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Proza tor,  eseist,
t r a d u c ã t o r ,
C O N S T A N T I N
ÞOIU s-a  nãscut la
UR ZICENI, pe 19
iulie 1923.

Urmeazã ºcoala primarã la Urziceni, apoi
l iceul  �Dr. Ioan Meºotã�  Braºov.  Est e
absolvent al Facultãþii de Litere ºi  Fi lozofie
Bucureºti, promoþia  anului 1946. Aici a  avut
profesori  pe Tudor Vianu, Dimitrie Gusti,
Miha i Ra lea,  Mircea Vulcãnescu, Mircea
Florian.

A fost redactor la Editura de Sta t pentru
Litera turã  º i  Artã , la publica þi i le
�Luceaf ãrul� , �Seco lul  XX �,  �Gazeta
literarã�. Este redactor la �România l iterarã�
încã de la înfiinþarea acesteia.

Traduce capodopere a le l i tera turii
universale, peste 25 de titluri, printre care
romanul �Þãranii� de Reymont.

Debut editorial: �Moartea în pãdure�, ro -
man, Editura pentru Literaturã, Bucureºti,
1965.

Alte  apariþ ii  editoriale: �Duminica
muþilor�, nuvele, Editura pentru Literaturã,
1967; romanele �Galeria cu viþã  sãlbaticã�,
Editura Eminescu, 1976; �Înso þitorul�, 1981 ;
�Obligado�, 1984; �Cãderea în lume�, 1988 ;
�Barbarius�, 1999, �Istorisirile s ignorei  Sisi�,
2006.

A m ai public at volum e de eseu ri º i
publicisticã.

Mare parte din scrieri le  sa le su nt
prezentate în manualele de liceu ºi în cursuri
universitare la Facultãþi le de Litere.

Romanul �Galeria cu viþã sãlbaticã� a fos t
tipãrit în mai multe ediþi i º i a  fost tradus în
limbile englezã, francezã, germanã, polonã,
maghiarã.

Primeºte Premiul Uniunii Scriitori lor din
România în 1977 , Pre miul Academiei
Române, în 1978, Premiul Naþional pentru
Litera turã  a l  Un iunii  Sc riitori lor din
România, în 2002.

Ca o recunoaºtere a valorii scriitorului, dar
ºi  pentru dragostea  pe care a  afiºat-o to t
timpul, cu bucurie, pentru locurile na tale ºi
pentru oam enii de aici,  pe 23 ma i 1995,
CONSTANTIN ÞOIU a primit Titlul de
Cetãþean de Onoare al municipiului Urziceni.
Inspectoratul pentru culturã Ialomiþa  i-a
decernat, pe 30 octombrie 1998, Premiul de
Excelenþã pentru întreaga operã.

Pe  27  ianuarie 2006,  în prezenþa
emoþionatã  a  mae st rului ,  Biblio teca

CONSTANTIN ÞOIU

Municipa lã  Urziceni  a prim it numele de
�CONSTANTIN ÞOIU�.

Critici literari importanþi, români ºi strãini,
au scris elogios despre opera lui CONSTANTIN
ÞOIU, considerându-l unul dintre cei mai
importanþi scrii tori  ai litera turii noastre de
astãzi.

�Prin incitantul  ºi emoþionantul sãu roman,
�Galeria cu vi þã sãlbaticã� , pur ºi grav, având
parcã densitatea cleºta rului �  care-ºi  obþ ine
materialitatea cristalinã p rintr-un teribil impuls
energetic, d in carbon � Cons tantin Þ oiu se
situeazã deodatã la treapta cea mai înaltã a prozei
noastre contemporane.�( I. Negoiþescu)

�Romanul lui  Constantin Þoiu, �Galer ia cu
vi þã  sã lbaticã� , este unul dintre c ele mai
substanþiale ºi  interesante care au apãrut în ul-
tima vreme.� ( Nicolae Manolescu)

�Lectura acestei  noi ediþii  a  �Galeriei cu viþã
sãlbaticã�  m-a convins  c ã romanul lui
Constantin Þoiu deþine secretul unei inepuizabile
tinereþ i.�( Liviu Petrescu)

� Un roman superb (�Ga leria  cu vi þã
sãlbaticã�)� Existã în creaþia lui Þoiu ceva ºi
din Dostoievski º i din Machiavell i ºi cum sã nu
ne gândim º i la Koest ler, la Orwell?... Ne aflãm
pe linia povest iri lor  magice ale unui Mircea
Eliade ºi a evocãri lor unui Mateiu Caragiale��(
Edgar Reichmann, în �Le Monde�, 14 august
1981)

��Constantin Þoiu este as tãzi numele unui
însemna t romancier  român.�(Cornel  Regman)

Ori de câte ori a avut ocazia , Constantin
Þo iu ºi-a  a firmat c u mândrie originea
geogra ficã ºi culturalã , anume sudul, spiritul
muntean. �Tãria mea s-a bazat, vrând nevrând,
pe o fire independentã, de la Sud�� �Oricâte
locuri a i vedea, cel mai important º i mai
emoþionant loc � dacã ai  ceva de spus � rãmâne
cel pe care ai vãzut oamenii  prima datã�
Pentru mine, la 10, 12, 14 ani, Urziceniul  era
centrul lumii.� �În ce mã priveºte, proza ca ºi
stilul ei, au fost înrâurite în bunã mãsurã de
întâmplãrile trãite în copilãrie ºi adolescenþã
în urbea ialomiþeanã cu numele buruienei
agres ive,  c are,  apãrându- se,  t e ur zic ã,
usturându-te.�

CONSTANTIN ÞOIU  face deja parte din
patrimoniul  cultural naþional. Cu atât mai mult
ialomiþenii trebuie sã ºi-l  asume ºi  sã-l  onoreze
cum se cuvine, rãspunzând astfel sentimentelor
pe care le nutreºte maestrul  ÞOIU pentru
oamenii  ºi locurile na tale. Mai multe asociaþii
culturale, instituþii  º i personalitã þi  au salutat
iniþiativa Consil iului  Judeþean Ialomiþa de a
inst it ui ti tlul de Cetã þean de Onoare a l

- reper moral ºi cultural fundamental -

Judeþului Ialomiþa ºi au reacþionat ca atare,
propunându-l pentru titlul de Cetãþean de
Onoare a l Judeþului  Ia lomiþa  pe
CON STAN TIN  ÞOIU , UN  MAR E
STILIST AL LITERATURII ROMÂNE,
DA R ªI  UN  MAR E CA RACTER,  UN
MODEL DE CARE AVEM NEVOIE.

Fiecare zonã trebuie sã -º i promoveze
valori le, sã-º i  a firme specificul , sã-º i
gãseascã modele, pe care sã le recunoascã,
sã le urmeze, pentru a se integra cu adevãrat
în cultura naþionalã ºi în cultura universalã.
Ialomiþa nu duce l ipsã de valori ºi cu atâ t
mai important este demersul comunitãþii,
cu cât mai valoroasã este personalitatea care
deschide aceastã galerie. De altfel , toþi cei
prezenþ i la  întâ lnirea C om itetului
consultativ au fo st de acord sã  propunã
Consiliului Judeþean Ialomiþa,  pe lângã
acordarea titlului  de Cetãþean de Onoare
domnului CONSTANTIN ÞOIU, constituirea
unei Galerii a Personalitãþilor care au trãit
pe aceste meleaguri , de la Dromichete la
Miha i Viteazul , de la Evanghelie Zappa  la
Aurelian Panã sau ªtefan Bãnulescu. Am
avea surprinzãtor de multe modele, la care
se vor adãuga, începând din acest an, altele.

Ia tã câteva ex trase semnificative din
propunerile  discuta te de C om it etul
consultativ.

�Insti tuþ ia noastrã are onoarea de a vã
supune atenþiei  propunerea de a acorda t itlul
de CET ÃÞEAN  D E ONO ARE AL
JUDEÞ UL UI IAL OMIÞA domnului
CONSTANTIN ÞOIU, scri itor, om de culturã
unanim apreciat, care a reuºit sã þinã sus
ºtacheta prozei româneºt i contemporane�
Domnul Constantin ÞOIU reprezintã  cu
succes localitatea Urziceni ºi judeþul Ialomiþa
pe p lan naþiona l, es te o  personalita te de
seamã a culturi i româneº ti ºi considerãm
meritor ie ºi  onorantã acordarea  aces tui
t i tlu.�(Bibliotec a Jude þean ã �ªt efan
Bãnulescu� Ialomiþa)

�Asociaþia �ASCULT IALOMIÞA� vã
propune  nominaliza rea scri i torului
Constantin ÞOIU pentru tit lul de Cetãþean
de Onoare al Judeþului Ialomiþa pe anul în
curs,  2007�Constantin Þoiu are renumele
de mare  romancier,  e seis t  º i
traduc ãtor�Considerãm cã  atribuirea
respectabilului  t itlu de Cetãþean de Onoare
al Judeþului  Ialomiþa este o rãsp latã moralã
pe care to þi  ia lomiþenii ,  p rin Cons iliul
Judeþean, o acordã merituos  unor oameni
care ºi-au dedicat viaþa înaltelor idealuri ale
cultur ii. �(Asociaþia cultura lã �ASCULT
IALOMIÞA�)

�În judeþul Ialomiþa, domnul Constantin
Þoiu se aflã în mintea ºi inima iubitorilo r de
li teraturã ºi înþelepciune, fiind perceput  ca
un s imbol  al locului, împreunã cu prietenul
sãu ªtefan Bãnulescu� A contr ibuit  la
afirmarea  multo r confraþi  ialomiþeni , se

(continuare în pag. 2)
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întâlneºte cu ei de ani  de zi le ºi, ori de câte ori
are prilejul, aminteºte cu mândrie de realizãrile
lor� Sunt convins, Domnule Preºedinte, cã titlul
de Cetã þean de Onoare al Judeþului Ialomiþa
acordat domnului Constantin Þoiu, o mare ºi
activã conºt iinþã româneascã, va iradia luminã
ºi nobleþe peste noi toþi.� (Biblioteca municipalã
�Constantin Þoiu� Urziceni)

�Atribuirea titlului de Cetã þean de Onoare al
Judeþului Ialomiþa îmi oferã plãcutul  pr ilej de a
vã supune atenþiei o propunere: prozato rul,
eseistul, publicistul ºi traducãtorul Constantin
Þoiu. Este un om de mare caracter, a fost ºi  este
în conducerea Uniunii Scriitori lor din România,
iar atitudinea sa civicã ete cunoscutã ºi apreciatã
la nivel naþional. Noi , ialomiþenii , îl  s imþim ca
pe un frate mai mare, întâlnir ile cu Constantin
Þoiu, frecvente dupã 1990, fiind de neuitat. ªtiu
cã major ita tea intelectua lilor d in Ialomiþa îl
privesc pe domnul Constantin Þoiu cu preþuire,
respect  ºi simpatie.

De aceea , Domnule Preºedinte, vã rog sã
accep ta þ i p ropunerea mea  ca domnului
Constantin Þoiu sã i se atribuie titlul de Cetãþean
de Onoare al Judeþului Ialomiþa, felicitându-vã
to todatã pentru ins tituirea aces tui s imbol  al
recunoºt inþei  º i  nob le þe i comunita re.�
(Alexandru Bulandra, scri itor)

�Membrii  Asoc ia þ iei  Cultura le HELIS
apreciazã în mod  deosebit  iniþiat iva Consiliului
Judeþean Ialomiþa ºi  a Dumneavoastrã personal
privind instituirea t itlului  de Cetãþean de Onoare
al Judeþului  Ialomiþa. Apare as tfel posibil itatea
ca personalitãþi din diferite domenii  sã primeascã
aces t ti t lu,  el reprezentând  cea  mai înaltã
dist incþie ce poate fi confer itã unei persoane de
cãtre C.J. I. Pentru acordarea p rimului  ti tlu,
membrii Asociaþiei Culturale HELIS propun pe
domnul Cons tantin Þoiu, ialomiþean, om de

      Scrisoarea de recomandare a C omitetului Consultativ cãtre Consiliul Jude þean Ialomiþa prin care domnul
Constanti Þoiu este propus pentru acordarea t it lului de Cetãþean de Onoare al jude þului Ialomiþa

CONSTANTIN ÞOIU
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culturã de anvergurã europeanã� Cu multã
bucurie ºi  consideraþ ie pentru gestul Consil iului
Judeþean Ialomiþa.� (Gheorghe Dobre, scriitor,
preºedintele Asocia þiei Culturale HELIS)

�Conform Hotãrâri i nr. 22/27.04.2007 privind
stabilirea criteri ilor º i a proceduri i de conferire
ºi retragere a Titlului de Cetãþean de Onoare al
Judeþului  Ialomiþa, subsemnatul  ªerban Codrin,
membru al  Uniunii Scrii torilor din România,
propun domnului  Preºedinte al  Consi liului
Judeþean Ia lomiþa,  conform art . 2,  al in.3,
nominalizarea  scr ii to rului  Constantin Þoiu
pentru acordarea Titlului de Cetã þean de Onoare
al Judeþului Ialomiþa. Nãscut  la Urziceni la 19
iulie 1923, prozatorul , eseistul, traducãtorul ºi
memorialistul Constantin Þo iu se înscr ie cu
onoare în l is ta  marilor  scri itori  români din
secolul  XX. Romanele sale îl impun ca  pe un
creator monumental , analist profund al istoriei
contemporane� Reper moral  fundamental,
Constantin Þoiu va  rãmâne în istoria li teraturii
române ca un exemplu de artist al cuvântului
dublat  de un mare arhitect al panoramelor
umane. Alãturi de �Moromeþii� de Marin Preda
ºi �Groapa� de Eugen Barbu, romanul �Galeria
cu v iþã sã lba ticã�  e ste capodopera prozei
româneºti din a doua jumãtate a secolului XX�
Avându-se în vedere amploarea  culturalã  a
creaþiei personali tãþ ii prezentate, îmi expr im
speranþa cã  ins ti tuþ ia  Consi liului Judeþean
Ialomiþa va face o alegere înþeleaptã acordând
tit lul  de Cetãþean de Onoare al  Judeþului
Ialomiþa maestrului Cons tantin Þoiu.�(ªerban
Codrin, scri itor)

�Subsemnatul  Nicolae Stan,  profesor de
filozo fie la Colegiul Naþional �Mihai Viteazul�
din Slobozia, membru al Uniunii  Scri itori lor din
România, vã rog sã primiþi º i sã supuneþi analizei
propunerea mea  de confer ire a  t i tlului  de
�Cetãþean de Onoare al Judeþului  Ialomiþa�
scri itorului  Constantin Þoiu, or ig inar din

(continuare d in pagina 1)

Toamnã revanºardã.
Setea pãmântu lui , a celor de dedesup tul

lu i ºi mai  ales  a celo r de deasupra at inge
apogeul .

Ajunsã în vârf, parabola, fi resc, urmeazã
curba descendentã. Astfel , începe sã plouã.
Plouã! Plouã mu lt!

ªi pãmântul  suge, suge! Se saturã ºi  tot
suge, dar nu mai  poate. Atunci ploaia, lacrima
ceru lui  la obida românului, se adunã vijel ios
deasup ra  ºi  creºte înconju rând  trupu l. La fel
ºi frigul. Se naºte o încleºtare asprã, durã, rece.

Pe Om.
Lã un tru l  lui  rã zbo ieº te continuu sp re

izbãv ire sperând. Priv irea, falsã rezolvare,
cearcã a se orienta spre în sus.

Aco lo , al tã încleº tare. Mai asp rã, mai
înverºunatã.

De ce?

GÂNDURI
D-aia! Fiindcã acum e acum. ªi  dacã nu  el,

atunci  cine? ªi dacã nu acum, atunci  când?
Tributari rãzboiului  lãun tric, mânat  de busola

fãrã cap compas,  cu un vân t bun bãtând în pânze
zdrenþui te de atâta bine, bu imaci  se p rivesc pe
ei, p rivesc în  jur º i nu reuºesc sã se lumineze.

-Uninominal! s trigã un oarecare, cu nasul p lin
de viniºoare rozali i, ieº ind d in taverna p ieþei.
Asta-i  ºansa!

Cei  din  jur p rivesc nedumeriþi .
U n i n o  m i n a l !
Adicã numai unul? Cine e? Cine-l  pune? Ce

reprezintã? Pe cine? Ce vrea? Ce poate? Cu
cine... ? ªi ...  pentru cine? E al nostru? Dar noi?
Ai cu i?

Din tr-un hârb parcat  în faþa cârciumii scoate
capul un mucalit  ºi zice tare:

-Bã, daþi-l dracu lui  cu un inominalul lu i! A
rãmas  cu el  de pe ve chi .  Aþi  aflat  dacã
uninominalul ieft ineºte �jumatea�?

Pufnind  în  râs, cl ienþ ii  speluncii , dar º i
trecãtorii , grãbesc fiecare act ivi tatea lor.

Unii dau duºcã ce au  în pahare,  alþ ii  iuþesc
pasul , cu sacoºele în mânã, spre cãmãrile prea
încãpãtoare pentru buzunarele lo r.

Ploaia se înteþeº te.  Vân tu l se umflã în
geamuri .

Fã ptu ri  p lãpânde,  încovo iate  se
înverºuneazã sã spargã pieptul vântu lui , aºa
ca pentru a-º i demonstra cã încã mai pot.  Cã
încã mai  sun t vii  ºi cã încã nu au fos t învinº i.

ªi pãºesc, g reo i, dar pãºesc înainte.

24.10.2007
Vasile Iordache

Urziceni. CONSTANTIN ÞOIU es te un prozator
reprezentat iv pe ntru întreaga  culturã
româneascã,  înnob ilând fa ima prozator ilor
sudici  printr-o prozã rafinatã  st ilistic,  dar ºi
printr-o mizã eticã filtratã cultural� Nãscut în
1923  în Urz iceni , Constantin Þ oiu a at ins
maxima împlinire a rt is ticã.  Aceastã vârs tã
culturalã  ce a ajuns  la mãiestrie ar tis ticã îºi
revarsã cu generoz itate recunoaº terea unanimã
ºi asupra þinuturilor natale, ialomiþene.

Iatã  de ce conferirea tit lului de �Cetãþean de
Onoare al Judeþului Ialomiþa� este ºi o datorie
ea însãºi de onoare a conjudeþenilor maestrului
CONSTANTIN ÞOIU.�(Nico lae Stan,  scriitor)

Alegând ca lea  înþelepciunii , scri it orul
CONSTANTIN ÞOIU a adunat în cãrþile sale
cuvinte adevãrate despre cum sã trãieºti simplu
dar neîmpãcat în tumultul  lumii, pe care apoi
ni le-a dãruit nouã,  oamenilor.

Iatã de ce se cuvine sã-i mulþumim.
Mem brii Comitet ulu i consulta tiv,

semnatarii  prezentei  scrisori,  recomandã,
cãlduros ºi  pios  în acelaº i  timp, plenului
Consiliului Judeþean Ialomiþa, ca reprezentant
legitim al  cetãþenilor judeþului Ialomiþa , sã
acorde  titlul �Cetãþean de Onoare al Judeþului
Ialomiþa� scriitorului CONSTANTIN ÞOIU.

dna. Petcu Olga � v icepreºedinte, Consiliul
Judeþean Ialomiþa

dl. Petre Gheorghe � consi lier judeþean;

dl. ªerban Nicolae � consil ier judeþean;

dl . Nicolae Stan � scriitor, membru al U.S.R.;

dl. Dencã ªerban � scriitor, membru al U.S.R.;

dl . A le xandru Buleandrã  �  director,
Biblioteca �Constantin Þoiu� Urziceni;

dl. Dobre Gheorghe � preºedinte, Asociaþia
Cultura lã HELIS Slobozia;

dl. Anghel Papacioc � profesor,  scrii tor;

dna.  R acoviþeanu Mihaela  �  director,
Biblioteca Judeþeanã �ªtefan Bãnulescu�
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#

timp epileptic
luntraºii fluturã vâsle

pentru zburat ape

#

se topesc fântâni
se trezesc pãmânturi

sunt semne

#

sub cristalul nopþii
cineva ciopleºte catarge

din harta viselor

#

lumea pregetã sã fie
ea numai se cântã

în dimineþi clandestine

#

cu-atâtea ceasuri
gãsite plângând
se scuturã cerul

#

neviermilor
le sticlesc ochii

prin mãtasea netrupurilor

#

rãsãritul încet
ca o groapã de gunoi

fermecatã

#

de undeva
cad prunci impecabile

lumini pe apucate

DAN ELIAS

Era-n amurg; ziua  murea cu g reu
ªi fap tul seri i dãruia cu pace

A lumii trudã; singur  eu, doar eu!
Infernul, cântul II

ÎMBLÂN ZIRI

#

credinþa lor
ar putea sã le semene

pânã la orbire

#

de dupã lipiturã
întuneric

sã nu se trezeascã

#

ceatã-n oglinzi
ºi icoanele bãrci

de trecut râul

#

sã pluteºti
înaintea propriului trup

luat pe tãlpi

#

cad frunze
nãpârleºti numai atât

de visarea cu ea

#

se aud minunile
dospind

Universul

#

poate ar trebui
sã mãrturisesc
pleoapele cãrþii

#

îndestulat cu mine
ºi niciodatã sãtul

de singur

#

mã umblã
în vârful picioarelor
deocamdatã carnea

#

mereu mai aproape
prin libertãþi succesive

pânã la vindecare

#

mânjitul cu umbre
cât se poate de vii

nechinuirea

#

îngeri fierþi în bere
aproape gata

pentru jumulit

#

nu sunt lacrimi
doar pântecul clipelor

uºi orbitoare

#

mã pot lãsa deschis
cu toate potecile mele

de sânge

#

ºi atunci cuvintele
se sfiesc

sã se-ntoamne

#

demodatã
substanþa sufletului
pufoasã prin cântec

#

tulbure de tot
dar fraged ºi tandru

cât sã nu-i pese

#

ca un cer tânãr
dormindu-ºi orizontul

pe propriile-i palme

#

visatul pe brânci
adicã definitiv
ºi nefolositor

#

þãrmurile lui
ºi bãrcile lui

ºi vâslele lui zemoase

#

ca sã te recunosc
aruncã spre mine

cu vrãbii

#

te-aº fi putut uita
de nu eram aºa ocupat

sã te mângâi

#

împãrtãºanie cu palmele
ca ºi cum cineva

te-ar fi nins

#

sacru ºi puþin
întreg trupul tãu

otrãvindu-ne

Desen de Vasile A ionesei
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- Pe mine m-a înºelat s fârºi tul acesta, l-am
considerat o sinucidere!

- Cel care a înþeles perfect acest mesaj,
aceastã viziune a mea, a fost Tudorel Urian care,
într-o  �întâmpinare criticã� din �România
literarã�, pe o paginã  întreagã dedicatã lui
�Evelyn�, se opreºte asupra acestei proze ºi  o
comenteazã în sensul pe care l-am explicat. El
face ºi niºte trimiteri, iatã, este o prozã absurdã,
tragi-comicã, în care o tânãrã, pãrãs itã de iubit,
îº i cautã echilibrul  într-un curs  de karate ºi
citirea unui roman de Nicolae Breban, iatã,
capcana , nu a sesiza t-o , vreau sã  spun,
incertitudinile din basme, i-ar putea comenta
Jean Paulhan aceste rânduri care fac cât un eseu
despre relaþ ia  scriitor-citi tor în l imbajul
metaforic ºi eventual criza lecturii . Tonurile
minore în care amatorul prezintã tragedia
îngroaºã  aspectul  de fapt divers, lipsit de
importanþã, ºi  amintesc prin fraze sacadate ºi
umorul absurd pe care îl degajã de faimosul
preambul al  filmului  �Amelie� . Într-adevãr,
nu ºtiu dacã aþi vãzut filmul �Amelie�, a fost de
mai multe ori dat la televizor, prezintã o fatã
care reacþioneazã la fel de absurd, cam aºa,
prinsã în acest mecanism al  unei lumi fãrã nici
un sens. În sfârºit, aceasta este o explicaþie, este
o sondare�

- Textul este polifonic!
- Da, da, este o sondare a uni text pentru

a explica miza lui s til isticã, ºi care nu este una
lingvisticã, adicã faptul cã foloseºte metafora sau
nu, ci este una de viziune. Am explicat, în cazul
acesta,  diferenþa de v iziune între mine, ca
prozator a l unei  generaþii  postmoderne ºi
viziunea modernistã a lui  Breban, pe care l-am
luat drept comparaþie.

- Îmi plac aceste delimitãri pe care le faceþ i
frecvent între literatura lumii , literatura românã,
literatura prezentã�Deci, avansaþi ideea cã cititorul
obiºnuit, comun, nu sesizeazã aceastã bogãþie
extraordinarã, pol ifonicã, nu numai de sensuri, de
tehnicã literarã, de inserþie li terarã, de personalitate.
De aceea considerãm ºi noi cã sunt  foarte puþini
lecto rii  care ajung  la subti li tãþ i le scrieri lo r
dumneavoastrã.

- ªtiu, sunt conºtient de acest lucru, dar
proza mea are mai multe straturi, mai multe
moduri de a o acces, deci, unul este un lector
norm al, gãseºte o  anumitã atracþie în
construirea personajelor, în caracterul umoristic
al unor situaþii, în caracterul absurd al  altor
situaþii  ºi  aºa mai departe, sunt captaþi de acest
nivel, alþii merg undeva mai în profunzime, alþii
sesizeazã miza aceasta stil isticã, relaþia, de pildã,
dintre autor ºi  text, pe care o discut ºi eu alãturi
de alþi  colegi de-ai mei de generaþie, dar într-un
mod, aº spune eu, inerent prozei respective ºi
nu ca un text adãugat prozei.

- Este contextual istã proza dumneavoastrã?
- Este fals contextualistã º i pot da un

exemplu: �Ce pãrere aveþi , domnule Llosa�.
Este o prozã  cu un titlu care face trimitere la
un scriitor celebru ºi o face pentru cã într-o carte
a lui , �Mãtuºa Julia ºi condeierul�, Llosa are
un anumit stil extrem de degajat, cu multe fraze
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(urmare din numãrul trecut) retorice, umoristice, care încântã ºi foarte multe
din frazele pe care le am eu în aceastã prozã
sunt trimiteri cãtre acest stil al lui Llosa, pe care
îl iubesc foarte mult ºi  de aceea i-am ºi dat acest
titlu. În fapt, sã zicem sub raportul conþinutului,
sã-i spunem aºa, deºi cum spuneam la mine nu
existã conþinut, ci  existã numai formã, forma
este conþinutul ºi  conþinutul este forma. Deci
existã o punere faþã în faþã a douã lumi, o lume
a tradiþionalului, a necesarului, a necesitãþii
kantiene, a frumuseþii sublime a vieþii, ºi  am
plasa t-o la sa t, prin tuºa A nghelina , prin
bãrbatul ei Lisandru ºi o altã lume, a actualitãþii,
a miºcãrii, a postmodernitãþii, a vânzãtoarei  de
loz în plic, a hazardului. De fapt este într-un
mod foarte ascuns o disputã  înt re lumea
modernitãþii  ºi lumea postmodernitãþii. Este
limpede cã întrucât es te scrisã din perspectiva
postmodernitãþii , lumea modernitãþii exprimatã
de aceastã tuºa Anghelina es te privitã cu multã
simpatie, deoarece lumea postmodernã este o
lume nu a eliminãrii fragmentelor de alte lumi,
ci  a  înglobãrii  acestora într-un întreg,  a
revalorizãrii tuturor.

- Aºa definea Manolescu  ide ea de
tradi þionalism.

- ªi atunci sigur cã exis tã o anumitã notã
umoristicã absurdã în modul în care es te tratatã
poveste tuºei Anghelina. Ca ºi cum ar fi fi lmatã
cu o camerã de filmat de undeva foarte de sus ºi
se vãd miºcãrile ei  mecanice, ale unei lumi
perfecte, se vede foarte comic, dar s igur cã
pentru noi, pentru ea însãºi, i-a gãsit rostul acelei
lumi ºi es te fericitã în acea lume. Cealaltã lume,
a hazardului, a postmodernitãþi i, a vânzãtorului
de loz în plic este una care se separã net de
cealaltã, deºi  ele se atrag. Aceasta es te tema
acestei  poveºti. O altã temã este aceastã relaþie,
dintre autor ºi citi tor, este o temã livrescã, adicã
o idee cã textul  se scrie fãrã sã fie preconceput,
se scrie cu inspiraþie ºi  cu bucurie în momentul
în care el se scrie. Nu existã o tezã preconceputã
ºi nu trebuie sã existe o tezã preconceputã în
momentul în care scrii, în momentul în care, cum
spun esteticienii actuali , gãseºti modul în care
scri i  º i metoda în care scri i  ºi  trebuie sã
mãrturisesc cã, de pi ldã, scriind, hai sã zicem,
aceastã prozã nu am ºtiut de la început ce voi
scrie. Toate au fost descoperite pe parcurs, pe
mãsurã ce scriam. Aceastã relaþie dintre textul
care se scrie pe sine ºi  autor exis tã în aceastã
prozã inseratã , dar într-un mod imanent
poveºtii. ªi am sã vã dau un exemplu, naratorul,
la un moment dat, se opreºte din nararea
poveºtii lui  ºi  discutã cu aºa zise persoane reale,
care de fapt sunt tot persoane ficþionale, verii
scriitorului, care de fapt sunt niºte ficþiuni, sau
unchii lui. ªi aceºtia îi cer sã le citeascã ºi lor
ceva din aceste poveºti, permanenta atracþie a
rea lului cãtre text, a oamenilor naturali , a
realitãþii cãtre text. Acest tip de discuþie va apare
frecvent, de pildã acest unchi î i cere la un mo-
ment da t naratorului sã scurteze povestea
pentru cã ei au treabã ºi au treabã la modul real
ºi trebuie sã meargã undeva. Deci aceastã idee
cã realitatea es te ceva ºi textul  este altceva, încã

realitatea  nu poate înþelege cã
realitatea º i textul  sunt tot una ºi  cã separarea
dintre realitate ºi text este falsã. În final, acest
personaj na tural, unchiul Auricã, ascultând
întreaga poveste, întregul text al  celor douã lumi
care sunt inseparabile, dar în acelaº i timp sunt
diferite, ascultând acest text se simte legat de
fascinaþia poveºti i, de fascinaþia textului ºi
sfârºeºte printr-o invocare a unei posibile poveºti
spuse de el. De exemplu, îi spune naratorului
care este, sã zicem, nepotul  lui, cã ºtie cã exis tã
o fa tã care se numeºte Nastaca,  o
maramureºancã frumoasã ºi care l-a pãcãlit, în
sensul cã i-a fãcut niºte apropouri  erotice iar
unchiul naratorului, din timiditate, s-a fãcut cã
nu înþelege.  Acestea sunt detal ii  care atrag
cititorul , indiferent ce nivel de profunzime ar
avea el . În alte cuvinte, un personaj al lumii
reale, exponent al lumii  reale, dupã ce i s-a
povestit un text, a fost pur ºi simplu smuls din
lumea lui naturalã ºi  atras de text, fascinat de
el, încât el însuºi este acum predispus sã mizeze
pe lumea textului, adicã sã spunã o poveste.

- Sã continuãm cu �Evelyn�, care este una
din tre nuvelele care dã t it lul  întreg ii  seri i,
romanului . Nuvelã prin excelenþã a femeii, a
eternului feminin, priza specialã a dumneavoastrã
la mãrturis irea lumii , aceas tã femeie atât de
înglobalizatoare, dar mai  ales cele douã evidenþe
ale personajulu i �  Evelyn  a sexului,  ternului,
pãcatului ºi Evelyn a cerului, a aspiraþiei morale
care sfârºeºte ridicându-se la cer ca într-un �vis  al
crailor de Curte Veche�.

- Da, es te o prozã pe care am scris-o la fel
ca ºi pe celelalte cu o mare bucurie, pentru cã
treptat prin ea am descoperit noi trucuri, pentru
mine ca scriitor ºi pentru lector. Dacã ar fi  sã
discutãm pompos s-ar putea spune cã este o
prozã despre fericire, dar sigur cã nu putem
discuta în acest fel, pentru cã, dupã cum ºtiþi,
posed aceastã calitate teoreticã de teoretizare
caracterologicã, nu exis tã în cãrþi le mele în mod
explicit prezentã filosofia, de aceea am construit
un personaj feminin, încã o datã,  deoarece
principiul lumii este unul feminin, deoarece
lumea este o cãdere, de la Adam încoace ea este
o cãdere ºi prin urmare, conform întregii poveºti
biblice simbolul cãderii este feminitatea, aceastã
frumoasã calamitate,  cum spun vechii greci.
Poate cã de aceea multe dintre personajele mele
feminine sunt rãpitoare, sunt frumoase, sunt
sarea lumii.  A ceastã  Evelyn porneºte din
normala Slobozie, ficþionala Slobozie a anilor
normali  ºi încearcã sã se smulgã din mecanismul
despre care am vorbit, aºa cã îºi construieºte
viaþa ei  de liberã profesionistã în ale plãceri lor
plecând prin Turcia, prin ma i multe locuri,
ajunge în final în Bulgaria, la Varna, ºi lucreazã
liber-profes ionis tã. De la un moment dat însã
Evelyn se dedubleazã, avem de-a face cu douã
Evelyn, Evelyn cea naturalã, supusã poftelor
lumii ºi fericirii  ei carnale, dar în interiorul ei
creºte ºi se dezvoltã ºi apare ºi dominã o altã
Evelyn misticã ºi care, bineînþeles, nu va face
decât sã condamne toatã manifes tarea suratei

(continuare în pagina 5)
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Voi numi  � Evelyn� un roman ºi a utorul  pare sã
suge re ze repetat  a cea sta, un roma n a l unui ora º, � Fie
nume le l ui Sloboz ia�, un oraº al P enei Corcoduºa  mai
degra bã , decât  al �Oa me ni lor  din Dublin� a l lui Joyce,
pentru cã Sofica (personaj  de referinþã  al  romanului)
est e o vi ctimã  a rã zboiului ca  ºi Pena  Corcoduºa,
personaj a l romanului lui Mate iu Ca ragia le �Craii de
Curt ea -Vec he �( º i nu s unt s ingure le  f il ia þii  a le
romanului � Evelyn� cu cel pome nit).

Sofic a nu este o e figie a oraºului pe ca re  îl dominã
privindu-l de sus(la un moment dat)  ca o himerã a Notre
Da m-ului. Oraºul, tocãt or  de vie þi, de ge stici, roma nul
este  un limbaj al gestic ii, dar  ºi o gestic ã a limba jul ui.
Limbajul se rea lize azã  adese a el iptic, ducâ nd la  o
supracomunic are , la o statuaritate a lumii, încremenite
în stereotipie  ºi prostie, singurele  excepþii sunt a le alt ui
timp.

Se subînþe lege cã  s-a ajuns a ici, într-un timp tembel,
lumesc(� lumea  e aºa cum este ºi ca dâ nsa  sunte m noi�,
Emine sc u), �locul în ca re nu se întâmplã nimic� , da r
se vie þuieºte larvar, a de ve ni t oraºul Slobozia . A desea,
paginile  ajung poe zie  ca  la �C ra ii� �, �� fl ori pe
mormâ nt, multe f lori� duioa sã/� tristã � c aldã �
prote ja� singura / Mama� / Mama �/�  Punerea î n
paginã  este  cea  a ve rsului li be r. Impe rsona liza re a
comunic ãrii este  ºi ea poe ma ticã:  �Mâna îþi a lune cã
de pe genunchi, bãrbi a îþi fuge  di n c ãuºul pa lmei,
deschizi ochii, priveºti înverºunatã clica  din faþã.�(Sunt
gândurile Sofic ãi.)

   Tara ba e ste scena public ã a t embe lilor( tonul este
ironic, trist, c omic o-tra gic ) ºi a porcilor, a bãlegarului,
duhorii, ei sunt veºnici , c ei ai ta ra be i, noroc ul ui ºi
beþi ei, reducþia  unui ne am, rã i, turbule nþi, lic he le,
nebuni, proºt i, pe trec erea l or  în moarte. (At enþie !
Cuvi nte le a u pluri va lenþe, c apcane, a dresãrile vin de
oriunde, de la  scriitor, de la  personaje , de  la remarci
fãrã autor  ºi adresã , arunc at e dea supra c a un bici
pedepsitor .)  O raºul e ste o l ume a bâlc iului în care totul
se vinde ºi c odul comportamental e ste stigmat ºi domi-
nant ca  o râie .(Vezi � Blitz premergã tor�  ºi  � Înc his
pentru expoziþie� , capitole vre dnic e de �Infernul� lui
D ante .) Impersonali tat ea , obi ect ivarea  te xt ului se
re aliz eaz ã ºi prin apre cieri conve nþ ional e, ironice, de
fa pt a  unui pasa j de  c omporta me nt: �Foarte frumos!� (
fã rã  atr ibuire) . Iatã  un mod de  a suge ra sexualita tea
fa milia lã, dupã ce c opiii a u fost trimiºi la  culcare:�Pa ºi.
Culori. Vorbe molcome. F luvii în undui re� Ac eºtia
sunt  e i� ( D ragul meu ºi  draga mea = e i). Seria se
înc hei e prin reduc ere a me ca nic ã a  exprimã rii î n
re petiþie:

�sã  nu te laºi
sã nu rupi f lorile
�� ��
sã nu
sã� (p. 9)
Existã  ºi a ba teri , ie ºirea  din re guli în de ºãnþare , î n

sa c ril e gi u. Ca ra ct e ris ti c a e se nþ ia l ã a
ora ºului(subînþele asã)  este  prolife rarea  ca c ea a unui
ca nc er. Ge st ica frec ve nt  c ara gialianã se impune :

� fã rã sã a udã  râ sul  consuma torilor, onorabililor,
stimabililor.

Hâ c�
Subtextul e ste mitul c ãderea lui A da m (Adam a

cã zut în om, Emil Ci oran) ºi parafraz ând, în Slobozia.
Evelyn vine de la Eva , femeia cãzutã, ca re printr-o pa rte
a e i aspirã la revenirea în spaþ iul primordial, c eea ce
nu se poate  fã rã  jer tfa  hristi cã, f inalul e ste profan ºi
necredibil, fantasmagoric .

Comport ame ntul tipic  est e a l grupului în c are
individul se  topeºte într-o ciorbã  comunã , este  refuzul
a ut orul ui de  a  i ndi vid ua li z a,  pe rsona j ul  se

Note de lector

�EVELYN�,
DE NICOLAE STAN

indi vidua li ze a zã  în
privirea de himerã a
N otre D am -ul ui, în
roman Sofica , nebunã
lucidã ºi dispre þuitoare,
j ust iþ ia rã . Gru pul
de vi ne  Ta ra ba , s e
concretize azã  î n for-
ma t  d in ha i ne
pon osi te , nã so s ºi
urât,  roºu î n obra z,
beþiv, curvarul, ce l cu
neg exact în frunte, ca
naiba = golani (golani
l ibe ri  ºi  ve se l i ºi
fe ric i þi ) , ti pul  de  om  l i be r  a l  s oc ie t ãþ i i de
az i(de mocratic e) . Omul cu hai ne  ponosite  visea zã
gânda ci(  o variantã a  lui G regor Samsa), ei de vin c hi ar
gândaci, puþind ca  ei. Taraba este grupul de  dia log
pol itic al Sloboziei , joac ã ºeptic, table , barbut � toate
prostiile.

Aº vrea  sã rema rc decupare a unor teme ca cea  a
fa milie i, a bibliote cii, a comportamentului mic burghez
ca ragia lesc, a  nebunie i, a târfei (bãnuleºtie ne  sau de
a iure a ).  A c e ste  de c upa je  re prez int ã  se cv enþ e le
romanului, de o evide nt ã r igina litate , dar ºi cu sugestii
la  ma rea li terat urã românã ºi  unive rsa lã :  S abat o,
Marquez , Joyc e e tc. Se  simte lapidarit atea  fi loz ofului,
da r ºi  condi þia  stoi cã , a spiraþ ia  asc et ic ã mora lã.
Observa þia socia lã e st e surprinzã toa re, ca ºi unghiurile
varia te , profunde , raportarea  se fa ce  ironi c la  un
principiu mora l nemãrturisit, dar  vizibil prin ne ga re.
Limba jul are o ºtii nþã  a  sinta xe i (a ruperii si nta xe i)
vre dni c ã  de  m ari i  c rea t ori : A rghe z i,  N ic hi t a.
Ca ra cte riza re a proza torul ui  fa cti ce  ºi manie rist îi
încarcã  proz a lui Nic ola e Sta n cu un pa tronim greu �
ªarpe � (ca re este ºi întruchiparea  rã ului= echivale nt
cu faptul cunoaºte rii, al culturii)  ma rcâ nd poat e c ea
ma i drasti cã  nega tiva re a  aut orului (ºi  are  sensul
masculinitã þii). Nu+i uitã nici pe  c enacl iºtii gã ºc ari ºi
nici pe c riti cii impotenþi, însfârºit, nu sunt surprins de
dispreþul autorului pe ntru sufi cienþa profesorului de
limba  românã, ºi ace st pa saj �U n rând pe ntru ne murire�
stra tifi cã oraºul larva r, provincia l.

�Lumi na  de  lunã � reprez intã unul dintre ce le mai
ci uda te pasa je ale  cã rþii , pe rsonajul est e masc ul in,
serge ntul  ma jor sinuc igaº, moa re  vrând sã  î mpuºte
luna, infinit ul. Tonul grav te avertize azã  de la înc eput,
a sc unde  bine  c omi cul  a bsurd, fra z are a  se  fac e
poe ma tic, c u ve rsete -ali ne ate care înce p cu minusculã,
nara re a obie ct ivã e ste  not atã  cu ma jusc ul ã, douã
portrete se impun: soldatul, scos din regulament, î n
misiune  de  pa zã ºi marea, poz na ºã, di n ca re  rãsa re
luna(c u t oatã  poezi a faptul ui , dove dind pot enþe le
poe tice  � poe matice  a le autorului.

Ge nul este  cel al tragi-comicului(ge nul nobil) , alura
ºw e i ch ia nã  a  bra vul ui se rge nt -m a jor a re  iz ul
fanta stic ului rea list a l lui Ma rque z. Afinit ate a de
suge stie cu proza sud-a me ric anã este mãrturisitã  în
ca rte , repe tat, fãþiº în ti tlul  nuvele i �Ce  pãrere  aveþi,
domnule Llosa?� ºi într-un moment a l nuvelei � Evelyn�
în ca re G eorgel  Pope scu, de lira nt pe  trupul Evelynei
�î n c ul me a tulburã ri i, bã rba tul, de oda tã a tins de  o
paloare  suprana turalã, c a transpus în altã  lume , îºi dãdu
ca pul pe spate ºi invocã  tainic, mistuit de  dor:

- Erendira�  Ere ndira� �.
Amâ ndouã sunt t ârfe, una obl iga tã de  nesã buita  sa

bunicã , ce al altã  de Ionuþ Mortu(Jea n), c el  ca re  o
profe sionaliz eaz ã pe Evelyn în sexualita te. Amândouã
au structura  speci alã a femeii  axatã  pe senzualita te, pe
trã irea  ei ca o be þie. Erendira ajunge sã se fixeze  asupra
unuia  cu care va întrerupe  se ria  orgiastic ã, Eve lyn
dedubla tã se rupe , cea  tere strã  rãmâ ne  în vâ nz ole alã,
ce alalt ã se ridicã  la cer .

Femininul este mirosul spec ial al prozatorului prin
ca re scotoce ºte  lumea, pãtrunde în ea, o sensibilize azã,
o labir intizeaz ã. Bã rbaþii sunt dominaþi, sunt greoi sa u
monocorzi, chiar ºi Jean.
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ei. Dacã la început a doua Evelyn se manifes tã
timid, treptat ea prinde forþã º i Evelyn cea
naturalã, cãtre care naratorul are o simpatie
profundã, cãtre Evelyn cea naturalã, supusã
plãceri lor clipei , ale merelor(Eva) care stau în
faþa ei  ºi sunt frumoase, ale perelor pe care le
vinde, ale lumii care se plimbã prin faþa ei, ale
bucuriei reîntâlnirii cu fostul ei director de liceu(
aici  iarãº i, ca parantezã , este jocul  liber al
creatorului, care merge pânã la sfidare de sine,
în a crea un personaj care se apropie de aºa-
zisul  autor pentru a crea probleme de receptare
publicului). ªi deci aceastã Evelyn, cea naturalã,
începe sã piardã teren în faþa atitudinii din ce
în ce mai terorist-mistice a celei de a doua Evelyn
care îi  condamnã tot ceea ce este naturalitate ºi
frumuseþe imanentã. Victoria se pare cã este a
celei de a doua Evelyn, care imagineazã o scarã
de mãtase prin care urcã la ceruri, îºi urcã ºi
stabil imentul la ceruri , pe care îl poleieºte cu
aur º i pe scara ei se urcã toate personajele
slobozene, cuprinse în aceastã carte, de la Dida,
la Sofica, la scri itorul local , pânã la Evelyn cea
misticã, încât citi torul  poate sã creadã, eu nu
ºtiu ca scri itor, lucrurile sunt la a legerea
interpretãrii fiecãruia, poate sã creadã cã soluþia
este una de depãº ire a mecanismului de cãtre,
iatã, concret prin Evelyn a doua, de cãtre aceastã
forþã  a transcendenþei, a  misticului, care se
chinuie ºi  ea, cum spuneam, într-o tonalitate
terorist-dogmaticã, prin faptul cã nu acceptã cã
lumea este cum este sau poate cã dimpotrivã,
miza înþelegeri i lucrurilor este, trebuie sã vinã
dinspre Evelyn întâia, cea naturalã, care acceptã
lumea, exact lumea în care ea este, care trãieºte
bucuria clipei care trece(vezi �Luceafãrul�) ºi
din acest motiv Evelyn cea naturalã  aratã
pumnul în final cãtre cealaltã, pe care o numeºte
mincinoasã, deoarece seduce lumea, oferã i luzii
ºi nu certitudini.

- ªi totuºi, aceastã Evelyn a doua este un
alter ego al Evelynei corporatiste, personalã.

- Da, sunt douã realitãþi, ºi  cititorul  alege,
scri itorul  nu a  fãcut decât sã le prezinte.
Înt rebarea es te: este pos ibi lã ieº irea  din
mecanism a întreg ii  pleiade de personaje
slobozene prin urcarea la cerurile pretinse sau
nu? Sau nu, soluþia este numai acceptarea lumii
aºa cum este ea , aº spune camusian,  din
�Strãinul� sau din orice povestire a lui Albert
Camus,  º i care viziune este întruchipatã
nonfi lozo fic explicit de cãtre Evelyn cea
naturalã?

- ªi Erendira se salveazã�
- Da,  Erendira  es te am intitã , în

comuniunea eroticã dintre personajul  bãrbat ºi
Evelyn cea naturalã,  precum ºi cea misticã,
numele pe care îl  del ireazã bãrbatul  era
Erendira, nu este întâmplãtor, dupã cum aþi ºi
remarcat, adus în text, el  face trimitere cãtre o
celebrã prozã a lui Gabriel Garcia Marquez, text
în care ºi Erendira miza pe caracterul  minunat
al acestei  lumi aºa cum este ea, dincolo de orice
iluzie ºi  orice fantasm care ni se aratã.

�SÃ VORBIM
DESPRE

UNIVERSUL MEU
LITERAR�(II)

continuare  din pagina 4
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ADRIA BÃNESCU

Lacrimile
Mariei-Magdalena

Cu pãrul  Þi-am ºters întinarea
ispitei  din deºert; ce pe picioare
s-a scris în Arhiman culoarea
ºi  Lucifer impietate vie
Iubirii  printr-o  singurã-ntrebare.

Când lacrimile � ma i întâi  � ce udã
e casa lor! Pe cât usca t stã pragul;
femeie aº fi  fo st fãrã sã-nv ie
în ochii  Tãi  cereºti menirea mea:
�nu mai pãcãtui, þi -e vrerea  crudã!�

Aceeaºi a stãzi � precum altul  timpul �
piatra de-atunci ce ridicatã numai
cu gândul Tãu de mine depãrtatã
din mii  de gheare astãzi aruncatã
pentru pãca tul  de-a Te fi iubit !

Lege

Stins de lume ca  de-o casã-n care
Vocile tresa ltã prin fereºti
Mã-ntrevãd ivind în fiecare
Punct a scunsul Eu în care eº ti!

Fãrã înveliºul  repetabil
Fãrã ochiul  rãu-ademenit
De instanþa densã-n vulnerabil
Cât vei  fi din tot ce-ai  revenit?

Ochiul  cãrnii  te trãdeazã poftei
Gura, trupul, tropic lanþ îi cresc,
Omeneºti sunt toate numai când te-i
Vrednici  spre U nicul ceresc.

Aflã  câ te profunzimi lumina
La irepetabilul  chemãrii
Cãci orbind �Nalt Cãilor retina
Intrã boala-n corpul nepãsãrii!

Baladã-ntru nimic mai mult

E noapte º i pavãzã  stele avar
Þinând forþa bo lþii departe
Sã nu nãvãleascã  prin gurile sparte
Pe negrul  pãmânt de calvar.

Din �naltele sfere-esenþã-n cãdere
Am curs într-o noapte ºi  eu
Sporind nesfârºitul  pe lutul plebeu
ªi-atât de puþin mi se cere!

E ziuã ºi-n soare comorile-mi tind
Când apã de foc dãruirea
ªi tainã  începe arar-º iruirea
A celor ce-n cer se cuprind:

Am munþi de luminã cu vârf în durere
Livezi peste roade s tãpâne,
Amiezi cu tãcerea mieri i din grâne
ªi-atât de puþin mi se cere!

E via þã , sunt oameni, cenuºa  îmi vor
Nu haina mea de poezie;
Etherul  apasã  câ t cern erezie
Sticlind ochiul lor carnivor.

Mã vor îngropatã în lunga scãdere
Din vulgul râvnit în zadar
Când pot sã le-aduc necuprinsul în dar
ªi-atât de puþin mi se cere!

E moarte-rãsplatã primind în vedere
Pur-spirit robia alungã;
Dar pânã atunci  ruga mi-e cale lungã
ªi-atât de puþin mi se cere!

Focul

Din pãmânt se despicã: înalt, agonic �
Transparenþe de l imbi în surdinã;
Macinã spa þiul pe spaþiul dragonic
Breviar din verdea-i luminã .

Roºul  valseazã în minus  ºi plus
Cu materia sm uls mesteca tã  �
Cheamã a lbastrul  galben supus
În rotire coagulatã .

Vâsle de aer � sincopãri de magie
Onduleazã în vârfuri temut
Treceri umbrite arcuiesc în fãclie
Energii  cu pulsul  scãzut.

Pleacã  din sfere în desimi de culoare
Pendulãri  sol itare strângând;
Rupe spinos rapsodii de vigoare
Din sãlaºul  de gând.

Preot tãcerii  soarbe amurg
Din îna lt Prometeu de arsurã .
Vulturi din piept ºi din pântec î i smulg
Aºchii  lungi cu topitã mãsurã.

Liber sã stea libertãþii  ascet
Suferinþei  lui se-ntregeºte
ªi desveleºte Tãriei incert
Un pãmânt ce nu mai sclipeºte.

Când toate-acestea�

Pe lutul idolatru pân� la cald
(M-adastã pânã-n sâmburi sã  aud!)
Ca fãptuind prigoanã de smara ld
La-ntârzierea unui mãr prea crud.

Plecat s in roºu-insolenþã purã
Sã ardã-n focul  prin culori  râvnit
Se-nvã luie pe proprie mãsurã
Pãtratul sângelui din infinit.

Nuanþe lung i vin rostului  sã-i stingã
Viul din clipa de rupturã-n plin
În teama de-a primi coroana s tângã
A-mpãrãþiei fluxului  deplin.

Când toate-acestea tind sã le desleg
În locuri vãduv ite de întreg.

Fost-a  odatã  un satyr, ºi el cânta.  Cu a
sa  goarnã-n mâna dreaptã ºi-al sãu thyrs
în mâna  stãngã el  cânta, ºi  se veselea , ºi  se
tânguia . Iar Cerul  º i P ãm ântul pe el  î l
îngânau, pe-acel satyr, fiu al lui Asclepio s,
ce din thyrs bãtea ºi din goarnã suna, ºi care
cânta, ºi  se veselea,  ºi  se tânguia. Iar Muzica
era  frum oasã  ºi  domoalã , pur ã,  clarã ,
suficientã, º i de pe Soare pânã pe Lunã ea
curgea , º i pe satyr îl  asculta  º i peste tot î l
urm ãrea,  pe zeul  cel încornorat ce cânta º i
se veselea º i se tânguia, ce din thyrs bãtea
ºi  din goarnã suna ºi  pe toþi îi încânta. ªi
muzica duioasã mai era ºi toate înotã toarele
apelor ºi zburãtoarele cerurilor ºi animalele
pãmântului, târâ toare, sãltãreþe, uºoare º i
mãtãhãloase, sânge cald ºi sânge rece, la ea
pe toate le chema, º i le liniº tea, ºi taina lumii
le z ice a.  �ªtiþi  vo i de sa tyr,de fiu l lui
Asclepios ,urmaº  al  ªarpelui,  cel care cu
thyrsul de pãmânt loveºte ºi cu a  sa goarnã
vân tul  Lum ii  ne rãpe ºt e,  º ti þ i vo i de
încornorat, de cel blãnos  ºi  copita t, de cel
duios ºi înstelat, de cel frumos º i-nnobilat,
de-al timpului blestem?� Iar lighioanele
strigau: �Da Mare Sunet, ºtim prea bine�.
Iar Muzica le rãspundea  �Ei bine, va fi o zi
când nu va  mai fi, precum nici nu vor ma i
fi cele ce-acum sunt pe pãmânt ºi  nici  vo i
nu veþi m ai fi  ºi  vor veni de-a pururi alþi i,
m ai mari ,  ma i b uni, m ai mu lþi .�  Iar
animalele s -au cutremurat, ºi au plecat, nu,
au fugit care-ncotro , cãci nu vo iau a-º i
închipui  lumea  fãrã  satyrul  cel încornorat,
fiu al lui Asclepios,  ce din thyrs  bãtea ºi  din
goarnã suna , ce cânta, ºi se veselea, ºi  se
tânguia . ª i ia tã  cã  sos it-a  ceasul  când
satyrul nu mai fu, dar muzica una rãmânea,
ºi singurã  era , ºi  mult mai plângea ºi  se vãita
ºi  ocolul lumii îl  fãcea, pe satyr îl cãuta º i
nu-l  gãsea.  ªi  Cerul ºi Pãmântul  ºi Soarele
ºi  Luna o priveau ºi  se întristau, unul pe
altul  ei  se mâniau. ªi iatã cã a fos t sã fie ca
Muzica sã ajungã  la  douã urechi  de drac,
ce în asemuire cu satyrul aducea, cu coarne
mari  º i-ncovo iate,  c u blana groasã  pe
picioare, copite tari , din adamant º i mâ ini
mai lungi decât un om, cu ochii  iuþi , la  fel
cu dinþii  ascuþiþi ºi  gheare lungi,  la fel ca
Marele Satyr. ªi  dracul auzi Muzica , º i
jindul i-a  crescut ºi  o  râvnea, ºi o dorea º i
numai pentru el o m ai vroia,  se consuma,
la  Cer s triga,îl  blestema, îl amãgea , î l înºela
ºi  P ãmântul  cu copitele lovea, cãci de toþi
era  urât Marele Drac. ªi dracul se roºi , ma i
roº ca racul, º i dupã Muzicã fugi,  ºi pe toþi
din cale îi  dãdea º i o urmãrea  ºi o  prindea.
ªi dracul rupse-o ramurã, dintre cele ma i
alese, din copacul cel mai falnic, tare pe
dinafarã, putrezitã însã înãuntru, plinã de

ALEXANDRU  STAN

Cântul thyrsului ºi bãþului
sau

despre toate lucrurile ce au
trecut, ce sunt ºi cele ce va sã vie

(continuare în pagina 7)
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-Era i obosit?
-D a!
-Bolnav?
-A proape sigur! N ici chef de viaþã nu mai avea m.

Sã dorm z ece z ile, un an chiar, atâ t îmi doream, ºi sã
mã trez esc tabula  rasa, cu mintea limpe de , netulburatã
de toate prostiile  civiliza þiei. Pe de a ltã parte, celã lalt
eu, c el a vi d de  c unoa ºtere , a bsorbea  ca  un bure te
aproape orice fel de informa þie.

Ei bine, c ele douã personalitãþi  contra dic torii ale
mele au seca t f izic orga nismul, ca re era  cu un picior
deasupra prãpastiei.

-ª i ce te-a salvat?
-N orocul! Rãtãc eam pe  o strãduþã de  la  periferia

ora ºul ui, dep ri ma t în a ºa  mã su rã  î nc ât  gâ ndul
sinuc ide rii câ ºtiga  tot mai  mult loc în mintea  me a.

N u ºtiu de  cã te  ore  umbla m ai ure a pe  strã zi.
Probabil miez ul nopþii trecuse de mult, c ând pe  ac eastã
strã duþã, pustie  ºi nel uminatã, am observat deasupra
uºii une i clã dir i dãrã pã na te o recla mã  care m-a intrigat,
mi-a stâ rnit  curiozita te a. M-a m oprit sub recl ama
pâlpâitoare pentru a fi si gur cã nu am c itit greºit ºi fãrã
a mai  sta pe gânduri am apãsa t butonul soneriei af lat
în stânga  uºii, c are  se de schise instantaneu.

-Ei, ei!  Nu mi-ai spus ce  scria  pe  rec lamã!
-Intrã!  Fericire ga ra nta tã!!
Am strã bã tut un hol sla b lumina t ºi îngust, la c apã tul

cã ruia o femeie tre cutã de vârsta a  doua î mi ara tã c u
degetul o uºã întredeschisã.

Am bã tut ºi, fã rã  sã aºtept rãspunsul, am pãtruns
înãuntru.

-Ia loc , tinere! Mã  întâmpinã un domn fãrã chip,
adic ã fãrã trãsã turi c are sã fac ã din el o persoanã
distinctã.

-Ce  te aduce la  noi?
-N u ºtiu.
-Ai noroc! Noi ºtim întotdea una  c e vor cl ienþii

noºtr i. Îþi garantãm fe ricirea !
-S tau cam prost cu ba nii.
-V-am cerut noi ba ni?  N u, dra gã  domnule!  Înainte

de a vã ofe ri fer icirea doritã  tre buie  sã  se mna þi un
contra ct. Nu ne interesea zã foloasele  pe cunia re dar,
conform contrac tului, vom re cupera dupã dec esul
dumneavoastrã micul obiec t impla nta t în c rei er.

Am ac ceptat fãrã nici o remuºcare.
Când individul a pã rãsit încãperea, un abur rozali u

a þâ ºnit din pe re þi, at ât îmi ami nt esc, a burul ace la
inundând camera, inundându-mi conºtiinþa.

-ªi?
-S oa rele  urc a t imid spre cer, iar  eu înc ã umblam pe

strã zile prãfuite ale pe riferiei, optimist ºi puternic, op-
timist, dar  ma i a les, c um sã spun, dedubl at, f iltrând
universul prin douã conºtiinþe.

M-am speri at. Înre gistram orice  se întâmplã în jurul
meu cu preciz ie matemat icã ºi, totodatã , mã  rela xa m,
mã odihnea m c a o fi inþã  bic efalã; un cap dormea, ia r
ce lãlalt învãþa.

De  a tunci parcã au trec ut o sutã  de ani. Vorbesc
aproa pe toate  limbi le pãmântului, cit esc o ca rte  î n
câ teva minute  ºi ca lculez  c u vitez a ºi preci zia unui
compute r.

-O amenii ac eia te-au mai contacta t?
-O , nu! Am tre cut chiar  de câ teva ori prin cartier,

dar clã di rea  a ceea  nu a m mai gãsit-o. Ori cum, sunt alt
om. U n om fericit ºi nu îmi pa sã  da cã la moarte a mea
cineva îmi va copia conºtiinþa. Dar, oare, voi muri c u
adevãrat?

Ce  c re zi ?  Câ nd c onº tii nþ a trã ie ºt e,  ma i a re
importanþã corpul ac esta imperfec t?

12 martie 2005

VACCINUL
ANTICORUPÞIE

-ª i spui cã  ne -a scã zut cota de popularitate?
-D a, domnule Prim Minist ru.
-P resa  este împotriva noa strã?
-Mai mult cu noi . Încã mai rume gã  osc ioare le pe

ca re le -am arunc at în primul a n de guve rnare .

F.M.
CIOCEA

ÎNTÂLNIREA (II) -Atunc i?
-O amenii noºtr i îºi dau în petec. ª i-au bãgat mâinile

pânã la umeri în buz unarele sta tului, chiar  în vãzul
între gii þãr i ºi  nici mãca r când li se atrage atenþia nu le
scot de ac olo.

-S ã se taie  î n ca rne vie!
-N u pute m, domnule  Prim Mini stru! Ar trebui sã

bã gã m l a  înc hi soa re  t rei  sfe rt uri d in m em brii
guvernului, ai pre fec turilor, ºi aºa mai departe.

-H m... D elica tã probl emã. Te rog sã te gândeºti la
o rez olvare câ t mai re pe de  posibil.

-A m înþe les, domnule  P rim Ministru!
A ce astã  discuþ ie c hiar  a  avut loc  între P rimul

Mini stru ºi  unul di n c onsil ie ri i sã i de i magi ne.
Problema e ste  nu cã discuþia s-a  purta t î ntre cei  doi în
ce l mai  mare secret, ci cã, dupã treize ci de  minute, tot
guve rnul ºtia c e s-a  vorbit, iar  dupã o orã c hi ar ºi
subpre fe cþii  cunoºt ea u c onþ inut ul convorbir ii. Da r
nimeni, absolut nimeni, nu s-a speriat, ce l mult a u
gândi t c ã este o toanã a Pri mului Ministru, ca re  va
trece la fel de  repede cum a apãrut. U nii chiar  era u
curioºi  ce  soluþie o sã gã seasc ã c onsi lierul, fi ind
convinºi cã nici Vlad Þe pe º, dacã  s-ar naºte a doua
oarã, n-a r putea stã vili corupþia . P robabil, sea ra  a r
asc uþi þe pe le , i ar  di mineaþ a le -a r gãsi  cu vârfurile
re teza te.

-H a, ha, ha, râ de au unii. Da cã P rimul Ministru va
fi  intransigent, atunc i va rãmâne fã rã  pa rtid. Doar nu
o sã se mute la opoz iþie, deci  în nic i un caz n-o sã-ºi
taie  singur c rea nga de sub pic ioa re.

***
Dupã douã zil e, consilie rul se a fla  în c abinetul

Primului Ministru, pregãtit sã raportez e.
-Ei?!
-S oluþii sunt multe, domnule Prim Ministru, dar

numai  una singurã eficientã ºi relati v ie ftinã.
-Te  ascult!
-D upã  c um bine  ºtiþ i, în toate þãr ile democra tice

mãsurile  dure administ rative, juridic e, penale, pentru
stârpirea corupþ iei a u fost inefic iente. Este ºi cazul þ ãrii
noastre . Dar iatã  cã ºtiinþa  vine  prompt în ajutorul
nostru... A cum un a n, ce rce tãtorii france zi au inventat
ºi e xperimentat un se r care, a tenþie, sc oa te la  suprafaþã
din adâncul sufle tul ui omenesc  doa r se nti me nte le de
one stita te, core ctitudine, a utocenzurã . Me dicii francezi
folosesc vac cinul cu foarte mult succe s în puºcã rii ºi
spitale de psihiatr ie.

-O , nu!
-Încã puþin, domnule  Prim Ministru. Vaccinul are

efect doi a ni. Gâ ndiþi-vã puþin. În primii  doi ani de
guvernare  le pute m pe rmite oa me ni lor  noºt ri sã  fa cã
mici nebunii, da r în ult imi i doi ani, câ nd imaginea
guvernanþilor  se erodea zã, oamenii noºtri integri vor
re fa ce ima gi ne a partidului pute rnic, unit, pus în slujba
ce tãþea nului.

-Excelent! Comandã 100 000 de doz e. Vom vaccina
tot aparatul guverna me nta l ºi administrativ cu funcþii
de rãspundere. Ai fã cut o treabã bunã, da r, te  rog, pânã
sose ºte vacc inul nimeni nu tre buie sã  ºti e ni mic !

***
Oricum, î n douã  ore toþi ºtiau tot .

***
Pe ste douã  sãptãmâni c ele  100 000 de doze de

vacc in sosirã  la Bucureºti.
În prima ºedinþã de  guve rn Primul Ministru expuse

pe larg pla nul sãu de e radica re a corupþiei. În sala de
ºedinþe domne a o tãcere profundã. De obic ei, miniºtrii
mai discutau între  ei, mai citea u un zia r, prefãcâ ndu-
se  extrem de  pre ocupa þi ºi a te nþi la  plic tic oase le
expuneri ale  unuia sa u altuia dintre ei. Da r a cum t oþi
tãc eau: miniºtri, sec reta ri de sta t, chiar  ºi secretarele ,
ca re de  obic ei scriau de zor.U nii erau aºa de  uluiþi încât
uitaserã sã-ºi înc hi dã  gura . N ici ne se terminã  bine
ºedinþa c ã te lefoa ne le ºi înc epurã sã sune. Preºedintele
sena tului ºi al  c ame re i deputaþi lor, vice pre ºedinþii
part idului, stabilirã cu toþii o întâlnire  c u uºi le î nc hise.

-N u c redeþ i c ã aþi exagerat puþin, domnule Pri m
Ministru?  deschise  discuþia  preºe dintele  senatului,
cã ruia vârsta  îi dãdea un a scendent faþã  de  ceila lþi.

-Ave m ne voi e  de  mã suri ra di ca l e,  domnul e
pre ºe di nte !

-ªtiu, ºti u, dar  politi ca n-o fac
oamenii cei mai oneºti.

-ª i nici cei mai c orecþi , interveni
preºe dintel e ca me rei.

-Înc hi puiþ i-v ã,  c ont i nuã
venerabilul, cã va  tre bui sã renunþãm
la sursele de  finanþare ale pa rtidului,
sã  ne mul þumi m prie t eni i no ºtr i
politi ci ºi, doa mne  fe re ºte , sã ne
denunþã m unii pe  a lþii pentru cine
ºtie c e vi ni închipui te.

-Exagera þi, domnule  preºedinte,
nimi c din toat e a ce ste a nu s e va  întâ mpla . Sunt
conºtient de  e fec tele post va ccin ºi, c redeþi-mã, în nici
un moment n-am avut de gând sã  fa c vacc inul sau sã
obli g conduce rea  partidului ºi bunii noºtri priete ni  s-o
facã.

Un murmur de uºurare  se a uzi în camerã. A tmosfe ra
se destinse, deveni chiar intimã, ca ldã.

-Vom vac cina trepãduºi i noºtri , c ontinuã Primul
Ministru, pe cei care vin direc t în contact cu ale gã torul,
prima rii din mi cile oraºe de provincie, func þiona rii
public i, me mbrii organelor de  control f ina nc iar de  la
ºefi în jos.

-Justiþia!  Interveni vic epreºe dintel e.
-Excl us. D oa r e ste independentã  ºi ne implica tã

pol itic.
Un hohot înfunda t se auzi în salã.
-ªi , ma i ales, domnilor, toþi oamenii opoziþiei ajunºi

în a dministra þie sa u guvern, ca re tre buie  sã fie  c orecþi,
nu-i aºa ?

-D ar presa ce -o sã zic ã, da cã tocmai noi nu facem
vac ci nul ? O probiu publi c... N ic i nu mã gâ nde sc,
cuvântã pre ºe di nte le ca me rei.

-P ãi, ci ne  a zis cã  noi re fuzãm va ccinul? Ba  o sã
fi e un e ve nime nt naþional, cu pre sã, tele viz iune, ta m,
tam. Vã  sperie oare o ba na lã vitaminã?

-ª i cu restul de vacci n ce  o sã  face m?
-Îl dãm spitalelor  sau, ma i bi ne , î l pã strãm pentru

ca zul când, doamne fe reºte , opoz iþia c âºtigã alegerile
ºi sub presiune a opiniei publice se vor vacc ina încã  de
la investiturã ... ha, ha!

viermi, gângãnii, de omiz i ºi fluturi morþi ºi în e l
bãtea, ºi luã o scoic ã ºi-o goli cu limba-I lungã,
bifurcatã curãþând-o ºi din ea sunã. ªi Muzica se
tr ansformã, c ãci bãþul putr ezit larmã fãce a, ºi
scoica golitã rãu mai suna ºi dr acul pe Pãmânt se
tot plimba, ºi z gomot scotea, se-nfur ia, se revolta.
Iar  Cer ul ºi Pãmântul îl blestemau pe  drac, f iu al
nimãnui c e din bãþ bãtea ºi din scoicã suna, cãc i
Zgomotul crunt ºi groaznic  mai era, strãve ziu,
mân jit  º i n es upu s, iar  Soar e le  ºi  Lu na º i
vieþuitoarele apelor, pãmânturilor ºi cerurilor de
dr ac  fuge au , c ãci zgomotu l rãu le  fãce a. �O
Groaznic Sunet, fie -þi milã, rogu-te, nu te supãra,
dã-ne pace , ºi în schimb, speranþa îþi vom da.�
Ele strigau, dar dracul nu le  asculta ºi mai departe
larma se ducea, ºi lumea toat-acopere a ºi pe  toþi îi
speria. ªi aºa a fost sã fie , ca dupã satyr, fiu al lui
Asclepios ºi luminã a lumii, sã vinã un drac, iar
th yr sul ui ºi goar nei un biet  b ãþ, ºi putrezit  ºi
hãrãzit , ºi-o biatã scoicã dezgolitã loc ul le-a luat,
iar Lumea plângea, cãci Muz icã nu mai er a, c i
doar un Zgomot nici domol, nici lin, nici pur, nic i
suficient, ci strãveziu, ci mânjit, c i nesupus, im-
pertinent, rãutacios, iar în acea zi din urmã i-a
fost dat sã vadã Lumii totul ºi nimic, orice, cât
ti mp în ape nu-nota, în cer uri nu zbura ºi pe
pãmânturi nu pãºea, iar al lumii nu era, c ãc i
satyrul era bun, iar dracul rãu, ºi nebunesc, ºi roºu
de furie, ºi mijloc  pentru el nu exista. ªi-a zis aºa:

- �Muzica  sfârºitu-s-a. Sã-nce apã zgomotul!�

Cântul thyrsului ºi bãþului
sau

despre toate lucrurile ce au
trecut, ce sunt ºi cele ce va sã vie

(continuare d in pag. 6)
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Atunci, jos, am auzit
o voce, era a tatãlui meu,
care mã sfãtuia ce sã fac,
mai  mult poruncindu-mi
cu o teamã în priviri :
�Lasã-te  ºi mai jos pe

creangã,  spre vârf, o sã se aplece  ºi  mai mult cu
tine, sã fii mai aproape de pãmânt, lasã coºul sã cadã,
apoi desprinde-te de creangã ºi  dã-þi  drumul în
braþele mele�. Aºa am fãcut. Cine l-a adus sub cireº
în clipa aceea?

- ªi eu, pe când aveam vreo 12-13 ani, într-o
toamnã târzie, trebuia sã ajung acasã de la ºcoala
din satul vecin, dar n-am mai luat-o pe drumul ºtiut,
care,  ce-i  drept , era mai ocoli t,  cãci  urmãrea
meandrele unui pârâu ce se scurgea de sub dealul
din dreptul satului. Un vecin de-al gazdei mele,
ºtiindu-mi traseul ºi gândindu-se probabil  cã e mult
noroi  pe drumul de pe gârlã, pe unde o luam de
obicei, mi-a sugerat s-o iau de-a dreptul pe o potecã
ce, într-adevãr, scurta mult drumul, printr-o pãdure
de stejari. Nu mai fusesem niciodatã pe potecã dar,
dupã ce-mi fixai  reperele, n-am stat mult  pe gânduri.
Urcuºul  era destul de anevoios, însã mã bucuram cã
pãmântul se zbicise, era mai mult nisipos, uscat de
un soare ce aducea cu el o  primãvarã leneºã.
Ajunsesem pe vârf, mai mult un platou, ºi dibuiam
destul  de greu poteca printre stejari ºi prin fel ºi fel
de mici arbuºti pe care, uneori, trebuia sã-i  sar, aºa
erau de deºi, mai ales cã pãmântul era acoperit cu
un strat  destul  de greu de frunze maronii, aproape
putrezite. Cãlcam afundându-mã pes te frunze ºi
pes te vreascu ri,  înain tarea devenise to t mai
obositoare, simþeam nevoia sã mã odihnesc ºi chiar
am fãcut-o, rezemându-mã cu spatele de un stejar.
La un moment dat, îmi arunc ochii ceva mai departe,
la o azvârliturã de bãþ, într-o margine de poianã, unde
soarele se s trecur a cu  greu  printre creng i,
proiectându-le  ºi  þesându-le în  mii de umbre
încolãci te peste arbuºtii  de  lângã un lac nu prea
mare, format din ploi. �Ce sã fie cu viþelul acesta
aici, în inima pãdu ri i?� îmi zic eu, observând
animalu l cu lcat între crengile de la rãdãcina
copacului de dincolo de lac. Cum aveam ghiozdanul
pe spate ºi mâinile libere, bag degetele în gurã ºi
dau un fluierat scurt . Cãutam din priviri vaca, ºt iam
cã trebuia sã fie prin apropiere. Era ceva obiºnuit ca
oamenii sã lase slobode vacile prin pãdure, dar le
puneau la gât  câte un clopoþel, sã le gãseascã mai
repede. �Dar cum sã ajungã o vacã tocmai din Ulmet
aici în pãdure?� mã întrebam. Viþelul, la fluieratul
meu, a ridicat uºor botul ºi-a miºcat în sus ºi în jos
urechile, scuturându-ºi capul  cu un uºor strãnut, de
parcã ar fi vrut sã-mi reproºeze cã l-am trezit  din
somn. Atunci mi-am dat seama cã nu prea semãna a
viþel când s-a ridicat în cele patru picioare, dar nici
la altceva ce ar putea sã fie nu m-am gândit. Am
trecut  mai  departe bâjbâind poteca,  fluierând ºi
întorcându-mã din când în când, nu atât cu teamã,
cât de curiozitate, sã vãd dacã se vede viþelul sau se
aude clopotul vacii.  A mers cam vreo câþiva zeci de
paºi  în urma mea, fãrã sã se grãbeascã, apoi a coti t-
o, dispãrând undeva într-un hãþiº. La un moment dat,
chiar am pierdut poteca ºi am nimerit în niºte curpeni
încurcaþi, din care cu greu am ieºit. Pe mãsurã ce
înaintam, poteca abia se mai simþea sub picioare,
trebuia sã dau mereu la o parte gherghinii, mãceºii
ºi crengile care mã înþepau, mã zgâriau, mi se agãþau
de ghiozdanul din spate care devenise din ce în ce
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mai greu. Am ieºit  la luminã cu mare greutate, mai
mult mi-era teamã sã nu mã rãtãcesc, fãrã sã mã
gândesc la vreun pericol. Ajuns acasã, le-am povestit
alor mei cum de am ajuns aºa repede, mai ales cã  se
mirau de ce nu-s prea murdar de noroi  pe cizme. Îl
vãd pe tata cã i se mãresc ochii  în cap, ridicã fruntea
odatã cu sprâncenele, se ui tã speriat la mine,
cercetându-mã de parcã atunci  mã vedea pentru
prima datã ºi  pipãindu-mã sã se convingã cã sunt
întreg: �Sã n-o mai iei niciodatã pe acolo, sã vii pe
drumul ºtiut , cãci pe acolo nu circulã lume!� Ieºi
apoi din casã, î l aud cã spune mamei: �Lupoaica aia
cu pui din Muchea Boºoveiului a fost. Azi-noapte a
mâncat capra lui Nicu de pe Ulmet. Dacã nu era
sãtulã�� Va sã zicã, braþul celãlalt al destinului a
fãcut  ce-a fãcut, a luat lupoaica de la spate, a dus-o
la caprã, a sãturat-o ºi , când am trecut eu fluierând
cu degetele în gurã pe lângã ea, m-a lãsat în pace,
fiindu-i lehamite. Dacã s-ar fi luat dupã mine ºi m-
ar fi prins în hãþiºul de curpeni unde mã încurcasem?
Mult mai târziu, în anumite împrejurãri, îmi venea
în minte experienþa aceasta ºi mi se pare cã uneori,
când trec printr-o pãdure, ceva mã urmãreºte tipti l-
tipti l, mã pândeºte pe aproape, gata sã se arunce
asupra mea�

- Mai era puþin t imp pânã sã intrãm în salã ºi, nu
ºtiu de ce, m-am îndepãrtat de colegi, am intrat singur
în  prima cofetãrie.  Aº teptam l iniºt it  savarina
comandatã când, douã eleve, probabil ºi ele veniserã
la concurs, de la o altã ºcoalã,  intrarã ciripind,
îndreptându-se spre vânzãtoare, dupã care am simþit
cã una din ele trãsese cu coada ochiului spre scaunele
libere din dreptul meu.

- Putem sã ne aºezãm ºi noi? Sunt  l ibere?
M-a surprins tonul direct, fãrã prea mult protocol

al uneia mai îndrãzneþe ºi mai slãbuþe. Cealaltã, parcã
miratã cã mã vede,  mânca în liniºte luând din
savarinã câte un vârf de linguriþã, privindu-l mai întâi
curioasã, învârtind linguriþa pe toate pãrþile, apoi
savurând feliuþa din vârful linguriþei, ca ºi cum ar fi
vrut  sã  prelungeascã plãcerea la nesfârºit. Aº fi vrut
sã-i urmãresc de la început ochii , dar preocuparea
ei  fãcea sã-i þinã pleoapele mai mult  în jos, fãcându-
mi curiozitatea º i mai  mare. La un moment dat,
îndreptând privirile spre vânzãtoare, cerând un pahar
cu apã, a lãsat sã mi se descopere niºte ochi mari,
prea mari, prea migdalaþi  pentru chipul ei, pe care-i
rotea într-un fel anume, lãsând nemiºcatã o faþã tristã,
parcã suferindã, acoperitã de un pãr cu reflexe
chihl imbarii, uºor ondulat , bogat, încadrând un chip
asiatic, de culoarea grâului dat în copt. Erau niºte
ochi prea mari deschiºi, prea sinceri, prea triºti, în
faþa cãrora mã simþeam intimidat . Am tresãrit
privind-o, încercând sã-mi amintesc unde am mai
întâlnit  acest  chip. Cred cã observase ºi ea acea
insistenþã a privirii mele care, în loc s-o stânjeneascã,
încerca sã-mi rãspundã, cit indu-mã, uºor speriatã,
spunându-mi, parcã hipnotizatã, în ºoaptã, ceva ce
numai eu t rebuia sã aud:  �Nu mã mai privi aºaaa!�.
Urmã un oftat, ieºit de undeva din adâncul sufletului.
Un oftat care mi s-a transmis, oprindu-mi-se în nodul
gâtulu i,  þ inându-mi, nu º tiu pentru  cât timp,
rãsuflarea. Nu-mi venea sã cred cã fata pe care o
visam, cu chipul cãreia adormeam în fiecare searã
ºi care-mi strigase peste vãi ºi peste dealuri la schi,
s-o urmez, era acum aici, în faþa mea. Îmi venea sã
întind mâna spre chipul ei, sã mã conving cã într-
adevãr este ea în realitate, cã nu este umbra ei . Un
fior pe care nu l-am mai putut niciodatã defini a
trecut prin mine, m-a copleºit când am   auzi t-o
ºoptindu-i  colegei ei, domol, parcã pentru mine:

- De ce se uitã aºa la mine?
- Sã mergem,  trebuie sã intrãm în scenã, ceilalþi

s-au ºi adunat deja! o grãbi cealaltã, fãrã sã-i rãspundã.
Aº fi vrut s-o implor sã rãmânã, aveam atâtea sã-

i spun, dar numai puteam comanda nimic nici
gândului,  nici  inimii mele. O încremenire mã
cuprinse privindu -le cum se îndreaptã spre uºa
întredeschisã. Am mai reuºit  sã prind doar o licãrire
de privire, ca o speranþã, ca o încurajare, însoþi te de
un regret t rist, ce venea parcã dintr-o altã lume,
necunoscutã mie. Apucasem sã prind ºi sã pãstrez
din frânturile conversaþiei dintre ele numele rostit
de cealaltã sporovãi toare. Parcã-i zicea Tonia sau
Sonia, n-am înþeles prea bine. Rãmãsesem acolo
paral izat de întâmplarea prin care trecusem, dar mai
ales de coincidenþa numelui pe care îl visasem ºi-mi
dãdea târcoale de atâta timp, ceva se învârtea cu mine
ºi în mine, nu-mi mai  dãdeam seama unde este vis ºi
unde este realitate, când mai  mulþi  colegi au deschis
buluc uºa, strigându-mã grãbi þi ºi alertaþi :

- Hai , vino repede la adunare, sã ne pregãtim, cã
trebuie sã intrãm ºi noi în concurs peste un sfert de
orã, pânã ne adunãm, pânã ne aranjãm, trece t impul!

- N-a durat prea mult aºezarea noastrã în scenã.
Dispunerea a 120 de coriºt i nu era prea greu de fãcut,
chiar dacã evoluam într-o salã necunoscutã, cãci ne
ºtiam bine, dupã multele repeti þii, locurile, rândurile,
treptele. Nu mai  trãisem însã, în direct, cu spectatorii
într-o salã arhipl inã, tremurând de emoþie dupã
cort inã,  cu un juriu republican, într-o liniºte de
catedralã,  o astfel de experienþã, solemnã pentru
noi. La repeti þiile aproape zilnice de la ºcoalã eram
doar noi  ºi profesorul, care ne obliga s-o luãm de la
capãt la cea mai micã scãpare, la orice semiton greºit.
Repetam pânã noaptea târziu, pânã ne apuca o stare
de disperare, de sfârºealã, dar nu renunþam nici noi,
nici  el. Eram ironizaþi  cu replici dintre cele mai pline
de umor rost ite în timpul repetiþ iilor de cãtre dirijorul
nos tru,  de care ascultam aproape h ipnotizaþ i.
Replicile lui aveau savoare, ne relaxau, nu  ne
supãrau, din contrã, îl  îndrãgeam, ne obiºnuisem din
clasã cu ele, intraserã deja în folclorul ºcolii:  �Cânþi
ca o cizmã!� sau �Cânþi  ca o lãptãreasã în piaþã!�.
Unii dintre noi aveau obiceiul , luat de la lecþiile de
vioarã, sã þ inã ritmul cu piciorul, bocãnind, fãrã
sã-ºi  dea seama cã-l i ritã, în podea,  ceea ce-l
exaspera pe �nea Stoica�. Nu scãpa ocazia sã mai
arunce încã o expresie specificã. �Dai din picior
ca calul!� Savuram ºi  no i º i el cacofonia din
propoziþ ia însoþi tã de un zâmbet din colþul  gurii,
abia perceptibil, cãci începuse sã ne placã. Îl iertam
ºi  ne ierta, apoi, t rudiþ i, mergeam mai departe
cântând, pânã când î l auzeam spunând mai mult
pentru el, dar ne fãcea plãcere: �Azi n-aþi mai cântat
ca niºte cizme, ci ca ºoºonii ãia mari  ai lui Cara,
din debara!�  Îl simþeam solidar cu noi împotriva
profesorului  nostru de fizicã, faþã de care toatã
clasa, fãrã excepþie, simþea o repuls ie totalã.

Dintr-o datã aici, pe scena aceasta unde, dincolo
de cort inã, se afla un juriu necunoscut, în salã mai
multe sute de spectatori ne aºteptau, dar mai ales
acele lumini puternice proiectate pe noi din toate
unghiurile odatã cu desfacerea cortinei, totul apãrea
al tfel, eram alþii, eram în faþa unor necunoscuþi ºi a
unui juriu, ceva cu care nu ne mai confruntasem
niciodatã. Am rãmas îngheþaþi , acolo pe t reptele
scenei, în semicercuri , dirijorul  nostru devenise mai
mic decât  îl ºtiam. S-a îndreptat spre centru, ducând
cu el  umbrele trupului sãu fãcute de proiectoarele
care-l fixau din toate direcþiile. Nu-i mai  auzeam
vocea, îi citeam doar buzele, îi urmãream încordaþi
gesturile. Fãcea niºte semne pe care noi le ºtiam pe
dinafarã. Mai întâi îºi aranja stereotip cravata, ridica
uºor diapazonul cu dreapta lovindu-l numai el ºt ia
cât de tare cu un singur bobârnac din stânga, îl ridica
uºor pânã spre urechea dreaptã, ascul tându-l  cu o
încordare pe care ne-o transmitea ºi nouã din priviri,
fãcea apoi sã disparã în buzunarul de sus al hainei,
dincolo de colþul batistei înflorate.

(urmare din numãrul trecut)
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CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE

Pag ini de istorie l iterarã

Acum mai bine  de trei decenii am r ãsfoit în grabã
câteva pagini dintr-u n m anusc ris ined it pur tând
semnãtura lui Constantin Xeni (1878-1963), pe numele
sãu real Zender. Jurist, om politic, public ist , în douã
rândur i, pe ntru foarte scurte perioade de  timp � 17
dec embrie 1921-19 ianuarie 1922 ºi 26 februarie -
1octombrie 1934 � ministr u în guverne le conduse de
Take Ione sc u, r espectiv Gheorghe Tãtãresc u, este
me nþi onat în deose bi ca autor al une i valoroase
monogr afii consacr ate  lui Take Ionescu. De-a lungul
anilor, câteva fragmente din ac est  manuscris intitulat
Portrete  politic e au fost reproduse  în revista Magazin
istoric (1975, 200l, 2002) ºi în volumul Titulesc u pro ºi
c ontra , în gri ji t  d e Geor ge G. Potr a (Ed itur a
Enciclopedicã, Bucureºti, 2002). În toate cazurile însã
au fost preluate pagini consac rate unor personalitãþi
polit ice evocate în pr ima parte a manuscrisului, care
a dat ºi t it lul volumului. Acesta conþine însã ºi alte douã
secþiuni:  una înc hinatã figurilor  ilustre ale bar oului
românesc de altãdatã ºi o a treia intitulatã Evoc ãri
litera re.

Acest  ultim capitol dorim sã-l face m public prin
inter me diul revistei Helis, cãreia îi mulþumim pentr u
amabila gãzduire . Dar mai întâi sã spunem câteva
cuvinte de spre manuscris.

Om politic cu vederi ºi c onvingeri democratice,
adver sar al  miºcãrii legionare, dar ºi al regimului
polit ic instaurat de re gele Carol al II-lea, C. Xeni a
pãrãsit  România, în perioada celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial trãind în Elveþia, unde, din cauza e voluþiei
postbelice a þãrii noastre, a r ãmas pînã la sfârºitul
vieþii. În anii exilului a redactat volumul pe care n-a
avut buc ur ia sã-l vadã tipãrit. Mai multe  amãnunte
aflãm chiar din Prefaþa pe care o redactase ºi o datase
august 1942. �Aceste pagini le scr iu în pribegie. Nu
ºtiu când, nici mãcar dacã e le vor putea vedea lumina
zi le i. Prin  fu mul or aº elor  inc end iate  e gr eu sã
întrezãreºti viitorul. Când scr iu aceste rânduri cea mai
monstruoasã d in catastrofe le ome nire i pustieºte
lumea.� De ce a scris? �Am simþit  nevoia sã e vadez
din ace st  îngrozitor preze nt ºi sã încerc a evoca o epocã
mare , o epocã în ade vãr luminoasã a istoriei noastre.
Am încercat sã tre zesc amintirea unor umbre ilustre
din trecut [ ...] Rog pe c it itorii acestor pagini sã nu caute
în ele biografii în înþelesul didactic al c uvântului. Nu
biografii m-am încer cat sã scr iu. Am ur mãrit altceva.
Mi-am propus sã f ixez o ser ie de  portre te sufleteºti �
dacã mi se per mite cuvântul  �o fr escã moralã a
figurilor c are au bine-mer itat  de la patrie ºi m-am silit
sã împletesc ace le portrete în chip cât mai str âns cu
evenimentele în mijlocul cãror a am trãit . Scriitorul
acestor rânduri a avut nepreþuitul privilegiu de a fi
trãit în apropierea acestor bãrbaþi. Pe toþi i-a cunoscut.
Cu unii a c onlucrat chiar ani de-a rândul. M-am silit
înainte de toate  sã fiu veridic, cãlãuzit  de convingerea
cã o carte de ac est fel nu meritã sã fie scrisã fãrã
respectul întreg al unei core cte obiectivitãþi. De aceea
n-am ezitat a releva alãturi de mar ile însiºiri ale acestor
bãr baþi ºi unele  curioz itãþi ale  temperamentului lor,
aº zice chiar unele slãbiciuni. A m fãcut-o nu numai
din scrupulul exactitãþii dar ºi din credinþa cã nici un
detaliu nu este lipsit de inte res când e vorba de viaþa
oamenilor ce ies din comun, adevãr  exprimat aºa de
pitoresc de  cuvintele lui Goethe: «Omul superior nici
nu vorbeºte nici nu tace, nici nu umblã nici nu ºade,
nici nu lucreazã nici nu doarme ca omul de rând».
Când zugr ãveºti oamenii nu trebuie sã le ie i nimic din
ceea ce  au, dar c red cã nici nu eºti obligat sã le dai
ceea ce n-au.�

ªi ac um, sã-l însoþim pe  autor în nostalgica sa
cãlãtorie prin lume a literarã a Bucureºtilor  de  la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul celui urmãtor,
cu convingerea cã cititorii acestor pagini vor gãsi ei
înºiºi o clipã de  meditaþie  în hãþiºul zilelor pe  care ne
este dat sã le trãim. În preluarea textului am respec tat
cu stricteþe manuscr isul or iginal, singure le noastre
inte rve nþii rezumându-se la actualizarea normelor
ortografi ce ºi intr oduc erea unor scurte explic aþii
marc ate  prin par ante ze dre pte.

Ce ironie! Tocmai în z iua când scriu ac este  rânduri
pentru ca sã evoc câte va din acele  nobile umbre care au
preferat sã -ºi închine viaþa nu celor materiale ºi trecãtoare,
ci comorilor spirituale ºi Frumosului etern, îmi cade  în
mâ nã Le Temps din 27 noie mbrie 1941, c are se tipãreºte
acum la  Lyon. În el citesc într-un colþ, cu lite re mici, o
informaþie de nec rezut: 33 din statuile de bronz  c are
împodobesc pie þele Parisului vor fi trimise în uzinele de
armament ºi  topite, putere a ocupantã  [Germania]  are
nevoie de bronz pentru� tunurile ei!

Astfel, printre a ceste monumente � mândria de ier i a
Pa risul ui � vor de veni  t unuri  germane  sta tui le
fiziologistului Claude Bernard, a chimistului Berthelot �
zice Le Temps �, a  lui Corne ille, a lui Pascal, a lui V.
Hugo, a lui Voltaire ºi a lui Shakespeare !

Multe, multe fapte de  rãzboi n-au consternat. Dar
ace astã barba rie, aceastã  faptã  josnic ã ºi de aºa micã
utilita te, ac est dispreþ insultãtor faþã de geniul omenesc ,
m-a c onsterna t.

Imagine a surâ zãtoare a genia lului Volta ire ºi acea
el egantã  a pariþie  a lui Shake spe are din bul evardul
H aussma n, oame ni c a re  a u onora t pentru vec ie
spir itualitatea  umanã, transformate  în tunuri uc igãtoare
de vieþi ºi puse în serviciul inamic ului!

� ªi totuºi, n-am nici o îndoialã  cã spir itul învinge
înt otde auna  ma te ria , º i ma i c re d c ã  înc e t- înc et
monumentele marilor  ge nerali care seamãnã moartea  vor
ceda locul marilor  gânditori ºi a celor  genii � ca Pa steur �
care a u iubit ºi semãnat viaþã.

De ac eea, evocarea vieþii literare de a cum 40 de ani
[adicã din 1901] rãmâne actua lã. Delavrancea are un bust
de marmorã. El nu va f i topit. ªi nic i al lui Vla huþã sau al
celor care vor urma. În zilele ne gre  de azi e o consolare a
te refugia în câteva din amintirile  unei epoci de idealism
ºi de omenie .

Amintirile litera re ce aº dori sã schiþe z sânt mai re duse
ca c elelalte. Dacã  îmi permit sã vorbesc ºi de cele care
mã  ating personal o fac numai în mãsura în care  în ele pot
mai bine sã  e voc câteva personalitãþi ilustre pentru uzul
generaþiei de mâine.

În lumea artelor am trãit decât vreo ºase ani, anii primei
tinereþi, anii dulci ai iluziilor, când visul dominã realitatea ,
când cele  e terne, c ele imateriale se înfrãþesc aºa de uºor
cu ameþit oa rea  vâ rstã a  c elor douã  z eci de ani abia
împliniþi... Setos de  a c iti ºi pãtrunde câ t ma i mult din
comoara  lãsat ã de  poeþ ii ºi gândit orii omeniri i, mã
instruisem de timpuriu mai mult decât c olegii de vârsta
mea. Citisem de toa te. M-au impresionat însã îndeosebi
poeþii  ge rmani. ªi c um eram familia riz at c u l imba
germanã, cãci primii c inci ani ai învãþãturii îi fãcusem în
ºcoa la evanghe lic ã din Bucureºti, c iteam în original pe
Goethe, pe Schiller, pe  Lenau, pe Heine. Atât de  adâ nc
mã  impresionase ge niul lor, înc ât nu ºtiu c um m-am simþit
într-o zi ispitit sã  traduc în versuri române ºti câte va din
poeziile lor. ªi n-a fost micã surprinde rea mea, c ând am
vãzut cã re uºesc a reda  în versuri destul de corecte gândul
întreg al acestor poeþi. D e a bia isprã visem liceul. Înscris
la facultate puteam de acum intra în fiecare  zi în frumoasa ,
în strãlucitoa rea bibliotec ã regalã a Fundaþiei Universitare
�Caroil I�, clãditã  prin dãruirea înþe le ptului suveran. Când
dupã 20 de ani m-am întâlnit odatã cu bãtrânul inte ndent
al bibliotec ii m-a recunoscut. Era  pensionar.

�Miaduc bine aminte de d-ta, îmi zise el, veneai zilnic
cel d-întâi ºi plecai cel din urmã.

Într-o z i am trimis prin poºtã la Adevãrul literar douã
mic i strofe dintr-o cunosc utã poez ie a lui Heine. O nimica
toatã acea poezie. O citisem în celebrele lui Lieder. Simplã
de tot, aproape naivã da r surprinz ãtor  de miºcãtoare ,
tocmai prin efe ctul direct ºi since r al versului. Îmi amintesc
traducerea mea care suna cam aºa: �Un tânãr iubeºte  o
fa tã ,/ Dar asta  pe-un altu-a-ndrãgit,/Iar ãsta iubeºte pe-o
alta/ Cu care s-a ºi logodit.// Acea sta-i o vec he poveste ,/
Da r veº ni c rã mâne-va nouã ,/ Iar  c ui i se-ntâmplã ,
sãrmanul!,/ Îi sfâ ºie inima-n douã.�

Când am vãzut sâmbãtã acea stã producþie de licean,
tipãri tã aevea în c oloanele une i reviste, bucuria  mea
ame stecatã c u mândrie nu s-ar  fi putut descrie. Nu-mi aduc
aminte sã f i simþit pânã atunci o bucurie ma i mare.

Pre sa  e ra  pe  at unc i onorat ã de douã ta le nte
re ma rca bile : Consta nti n ºi Anton Bac albaºa. Primul,
prieten cu Nic u Filipescu, era  conservator. Minte c la rã ºi
serioasã, cult ºi pãtrunzãtor, era o plãcere sã -l citeºti. ªi
pânã la bãtrâne þe (a mutit numai de câþiva ani) ar tic olele
sale din Universul erau tot ce se putea scrie mai frumos,

ma i li mpe de  º i mai
cura jos. A fost un ma re
ziarist.

Frate le sãu mai mic
Anton � Tony Bacalba ºa �
nu-i semãna decâ t în ta-
lent. Avea c hiar  mai mult
decât Costache. Tony era
foarte  mic, slab ºi palid ca
o lãmâie. Era ftizic. A ºi murit la  35 de ani. Un cap mare,
ma la div, cu oc hi mari deschiºi, extrem de inteligenþi, con-
trasta cu acel trup fragil de copil rachitic. Era un pac het
de nervi ºi de spir it. Ca idei era democrat. Slab cum era
fã cuse totuºi armata. Viaþa de  caz armã, cu brutalitãþile ºi
ciudã þeniile  e i, îl impre sionase adâ nc. El tipãreºte un
volum satiric din viaþa militarã, care a vu un suc ces imens.
Încurajat de ace astã  prematurã faimã  scoate c u succe s
cresc ând revista Moº-Teac ã. Ce r isipã fermecãtoare  de
spir it! Se avântã în câmpul literelor  cu studii ºi polemici
de artã. Într-una din aceste pole mici se  ciocne ºte de  pana
causticã a marelui Hasdeu. Publicul urmãrea cu pasiune
ac est due l de spi rit . Era  spe ctac olul  se nzaþi onal  de
duminicã. La un moment dat, Ha sdeu, atins de o sãgeatã
cam crudã , rãspunde cã închide polemica deoarec e �dl.
Dac nu mai respectã nici pãrul alb�. �Nu, rãspunde Tony
duminica viitoare. Eu ºtiu sã  respect pãrul a lb. Dar când
îmi cade în ciorbã  îl scot ºi îl arunc!�

Dire cþia Adevãrului literar apa rþine a atunci lui Tony
Bacalbaºa. ªi a ºa l-am cunoscut. Tony a fost primul meu
contact cu o celebritate litera rã.

Încl ina þi unea  me a lit era rã, înc ura ja tã  a ºa  de
mulþumitor, m-a fãcut ca din a cea zi sã consacru poeþilor
fi ecare ceas pe c are -l putea m fura  mate matic ilor  sa u
chimiei. Duminicile renunþam fãrã ezita re la plãc erile
adolescenþei ºi citeam cãrþile pe care anticarul Pinath, înalt
ºi prost cum îl ma i þin minte , binevoia sã mi le împrumute
pentru 25 de ba ni pe  sãptãmânã.

La el a m gãsit  ºi  poez iile  l ui  Téophi le Ga ut ier ,
impe cabile  c a formã , pline de culoare, înc ãrcate  de
ima gini. Am tradus îndatã Beduinul, ca re începea cam
aºa: �La  Bon, câ nd vãzu ma rea pentru întâiaºi da tã / Un
beduin ara b venit din El-Kanta ra...�

Apoi m-au impresionat sc urtele inspiraþiuni quasi-
epigramatice  ale ve chiului Anacreon de acum 500 de ani
înainte de Christos. Poetul veseliei, optimistul c ântãreþ al
vinului, a l iubirii, al freneziei de viaþã , m-a ispitit sã-l
traduc în întregime . Îmi a mintesc  îndeosebi de  o scurtã
poezie care  înc epea : �ªi dacã a zi am pãrul alb,/ Fetiþo, nu
fugii de mine...�, pentru a sfârºi spunându-i fetiþei cã  ºi
pe c âmp printre lanurile coapte de  grâu surâde adese a ºi
câte un mac frumos.

ªi publica m me reu aceste traduce ri când la o revistã
când la alta. Anacreontic ele a r putea forma un volum.

Mai târziu am îndrã znit sã mã urc la Schiller ºi la
Goethe. M-am trudit cu  Clopotul lui Schiller  ºi am tradus
în versuri ºi cele bra  baladã a lui Goethe Cântãreþul . D oi
cântãreþi ambula nþi din Evul Mediu, unul bã trân, altuil
tânãr, ar tiºti adevãra þi, boemi autentici c ântau dezinteresa þi
pentru dragostea  arte i pe  la poa rta c elor  bogaþi. Ajunºi
odatã la  poarta unui crai regesc, ac esta îi aude ºi- i che amã
în ca stel. Bãtrânul câ ntã, cântã dumnezeieºte ºi farmecã
ilustra asistenþã. Dar când craiul regesc  întinde cântãreþului
un lanþ de  aur, bãtrânul re fuz ã, spunând cã  ace st da r nu e
pentru un biet om ca e l: �Germanul c el ma i iscusit/ Sã
poarte lanþul aurit/ ªi toatã grija  þãr ii...� ªi balada sfârºea
cu aceastã simbolic ã profesie de credinþã a artistului boem,
o definiþie a artei romantice  ºi dezinteresate: �Eu cânt ca
pasãrea din pom/ Sub frunze pitulatã,/ ªi de-am putut rãpi
un om/ Nu-mi trebuie rãsplatã./ Dar de mi-ar fi permis sã
spun,/ Aº c ere vinul cel mai bun/ În cupa cea  mai scumpã .�

I l-au adus. L-a deºertat. A fãcut Curþii o caldã urare
de noroc ºi a plec at liniºtit mai departe. A ceastã traducere
a fost din întâmpla re cititã de poetul Alexa ndru Vlahuþã,
care pe atunci e ra în apogeul reputaþiei sa le . El se interesã
cine sânt. ªi-a e xprimat dorinþa sã mã c unoascã. ªi iatã
prin c e întâmpla re am avut cinste a sã-l cunosc ºi sã  mã
buc ur apoi de preþ ioasa lui pri etenie , afe ctuoasã ºi
prote ctoare. Întâmplare a! D a, încã  o datã  mi-am zis cã
viaþa nu e decâ t un lung lanþ de întâmplãri fortuite . Nu
ºtim nicoda tã  cum ºi prin ce putere haz ardul unui mic
fapt, uneori petrecut chiar  departe de  noi, poate sc himba
cursul existenþei noastre. N oi ne închipuim cã  ne  formãm
viaþa noi înºine. D ar nu noi, ci haza rdul ne-o fixeazã.

(Continuare în numãrul viitor)
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Nu v-au prins în plin câmp furtuni niciodatã
Nu v-au dat roatã stoluri  de corbi  þipãtori?
ªi-acum mai aud, mai aud uneori
Tropotul unui cal pe câmpia tãrcatã
Sub zarzãrii-nfloriþi, pe când se auzea mai mereu
Cântecul de dragoste al bunicului  meu:
�De friguri zaci ºi te scoli
Dar de asta zaci ºi mori... ºi mori�

Unde mai e noaptea, de fulgere brusc sfâºiatã,
Cine pe calul cel roib s-ar mai abate mereu
Acolo unde o fatã poate mai suspinã din greu
ªi aprigi luminiþe în ochi i se-aratã?
Iar vorbele spuse, ca talãngi de aramã
Sub zarzãrii-nfloriþi rãsunau fãrã teamã.
Mândru mai era bunicul în ºa,
Mândru ºi frumos ca un zeu.

Azi sub cerdacul cel vechi, doar mã-ngânã
Hulubul sãlbatec, cu viersu-i ciudat.
Din lumea aceasta bunicu-i plecat
La zarzãrii plânºi, doar norii se mânã
Dar dinspre bolþi, sau undeva-n empireu
Cântecul de dragoste al bunicului  meu...
�De friguri zaci ºi te scoli
Dar de asta zaci ºi mori...�

Tablou de familie

Cerne zãpada pe satul pitic
Clopotul calului sparge câmpia
Tata îmi face cu ochiul- peltic,
Eu dau chiot, dar stric armonia.

Dar satul rãmâne în urmã sub deal
Creste rãzleþe zimþuie zarea
Þipãtul  mamei, e fãrã egal
ªi sania urcã, greoaie, cãrarea.

Doamne, mai rabdã, nu-i timp sã mã nasc
Ai grijã de mama, fã-i tatei pe plac
Calul tresare când calcã un vreasc
ªi pânã la spital, mai e � cât un veac!

Viscolul prin bozii, suflã de nu-i chip
Dã-i bice tatã, aº fi vrut sã strig
Dar pe-un braþ de paie apucai  sã þip
Sub o cergã doar, înger peste frig.

Lângã mama-n ramã, noi doar niºte prunci
Sub cerul ca de plumb- cât stihia
Hei! Cuvinte sã fi avut eu atunci
Aþi fi spus, s-a nãscut poezia!

Cântec la daira

Zarea de dincolo de poem

Corbi de noapte roiesc ca mazãrichea austrului
sã-º i caute cuib prin potecile de stufuri
ale acestui poem
te ºtiam cu degetul pe trãgaci
dar ºi acele dorinþe mai vii ca scânteia
amnarului
                                                   chemãrile tale.
Clipocea apa în ulciorul  amãgirilor,
cl ipocea
apa destinului meu:
vezi, e doar vis; s-au ivit zorii!
ªireþii tãi ochi  de vulpe
agitaþi ca frunzele toamnei
împinse de zvonurile iernii  pândind
la zenit
 petice zdrenþuite pe sârma de rufe a zãrii.
�Mai aºteaptã pânã trec
zarea dincolo, mai aºteaptã ºi tu îngeriþo!�

O stea  întinde botul  ei umed
taie uimirea cu spada cuvântului:
-  Cum s-a dus vara iubirii; s -a dus!�
ca un fulger ursit sã alunge norii
ca un galop pierdut în câmpie.

Tu cînþi ºoptit în zarea acestui poem
ºi mie îmi tremurã  degetele
pe ultima ta epistolã
ca un cearºaf pãtat de ruj
ºi el,  un drãcuºor schimonosit
pe trãgaci.

TUDOR  CICU

Cântecul
de

dragoste

S-au umplut de mierea toamnei
Toþi gutuii  din grãdinã
Iar tu treci ca unda apei,
Doamnã Chirã Chiralinã!
Stã înfipt în zbor hangerul
În pridvor printre nuntaºi
ªi furatã pleci în lume...
Doamnã Chirã, cui ne laºi?

Cã nici  vulturi pe sub munte
Între stânci n-or face pui
ªi nici  dropii prin ciulinii
Din vãzduhul nimãnui.

Doamnã Chirã ... sub mesteceni
Un poet ciupeºte struna
Tot mai s lab, pierdut i -e versul
Sus pe bolþi , buimacã luna...

S-au umplut cu mierea toamnei
Toþi gutuii  din grãdinã
Tufele s-au spart la zvonuri ...
Doamnã Chirã Chiralinã!

Epistolã mamei

Îþi scriu; n-am pe ce � doar o frunzã de tei
M-am uitat mamã alungat din cetate, la ei
M-am uitat cu lacrimile amândouã
Magii aveau stele pe ochi, stele de rouã
ªi nici  o mirare din care s-alungi
Cuvântul ursitei, pe rug sã îmi frângi
     -Dar, te minuneazã tu mamã
     te minuneazã ºi plângi!

Dupã cum ºtii, adormisem pe-un nor
Ce vroiau ei, sã m-arunc sau sã zbor ?
Pres imt cã o sã ningã-n cetate
Cã au sã mã sângereze, sã-ºi facã dreptate
Sã mã singureascã prin mãri  ºi spelunci
Din care tu oase te vei chinui  sã îmi strângi
   -Minuneazã-te mamã, te minuneazã ºi plângi!
A trebuit mamã, sã mã rog a mã naºte
Frunza rubinie din raiul tãu - a o paºte
ªi tremura îngerul în strana ochiului meu
Palid ºi trist, chiar mirat ! � ºi  ºtiam cã þi-e greu
Tu poate ai vrea, cu mâinile a rugã, prelungi
Vorba ursitoarelor, sub lacãt, în sipet sã strângi
   -Minuneazã-te mamã, te minuneazã ºi plângi!

De-aceea vã zic: trageþi cu arma acestui  poem
În iubita ºi patria, poetului pentru care mã tem
Tu nu-nþelegi mamã?-când douã inimi mi-ai dat
Una în cer, vulturului  meu de zburat
Iar pe cealaltã, cu dorurile mele nãtângi
Pierdute în lume �ehei!- cât au vrut
sã-mi strãpungi.

     -ªi, te minuneazã tu mamã
     te minuneazã ºi plângi!

Frumoaso�
Sunt cel  mai liber poet din oraº
Nu ºtiu pe-altcineva sã-mi conteste
Ecoul ºi colbul, stârnite sub paºi
Frumoaso� din rai de poveste!

ªi-þi spun cã nu-i  vremea sã ºtiu
Ce glonþ mai pândeºte-n tranºee
Ce armã vegheazã când scriu
Frumoaso� din Calea Lactee!

Acum chiar un fulger de-aº fi
În templul din visele mele
Cu cântec cu tot m-aº zidi
Frumoaso� din ploaia de s tele!

Sunt cel  mai liber poet din oraº
Tu, mierla desprinsã de glie
Porniþi vânãtoarea; sunt primul arcaº
Frumoaso, tu eºti poezie!
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I )   Partea li turgicã a
slujbei se apropia de sfârºit.
Staþia de amplif icare îº i
îndeplinea perfect funcþia de
mijloc modern de pastoraþie.

Încet, încet preotul paroh trecu la momentul
care-i  plãcea cel  mai mult -numit predicã.
Peroraþia sa dezbrãcã sacralitatea, coborând în
arealul câ t ma i lumesc, cu permisibi li ta tea
folos irii unui limbaj mai profan:

- Scumpele mele enoriaºe, vã rog sã nu mai
puneþi bomboane în colivã, întrucât mi-au murit
foarte multe gãini , înecându-se cu ele.

II) Cu chipul rãvãºit, parcã era boncãit de toþi
dracii. Se uita fix într-un loc, însã fãrã vedere.
Obsedat de o idee, nimic nu-l mai sens ibil iza.
Repeta oricãrui întâlnit aceleaºi cuvinte :

- Am premoniþia cã sãptãmâna vi itoare voi  trece
în lumea celor drepþi.

I se mai rãspundea chiar într-o ºuie, poate s-o
mai potoli  nebunul :

- Colonele, de ce atâta grabã ? Soþia ce vã zice?
Revenea un pic lãsând timpul  într-o gândire

retroactivã :
- Soþia din þicnit  nu mã scoate ºi chiar singurã

se consoleazã zicând : >> lasã, soþule, la câþi nebuni
sunt pe stradã, dacã te adaugi ºi tu , aproape nici
nu se cunoaºte ! >>

Râd chiar cu poftã, molipsindu-l ºi pe inter-
locutor. Cu un chip alicit de un zâmbet � fãrã
însã sã-i ghicesc cauza, anxiosul mai adaugã :

- Mã grãbesc, colega, ca sã-mi termine meºterii
gri lajul, cã pânã sãptãmâna vi itoare mai sunt
câteva zi le.

III) Privirile asistenþilor din sala de judecatã
o plesneau ca loviturile unui bici, concomitent cu
vorbele sentenþioase a preºedintelui de plen :

- Inculpatã, ce aveþi de declarat cu privire la
învinuirile ce vi s e aduc?

Pârâta prinde curaj, se propteºte adânc în
parchet ºi  rãspunde pe un ton protocolar : -
Domnule judecãtor, este adevãrat cã am refuzat
sã-i  pup în bot câinile vecinei, refuz bazat pe unele
reguli destul de simple .

Preºedintele chiar devine curios :
- Adicã ?!
- Pãi i-am pretins  sã-mi prezinte carnetul  de

sãnãtate al câinelui  dovada cã figureazã pe listele
de platã ale asociaþiei de proprietari � rãspunde
pârâta într-o zorealã învãþatã de la avocatul  care
o consilia.

- ªi acum cum rãmãne? continuã preºedintele
interogatoriu, simþind cã-n rãspunsurile pârâtei
se a scund adevãrate perle de al imentare a
cazuistici i judiciare. Rumoarea în salã este greu
de potol it. Pârâta profitã ºi pulseazã :

- Domnule preºedinte, pentru împãcarea
noastrã ºi închiderea dosarului, sunt  de acord sã-
i pup în bot câinele reclamantei, însã cu o singurã
condiþie. Judecãtorul chiar devine curios ºi într-
o sinceritate cuceritoare întreabã protocolar : -
ªi care este aceastã condiþie, stimatã doamnã ? o

prinde în priviri de destãinuire preºedintele
plenului.

� Mai întâi vecina mea reclamntã sã-l  pupe sub
coadã pe al meu. Râsul se propagã pe chipurile
tuturor.  Lacrimi curg fãrã a lãsa urme de
maculare. Mai mult gestual, stenodactilografa
solicitã apã de bãut, cãile de comunicare verbalã
fiindu-i  opturate.

Vine ploaia�
�;creºte iarba �
noi ne bandajãm speranþele, uite aºa,
de florile rãului.
Suntem mai uºori cu un strigãt
suntem mai sãraci  cu un fulg de pupãzã,
cu o înjurãturã suntem mai l iberi.

Îmi vine sã strig  - ºi chiar strig:
Dumneta, domnule Struþ, însângerezi pãdurile
cu pãsãri  subþiri ,
le furi pl iscurile ºi bei cu ele,
dintr-o mie de cântece,
nebunia ºi frumuseþea incendiului.
Dumneata, domnule  Struþ, eºti un beþiv ordinar!

Vine ploaia�
cresc tufele Veneþiei în paradisul promis.

ªi era�

Ar fi putut sã alunece
în vreo Nevadã destrãbãlatã
sau sã se culce cu toate zãpezile sub cap�

Ar fi putut sã danseze
sau sã se înspãimânte de prãbuºirea
luminii în frunze�

�ªi era o femeie frumoasã, cu sânge
de pierdere verde�
ªi era o femeie înlãnþuitã ca un
fruct oprit�ºi erai tu �
ºi erai tu�

În numele tãu

�; ªi Ptolomeu a mai zis :
În numele Tãu am aprins trandafirii
ºi i-am fãcut sã populeze aceastã reavãnã
întindere de blândeþe amarã.

În numele Tãu m-am iubit pe mine însumi
cu ciudã,
                cu mânie,
                                 cu urã,
                                             cu teamã
ºi am locuit o secetã mãrinimoasã �
fii tu cea care izbãveºte  rãul
ºi pedepseºte-mã întru milostenia ºi pioºenia clipei
ºi opreºte îndurerarea ce-mi sfâºie duhul.

...; Aºa a gândit Ptolomeu
ºi nu a lãsat vântul sã-i împrãºtie cuvintele.

Cu gura plinã de stele

Acum e noapte !
Viaþa mea s-a mai retras cu un pas.

Pe când depun mãrturie împotriva luminii
o ghearã de leu spintecã-n douã visarea
ºi nu se sinchiseºte nimeni cã în arbori
 e o foame sãlbaticã de aripi.

Acum e noapte !
Pe faþa planetei  a mai cãzut un Poet
cu gura plinã
de stele.

DE-A RÂSU� �
PLÂNSU�

VASILE PANÃ Costel  Bunoaica

Cântec muncitoresc,
seara,

cu fereastra deschisãÎþi scriu din depãrtarea mea

Umbrele þin paºii�
Înnoieºte-mi timpul cu privirea
ºi numeºte pe rând îndoielile, iluziile.
Efemerele sinapse între amintiri
dezlegate demult
mã recunoc dupã cum port înflorirea.

Trece-mã de întâmplare�!
colecþionarã de tãceri am fost �
cavaler care-ºi uitã mereu armura.
Indiferentã la trecere, la chemare,
o sã las umbra la mal
sã-þi întâmpin sufletul la vãrsare.
Când nu mai pot visa scurg timpul în cuvinte.
�Undeva, o toamnã mã cautã.
Tresar în somn cu amãgirea unui surâs.

Orgoliul nu avea zodii

Primãvara încã e vis de tanagra.
Nerãbdãtoare, floarea de cais
scutura întrebãri ºi rãspunsuri.
O bucurie care obosea
muta uimirea în grabã,
rãsturna ordinea lumiii.
Orgoliul nu avea zodii.
Totul purta nume, îºi gãsea înþeles
ca dupã o spovedanie.
Mãrturia aºteptatã de o viaþã
nu mai abdica
în faþa secundei ce pãrãsea
timpul.

Eram pãmântean

Crescusem într-un joc de-a v-aþi ascunselea.
Un aliaj al viselor
m-a aruncat pe orbita verdelui
pânã când toamna a cerut tribut
aripa ieºitã din noapte,
Creºteam pe anonome valuri  ca o provocare.
Paralelã cu liniºtea, rivala nedreptãþii,
refuzam sã mã risipesc
pânã la despãrþirea de ape.
Creºteam pentru tine
gânduri pãianjen; în suflet lava bucuriei.
Cu teama ispiteam uneori amãgirile.
Pândeam binecuvântata aºteptare,
cu freamãt de curiozitate
Veºnicã, nepotolita patimã.
Eram pãmântean�

Dãdeam arvunã

Nicio chemare nupândea uºa.
Încercatã precum pietrele  de
galopul cailor
vibram la culoarea îndoielii .
Tresãream la gustul amar al
mugurelui
cu dorinþa  atât de departe
a încercãri i de fruct.

Dãdeam arvunã pentru o
primãvarã
în care tãcutã e numai umbra din
aºteptare.

VIORIC A GHEORGHE
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Fascinat  de misterul  lumii  exterioare, de
�spectacolul  pãmântean� - privind un �fluture/
balansând pe un fir de iarbã�, observând o �albinã
rãtãcitã, noaptea�, �niºte pãianjeni , þesând�� pânze
� poetul Gheorghe Dobre nãzuieºte sã caute, sã afle,
sã descopere ºi taine ale lumii interioare.

   Cartea �Devoratorii de iluzii�, apãrutã anul
acesta la Editura HELIS, este �un pas� � cum
mãrturiseºte poetul în deschiderea volumului � încã
un pas pe CALEA cãutãrii, cunoaºterii  SINELUI,
cãutare începutã în anii  adolescenþei, când liceanul
Gheorghe Dobre scria ºi publica poezii, apãrute mai
târziu în volumul colectiv al membrilor cenaclului
�Dor fãrã saþiu� � la Urziceni , în 1982 � �Cântece ºi
semne�. Un sfert de veac de cãutare. �Ce cãutare!�,
exclamã poetul în ciclul �Efectul de fluture�, uimit,
biruit de bucurie! Visãtor ºi real ist în acelaºi timp,
creeazã o poezie încãrcatã de �cântece ºi semne�.
Lirica sa este cãutare niciodatã sfârºitã, a sinelui
profund, a conºt iinþei de sine; meditaþie, spovedanie,
vorbire cu Dumnezeu, cum e definitã con-ºt iinþa.

   �Lipit de realitate�, explorând( prin �Exerciþii
de l ibertate�) eterne taine ale existenþei , ale
dest inului � ale destinelor �puþin fericite/chinuite
puþin/lãmurite/sau nu� - , tulburãtoare imaginea ce
ne-o dãruieºte prin coperta IV � POEZIE ºi
vizualizarea ei , real itate º i visare-POEZIA � Lumea
fascinantã,  vie, a reali tãþi i ºi L umea visãri i �
universul poeziei lui  Gheorghe Dobre. Sã trãieºti
visând, cãutând sensul trãirii. Altfel viaþa nu are nici
un sens. Învãþãturã aflatã de poetul Gheorghe Dobre
ºi de la duhovnicul  de la Techirghiol, Pãrintele
Arsenie Papacioc(�Suntem pe pãmânt nu doar pentru
a t rãi, ci pentru a înþelege pentru ce trãim�) ºi de la
iluminatul Dostoievski(�Taina existenþei nu constã
numai în a trãi, ci a ºti pentru ce trãieºti�). Altã
parantezã: ci tise pãrintele Papacioc pe Dostoievski
sau gândise la fel? Restul  existenþei  � urmele paºilor
pe n is ip�. PAªI pe NISIP � pe nis ipul
cunoaºterii(�ºtiu cã nu ºtiu�), nisipul existenþei, ab-
surd trãitã, de cele mai multe ori, dar nu absurd
orânduitã de Sus.

   �Sinele este sursa tuturor necazurilor din lume�
este moto-ul ales de poet pentru cartea �Devoratorii
de iluzii�. Aforismul buddhist ar defini poezia lui
Gh. Dobre, nãscutã din sângerarea poetului  în
cãutarea ºi aflarea SINELUI � �tãrâm� la care nãzuia
în toþi  anii  de la debutul  de acum un sfert de veac,
cu fiecare vers, cu fiecare poezie, cu fiecare volum
(apãrute în ani consecutivi , 1998, 1999, 2000, 2001,
apoi 2005), �spre altceva mergând�, trecând prin
�bogate neliniºt i�, �vânãtori de sens�,  date de
�incoerenþa alcãtuiri i de sine�, viziuni �despre
singurãtate ca esenþã a materiei�, �alunecare� de la
teluric la celest. Volumul �Devoratorii  de iluzii� dã
o imagine de neuitat a fragilitãþii, a vulnerabilitãþii,
a neputin þei  existenþei umane prin metafo ra
�fluturelui/balansând pe un fir de iarbã� � metaforã
izvorâtã din aforismul unui înþelept:  �În fiecare om
este visul pietrei de a deveni  aripã�.

   �un pas/pe mare/doar atât/de aici pânã aici/o
bãtaie de aripã� ca o alunecare/de la ceva spre
al tceva/de la cineva/spre altcineva�.

   Alunecare = vibrare,  visare, zbatere,
strãpungere(inspiratã imaginea copertei volumului),
dar mai ales t ransformare, prefacere, res taurare(D.
Stãniloaie) a fiinþei, a ieº irii  din�spre altceva, spre
�altcineva�. �Efectului de fluture� � conotaþie a

POETUL Gheorghe DOBRE
în CÃUTAREA SINELUI

miºcãrii pe orizontalã � reacþie în lanþ �dintr-un colþ
al  Lumii în alt  colþ al Terrei� � îi dã alt sens poetul
Gheorghe Dobre, al  altei cunoaºteri, cea spiritualã,
al  înþelegerii sinelui  � �Efectul de fluture� devenit
�MIT al fluturelui�, al Ridicãrii din teluric, din starea
perisabilã, în transcendent, �fluture/balansând pe un
fir de iarbã�, existenþa di latatã� �ºi/peste toate/
Doamne/cât  cer!�

   Poezia cãutãri i sinelui, poezia posibilei  regãsiri
a omului modern. ªi iarãºi cãutare�, suspicios,
mirat, iritat, poetul  continuã cãutarea sensului t rãirii,
tot  cu durere: �loveºti în margini le zilei/cum ai
încerca/un pepene/verde/sã afli�� ce existã dincolo
de aparenþe, de iluzia cã eºti  fericit . E imaginea
alb inei, a �paº ilor ei , rãtãcitã noaptea�( din
necunoaº ter ea,  bezna�datã de setea, de
lãcomia�pentru�a bogatului cãruia i -a rodit
þarina), strivitã�de lãcomia ei.

   Ciclul urmãtor �efectului  de fluture�, �calea
treziri i�, oferã citi torului încã un pas fãcut de poet
în �cãutarea sinelui� � trezirea conºtiinþei, fi indcã
�e aiurea ideea/sã mori în somn/strivit  de bunãtãþi�
� aluzie la motto-ul picturi lor lui  Goya �Somnul
raþiunii  naºte monºtri�( ai avariþiei, ai  rãutãþi i, ai
orgoliului�).

   Trezirea înseamnã ridicarea deasupra �muntelui
de lucruri  inut ile�, înseamnã zborul , visul  spre
Luminã( excepþionalã imaginea copertei I,
tulburãtoare invitaþie: �Îndrãzniþi�, Ioan, 16,33), e
depãºirea stãrii de durere, sugeratã de motto-ul cãrþii.

   Durerea t ransfiguratã, prin poezia trãirii în
bucurie:  Bucuria ºi  Lumina nãdejdii � bucuria ºi
lumina Iubirii, a cunoaºteri i, bucuria aflãrii  Luminii(
Cercurile � CER � având sursã �Scara lui Iacob� ?;
Scara � cartea lui Ioan Scãrarul ?; �Coloana� lui
Brâncuºi  ?; pictura totemicã a lui Þuculescu?).

   Cãutarea sinelui propriu, dar ºi sinele celuilalt,
ieºirea din starea de beznã, de orbire, continuã în
ciclul �Aproape joc�, jocul, nu ca manifestare ludicã,
ci  jocul fluturelui �balansând� � cãutând echil ibrul
interior, dar ºi înþelegerea cu/pentru celãlalt , cãutarea
împãcãrii, trezind �câini ce rod paºii  cãlãtorilor/
stricând potecile�(Miraj exact), evi tând ruptura
spiritualã între oameni.

   Îndemn la împãcare, ciclul �Liniºt ite strângeri
de mâini�, fiindcã RÃUL nu e ontologic, substanþ ial
omulu i în sine, ci  voluntar,  prin voia l iberã,
nevenindu-ne în sine, necunoscându-ne lumina din
adâncul sinelui.

   Treziri ºi iar cãderi în visãri. �Plouã în cuvinte�
în poezia lui Gheorghe Dobre, plouã de Sus, plouã
ºoptit ºi picãturile devin cântec. Durerea, duferinþa,
date spre cunoaº tere, devin bucurie.

   �Ce cãutare! ºi/peste toate/Doamne/cât cer!�
   Cu lumina dinãuntru, din adâncurile sinelui,

întrezãrind lumina Cerului. �Trecere ºi  petrecere/
Fericit  cel ce se t rece�. ªi totuºi�, �Nelãmuri tã
tristeþe� �

   Întoarcere la Buddha?
Elena CÂRJAN

Nota poetului : E întoarcerea la sine. Adicã la
NIMIC. Dar poate cã sursa tuturor necazurilor din
lume este, de fapt, licoarea care asigurã existenþa
omenirii, greºeala fiind motorul  care ne duce în toate
direcþiile, adicã ne þ ine vii.

 ...când nu gãsesc subiect, scriu despre orice... noroi,
ploaie , þigani, mizerie, a bsol ut orice nimic,cã utându-i
fiecãruia rostul...

Mi-am amintit, fãrã sã vreau(deºi nu consider asta decât
o întãmplare planificatã) ,un fragment dintr-un basm, e drept,
citit demult, dar aparent normal, �Ivan Turbincã�. Cel de
Sus cautã sã ofere tuturor naþiilor de pe pãmânt câte un dar.
Înþeleg de aici cã toate îºi au rostul lor pe lumea asta. Absolut
nimic nu poate fi considerat întâmplãtor, asta din moment
ce, mai devreme sau mai târziu, orice întâmplare îºi aduce
contribuþia în derularea alteia, de naturã pozitivã ori, doamne
fereºte, nu.Sunt foarte multe chestii ciudate în sfera asta.
Mã refer aici la cea care se vede de pe lunã desenatã în
albastru ºi verde. Revin. Ciudat de multe ciudãþenii. Eu unul,
spre exemplu, trãiesc o stare incredibilã �doar� gândindu-
mã cum ar f i fost dacã n-ar fi existat nimic. Dacã nu existau
viaþa, aerul, noroiul, ploaia, þiganii...Nu am gãsit niciodatã
rãspunsul, însã am retrãit de fieca re datã acelaºi spasm
manifestat printr-un gol în stomac ºi o e moþie zvâcnind
sesizabil în piept. Nu înþeleg de ce, dar prefer sã cred cã
toate întâmplãrile sunt planificate. Existã pe lumea asta
oameni care-ºi pun întrebãri. Mii de întrebãri inutile,  zilnic.
În mod normal, un chin. Aparenþele înºealã. Aceia nu-s decât
genul de oameni cãrora le plac e sã plângã. Altã chestie
ciudatã. Da r aic i am gãsit mot ivul. Norocul. Numai
persoanele norocoase preferã terapia fericir ii prin lacrimi.
Mai pe înþelesul �poporului� trebuie sã ai ceva �bulan� sã
poþi plânge fericit. Înainte de asta însã - cãci trebuie sã existe
ºi un �dar� - acei oameni suferã chinuiþi de întrebãri ºi gânduri
absurde, nimicuri pe care þi ei le considerã amuzante. E una
din legile naturii. Ale firii. Aceea cã trebuie mai întâi sã suferi
mult pentru a te putea apoi bucura pe deplin. Am auzit undeva
o vorbã, nu mai reþ,in exact unde, dar tare mã bucur cã n-am
uitat-o. Cineva zicea, rãspunzându-ºi la întrebarea �de ce
nu existã decât fericire?�, cã dacã n-ar  exista tristeþe nu am
ºti sã ne bucurãm. Adevãr profund. Tristeþea ºi fericirea, mai
precis binele ºi rãul sunt încã de la facerea lumii încoace
douã variabile indispensabile una celeilalte. Fãrã rãu nu existã
bine ºi punct. E un tipar clasic dar ptiu drace! cât de ciudat
acela dupã care se fac legile f irii. Cele ce hrãnesc mecanismul
tâmpit al acestei lumi. Alþii, cei pe c are-i înspãimântã
moartea, se autoliniºtesc conchizând cã �dac-am trãi toþi n-
am mai avea loc pe pãmânt�. Unii îi considerã egoiºti ºi
cretini. Eu îi numesc �oameni deºtepþi�. Nimeni nu s-a mai
întors �de dincolo� - asta din câte cunosc -  aºa cã n-ai cum
sã ºtii dacã existã aºa ceva, decât dacã �încerci�. Eu însã nu
mã grãbesc.

Înainte de urmãtoarea idee pot afirma - pentru ca voi sã
nu mã c ontestaþi mai apoi - cã sunt un patriot convins.
Fanatic. ªi-acum, ideea. Pe lumea asta existã câte douã feluri
de fiecare. Proºti sau deºtepþi. Optimiºti dar ºi pesimiºti.
Norocoºi ºi ghinioniºti. Eu am mai descoperit una. Existã
douã tipuri de �oameni� sau de naþiuni. Luaþi-o cum vreþi.
Românii ºi restul. De ce spun asta? Pentru cã dacã nu ai
�norocul� de a te naºte roman, atunci gãseºti posibilitatea
de a alege. Ori eu m-am nãscut român. Aºadar nu pot fi decât
pesimist. Mai ciudat e cã am gãsit asta drept un noroc chior.
Sau poate mã înºel opinând cã realismul poate f i sinonim cu
pesimismul. Mai sus afirmam fãrã dubiu ceva dubios. Cã
existã pe lume o pereche pentru orice. Aºadar, închizând ºi
punctul �firea omului� cred cumva cã optimiºtii sunt indi-
spensabili pesimiºtilor  ºi invers. De multe ori e nevoie de
rãbdare, calm ºi tristeþe pentru a tãia elanul, cãci, nu-i aºa,
graba stricã treaba, dar la fel de adevãrat e cã deseori e nevoie
de avânt, afront ºi curaj pentru a depãºi teama. Dau fãrã sã
vreau buzna în altã problemã. Nu are grad, dar dacã ar fi sã-
i caut ar fi unul mai mare de 3. Frica ºi curajul. Nu mã refer
aici la pumn, ultimul ºi cel mai josnic drum în afirmarea
caracterului, vorbesc despre frica sau curajul ca moduri ale
abordãrii vieþii. Ale problemelor ei. Nu vreau sã f ilozofez
prea mult, aºa cã vã îndemn s-o luaþi ca atare, dar sã f iþi
fericiþi cã existaþi. Aºa cum sunteþi. ªi sã nu doriþi sã vã
schimbaþi.

....pânã una alta, nu mã pot declara decât foarte fericit cã
am avut norocul de a da peste un ghinion imens(mã refer la
treaba cu plânsul fericit ce precede întrebãrile chinuitoare)...

....regret doar cã nu i-am apucat pã� nea� Nicu� ºi pã�
nenea Iancu...

....despre asta rãmâne de vorbit mult ºi bine, nu-s eu în
mãsurã, deci mã dau la deoparte...

....aºa cã �sã se revizuiascã primesc, dar sã nu se schimbe
nimica� - mã refer aici la legile alea ale f irii despre care tot
trãncãneam mai sus...

 Marius Gîrlaºiu-elev clasa a 11-a B, Liceul Teoretic
�Grigore Moisil� Urziceni

Legile firii
motto: absolut n imic nu-i în tâmp lãtor pe

lumea  asta nedreap tã
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Pentru cine ar citi acest articol ºi
nu are habar de cuvântul HELIS, titlul
ar duce cu gândul în altã parte�

Participarea mea la SALONUL DE
CARTE mi-a folosit mult, ºi iatã de ce.

Am întâlnit câþiva prieteni: pe taciturnul Dobricã ºi pe
logoreic ul lui pri eten ca re a  rata t muzic a, dar nu ºi
comunicarea. Voi recunoaºte cã are har de oralist ºi atitudine
de prieten cald ºi generos.

Îmi va face plãcere sã-l revãd, dar obligatoriu în compania
lui Dobre Gheorghe, altfel îi scade valoarea.

Am constat încã odatã cât de mult doresc oamenii sã fie
ei primii ºi mai ales cã în orice împrejurare ei sunt cei mai
importanþi. Cazul cu VIOLENÞA, care devenise chiar  o micã
demonstraþie de violenþã în cadrul unui SALON DE CARTE.

O acþiune foarte reuºitã, cu o directoare de bibliotecã
distinsã în public ºi harnicã în acþiune conform programului
pe care l-am citit ºi l-am discutat în vederea chemãrii mele
acolo încã o datã, pentru care îi mulþumesc.

Am spus lui Gheorghe Dobre cuvintele sincere�aº dori
sã scrii mai mult�ºi am fãcut-o în public, pentru cã el, Dobricã
al lui ºi al nostru, este, contrar  vigorii unor gesturi, un mare
timid ºi poate ºi de aceea un mare poet ºi nu numai. O
exemplif icã e xcelentul articol FRAGMENTE, care face
demonstraþia cã avem în �dir ijorul� Helisului ºi un mare
ziarist.

Am vorbit cu el doar câteva cuvinte. Nu era nevoie de
mai multe. Eu cu Gheorghe Dobre am comunicat în lunile
scrierii cãrþii lui cât nu comunicã alþii într-o viaþã întreagã.
Iatã de ce doresc ca el sã scrie mai mult, pentru cã orice
cuvânt scris este o piatrã tare, o urmã, un hotar care este doar
al lui.

Reþin din ace st articol :� AU VOIE SÃ MINTÃ CU
NERUªINARE, PENTRU CÃ MINCIUNA A DEVENIT
DECLARAÞIE POLITICÃ�. Iatã vigoarea de care vorbeam,
Dar ºi demascarea pe faþã, bãrbãteºte, a unei stãri de fapt a
unei pãrþi a clasei noastre politice, pe care nu avem nici-un
motiv s-o mângâiem, cu excepþia unor falºi ziariºti, angajaþi
sã facã slujba lor mincinoasã ºi sã dea cu tãmâie.

Mi-a plãcut ºi titlul FRAGMENTE, care mi-a sugerat
ideea de a þine aceastã cronicã pe bucãþi de texte care meritã
reþinute:

Din Nicolae Stan, excelentul demers de iluminare ºi
cuvintele din Marquez: �viaþa nu este cea pe care ai trãit-o,
ci aceea pe care þi-o aminteºti spre a o povesti�. Mã regãsesc
perfect în aceste cuvinte. Dar ºi în TRILOGIA RÃTÃCIREA,
în aceste cãrþi pe care scriindu-le mi-am salvat viaþa.

Articolul celor doi Buzu, Creola ºi Vitalie, ne duce cu
generaþii în urmã ºi ne demonstreazã convingãtor cã unii
dintre cei ajunºi în fruntea instituþiilor, ºi ieri ºi azi, au o
adevãratã ºtiinþã în a-ºi forma�cirezi de bovine�. Excelentã
asemãnare între adverbele de timp �Ieri �ºi Azi�.

Ne obositul nostru Titi D amian (mi-a l ipsit ie ri ,
01.10.2007, de la SALONUL DE CARTE), m-a bucurat cu
o nouã cãlãtorie în lumea cãrþilor cu acest excelent eseu �O
f loa re  rarã (ge orgianã), printre  poeþi i români: Za ira
Samharadze, din c are fragmentez:c uvintele lui Cinghiz
Aitmatov, unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii(O ZI
MAI LUNGÃ DECÂT VEACUL, ce carte!) .Cel care scria
acum 30 de ani în LITERATURNAIA GAZETA cu lacrimi
de sânge cã nepoþii lui nu mai vorbesc în limba chirghizã, ci
în cea a marelui imperiu sovietic.�Nu e cu putinþã sã duci cu
tine patr ia, poþi sã duci numai dorul, cãci dacã ai putea sã
cari patria în spate, ca pe un sac, ea n-ar preþui nici douã
parale.�Mulþumesc, dragul meu Titi Damian.

 Un poet necunoscut mie, MARIUS STAN, ocupã cu
justificatã distincþie pagina 5.Din care reþin Maria Magdalena,
o declaraþie de iubire, acea singurã iubire care ne mântuie.
Dar ºi aceastã strofã care învolbureazã gândul ºi purificã
sufletul:�N-aveþi teamã, le zice,n-aveþi grijã de nesfârºire/
Ceasurile vor bate în urmã mai clar, poate mai des/Cea care
a trecut  e abia ziua de mâine/Ziua de azi nici mãcar n-a
cãpãtat înþeles./�ªi gândul meu fuge la o cãrþulie care m-a
marcat cu 40 de ani în urmã, AMINTIRI DESPRE VIITOR.

Despre TRISTEÞEA CUVÂNTULUI CA STARE DE
GRAÞIE am o vorbã de mulþumire pentru cel care a publicat
materialul, cu un profund regret cã cel despre a cãrui carte
am scris nu a apucat sã citeascã. El ar f i înþeles cel mai mult
din ce am vrut eu sã spun ºi în mod sigur chiar mai mult
decât mine. Pe pag. 7 trei portrete, unul al lui Costel Bunoaica
îmi transmite energia blândã a altui poet mare din urbea
Slobozie i, c are  mi-a st at alãturi î n orele  petrecute la
SALONUL DE CARTE ,un poet dublat de un om cu o
distincþie aparte din care citez: �poate nepãsarea/cu umbra

CU OCHII PE HELIS (O NOAPTE CU EA)

Aurel  Anghel

prostituatã pe gard/poate sãrutul pãtat de atâta strigare/ori
poate visul ca o dimineaþã distratã�(3), mã scutesc de orice
comentariu în susþinerea aprecierilor de mai sus.

Ion Cioranu, necunoscut mie, mã determinã sã zic :�câtã
poezie, atâta necunoaºtere�.Reþin La udã  zilei, din care
citez:�nimic mai insidios/sã înlocuieºti un adevãr/cu o frazã
din Hegel��, este sã recunoaºtem o maximã axiomaticã.

Vasile Panã, tot necunoscut, cu un fragment de prozã,
care anunþã un prozator cu condei unic ºi bine ascuþit. Un
prozator de o originalã reverberaþie contemporanã, citez:
episodul cu petrolul din fântânã, cu bomboanele ca rest ºi
monedã de schimb sunt nu doar veridice. Ele sunt texte din
viaþa ce clocoteºte superb lângã noi.

Despre UMBRA NEªTIUTEI am scris deja ºi voi trimite
un material separat.

Titi Damian cautã sã iasã din Fag, dar  tare mã tem cã se
va întoarce tot acolo.

Suplimentul l-am citi cu un sincer regret cã nu am fost
ºi eu acolo, eu cel care uitã tot mai des, tot mai des ºi tot
mai dureros cine i-a fost cel mai bun prieten-Vioara, despre
care tocmai a m scris o prozã  scurtã, MI S-A FURAT
VIOARA.

REVISTA HELIS ca ut ã ºi gã seºte neî nc etat  noi
colaboratori, cum este ºi distinsul domn Marian ªtefan, ale
cãrui articole ne bucurã ºi ne completeazã goluri din cultura
personalã, formatã din motivele ºtiute de toþi cu beduri
numeroase precum memoria calculatorului meu personal,
din care a dispãrut ºi ce scrisesem despre Florin Ciocea, pe
care îl voi citi ºi scrie în curând.

Ion Tilea ne trimite în trecut cu un consistent ar ticol
despre CONS ERVATORISMUL ROMÂN ESC ªI
PROBLEMA INDEPEN DENÞEI ÎN  CO NTEXTU L
CRIZEI ORIENTALE, dar ºi în viitor. Cu promisiunea din
paranteze(continuare în numãrul viitor).

Încã un nume lipsã din dragostea mea pentru poezie-
PETRUÞ PÂ RVESCU. Scrie re a cu majusc ul e e
semnificantã. Poem neterminat e o demonstraþie de poezie
adevãratã ºi mai ales dureros de sincerã, scrisã eseninian:�
fiþi pregãtiþi/dragii mei/într-o zi poate-am sã scriu poemul
acesta/f iþi pre gãtiþi/vã previn de pe -acum/nici un scut
deasupra mormintelor/din când în când/doar o mânã albã
înflorind deasupra !.../�Pe mormântul lui Esenin zilnic
grãmezi de f lori proaspete.

Iatã, domnule Gheorghe Dobre, Redactor ªef, cu ce vã
ocupaþi, ºi de ce alergaþi necontenit de la o lunã la alta ca
poezia ºi gândul cel bun, în carnea ºi osul trupului numit
cuvânt, sã aparã , sã fie citit, sã fie admirat ºi înjurat
deopotrivã. Sã nu avem iluzii. Sã f im conºtienþi cã verbul a
mârâi de la interjecþia cunoscutã e încã o realitate. Cei care
apar des sau prea des se bucurã. Cei care nu au loc, indiferent
din ce motive, mârâie, dar ne vom aminti un uzat proverb:
�Câinii latrã ursul trece�.

Pagina de istorie despre judeþul Ialomiþa ne mai pune
un rând la cultura noastrã neenciclopedicã. Cristina Radu
face o demonstraþie cum ºi de ce poþi iubi o carte dar ºi un
profesor-scriitor. Codrin cel Mare sã mai aºtepte , iar
Valentina Mihaela Ghinea sã mai scrie, 2 este un poem mi-
cro-eseu, care ar putea deveni chiar o carte.

Am citit ºi scris în ordinea publicãrii autorilor în revistã.
Florin Ciocea, cel de la pag.14, cu ÎNTÂLNIREA ºi MORÞII
NOªTRI, poate sta oricând pe primele pagini.Vasilicã nu e
doar o schiþã de personaj, e chiar un om, zugrãvit cu deosebit
talent de acest fost cãlãtor pe mãrile ºi oceanele lumii.

Imaginea calului de lângã o apã mare este chemare în
trec ut, m-am dus lângã Piciu, calul meu personaj din Casa
din vis.

Iatã o alergare pe câmpia Helisului cãlare pe Piciu, cu
opriri la atâtea oaze cu verdeaþã într-o noapte când am stat
lângã ea ºi am iubit-o.Revista noastrã.

Dar ºi o lipsã, a unuia dintre prietenii mei, atât de la
SALONUL DE CARTE cât ºi din revistã, Anghel Machedon
Piºcu , cãruia îi datorez mult. Confirmarea mea în ipostaza
de cocor. Întoarcerea Cocorului, în curs de apariþie, i se
datoreazã. ªi Galeria în care apare ca personaj colocutor,
de care am avut nevoie sã duc la bun sfârºit textul cãrþii.

Închei cu un text,dictat recent la telefon de Gheorghe
Iova , cãruia  i -a m sc ri s o c arte, ÎNTEMEIEREA
TEXTULUI:�Eu, cel de azi, am fost purtat peste tenebre de
cocor. Lui nu i-a fost ruºine sã ia un ºarpe drept dragon.� LI
HE, 790/816, text scris la vârsta de ºapte ani în poezia
TRECE RÃDVANUL.

Iar eu închei periplul meu printre cuvintele Helisului,
îmbogãþit cu nume noi, cu speranþe ºi cu bucuria cã regele
cuvintelor este cel  SCRIS cu DRAGOSTE. (continuare în pagina 14)

PRIVINDU-NE  ÎN
OCHI� PRIN EUROPA

         Moto:  � A avea � ce mizerie,
                      A fi  � ce nefericire!�
                                        (Nichita Stãnescu)

Cred cã românul are vocaþia cãlãtoriei. Cã nu
a avut posibi litatea s-o facã atunci când º i cum
ar fi vrut-o, as ta e al tã poveste. Acum, slavã
Domnului , vânzoleºte þara ºi lumea de la Est  la
Vest, de la Sud la Nord, fãrã prea mari  restricþii �
în afarã, desigur, de bani. Cãlãtoreºte cum poate
ºi cu ce poate:  cu maºina personalã, cu autocarul,
cu microbuzul, cu trenul , cu bicicleta, cu avionul,
chiar ºi  cu elicopterul. Cine-l mânã încoace ºi
încolo, nu-i greu de aflat:  fie interesul,  fie
afacerile, fie un fel  de snobism sau, pur ºi simplu,
sã-ºi  câºtige existenþa. Cãlãtoreºte însã ºi din
plãcerea de a vedea lumea. Vrea sã vadã ceea ce
n-a vãzut, dar de care a auzi t; vrea sã mãnânce
ceea ce n-a mâncat, de care îi e poftã; vrea sã
gãseascã ceea ce n-a gãsit, dar de care îi este drag;
vrea sã-ºi confrunte imaginaþ ia cu real itatea de a
vedea lucrurile aºa cum sunt .

Între mu lþ ii  români mânaþi de plãcerea
(costisitoare!) de a cãlãtori  mã numãr ºi eu, ºi
asta o fac de mai  bine de 30 de ani. Microbul
cãlãtoriei cred cã l-am �împrumutat�, de la o fostã
profesoarã, ital iancã de origine. Venea uneori  în
locul  soþului la orã ºi, nefiind în special itate, ne
povestea�, iar imaginaþ ia mea se înfierbânta.
Cum ieºea din clasã, visul meu se destrãma. �Cine
ºtie dacã voi reuºi vreodatã� banii�!�, oftam
vãzându-mi liniºtit  de ale mele.

ªi totuºi,  ceea ce era sã se întâmple, s-a
întâmplat, adicã mã numãr ºi eu printre cei care
�vânzolesc� þara ºi lumea. Cãlãtoresc de prin anii
80, dar mãrturisesc cã am fost un egoist, þinând
doar pentru mine ºi apropiaþii mei experienþa.
Ideea sã scriu despre ce-am vãzut , mi-a venit doar
dupã ce, în vara aceasta, cineva m-a întrebat : �Pe
unde ai mai fost?� �La Paris��, i-am rãspuns eu
aproape indiferent. Atunci mi-am dat seama, cã
la plecare, deºi mai fusesem spre Occident, îmi
propusesem sã vãd Eu ropa,  altfel,  cu  ochii
deschiºi, adicã ai unui român care sã nu stea toatã
ziua cu gura cãscatã spre fel ºi fel de minunãþii,
exclamând �Mã, ãºtia, ai dracului  mai  sunt!�, sau
�Vai de noi, ce în urmã mai suntem!�. Mi-am
mai propus ca, la întoarcerea în þarã, s-o privesc
cu ochii strãinului care intrã pentru prima datã
pe la Nãdlac. Voiam sã vãd �cum sunt ei�, vis-a-
vis de �cum suntem noi�, adicã sã urmãresc (mai
ales!) elemente ce þin de civi lizaþia strãzii. ªi am
gãsi t, cãutând nu minunãþia, ci �banalul�.

Sã vã povestesc�
Mã aflam într-o duminicã dupã amiazã într-un

prea liniºt it parc din Berlin, unde mã plimbam
împreunã cu soþia admirând nu numai un frumos
apus de soare, ci mai ales o fântânã artezianã care-
ºi trimitea ºuvoaiele spre înal tul cerului, într-un
spectaculos joc de balerine. Urmãream fascinaþi
miºcãrile �dansatoarelor� în ritmul unei simfonii
de Beethoven care ieºea parcã discret, de sub toþi
copacii din jur, într-un ritm cât mai alert sau mai
lent , când mai  tare, când mai  încet, þin ând
companie ºuvoaielor care se ridicau, se coborau
sau se înclinau într-o parte ºi în alta dirijate de o
imensã mânã nevãzutã. La un moment dat, pe

Titi Damian,
Liceul Teoret ic�Grigore Moisil�, Urziceni
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Odinioarã a ºe zat aproa pe de malul stâng al râului
Ia lomiþa , apoi strãmutat la est de Balaciu, astãzi inclus la
acest din urmã sat, Piteºteanu sau Pitiºteanu este  amintit
astãzi doar în legãturã cu Mãnãstirea Adormirea Maicii,
întemeiatã în jurul fostei sale biserici. Un sat dispãrut (doar
parohia Piteºteanu mai existã  oficial) , dar cu o istorie
frumoasã, legatã de boierii întemeietori ºi de o ctitorie a lor.

Balaciu apare atestat prima datã la 15 iunie 1593, într-
un hrisov al voievodului Alexa ndru cel Rãu, care întãrea
Mã nãstir ii Colentina moºiile Curãteºti, Cornã þeani ºi
Bãlaci, cumpãra te mai devreme  de fostul mare logofãt
Dan Danilovici ºi dãruite mãnãstirii amintite 1 .Voie vodul
Radu Mihnea întãrea ºi el, la 17 aprilie 1613 moºia Balaciu
ace leiaºi mã nã stir i2 , alte  cãrþi domne ºti din secolul al
XVII-lea  c onfirmând dona þia amintitã. Un hrisov al
voievodului Constantin Brâncovea nu, datat 27 aprilie
1697, amintea prima datã moºiile ,,din lungul Ialomiþe i,
ce se cheamã Balaciu de Sus ºi Balaciu de Jos�3 . Numite
dupã cum erau aºezate  faþã de râul Ia lomiþa, cele douã
trupuri ale moºie i Balaciurile ave au sã f ie sub diverse
stãpânir i boie reºti, învecinâ ndu-se  dinc oace  de râu cu
moºiile mã nãstirilor Sfâ ntul Gheorghe Nou din Bucureºti
ºi Cãldãruºa ni, ia r dinc olo de râu, cu moºiile moºnenilor
din Crãsani ºi Raºi, precum ºi cu moºia Cervenia (Copuzu)
a Mãnãstir ii Cãldãruºa ni.

Cãtre anul 1800, în pãrþ ile Balac iului au de ve nit
propriet ari boi erii Pi teºt eanu, ori gi nari din pã rþ ile
Argeºului, dupã cum îi arãta ºi numele neamului lor. Trupul
de moºie Ba laciu de  Jos, aºezat între drumul de poºtã
care lega Urzice nii de Sloboz ia  ºi a lbia râului Ialomiþa ,
avea sã fie numit la început Odaia Piteºteanului. Cu privire
la înce puturi le bi se ric ii di n Pite ºteanu, un me moriu
întocmit în anul 1929 de cãtre protosinghelul Epifa nie
Crãciun, primul stareþ al Mã nãstirii Balaciu, me nþiona
cã,,s�a clãdit acum 200 de ani de foºtii proprietari din
acea  localitate -Pite ºtea nu- rãz eºi din timpurile ve chi� 4 ,
arãtându-se  aºadar cã satul exista dinaintea anului 1750.

Boierii amintiþi înte meiaserã pe moºia  lor adã posturi
pe ntru vite, aºa-numitele ,,coºare � sau ,,odãi�5 , care aveau
sã constituie  nucleul viitorului sat. Cu numele  arãtând, pe
de o parte, modul de  întemeiere, iar pe de  a ltã parte, fa-
milia  primordialã întemeietoa re, Odaia Piteºte anului sau
Odaia Pitiºteanului a  fost în secolul al XIX-lea o a ºez are
în primul rând de crescãtori de anima le, apoi de agricultori,
clã caºi. Satul apare  menþiona t prima  dat ã pe ,,Ha rta
judeþului Ialomiþa 1827�, ca învecinat c u Fundu Crãsani
ºi Sãrãþeni, satul Balaciu propriu-zis nefiind amintit. Harta
rusã din 1835, r idicatã din teren în anii 1828-1829 a ratã
satul Odaia Piteºteanului cu 25 de gospodãrii ºi bisericã,
învecinat la  vest cu Fundu Crãsani, la est cu Sãrãþeni, iar
la sud, dincolo de râu, cu satele  Va du Petros, Crãsani
(Torcãtura)  ºi Raºi; Bala ciu propriu-zis iarãºi nu apa re ºi
nici Copuzu6 . În anul 1831, ,,Extractul de  suma pluga rilor
ºi muncitorilor locuitori prin sa te sub rãspundere a de
capitaþie�, public at în ,,Anale le parlamentare � ºi socotit
primul tablou complet al aºe zãrilor ialomiþene, aminteºte
satul ,,Odaia Piteºte nci� din plasa Câmpului, înve cinat
cu satele Fundu Crãsani, Sãrãþe ni, Vadu Pe tros, Crãsanii
de Sus, Crãsanii de Jos ºi Raºi; iarãºi Balaciu propriu-zis
nu apare  menþionat7 . Harta ,,Districtul Jalomiþa�(1864) a
maiorului Dimitr ie Pappa zoglu, inspira tã în bunã parte
din ediþiile hãrþii ruse, loca lizeazã corect ,,O daia�, cu 38
de locuitori, dar  îi spune ºi ,,Protop.�8 , c onfundând-o c u
Odaia Protopopului, a ºez atã de  fapt la sud de râ u, aproape
de Sãpunari ºi Lehliu.

Odatã cu prima organiza re comunalã a þãr ii, în anul
1864 s-a constituit  comuna rura lã Ba lac iu de  Sus,
cuprinzând satele Balac iu de Sus (Bala ciu propriu-zis) ºi
Balaciu de Jos, fostul sat Odaia Piteºteanului, numit încã,
popular, Pite ºtea nu sau Pitiºteanu. În anul 1872, comuna
Balaciu de Sus cuprinde a satul omonim, Bala ciu de Jos,
Sãrã þeni ºi Fundu Crãsani. În anul 1892, comuna Bala ciu
cuprindea sa tul Ba laciu de Sus ºi cãtunul Balac iu de Jos
ºi a parþinea de plasa Câmpului, cu reºe dinþa la Urziceni.
Dupã o nouã aranjare a judeþului, în anul 1896, comuna
Balaciu a fost inclusã la plasa Balta-Ialomiþa ºi cuprindea
satul Balaciu ºi cãtunele Balaciu de Jos ºi Cranþoº, ultimul
în plin câmp, la nord de Bala ciu. Din anul 1901, comuna
a trecut la plasa Lehliu, iar în anul 1904 a devenit reºedinþã
a plã ºii Balaciu, care mai cuprindea ºapte comune, de la
Malu pânã la Cãzãneºti. În a nul 1905, comuna e ra inclusã
la plasa Armã ºe ºt i ºi avea douã sa te, Bal aciu de Sus
(Balaciu) ºi Balac iu de Jos (Piteºteanu) 9 .

 SATUL  PITEªTEANU
FILE  DE  MONOGRAFIE (I)

Evoluþia istoricã a satului numit O daia Piteºteanului,
apoi Bala ciu de Jos, apoi Piteºte anu sau Pitiºteanu, a fost
legatã de  la începuturile  sale  ºi pânã  cãtre anul 1900 de
boierii Piteºte anu, ca proprie ta ri ai moºiei, întemeie tori
primordiali ai sa tului ºi ctitori ai bisericii parohiale. În
primele decenii ale secolului al XIX-lea, moºia Pite ºteanu
aparþinea lui Ne acºu Piteºteanu ºi soþiei sale, Ecate rina ,
ctitori ai bisericii pa rohiale Adormirea Maicii Domnului,
înt re a nii 1821-18411 0. F ii a c est ora , Ma ta che  ºi
Constantin, au fost dregãtori ai judeþului, primul a vând
ra ngurile de conþepist, pitar (în 1850), a poi serdar ( în
1856)1 1. Consta ntin a avut rangurile de pitar ( în 1842),
serda r (în 1850) ºi pa harnic (în 1856) 1 2 ºi a de þinut
func þiile de subocârmuitor al plãºii Câmpului (în 1852) ºi
ocârmuitor (pre fect) al judeþului Ialomiþa, în anul 18581 3.
Soþia  sa, Maria , a refãcut în a nul 1869, dupã moartea
soþului sãu, bise ric a de  moºia Piteºte nil or1 4 . Boie rii
Piteºteanu aveau sã îngrije asc ã de ctitoria lor mai multe
decenii, înzestrând-o ºi cu numeroase odoare ºi cãrþi de
cult , intra te a poi, f iresc , î n pa tri moniul Mãnãsti rii
Piteºteanu sau Balac iu. Între a ceste a, se remarcau:Triodul
(1731),Minei (1776),Penticostar (1789), Cazanie (1780),
Evanghelie (1810) 1 5º.a.

Dupã moartea  lui Const antin Pit eºte anu,  moºia
Piteºteanu sau Ba laciu de Jos a trecut în proprietatea
urma ºilor sãi, care au înstrãinat o parte din ,,trupurile�
moºtenite . În anul 1905, la Balaciu de Jos aveau moºie:
Alexandrina Piteºte anu, 940 ha teren arabil; N ic u Bratu,
920 ha teren arabil ºi 20 ha  islaz ; Maria Grãdiºteanu, 1460
ha teren arabil, 18 ha islaz ºi 63 ha pãdure ; Luca D.Zissu,
110 ha teren a rabil.

 Prof.Drd.ªTEFAN GRIGORESCU
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lângã banca noastrã a t recut o bonã împingând
uºor un cãrucior cu un fel de platformã de pe care
au coborât câþ iva copilaºi, feti þe ºi bãieþei, cam
de trei-patru aniºori. Desigur cã, odatã coborâþi,
s-au îndreptat direct spre marginea bazinului  ºi
fãceau cam ce fac toþi copiii  din lume în astfel de
situaþii: se stropeau, se îndepãrtau, se apropiau,
se înveseleau.  Bona nu dãdea semne sã se
enerveze sau sã se supere, dupã cum ne-am fi
aºteptat, lãsându-i în voia lor. Dupã vreo jumãtate
de orã de zbenguialã, îºi ia platforma, îi strigã ºi
porneºte, iar copiii  se grãbeau s-o ajungã din
urmã. Am rãmas miraþi când, la un moment dat,
femeia a scos  o coalã de hârtie din poºetã ºi a
început s-o rupã în mici bucãþele, aruncându-le
împrejur. Ce le-o fi spus pe limba ei, nu ºt iu, dar
îi vãd ºi acum pe micuþi cã încep, meticulos ºi
conºti incioºi, sã adune fluturaºii de pe jos ºi sã-i
ducã spre un coº din apropiere. Încã, unul mai
dolofan, n-avea prea mult �curaj� sã se plece, îi
venea cam greu, dar nici bona nu-l slãbea din ochi,
îndemnându-l pe l imba ei. ªi-au fãcut treaba ºi
au dispãrut pe una dintre aleile parcului�

�Mai þ i-aduci aminte de în tâmplarea
asemãnãtoare din metroul din Moscova?� am
auzi t-o pe soþia mea. Fireºte cã-mi aduceam
aminte. Fuseserãm cazaþi la un hotel din afara
oraºului  ºi trebuia sã ajungem cu metroul . În
parantezã, fie spus, oricui cãlãtoreºte cu metroul
din Moscova, sigur cã îi  este dor de el.  Artã
monumentalã în toatã regula! Era seara, destul
de târziu. Lume puþinã în compartiment. În
dreapta noastrã, doi tineri, o fatã ºi un bãiat cam
de ºaisprezece - ºaptesprezece ani, iar pe bancheta
din faþa lor doi bãtrâni � soþ ºi soþie � bãnuiam
noi. Tinerii au ºoptit ce ºi-au ºoptit, se sãrutau
discret, oarecum ruºinaþi, iar noi ne fãceam cã
nu-i  vedem. Au tot frunzãrit o revistã ºi, când sã
se ridice, au mototolit-o, aruncând �cocoloºul�
sub banchetã. În momentul acela, bãtrânii, pur ºi
simplu, au luat foc ºi-i dondãneau pe l imba lor
cu glasuri  rid icate, arãtând cu degetul  sub
banchetã. Se uitau ºi la noi, neºtiind cã suntem
strãini, de parcã ar fi vrut sã ne cearã sprijinul,
din priviri. Tinerii, n-au avut încotro; de gura lor,
de ruºine, au pus �cocoloºul� la coº . Au trecut pe
lângã noi cu capetele plecate, cu obrajii arzându-
le de roºii ce erau. Liniºtea s-a aºternut apoi peste
tot vagonul. N-am comentat, doar am oftat, ca ºi
la Berlin, mai  târziu�

Ieri dimineaþã, o ºtire cititã într-un ziar de-al
nostru m-a fãcut sã-mi aduc aminte ºi sã pun cap
la cap  cele douã întâmplãri la care fusesem
martor, având între ele distanþa de 20 de ani  ºi de
mai bine de 4000 de km. Cel  mai  aglomerat ºi cel
mai curat oraº  din  lume,  Tokyo, renunþã la
coºurile de gunoi . Argumentul  era, pentru mine,
nãucitor. N-aveau ce face cu ele�

N.B. O statis ticã naþionalã es te extrem de
alarmantã. Mai bine de douã milioane de români
au plecat  temporar sau definitiv din þarã, mulþi
cu familii cu tot. Sã fie doar dorinþa de a câºtiga
un ban mai repede? Încep sã mã îndoiesc, întrucât
ºi în România este cãutatã ºi plãtitã din ce în ce
mai bine forþa de muncã. Nu cumva românul mai
aleargã ºi  dupã un dram de liniºte ºi de civi lizaþie,
necesare în scurta sa viaþã? O propoziþie a unui
grec de acum vreo douã mii de ani, Babrios, mi-
a dat  rãspunsul: �Casele ºi oraºele devin pustii
când cei care le conduc fac prost aceastã treabã.�

(urmare din pag. 13)

PRIVINDU-NE  ÎN OCHI�
PRIN EUROPA
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ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (III)

Drumul prin aeroportul vienez nu se mai
isprãveºte, zeci ºi zeci de magazine tentante
te atrag în inter iorul supraabundent sã-þi
goleascã buzunarele, contul din bancã, vreau
sã spun, dar, spre stupoarea mea de bãiat
acomodat cu sãrãcia lustruitã a comerþului
mioritic, nimeni nu le calcã pragul din habar
n-am ce motive  te ribile. Librãr iile  sunt
încãrcate, tomuri voluminoase, umf late,
împachetate în cele mai colorate coperte abia
aºteaptã sã-þi sarã în braþe la niºte preþuri,  cred
eu, penibile, de câþiva euro. Grupuri vesele
de stewardese blonde, înalte, muºchiuloase
ca niºte fete antrenate cu halterele merg în
mare vitezã, se salutã gãlãgios cu alte mici
stolur i în aceeaºi uniformã, or i trec
nepãsãtoare dacã  îmbrãcãmintea diferã,
bine înþeles, unele sunt colege le de  linie
aerianã, celelalte sunt concurenþa, dar toate
la un loc  alcãtuiesc o paradã a modei cu
veºminte  pe  cât de pitoreºti pe atâ t de
elegante. Cu ochii dupã bucuria viitoarelor
zburãtoare prin avioane, posesoare a unor
picioare baudelairene, cu ºolduri de aceeaºi
calitate, cu niºte sâni dresaþi sã impresioneze
imaginaþia cãlãtorilor la  drum lung, m-am
pomenit în faþa minunii: iatã poar ta  de
îmbarcare spre Hamburg! Îi cãutam numãrul
de nu ºtiam câtã vreme, pentru cã litera i-o
gãsisem încã de la debarcarea din avionul de
Bucureºti ºi o urmãrisem cu tenacitate. Cât
timp trecuse de când rãtãceam pe cel dintâi
drum spre Vaterland?  Nu aveam ceas sã
verific, însã, dacã mã gândeam cu temeinicie,
�Vater� însemnând inclusiv Ta tãl Ceresc,
aºadar mã aflam în Þara lui Dumnezeu, unde
numai neisprãviþii se rãtãceau.

Îmbãrbãtat de aceastã idee salvatoare, în
faþa porþii de îmbarcare, dincolo de lãþimea
holului, îºi deschidea gura o încãpere uriaºã,
cât sã înghitã câteva duzini de strunguri în
întrecere proletarã, plus o mie de textiliste
fruntaºe, cu panourile de onoare cu tot. Ce sã
se gãseascã într-o astfel de cavernã nemþeascã,
având în vedere cã peºtera lui Ali Baba îºi
îngroapã dimensiunile numai într-o poveste
arabã de pãcãlit copiii? Atras de miraj, am fãcut
în grãbitã vitezã paºii salvatori, sã nu mã
izbeascã nãva la  grupatã a  stewardeselor.
Interiorul m-a devorat în modul cel mai subit
cu putinþã. Uluit,  mi-am pierdut minþile, a
trebuit sã închid ochii, sã numãr pânã la 33,
vârsta lui Iisus, Salvatorul lumii, ºi sã-i deschid
înf ricoºat,  puþin câ te puþin, sã nu orbesc
precum Homer dinaintea Troiei, pe care nu a
vãzut-o însã a descris-o cu exactitate de lentilã
microcosmicã�

În faþa mea, aurie, ca un lingou în mâinile
hoþului, se lã fãia  o cutie cu fotografia

bãtrânicioasã a unui cap mic sub un fel de
bascã mare, de  la urechi pânã în mijlocul
bãrbiei nãpãdindu-l niºte favor iþi cu laþele
zburlite� Ali Baba poartã cu fãloºenie tur-
ban, nu-ºi batjocoreºte importanta cãpãþânã cu
o beretã pãgânã, de ocnaº.

   El era, Richard Wagner!
   M-am îngrozit! Sunt superstiþios. Când

plec de acasã, întâi mã gândesc, abia pe urmã
îndrãznesc sã fac primul pas cu dreptul, nu
înainte de a pândi pisica neagrã a babei ºi
gãleata goalã a vecinei, pentru cã toþi avem
prin împrejurimile pustiei de inimi un diavol
ascuns într-o felinã ºi o Maria Magdalena cu
mersul aþâþãtor la pierzanii. Mã întrebasem
retoric, dar numai în monolog interior, sã nu
mã audã cineva ºi sã priceapã anapoda, dacã
tot voi pune talpa pe þara lui Goethe, oriunde
altundeva decât prin Weimar, pe cine voi
întâlni întâi ºi întâi, pe cineva cu nume propriu,
în afarã de Brunhilde cu rochie ºi ciorapi
roºcaþi în loc de coif cu douã coarne de taur
sãlbatic, pe creºtet cu o coamã cumplitã, creaþã,
ca o tufã de mãrãcini�

   ªi uite peste ce namilã de nume propriu
mã lovesc! Exact Richard Wagner, cu litere
îmbârligate, nicidecum gotice, ci latineºti, pe
o cutie  de  cr ton conþinându-i opera în
întregime, Der  Fliegende  Hollaender,
Tannhauser, Lohengrin, Die Meistersinger von
Nurnberg, Der  Ring des Nibelungen,
Parsifal� Pânã aici mi-a fost, bãiete, ia-þi
rãmas bun de la valsurile fiului ºi tatãlui, uitã-
l pe Ion Albeºteanu lãutarul ºi pe Gheorghe
Zamfir cu naiul între dinþi, aici e Vaterland,
unde legea o cântã Wotan, Siegfried ºi bagheta
vrãjitorului din Bayreuth� Ieri mãrºãluia
uniforma lui Adolf sub miile de torþe aprinse
în nopþile de la Nurnberg, azi o sã-þi fiarbã în
urechi furtunile Mãrii Nordului din �Olandezul
zburãtor� ºi trompetele �Der Sangerkrieg auf
der Wartburg�� Vaterland ai cãutat, Richard
Wagner ai gãsit ºi sã-þi fie de bine, n-are Die
Bundesrepublic Deutschland tromboane ºi
corni câþi încap într-o orchestrã, despre care
însuºi maestrul ei spunea �Eu cânt întotdeauna
fortissimo. Pe toate coardele sufletului meu�.
Cred cã am înþeles perfect, fortissimo pentru
el, înspãimântãtor de frumos pentru urechile
ºi spir itul meu, dar în pr imul rând
înspãimântãtor� Unde eºti Doamne
Dumnezeule sã mã salvezi, unde eºti Mozart
sã-mi sari în ajutor, fii bun, fii îndurãtor ºi
scapã-mã! Existã un Dumnezeu în lumea
aceasta mare, mi-o dovedeºte Buddha, Moise
l-a întâlnit în flãcãrile Muntelui Sinai, Iisus i-
a încredinþat sufletul pe cruce, Mozart l-a
întâlnit în fiecare simfonie, serenadã, sonatã,
uverturã, aºa cã toþi m-au ascultat,  iar figura

cu perucã a celui din
urmã pomenit mi s-
a arãtat nu numai pe
o cutie impunãtoare,
ci pe zeci ºi zeci de
d r ep t u n g h i u r i
strãvezii, compact
discur i într -un
magazin bogat ca o
comoarã arãbeascã. Rãtãcit printre acordurile
mute, încuiate în micile jucãrii geometrice, era
sã pierd avionul, noroc de vocea poruncitoare
a unei crainice, care ne invita la controlul
biletelor ºi bagajelor. Cu pasta de dinþi într-o
mânã, cu lama de ras în cealaltã, dar cu
amândouã ridicate, ca în lagãr, am trecut pragul
spre  sa la  de  aºteptare, ochi vigilenþi
urmãrindu-mã cum îmi încheiam cureaua
panta lonilor. Bin Laden din munþii
Afganistanului habar n-are de existenþa mea,
nici nu-l intereseazã, dar eu sunt periculos, cine
ºtie ce bombã devastatoare ascund în barba
nerasã a fotografiei de pe paºaport. Teroristul
arab poartã bidineaua ritualã a religiei lui,  eu
am uitat sã mi-o bãrbieresc înainte de a da ochii
cu apara tul de fotograf iat al poliþie i
comunitare, aºa cã, probabil, îmi merit
percheziþia totalã, dar nu face sã-mi încep
ditamai aventura  germanicã uite aºa, cu
panta lonii cãzuþi în vine. Bãrbaþii tac,
doamnele se prefac cã nu observã, îºi aranjeazã
bluzele, sutienele, rãsucite cu spatele spre
mine, însã cu faþa cãtre toþi ceilalþi, ori invers.
Strecuraþi prin sita vigilenþei, suntem numai
buni sã ne ia în primire maºinãria companiei
Lufthansa, un avion burtos ca un dovleac, unde
noi nu vom fi seminþele aliniate ºi încãtãrãmate
în douã rânduri de fotolii adânci, unde, o datã
îngropaþi,  avem toate ºansele sã rãmânem
liniºtiþi, placizi, pânã la destinaþie. La ce se
gândeºte fiecare? Nu zãresc nici un zâmbet,
numai chipuri anonime, inexpresive, ca într-
un muzeu ratat al figurilor de cearã. Lângã
mine, în dreapta, se scufundã un japonez,
chinez, corean, nu-mi dau seama, scoate un
roman cu douã revolvere tipãrite pe copertã ºi
începe sã citeascã nepãsãtor la tot ce nu se
întâmplã în jur. Cum o fi scãpat la percheziþia
corporalã cu astfel de arme primejdioase? O
întrebare fãrã rãspuns. Sã se strãduiascã Bin
Laden, probabil cheia misterului se aflã prin
buzunarele sale, de-o fi având vreunul.

Cum nimic nu se întâmplã în interior, numai
liniºte crispatã, privesc pe  fereastrã, unde
observ pista vienezã alergând în partea stângã
a avionului ºi încet,  încet pierzându-se în jos,
tot mai în jos, pânã se pierde într-un câmp de
iarbã îndepãrtat. De geamul mic, pãtrat,  cu
perdeluþã ºi ºurubur i vopsite, încep sã se
izbeascã fãrã  zgomot niºte aburi lãptoºi,
desprinºi dintr-un nor întunecos de alb.

(continuare în numãrul viitor)
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Grigore Spermezan, Marius Stan, Mihai Ghinea, Stavãr Ilie

Em ilia Dobre, Teodor Cristea, ªerban Codrin , Ion  Vãduva Viitorul...

Constantin Sava
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Supliment
octombrie 2007

Biblioteca Judeþeanã �ªtefan Bãnulescu� Ialomiþa
SALONUL  ANUAL  DE  CARTE - octombrie 2007

George Pruteanu
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Crina Bocºan, P assionaria Stoicescu, Gheorghe Zarafu,
Mihaela  Racoviþeanu, Aurel Anghel
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Mircea DinescuAlexandru Mironov, Ion Hobana

Dan Sociu, Cosmin Perþa

Tia ªerbãnescu, George Geno iu
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1 octombrie 2007, ora 14.00
DESCHIDEREA OFICIALÃ

� Întâlnire cu scriitorii ialomiþeni
� Ziua Editurilor Ialomiþene

4 octombrie 2007, ora 11.00
 Ziua Editurii CORINT

Invi taþi:
� Octavian MANDRUT  - autor atlase si manuale
de Geografie
� Cristiana JULEA    - reprezentant editura

5 octombrie 2007, ora 11.00
Doar o vorba sa-ti mai spun...

Cultura, carte, internet

Invitat:
� George PRUTEANU � scriitor, critic literar, traducator

10 octombrie 2007, ora 11.00
Cititor si Scriitor

     Ziua cãrþ ii pentru copii
Invi taþi:

� Passionaria STOICESCU - scriitor
� Crina BOCªAN - scriior
� Gheorghe ZARAFU � scriitor
� Aurel Anghel - scriitor

12 octombrie 2007, ora 11.00
          Cartea SF, cartea  pentru adolescenti

        Invitaþi:
� Alexandru MIRONOV - prozator
� Ion HOBANA � prozator

16 octombrie 2007, ora 11.00
Generatia 2000 se prezinta

Invi tati:
� Dan SOCIU - poet
� Cosmin PERTA � prozator

19 octombrie 2007, ora 11.00

Femeia din fotografie - Doi pentru un tango

Invi taþi:
� Tia SERBANESCU � scrii tor, jurnalist
� George GENOIU � dramaturg, critic teatral, editor

22 octombrie 2007, ora 11.00
Ziua Editurii RAO

Invi tati:
� Virgil MAGUREANU � scriitor
� Ilies CAMPEANU � red. sef  edi tura
� Diana FRANDES- reprezentant   editura

23 octombrie 2007, ora 14.00
Poezii si  pamflete

Invitat:
� Mircea DINESCU � poet , jurnalist

25 octombrie 2007, ora 14.00
Ziua Editurii EIKON

Invi taþi:
� Marius Vasileanu � Jurnalist
� Valent in Ajder � Director editura

2 noiembrie 2007, ora 11.00
Dincolo de bine, dincoace de rau...

Ziua Editurii NEMIRA

 Invitati:
� Aurora LIICEANU � scriitor, jurnal ist
� Alice NASTASE � scriitor, jurnalist
� Angelica NICOLAU � director edi tura

 INCHIDEREA SALONULUI
� Lansare � Slobozia, contributii monografice�,
autor George STOIAN
� Acordarea premiilor Concursului International
�Arte e Cultura� ed. a XI-a, 2007, Castel San
Giorgio, Italia

Aurora Liiceanu, Alice Nãstase, Angelica Nicolau

Foto: Ge orghe Dobre


