
„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
                    Spinoza
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Ianuarie
• 2 ianuarie 1945, comuna Colilia, s-a nãscut Gheorghe

CIUTACU, muzeograf, colecþionar.
• 2 ianuarie 1953, satul Crãsani, comuna Balaciu, s-a nãscut

Nicolae STAN, prozator, eseist.
• 4 ianuarie 1951, comuna Munteni-Buzãu, s-a nãscut

Nicolae TEOHARIE, poet, eseist.
• 5 ianuarie 1944, comuna Creþeºti-Vidra, s-a nãscut Î.P.S.

Mihãiþã NIFON, Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
Arhiepiscop al Târgoviºtei.
• 6 ianuarie 1946, satul Ioneºti, judeþul Brãila, s-a nãscut

George PÃTRU, artist plastic.
• 13 ianuarie 1917, comuna Grindu, s-a nãscut George

PETCU, poet.
• 14 ianuarie 1925, comuna Grindu, s-a nãscut Elena

CONSTANTINESCU(Dincã), învãþãtoare, autoare de
manuale ºcolare.
• 15 ianuarie 1941, comuna Cosâmbeºti, s-a nãscut

Dumitru POPESCU, pictor scenograf.
• 15 ianuarie 1949, comuna Reviga, s-a nãscut Constantin

ZECA, ofiþer superior, memorialist.
• 17 ianuarie 1935, oraºul Urziceni, s-a nãscut Emil

DUMITRESCU-CICO, ofiþer superior, revoluþionar.
• 18 ianuarie 1895, comuna Griviþa, s-a nãscut

Dumitru(Dimitrie) GÃZDARU, critic literar, editor.
• 19 ianuarie 1952, oraºul Fierbinþi, s-a nãscut Marin

CONSTANTIN, poet, realizator de emisiuni radiofonice.
• 28 ianuarie 1924, oraºul Urziceni, s-a nãscut Maria

PAROTÃ, artistã liricã.
• (?), comuna Cuza Vodã, s-a nãscut Niþã ANGELESCU,

artist plastic, muzeograf.
• (?) 1893, comuna Fãcãeni, s-a nãscut Ion BENTOIU,

magistrat, om politic, profesor, traducãtor.
• (?) 1859, comuna Coºereni, s-a nãscut Gheorghe T.

BUZOIANU, geograf, publicist.
• (?), satul Cair (astãzi Axintele), s-a nãscut George CAIR,

poet, prozator, publicist.
• (?), oraºul Slobozia, s-a nãscut Tiberiu GHIÞESCU,

medic, profesor universitar.
• (?) 1780, satul Perieþi, s-a nãscut Ieromonahul

MACARIE, teolog, compozitor, tipograf.
• (?)1585, s-a nãscut Matei BASARAB, domn al Þãrii

Româneºti(1632-1654), întemeietor al oraºului Slobozia.
• (?) 1817, comuna Dridu-Sãrindarele, s-a nãscut Mircea

MÃLÃIERU, þãran deputat în Divanul Adhoc al Þãrii
Româneºti.

• (?), Târgul de Floci, s-a nãscut Mihai VITEAZUL, domn
al Þãrii Româneºti(1593-1601), strateg, diplomat, voievod al
Munteniei, Transilvaniei, Moldovei(1600).

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
• (?) 1897, satul Buieºti, comuna Albeºti, s-a nãscut

Constantin Ion NICULESCU, profesor, traducãtor.
• (?), oraºul Urziceni, s-a nãscut Nicolae TOMESCU

BACIU, publicist.
• (?) 1800, Labovo, Epir, s-a nãscut Evanghelie

(Vanghelie) ZAPPA, arendaº, negustor, moºier, finanþator al
Academiei Române, iniþiator al Jocurilor Olimpice moderne(m.
1865, în comuna Broºteni, Ialomiþa).

Februarie

• 1 februarie 1935, oraºul Feteºti, s-a nãscut Nicolae
MOTOC, poet, editor, publicist.

• 2 februarie 1927, satul Smirna, com. Griviþa, s-a nãscut
Octavian I. BERBECEL, meteorolog.

• 2 februarie 1958, com. Grindu, s-a nãscut George
GRIGORE, filolog, lexicograf, traducãtor, poet.

• 4 februarie 1935, Urziceni, s-a nãscut Nicolae BORDEI-
ION, meteorolog.

• 7 februarie 1950, com. Frasin, jud. Suceava, s-a nãscut
Niculina BOBÂRNICHE, lexicograf.

• 9 februarie 1945, com. Coþofenii din Faþã, jud. Dolj, s-a
nãscut Viorel-Antonie BUTNARU, compozitor, profesor.

• 10 februarie 1947, com. Fãcãeni, s-a nãscut Gabriel
GEORGESCU, ziarist, poet.

• 10 februarie 1938, Chiºinãu, Basarabia, s-a nãscut Florea
MÂINEA, magistrat, om de culturã.

• 10 februarie1836, com. Pelinu(Bãrcãneºti), s-a nãscut
Gregoriu ªTEFÃNESCU, geolog.

• 12 februarie 1922, oraºul Silistra, Cadrilater, s-a nãscut
Valeriu GORUNESCU, poet, editor,

ziarist.
• 14 februarie 1950, satul Iezeru, com. Jegãlia, judeþul

Cãlãraºi, s-a nãscut Tudor AMZA, ofiþer superior(r), profesor
universitar, scriitor.

• 14 februarie 1943, Adâncata, s-a nãscut Cristian
BREAZU, sculptor.

• 15 februarie 1948, com. Bucu, s-a nãscut Laura
VÃCEANU, poetã.

• 17 februarie 1876, Coºereni, s-a nãscut Nicolae
CONDESCU, ofiþer superior, ministru de rãzboi.

• 21 februarie 1875, Urziceni, s-a nãscut Alexandru
TOMA, academician.

• 23 februarie 1933, satul Smirna, com. Griviþa, s-a nãscut
Alta Victoria DOBRE, actriþã.

• 23 februarie 1939, Ploieºti, s-a nãscut Mihai VIªOIU,
publicist.

• 24 februarie 1838, Bucureºti, s-a nãscut Eraclie ARION,
ofiþer superior.

În data de  12 decembrie 2009, la Torino, a
avut loc lansarea cãrþii „Amintiri din dictaturã”
(Memorie di una dittatura), volum scris atât în
limba românã cât ºi în limba italianã.

Volumul a fost lansat în cadrul unei întâlniri
organizate de cãtre Asociaþia „Carpatina Onlus” din
Torino, al cãrei Preºedinte este doamna Magdalena
Lupu. Textele au fost selectate în urma unui
concurs lansat de Asociaþia Culturalã amintitã, iar
autorii acestora sunt: Ingrid B. Comanm, Jenica
Rãchinoi Ceºca, Constantin T. Ciubotaru, Florentina
Loredana Dalian, Constantin Drãgoi, Valeria
Mocãnaºu, Gisella Asandei, Magdalena Lupu ºi
Mihai Mircea Butcovan.

Publicarea volumului bilingv „Amintiri din
dictaturã” face parte dintr-un proiect mai amplu al
asociaþiei Culturale Carpatina Onlus din  Torino care
a fost pus pe picioare la începutul anului 2009, pentru
a reaminti cei 20 de ani de la cãderea regimului
comunist.

„Am considerat ca fiind important pentru noile
generaþii, cele nãscute dupã 1989, de a ºti ºi de a
înþelege. Nu am intenþionat nici sã oferim judecãþi,
nici sã gãsim vinovaþi, ci doar sã oferim celor care
s-au nãscut mai târziu sau care traiesc în alte parþi
ale lumii, instrumente utile pentru a decide ei înºiºi
dacã o perioadã similarã meritã sau nu sã se repete
în istorie.

Memoria colectivã este, fãrã dubiu, mult mai
de duratã comparativ cu cea personalã, dar ºi
stropul lor de adevãr poate sã contribuie la formarea
unui adevãr întreg. Iatã de ce am selecþionat
“amintirile” a 9 autori (7 femei ºi 2 barbaþi) care s-
au simþit pregatiþi sã transmitã mai departe propriile
experienþe, propriile dureri, propriile emoþii.

„Amintiri din dictaturã” este o mãrturie, un
moment istoric povestit de cãtre protagoniºti. Cartea
prezintã evenimente autentice, „urme” lãsate de
dictaturã asupra existenþei fiecãrei familii, fiecãrui
cetãþean român în general, de la þãran la student,
de la inginer la muncitor” (Magdalena Lupu).

Sursa: www.adevarul.it

Mihai Eminescu nu este numai un destin literar
de excepþie, cel mai mare poet al românilor, ci ºi
unul dintre cei mai mari poeþi romantici ai Europei,
spiritul cel mai jertfelnic al acestui neam, în sensul
cel mai adânc al fiinþei, depãºind spaþiul esteticului
ºi al culturalului.

În cea mai treazã dintre poeziile sale, Odã( în
metru antic), mãrturisind despre ” învãþarea morþii”,
atinge dimensiunea hristicã a predestinãrii întru jertfã
ºi þinteºte astfel singurul mod de a nemuri – învierea.

Asumându-ºi singuratatea ca ideal, condiþie a
rarului, a elevãrii, îmbracã otravita cãmaºã a lui
Nessus, ca un Hercule al spunerii, adevãrat supliciu
al crucificãrii, pentru a ajunge la mântuitorul sine,
prin „nepãsare tristã”, prin „dorul de moarte”,
trecerii purificatoare ºi învietoare.

Am avut bucuria sã întâlnesc bustul sfântului
Eminescu aºteptând în cãmãri ascunse, pentru a in-
tra pe uºa din faþã  fapt împlinit acum, la Liceul „Mihai
Eminescu”, lucrare a plasticianului Vasile Aionesei.
Nu trebuie sã se explice, sã se justifice prezenþa
unui bust Eminescu într-o ºcoalã, fie ea ºi de chimie,
singurul sentiment adevãrat este cel al proprietãþii ºi
al bucuriei.

Prof. Anghel Papacioc

Amintiri din dictaturã MIHAI EMINESCU
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Cele trei volume ale Antologiei întocmite de
scriitorul Radu Cârneci, editate într-o frumoasã
casetã verde închis, reprezintã o muncã prodigioasã
care presupune nu numai parcurgerea cu creionul în
mânã a unui material poetic ºi biografic imens dar ºi
opþiunea greu de fãcut asupra unora dintre ele.

Sonetul, poezie clasicã scrisã endecasilab sau
alexandrin, necesitã o riguroasã metricã dar ºi o
ºtiinþã prozodicã, o lungã istorie literarã, nu numai
româneascã ci ºi universalã.

Poetul care cultivã în literatura românã
endecasilabul( versul de 11 silabe) este Tudor Argheziº
alexandrinul(versul de12-14 ºi chiar 16 silabe)  este
cultivat de Alecsandri ºi pe amândouã le perfecþioneazã
Eminescu, realizator al riguroasei Glossa.

Selectând din cele trei  volume, se relevã o
adevãratã istorie a literaturii române, începând cu
Gheorghe Asachi, Ion Heliade Radulescu, Boliac,
Alecsandri, Eminescu, Coºbuc, Iulia Haºdeu,
Farago,Goga ,Vasile Voiculescu, Topârceanu,
George Cãlinescu ºi continuând cu Pituþ, Romulus
Vulpescu, Radu Cârneci, Marin Sorescu, Nina
Cassian, Baconsky, ªerban Codrin, etc.

Propunem redacþiei revistei Helis publicarea unor
versuri din citata antologie, deasemenea realizarea
unei antologii a sonetului ialomiþean.

Fãrã a absolutiza arta sonetului, ea rãmâne o
ars poetica de referinþã a poeziei cu formã fixã, cerând
o profundã stãpânire a expresiei ºi ideii poetice.

Realizarea unei antologii a sonetului din zona
Ialomiþa va demonstra contribuþia importantã a
locului la îmbogãþirea literaturii române.

Nu este lipsit de interes faptul de a prezenta în
numerele revistei Helis personalitãþi ale culturii din
judeþul nostru, fapt pe care revista Helis l-a mai facut.

Sa ne amintim de poetul þãran ªtefan Tãnase,
de poetul Mircea Dinescu, de originalul poet
Gheorghe Dobre ºi alþii.

 Prof  ANGHEL  PAPACIOC

ANTOLOGIA
SONETULUI
ROMÂNESC Cãrþile tipãrite de profesorul Augustin Mocanu ( s-

a nãscut la 12 septembrie 1932, în satul Boju, comuna
Cojocna, judeþul Cluj ºi a absolvit Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Cluj în 1957) nu au fost
lipsite de componenta teoreticã, analiticã. Aceasta este
pusã în evidenþã mai bine în recentul sãu volum Culturã
popularã tradiþionalã ( Zalãu, 2009, 352 p.), selecþie
din studiile ºi articolele publicate în reviste, în care
examineazã obiceiuri populare tradiþionale ºi poezia lor,
poezie epicã ºi liricã din Câmpia Transilvaniei. Nu sunt
studii de erudiþie bibliograficã, deºi aceasta nu este
absentã, spre exemplu în studiul despre Colinda “Fata
de maior”, cel mai amplu din carte, fundamentat pe
toatã bibliografia esenþialã a subiectului. Stãpânirea
vastului material al motivului ºi decelarea semnificaþiilor
lui mitico - poetice, stabilirea  “sistemului de
componente structurale”, sunt calitãþi de cãpãtâi ale
studiului. Se vede bine , aici ºi în alte studii ale sale, cã
ceea ce spune Augustin Mocanu despre demersul sãu
ºtiinþific, ºi anume cã el este limitat la “prima treaptã a
cercetãrii culturii populare, adicã aceea a culegerii de
informaþii, date ºi produse ale creaþiei, mai ales texte,
fie ritualice, fie poetice” - este o nemeritatã
autominimalizare.  ªi celelalte studii, despre Crãciunul
într-un sat din Câmpia Transilvaniei, despre
Cãsãtoria în satul Boju, despre înmormântare în
aceeaºi localitate, despre varii segmente ale liricii
populare, pun în valoare darurile de atent exeget al
culturii populare, de avizat observator ºi comentator al
unor aspecte majore ale folclorului din Transilvania.

Cu volumul Culturã populrã tradþionalã, Augustin
Mocanu îºi îmbogãþeºte opera, alcãtuitã din volume
precum:  Pe cel deal cu dorurile - folclor poetic din
judeþele Maramureº ºi Sãlaj - ( 2001), Folclor din Þara
Silvaniei ( 2004), Floare de rai, antologie de poezie
popularã (2004),  Boju - 790 de ani (2005),  Colinda
“Fata de maior” ( 2007),  Folclor poetic, Antologie
din aria Codru - Valea Sãlajului ( 2007), Epicã
popularã în versuri din zonele Codrului ºi Sãlajului,
în colaborare cu Pamfil Bilþiu ( 2007),  Nadiº - 620 de
ani (2007),  Colinde mioritice din zonele Codrului ºi
Sãlajului ( 2008). Stabilit, dupã pensionare, lângã fiica
sa, la Slobozia, Augustin Mocanu, cercetãtor autentic,
a dat ºi cãrþi privind acest spaþiu cultural, ca  La fântâna
linã, Colinde strãvechi din Câmpia Soarelui,  în
colaborare cu Cristian Obrejan (2009) ºi  Nume de
persoane în judeþul Ialomiþa (2009).

AUGUSTIN MOCANU
ªI CULTURA

TRADIÞIONALÃ

IORDAN  DATCU

Notã: Material preluat din Rãstimp Revistã de
culturã ºi tradiþie popularã a judeþului Mehedinþi, Anul
XII, NR. 4 ( 50) 2009), pp. 40-41.

Anghel Papacioc

Dan Elias

N-am avut nici un dubiu cu privire la aspectele
paranormale din viaþa poporului meu. Am fost însã
tot timpul complexat de o eventualã reacþie ironicã
ºi nu am spus nimic. Acum este cu totul altceva!
Exemplul preºedintelui Bãsescu ºi al doamnei
Geoanã mã determinã sã fac dezvãluiri complete.
Nu-i nimic de râs!

Totul a început în munþi, foarte probabil în
peºtera în care Zalmoxis s-a retras sã-ºi scrie
memoriile. Ceva nedefinit (un abur, o ameobã, un
virus, o flacãrã!) ne-a pãtruns în oase ºi minte, tot
aºa cum pãtrunde ploaia prin acoperiºurile sparte
ale ºcolilor sau igrasia în monumentele istorice.
Noi, cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci, am stat
mai tot timpul cocoºaþi. Ne-a apãsat relaþia noastrã
cu inefabilul, canalele energetice cu strãmoºii, ori
polii Universului. Am plãtit astrologi, vrãjitori ºi
mame omide (chiar dacã aveam un singur pol în
buzunar) sã ne citeascã-n stelele din palma lui
Dumnezeu. Mioritici ºi paranormali pânã în
mãduva oaselor, cu un pai de orz între dinþi, ne-

Ceasul rãu,
pisica neagrã!

am plimbat prin istorie cu astrogramele în buzunar,
asemenea unor bilete de loterie. Aºa am ajuns sã
ne fie pãzit preºedintele de un rasputinuþ, licenþiat
în full-contactul cu razele malefice, un fel de body-
guard-ninja aruncând cu prafuri fermecate în ochii
adversarilor. Aºa a ajuns doamna Geoanã sã sufle
în flãcãrile violet ce-i paranormau soþul, fãrã sã ºtie
cã numai vântul le putea stinge.

Sunt convins cã în Guvernul României nu se ia
nici o decizie când Saturn e retrograd (sau Marte?),
iar uºile îi sunt unse cu usturoi atunci când vine în
vizitã FMI-ul. Ar fi total lipsit de precauþie din partea
consilierilor, sã nu le zicã de deochi miniºtrilor, mãcar
de douã ori pe zi þi sã-i tragã o datã de aplecate.
La cât dezgust e-n þara asta, ar ajunge cu siguranþã
în spital, doi în pat, cumpãrându-ºi singuri

medicamentele dintr-un
împrumut la CAR.
Spuneþi voi dacã poþi face
un buget atunci când îþi taie
calea pisica neagrã!? Nu-
þi scuipi în sân ºi arunci
peste umãr cu sare!? Ori îl
rogi pe Aliodor sã facã
niºte pase energetice, ori te
prezinþi la concursul de
largã inspiraþie metafizicã „Dansez pentru tine!”
„Pentru cine?” - o sã întrebe Bãnicã. „Pentru
profesori ºi pensionari, pentru autostrãzi ºi
bugetari!”  va rãspunde Boc, din studioul OTV-
ului, unde va croºeta cu Dan Diaconescu în direct,
ciorapi de lânã pentru Elodia. Hai cã suntem atât
de paranormali, încât am ajuns la limita normalitãþii!

P.S.
Fãcãri violet? Atacuri energetice la Bãsescu ºi

Geoanã? Sã-i fi vãzut în locul meu, timp de
douãzeci ºi cinci de ani! ... Trebuie sã închei aici.
Mã strigã din bucãtãrie soþia mea,... Violeta!
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La mine în apartament e vraiºte,
cutiile sunt pregãtite ºi totul e dat peste cap.
azi mã mut de aici.
Calc peste lucruri, le dau dintr-o parte în alta,
ºi mã gândesc cu groazã cã ar trebui
sã le car pe toate singurã pânã jos la maºinã;
mã cutremur la gândul cã toate o sã se strice într-o zi.

M-a bruiat, ca o revelaþie,
vederea unei vechi fotografii în care zâmbeam.
Mã simt ca înaintea unui incendiu,
ca atunci când încerci, cu mâinile tremurând,
sã salvezi rapid ce poþi din toate lucrurile iubite.
Apoi pereþii albi ºi goi s-au umplut ºi ei
de fotografii proiectate de memoria mea,
ºi mi-am dat seama cã, de fapt,
singura mea mobilã din casã e un ceas.
Am crezut cã mi-a fãcut cineva o farsã
mã întreb cine e, ce e,
ca atunci când mã trezesc brusc dintr-un coºmar
ºi apoi mã cred penibilã, mã mir cã întreb,
când de fapt ar trebui sã fiu eu întrebarea
ca sã mã audã altcineva decât mine.
Dar nu e cazul sã mã lamentez,
trucul clovnului e mai valabil acum ca oricând;
prea mult ruj nu stricã,
pudra în exces poate sã acopere vânãtãile galbene,
aºa cum, ca sã nu se vadã cã am greºit,
desenez toþi pereþii în graffitti,
pentru cã tot rãmâne ceva de umplut,
chiar dacã locul ãsta mã pãcãleºte cã e gol.

Mã uit ca nu cumva sã tragã cineva cu ochiul,
deºi acum aº vrea ca orice bãnuialã
sã mi se confirme,
mã fac mare ºi deschid repede uºa,
ºi nu gãsesc nimic,
decât un ochi de plastic lipit de gaura cheii.

Am îngenuncheat în mijlocul cetãþii rãvãºite,
cu poarta izbitã de perete.
s-au adunat zidurile,
iar piatra lor m-a turtit cu încordare
pânã m-a lãþit ca pe o lampã
în care ardea sufletul meu.
Ruinele m-au ridicat apoi pânã la tavan,
ºi am vãzut din nou cerul,
 în ora aceea de plumb.

În faþa mea, timpul era câmpul de luptã.
priveliºtile ardeau, iar furtunile zvâcneau de jur împrejur.
Eram copleºitã de ideea cã nu puteam sã câºtig
decât atât cât eram dispusã sã pierd.
Orele rãnite se întindeau pe jos.
pe ele sângerau iluziile
ca rãnile de a nu avea nici un rãspuns
Pentru apãsarea acelei ploi noroioase.
exact atunci mi s-au topit armurile
pleoapelor mele de fier.
am lãsat armele sã cadã
într-o sinceritate a dezarmãrii.

     Apoi mult timp n-am crezut,
     cã pe o câmpie ca aceea,
     necuprinsã de jos pânã sus,
     plinã de cadavre ºi oase rupte,
     ar putea sã înfloreascã ghiocei
     cu flori care imitã forma lacrimilor mele.

CRINA-MARIA BANU

    vino acasã.
    aici zilele dureazã cât anii,
    nu au rãbdare sã mã aºtepte,
    stelele au insomnii.
    mã sperie cerul
    somnoros ºi umflat,
    care cade în cuburi negre cãscate.
    aici e acasã,
    încep sã sparg ferestrele care inundã dupã tine
    iar acum vântul tremurã în perdele
    cu un simptom fugar de leºin.
    aici e casa mea,
    se leagãnã schizofrenicã pe codul melodic,
    cum muzica þipã orice atom;
    pari cã eºti tu agãþat de lustrã,
    doar sufletul tãu mai rãmâne sã difere.
    încep sã mã simt,
    încep sã mã doarã pragurile
    fiindcã sufletul meu, o aiurealã, nu mai are loc.
    rãmâne ultima ninsoare,
    pe care am uitat-o în paharul cu apã.
    îmi par din ce în ce mai mici
    scãrile de la intrare, neîncãpãtoare pentru papuci.
    s-a întãrit existenþa în mine
    ºi m-am extins cu o mansardã.
    stau nemiºcatã.
    mã simt ca un elefant albastru
    îndesat într-o vitrinã de bibelouri,
    mã tem sã fac un pas.
    trepidez pe un balon de sãpun,
    iar tu nu poþi sã mã iei
    - decât micã, realã ºi rãsturnatã.

Cu buzele fripte de sete, înghit praf
din împrejurãrile incendiate, transformate în cenuºã.
Mi-ar trebui un râu sau puþinã apã,
   pânã când voi pãrãsi de--a binelea oraºul morþilor.
Tot umblu pe strãzile astea goale,
   ºi nu mã mai mirã nimic,
   ca ºi când aº fi ghicit capãtul lumii ºi gunoiul.
Acum, refuzul de a mã revolta
   e forma mea de protest;
Sã deznãdãjduiesc pânã la sfârºit
   asta e singura mea speranþã.
Pot sã strig orice, cã nimeni nu mã aude,
   pentru cã singurãtatea bolboroseºte aici
   fãrã pic de modestie
   iar tãcerea pe care o tot scuipã
   e mai stridentã decât toate strigãtele auzite vreodatã.
Mã zdrobeºte starea asta
   care coloreazã în alb ºi în negru cerul ºi ruinele.
Ard de febrã când mã gândesc
   cã sunt singura plinã în golul ãsta,
   îngheþatã în afara timpului.

ªi totuºi aud o sirenã… simt cã se apropie de undeva,
   îmi bruscheazã gândurile ºi-mi stricã tot.
Mã gândeam cã ar putea fi o ambulanþã,
   deºi sunetul ei nu pãrea deloc disperat.
Eram curioasã, deºi deja mã închipuiam în ambulanþã
   în centrul asistentelor prea ospitaliere ºi patetice.

Mã obsedeazã gândul ãsta,
dar cu cât se apropie ºi se aude mai tare sirena,
cu atât simt o fricã ciudatã ºi fac un pas în spate.
Crispatã, mai bine mã ascund undeva,
dar nu am forþã, n-am forþã sã mai miºc.
Maºina se apropie cu vitezã micã de mine

mã electrizez brusc pentru cã nu vãd o ambulanþã,
ci o maºinã de îngheþatã,
aparent mai salvatoare decât o salvare.
Zâmbesc aiurea apoi mã abþin.
Aici nu e locul potrivit pentru un zâmbet.
Faþa clovnului de pe maºinã e mai hidoasã
decât mi-o aminteam din copilãrie;
dar cum de nu mi-am dat seama niciodatã
cât e de grotesc zâmbetul ãla, senil ºi prea colorat,
nepotrivit ºi neconvingãtor, care sperie pe toþi copiii din lume?

Ca un cabotin îmi intru în rol.
Caut în buzunar o bancnotã de 2000 de lei
ºi mã îndrept spre maºinã.
O voce de robot mã avertizeazã cã îngheþata costã 1 leu,
cã nu mai suntem în 2000.
Mã mir, apoi fie, scot 1 leu.
Uºile maºinii se deschid
pe fundalul unui râs sinistru.
Am pãþit-o, cãci tot oraºul s-a umplut
de râuri de îngheþatã ºi glazurã multicolorã.
Mai bine îngheþatã decât cenuºã,
într-un oraº care oricum nu mai existã.

Teorema clovnului
Vino acasã

Dupã rãzboi

 Îngheþatã

Vasile Iordache

Anul 2010 a debutat sub
spectrul paranormalului. Ilaritatea
revine în prim plan pe fondul de
crizã din ce în ce mai accentuatã.

Lipsa de maturitate, ca sã nu
folosesc altã expresie, a clasei
noastre politice, reflectatã ºi în
actuala configuraþie politicã,
confirmã incapacitatea ei de a se
reforma, de a-ºi asuma propriile greºeli.

Iatã cã noul an aduce cu el pe lângã gerul mult
aºteptat menit sã stingã fobia gripei porcine ºi elemente
de noutate care mai de care mai surprinzãtoare.

Doamna ministru Udrea ne declarã cã terorismul ºi
practica rãpirilor de persoane nu este decât o afacere,
iar domnul ministru Vlãdescu îºi angajeazã traducãtori
din lumea showbiz-ului pentru a putea pricepe ºi noi
exprimarea academicã, sofisticatã ºi pur profesionalã a
dumnealui, conform cãreia un angajat al aparatului sãu
în câteva zile de lucru era ”muci”. Într-adevãr, pentru
noi e greu de înþeles astfel de exprimãri cu sorginte
financiarã, cred cã se trage de la accize.

Orbit de flacãra violet, Mircea Geoanã verificã
validitatea proverbului „a nimerit orbul Brãila”, el
cãutând asiduu volanul partidului pe care se pare cã
nu-l mai gãseºte ca urmare a atacurilor energetice ce se
interfereazã în proximitatea sa.

ªi gerul se înãspreºte fãcând sã tremure ºi sã se
cutremure tot.

Reforma turismului, sprijinitã financiar în vreme de
crizã acut clamatã, a dat roade în special în lumea
parlamentarilor, turismul politic devenind o preocupare
de bazã, un sport naþional.

În noua configuraþie a societãþii româneºti, bazatã
pe principiul ad hoc- craþiei, parlamentarii migreazã cãtre
grupul independenþilor condus de onor dl. general
Oprea, mânaþi parcã de forþe oculte, probabil toate
fãcând parte din acelaºi efort psihotronic.

Aleºi prin vot uninominal de cãtre electoratul fidel
partidului care i-a propus, emigranþii politici, convinºi
de faptul cã rezonanþa numelor lor ºi nu apartenenþa
politicã i-a propulsat în fotoliile de parlamentari, ignorã
voinþa celor puþini care i-au votat din convingere
politicã (sã nu uitãm cã prezenþa la urne a fost sub 40%
din electorat… reprezentare ziceam!) ºi îi declarã pe
toþi independenþi pãrãsind barca politicã spre binele
colegiilor din care au emanat(sic).

 Curat murdar, Coane! ªi mai vorbim de bine, de
crizã, de renaºtere…

Oricum, la noi toate sunt bazate acum pe ad hoc-
craþie!

Organizãm ad hoc referendum, elaborãm ad hoc
proiecte de legi, emitem ad hoc ordonanþe, decidem ad
hoc dacã vrem sau dacã nu vrem (nu are importanþã ce,
cã oricum nu conteazã), stabilim ad hoc ce e bine, dacã
e bine, cui îi e bine ºi cât trebuie sã-i fie de bine, aplicãm
ad hoc legea, o respectãm ad hoc, totul e ad hoc. Dar
pânã când? ªi mai ales cu ce preþ? Vom vedea, a zis
orbul!

GÂNDURI
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Prozele lui Gheorghe Dobre
Citesc textele  scrise de Gheorghe

Dobre când era foarte tânãr si mã
minunez de bãtrâneþea lui de atunci.
Cu cea de acum sunt deja obiºnuit,
într-un fel, dupã ce am scris în
EXERCIÞII DE DRAGOSTE CU ZEII
lui Dobre Gheorghe o carte întreagã
ºi aproape îl condamnasem sã fie poet,
unul remarcabil ºi puþin cunoscut, dar

o voce, un timbru, un sunet, un tunet târziu, acela care
vesteºte cã spectacolul produs în cer s-a  încheiat ºi norii
rãsfiraþi au fugit sã se adune în altã parte ºi ploile sã mai
cadã ºi pe unde n-a mai dat o burã de o varã întrega.
Starea în care mã aflam cu Gheorghe Dobre se limpezise,
dãduse soarele, el era poetul postmodernist care m-a
þintuit câteva luni la masa de lucru, eu eram “criticul” care
îºi fãcuse de lucru cu textele lui poetice.

ªi, dintr-o datã, deasupra Helisului a venit un nor, a
tras o bubuialã profundã, s-a vãzut crãpãtura cerului pânã
la Broºteni ºi zap, cu zipa-n capul nostru, texte scoase dintr-
un pachet cu jucãrii de demult, proze, exerciþii de tinereþe,
fineþuri de pe vremea când alþii alergau dupã fete ca dupã
fluturi, Gheorghe Dobre alerga dupa cuvintele-fluturi,
alcãtuind “Insectare” din legendele locale ca un Champollion
în deºertul egiptean descoperind  taina hieroglifelor.

Istoria localã,  spusã în vorbele autorului, ne-a adus
în faþa ochilor o realitate de care va trebui sã þinem cont.
Pasiunile duioase se nasc la vârste frumoase, marile iubiri
încep cu câteva priviri, focul se aprinde uneori de la o
scânteie rãzleaþã, textele mari se scriu uneori absolut
imprevizibil pentru lumea literelor. Aceste texte apar ca o
necesitate a lor, autorul este “manevrat” ºi, de cele mai
multe ori, peste ani, se trezeºte cu surprize pe care nu ºi le
poate explica. Textul adevãrat este rezultat dintr-un microb
lãuntric despre care nu ai habar. Îndemnul de a-l scrie
este ultima reþetã pe care o mai primeºti ca sã scapi de
boalã. Fãrã sã vrea, Gheorghe Dobre ne apare cu aceste
proze ca un textualist descoperit târziu chiar de sine însuºi.
Autorul îºi face un serviciu , scoate niºte caiete, le citeºte,
apoi se mirã. ªi zice DA. Bine cã n-a apelat la NU.

Faptul cã,  de la o vreme, autorul istoriilor locale se
aflã între DA si NU ca Nichita între Râs si Plâns, ca Cioran
între afirmarea si negarea credinþei, ca autorii mari între
Îngeri si Demoni si ca în basmul popular între Bine si Rãu,
nu ne mirã. De câþiva ani citeºte ºi selecteazã sute de
pagini ale celor pe care-i publicã în Helis. În alegerea
prozelor din “caiete de demult”, editorul a hotãrât bine,
fãrã falsã modestie.

Modestia este o însuºire nobilã, un simþ, un senti-
ment care ne face sã nu exagerãm valoarea ideilor ºi a
acþiunilor noastre, dar nu e bine nici sã  le ascundem sau
sã le îngropãm de vii.

Voi recunoaste cã aceste texte-hieroglife au fost citite
de câteva ori. Prima oarã m-a enervat înºiruirea nesfârºitã
a sintagmelor de comunicare ca acele ºiruri de foi de tutun
la care “însãilam” toatã vara. Tot însãilând, s-a produs
misterul ºi mi-a rãmas în  memoria olfactivã, chiar ºi acum
când scriu, acel bestial miros de tutun crud, de turbãciune,
de plantã otravitoare care a devenit deliciu si viciu pentru
cel puþin jumãtate din locuitorii planetei. Tutunul ºi
fumul.Textul si contextul. Povestea între banal ºi genial,
din Broºteni, sat ºi depozit de legende care au înfiorat
copilãria unui localnic ajuns de câþiva ani fãuritorul unei
reviste literare, selector de texte, de nume, de poezii, de
proze, de psihoze ºi  nevroze, pe care le publicã dincolo
de orice folos personal. Fumul þigãrii ºi Scara de nisip.

Si iatã-l pe Gheorghe Dobre, descoperitorul propriilor
sale foi îngalbenite dintr-o istorie localã pe care ºi-o asumã
ºi o dã publicului cu bucuria celui care constatã cã nu este
chiar strãin de ce s-a petrecut prin anii optzeci ai veacului
trecut, când literatura la comandã ne disperase si cea
adevãratã era þinutã la dospit spre a cãpãta valoare ºi patinã.

Dupa unele limpeziri ale demersului lecturii alerg în
sinea mea sã-l aºez pe acest prozator apãrut brusc, ca oul
de dinosaur dintr-un film tridimensional  din care iese un
pui peste câteva  ere,  aºa cum am vãzut acum câþiva ani
la Muzeul de ªtiinþã ºi Tehnologie din Shanghai într-un
film ºtiinþifico-fantastic.

Ce fel de proza este aceasta, domnule Gheorghe
Dobre, ori nici domnia voastrã nu ºtie si aºteaptã
rãbdãtoare sã ne iasã din gurã vreun porumbel dintr-o
cronicã tridimensionalã?

Îmi declin incompetenþa în privinþa prozei, rãmân
cronicar de poezii.

Temporar sunt blocat, sper sã-mi revin ºi sã înmulþesc
singura idée care mã obsedeazã.”Gheorghe Dobre, un tex-
tualist neaderat la miºcarea din anii optzeci”, motivele îl

privesc, dar ca scriere autorul ar fi încãput între cei mai buni
dintre ei.

Citid aceste proze m-am trezit alunecând prin Vasile
Voiculescu, dar care ca prozator, pendulând între real ºi
fantastic, atinge dimensiunea clasicã prin ordine.
Gheorghe Dobre, cu mai multe texte asemãnãtoare, va
putea fi un reprezentant al prozei antonime, al dezordinii
de suprafaþã, al naraþiunii ºi al adâncimii de temut,  ca
aceea a unei fântâni în care a cãzut un puþar dându-ºi
sfârºitul înecat de otrãvitorul gaz al cuvintelor din
adâncuri.

Decomandatã atât. Suntem în aºteptare ºi nerãbdare.
ªi iatã cum, dupã o serie de scufundãri în adâncuri,

Gheorghe Dobre ne aduce la suprafaþã un portret
contemporan, un personaj tipic pentru cei care dau roatã
prin cenacluri, adunãri, întruniri culturale spre a se motiva,
spre a gãsi un sens pustiului care-i mânã dinãuntrul fiinþei
cãtre limanul pe care nu-l va gãsi niciodatã. Apoi urmeazã
enigmatica dispariþie, retragerea în hãþiºul realitãþii, având
norocul cu cei care îl regãsesc în memoria afectivã ºi-l
transformã în personaj literar. În Alunecãri disperate
prozatorul Gheorghe Dobre gliseazã cãtre o altã formulã
a textului în prozã. Citesc ºi gândul mã duce la acea galerie
celebrã de “oameni de prisos” din literatura rusã a secolului
al XIX lea, care erau oameni foarte instruiþi, nu le scãpa
nimic din fierberea culturalã a timpului, dar nici nu produceau
nimic. Nici mãcar amintiri. Personajul lui Dobre Gheorghe
este un om de prisos, un personaj construit dupã tehnica
text în text, aºa cum apare în viziunea realã ºi în cea imaginatã
de autor. “Mi-a venit în minte o întâmplare asemãnãtoare
prin care am trecut acum câþiva ani. Aveam mai mulþi prieteni,
printre care unul care reacþiona diferit în situaþii asemãnãtoare.
Cât timp era treaz, eram cei mai buni prieteni, dar când se
îmbãta eram duºmanul lui numãrul unu ºi, cu tot calmul meu,
a reuºit sã mã aducã de câteva ori în situaþia de a-l arunca pe
fereastrã”(planul real construit pe amintiri despre personaj)
ºi “Mi-am închipuit atunci un personaj care, dupã ce ar fi
ascultat, mi-ar fi spus firesc ºi straniu totodatã: „Lasã-l sã
curgã!” ca ºi cum ar fi fost convins cã am stat de vorbã cu un
râu. Dar aceastã impresie n-a fost aºa de puternicã, încât sã
devinã realã, aºa cã mi-am spus cuvintele singur.”-planul în
care personajul devine rod al ficþiunii.

Prin acest procedeu al pendulãrii între real ºi imaginar
ultima prozã publicatã de Gheorghe Dobre mi-a trezit un
inters asemãnãtor cu fascinaþia citirii “Exerciþiilor de libertate”
ºi dorinþa de scrie impresiile ºi poate chiar de a le publica.

O altã surprizã produsã de acest text este legatã de
construirea personajului. Suntem invitaþi în atelier sã
constatãm “urcuºul autorului” cãtre locul naºterii ideilor.
“Subconºtientul tãu e foarte alambicat dar dã drumul
ideilor cu intermitenþe, uitând de liant, de legãtura care sã
le facã uºor inteligibile, ca ºi cum ai vrea sã-mi pui la gât
un ºirag de mãrgele fãrã nici mãcar o aþã bãgatã prin ele.
Eu am rãbdare sã le adun de sub pat, de sub masã sau mai
ºtiu de unde, sã le înºir pe o aþã punând-o la gât, dar
rãbdarea e relativã.

(Dar nici aºa nu-i bine. Ai ceva de spus? Închipuie-
þi...Închipuie-þi...).” Poate cel mai convingãtor argument
cã ne aflãm în faþa unui text-atelier este remarca autorului
cu privire la planurile vorbirii. “Putea foarte bine sã existe
numai persoana întâi, care din prea multã mizantropie sã-
ºi inventeze un duºman, pe care sã-l poatã distruge când
vrea ea. ªi situaþia descrisã de tine sã fie prima ciocnire,
imperfectã din cauza grabei ºi a lipsei de rutinã, probabil
singura victorie a celuilalt. Cãci, privite din acest punct,
lucrurile sunt destul de clare: persoana întâi îl inventeazã
ºi sare la el, dornicã de sânge, dar pe drum se-mpiedicã ºi
cade dizgraþios în hohotele obiectelor înconjurãtoare(
imagine suspectã); regizorul se ia cu mâinile de cap;
celãlalt, invenþia, vine „în oglindã” spre moarte sigurã,
dar scapã, scapã ºi de ciomegele pe care ºi le aplicã
singurã persoana întâi. ªi atunci, cine a învins de fapt?”

Iatã câteva consideraþii despre ultima prozã publicatã
de Gheorghe Dobre, pânã la apariþia unei cãrþi care ne va
da posibilitatea sã evaluãm ºi sã apreciem relaþia dintre
real ºi imaginar în construcþia personajelor sale.

Aurel ANGHEL

Descoperirea unei
enigme
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Ninge

A venit o iarnã fãloasã ºi grea.
Ninge ca ‘n copilãria mea.
Soare nu-i, pe drum nici þipenie.
Albã e frumoasa Muntenie.

În aºteptarea zilei de mâine
latrã rar ‘n cãpiþã un câine.
Sfinþii zugrãviþi pe bisericã
strãjuiesc aventura feericã.

ªi dacã ani mulþi au trecut,
eu de uimire tot rãmân mut
‘n faþa naturii imaculate
ce miluieºte oraºe ºi sate.

Nu se aude niciun cuvânt.
Nu ºtiu, oameni mai sunt pe pãmânt
ori am rãmas doar eu ºi un câine
‘n aºteptarea zilei de mâine?

Parcã aud cãdelniþe ‘n zare...
O fi ‘n ceruri vreo sãrbãtoare?
În lumea vegetalã recad -
‘n loc de gene am ace de brad.

Post mortem

Poemele mele miros a gutui
pãstrate ‘n odaia de musafiri,
miros a izvoade ºi a floare de mãr,
a iarbã cositã ºi a trandafiri.

Unele versuri sunt moi ca mãtasea,
altele, amare cum e pelinul,
unele sunt aspre ca iarna,
altele, roºii cum e rubinul.

Unele au plete, altele carne,
câte-un vers râde, altul plânge.
Ci numai unu de-ar fi tãiat,
pagina s-ar umple de sânge.

Atunci, poemul ‘njunghiat
ar þipa de dor pânã departe.
Prea adânc ‘n lut va dormi poetul
ca sã se mai batã pentru carte.

     ~n ajunul zilei tale

Nu te gândi la grijile zorilor,
nu þine noaptea la mintea treazã,
lasã-te pradã razelor stelelor!
Noaptea, ca ºi oamenii, copacii viseazã.

Lasã Luna sã-ºi plimbe licuricii
prin iarba de basm sau realã!
Nu lãsa uitãtura cruciºã a fricii
sã te ‘mbie cu subtilã acrealã!

Moartea n-are decât sã batã coasa
de se aude ca o toacã departe.
Binecuvântatã sã-þi fie casa,
de somn cãtilin sã ai parte!

Adrian Bucurescu Iar la ‘ntâiul cântat al cocoºilor,
fie sã te luminezi la faþã
sub privirile vii ale strãmoºilor
ce apar la ferestre din ceaþã!

La Sãrãþuica

Pândesc lungit ‘n iarba de pe mal
sub un amurg rãvãºitor.
Pe oglinda de aur a lacului,
mlãdii, despuiate ºi gureºe
trei zâne fac ºpagatul.

~n crucea nopþii

Aoleu, ce noapte ciudatã! Fãrã Lunã,
fãrã stele; ºi totuºi, cerul grozav strãluce -
fiindcã, la zenit, cei patru zei daci
S-au aºezat ‘n cruce!

     Herbul Dianei

A trecut azi-noapte un templu pe râu,
‘ntr-o þeapãnã plutã era ‘nchegat.
Luna pe cer, Luna ‘n apã.
~n fum de tãmâie templul plutea mirosnat.

Nãluci ‘n odãjdii cu fir de aur,
nãluci ‘n odãjdii cu nestemate
murmurau imne ‘n cinstea Lunii,
‘n cinstea crãiesei prea luminate.

Cine a mai vãzut asemenea plutã
cu Lunã ºi cruce ‘n vârf de catarg,
plutã de care nu numai valurile
ci ºi spaimele noastre nocturne se sparg?!

Lunã, tu, prea curatã vedenie,
tu, ce ai luminat ºi stemele þãrii,
leagã sub plutã duhorile morþii
ºi mai dezleagã-le ‘n hãul mãrii!

Ied am fost, ‘n lapte am cãzut.
Diana mã saltã de-a dreptul ‘n cer
‘n vreme ce, la cântatul cocoºilor,
toate iasmele pãmântului pier.

     La crucea de sare

Cine sã-i fi tãiat beregata lui Soare-Apune
de gâlgâie atâta sânge pe cer?
Foºneºte-þi plopii de argint, Pãmânte!
Pune-þi zãbranic de in, Valahie!

Niºte nalþi cãlãreþi ‘n armuri de aramã
se aratã pe piscul de Miazãzi,
ºi caii gonindu-ºi, trec de templul strãvechi
ºi se aºtern la drum spre Bucureºti.

Râul sare din matcã ºi curge prin aer.
Cei zãboviþi pe luncã se ‘nchinã,
iar prin norii purpurii pluteºte
o lebãdã albã cu clonþul de aur.

Sã fie tristeþe ori bucurie?
Sã fie durere sau desfãtare?
Soarele piere ‘n vama cerului.
Eu ‘ngenunchez la crucea de sare,

apoi o ling ca un miel delicat,
ºi ‘n Vinerea Seacã fi-voi tãiat.

Varã virtualã

~n piept, sub pielea de velã,
‘mi bate inima isoscelã
ºi ochii, romburi de safir,
primesc al vãzduhului mir,
pe când lebede purpurii coboarã
din Soarele ivit peste moarã.
Mai puneþi lemne ‘n luna Cuptor,
sã aibã via mirosnã ºi spor!
Pe liziera dreaptã ca o riglã
se sparg sonor mure de sticlã.
Scuturându-ºi coama ‘n diagonalã,
necheazã o iapã bidimensionalã.

Vatra fãrã pavãzã

Era o noapte de mãtrãgunã,
fãrã odãjdii, fãrã de Lunã.
ªi niciun greiere nu greiera.
Moartea pe drumuri cutreiera.

Care cocoº da a cânta
Moartea pe datã ‘l decapita.
Iar eu visam la patria mea
ºi, zãu, nu ºtiam ce e cu ea;

cãci pocitãnii ‘i dau târcoale
ºi ea nu are cãmaºã de zale,
nici coif, nici scut, nici sica dacã,
iar pocitãniile o atacã.

ªi noi, fiii ei, dormim adânc
deºi ni se zbate ochiul stâng;
cocoºii, sãrmanii, nu ne mai trezesc,
Luna ºi stelele nu mai lucesc

ªi niciun greiere, ‘ncalte, nu greierã,
iar Moartea pe drumuri cutreierã.

     Lacrimile omizilor

Se ‘nºurubeazã un drug de ceaþã
‘n mãruntaiele câmpiei.
Broaºtele ºi boii-bãlþii au tãcut.
Doar un clopot mai  bate
departe, la templul de tãmâie.

Ca niºte nuci secetoase au secat
inimile celor prinºi pe câmp.
Ca negara ‘n leagãnul vântului
foºnesc cercei la urechile malinconiei.
Pâlpâie un sfeºnic ‘n cearcãnul cerului.

Un somn fãrã somn sare din lac
drept ‘n vârºa de argint a Lunii.
Din botul unei bãrci bãtrâne
þâºneºte un sânge gros ºi ‘mpuþit,
de parcã o groazã de iluzii au pocnit.

Totu-i trist, totu-i pãrãginit.
Degeaba miaunã speranþe tãrcate,
cu lumânãri aprinse la cãpãtâie...
Prin frunzele ciuruite ale duzilor
se preling lacrimile omizilor.



6

TITI  DAMIAN

„Primul contact cu o
clasã licealã nouã este un
alt început pentru un
profesor, chiar având el
mai multã experienþã ca
mine, de pildã. Laºi o serie
de elevi în viaþa cãrora te-
ai implicat, simþi cã te
maturizezi odatã cu ei, nu-
þi dai seama cã, de fapt, þi
s-au mai adãugat patru ani
pe umeri ºi, dintr-o datã,
toamna, te pomeneºti cã o
iei de la capãt cu alþii,  devii

adolescent ca ei, musai trebuie sã intri în pielea lor, meseria
te obligã,” gândea profesorul împiedicându-se, perceptibil
doar pentru el, de pragul clasei a IX-a A. „Probabil e
reflexul firesc al emoþiei,” îºi mai zise îndreptându-se spre
catedrã ºi, cu solemnitatea adecvatã momentului, înainte
de a-i saluta, îºi roti câteva clipe privirile spre clasa ridicatã
cuviincios în picioare. Erau ºi acum, ca toþi adolescenþii
din totdeauna, frumoºi, o frumuseþe accentuatã ºi de
emoþiile fireºti ale lor. Ieºiserã la cap de rând, bãieþi ºi
fete, în uniformele lor bleumarin, cu niºte dunguliþe dis-
crete albastre la piept, la buzunare ºi la mâini, ceea ce le
dãdea un aer spontan, mai tineresc, anulând oarecum
sobrietatea culorii.

Treizeci de perechi de priviri sincere aºteptau salutul sãu.
- Bunã ziua, bine aþi venit în liceul nostru, iar eu vã

spun ºi bine v-am gãsit în clasa noastrã! Sunt profesorul
vostru de Românã, Florin Dumbrãveanu dar, din pãcate
sau din nefericire, ºi diriginte…

Elevilor li se descreþiserã frunþile la aluzia discretã,
din final. De fapt, aflaserã cã el  le este diriginte încã din
varã, auziserã de la colegii lor mai mari, de la fraþi, de la
rude, ce fel de om este ºi se bucurau. Îl citeau ºi ei acum
destul de bine ºi de-abia aºteptau sã deschidã gura, sã
gãseascã un prilej pentru o replicã spontanã, cristalinã, a
unui zâmbet sau, dupã caz, a unei explozii de râs.

Se prezentã, apoi, la fel de protocolar, îºi ceru
permisiunea sã le citeascã, pentru prima datã, numele din
catalog. Cu gesturi studiate, cerceta atent, ca sã se
familiarizeze, cãci erau multe noi, nemaiîntâlnite, apoi le
rostea, îndrepta privirea asupra întregii clase, pânã când
unul dintre ei se ridica ºi rãspundea prompt, înroºindu-
se, cãci se ºtia cercetat ºi de ceilalþi colegi din jur.
Profesorul încerca sã intre într-un scurt dialog cu fiecare,
punând întrebãri sau fãcând referiri la multe elemente
biografice la care ei nu se aºteptau:

- Albu Laura, tu eºti din Jilavele, stai „În Coadã” nu-
i aºa?

Fata rãmase nãucitã, cãci aºa era, dar colegii, neºtiind
ce-i aia „în coadã”, receptând propoziþia în sensul propriu,
avurã o explozie de râs pentru o clipã. Atunci, profesorul,
ca „s-o dreagã”, interveni cu explicaþii care o liniºteau,
dar sã ºi potoleascã rumoarea:

- Tu nu cumva eºti sora lui Marius Albu, care a terminat
la noi acum câþiva ani? I-am fost diriginte, i-am fãcut
câteva vizite la invitaþia pãrinþilor, niºte oameni deosebiþi.
Zona satului unde locuiesc, localnicii îi zic „În Coadã”. Ia
spune-mi, a terminat frate-tãu ASE-ul? Sau s-a ºi
cãsãtorit?... Era prieten cu una bruneþicã, el cam blond,
se potriveau… La banchet au fost cei mai frumoºi. Au
plecat împreunã acasã, am înþeles cã au reuºit la aceeaºi
facultate. Când spunea „se potriveau” îºi strângea mai
întâi buzele într-un fel complice cu clasa, apoi zâmbea
aluziv, lãsând sã se înþeleagã ºi prin intonaþie cã ceva
între ei ar fi trebuit sã se întâmple…

- Baboi Liana!
Din rândul de la mijloc se ridicã o fatã nãltuþã, vioaie,

uºor bucãlatã, fluturând niºte plete creþe ºi, înainte ca ea
sã spunã prezent, profesorul i-o luã înainte:

- Tu eºti mai mult ca sigur din Moviliþa, se vede dupã
nume. Chiar ieri am trecut cu maºina pe lângã pescãria de
la capãtul lacului. Erau acolo niºte „baboi…”.Nu înþeleg
de ce îþi zice ºi Liana, cã pãdurea de la Dridu-i cam departe.
Mãi copii, am glumit. Nu-i aºa cã pe mama ta o cheamã
Alexandra? Dar nu „Baboi”, cã atunci parcã se numea
Preda…

La început, contrariatã de aluzie, apoi încurajatã de
exactitatea datelor, fata veni ºi ea în ajutor cu explicaþii:

- V-a fost elevã la uman, nu i-aþi fost diriginte, a terminat
în 1985, acum e profesoarã în sat. Tata a terminat Liceul
de Pisciculturã, înainte de 89.

Un hohot de râs molipsitor þâºni din clasã spre eleva
contrariatã din nou.

- Se potriveºte, „pisciculturã”, „baboi”, „lac”,
„moviliþã”, „lianã”, de toate-s pe acolo. Te rog sã transmiþi
urãri de bine pãrinþilor tãi! Sã n-aibã nicio grijã, c-ai intrat
pe mâna mea!

- Cocor ªtefan! continuã dând foaia.

DIN  COLÞUL CATEDREI…

BACALAUREATUL

Dãdu cu ochii de un bãiat slãbuþ dar curajos pe rândul
dinspre fereastrã, pe faþa cãruia  o razã de soare þâºnitã
din spatele unui nor de deasupra curþii ºcolii, se înveselea.

Copilul începuse sã râdã înainte ca profesorul sã
gãseascã o „poantã” cu care sã intre în dialog ºi i-o luã
înainte:

- Vã spun eu, mai înainte, tot, domn’ profesor. Cocorul
cel mare ºi-a luat zborul astã-toamnã, la iernat prin Spania,
iar Cocora este comuna de unde se trag pãrinþii mei. Nu
cred cã-i cunoaºteþi…

- Nu sunt sigur dacã i-am cunoscut direct, parcã
locuieºti pe o stradã „În Poºtã”, aici, în oraº. Ba, dacã-mi
aduc bine aminte, am ajuns acolo, la voi, cu un consãtean
de-al lor, Aurel Anghel, un scriitor buzoian originar din
Cocora.

Numele se scurgeau dinspre catedrã spre clasã, iar
întrebãrile ºi rãspunsurile însufleþeau atmosfera într-un schimb
spontan, de parcã nu fãceau cunoºtinþã de-abia acum…

„I-am prins, ai mei sunt!” gândea profesorul pe mãsurã
ce înainta spre finalul catalogului, filã cu filã. „De ceea ce
mã temeam, am scãpat! Primele schimburi de replici cu o
clasã ºi cu un elev, la început de drum, sunt hotãrâtoare.
Empatia s-a nãscut ºi de data aceasta!”, rostea în adâncu-i,
doar pentru sine.

Elevii aºteptau sã le vinã rândul la catalog, captivi
acestei mreje ce le-o întindea profesorul a cãrei
spontaneitate suculentã îi adusese faima în ºcoalã. „Pe
adolescenþi sã-i consideri aºa cum sunt, mai întâi de toate
sã fii de-al lor ºi chiar de la început sã le picuri în
subconºtient o motivaþie. Restul…”

Ajuns spre sfârºitul catalogului, îºi consultã pentru
o clipã, discret, ceasul:

- Stamate Laura!
Fetiþa se ridicã timidã:
- Prezentã! Eu sunt din Gârbovi ºi l-am avut aici pe

vãrul meu, Teodor Stamate, a fãcut Româna cu
dumneavoastrã.

Dintr-o datã, profesorul se ridicã de la catedrã, se
îndreptã spre prima bancã, de care, uºor plecat, se sprijini
cu degetele rãsfirate de la ambele mâini.

- Cu bãiatul acesta, este o poveste mai lungã. Am sã
v-o spun, cã-i interesantã ºi plinã de învãþãminte.

- Era la o clasã de mecanicã, asta era înainte de ’89, nu
cu prea mult timp. Îi era dirigintã profesoara de francezã
Adina Marinescu, iar la matematicã o avea pe Aura
Anghelescu. Mereu o auzeam prin cancelarie: „Stamate
acesta, nu ºtiu ce-am sã mã fac cu el, e indolent, dragã,
nici mãcar formulele de bazã nu vrea sã le înveþe! Vine
doar c-un singur caiet la ºcoalã, la subsuoarã, fãrã carte,
nu ºtiu dacã îl bag în BAC! La dumneavoastrã cum se
poartã, tovarãºe profesor?” mã întrebã protocolar, dar
bãnuitoare. Cercetându-mã cu o privire acuzatoare,
începe sã-mi reproºeze: „Prea îi daþi note mari!
Contrasteazã cu matematica, aºa ceva nu-i posibil! La
românã opt, nouã, zece, la mine trei, patru, cinci! „Dupã
cum vedeþi, îi rãspund eu, ne înþelegem. ªi la mine mai
face câte una. De exemplu, îi dau la o lucrare sã comenteze
<Glossa> lui Eminescu. Ceilalþi au scris douã-trei pagini,
iar el  câteva rânduri, vi le citez: „Eminescu-i atât de mare,
cã sunt prea mic sã-l comentez. Trebuie sã mã mai
documentez!”. „Cum? ªi nu i-aþi administrat mãcar un trei
pentru obrãznicia asta?”

În loc de rãspuns, staþi sã vã mai spun una. Ajung cu
materia la Nichita Stãnescu, sincer mie-mi e tare drag,
încercam sã-i apropii ºi pe elevi de poezia lui, de altfel
dificilã, pentru cã metafora lui are la bazã neasemãnarea;
în sfârºit, la terminarea orei, în care fãcusem doar o
incursiune, citindu-le poezii însoþite de scurte comentarii
personale, doar pentru a le stârni curiozitatea, mi se pare
cã ultima a fost <Cãtre Galateea>”, se ridicã din bancã, ºi
parcã pãrea hipnotizat, mi se adresã cu un glas ce nu era
al lui: <Vã rog frumos, împrumutaþi-mi ºi mie volumele pe
care ni le-aþi prezentat>. Aveam în mânã <Ordinea
cuvintelor>, douã volume nou apãrute dupã moartea
prematurã a poetului. I le-am dat. Stamate al meu, n-a mai
venit la ºcoalã un timp, cred cã vreo sãptãmânã, spre
disperarea dirigintei ºi a dumneavoastrã.” „Sunt bolnav
de Nichita! Ce-oi pãþi, oi pãþi!” mi-a ºoptit resemnat. „Aha,
înþeleg eu de ce-mi lipseºte cu sãptãmânile de la ore ºi stã
mereu cu o carte în bancã, citeºte pe sub mânã. I-am ºi
confiscat câteva. Deci, dumneavoastrã sunteþi de vinã,
to-va-rã-ºe! Ultimul cuvânt îmi cam dãdea fiori, cãci iar
trebuia sã ajung pe la director...”

În sfârºit, cu eforturi din partea dirigintei, o sufletistã,
cu o vorbã bunã de-a mea, cu niºte eforturi de-ale colegilor,

dar mai ales de-ale colegului de bancã, abandonã pentru
un timp literatura în favoarea matematicii, ºi Stamate al
nostru… intrã în BAC!

Povestea nu se sfârºeºte aici. De-abia acum începe.
Dupã bacalaureat, Stamate al nostru  as la românã  se ºi
vedea student la Filologie unde se hotãrâse sã dea
admiterea. Colegul lui de bancã  parcã Stoica ªtefan îl
chema, as la matematicã ºi la fizicã, dar cam „plutea” la
românã. Cu atâtea probleme pe capul lui nu avea timp de
citit, mai ales cã-i dãdea târcoale, tocmai acum, o puºtancã
dintr-a zecea. Se ºi vedea student la Politehnicã. Vreau sã
vã spun cã pe vremurile acelea admiterile erau admiteri,
nu glumã! O concurenþã de zece pe un loc era micã…

Sã vedeþi ce se întâmplã la BAC! Dau simpaticii noºtri
probele. Se nimeriserã, în ordine alfabeticã  erau cu S  în
aceeaºi clasã, în bãnci alãturate. Ce s-au vorbit ei? „Eu îþi
dau þie la românã, tu îmi dai la mate”, zis ºi fãcut. Om lua
noi câte un cinci, exact cât ne trebuie! Într-un moment de
neatenþie a supravegherii, au fãcut schimb de fiþuici. Unul
- îi dãduse toate formulele necesare ºi, cu ce-o mai ºti, sã
rezolve ceva. Celãlalt  îi dãduse doar ideile pe care ar fi
trebuit sã le dezvolte...

Au mers însã pe linia minimului efort, aºa cã, atunci
când s-au anunþat rezultatele, în dreptul unuia scria:
„Literatura românã  zece; respins - Matematicã”, iar a
celuilalt, „Matematicã - zece; „respins Literatura românã”.
De altfel, atunci se dãdeau numai aceste probe ºi erau ºi
singurii respinºi, asta nu cã se lua uºor Bacul, cãci elevii
chiar învãþau. Grav era cã ei, unul fiind din Gârbovi ºi
altul din Axintele, n-aveau cum sã fie anunþaþi c-au picat,
telefoane mobile nu existau. Era doar pe la primãrie sau la
vreo instituþie câte un telefon fix! La particulari, pe ici-pe
acolo… Nici nu-ºi închipuiau ei ce li s-a întâmplat. Cine
sã-i caute? Sã te duci cu maºina dupã ei, de unde benzinã?
Nu se gãsea, se dãdea pe cartelã. Trebuia sã-ºi scrie
contestaþiile, iar directorul sã le ducã la Inspectorat, la
Comisie, în aceeaºi zi.

La ce se gândeºte directorul? Ne cheamã pe noi  profii
de românã ºi de mate, se consultã ºi cu diriginta: „Ce
ziceþi, Stoica ªtefan, face faþã la Politehnicã? Dar Stamate
Teodor are ºanse la Filologie?” „Da”, dãm noi afirmativ
din cap. „Atunci meritã sã ne zbatem pentru ei, doi
studenþi în plus, e prestigiul liceului nostru în joc. Dã-i
omului o ºansã în viaþã ºi, dacã o înþelege, îl scoþi din
mediocritate! Aºa cã, doamnã dirigintã, scrieþi
dumneavoastrã, în numele lor, câte o contestaþie, iar eu
mã duc cu ele în douã ore ajung la judeþ, la comisie. Oi
gãsi eu pe cineva mai înþelegãtor…”

Asta s-a întâmplat sâmbãta.
Marþi, când ºtiau cã trebuie sã vinã, sã-ºi ridice

diplomele, apar ºi ei la afiºier ºi urmãresc relaxaþi listele
iniþiale. Se uitã unul la altul, nu le vine sã creadã, se
îngãlbenesc, încremenesc. Se mai holbeazã o datã. Le
venea sã-ºi dea palme. Totul pentru ei era nãruit. A doua
zi trebuia sã meargã sã se înscrie la facultate. Peste o
sãptãmânã era admiterea. Nu mai aveau replicã. Mergeau
nãuciþi, împleticindu-se spre poarta ºcolii...

- Mãi panaramelor, se aud strigaþi din urmã de colegul
lor Nicolae Cocioc, unde aþi fost, mã? De ce n-aþi venit ºi
voi la rezultate sâmbãtã? Sã le pupaþi mâinile directorului
ºi dirigintei, mã! Ia uitaþi-vã ce scrie mai jos:

„S-au admis contestaþiile urmãtorilor elevi:
- Stoica ªtefan  Limba ºi literatura românã  5 (cinci)
- Stamate Teodor  Matematicã  5 (cinci)
Preºedinte de comisie,
                     ss indescifrabil”
- Vã daþi seama, ce se întâmplã cu doi adolescenþi în

prag de maturitate, sã treacã, într-un minut, de la agonie
la extaz? Vã daþi seama cã ei ar fi trebuit sã mai aºtepte un
an sã-ºi dea Bacul ºi admiterea la facultate? Câte nu s-ar
fi întâmplat între timp? Riscau chiar sã fie încorporaþi în
armatã sau sã fie angajaþi la Canal… Superficialitatea
costã, uneori, foarte scump. Nici nu ºi-au dat seama cã
le-a trecut glonþul pe la ureche…, comentã profesorul
urmãrind atent reacþiile clasei.

- Domn’ profesor, de-abia acum înþeleg eu de ce vãrul
meu, cãsãtorit, a pus numele fetiþei lui Galateea! exclamã
radiind eleva care urmãrise, cu sufletul la gurã, ca ºi clasa,
întâmplarea.

- ªi ce-au fãcut, au luat la facultate? întrebarã,
amândouã odatã, fetiþele din banca chiar din faþa catedrei.

În acel moment, clopoþelul soneriei de deasupra uºii
clasei zbârnâi fãcându-i sã tresarã, iar treizeci de trupuri
tinere se ridicarã odatã cu profesorul:

- Ora viitoare continuãm sã strigãm catalogul ºi poate
ne spune colega voastrã ce s-a întâmplat cu vãrul, iar eu
am sã vã spun ce-i cu Stoica. La revedere! le mai zise
profesorul cu o voce complice, închizând catalogul ºi
îndreptându-se spre uºã, nu înainte de a-ºi arunca asupra
lor o privire învãluitoare.

În dreptul uºii, se fãcurã douã rânduri aºteptându-l,
rãbdãtori, politicoºi, sã iasã înaintea lor...

Îl mai zãrirã îndreptându-se spre cancelarie, cu
catalogul subsuoarã, fãcându-ºi loc, discret, împãrþind
zâmbete adolescenþilor  forfotind pe culoare…
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Lunea-mi plouã, marþea-mi ninge, miercurea nu îmi ajunge
nici sã trag un strop de fum. Sunt bezmetic…! Nici n-am cum
sã fiu altul zi de zi.. Sunt aºa de când mã ºtiu.
Merg pe gard, de drum mã þiu, dau cu vaca-ntr-o cãciulã…
Niciun latrã nu mã câine. Sunt pe jumãtate bun. Doar sã beau
Sã-njur. Sã fur. Urlu, când nu spun nimic. Tac, când am ceva de zis.
Mã-mpiedic de neteziº.
Merg pe stradã pe furiº.

…Îmi e bine-n ascunziº.

Fetele nu-mi dau târcoale. Geaba le curtez cu jale ziua-ntreagã,
noaptea toatã. Scuipã când mã vãd la poartã.
 Femei n-am avut de-un veac. Sparg seminþe de dovleac…
 Pentru toate am un leac.

Merg în mâini. ªi dau în gropi. Lângã pat îmi stau doi popi.
Asta , joi. Cãci, mai apoi  vinerea ,cum ar veni,
aº sorbi ºase fântâni. Grase. Doldora de vin  nici dulce ºi nici  pelin;
tocmai bun de uns un urs pe tãciunii din prundiº.
Noaptea sforãi ca nebunul. Poþi sã mori. Sã dai cu tunul…
Nici dacã te-ai ofilit, n-ai sã vezi cã m-am trezit.

Doamne, mare-þi e puterea…! Pierd la joc toatã averea,
sâmbãta, când ziua-i sfântã. Îmi rãmâne o ciosvârtã
si-o dau, generos, la câini, sã-i pãzeascã pe stãpâni.

Dorm înfãºurat în steag. ªi-mi fac cruce cu-un toiag,
cum cad zorii-n brânci, sub stea.
Dragã-mi e duminica:
Aº dormi ºi aº tot bea iadul din privirea ta.
Doar la asta mã pricep:
sã sparg bani,
                        sã plâng,
                                         sã crãp
mã cred cel mai înþelept…
ªi dispar, diavol deºtept, sub o mantie de crep.
Sã nu zici cã nu þi-am spus…!
 .
     – Du-te…! Du-te…!

…ªi  m-am dus!

Autoportret, zilnic, în oglinda
concavã

Costel BUNOAICA

Cu viul semnez. Pe viscol mã jur!
Dacã ai plecat, de mine nu-ntreba;
   mi-e totuna dacã mã îndrãgeºte furtuna sau huma.
   Altfel,
   trãiesc o dezordine sârguincioasã:
   încurc mereu viaþa ta cu însãºi viaþa noastrã.
   Bezmetic cum sunt,
nu aº ºti cã încet ºi hulpav mã afund în pãmânt.
   Isterici ºi clarvãzãtori,
greierii îºi smulg þipãtul ºi îl îngroapã în lunã.
Viermii ofteazã. Stârnesc o furtunã. Cu disperare îmi vor
    carnea care încã  vã jur ! este treazã. Viseazã…

Am tot timpul sã mor. Sã trãiesc am încã pe-atât.
De aceea nu mã grãbesc sã ies la liman.
Sunt gata de zbor. Sufletu-mi duhneºte a parfum de afine.
De bine ce-mi este,
bubele rele se mãritã cu  mine. Chiar mã iubesc.
Numai sã vreau, ating ce-mi doresc. Pot fi o orã ºaman,
iar alta apaº. Când þãrâna mã soarbe, mã cred la oraº.
Bogãþii  nu mã plâng! am cu toptanul.
În casa mea, nimicul musteºte ºi creºte cât malul.
Deschid ochii ºi vãd cum huzureºte, fioros, bãrãganul.
De-aº cãra an de an ºi tot mi-ar rãmâne
azi de-un  chiolhan, mâine de-un  bal. Sunt ferice, vã spun.
Cu mâna pe viscol semnez. ªi mã jur…!

Încet ºi sigur mã afund în pãmânt. Înfloresc ºi mã scutur.
Ca bobul de mei. Ca pana de vultur.
Pe toate, câte mai vãd, le trãiesc la trecut.
Aud muzica morþii cum surpã feciori. Îi ascult simfonia
ºi simt cum plutesc printre nori, de-a valma,
provocatoare femei, îngeri suavi ºi pateticii zmei.
De urmãri nu am teamã.
La spate le dau, cum fãcea mama cu grijile ei. Cum îi faci tu
celui care veºnic te cheamã.

Dacã ai plecat, de mine nu-ntreba;
mi-e totuna dacã înfloreºte salcâmul sau dacã moartea
trage cu sârg viaþa mea la rindea.
Din toate acestea nimic n-ar conta. Atât doar îþi spun:
Acum sunt ferice!
Cu viul semnez. Pe viscol mã jur, frumoasa mea Euridice!

- Sã ºtii ºi tu Mirele cã în lumea aceasta nu  existã
dreptate! Poate în alta lume !

- Dar de ce tatã ? l-a întrebat Mirel candid.
Gogu s-a oprit din prãºit ºi l-a privit duios :
- Cine ºtie !? Poate dreptatea nu este în meniul

nostru sau poate nu ne putem desprinde de
subiectivism,...de  egoismul ancestral !

- ªi atunci, ce ne-ar trebui ?
- Eu ºtiu ?! Ne-ar trebui niºte legi noi, niºte reguli

practice...
- Bine, dar le avem !
- Poate nu se potrivesc pentru toatã lumea ! Uite,

de exemplu, în copilãrie ºi tinereþe poþi trãi în graniþe
largi ºi reglabile dupã bunul plac, dar la maturitate
ºi ca adult trebuie sã te realizezi ºi defineºti în graniþe
fixe , într-un corset de legi, obiceiuri, principii...

 Undeva , departe , în câmpie s-a auzit zgomotul
unui tren. Gogu l-a privit o clipã ca pentru identificare
ºi a continuat sã prãºeascã. La un moment dat a
început sã zâmbeascã.

 Mirel , care þinea greu ritmul muncii cu el l-a
întrebat gãfãind :

- Ce s-a întamplat ?
- În tinereþe zgomotul trenului mã entuziasma,

mã chema spre o lume nouã, mã incita spre
cunoastere , spre cercetare,...spre necunoscutul
mirific... !

- ªi acum ?
 Gogu s-a întors spre el ºi i-a ºoptit râzând :
- Acum mã enerveazã : mi se pare poluant ºi

ancronic !
- Dar nu se poate modernizare fãrã ‘’poluare’’ !
- ªi cum vom trãi în viitor ?
- În ‘’oaze’’ amenajate confortabil....
- Dar vom încãpea toþi acolo ?
 Mirel s-a rezemat în sapã ºi a zambit concesiv :
- Încã mai este oxigen pentru toatã lumea ! Nu

mai fi aºa ...pesimist !
 Soarele a început sã arda cu putere. Nu se vedea

nici un nor pe cer.
 În curând transpirau abundent, în tãcere.
 La un moment dat s-a auzit vocea lui Gogu: era

melancolicã, ba chiar sinistrã :
- Abia când am sesizat sensul vieþii mi-a dispãrut

entuziasmul, iar optimismul a devenit mai întâi un
regret,... apoi o resmnare... !

- Tatã ! Te rog ... !
 Gogu a continuat pe acelaºi ton lugubru în timp

ce transpiraþia îi ºiroia pe obraji :
- Când simþi cã nu mai ai timp sã rezolvi sau sã

realizezi ceva înseamnã cã ai îmbãtrânit, indiferent
de vârsta pe care o ai !

 Mirel l-a oprit, încercând sã-l scoata din starea
proastaã:

- Tatã ,hai sã luãm o pauzã !
- Nu-i prea devreme ?
- E prea cald ! Vrei sã ne îmbolnãvim?
 S-au aºezat la umbra unui nuc batrân ºi au scos

pachetele cu mâncare. Mirel a început sã filozofeze
în timp ce mânca :

- Eu cred cã din dorinþa de a cunoaºte ºi
întrevedea viitorul ,acordãm o atenþie prea micã
prezentului ºi uitãm trecutul !

 Gogu l-a privit cu atenþie ºi într-un târziu a
replicat :

- Viaþa e complicatã ! Îndatã ce te-ai nãscut încep
problemele,...periplu,...necazul... !

- Dar problemele trebuiesc rezolvate ! De aia au
acest nume !

- Nu te grãbi ! Ascultã !!
- Bine ! Ascult, dar...
- Dacã vrei liniºte ºi comoditate ,...nu te implica!!
- Cum ...adicã ?
- Nu concretiza, nu personaliza, nu individualiza,

nu aspira, nu materializa,...nu te angrena,...nu... !
- Dar de ce ?...Nu înþeleg ?

- Dacã te implici apar: sentimentalismul,
responsabilitatea, anxietatea ºi mai târziu ...regretele!

- Bine , dar... !
 Gogu se entuziasmase însã ºi a continuat

imparabil :
- Nu arbitra !
 Mirel a fãcut ochii mari ºi nu a mai avut grai

suficient pentru o replicã autenticã.
 Gogu a continuat sã-ºi etaleze cu cãldurã

învãþãturilecãtre fiul sãu, care era mai mult uimit decât
dornicde cunoºtinþe :

- Dacã arbitrezi ai duble necazuri ºi probleme !
De la cel lezat primeºti într-un fel sau altul
nemulþumire, lipsã de respect, urã,...injurii,... funcþie
de educaþia lui ºi a intensitãþii impactului. Cine pierde
, niciodatã nu e mulþumit !!  De la cel ce-a câºtigat ai
parte de o recunoºtiinþã care se va stinge treptat ºi
va deveni o banalitate cotidianã sau chiar o
neîntelegere rãutãcioasã !!

 Mirel terminase mâncarea ºi vroia sã bea un pahar
de vin , dar privirea înflãcãratã a tatãlui sãu îi
demobilizase orice reacþie. A încercat sã zâmbeascã
pentru a crea o punte de legaturã între patos ºi
indiferenþã, dar fie cã nu a reuºit , fie cã a fost înþeles
greºit ,...deoarece Gogu a continuat tunãtor :

- Nu te entuziasma !
 Mirel a scãpat paharul jos , dar nu a îndrãznit sã-

l ridice ; îl privea pe tatãl sãu cum gesticula ºi avea
impresia cã nu se va opri niciodatã, ...chiar dacã i-ar
tãia capul de la frunte în sus.

- Cel care iubeºte înfocat, cu timpul,... ori va cãdea
în deuetitudine, în plictisealã sau chiar trãdare,...ori
dragostea se va transforma în urã... !!

- Tatã,,, ! a ºoptit Mirel înfiorat,...dar degeaba :
- Cel care iubeºte cu mãsurã ,...echilibrat,... va

iubi tot timpul!
 S-a fãcut liniºte pentru o clipã ºi Mirel a reuºit

sã-l întrebe :
- Tatã de ce eºti aºa de trist ?
- Dar nu sunt ! Uite, hai sã bem un pahar de vin !
 Au bãut repede, însetaþi de cãldurã.Gogu a mai

turnat în pahare ºi a continuat cu tristeþe :
- Trecutul este izvorul vieþii, prezentul este calea

( meandrelor râului spre mare), iar viitorul
este...dispariþia râului în mare,...contopirea entitãþii
pânã la ...diluare, si... !

- Gata, tatã !! a zis Mirel cu voce caldã..
 Gogu s-a iîntors dintr-odatã spre el cu ochi lucizi

ºi l-a îmbrãþiºat:
- Fiule, îþi spun toate acestea pentru a învãþa sã

te fereºti de rãu în viaþã! Sunt multe primejdii ºi
capcane...

- Lasã, cã nu suntem la vânãtoare !
 Gogu a zâmbit :
- Ai dreptate ! Dar chiar dacã nu vânezi tot trebuie

sã ºtii sã tragi cu arma !
- Aºa e !
- În viaþã trebuie sã fii pregãtit pentru orice,

deoarece nu funcþioneazã toate perfect !
- Dacã ar funcþiona ,ar dispãrea multe profesii !
 Gogu l-a privit  scrutãtor. Era nedumerit , dar nu

ºtia de ce.
 Se mai rãcorise.Au început din nou sã prãºeascã.
 La un moment dat Mirel a început sã râdã :
- Tatã, ce-ar fi sã tãiem porumbul cel mare... !
- Mãi bãiete ..!! s-a revoltat Gogu , dar Mirel a

continuat repede râzând ºcolãreºte :
- Ca sã nu facã umbrã la cel mic.. !
- Ce vrei sã spui ? l-a interogat Gogu cu asprime.
- Nimic !...Mi-a venit aºa…!...sã fie mereu

tânar !...în creºtere !

16 .05.2006
        TRAªCÃ  PUªCHIN

ÎNVÃÞÃTURILE LUI GOGU
 CÃTRE FIUL SÃU MIREL
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De la domnul profesor-
diriginte Anatol Pavlovschi,
al cãrui elev am fost în anii
1970-73 la Liceul teoretic,
am primit ca donaþie post-
mortem pentru Bibliotecã,
prin grija soþiei sale,
doamna profesoarã
Sevasta Pavlovschi, mai
multe documente ºi

manuscrise inedite. Cunoscându-i activitatea literarã
ºi comunicarea pe care a avut-o cu foºtii sãi elevi,
cu scriitori ºi oameni de culturã din zona Urziceni,
Slobozia ºi din þarã, am desfãcut pachetul cu maxim
interes ºi recunoºtinþã. Poetul Gheorghe Dobre,
redactorul-ºef al revistei “Helis”, a venit imediat la
Urziceni pentru a vedea comoara lãsatã de Papa.
Prietenul sãu, regretatul poet Inculeþ Bãlan, cu care
înfiinþase cenaclul literar “ Dor fãrã saþiu” la Casa
orãºeneascã de culturã în vara lui 1977, avea aici
poeme cât un volum care sã-l reprezinte în
posteritate.

      Lângã el, cu aceeaºi grijã, domnul Profesor
aºezase un alt poet, pe ªtefan Tãnase din Patru-
Fraþi, împreunã cu douã volume de versuri  inedite
dactilografiate ºi câteva înscrisuri autografe. Primul
volum are titlul “Plaur nomad”, iar celãlalt  “Parnasul
rediviva”. Cel dintâi are ºi o dedicaþie: “Domnului
Profesor/Anatolie Pavlovschi/ pentru sinceritatea cu
care/ mi-a îndrumat paºii cãtre/ frumuseþea, de
basm, a poezii, manuscrisul, de faþã, inedit/în semn
de sincerã ºi neprecupeþitã/ recunoºtinþã, plus
doamnei omagiile/ Celui care a fost, este ºi va
rãmâne/ Poetul Þãran/ªtefan Tãnase”.

       ªi numele acestui poet este legat de Casa
orãºeneascã de culturã. În volumul autobiografic
“Amintiri din Urziceni”, domnul profesor Vasile
Ichim, ani buni director al acestei instituþii,
consemneazã la capitolul dedicat Cenaclului literar-
artistic “Mihu Dragomir”: “...creeazã ºi publicã
poezie ºi trubadurul ªtefan Tãnase din Patru-Fraþi,
un fel de Anton Pann al zilelor noastre, care ne
încântã cu farmecul poeziei populare, creaþie
proprie. Nici acum nu pot uita sacrificiul pe care
acest om simplu, ºi atât de îndrãgostit de carte, îl
fãcea pentru a participa la cenaclu. Casa de culturã
îi asigura transportul  pânã la gara Moldoveni, cina
ºi o gustare, iar el pe vânt, ploaie sau furtunã,
strãbãtea în miez  de noapte drumul pe jos, prin
pãdure, pânã la Patru-Fraþi.”

Pe o hârtie, Papa a notat: “ªtefan Tãnase, fiul
lui Ganciu Atanasov (bulgar). Poetul semna mai întâi
Atanasiu. L-a cunoscut pe Sadoveanu, a devenit
membru al Uniunii Scriitorilor. <<Tãnase>> i-a spus
Sadoveanu. Primul volum, <<Plecãri fãrã hotar>>
semnat Atanasiu. L-a ajutat sã-i batã la maºinã
învãþãtorul ªtefan Focºa.” “Plecãri fãrã hotar”
apãruse în 1946, iar în 1969, Editura pentru
literaturã din Bucureºti îi publicã volumul “Psalm
teluric”.

Testamentul poetului ªtefan Tãnase l-am gãsit
într-un plic poºtal obiºnuit, cu ºtampila poºtei din
M. Kogãlniceanu, data 07.1.82., destinatar Ziarul
Tribuna Ialomiþei, expeditor Neagu Rãdulescu. Era
însoþit de o scrisoare: “Hagieni 6 Ianuarie 1982/
Mult Stimate Tovarãºe Redactor ªef/ Am citit în

Din Fondul Documentar al Bibliotecii
Municipale “Constantin Þoiu” din Urziceni

revista Sinteze supliment al ziarului tribuna Ialomiþi
pe anul 1981 “În amintirea Poetului þãran ªtefan
Tãnase. Bolnav de prea multe visuri.” scris de tov.
Anatol Pavloschi. M-a fãcut sã plâng elogiul scris
despre acest poet cu atâta mãestrie. L-am cunoscut
ºi eu pe acest om fãcut pentru poezie am fãcut
armata cu el am fost prieteni ºi ne respectam ma
vizitat de mai multe ori acasã Ce vreau sã spun: La
mine acasã el ºi-a scris testamentul în care cred cã
ºi-a pus mari speranþe cã nu-l voi prãpãdi. Acum
când vãd din ziar cã poetul þãran ªtefan Tãnase a
murit îmi fac datoria faþã de conºtinþa mea ca acest
testament sã intre în mâini  sigure spre a fi cunoscut
ºi de generaþiile viitoare. Eu sunt un þãran de rând
mã numesc Neagu Rãdulescu locuesc în satul
Hagieni jud. Ialomiþa. M-aº bucura nespus de mult
ºi tot odatã vã rugãm sã-mi comunicaþi ºi mie ce
faceþi cu acest testament dacã este de folos dacã
nu vã rog încã odatã sã mi-l trimiteþi înapoi./ Cu
stimã/ Neagu Rãdulescu/ Tovarãºului Redactor ªef/
Al Ziarului Tribuna Ialomiþi/Slobozia”. În stânga sus,
citesc rezoluþia: “Tov. Bobîrniche(subliniat)/ Sã-i
dãm testamentul/ profesorului Pavlovschi care/poate
îi va face o monografie lui ªtefan Tãnase./(
semnãturã indescifrabilã)”(Titus Niþu).

Iatã acum ºi testamentul. Este scris de mânã cu
pix cu  pastã de culoare albastrã, pe foaie decupatã
dintr-un caiet de aritmeticã. Marginea din stânga
pare a fi tãiatã cu foarfeca.  Pânã la textul scris sunt
sus trei pãtrãþele, iar   jos se ajunge la una.   “TES-
TAMENT/ În deplinele mele facultãþi mintale,
azi, data pusã pe piatra de mormânt, Eu ªtefan
Tãnase, poet þãran, sãrac ºi trãind numai din
mila prietenilor mei, simþind nevoia sã mã
spânzur într-o zi, ca sã scap odatã de mine, las
aci ultima ºi marea mea dorinþã: / Sã fiu
înmormântat la rãspântie de vremi ºi de
drumuri, în cât mai multã singurãtate, un plop
sã-mi fie frate de odihnã ºi de visuri, pe crucea
mea sã fie scris: un izolat, ªtefan Tãnase, poet
þãran, iar o fântânã sã-ºi legene cumpãna, la
doi paºi de mormântul meu./ Averea mea:
bojdeuga, manuscrisele, biblioteca, dacã
Statul român ºi Uniunea Scriitorilor,gãsesc de
cuviinþã cã n-au ce face cu ea, îi rãmâne inte-
gral primului meu critic literar ºi umbrei mele:
Mielu C. Marin, mecemeul meu drag, pentru
tot ce-a fãcut ca eu sã devin cu adevãrat Poet.
Îl oblig ca în fiecare an, de ziua morþii mele sã
aprindã o lumânare, în aer liber, iar de ziua
mea , tot în fiecare an, sã dea primului întâlnit,
un colac de pomanã./ Iar dacã nici el nici
Uniunea Scriitorilor nu primeºte aceastã
danie, averea mea sã fie arsã din temelii, cu
bibliotecã ºi manuscrise, cu tot, iar cadavrul
meu,ars, cu obligaþia ca rãmãºiþele mele,

TESTAMENTUL
POETULUI ªTEFAN

TÃNASE

cenuºa, sã  fie aruncate în cele patru puncte
cardinale, aºa fel, încât, sã nu mai rãmâie
nimic de pe urma celui care a fost/ Poetul
Þãran/ ªtefan Tãnase/ Fãcut azi 16-17 Nov.
1968/ Com. Patru-Fraþi jud. Ilfov.” Pe verso,
în diagonalã, pe colþul din dreapta sus: “Lui
Neagu Rãdulescu/ prieten ºi frate la bucurii/
ºi la necazuri, cu rugãmintea sã verse ºi el,
atunci, o lacrimã pe mormântul meu./ La el
acasã/ 28 Nov. 1968/ ªtefan Tãnase/Poet
Þãran”.

 ...A mai trãit zece ani, grei. Pe 12 august 1978,
Papa ºi ceilalþi prieteni îl conduc pe ultimul drum.
Pe cruce stã scris Poetul ªtefan Tãnase (1916
1978). Biblioteca din comuna Adâncata îi poartã
numele ºi în fiecare an aici este organizat Festivalul
Concurs “ªtefan Tãnase” iar  prietenii  mai vechi ºi
mai noi ai spiritului poetului- þãran  se întâlnesc pentru
a-i fi aproape. Poetul ªerban Codrin a alcãtuit ºi
îngrijit  în 1999 la editura Star Tipp volumul
“Cioplitor în cuvinte” cuprinzând poemele din
volumele”Plecãri fãrã hotar” ºi  “Psalm teluric”,
precum ºi o Fiºã biobibliograficã ºi eseul  “Poetul
ca un psalm pentru sine însuºi”.  În 2005,  prin grija
doamnei bibliotecare Mariana ªtefan, apare
antologia liricã “Stare de graþie”,  a primelor 10
ediþii ale festivalului  Concurs “ªtefan Tãnase”, cu
un cuvânt înainte ºi o amplã biografie a poetului
semnate de domnul profesor Ion Ene, consãtean ºi
promotor al creaþiei marelui sãu înaintaº.

...Am fost  ºi eu la Adâncata, urmându-l pe Papa
dupã ce  dânsul a plecat dintre noi, unde l-am
cunoscut pe minunatul MECEMEU, ºi pentru ei ºi
pentru toþi prietenii ialomiþeni sunt convins cã
publicarea celor douã volume inedite  “ Plaur no-
mad” ºi “Parnasul rediviva” -  ºi a unei monografii
dedicatã poetului ªtefan Tãnase  vor împlini cum
se cuvine gândul testamentar atât de curat ºi neliniºtit
al fiecãruia dintre noi.

Alexandru Buleandrã
director Biblioteca Municipalã “Constantin Þoiu”
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Patos arhaic

  Zariºtile dorm ca niºte pisici sãturate
  S-aude liniºtea cum, din palme, tot bate,
  Cum aleargã ispita spre un pom lãudat
  Iar eu, dintre visuri, încã tot n-am plecat.

  Amiezile zac ºi ele în alintarea tãcerilor,
  Vântul mângâie somnolenþa de basm, a pãrerilor
  Vãzând pomii cum îºi clatinã frunzele mature,
  Dovadã-i cã ºi natura vrea sã se sature.

  Si cerul plin de funigei ºi de stele
  Priponit, ireal, deasupra bojdeucilor mele
  Se mirã cã din Parâng ºi pânã-n Ceahlãul masiv
  N-a mai gãsit nici un trubadur costeliv.

  Ci a gãsit limpezimi ºi tãceri ancestrale,
  Niºte visuri care plecaserã, prin lumea lor, haimanale,
  ªi-un poet, fãrã pix ºi fãrã nici un pic de hârtie
  Scriindu-ºi pe propria lui amintire, prima lui poezie.

Habitas

  De-aici, vântul îºi desface potecile
  Tu eºti lângã ele, vezi-le, treci-le,
  Ia-le cu tine în gând, în imagine
  Dragostea sã nu-þi mai rãmânã paragine.

  De-aici ºi inima-ºi desface cãrãrile
  Unind iubirile, depãrtãrile, zãrile,
  Prindele-n ritmuri de vers temerar,
  Nimic nu a fost ºi nu-i în zadar.

  De-aici ºi visul îºi fluturã steagurile
  Sã le treacã nemãrginirilor, pragurile
  ªi sã ne arate, de la bun început,
  Pecetea sãruturilor, întâiul sãrut.

  Nu vor mai fi vedenii himerice,
  Spre mâine are cin-sã-þi desferice
  Porþile zilelor, porþile anilor...
  ªi iatã-ne intrând în cetatea þãranilor.

Dragoste nouã

  Pentru chipul tãu înmiresmat
  Ramura-nfloritã de cais...
  Astãzi lângã masa mea de scris
   Cântecul mai viu s-a-nfiripat.

  Am creion cu mine ºi hârtie
  ªi lumina albã la fereºti
  Cã mã-ntreabã gândul: unde eºti
  Inimii, din mine, bucurie?

  Stã grãdina-n soare ºi portiþa
  Tot aºteaptã mâna s-o deschidã
  Plicul, netrimis, e în firidã
  Cu desene dragi, cum þi-e altiþa.

  Gungurã un porumbel pe-aproape,
  Trece-alene un flãcãu cântând,
  Poezia ce-mi vibreazã-n gând
  Pare-o fâlfâire de prosoape.

    Din Fondul Documentar al Bibliotecii Municipale “Constantin Þoiu”

P L A U R   N O M A D
Volum inedit. Fragmente

de ªTEFAN     TÃNASE
POET  ÞÃRAN - COMUNA ADÂNDATA – ILFOV

Manuscrisul cuprinde 58 de poeme semnate de autor, din care 34 sunt datate 1977. Poemele sunt dactilografiate “la
rând”, dosarul însumând 29 de pagini. Pare sã fie copia 2-3. În colþul din stânga sus al primei pagini se aflã dedicaþia
autografã a poetului ºi alte douã însemnãri: “Domnului Profesor/Anatolie Pavlovschi/pentru sinceritatea cu care/
mi-a îndrumat paºii cãtre/frumuseþea, de basm, a poezii,/ manuscrisul, de faþã, inedit în semn de sincerã ºi
neprecupeþitã/recunoºtinþã, plus doamnei omagiile/celui care a fost, este ºi va rãmâne/ Poetul Þãran/ªtefan Tãnase/
”   Mai jos – “Patru-fraþi/Data Poºtei”  ºi mai jos  “Plus bucuria cã am/ titlul de Laureat al/ Festivalului Cîntarea
României” – urmate de semnãtura cu iniþialele ªT subliniate cu douã liniuþe paralele. (Alexandru Buleandrã)

  Parcã s-aud paºi pe cãrãruie
  În cerdac un tropãit uºor...
  Toate aºteptãrile mã dor,
  Chiar sã fi venit? ªi totuºi nu e!...

  ªi-n poemul care se-nfiripã
  Dragoste anume pentru tine
  Ca ºi-o hãrnicie de albine
  Ziua caldã, bate din aripã.

Rugã pãgânã

  Hai, sã ne ºoptim bucuriile, Danã
  Acum când Soarele-i lângã noi ºi priveºte
  Când ziua, ca ºi o floare-n rãsadniþã, - creºte
  În cântec ºi-n joc de gitanã.

  Hai sã ne brodãm amintirile, Danã!
  Când ºi potecile duc spre luminã
  Iar viaþa-i o vastã ºi permanentã grãdinã
  In copilãria noastrã spontanã.

  Hai ºi cu frumuseþea ta nãzdrãvanã,
  Timpul sã nu ne aºtepte nici o clipitã!
  Sã fii, ca ºi lumina zilei,- iubitã
  În viaþa noastrã fãrã prihanã...

  Pânã dincolo de-al tinereþii zãvoi
  Danã... ºi unde sã fim numai noi...

           Toamna pe bãrãgan

  Sclipeºte bruma, parcã-s licurici
  ªi-i numai arãturã pe aici.
  O arãturã deasã ºi adâncã,
  Pãmântul tot parcã-i bolnav de brâncã
  Aºa îi e de-nbrobonatã faþa...
  Dar nu se mai aratã dimineaþa...
  Nori negri, grei, coboarã-n vãlãtuci
  Umbre scriind pe cerul ca de tuci.
  Se-nvârtejeºte vântul ºi se zbate.
  E mare depãrtarea dintre sate
  ªi zãrile se-nchid în unghiuri drepte.
  Nu-i o fântânã aproape sã te-aºtepte,
  Un pom, mãcar, cu coama lui rotatã
  Care sã-þi strige: Haide! Vii odatã?
  Doar drumu-i drept ºi-o sã te poarte
  Spre satul care încã-i prea departe...
           ªi e cãtunu-atâta de departe
           ªi zãrile sunt, parcã, moarte,
           ªi cerul vânãt, norul greu se lasã
           Prinzându-te în el ca într-o plasã.
           Tu te mai uiþi la garã, înapoi?
           Dar trenul e departe-acum de noi,
           ªi fumegã spre Urziceni-nainte
           ªi grijuliu aºa, ca ºi-un pãrinte
            Vrea pasagerii sã ºi-i ducã teferi
           Prin satele unde se-aprind luceferi.
  Întinde pasul, nu mai ºovãi,
  Tu singur ai cerut sã vii aci
  Sã vezi un sat din miile de sate
  Ce stau în ºuba toamnei îmbrãcate,
  Sã-i vezi þãranul harnic ºi cinstit
  ªi pipãindu-i pumnul bãtucit
  Sã i te-nchini ºi negreºit sã-l crezi

  Cã tot ce e pe aici ºi tot ce vezi,
  Asta câmpie-ntreagã, primenitã
  De el a fost ºi e mereu muncitã.
           ªi harnic, pasul merge înainte
           Tot printre arãturi, printre cuvinte.
  În urmã, gara, uite-o, ca prin sitã
  În toamnã, de ogoare nãpãditã.
                           (1977)

Molcom

  Iatã, parcul doarme
  Liniºtit ºi drag...
       Pentru cine, Doamne
       Clopotele trag?
  Picotesc arare
  Visurile-n gând...
        Eu pe cine oare
        Mã aud chemând?
  Freamãtã-n fereastrã
  Dorul nu ºtiu cui...
        Pasãrea mãiastrã
        Unde-o mai încui?

Predo-slo

   Ape. Liniºtitele ape
   Venindu-mi ca niºte copii mai aproape,
   Ca niºte pãsãri cântând, murmurând
   Grâne de aur în larg fremãtând.
   Apelor, ape!
   Fluturând înspre mai departe prosoape
   Sufletul meu vine de la voi sã se adape
   Sã-ºi spele zgura îndoielilor toatã
   Spre mâine mai sigur ºi mai temeinic sã poatã
   Cânta bucuriile acestui pãmânt
   Unde una cu voi ºi cu mulþimile sunt
    Apelor, ape!

          Domus aeternitas

  Laudã scaunului pe care îl am
  ªi patului în care dorm
  Trecutul cu amintiri îmi bate în geam
  Prezentul e cald, uniform.

  O cãciulã, ghete ºi-o hainã,-mi-ajung
  O þigarã, o þuicã, o pâine  plãceri.
  Drumul spre mâine e scurt, nu e lung,
  Deºi n-am plecat nicãieri.

  Mã încumet la zborul viselor noi
  Pasul înspre mâine tot bate
  Vremuri tot mai tinere vin într-acoace, ºuvoi
  ªi-s atât de frumoase, -curate.

  Lumina ce-mi bate zilnic în geam
  E o vastã a mea bucurie
  Cu toate nãzuinþele, ca fructele în ram
  ªi lângã ele... ºi tu, POZIE.

                                    (1977)

 Destãinuire

  Îmi place mult sãrutul cu gust amãrui
  Ca vântul când colindã poieni ºi le-nfioarã
  ªi pãtimaº, iubirea în palme o tot sui
  Spre cerul plin de stele sclipind ca o comoarã.

  Licoare parfumatã, iubirea cald ºuvoi
  O simt cum intrã-n mine, precum în brazdã plugul
  ªi-n pragul tinereþii, ca-n doina pe la noi
  Îi caut fericirii ºi bucuriei crugul.

  Tu, culcã-þi cald obrazul, pe braþul meu, vioarã
  Pe umãrul meu fruntea-þi de marmurã s-o pui...
  Eu nu cred cã e-n lume un suflet sã nu-l doarã
  Iubirea ce nu poate fi spusã nimãnui.

                                           (1977)
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Operaþiunea
“Tunis”

Paradigma cãlãtoriei iniþiatice

O lampã cu barbã fãcea încãperea  sã danseze
dupã muzica unei brize turmentate.

Chiar în acest moment sunt fascinat de un subiect pe care
îl voi face basm. De ce basm? Pentru cã realitatea în care trãiesc
are calitatea irepresibilã de a mã pune pe fugã. Decât cerºetor
aici, mai bine cerºetor în Veneþia, ar spune Marele Golan,
paraºutat în Oraºul Om cu tren cu tot. El are speranþa
reîntoarcerii  într-o matrice ce îi este pe deplin cunoscutã, dar
încã nu îºi dã seama cã, uºor-uºor, gastrita citadinã îl va converti
( sau îl va perverti ?) la o lene suicidalã. Pe scurt: îi va fi lene sã
se salveze.

Toate basmele fac apologia cãlãtoriei iniþiatice cu finalitate
triumfalã. Merele de aur ajung unde trebuie, balaurii sunt
decimaþi, vrãjitoarele sunt demascate, iar fetele de împãrat
nimeresc în spaþiul fecundatoriu al celor mai teribili Feþi Frumoºi,
ceea ce le garanteazã binecuvenita longevitate consumatã în
deplinã fericire.

De obicei existã o singurã evadare care îi asigurã eroului un
fel de nemurire funciarã.

În basmul meu personajul eroic evadeazã pentru a se
perfecþiona în ºtiinþa evadãrii. S-ar putea crede cã va bântui de
colo-colo ca un spirit atins de blestem, fiind predispus la
sacrificarea beneficiilor pe care le are la dispoziþie  leneºa
sedentaritate doar de dragul de a se îmbãta de parfumul grãdinilor
spirituale pe care le percepe, în mod tragic, numai în afara
teritoriului sãu amniotic

Ciudat, dar s-ar putea ca întoarcerea sã-i scoatã în cale
tocmai grãdina spiritualã pe care o cãuta.

Uneori însã întoarcerea nu se mai petrece ºi el, Cãlãtorul,
devine o sãmânþã bunã pentru un alt pãmânt.

Ce se întâmplã atunci când cãlãtoria iniþiaticã este ratatã?
Ce înfãþiºare are o cãlãtorie iniþiaticã neâmplinitã? ªi, nu în cele
din urmã, ce anume face sã se producã un asemenea cutremur
existenþial?

Mai întâi e de luat în seamã faptul cã o cãlãtorie iniþiaticã
scapã oricãrei încercãri de definire. Ea poate sã fie o succesiune
de experienþe conþinute  într-un segment biografic. O experienþã
este de luat în seamã doar atunci când nutreºte vise. Visele sunt
proiecte pentru urmãtorul segment de traseu. Atunci când
experienþa în cauzã nu îndeplineºte aceastã condiþie, cãlãtoria
iniþiaticã este în pericol de a fi confundatã cu un simplu ºi
plicticos slalom printre jaloanele banalului.

Orice cãlãtorie iniþiaticã îºi gãseºte resursele în vis. Pe de
altã parte, visul însuºi este un act iniþiatic. De aceea multe
cãlãtorii iniþiatice se  petrec doar în vis, Cãlãtorului rãmânându-
i doar posibilitatea  de a-ºi consuma existenþa în cenuºa
imperiului, în ceaþa democraticã în care individul se dizolvã nu
numai ca entitate ci ºi ca identitate.

O cãlãtorie iniþiaticã are toate ºansele sã eºueze prin
consumarea potenþialului psiho-afectiv de care dispune cel
implicat. De cele mai multe ori Cãlãtorul renunþã din lene. Ceea
ce este cu adevãrat spectaculos e motivul pe care acesta îl
produce pentru a-ºi justifica abandonul. Nu are nici o clipã în
vedere criteriul  dimensiunii sale energetice. De cele mai multre
ori dã vina pe imperfecþiunea propriei aspiraþii sau pe letalul
proces de maturizare prin care cu toþii înþelegem inevitabilul
compromis încheiat cu mediocritatea socializantã.

Adevãratul cãlãtor este cel ce-ºi abandoneazã vârsta ºi
peresevereazã în a se energiza cu vise. Visul nu este un drog ci
este o chemare. Adevãratul cãlãtor simte asta.

Nu existã un punct de start, în timp sau în spaþiu, pentru o
cãlãtorie iniþiaticã. Aºa se motiveazã dificultatea de a te defini
în mod real ºi credibil în ipostaza de cãlãtor, deºi poate
cãlãtoreºti de ani buni. Identitatea Cãlãtorului este de naturã
revelativã. El îºi dã seama de ceea ce este  doar atunci când locul
în care se aflã este acelaºi atât în lumea realã cât ºi în lumea
virtualã.

Existã, deasemenea, ºi conjunctura în care omul hotãrãºte
sã cãlãtoreascã doar pentru a se întâlni cu sinele  proiectat de
un destin prezumat. Aceasta este o revoltã care implicã
lepãdarea de sine. Cãlãtorul devine liber de determinãrile sale
materiale ºi întrutotul captivat de indeterminãrile sale
spirituale. Rãmâne întreg doar mecanicul principiu al miºcãrii.

În sens literal, orice cãlãtorie este iniþiaticã. Omul porneºte
la drum cu gândul cã va descoperi un fapt ce îl poate scoate din
starea de nedumerire pe care o simte, dar pe care nu ºi-o poate
explica. Cãlãtoria poate fi o soluþie pentru ieºirea din
nedumerire.

Adesea, dacã nu cumva tot timpul, nedumerirea îl afecteazã
pe Cãlãtor în sectorul propriei sale personalitãþi. Pot sã
cãlãtoresc?, se întreabã el, ºtiind cã este, prin definiþie, dedicat
unui umil perimetru, egal întrucâtva cu perimetrul propriului
sãu destin. Cum e ºi firesc, amânã rãspunsul la aceastã întrebare
pânã în ziua în care descoperã cã nimeni nu depinde, în sens
profund, de el ºi, în aceeaºi mãsurã, nici el nu depinde de nimeni.
Aceastã fracturã a tuturor determinãrilor sufleteºti ºi sociale  (
scriu acest cuvânt cu o oarecare teamã ) îl aruncã pe cãlãtor
într-o stare de panicã, succedatã imediat de o copleºitoare
bucurie. Scoaterea de sub responsabilitãþi poate fi mereu
asemuitã cu beþia generatoare de culturã. Acea beþie, neresimþitã
de trup, care îl motiveazã pe artist în înfruntarea cu orice fel de
convenþie, cu riscul de a fi înfrânt ºi transformat într-un moft
convenþional.

În Tunis oamenii sunt despovãraþi de identitatea lor oficialã,
ei redevenind, astfel,   oameni. Beethoven, Shakespeare, Goethe,
Kant ºi Laplace apar în acest peisaj în ipostaza de colecþionari
pasionaþi de morbiditãþi. De la gutã la sifilis, de la ºancru la
melancolie.Toþi sunt îmbibaþi cu mercur ºi, mai ales, Klimt.
Opera lor se înfãþiºeazã astfel ca un produs supulent al luptei
dintre intelect ºi viciu. Nu e de mirare cã în aceastã conjuncturã
viciul se spiritualizeazã. Orice viol poate fi dat pe seama
poeziei.În acest timp eu rãmân un om scutit de apãsarea operei.

 Într-unul din sensurile spirituale pe care le implicã, o
cãlãtorie iniþiaticã devine un vehicul al timpului. Cãlãtorul este
mutat cu rapiditate dintr-un strat istoric în altul, fãrã a fi protejat
de situaþia în care poate nimeri, din inexplicabile pricini, ºi care
este identicã aceleia în care, cu siguranþã, nu ºi-ar fi dorit sã fie.
E o problemã de divulgare a destinului ce se finalizeazã chiar cu
discreditarea acestuia. Cãlãtorul poate sãvârºi gestul romantic
de revoltã împotriva propriului destin, dar, romanticã va fi
doar revolta pentru cã efectul concret al acesteia se va
metamorfoza cu repeziciune într-o iremediabilã disperare. Astfel
se explicã faptul cã adesea întâlnim profesioniºti ai disperãrii,
fãrã a fi conºtienþi cã, prin îndelunga existenþã în disperare,
inevitabil, apare ºi o rutinã a disperãrii. Cãlãtorul este un astfel
de rutinier, mânat însã de gândul de a sparge rutina prin
descoperirea unor noi resurse de disperare. Ce l-ar putea face
fericit pe Cãlãtor în afarã de conservarea  propriei sale identitãþi?
Poate un somn al raþiunii care sã nu producã monºtri ci eterne
motivaþii ale drumurilor greºite.

Cãci, prin propria sa naturã, Cãlãtorul habar nu are încotro
ar trebui sã se îndrepte. Ca sã poatã gândi Cãlãtorul trebuie sã
se ascundã de proprii semeni. Cel mai bun ascunziº este,
dintotdeauna, propriul sãu drum.

Astfel,nu-i de mirare cã poþi deveni Cãlãtor din pur hazard.
Fãrã sã-þi dai seama te poþi trezi în mijlocul unei câmpii îngheþate,
cu polii geografici adânc scufundaþi în întuneric, speriat ºi
flãmând, apãsat de vina unui pescuit miraculous ce nu a mai
avut loc, vibrându-þi privirea  într-o firavã încercare de empatie
cu steaua rãtãcitã ºi ea chiar pe linia orizontului.

Este cât se poate de greu, într-o astfel de ipostazã, sã
identifici caracterul iniþiatic al acestei aventuri. Poate fi numai
dorinþa irepresivã de a scãpa cu viaþã. Aºa se face cã, de cele mai
multe ori, celui rãtãcit nu-i vine sã creadã cã este supravegheat
ºi cântãrit cu un ochi critic,de chiar îngerul morþii.

Cãlãtorului i se pare absurdã  ideea de a-ºi întrerupe
peregrinarea, fie ea ºi întâmplãtoare, doar pentru cã în depozitul
cu pendule din Cetatea Cereascã, Dumnezeu a uitat sã întoarcã
tocmai arcul pendulei lui.

Un val nestãvilit de revoltã, alimentat de senzaþia clipelor
încã neconsumate care zac incluse într-un proiect ce pare a fi de
neclintit, îl instigã pe Cãlãtor la cele mai nesãbuite gesturi menite,
în mintea lui, sã pãcãleascã moartea. Cãlãtoria devine astfel o
iniþiere în supravieþuire. Întreaga lui energie este transformatã
într-o armã sângeroasã, pe care intenþioneazã sã o foloseascã
pentru a extermina moartea. “ I-a murit moartea “, spun
bãtrânele, tãlmãcind visele copiilor în care moartea apare
întotdeauna aºa cum este: iremediabilã.

Acest  rãzboi împotriva morþii, înþeles altcumva decât aºa
cum este înþeleasã vindecarea, ca gest al destinului de a descãrca
sufletul de vinã, este, neândoielnic, de naturã iniþiaticã.

Se succed mai apoi câteva aserþiuni de fizicã spiritualã. Ca
sã ai memoria apei trebuie sã fii apã. Ca sã strãbaþi spaþiile cu
viteza luminii trebuie sã fii luminã. Ca sã îngenunchezi moartea
trebuie sã fi moarte.

ªi totuºi, mai iute decât lumina este gândul.
Mulþi tind sã creadã cã banalitatea îºi atinge apogeul atunci

când cãlãtoria iniþiaticã se petrece în chiar interiorul cãlãtorului.
Superficialii egaleazã acest demers cu un simplu examen medi-
cal, indiferent dacã acest cuvânt   simplu, se înfãþiºeazã sub
forma unui ghem de înþelesuri. Ei confundã cunoaºterea cu
iniþierea, ori aceastã confuzie e de naturã sã îndepãrteze
sacralitatea iniþierii ce, presupun, este cunoaºtere sacrã.

Pe de altã parte, am dreptul sã mã întreb, sau, mai degrabã,
sã devin suspicios în legãturã cu aceastã cunoaºtere medicinalã.

Existã, deci, o medicinã a cãrnii, numitã,în cazul acestei
cãlãtorii iniþiatice în Cãlãtor, cunoaºtere ºi existã, în aceeaºi
situaþie, o medicinã a spiritului numitã iniþiere? Poate cã
rãspunsul ni-l va da chiar Cãlãtorul care, aflat de cele mai multe
ori în ipostaza cãrnii, trãieºte inevitabila tragedie de a nu-ºi
aminti pe unde a cãlãtorit pentru cã el, carne fiind, a asimilat
doar structuri fãrã a asimila ºi rostul acestora. Rostul oricãrei

structuri este de naturã spiritualã. A cunoaºte rostul unei structuri
este un act de iniþiere. Un om cãþãrat în vârful unui stâlp va fi un
virtuos al structurii îngheþate în propria-i formã naturalã. Un
alt om, aventuros,  pornit în escaladarea unei alte structuri,
dotatã de aceastã datã cu trepte, deci cu faze succesive  de
perfecþionare a instinctului de înþelegere, va fi martirul inevitabil.

Atât scãrarii cât ºi stâlpnicii au aceeaºi temã destinicã: sã îl
atingã, într-un fel sau altul pe Dumnezeu, sfidând blasfemia ºi
asumându-ºi oarecum inconºtient riscurile iertãrii sau indiferenþei
divine. Mentalitate de fan neliniºtit care colecþioneazã în cutiuþe
de chibrit noroiul de pe cizmele electricienilor de la “Metallica”.

Numai cã palmele, chinuite de îndãrãtnicia treptelor,
gândesc, în timp ce curul stâlpnicului beneficiazã de acest lucru.
Cum se poate întâmpla aºa ceva? Se poate! În spirit.

O cãlãtorie iniþiaticã în interiorul Cãlãtorului poate fi
experienþa unei inimaginabile dezamãgiri, echivalentã cu actul
de înþelegere a nimicului. O cãlãtorie iniþiaticã în interiorul
Cãlãtorului poate fi, în acelaºi timp, fascinantã pentru cã, dacã
este vorba despre un cãlãtor adevãrat, ea poate hrãni un veac de
poezie.

Cãlãtoria iniþiaticã este dotatã, doar pentru novice, cu un
final premeditat. Pentru Consacrat, cãlãtoria iniþiaticã nu se
sfârºeºte niciodatã. El moare cu sentimentul cã nu ºi-a atins
scopul în tot chinul sãu iniþiatic. Iatã de ce se presupune cã este
posibilã continuarea cãlãtoriei iniþiatice ºi dincolo de moarte.
Dacã presupunerea este adevãratã, atunci vom fi nevoiþi sã
determinãm referinþele. În care spaþiu se va continua cãlãtoria
iniþiaticã? În cel în care a început ºi care conþine datele unei
realitãþi recognoscibile, ceea ce mã poate face sã cred cã moartea
nu are efect asupra memoriei? Sau în cel transcendental, în care
detaliile scenografice ale existenþei anterioare,indiferent de natura
lor  materialã ori spiritualã, devin, pur ºi simplu, mici ingrediente
putride.

Am luat în serios aceastã paradigmã a cãlãtoriei iniþiatice
uitând (cu bunã ºtiinþã?) punctul de plecare.

În realitatea imediatã orice cãlãtorie iniþiaticã este acreditatã
cu un scop ºi o finalitate. Aceste douã necesitãþi o aºeazã între
limite prestabilite. În realitatea basmului o cãlãtorie iniþiaticã,
dupã cum se ºtie, ca ºi în cazul Consacratului, nu se sfârºeºte
niciodatã. Dealtfel, realitatea basmului este realitatea celui
consacrat.

În basm existã o poartã care,odatã deschisã,îi oferã eroului
(Consacratului) posibilitatea de a deveni beneficiarul unei
imortalitãþi asumate cu preþul renunþãrii la echilibrul confortabil
al existenþei consumate  în banal.Nu poþi fi Fãt Frumos în timp
ce viaþa înseamnã pentru tine cãruciorul cu cumpãrãturi de la
Penny.Doar dacã nu cumva acele cumpãrãturi,în parte sau
împreunã,sunt menite sã creeze magie.Nu e de mirare cã motivul
cumpãrãturii apare des în structurile imaginare,chiar dacã a
cumpãra înseamnã a face schimb.Visele oamenilor încercaþi de
nevoi ºi restriºti cotidiene conþin frecvent secvenþe de troc.E,în
cele din urmã,materializarea subconºtientã a salvãrii din negru
prin negocierea cantitãþii de alb de care dispune orice
fiinþã.Compromisul ar trebui sã aibã o culoare
intermediarã.Astfel,mediocritatea existenþei este semnificatã de
negocierea culorilor complementare. Realitatea basmului nu
cunoaºte culoarea gri.Dupã nãucitoare alternanþe de tonuri
pure,întotdeauna se ajunge la o ierarhie a acestora al cãrei
rezultat se materializeazã în existenþa luminii.Lumina semnificã
pacea culorilor spectrale.Cliºeul este totuºi banal ºi,de
aceea,supãrãtor.În basmul meu spectrul va deveni melancolic,iar
lumina - un complement/compliment al întunericului.Eroul
(Consacratul) va resimþi ca pe o neºtiutã datorie nevoia de a-ºi
cãuta iar ºi iar performanþa fãrã a ºti exact când va atinge limita
împlinirii acesteia.Chiar dacã,pânã la un punct,asta i-ar consuma
pe deplin cheful de viaþã.

În aceste condiþii cãlãtoria iniþiaticã devine necesarã,ea fiind
o modalitate de incinerare a treptelor de ignoranþã sau de
inocenþã.Totul este însã în funcþie de natura eroului ce poate fi
prost sau,pur ºi simplu,periculos de naiv.

Pot avea cãlãtoriile iniþiatice o finalitate triumfalã? Te simþi
cu adevãrat triumfãtor atunci când povara misterelor întâlnite
îþi îngreuneazã paºii?

Iniþierea nu înseamnã întotdeauna revelaþie ci,uneori,dacã
nu cumva mai mereu,însuºirea unui scenariu ritualic prin
respectarea cãruia se presupune cã vei atinge un anumit nivel
de perfecþiune spiritualã,ori vei face ,printr-o modalitate
deliberatã,sã supravieþuiascã esenþa unui mit ocult.De
obicei,forþa mitului nu supravieþuieºte decât datoritã acestei
conºtiinciozitãþi de care Consacraþii dau dovadã în sãvârºirea
ritualului.Altfel spus,mitul existã în sinea iniþiatului.

Odatã cu dezertarea acestuia din matricea ritualicã,disparea
ºi motivaþia existenþialã a mitului.Astfel se ajunge în situaþia în
care Cãlãtorul îºi elaboreazã propria iniþiere.În aceastã
circumstanþã el devine autor de mitologie.

Nu este ,deci,întâmplãtor cã adesea iniþierea apare ca un act
personal de temeritate sãvârºit în propriul interior spiritual.

Nu existã iniþiere în mitologii strãine ci doar cunoaºterea
acestora.Un Consacrat este propriul sãu sacerdot,iar calea
iniþierii este calea descoperirii de sine.

Aºadar,cãlãtoriei iniþiatice îi este strãin finalul triumfal.Ea
va avea întotdeauna o finalitate îngânduratã.

(continuare în pag. 11)
Costin Antonescu
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Operaþiunea
“Tunis”

Paradigma cãlãtoriei iniþiatice

Despre miturile stinse.Ce este un mit stins ?

Tunis este un spaþiu compus, într-o continuã ºi
imprevizibilã miºcare, a cãrui congruenþã secvenþialã se
mãsoarã cu o unitate de timp ce nuºi gãseºte definiþia în
dimensiunea noastrã. Pentru cã aceastã unitate de timp
nu este convenþionalã. Rar pot fi gãsiþi doi oameni care
sã aibã, asupra acestei unitãþi de timp, aceiaºi pãrere. Cum
nu pot fi gãsiþi doi indivizi care sã o foloseascã în mod
asemãnãtor. Ceea ce pentru mine poate fi o secundã,pentru
cel de lângã mine poate avea întinderea unui veac. Din
aceastã pricinã,ce constã în absenþa unui consens asupra
acestei unitãþi de mãsurã, adesea am senzaþia cã unele
secvenþe se sting prea devreme, lãsându-mã în vag asupra
conþinutului ºi semnificaþiei lor.

Pe de altã parte, din aceiaºi pricinã,am senzaþia cã, în
aceastã ardere pripitã a secvenþei, este camuflatã intenþia
unei persoane oculte ( proiecþionistul care incendiazã cu
bunã ºtiinþã pelicula pentru a-þi fura câteva fotograme
din viaþã ?) de a-mi ascunde ceva, de a mã împiedica sã
citesc în mod corect o anumitã semnificaþie. Sunt dintre
aceia cãrora le place sã scotoceascã în ºi printre lucruri.
E, deci, de înþeles motivul pentru care veºnica agitaþie a
lucrurilor îmi creazã o neliniºtitoar stare de discomfort
pentru cã, uneori, cãutând o pradã unicã, dau peste leºuri
de idei sau peste idei-foetus cãrora nu li s-au dezvoltat
complet componentele. Acest lucru are loc atunci când
motivul pentru care existã ferestre zidite, ceasuri de moft
pictate pe turnuri ºi bãrci uitate pe uscat, îmi rãmâne
necunoscut.

Tunis este locul exact în care aceastã goanã a ideilor
este încetinitã pânã la viteza la care se creazã starea de
confort necesarã unei lecturi reale,nedistorsionate.Citesc
strãzi-idee,case-idee,lagune-idee,pãduri-idee ºi altele care
dizolvã zgura cotidianã,dându-mi voie sã glisez într-un
continuum armonios de semnificaþii regeneratoare în care
oricând îmi pot recunoaºte natura lãuntricã.În mod
magic,Tunis existã în interiorul meu,lãsându-mã sã
trãiesc,cu o uimire purificatoare,întâmplãri ce,în alt
context,m-ar fi putut ucide.

Pe de altã parte ,Tunis este ºi un fel de jurãmânt otrãvit
prin care mã vãd legat sã-i dau corp într-o lume clãditã pe
cutumele dispreþului faþã de spirit,ce îi va perverti cu
rapiditate misterul ºi misteriile.

Tunisul meu va fi nevoit sã se întâlneascã odatã ºi
odatã cu Tunisul lor. E momentul de care mã tem cel mai
mult pentru cã s-ar putea sã descopãr un univers al
lucrurilor-idee mult mai spectaculos decât acela pe care l-
am alcãtuit din frânturile a nenumãrate vise.

Pentru mine aceastã posibilã dezamãgire ar putea fi
supremul moment al consacrãrii iniþiatice.

O persoanã care nu e în stare sã îmi stârneascã
habarul,ce vine dinspre jurnalismul vizual,a produs o
carte despre Tunis.Fireºte,despre Tunisul ei care,cum era
de aºteptat,devine un fel de scenografie exoticã pentru
exultaþii erotice,dând în vileag incapacitatea fetei cu
condeiul ( nici nu ºtiu dacã existã,dar s-ar putea sã
existe,atenþie!) de a depãºi bariera  unei anumite
expresivitãþi etnografice.Vorbesc despre lucruri cu care
nu am avut nici un fel de contact.Dar aerul superior al
autoarei,care,cum e ºi firesc,scoate la ivealã tocmai lipsa
ei de superioritate,disjuns dintr-un mister fanatoriu în
care a coexistat cu propriile sale traume
obsesive,dobândind experienþe transmise lumii printr-un
telegraf feromonic imoral ,cu iz de fascinaþie
mediteraneeanã,mã scoate din sãrite.Lucrul acesta se vede
dupã nãvala vorbelor de mai sus.Mesajul transmis prin
acel telegraf era clar :” Nu vã apropiaþi de Tunis.L-am
consumat.Orice imprudent va gãsi locul gol ºi va trãi
aceiaºi dezamãgire pe care ar trãi-o cãlcând în vatra seacã
a unei ape ce ar fi fost cândva între  cocotierii uscaþi.”

Mã revolt pentru cã  cineva a tropãit pe teritoriul meu
sufletesc (ce cliºeu !) fãrã îngãduinþã. Cum ar fi trebuit sã
mã întrebe?! Folosind fluidul telepatic care, în mod nor-
mal, ar fi fost necesar sã-i lege pe toþi cei ce nãzuiesc
cãtre Tunis. Aici apare întrebarea. Fac parte dintre
aceºtia? ªi dacã da, de ce nu primesc încã mesaje dinspre
Tunis? Ori a fost într-adevãr consumat, ori corespondenþa
mea este încã cenzuratã la uºa purgatoriului.

(urmare din pag. 10)

Dificultatea de a vorbi despre
Eminescu rãmâne imensã. Este, cum
zicea Arghezi, „ca ºi cum ai striga într-
o peºterã”. Dintre multele alcãtuiri

posibile de cuvinte alegem una: cum arãta Eminescu?
Întrebare profanã, dar fãrã de care nu se poate. Muritor
fiind, poetul a trãit printre oameni ºi cei care l-au
cunoscut, au vorbit altora despre el. Fiecare a fãcut-
o dupã puterea sa de a vedea ºi înþelege. Nu au limpezit
enigma, dimpotrivã, au fãcut-o mai indescifrabilã.

Mihail Dragomirescu(profesorul) spunea: „Opera
idealã n-are de-a face cu omul fizic care a produs-o.
La capãtul curiozitãþii noastre poate sta de multe ori
decepþii!”

Mihail Sadoveanu  copil fiind încã  a plecat pe
urmele poetului, ca sã-ºi rãspundã întrebãrii: „Cum
arãta Eminescu?” A gãsit ºi oameni care l-au cunoscut.
Dar cât de searbezi, cât de vagi au fost toþi! „Pentru
ei, Eminescu a fost un om cu dureri, scãderi ºi patimi.”
Plecat dupã chipul poetului, i-a gãsit duhul. Într-un
ceaslov vechi, pãstrat într-o prisacã cu zumzet de
albine ºi un preot bãtrân, a gãsit însemnarea poetului:
„I-auzi departe strigã slabii,/ªi asupriþii cãtre noi”!
Neliniºtitorul distih era mai preþios decât orice
informaþie!

Al. Vlahuþã vede ºi el cu ochi de poet chipul ideal,
sugerat chiar de opera eminescianã. „Un tânãr slab,
înalt, palid ºi tras la faþã, cu ochii negri visãtori, pe
umeri îi curg pletele ondulate, o hainã lungã veche îi
descoperã trupul pânã-n cãlcâie.” Dupã ani, Vlahuþã
avea sã vadã aevea poetul, partea lumeascã a acestuia.
„Aspectul lui Eminescu nu era atât de sacru.”

Au fost ºi întâlniri neprevãzute. Imagini inedite,
fãrã vreo închipuire îndatoratã lecturilor. „Mã numesc
unul dintre oamenii în viaþã care l-au cunoscut pe
Eminescu”, mãrturiseºte Arghezi. „Eram copil de ºapte
ani. L-am zãrit trecând pe Calea Victoriei. Trecea prin
public un om grãbit, fãrã sã ocoleascã lumea, impetuos.
Uite-l pe Eminescu, a spus careva.”

O ploaie de mãrturii ne stau la dispoziþie, unele
contrazicându-le pe celelalte. Cãrei sã ne adresãm?
Pentru simplificare trebuie sã ne fixãm un criteriu. ªi
va fi cel al frecvenþei. Portretul poetului nu poate fi
decât al celor mai coincidente amintiri ºi descrieri.

I.L. Caragiale: „Tânãrul sosi. Era o frumuseþe! O
figurã clasicã încadratã de niºte plete mari negre, o
frunte înaltã ºi seninã. Niºte ochi mari, un zâmbet
blând ºi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr

Vasile Panã

UN PORTRET AL LUI EMINESCU,
ALCÃTUIT DIN EVOCÃRI ªI NU NUMAI...

coborât dintr-o icoanã veche. „Mã recomand Mihai
Eminescu.” Aºa l-am cunoscut.”

Iosif Bariþiu, vãzându-l pe Eminescu, zice mai
târziu: „Un tânãr ce semãna a fi ºi el actor din trupa lui
Pascaly. Cu pãrul lung ºi de culoare neagrã, foarte
frumoasã, tânãr, de staturã mijlocie, bine legat.” Dacã
suprapunem portretele nu se poate sã nu observãm
coincidenþele.

N. Pãtraºcu îl întâlneºte când lucra la „Timpul”.
„De staturã mijlocie, cu trupul bine legat, pãrul lucios
ºi cam lung. Ochi negri, umbriþi ºi adânci, zâmbetul
mobil, variind în orice moment, întrebãtor, confirmativ,
iertãtor, dispreþuitor, dureros, oglindindu-i mimica
gândirii. Toate acestea învãluite într-o modestie ºi
timiditate ce-l înfrumuseþau ºi mai tare.”

Cercul se închide. „Era frumos”, aºa-l gãsesc toþi
cei care l-au vãzut cu un ochi nenegustoresc.

Personal, am încercat, cu modestele mele mijloace,
sã aduc în vizual chipul poetului. Constantin Noica,
referitor la actul de creaþie, afirmã:”Artistul, în
zãmislirea operei,parcurgea trei etape: ispitirea,
iscodirea ºi iscusinþa sau meºteºugul. Deci trinitatea
celor trei „I”.

Ispitirea mi-a fost îndatoratã lecturându-i opera.
Cu cât iscodeam, cu atât simþeam nevoia de a da
receptorului un chip al poetului cu elemente încãrcate
de o simbolisticã nemaifolositã pânã în prezent.

Imaginea Poetului „ca o fãclie” apare în revista
HELIS din ianuarie 2005, alãturând ca temelie Biblia.

Doamna Elena Cârjan, în revista HELIS din ianuarie
2006, în materialul dedicat Poetului Naþional intitulat
„Poetul... ca o fãclie... Pururi tânãr... pururi arzând...”,
observã într-un mod de netãgãduit cauzele cauzele
care mi-au îndatorat închipuirea.

Deasemenea, domnul prof. Anghel Papacioc, în
materialul „Vocaþia europeanã a personalitãþii lui
Eminescu”, publicat în revista HELIS din ianuarie
2007, face unele referiri la portretul lui Eminescu.
„Pictorul Vasile Panã mi-a adus un tablou care-l
reprezintã pe Eminescu ºi în care bustul poetului se
sprijinã pe Sfânta Scripturã, cerându-mi sã scriu,
susþinând canonizarea poetului. Eminescu nu a fost
canonizat de bisericã, dar noi ºtim cã el este sfânt ºi
aºa cum ªtefan ne-a pãzit graniþele ºi Eminescu ne va
pãzi spiritul cultural ºi estetic de mode trecãtoare, de
dispreþul tembel, de contestãrile demente ºi de uitare.”

(iunie 2007)

Epilog:
Ca o precizare necesarã, atenþionez cititorul cã subiectul este preluat din mapa de lucru a fostului comisar

Doru Florin ºi are la bazã fapte reale care pot supãra. Cele esenþiale, care vor provoca râsul, par nãluciri bizare
de ploi bacoviene.

Un succint traseu în declaraþia-pamflet a scriitorului Marin Preda:
„A fost odatã, într-un oraº numit Slobozia,un rege al comerþului numit Iulius, care avea în stãpânire o

unitate numitã Privighetoarea. Atât de opulent ºi încântãtor era acest loc de popas încât nu puteau fi gãsite
cuvintele lumeºti care sã exprime ºi sã-l laude în grai omenesc.

Locuitorii oraºului, strãinii, toþi alergau cu grãmada, dornici sã vadã aceastã rarã minune, de care se dusese
vestea. Muþi de admiraþie în faþa neasemuitei sale frumuseþi, de care nu te puteai apropia, duceau mâna dreaptã
la buze ºi, cu arãtãtorul ridicat în sus, se aruncau la treptele ei, o venerau cu un respect religios, ca pe însãºi
zeiþa Venus. Prin oraºele învecinate ºi þãrile de primprejur se rãspândise zvonul cã zeiþa Privighetoarea, nãscutã
din înaltul cerului ºi crescutã în holda aurie din Bãrãgan, binevoia sã arate pretutindeni semne de bunãvoinþã ale
puterii sale. Se mai spune cã vine des în agapele muritorilor de rând, picurând licoarea bahicã germinatã de
strugurii de pe plaiurile dobrogene. Nimeni nu se mai ducea la „Împinge tavã”, nimeni nu mai naviga la „Cap de
vacã” sau sã mai admire ºi contemple „Didileaua”. Sacrificiile acestor zeiþe de cult ale beþivilor erau pãrãsite ºi
cãlcate în picioare. Toate rugãciunile se îndreptau numai spre tânãra zeiþã.

Într-o searã de toamnã târzie poposirã în acest regat doi închinãtori spre frumos, reîntorºi din Tomisul
vechi, unde Ceauºu Superbul convocase o ºedinþã de instruire pe linie ideologicã a tuturor oºtenilor din armata
culturii.

...................................................
Pentru conformitate
Comisar Doru Florin

Marin Preda ºi Eugen Jebeleanu, contravenienþi în Slobozia
(urmare din nr. 11, noiembrie 2009)
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“Eminescu  este un fapt intim al sufletului nostru în
tot ce are el mai curat ºi mai nins”. Când spunem “Eminescu
este un geniu” folosim expresia în sensul ei cel mai
nealterat pentru cã, indiferent de expresia “geniu” , însuºi
numele de “Eminescu” devine criteriul cel mai înalt de
apreciere. Nu prea mulþi, dar nici prea puþini poeþi ai
literaturii noastre au fost comparaþi în mod nemijlocit cu
Eminescu.

Mai mult decât atât, suprema încoronare a poetului
de talent  de dupã Eminescu a fost aceea de a fi declarat
“un nou Eminescu” pentru cã omul, opera ºi epoca s-au
identificat absolut, în tot ceea ce înseamnã nou, dinamic
ºi în naºtere. Adica în creaþie.

Personalitatea lui Eminescu se confundã cu cea a
literaturii române înseºi. De fapt, poezia româneascã
autenticã, lipsitã de ecouri strãine, scrisã într-un limbaj
poetic proaspãt, nou, parcã reinventat, începe abia odatã
cu el.

Eminescu este, în primul rând, un mare creator de limbã
literarã ºi de limbaj poetic autentic românesc. A ºtiut ca
nimeni altul sã se aplece asupra limbii populare, sã facã
din ea un izvor permanent al originalitãþii expresiei, în
simbiozã cu adâncimea filozoficã a limbajului cult,
neologistic, astfel încât sã rezulte acel timbru unic,
expresie a desãvârºirii poeziei înseºi.

Ca orice mare romantic al lumii, Eminescu se defineºte
ºi prin preocuparea pentru marile încercãri ale destinului,
de la limita vieþii ºi a timpului pânã la libertatea visului ºi
a iubirii. Aºa cum spunea marele  Arghezi : “În Eminescu
e dragoste ºi durere de dragoste. E o dragoste de pãsãri
albe, ce strãbat eternitatea ºi se întâlnesc, în zbor, în
dreptul unei stele.”

Ca orice romantic , Eminescu a fãcut din iubire un
ideal de neatins, o cale de împlinire a dorului de absolut al
omului, o modalitate de cunoaºtere ºi autocunoaºtere ce
genereazã o permanentã luptã interioarã, o suitã de
senzaþii ºi trãiri contradictorii care mistuie omul, dar
totodatã îl înalþã. Dragostea la Eminescu înseamnã
cunoaºtere, reper de valoare supremã, o imagine sublimã
a sufletului ºi a devenirii umane.

Dorind sã refacã lumea, ca toþi romanticii, pe alte
temelii decât acelea ale unei gândiri ºi fantezii
convenþionale, el a conceput modele de viaþã inegalabile
în frumuseþe ºi puritate, în spaþii ºi timpi în care oamenii
sã-ºi regãseascã fericirea pierdutã. Aspirând la o iubire
desãvârºitã, poetul va exprima exuberanþã, va trãi un
viguros elan al dorinþei, figura iubitei cãpãtând luminã ºi
cãldurã. Când îndrãgostitul va cunoaºte dezamãgirea,
poeziile vor da glas altor armonii, cu tonalitãþi aspre
relevând drama iubirii. Natura îºi pierde prospeþimea,
luminozitatea, parfumul, culoarea.

Erosul nu mai penduleazã “între spiritualitate ºi
pasiune”, ci intrã în zona de umbre ce-l copleºesc pe
îndragostitul întristat. Nostalgia apropierii la Eminescu este
aceea  a unei împliniri nu numai în plan spiritual ci ºi în
trãirea simþurilor. Îndrãgostitul îºi va proiecta iubirea alãturi
de o iubitã pe care ºi-o imagineazã senzualã ºi pasionalã,
sentimentul de dragoste devenind “obiectul acelui dor
nemãrginit” care guverneazã existenþa omeneascã.

Printre multitudinea poeziilor eminesciene se numãrã
ºi “ Sara pe deal”, apreciatã de George Cãlinescu  pentru
“þesãtura” melodicã deosebitã. “ Se regãsesc aici glasurile
cãrora tãcerea nopþii le dã un timbru mai profund, lãtratul
câinilor, cumpenele puþurilor ridicându-se ºi coborându-se
scârþâind , buciumul îndepãrtat ºi înalt peste toate, dar
împãcat ºi împãcându-le, sunetul de clopot lin, dar languros.”

“Sara pe deal” ne oferã  o desãvârºitã îmbinare a naturii
cu iubirea, teme prin excelenþã romantice, într-o poezie a
cãrei atmosferã poeticã degajã armonie. Existã în poeziile
eminesciene un veritabil cult al naturii, fie cã e vorba de
cea îndepãrtatã, în timp   ºi-n spaþiu, a naturii originare ºi
cosmice, fie de cea terestrã, cunoscutã ºi dragã poetului,
aºa-numitul “peisaj eminescian” din care nelipsite sunt
codrul, lacul, luna, stelele, florile de nufãr constituite în
motive poetice.

Cadrul înserãrii þine de imagistica eminescianã, în care,
de astã datã, izvorul este înlocuit de “ape” ºi teiul de
salcâm, atmosfera rãmânând aceeaºi: de melancolie uºor
mâhnitã, subliniatã de sunetul “cu jale al buciumului ºi de
plânsul apelor”. Lacrimile nu sunt simbol al durerii, ci al

EMINESCU – geniul nemuritor
emoþiei nãscute din preaplinul sufletesc al eului
îndrãgostit.

Ion Negoiþescu sublinia: “Prin peisaj se resfirã
comunul superb al vieþii, suflarea care armonizeazã
cosmicul ºi umanul. Se creeazã extazului de dragoste un
codru de sfinþenie simplã, plin de suflul marii ordini a
lumii, vãzutã în micro ºi macrocosmosul sãu. În satul
acesta de la poalele unui deal, odatã cu liniãtea ce
cucereºte treptat firea, un suflet arde-n iubire ca para.”

Prin creaþia sa poeticã, Eminescu a înnoit poezia
româneascã ºi a ridicat-o pe culmi neatinse pânã la el,
fiind considerat cea mai înaltã conºtiinþã poeticã,
devenind un mit recunoscut de posteritate ca un luceafãr
pe cerul poeziei româneºti.

Creaþia eminescianã dãinuie prin adâncimea ideilor ºi
sentimentelor, prin expresivitatea limbii, printr-o viziune
originalã asupra omului, prin stilul limpede ºi armonios,
dar mai ales prin capacitatea de a fi simþitã de orice cititor.

“Ceea ce a încercat într-un fel unic artistul a fost sã
exprime total, prin geniul sãu, geniul poporului român,
printr-o lucrare neprecupeþitã, de proporþii uriaºe, care
trebuia, în gândul sãu, sã-l facã o modestã verigã între
înaintaºi ºi prezent. Ceea ce a izbutit, a depãºit ºi intenþia
sa ºi aºteptãrilor noastre. Prin iubire ºi jertfire de sine faþã
de idealurile, aspiraþiile, tradiþiile, concepþia de viaþã a
românilor, el s-a proiectat pe orbita valorilor româneºti ºi
universale, devenind steaua polarã la care se raporteazã
azi ºi se va raporta cât va fi limba noastrã pe lume, cultura
ºi creaþia poporului sãu.”( Zoe Dumitrescu Buºulenga)

Bibliotecar, FLOREA ECATERINA
BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ “ªTEFAN

BÃNULESCU” IALOMIÞA

Sara pe deal
                                          de Mihai Eminescu

Sara pe deal buciumul sunã cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapãrã-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragã, m-aºtepþi tu pe mine.

Luna pe cer trece-aºa sfântã ºi clarã,
Ochii tãi mari cautã-n frunza cea rarã,
Stelele nasc umezi pe bolta seninã,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri þi-e plinã.

Nourii curg, raze-a lor ºiruri despicã,
Streºine vechi casele-n lunã ridicã,
Scârþâie-n vânt cumpana de fântânã,
Valea-i în fum, fluiere murmurã-n stânã.

ªi osteniþi oameni cu coasa-n spinare
Vin de la câmp; toaca rãsunã mai tare,
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.

Ah! în curând satul în vale-amuþeºte;
Ah! în curând pasul-mi spre tine grãbeºte:
Lângã salcâm sta-vom noi noaptea întreagã,
Ore întregi spune-þi-voi cât îmi eºti de dragã.

Ne-om rãzima capetele-unul de altul
ªi surâzând vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. - Astfel de noapte bogatã,
Cine pe ea n-ar da viaþa lui toatã?

Bibliografie:

1. Dumitru Micu, “Eminescu în raza gândului etern”;
2. Gh. Bulgãr, “Pagini uitate despre Eminescu”;
3. Rosa Del Conte, “ Eminescu sau despre Absolut”;
4. Zoe Dumitrescu Buºulenga, “ Eminescu- culturã ºi creaþie”;
5. Ion Negoiþescu, “ Poezia lui Eminescu”;

DORUL  MEU

Dorul meu sã-þi fie calea
Ce-o urmezi fãrã tãgadã,
Cum cãderii de cascadã
Îi e cuib de iarbã valea.

Dorul meu sã-þi fie cântul
Îngânat spre înserare,
Ca o ºoaptã de-alinare
Ce-o reverbereazã vântul.

Dorul meu sã-þi fie oazã
Cu izvoare cristaline,
Tu retrage-te în mine
ªi-þi voi pune dorul pazã!

SPUNE-MI ...

Spune-mi unde sã te-aºtept
Când îmi arde foc în piept?

Sã m-aºtepþi cât de curând
Lângã margine de gând,
Sub lumini de paradis
Unde toate sunt un vis!

Spune-mi unde sã te strig
Când în suflet mi-este frig?

Nu striga, ci, vino, iar
Înspre braþele-mi de jar,
Sub sãrut sã simþi cãldura
Ce-o iradiazã gura!

Spune-mi unde sã îþi caut
Glasul tãu, sunet de flaut?

Ai sã-l afli, cum îþi spun,
Într-un fluier de alun
ªi în adieri de vînt,
ªopata vrãjii de descânt!

RUGÃMINTE

Nu mã dojeni, nu-mi spune
Vorbe care pot sã doarã,
Dacã în porniri nebune
Braþele-mi te-mbrãþiºarã!

Dacã buzele-mi arzânde
De un dor ce-l ºtii prea bine
Se apleacã tremurânde
Spre-a-þi sorbi din ochi rubine!

Dacã mâinile-þi dezmiardã
Pletele ca de mãtase
ªi în palme-ncep sã ardã
Urmele ce-or sã le lase!

Dacã în obraji þi-oi pune
Flori de dor ce înfioarã,
Mã-nþelege ºi nu-mi spune
Vorbe care pot sã doarã!

NU  TE  ATING,  DAR ...

Nu te ating, dar palma mea presimte
Cum degetele-mi strângi, tremurãtoare
ªi braþele te-nlãnþuie cu-ardoare
ªi jar e în tãcerea din cuvinte.

Nu te ating, dar focul din privire
M-aprinde ca o flacãrã pe ruguri,
În ochi se rãzvrãtesc culori de-amurguri
ªi magmã de vulcanicã iubire.

Nu te ating, dar te-nveºmânt cu gândul,
Pe frunte-þi arde sãrutarea mea
ªi în fântâni de ochi rãsare-o stea
De dor cu dor strãluminându-l.

Ilie Comãniþã
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Elevii înscriºi la liceul ªtirbei Vodã din Cãlãraºi au
beneficiat de acordarea unor subvenþii pentru plata taxelor,
pentru haine ºi încãlþãminte.41

Deoarece, la plecarea din Cadrilater refugiaþii au fost
nevoiþã sã lase pe câmp recoltele de porumb, floarea
soarelui ºi bumbac fapt care i-a lipsit de unele venituri ºi
de  hranã, pentru oameni ºi animale, statul român a hotãrât,
ca pentru recoltele abandonate în teritoriul cedat Bulgariei
sã se plãteascã o anumitã sumã, în funcþie de criteriile
stabilite de Comisia mixtã româno-bulgarã.Sumele pentru
recoltele abandonate constituiau  maxim 50% din valoarea
recoltei. La fixarea valorii recoltelor abandonate se mergea
pe suma de 5000 lei pe ha. 442

La sfârºitul lunii noiembrie 1940, prefectura Ialomiþa a
trimis o circularã tuturor preturilor de plasa arãtând cã
judeþul a primit suma de 2.500.000 lei pentru evacuaþi, ca
avans în contul recoltelor de porumb ºi floarea soarelui.
Suma urma sã se repartizeze pe comune, în funcþie de
numãrul de refugiaþi. În fiecare comunã, de repartizarea
banilor se ocupa o comisie formatã din primar, directorul
ºcolii, preotul paroh, ºeful organizaþiei legionare, ºeful
organizaþiei „Ajutorul legionar”, un reprezentant al
coloniºtilor. Suma care era prevãzutã iniþial era între 1000
ºi 2000 lei, dupã întinderea terenului rãmas
nerecoltat.Plãþile începeau cu cei mai sãraci, pânã la
terminarea banilor, pe bazã de chitanþe.43

Pentru recoltele abandonate pânã la sfârºitul anului
1940 s-a distribuit refugiaþilor la pretura Feteºti: 981.400
lei, la pretura Dragoº Vodã: 949.000 lei; la pretura Slobozia:
826.000 lei iar la pretura Cãlãraºi: 1725.000 lei 44

Pretura plãºii Dragoº Vodã a înapoiat prefecturii suma
de 42.000 lei „ bani repartizaþi refugiaþilor din comuna Vlad
Þepeº care, au refuzat sã primeascã suma de 1000 lei de
familie, cerând sã li se dea cel puþin câte 10.000 lei de
fiecare familie” .45

Dacã în 1940 plafonul pentru sumele acordate în contul
recoltelor abandonate a ajuns de  la 1000  la 4000 lei, în
februarie 1941 avansul care se acorda a ajuns la 7000 lei,
socotindu-se cã avansul asupra recoltei, alimentele,
cerealele ºi furajele primite de refugiaþi sã nu treacã de
50% din valoarea recoltei abandonate în Cadrilater. 46

Pentru ca autoritãþile sã aibã o evidenþã cât mai exactã
a tuturor plãþilor fãcute ºi a ajutoarelor în naturã, în
februarie 1941,Comisariatul General al Dobrogei cere
prefecturii Ialomiþa sã înfiinþeze un  registru de partizi ºi
un repertoar alfabetic „în care, se vor trece în rubrici
separate, toate avansurile acordate refugiaþilor din
Cadrilater.. în contul recoltelor abandonate ºi toate
ajutoarele date în naturã sau în bani, fie în contul
despãgubirilor, fie în cadrul asistenþei sociale”
menþionându-se dacã sumele de bani au fost din fondurile
Subsecretariatului de Stat al Colonizãrii, ale  Comisariatului
General al Dobrogei sau ale prefecturii Ialomiþa47.

Subsecretariatul de Stat al Colonizãrii,constata în
martie 1941 cã „sunt foarte multe cazuri când avacuaþii au
asupra lor mai multe adeverinþe pentru aceiaºi suprafaþã
de recoltã, emise de primar, de notar, de secretar, de agentul
agricol, de d-l. consilier expert de pe lângã Comisiunea
mixtã româno-bulgarã ºi chiar comunicãri din partea
Comisariatului ºi se prezintã pe rând cu aceste adeverinþe
pentru a încasa bani, de douã sau mai multe ori”. 48

Pe de altã parte, mulþi refugiaþi nu au primit ajutoare
datoritã faptului cã nu au putut prezenta adeverinþe,
privind recoltele abandonate, de la primãriile comunelor
din care s-au refugiat, deoarece nu au ºtiut unde se aflã
autoritãþile ºi arhivele acelor comune.

În 1946 Direcþia lichidãtorilor încã mai cerea refugiaþilor
adeverinþele eliberate de fostele primãrii din Cadrilater, cu
recoltele pãrãsite, dar mulþi refugiaþi nu le mai aveau
deoarece le fuseserã cerute de alte autoritãþi: Comisariatul
General pentru Dobrogea, prefecturile judeþelor în care s-
au aºezat, provizoriu sau definitiv.

Situaþiile de avere se întocmeau de subcomisii ale

41 Ibidem, inv. 88/1940,f. 64
42 Ibidem, inv. 89/1940, f.35
43 Ibidem, inv. 85/1940, f. 42
44 Ibidem, inv.90/1940, f. 165
45 Ibidem, inv. 89/1940, f. 42.
46 Ibidem, inv. 155/1941, f. 138
47 Ibidem
48 Ibidem, f. 186
49 Ibidem, inv. 158/1941, f. 127
50 D.J.A.N.Ialomiþa,  Fond Pretura Plãºii Slobozia, inv. 182/1942,f. 74.
51 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului Ialomiþa, inv. 82/1940,f.1
52 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Slobozia, inv. 134/1940,f.9
53 Ibidem, f.53
54 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului Ialomiþa, inv.87/1940, f.37
55 Ibidem, inv. 82/1940, f. 28
56 Ibidem, inv. 88/1940, f. 119
57. D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Urziceni, inv. 595/1940, f. 26
58 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului Ialomiþa, inv. 48/1942, f. 10
59 Ibidem, f.1
60 Ibidem, f. 10 v
61 Ibidem, inv.5/1940, f.65

Refugiaþii din Cadrilater
în judeþul Ialomiþa

Prof. Berghea Veronica
D.J.A.N.Ialomiþa

Comisiei mixte româno-bulgare care, în septembrie 1941
anunþau cã îºi vor încheia ac tivitatea  „ de culegere, la
faþa locului, de date necesare, întocmirii situaþiunilor de
averea celor evacuaþi” ºi cereau tuturor celor „ ce au
lãsat, în judeþele Durostor ºi Caliacra, pãmânt sau orice
imobil rural în afarã de loturile de colonizare” sã trimitã,
pe adresa Comisiei, la Bucureºti, copii de pe actele de
proprietate. 49

În 1942 la doi ani de la pãrãsirea Cadrilaterului doar o
micã parte din despãgubiri erau plãtite, multe plângeri
aflându-se la primãriile din comunele unde se mai gãseau
plasaþi refugiaþi. Problema despãgubirilor nefiind încã
finalizatã, prefectura Ialomiþa, motivat de adresa Comisiei
mixte româno-bulgare nr. 10209 din 12 mai 1942  cerea
preturilor sã anunþe primarii care, la rândul lor, sã anunþe
„locuitorii evacuaþi din judeþele Caliacra ºi Durostor, sã
se prezinte neapãrat, la data de 2 iulie 1942, la primãria
oraºului Cãlãraºi, în faþa subcomisiunilor mixte româno-
bulgare ce vor lucra în acea zi, în scopul stabilirii definitive
a drepturilor lor”, locuitorii trebuiau sã aducã actele ºi
dovezile ce posedau „cunoscând cã aceasta este ultima
comisiune în faþa cãreia trebuiau sã se prezinte” 50

Pânã la aºezarea provizorie, în comunele judeþului
Ialomiþa ºi pe perioada convieþuirii cu populaþia localã,
refugiaþii din Cadrilater au avut de suferit ºi pe teritoriul
bulgar dar ºi pe teritoriul românesc fie, datoritã lipsei de
organizare, fie din cauza rãutãþii ºi tendinþei unora de a
profita, chiar ºi de pe urma nenorocirii.

La 31 august 1940 un refugiat reclama, la postul de
jandarmi Gîldau cã, în timpul transportului pânã la locul
de plasare  cãruþaºii i-au spart o ladã ºi i-au furat lucrurile
din ea. 51

Un alt refugiat, din comuna Cãmilaru, judeþul Caliacra,
aºezat în comuna Ion Ghica se plânge Comisariatului
General pentru Evacuare, în octombrie 1940, cã jandarmii
din comunã i-au scos la muncã pe refugiaþi, începând
din 2 octombrie, câte 20-30 capi de familie,cu cãruþele sã
care piatra ºi nisip pe ºosele, urmând sã le plãteascã
pretura mai târziu: „  Toatã recolta noastrã, porumb,
floarea-soarelui ºi soia noi am lãsat-o în judeþul Caliacra,
iar astãzi ne vedem mai sãraci ca niciodatã; suntem
muritori de foame cu nevestele ºi copii noºtri, iar dacã ne
mai ia ºi la  angarale, nu vedem cum am mai putea rezista,
cãci nu mai avem hranã decât pentru cel mult 7-10 zile.
Noi vrem sã muncim cu platã, ca sã ne putem hrãni copii,
spre a nu deveni o povarã statului; sã muncim cu platã ºi
prin bunã învoialã”.52

Refugiaþii aºezaþi în comuna Misleanu reclamã cã „li
se iau cãruþele ºi vitele în diferite corvezi de cãtre
autoritãþile comunale locale ºi le munceºte fãrã hranã,
protejând pe locuitorii bãºtinaºi” 53.

Un alt refugiat se plânge împotriva unui proprietar
din comuna Dragalina care l-a înºelat la muncile câmpului.
Acesta a convenit cu proprietarul ca, împreunã cu familia,
sã-i culeagã 8 pogoane de porumb ºi floarea-soarelui cu
500 lei  de pogon ºi 1 Kg de mãlai ºi unul de peºte de
pogon. La mãsurãtoarea finalã a terenului a reeºit cã
suprafaþa era de 10 pogoane ºi 300 mp dar proprietarul
nu a vrut sã plãteascã  ºi pentru terenul ieºit în plus: „ am
fãcut muncã ºi nu ne-a plãtit; aºadar credem cã din  aceastã
cauzã nu gãsesc braþe ( de muncã) la timp, cãci nu sunt
cinstiþi cu plata”.54

Multe plângeri erau ale unor funcþionari refugiaþi care
cu greu îºi mai gãseau de lucru: un notar aratã cã a rãmas
fãrã post deoarece: „ am ascultat ordinele superioare,
stând la post ºi nu m –am retras decât în ultimul moment
dupã ce am predat comuna Comisiunii bulgare”55 iar un
altul reclamã cã nu ºi-a primit salariile pe lunile  august-
septembrie 1940. Un fost secretar de primãrie, din comuna
Casular reclamã cã a rãmas fãrã mijloace de trai ºi cã
posturile sunt încã ocupate de mulþi bulgari care „nu au
trecut în Bulgaria când s-a fãcut schimbul de
populaþie”56.

Reclamaþiile erau atât de multe încât prefectul se vede
nevoit sã  cearã preturilor „sã se punã cea mai mare

urgenþã pentru soluþionarea reclamaþiunilor ºi a oricãror
nevoi a refugiaþilor. În acest scop veþi lua mãsuri sã se
primeascã orice reclamaþiune cãtre comunã, la orice orã
din zi ºi sã se soluþioneze, în aceeiaºi zi”.57

În 1942, când se considera cã lucrãrile comisiei mixte
româno-bulgare ar trebui sã se apropie de sfârºit a început
sã iasã la ivealã ºi alt gen de plângeri. Circulara prefectului
Ialomiþa nr. 35697 din 30 ianuarie 1942, dezvãluie cã românii
plecaþi din Cadrilater nu ºi-au mai primit sumele de bani
din afaceri, împrumutaþi unor bulgari, din chirii, amenzi,
închirierea unor utilaje. Oamenii s-au temut sã se întoarcã
ºi sã-ºi regleze conturile  deoarece spune unul dintre ei: „
mi s-a spus ºi de alte cazuri, în care cei plecaþi sã-ºi  vadã
gospodãriile în Cadrilater nu s-au mai întors nici azi;  ba
sfãtuit chiar de prietenii mei bulgari din Constanþa cã ei
zic, cã dacã mi-e dragã viaþa ºi voiesc sã mai trãiesc sã nu
mã duc, cã ei ºtiu cine sunt bulgarii, ce fire au, ce
rãzbunãtori, chiar fãrã motiv sunt”.58

Consecinþa acestui gen de plângeri a fost editarea a
douã materiale: „Publicaþiune” ºi „Lãmuriri” care au fost
afiºate de organele administrative pentru ca refugiaþii din
Cadrilater sã fie „încunoºtiinþaþi asupra faptelor pe cari
sã-ºi întemeieze acele pretenþii ºi dovezilor ce trebuie sã
prezinte, precum ºi a locului ºi termenului reclamaþiilor”
referitoare la „diverse pagube ºi tot felul de neajunsuri
din fapte ale autoritãþilor bulgare sau ale particularilor
bulgari etnici sau supuºi bulgari”.59

Informaþiile culese din reclamaþii erau folosite la
stabilirea despãgubirilor pe care statul român le cerea
statului bulgar,  fãrã ca statul român sã-ºi ia asupra sa
vreo obligaþie pecuniarã sau de altã naturã, rolul sãu
rezumându-se la a susþine cererile refugiaþilor la a înlesni
„ pe cât va fi posibil,realizarea, pretenþiilor, mai ales cã ºi
statul bulgar a fãcut publicaþiuni similare, în scop identic”60

Aºezarea refugiaþilor din Cadrilater în judeþul Ialomiþa,
chiar dacã pentru marea majoritate a acestora a fost
provizorie a dat naºtere la diverse situaþii care þineau de
comportamentul refugiaþilor ºi de modul cum erau priviþi
ºi primiþi de populaþia localã.

Pretorii raportau periodic cãtre prefecturã despre
„starea de spirit”atât a refugiaþilor cât ºi a populaþiei stabile
din judeþ. La fel ºi despre situaþia economicã. Evacuarea
Cadrilaterului s-a petrecut într-o perioadã destul de grea
ºi pentru populaþia judeþului Ialomiþa ceea ce a dat naºtere
la neînþelegeri ºi chiar conflicte,unele chiar de proporþii
însemnate.

Dintr-un raport al primarului oraºului Cãlãraºi, din
septembrie 1940, ale cãrui concluzii pot fi extinse la scara
întregului judeþ, reese cã aprovizionarea populaþiei cu cele
necesare traiului întâmpina mari greutãþi: pâinea se gãsea
în cantitãþi foarte mici deoarece lipsea fãina; carnea era
greu de gãsit ºi era speculatã la preþuri foarte mari; lipsa
uleiurilor vegetale a dus la creºterea fãrã mãsurã, a preþului
la grãsimile animale; zarzavaturile erau greu de procurat.
Peste toate acestea chiriile erau atât de mari încât
autoritãþile cereau limitarea lor de cãtre stat.61  Greutãþile
populaþiei locale proveneau ºi din faptul cã  bãrbaþii valizi
au fost  concentraþi în permanenþã, muncile agricole s-au
fãcut cu întârziere iar rechiziþiile de animale ºi vehicole
erau la ordinea zilei. În aceste condiþii era foarte greu sã
mai ajuþi ºi pe alþii mai ales cã refugiaþii care au venit primii
nu ºi-au adus cele necesare traiului, lãsându-ºi toate
bunurile în Bulgaria.

(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)
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File de istorie a preseiÎn martie(1 1875, într-o aºezare(2 ce purta numele
cãlãraºilor ºtafetari, s-a tipãrit cel dintâi ziar al Ialomiþei(3,
ziar în accepþiunea limbajului comun ºi nu în sensul unei
publicaþii cu apariþie zilnicã. O astfel de informaþie lapidarã
are nu numai valoare de document, ci ºi o anume valoare
simbolicã pentru istoria presei. Ce erau, de fapt, cãlãraºii
ºtafetari? Erau mijloc de comunicare, erau, în felul lor,
purtãtori de informaþie, o formã incipientã de presã.
Publicaþia cu pricina se numea IALOMIÞA (IALOMITZA)
ºi ea a apãrut în acelaºi an când  reþineþi  în þarã abia se
crea primul serviciu de poºtã ambulantã, ceea conferã
simbolului însuºi valoare de document, naºterea acestei
publicaþii, într-un spaþiu în care numãrul opinicilor îl
depãºea pe cel al filelor tipãrite, constituindu-se într-un
eveniment de referinþã. Un eveniment cultural, menit sã
provoace ºi sã dezvolte altele(4 ,în suita cãrora se înscrie
ºi apariþia publicaþiei „Pãmântul”. Publicaþie pe care am
cercetat-o, parcurgând-o filã cu filã, îndemnat fiind de
strãdania  colegului ºi prietenului meu, Aurel David,
distins gazetar care avea sã realizeze primul compendiu al
publicaþiilor ialomiþene ºi sã organizeze chiar, în ciuda
obtuzitãþilor ºi obstrucþiilor acelui an 1975, sãrbãtorirea
CENTENARULUI presei locale.

CENTENARUL PRESEI IALOMIÞENE a fost, de fapt,
pentru mine, gazetarul în devenire de atunci, o mare ºansã,
ºansa de a intra în contact cu presa interbelicã, de a respira
în ritmul acesteia, simþindu-i parfumul frumos mirositor,
înfiorãtor ºi binefãcãtor, dar ºi mirosuri de tãmâie ºi otravã
ce se degajau uneori sau de cele mai multe ori din acel
parfum. Atunci am înþeles, am învãþat, aº putea spune, cã
ura sau furia, bunãoarã, nu au nici o legãturã cu sentimentele
în practicarea scrisului ºi cã scrisul însuºi poate fi chiar
mijloc terapeutic de a scãpa de urã sau furie.

Aplecat asupra „Pãmântului”, publicaþia avea sã mi
se dezvãluie, pe parcursul lecturii, drept o revistã de
referinþã  o revistã culturalã , ce se cuvenea a fi nu doar
semnalatã, ci ºi valorificatã. Valorificare pe care am realizat-
o într-un fel într-o lucrare aflatã însã în manuscris
(deocamdatã), lucrare ce a generat de fapt ºi rândurile de
faþã. Rânduri pe care, nu întâmplãtor, vi le ofer sub acest
titlu  „Drumurile PAMÂNTULUI”, cu precizarea cã acea
rubricã pe care o deschisesem chiar de la primele aparþii
ale „Helisului”, rubricã intitulatã „Caietele Pãmântului”
– caiete la propriu, fiind vorba de conspecte rezultate în
urma lecturii amintite – n-am abandonat-o, dar am crezut
de cuviinþã cã trebuie continuatã altfel, într-o altã manierã
publicisticã decât cea abordatã atunci. Se mai cuvine o
precizare: „Pãmântul”, comparat cu celelalte periodice ale
vremii din Ialomiþa  mã refer la Ialomiþa istoricã , a avut
cea mai mare existenþã (1932 1943/44) ºi toate numerele
sale se gãsesc la Biblioteca Academiei.

Apariþie

Vorbind despre apariþia „Pãmântului”, trebuie sã
amintim o altã publicaþie ºi anume „Tribuna”, condusã de
brãileanul Jean G. Vasiliu, devenit cãlãrãºean prin cãsãtorie.
„Tribuna” a apãrut din 1928 pânã în 1932. „Din ea (Tribuna
n.n.), scria poetul Octav Sargeþiu, s-a nãscut Pãmântul,
condus de avocatul Eugen Cialâc”. „Metamorfoza” s-a
produs la 1 iulie 1932. Cu discreþie, pentru cã în primul
numãr nu se aminteºte nici un cuvânt de aceasta. Redacþia
se afla chiar în casa lui Eugen Cialâc (Cãlãraºi, str. Vânãtori,
nr. 127, astãzi Flacãra, nr.111(5, având specificarea: „Organ
pentru apãrarea intereselor ialomiþene”, alãturi de
precizarea: apare la 1, 10, 20 ale fiecãrei luni (dar numai
primele patru numere corespund acestor date). Format de
revistã: 32/48. Paginile variau între 4 ºi 14, iar corpul de
literã între 4 ºi 12. Graficã modestã, dar agreabilã. Pânã la
numãrul 27-29 din 16 aprilie 1933, periodicul apare cu titlul
„Pãmântul nostru”, dar pentru cã pe parcurs se va numi
„Pãmântul” rãmânem la aceastã denumire.

„Pãmântul nostru”  citim în editorialul inaugural  apare
pentru a da Ialomiþei o gazetã cinstitã. Ea vrea sã fie un
sprijin de fiecare clipã al agriculturii ºi al plugarului mare
sau mic, singurul factor de producþie al organismului
nostru social. Ea vrea sã fie în acelaºi timp un prieten al
tuturor claselor sociale ºi apãrãtorul negoþului, industriei
ºi meºteºugarilor, care nu pot însã progresa dacã pãtura
de bazã a þãrii  plugãrimea  este nãpãstuitã ºi istovitã. Ea
face, cu toatã obiectivitatea necesarã  într-un judeþ în
care foile de ºantaj abundã , o singurã politicã: politica
pãmântului ºi a plugarului legat de brazda sa, pe care,

Drumurile
PÃMÂNTULUI

dacã a cãpãtat-o greu, trebuie totuºi sã ºi-o pãstreze ºi sã
o facã rodnicã oricât de grele sunt vremurile pe care le
strãbatem. Chemãm în jurul nostru pe toþi cei însufleþiþi
de aceeaºi sincerã dorinþã a înfãptuirilor creatoare ºi,
având credinþa cã vom reuºi, sã determinãm un sãnãtos
curent de opinie publicã în favoarea plugarului,
deschidem larg coloanele acestei gazete tuturor celor care
cred în noi.”(6 Ideile sunt destul de eclectice ºi par a exprima
nu atât un program, cât o încercare de asigurare a vieþuirii
periodicului în atmosfera de „ecarisaj politc” a vremii.
Eugen Cealâc fusese primar al oraºului ºi mai ocupa încã
acest post; dorinþa i-a fost îndeplinitã în 1938(7. Se degajã
fin din paginile de început ale „Pãmântului” o anume
atmosferã sãmãnãtoristã. Aceasta trebuie conexatã
legãturii, pânã la intimitate, a publicaþiei cu profesorul
Nicolae Iorga, patronul ei spiritual de fapt. Programul
anunþat iniþial va fi nuanþat pe parcurs, „...aceastã gazetã
vrea sã popularizeze exemplul bun pe care-l vrea urmat de
cât mai mulþi, de toþi cei buni... Nu putem abdica de la
credinþa noastrã cã þara nu e o adunãturã de ticãloºi ºi
haimanale. Din contrã, suntem încredinþaþi cã imensa
majoritate a populaþiei sunt oameni de muncã, oameni de
omenie ºi cetãþeni demni. Despre aceastã mulþime mare
de energii, care se pierde în tãcere, care de obicei însoþeºte
fapta bunã, vrem sã vorbim, sã scriem mereu”. În acelaºi
numãr, doctorul Ygrec(8 noteazã cu umor, dar ºi cu
sarcam:”Se fãcea cã Cialâc a plecat la Paris pentru un an
ºi eu am fost numit, din capitalã, director al ziarului
„Pãmântul”. Interesantã atmosferã pe care o gãseºti
acolo. Birourile redacþiei se umpluserã instantaneu cu
pofesori, cu învãþãtori, preoþi, magistraþi, ingineri,
agronomi, medici, sanitari, moaºe, primari de comune
rurale, notari, proprietari, marinari, chiriaºi, þãrani,
cârciumari, bãcani, rentieri, domniºoare tinere ºi drãguþe,
doamne mature ºi grave... în sfârºit, o lume interesantã,
chipuri variate, fizionomii bizare, priviri întrebãtoare ºi

toþi din Cãlãraºi ºi judeþul Ialomiþa. Ascultam cereri,
propuneri, pãreri, se înfiripau iniþiative ºi asfel, graþie
propagandei „Pãmântului”, în Cãlãraºi ºi diferite centre
ale judeþului, se înfiinþaserã dispensare, centre agricole
model (Ialomiþa devenise un adevãrat Paradis...), în fiecare
sat se înfiinþa câte o ºcoalã de adulþi, pasiunea cititului îi
prinsese pe toþi, fiecare localitate avea bibliotecã, iar
„Pãmântul” apãrea în 3o de pagini ºi ilustrat, când apãrea
era smuls din mâinile vânzãtorilor; tot judeþul era
electrificat; luminã electricã ºi luminã intelectualã peste
tot; în capitala judeþului se clãdi, cu aceeaºi vitezã, un
spital imens, cu toate specialitãþile; într-un singur an,
mortalitatea scãzuse cu 80 la sutã...”

1) Probabil, 29 martie. Vezi: „Publicaþii periodice româneºti”, tom I, 1820-
1906.

2) Cãlãraºi, acum capitalã a judeþului cu acelaºi nume, jdeþ separat de
Ialomiþa.

3) Este vorba despre Ialomiþa istoricã, nu de  judeþul Ialomiþa de astãzi.
4) De la primul ziar al Ialomiþei ºi pânã la „Pãmântul”, în acest spaþiu

considerat propice doar agriculturii au apãrut 118 publicaþii. În 1932, anul
aparþiþiei „Pãmântului” în Cãlãraºi, capitala de atunci a Ialomiþei, existau 18
publicaþii; în anul urmãtor dispãrând 8, dar apãrând alte 4. Sigur, era vorba de
efemeride nãscute din raþiuni de moment, electorale, politice...

5) Clãdirea în care a apãrut „Pãmântul” este marcatã astãzi de o placã
memorialã ridicatã la 1 iunie 2000 graþie iniþiativei lui Nicolae Þiripan,
directorul Arhivelor Naþionale, Filiala Cãlãraºi, sprijinit de primãria
municipalã. Placa a fost realizatã de Ion Cãmãrãºescu, fiul fostului moºier de
Dâlga ºi prefect de Durostor.

6) Acest articol-program,  redactat de cel care a dat naºtere
periodicului,avocatul Eugen Cialâc , care nu-ºi aºazã dintru început numele pe
frontispiciul ziarului (abia la 4 iunie 1933, cu nr. 32-34, E.C. apare „redactor”,
apoi, cu nr. 177, din 15 ianuarie 1938, „director” iar de la nr. 184, din 10 iulie
acelaºi an, „director proprietar”), va fi completat cu alte idei, justificându-se
într-un fel trecerea  discretã  de la „organ pentru apãrarea intereselor ialomiþene”
la „social-liberar”; în final, „Pãmântul” devenind, prin conþinut, revistã de
culturã, fãrã nici un fel de specificare în acest sens însã.

7) „Oraºul Cãlãraºi va fi de astãzi înainte gospodãrit de d-nii Eugen Cialâc,
care a fost desemnat primar, ºi de L.S. Belcin, care a primit deminitatea de ajutor”
„Pãmântul”, an VII, nr. 189, 14 septembrie 1938. De reþinut cã L.S. Belcin era
tot jurist.

8) „Pãmântul”, anul III, nr. 83, 1 decembrie 1934. Articolul se intitula
„Un vis”, semnat de doctorul Y, probabil, stitlul trãdeaziã, Eugen Cialâc. Dar
sã spunem câteva cuvinte despre Eugen Cialâc. S-a nãscut la 1 martie 1901 în
Galaþi. Licenþiat în drept. A urmat cursurile de fizicã ºi chimie industrialã ale
Universitãþii din Bucureºti. Fost primar al Cãlãraºilor, vicepreºedinte al
Federaþiei Naþionale a Presei de Provincie. Conducãtor ºi îndrumãtor al Ligii
Culturale, Filiala Cãlãraºi. Colaborãri la: Dimineaþa, Credinþa, Curentul,
Cuvântul, Neamul românesc º.a.  A editat în colecþia „Pãmântul” numeroase
plachete de versuri ºi prozã, sprijinind cu deosebire tinerii scriitori ai vremii.
A semnat: E.C., Ion Borcea, M. Brateº, Ion Faptã, Omul de pe stradã, Spic. A
încetat din vaþã la 6 iulie 1976.

Ion Alecu

Este ora douãsprezece.Vecina de la etajul doi îºi strigã de la
geam fiul sã vinã la masã. Copilul intrã în casã, se aºeazã
direct la  masã ºi începe sã mãnânce grãbit ºi zgomotos,  iar
într-un final îi spune mamei cã nu îi place mîncarea. Înainte ca
mama sã reacþioneze în vreun fel, se aud þipete de la vecinii de
sus, de la etajul trei. De asemenea, se aude  ºi uºa liftului, care
este izbitã de perete, cu siguranþã de cineva grãbit ce îºi doreºte
sã ajungã cât mai repede în casã.

De la fereastrã, un bãiat se uitã cum o bãtrânã încearcã sã
treacã strada ºi cum un coleg de ºcoalã chinuie un biet câine în
faþa blocului. În acelaºi timp, în acelaºi bloc, o fatã sparge
oglinda în care s-a uitat pînã în acel moment minute în ºir.

Fiecare dintre aceºtia  considerã cã sunt respectuoºi atât
faþã de ei cât ºi faþã de ceilalþi. Pentru fiecare dintre ei respectul
este o definiþie, o noþiune învãþatã de la o vârstã fragedã, pe
care toþi cred cã o aplicã…însã ce uitã ei este cã respectul nu se
aplicã într-un anumit caz, într-o anumitã situaþie, ci trebuie
însuºit ºi împãrtãºit ca pe un lucru care face parte din structura
interioarã a fiecãruia.

Dar ce este respectul ? Respect este atunci când te porþi
cu cei dragi þie ca ºi cum ar fi niºte flori. Respect este atunci
când ai grijã sã nu îi rãneºti pe cei din jur chiar dacã îþi sunt
necunoscuþi. Atunci când îi faci ziua mai frumosã cuiva pe
care îl poþi ajuta sau cãruia îi poþi oferi un zîmbet, o vorbã
caldã, atunci când simþi cã are nevoie. Atunci când îi sãruþi
mâna mamei ºi îi mulþumeºti cã te-a crescut, atunci cînd ajuþi o
bãtrînã sã treacã strada ….Respect este atunci când ai curajul
sã admiþi cã ai greºit, cînd ai curajul sã spui cã îþi pare rãu, cînd
eºti conºtient cã este omeneºte sã greºim … Respect este atunci
când te uiþi în oglindã ºi eºti mulþumit de ceea ce vezi.

Când ai rãbdare sã asculþi, când ai rãbdare sã astepþi, când
îi vorbeºti frumos funcþionarei “pline de solicitudine” de la
ghiºeul X, când eºti mulþumit sã fii tu însuþi ºi sã nu te compari
cu ceilalþi. …

Respectul…, respectul apare în mai multe forme în viaþa
noastrã…Muzica …pânã acum ceva timp ne încânta sufletul,
ne fãcea sã simþim melancolie, ne îndemna sã visãm, sã fim
fericiþi, sã reflectam asupra sensului vieþii…Muzica pe care o
auzim revârsându-se în cascade de zgomote agresive din boxele
“tunate” ale “melomanilor de cartier” nu transmite nici emoþie,
nici încântare, nici bucurie în faþa spectacolului vieþii. Poate
doar douã, trei cuvinte repetate obsesiv care formeazã ºi refrenul

Respectul - o valoare desuetã?
 (Continuare în numãrul urmãtor)

lãlãit îndemnând la plãcerile vieþii. Numai de respect nu ai parte
din partea unor asemenea ”fãcãtori” de muzicã sau din partea
celor care la orice orã din zi ºi din noapte te agreseazã, ascultând
o asemenea ” beþie de sunete”. Mai ºtie cineva de un Beethoven,
Chopin, de Mozart, de “Sonata Lunii” sau de “Nocturne” ?
Respectul acestor compozitori faþã de creaþie, truda asupra
operei pânã la atingerea perfecþiunii sunt trãsãturi care s-au
pierdut pe drumul cãtre civilizaþie.

 Pictura este o formã de respect faþã de suflet…Jocul de
culori, modul în care acestea transmit mesaje cãtre umanitate
este un act  de purificare, de înãlþare  sufleteascã. Prefer tabloul
Þipãtul al  lui Ed.Munch oricãrui þipãt din naturã. Stridenþa
culorilor, amestecul contururilor, jocul liniilor, transmit
disperarea unei fiinþe care trãieºte acut sentimentul sfârºitului.
Respectul creatorului faþã de posteritate constã în zugrãvirea
sentimentelor umane, în reflectarea realitãþii cu mijloacele
proprii. Nu întotdeauna opera de artã înfãþiºeazã frumosul
din jurul nostru, dar tocmai prin asta invitã la reflecþie, la a
respecta totul transformând urâtul în frumos.

Respectul faþã de fiinþa naþionalã pare azi desuet. Nu mai
rezonãm la importanþa Sãrbãtorilor Naþionale, profitãm  de
încã un prilej de a ne bucura de timp liber ºi delicii culinare.
Privim la televizor evenimente prilejuite  de aceste Sãrbãtori
sau participãm din obligaþie la câte o depunere de coroane fãrã
sã ne mai gândim la înaintaºi, la vieþile pierdute pentru cauza
þãrii. Astãzi pare de neînþeles drama de conºtiinþã a lui Apostol
Bologa din romanul ”Pãdurea spânzuraþilor” de Liviu Rebreanu.
Respectul faþã de noþiunea de datorie îl face sã se înroleze în
armatã chiar dacã luptã împotriva fraþilor sãi de sânge. Când
înþelege cã datoria sa este faþã de românii sãi ºi nu faþã de un stat
care, vremelnic, din dorinþa de expansiune, a înglobat sub “
aripa sa” ºi alte naþii, alege sã dezerteze chiar dacã acest lucru
înseamnã moarte. Apostol Bologa este un erou pentru alegerea
fãcutã, el alege valorile înalt umane în detrimentul unor opþiuni
imediate ºi comode.

Respectul nu trebuie sã fie desuet, prin respect omul îºi
dovedeºte solidaritatea ºi egalitatea în faþa speciei.

Adela Ilie, clasa a XI-a G
Colegiul Naþional “ Mihai Viteazul” Slobozia

Profesor îndrumãtor Loredana Stan
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Am citit destul de dezamãgit recolta lunii decembrie.
Poeþii nu sunt întotdeauna inspiraþi, probabil cã iarna
îi predispune la un fel de melancolie improprie unui
poem ironic/paradoxal precum haiku-ul.

Mai apare o problemã, folosirea cuvântului sezonal.
Este un element esenþial în haiku-ul în formã clasicã,
mai ales atunci când nu vrei s-o faci pe modernistul,
adicã faci încercarea sã eviþi o capcanã periculoasã,
despre care ºtii cã îþi va aduce numai necazuri.

Cuvântul sezonal (kigo) propus este un substantiv
comun, SANIE, cum a mai fost COJOC, sau vor mai
putea fi MANUªÃ, PATINA/PATINAJ, AVALANªÃ,
FULAR, SCHIOR/SCHI ºi altele. Parcurgând toate
textele propuse de participanþii la concurs, am
constatat cu câtã dificultate a fost trecutã proba
cuvântului sezonal, aºa încât toate poemele au avut
de suferit. Sã ne lãmurim în ce sens.

Poetul german Heinrich Heine(1797-1856) a scris
în Scrisori pe scena francezã, 1837: “Nimic nu este
mai inutil decât sã faci teorii despre muzicã. Fãrã
îndoialã cã existã legi, legi matematice stricte, dar aceste
legi nu sunt muzica însãºi, ci numai condiþiile ei.
Esenþa muzicii este revelaþia.” Da, Heinrich Heine are
dreptate, dar compozitorul/muzicianul/poetul trebuie
întâi ºi întâi sã-ºi cunoascã legile profesiunii, revelaþia
apare o datã cu respectarea inefabilã a regulilor
interioare ale muzicii/poeziei. Mozart este obligat sã
cunoascã legile armoniei, abia apoi îºi poate permite
sã compunã, ba mai mult, sã încalce regulile armoniei
ºi sã impunã altele noi, aºa cum, de altfel, a fãcut-o
cu deplin succes.

Ce am observat în cazul textelor propuse pentru
concurs? Autorii/poeþii nu prea cunosc regulile
specifice ale profesiunii, chestiune pe care o scot din
nou în evidenþã. Iatã un exemplu, ºi voi mai reveni cu
multe altele:
                        Zãpezi prea târzii
                        bãtrân mângâind talpa

                        saniei de lemn (35)
Cuvântul sezonal impus de concurs este SANIE.

În versul întâi apare un alt kigo, ZAPADÃ (în cazul de
mai sus la numãrul plural), ceea ce reprezintã o libertate
în plus din partea poetului, tocmai pentru cã a apãrut
dificultatea, obstacolul în folosirea corectã a regulei
cuvântului sezonal. Iatã alte exemple de dublare a
cuvântului sezonal ,(voi folosi parantezele):
                        (Avalanºã)-n munþi
                        cu clinchet lin de zurgãlãi
                         trece (sania) (37)

Cunosc numele autorului, pentru cã mi-a expediat
textul prin e-mail. Poemul are calitãþi, de-ar fi sã mã
gândesc numai la antiteza dintre zgomotul avalanºei ºi
clinchetul clopoþeilor. Nu înþeleg de ce apare epitetul
“lin”, care lungeºte versul al doilea exact cu o silabã
inutilã, dar douã kigo deranjeazã atunci când unul este
de ajuns într-o specie literarã celebrã tocmai prin
sobrietate.

Mai departe:
                        (Luptã cu bulgãri)
                        (sãnii) abandonate-n
                        vârful dealului (47)

Este un text plin de miºcare, sugestiv, dar de ce
douã kigo?
                        Prima (ninsoare) –
                        (sania) cu tãlpile
                        ruginite  (14)
                                  *
                        (Sania)-i gata –
                        copilul cu ochii pe geam
                        ºi nici un (fulg)(6)
                                  *
                         Lacul (îngheþat) –
                         pe urmele (saniei)
                         steaua polarã (30)

Un poem frumos, cu toate cã schema este clasicã,
numai câteva cuvinte diferã.

ROMANIAN KUKAI.  COMENTARII
PENTRU LUNA DECEMBRIE 2009
Schema se repetã în textul urmãtor, la fel, erorile

(douã kigo, douã complemente de loc):
                         Încã un ajun
                         cu (sania) prin (nãmeþi)
                         pe urma stelei (48)

Dublarea complementele circumstanþiale de loc
stricã orice efect poetic: Sãnii sus pe deal/ ºi lanterne
aprinse  mama cu-o nuia (5), Sanie pe drum  vinul
fiert aºteaptã/ drumeþii la han (3).

Citez texte pleonastice în mod jenant, eroare de
care nu vrem sã ne ferim: Pe drum de (iarnã)/ un cal
ºi o (sanie)  dor de (derdeluº) (1), (Iarnã) fãrã (nea)
(sania) cu zurgãlãi/ doar vis de copil (13), Searã pe
deal  caut prin (gerul iernii)/ drum de (sanie) (33).

Sã trecem la lucruri mai vesele. Iatã un micropoem
frumos, fãrã pretenþii de a respecta poetica haiku-ului.
                        Mi-aminteºte o
                        sanie cu zurgãlãi
                        copilãria (2)

    Kigo SANIE nu este dublat, deci se poate.
   Acest text este splendid, cel mai corect ºi frumos
din concurs, cu toate cã voi schimba “adulmecã” în
“adulmecând”:
                        Printre ruine –
                        câinele adulmecând
                        urma saniei (16)

Textul urmãtor are calitãþi de haiku, dar inabilitatea
este prea evidentã:
                        Stele tãcute
                        pe dealul pustiu numai
                        urme de sãnii (37)

O altã formã ar fi fost mult mai aproape de
exigenþele haiku-ului:
               O stea în amurg/sau/Stea în scãpãtat
                        pe dealul pustiu numai
                        urme de sãnii

Încã un text, care, îmbunãtãþit, ar deveni  excelent:
                        Clopoþei de-argint
                        sãniile cu vrjile
                        adolescenþei (4)

De ce aºa, când se poate mult mai bine:
                        Clopoþel de-argint
                        Sanie cu vrãjile
                        Copilãriei

Eu nu am nimic de reproºat viziunii/revelaþiei
autorului, dar, totuºi, una este sania copilãriei ºi alta
sania adolescenþei.

Dacã aº premia vreun text, prefer pe acestea din
urmã, inclusiv numãrul 47, cu toate cã are douã kigo,
dar apar compensaþii în alte calitãþi.

În estetica haiku-ului clasic se vorbeºte mult
despre kigo multiplu, douã, rareori trei, dar situaþiile
sunt impuse de context, iar nu de inabilitate.

Prin simplitate, acest text este frumos, chiar dacã
relativ reuºit, eu îl prefer, cu toate cele de mai sus:
                        Copii râzând –
                        încã o sanie
                        în troian (28)

Transcri o strofã din poemul “Fata bãtrânã” de
Magda Isanos. Tot aºa de bine m-aº putea referi la
orice alt text, care nu are obligativitatea de a folosi
cuvântul sezonal:

              “Cântecul încã necântat al vieþii
              s-a stins în pieptul ei sub multe ºaluri,
              ºi ea viseazã munþi ca-n basme, baluri
              ºi sãnii zvelte strãbãtând nãmeþii.”
Pentru cã este un text occidental, compus cu

respectul altor arte poetice decât cele oriental/nipone,
adicã în lipsa conceptului de “kigo”, poeta nu are
probleme în a folosi în acelaºi context SANIE ºi
NÃMEÞI, ba mai mult, nu cade în eroarea
pleonasmului, dacã ar fi spus:

Cântecul încã neuitat al
iernii

              ……………………………….
ªi sãnii zvelte

strãbãtând nãmeþii.
Pentru cã sunt specii

literare speciale, tanka,
haiku, renku respectã unele
reguli estetice de bazã ale artelor poetice orientale,
aºadar trebuie (sensul lui “must” englezesc) sã ne
însuºim aceste reguli, cu tot riscul de a-l contrazice
pe Heinrich Heine. Pentru un japonez este cu totul
normal sã respecte ceea ce învaþã la ºcoalã, aºadar va
compune haiku obligatoriu cu formula kigo plus 5,7,5
silabe. Pntru un occidental, va compune cu ritm,
metaforã, rimã, strofã sau altfel, în orice caz, în
panoplia de reguli deja stabilite. Revelaþia abia urmeazã.

Am cãutat, din curiozitate, prin propriile mele
caiete, sã vãd cum m-am descurcat, pe când îmi
însuºeam artele literare orientale.
     Am gãsit douã tanka:
                        Din Laponia
                        cu renii ºi sania
                        în jurul lumii –
                        de-ajuns un an de muncã
                        pentru-o singurã noapte
                                  *
                        Reamintindu-mi
                        sania în sunetul
                        clopoþeilor
                        deschid fascinat cartea
                        cu poeme de-Esenin

Controlez poemele, sunt corect compuse. Caut
câteva “haiku”, e greu de gãsit printre atâtea pagini
mâzgãlite pe apucate, mai ales cu creionul:
                        Râde-un clopoþel
                        sanie dintr-un poem
                        de altã datã
                                  *
                        Pentru o noapte –
                        doar o sanie cu reni
                        deasupra lumii
                                  *
                        Cu radiera –
                        de neºters dintre-amintiri
                        prima sanie
                                  *
                        Pentru o noapte –
                        sanie cu reni dând
                        ocol cerului
                                  *
                        Numai sania
                        fetelor se rãstoarnã

     de neînþeles
Acest ultim text este un micropoem. Am fost destul

de atent când le-am compus, nu am repetat kigo.
În alt poem, SANIE nu este kigo de iarnã, altcineva

îºi asumã acest rol:
Primul ghiocel –
ascund cât mai repede
sania în pod

Adaptând o zicalã veche, poezia este meserie grea,
trebuie sã te þii de ea. Albert Camus mã trage de
mânecã ºi mã roagã sã-i consemnez o observaþie de
om care a pendulat cu voluptate între Franþa ºi soarele
alb din nordul Africii: “În profunzimile iernii am învãþat,
în sfârºit, cã în mine zace o invincibilã varã”; aºadar,
în încheiere, un haiku în consecinþã:

                        Sanie
                        în pod –
                        varã

ªerban Codrin
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“Este desigur cea mai remarcabilã operã datoratã
unui cãlãtor prin þerile noastre în secolul al XVIII-lea”1,
astfel aprecia Nicolae Iorga lucrãrile lui Alexandre-Maurice
Blanc de Lanautte, Conte dHauterive, diplomat ºi om de
culturã francez prezent în spaþiul românesc în anii 1785-1787.

Abia ajuns în anul 1784 în serviciul contelui de
Choiseul-Gouffier, ambasadorul regelui Ludovic al XVI-
lea la Istanbul, d’Hauterive, era numit, la începutul anului
1785, secretar al domnului Moldovei, Alexandru
Mavrocordat (Firariul), alãturi de care, pe 13 februarie,
pãrãseºte Constantinopolul cu destinaþia Moldova.

În decembrie 1786 se petrece mazilirea lui Alexandru
Mavrocordat. Noul domnitor, Alexandru Ipsilanti, primeºte
la începutul anului 1787 de la contele d’Hauterive
Memoriul asupra vechei ºi actualei stãri a Moldovei, în
care se face o radiografie a vieþii sociale, economice,
politice ºi religioase din Principatul Moldovei. La puþin
timp dupã venirea unui înlocuitor, autorul pãrãseºte
Moldova. Întors în Franþa, d’Hauterive va avea o carierã
culturalã ºi politicã strãlucitã, exercitând pe rând funcþiile
de Consul al Franþei la New-York, consilier al lui
Talleyrand ºi Napoleon I, conducãtor al Direcþiei de
corespondenþã politicã ºi director al Arhivelor Naþionale,
iar în semn de apreciere pentru activitatea sa, el a fost
decorat cu Legiunea de Onoare ºi admis ca membru în
Academia de Inscripþiuni.

Dupã aproape un secol, urmaºii lui d’Hauterive trimit
manuscrisul Memoriului, pãstrat în arhiva familiei, regelui
Carol I, prin grija cãruia a fost publicat pentru prima datã
în anul 1902: Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, Comite
d’Hauterive(1754-1830), « Memoriu asupra vechei ºi
actualei stãri a Moldovei, prezentat lui Alexandru Vodã
Ipsilante, domnul Moldovei,  la 1787 » ,   Editura
Academiei Române, Bucureºti, 1902, 412 pagini. Volumul
cuprinde ºi alte douã texte ce aparþin contelui francez,
publicate anterior în Revue de geographie:  Journal d’un
voyage de Constantinople à Iassy dans l’hiver de 1785,
publicat în Revue de geographie, 1877, vol.II, p.120-131,
274-287 ºi La Moldavie en 1785, publicat în Revue de
geographie, 1879, vol.II, p.366-376; 1880, vol.I,  p.45-58.

Pentru cititorul ialomiþean un interes deosebit trezeºte
Jurnalul de cãlãtorie din 1785, care înregistreazã
traversarea Bãrãganului de cãtre dHautrive ºi care
poposeºte câte o zi la Cãlãraºi ºi, respectiv, la Slobozia.
Prezentãm în continuare traducerea fragmentului care
ilustreazã cãlãtoria prin spaþiul ialomiþean:

« A 19-a zi –Sejur la Lichireºti2

Nu cred cã existã o altã þarã în care sã fi fost chinuit
atât de mult de  îngheþ  ziua ºi devorat de purici noaptea.
Sobele valahe sunt la intrare în casã.  Ne aºezãm în inte-
rior cu copacii pe care îi punem de sus în jos pe toatã
lungimea lor ºi care, pe de o parte, ies dincolo de acoperiº,
iar pe de altã parte, ard ºi fac un foc de infern.  Jos este un
cuptor în care se aruncã jarul pe mãsurã ce el se formeazã
ºi acest cuptor merge într-o camerã destul de curatã pentru
a forma  acolo o sobã din lut (…)  care încãlzeºte
apartamentul ca un cuptor; acolo sunt rogojini, cuverturi,
saltele care nu servesc probabil decât la trecerea unor
noi prinþi. Un milion de purici înfometaþi s-au aruncat asupra
noastrã. Ei zburau ca un roi de albine. M-am vazut, într-o

Diplomat francez în drum spre Moldova (1785)
clipã, ciuruit ºi acoperit de puncte roºii care intrau unele în
altele prin multiplicarea lor ºi semãnau suficient cu pãrþile
fine de metal care formau armura vechilor daci în þara cãrora
am avut nefericirea sã mã culc pentru prima datã.

Ziua a douãzecea  de la Lichireºti la Slobozia3 ( 8 ore)

Niciun sat de la plecare la sosire. Se pare cã oamenii
fug de pãmânturile fertile pentru a nu fi obligaþi sã le
cultive. Slobozia4 este într-o poziþie drãguþã, de-a lungul
unui râu, într-o vâlcea. Iatã o clopotniþã, prima pe care am
vãzut-o de mult timp ºi o mãnãstire. Cãci, în sfârºit, sunt
într-o þarã creºtinã ºi de fiecare datã când vãd o casã mai
rãsãritã, uºi mai bine închise, pereþi mai bine întreþinuþi, o
curte de pãsãri, pui de gãinã din India, cai graºi,  am
convingerea cã mã aflu lângã o mãnãstire.

Pe mãsurã ce ne îndepãrtãm de þinuturile turceºti,
Valahia se înfrumuseþeazã ºi se populeazã. Nu lipsesc
decât copacii ºi pietrele. Ierburi de opt picioare înãlþime,
strânse ca fânul <în cãpiþe> mari proportional cu inaltimea
lor; turme de cai ºi iepe, boi ca cei din Auvergne, oi zbârlite
ºi mari ca niºte tufiºuri, ciocârlii ºi sticleþi care, în ciuda
frigului, cântã pretutindeni, vrãbii care miºunã, ºiruri de o
jumãtate de leghe lungime de ciori care zboarã prin aer, si
niciun om, exceptie fãcând satele, care sunt rare. Crezi cã
eºti într-un deºert timp de zece ore ºi ajungând < la
destinaþie – n.n.> eºti uimit de o populaþie pe care nu te
bizuiai. Case mici, destul de asemãnãtoare cu stupii, ºi
aproape la fel de mizerabile în aparenþã ca cele ale satelor
noastre din Beauce ºi Sologne, adãpostesc zece persoane:
tata, mama, copiii. De la cel mai mare la cel mai mic nu sunt
opt ani diferenþã; ei sunt acoperiþi cu zdrenþe, dar nu le
este frig. Taþii care ies sunt toþi bine îmbrãcaþi; copiii ies
doar când este vremea frumoasã pentru a alerga prin noroi,
sprinteni ºi goi ca niºte maimuþe mici. Iarba pe care boii
nu au pãscut-o, s-a întãrit uscându-se; se coseºte pe
mãsurã ce oamenii au nevoie de ea ºi se face focul cel mai
strãlucitor ºi cel mai frumos din lume. În rest, mizeria nu
este decât pe pereþi: am vãzut, peste tot, gãini, gâºte, mai
mulþi sau mai puþini cai ºi boi, oi ºi capre, câini ºi pisici
care trãiesc din ce le este de prisosinþã stãpânilor ºi din
pâine. Existã din aceasta douã specii: cea de cuptor este
matã, tare, grea ºi fãrã drojdie, ca în Bulgaria; dar în fine,
este coaptã la cuptor; cealaltã este fiartã. Se pune fãina
pe foc, într-o oalã; când apa fierbe, se mestecã pânã ce ea
se evaporã. Pasta ia forma vasului, se mãnâncã caldã ºi
fãrã sã am pofta de mâncare a unui valah, pot sã vã asigur
cã o gãsesc bunã. Ea aminteºte de gustul mãmãligii.

[Urmeazã descrierea drumului de la Slobozia la
Grãdiºtea, judeþul Râmnicu-Sãrat(14 ore),  ziua 21, care
a durat 16 ore] »

(Endnotes)
1 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin cãlãtori, Bucureºti,

1981,  p.382.
2 Tikirest
3 Slobozia (district din Ialomita, pe râul cu acelaºi nume;

1.665 de locuitori) [nota din editia 1902]
4 Tikirest
 în  textul original, dar cu siguranþã, este o confuzie a

autorului. Logica textului ºi locaþia descrisã ne aratã cã autorul
se afla la Slobozia. Prof. Vitalie Buzu
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Anul publicãrii: dec. 2009
Categoria: Dicþionar
Anul apariþiei: 2009
Pagini: 344
Preþ: 17 lei

„Acest Mic dicþionar de istorie elaborat
de profesorul Petruþ Pârvescu rãspunde unei
necesitãþi, mai prezentã astãzi decât altãdatã în
spaþiul cultural si educaþional românesc. Din
pãcate, locul istoriei în procesul de învãþãmânt
a fost diminuat, numarul orelor de predare la
aceastã disciplina a scãzut, iar programa nu a
ajuns încã la o formulã de echilibru. Pentru mulþi
elevi istoria nu mai este o materie atragãtoare.
De asemenea, manualele, datã fiind ºi limitarea
numarului de ore, nu le oferã tot ceea ce ar
trebui ºi ar dori sã afle. Existã, în consecinþã,
goluri în procesul formativ al copilului ºi apoi al
tânãrului. Acest dicþionar oferã soluþii, explicaþii,
cãi de comprehensiune.
Domnul profesor Petruþ Pârvescu a realizat o
lucrare meritorie, cu simþ de echilibru ºi acribie,
un dicþionar util ºi totodatã interesant. Sunt
convins cã ea va trezi un legitim ºi meritat interes
al unui public cititor variat.”

Acad. Dan Berindei
Vicepreºedinte al Academiei Române
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