masonică a baladei de Vasile
Alecsandri, Acel Cineva care vede şi
aude (1, pp.302, 305):

Mioriţa
având subtitlul

Primul fragment: „1. Lectura propusă în
paginile următoare aduce la lumină un personaj
ascuns, nenumit asemeni celorlalte. L-am numit Acel
Cineva
Mioriţa

care ne spune ce vede şi aude în lumea textului
. În termeni masonici, El este Arhitectul

textului şi cel interesat de mersul întâmplărilor
povestite. Particula reprezintă cheia prin
intermediul căreia îşi realizează
funcţia.”

mi-l
Acel Cineva

Şi al doilea fragment: ”Vreau să cercetez textul
scris al ca şi cum ar fi ajuns la mine pe o
filieră necunoscută şi care nu poate fi cunoscută.
Tabu. Este interzis să mă gândesc la ea!

Mioriţei

2. În acest caz, mă simt obligat să construiesc o
ipoteză cu privire la intenţia care îmi
spune ce vede şi aude. El nu se confundă cu cei trei
ciobănei pe care-i vede venind întrucât îi vede venind,
deci sunt separaţi de Cel care-i vede. La primele
lecturi nici nu L-am zărit deşi El încerca să se
insinueze în mintea mea sub forma unor întrebări
nespuse: De ce care povesteşte n-a dus

lucrurile până la capăt? Chiar nu mai era nimic de
spus, de relatat?

Acelui Cineva

Acel Cineva

3. Presupun că El deţine o anume poziţie în spaţiul
sugerat de text, undeva la înălţime..., pe o înălţime
care-i permite să vadă până departe, în vale,
drumurile şi drumeţii. El şi numai El îi zăreşte pe cei
trei şi turmele lor venind Pe-un picior de plai/ Pe-o
gură de rai.”

Mai departe...
Ipoteza, pe care o presimt dintotdeauna dar care e

foarte greu de dovedit, o formulez astfel: până la urmă,
lupta se dă între două personalităţi acoperite: Acel
Cineva/Ceva din autorul investigaţiei şi Acel
Cineva/Ceva din autorul textului cercetat.

Exemplu: Îmi vin în minte lui Socrate şiDaimonul
Personalitatea numărul 2 Iov,
Socrate şi Divinitatea” (4)

a lui Jung din cartea „
.

Acel Cineva/Ceva acoperit din text devine o
e atunci şi numai atunci când este asumat ca
obiect al cercetării de Acel Cineva din autorul
investigaţiei. Mai întâi, intuiţia, crescută din
fragmente textuale, note marginale etc., îi spune că
acolo e Ceva ascuns, nelămurit – o expresie ciudată,
un sens ce sare din context, un fapt până atunci neluat
în seamă -, care trimite la altceva decât îi spune lectura
obişnuită, unanim acceptată, , a textului.

nigmă

canonică
Exemplu: lecturile în cheie pastorală a Colindei

păcurarilor Mioriţeişi a nu dau rezultatele aşteptate,
altfel spus nu confirmă afirmaţiile curente cu rol
explicativ.

În consecinţă, a trebuit să schimb grila semantică în
care se citesc cuvintele lor, care să corespundă noi
viziuni interpretative. Aici a fost vorba de o simbioza
dintre Acel Cineva/ Ceva ascuns şi acoperişul de
cuvinte.

Când ne referim la Acel Cineva/Ceva acoperit în
text, pornim de la presupoziţia că El există. În raport
cu un detectiv literar ca subiect cunoscător, Acel
Cineva/Ceva are trei stări: a) starea iniţială - acoperit
sau ascuns; starea intermediară – enigmatică, devenind
obiect al investigaţiei; starea finală - când ajunge să fie
cunoscut/reconstituit...

Privitor la starea iniţială, Acela Cineva/Ceva este
acoperit sau ascuns fie - prin acţiunea unor
factori întâmplători, obiectivi, creaţi de propria
evoluţie şi de schimbarea contextului în care se
manifestă -, sau datorită incapacităţii unui subiect
uman de a-l descoperi; fie – prin acţiunea
unui agent uman, conştient de ceea ce face.

fără intenţie

cu intenţie

Pentru detectivul literar, Acel Cineva/Ceva
ascuns/acoperit este iar Acel
Cineva/Ceva reconstituit/descoperit este . În
ultimul caz, dacă rezultatul descoperirii corespunde cu
Acel Cineva/Ceva ascuns, el va fi considerat ca

necunoscut
cunoscut

adevărat fals, iar dacă nu-l reflectă întocmai – . (...)
O problemă foarte delicată constă în descoperirea a

două situaţii tipice de ascundere în text a Acelui
Cineva/Ceva.

În prima situaţie, Acel Cineva/Ceva în starea de
ascuns/acoperit face corp comun şi trăieşte în
simbioză cu ascunzişul/acoperământul său textual.
Altfel spus: aceleaşi cuvinte, prin sensurile lor
alternative, ascund sau descoperă peAcel Cineva/Ceva
ascuns.

În cea de-a doua situaţie întâlnită, Acel Ceva
ascuns este , corpul său de cuvinte fiind
diferit de corpul de cuvinte ascunzător/acoperitor.

camuflat

Detectivul literar trebuie să desluşească această
încrengătură şi să dea la o parte, în primul caz,
sensurile aceloraşi cuvinte care au rol de acoperământ
– cum a fost în cazul –, iar în al doilea caz, să
dea la o parte masca de cuvinte pentru a ieşi la lumină
cuvintele autentice. Aici dau ca exemplu camuflajul
din unde Proiectul lui Iisus este acoperit
sub cuvintele referitoare la planul lui Dumnezeu şi, de
asemenea, prin trimiteri incorecte la profeţi!

Mioriţa

Evanghelii,

Trebuie să avem în vedere şi sensul cuvântului
camuflat, acuns vederii inamicului .acela de (13)
Pentru noi, este un termen fundamental:
detectivul literar este inamicul celui care a săvârşit
camuflarea.

inamicul

Vezi, mereu, strălucitoarea luptă de inteligenţă
dintre ei!

Alexandru Bulandra
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La CHOSE et le RIEN

La ROSE et le CHIEN

Există o ENERGIE!

Montreal, Canada
12.02.2021

Cătălina Stroe

Rezonabili și Ra�ionali, cu credin�ă și cu știin�ă,
găsim răspuns la toate!

Pe scurt, oamenii trebuie îndepărta�i de legătura cu
pământul și cu biserica – ambele izvoare de energie și
implicit de PUTERE!

Cine ajunge la această cunoaștere are PUTERE
asupra PLANETEI și a OAMENILOR ei!

De fapt, Secretul și Marele adevăr ascuns constă în
cunoașterea și accesul la DISTRIBU
IA circuitului
energiei Universale, al energiei Pământului și al
energiei Umane, pentru că între acestea există o
analogie, conform principiului „precum în cer așa și
pe Pământ”.

Activitatea acestora se desfășoară pentru stabilirea

în lume a unei dictaturi Luciferiene, a Ra�iunii care să
lupte contra Fiin�ei Umane, însufle�ită, care se
conduce după deviza „Nihil sine Deo”! (Nimic fără
Dumnezeu!)

- comuniștii ( închinători la STEAUA
căzătoare și nu la CRUCEAînăl�ătoare)

- adep�ii NEW AGE (Noua Eră cu un fals
Mesia, numit MAITREYA și închinători la semnul
curcubeului).

- iluminiștii și masonii (închinători la
LUCIFER, inteligen�a artificială, RA
IUNEA,
îngerul căzut care și-a pierdut SUFLETUL – energia
divină)

- socialiștii și umaniștii (prin preamărirea
omului și nu a lui Dumnezeu)

În concluzie, acesta este PLANUL, SCENARIUL,
aceasta este esen�a activită�ii pe care trebuie să o
înfăptuiască următoriiACTORI:

- fără proprietate în sfera economică”
- anarhie în politică
- ateism în religie
„Principiul nostru este:

În cartea sa ”Noua Ordine Mondială” A. R.
Epperson îl citează pe scriitorul socialist francez
Pierre Joseph Proudhon care, într-o declara�ie a sa,
sintetizează cel mai bine ce înseamnă Noua Ordine
Mondială:

După părăsirea Sta�iei a făcut comentarii despre
faptul că, la bord, cosmonau�ii consumă alcool și sunt
niște be�ivi și că robo�ii inteligen�i ar face mai bine
treaba. După astfel de afirma�ii a fost detașat „la sol”.

Se pare că rușii au făcut progrese remarcabile în
acest sens reușind o crea�ie care să aibă chiar UMOR.
Este vorba de FEDOR, un robot android inteligent
creat pentru lucru pe sta�ia orbitală din spa�iul cosmic.
Trimis singur cu o rachetă, nu a reușit de prima dată să
se cupleze la sta�ie: „Mă ierta�i că am întârziat. Am
fost re�inut în trafic!” (cuvântul „trafic” se poate citi
„cifrat”, deci, fără glumă, a avut o problemă de
algoritm).

Este drept că uneori, inteligen�ei artificiale i se
poate implementa și un program care să „mimeze”
sentimentele omenești sau să le recunoască pentru a
reac�iona „uman” la întâlnirea cu ele.

Omenirea se va confrunta cu Inteligen�a
Artificială, ra�ională și lipsită de sentimente: milă,
iubire, toleran�ă, iertare etc.

Acest PLAN reprezintă un VIITOR pentru
i n s t a u r a r e a m o n d i a l ă a l u i L U C I F E R ,
INTELIGEN
A ARTIFICIALĂ, entitate fără
SUFLET, un algoritm cifrat, codificat. De fapt, dacă
citim literele într-o anumită ordine, adevărul iese la
lumină: LUCIFER – E CIFRUL!

Bazându-se pe foarte multe documente care nu pot
fi contestate, el a dezvăluit „PLANUL”, pus la cale de
for�e ascunse, pregătit pentru un viitor al omenirii,
care pentru noi, în sec. XXI (2021) este deja
TRECUTUL, dacă ne referim la �ările care au suportat
scenariu COMUNIST, ca România.

Pentru că nu a reușit să găsească o carte singulară,
care să prezinte în totalitate acest adevăr ascuns, a
sim�it nevoia să scrie el însuși această carte, numită
„Noua Ordine Mondială”.

Scriitorul american A. Ralph Epperson, a citit
foarte mult și s-a documentat foarte mult asupra unui
adevăr ascuns, prezentat doar pe bucă�ele, în foarte
multe lucrări.

Ca să în�elegi mesajele filmelor trebuie să-�i
dezvol�i abilitatea „să citești printre rânduri”. Dacă
nu, te po�i amuza privind doar „un câine cu un
trandafir în din�i”

Subiectul filmului se referă la împrejurările în care
cele două femei – artiste, au ajuns la crimă. Prin
extrapolare, se pot întrevedea crimele înfăptuite de
cele două religii, la care apar�in în realitate cele două
artiste și modul social de rezolvare a lor în istoria
îndepărtată. Nu lipsește nici personajul negresei
prezente în componen�a societă�ii americane,
reprezentat într-o interpretare remarcabilă de către
artista Queen Latifah, în rolul „Mama” – gardian al
închisorii de femei. În final apare și femeia asiatică.

Filmul CHICAGO, un film în care actorii fac
performan�ă dansând și cântând, are în distribu�ie pe
Catherine Zeta - Jones, de origine irlandeză și religie
catolică, pe René Zellweger, de origine evreiască și pe
Richard Gere (avocatul Billy Flynn), american,
devenit budist.

Dacă literele se citesc într-o altă ordine, apare
adevăratul sens filozofic referitor la crea�ia din nimic:

un nume bizar și aparent fără sens (Trandafirul și
câinele).

(poem perpetuu rotativ)

Cartea se află depusă la Biblioteca Congresului
American din Washington D.C. și se numește:

De exemplu, în cartea realizată în comun, scrisă și
desenată de scriitorul dadaist suprarealist Tristan
Tsara, de origine română și pictorul suprarealist Pablo
Picasso, se află desenată o spirală a vie�ii creată dintr-
o succesiune de litere, care citite în sensuri diferite pot
forma cuvinte coerente.

Distribu�ia artiștilor este la fel de importantă ca
distribu�ia literelor în cuvinte, care dă un sens, în
func�ie de ordinea lor.

Filmele Superman, Chicago, Pruncul, petrolul și
ARDELENII, Șatra, STARGATE (Poarta Stelară),
Avatar, Serialul James Bond, Harry Potter, sunt doar
câteva exemple. Nu mai vorbesc despre filmele de
desene animate care excelează prin mesaje
educa�ionale și uneori chiar informative.

F
ilmele nu sunt făcute la întâmplare! Au la
bază o idee, un scenariu, cu caracter
moralizator și ini�iatic și un regizor care

aduce scenariul pe scenă, în fa�a spectatorilor – elevi,
care trebuie să în�eleagă alegoria, sensul ascuns al
mesajului: cine ce este, ce face și de ce?

– cine, ce face! –
Distribu�iaDistribu�iaDistribu�ia

Gheorghe DOBRE

decapita�i
aripile îngerilor
când încă mai putea păstra
de vremea
își aminti cu nostalgie
paznicul

museum

a fic�iunii
spre îndepărtata mahala
ca pe ultimul tramvai
inevitabila ghilotină a realită�ii,
așteptând
și tu

un veșnic et caetera…
o stradă pustie,
păsărilor-�intă,
înfășurând în jurul lui fâșii din zborul
un ochi de vultur rostogolindu-se nebunește,
în marș for�at spre ultimul cârlig,
măcelăria ultramodernă a în�elepciunii
un as de cupă tras la nimereală,
electronograma unei păreri,
aura de sânge purtată de-un rege demult zeificat,
ștersul contur al ierbii,

ghilotinează realitatea,
instabila institu�ie a nop�ii

realitatea nop�ii


