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Referindu-se la sacralitate ca la o trăsătură
definitorie a ființei umane din toate timpurile,
Mircea Eliade afirma în Sacrul și profanul că
evoluţia omului nu poate anula totalmente
caracterul său religios, existenţa sa în planul
sacrului: „Oricare ar fi gradul de desacralizare a
Lumii la care a ajuns, omul care a optat pentru o
viaţă profană nu reuşeşte să abolească total
comportamentul religios. Până şi existenţa cea
mai desacralizată păstrează încă urmele unei
valorizări religioase a Lumii” [1, pag. 20],
întrucât, susține marele istoric al religiilor în
Nostalgia originilor, „sacrul” este un element în
structura conştiinţei şi nu un stadiu în istoria
acestei conştiinţe. La nivelurile cele mai arhaice
ale culturii, a trăi ca fiinţă umană este în sine un
act religios, căci alimentaţia, viaţa sexuală şi
munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi
sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi
„religios” [2, pag. 6].
Pornind de la această aserțiune și în special de la
ideea că însăși existența umană poate fi echivalată
cu ființarea în spațiul sacrului, putem afirma că
poezia lui Grigore Vieru se plasează, explicit sau
implicit, pe dimensiunea comunicării omului cu
Divinitatea, a căutării și a regăsirii sinelui prin
raportarea condiției umane efemere la cea a
dăinuirii veșnice, dincolo de spațiu și de timp, a
Dumnezeirii.
Într-o perioadă în care religiozitatea omului,
inclusiv a românului născut creștin, era amenințată
de un regim care proclamase ateismul ca politică
oficială, care introdusese cursul de Ateism științific
în universități pentru a-i convinge pe studenți de
„absurditatea” ideii de Dumnezeu și pentru a-i
transforma pe aceștia în instrumente
propagandistice care să „lumineze” masele
„înapoiate”, ce nu se puteau debarasa încă de
valorile naționale creștin-ortodoxe milenare,
Grigore Vieru este poetul care Îl „adună” pe
Dumnezeu din toate cele care îi însuflețesc
condeiul înmuiat de-a dreptul în suferința
prigonitului său popor: Din toate ne privește
ochiul Său cel bun – / Din stea, din flori și din izvor.
/Mi-i dor de Cel pe care din toate mi-l adun, / De El
mi-i dor, de El mi-i dor: / De Cel pe care, sfânt, din
toate mi-l adun (Cântare Domnului).
În poezia Autobiografică din volumul Numele
tău, apărut în 1968, mama capătă, în condițiile unei
singurătăți apăsătoare, a unei stări bacoviene
generate de stihiile naturii și ale istoriei (Prea
singuri eram în casă / Ploi cu grindină când bat),
imaginea isusiacă a unui mijlocitor între copilul ei
și Dumnezeu (Mama mea viața-ntreagă, / Stând la
masă, ea și eu, / Se așeza între mine / Și Preabunul
Dumnezeu). Intensitatea și imensitatea credinței în
Dumnezeu a măicuței din casa „văduvă și tristă /
De pe margine de Prut” face posibil un miraculos
transfer imagologic prin care chipul de pe icoană al
Mântuitorului se reflectă în ochii uzi de-atâtă
suferință ai mamei poetului (Oh, și crede-așa întrÎnsul, / Că în ochii ei cei uzi / Chipul ei de pe icoană
/ Se arată și-L auzi). Motivul mamei devine, aici, o
metaforă prin care se substituie, de fapt, imaginea
bisericii prigonite de regimul comunist, iar
mesajul pe care îl putem desprinde din această

imagine este unul profund și răscolitor totodată:
chiar dacă regimul comunist a reușit într-o măsură
oarecare să alunge oamenii din biserică, acesta nu a
putut niciodată să alunge biserica din sufletele
bunilor creștini și din ochii lor înlăcrimați, pentru
că suferința, dincolo de faptul că este un „rod al
păcatului” este, în același timp, și un mijloc prin
care se dovedește slava lui Dumnezeu [2, pag. 33].
Substanța poetică religioasă a lui Grigore Vieru se
constituie cu siguranță din dubla relație a
românilor basarabeni cu suferința: pe de o parte,
suferința noastră a fost un rezultat al ocupației ruse,
iar pe de alta – ea a generat puterea de lupta și de a
reveni la valorile noastre naționale și la adevărul
istoric pe care dușmanii acestui popor au încercat
să-l ascundă și să-l denatureze timp îndelungat.
Suferința a fost cea care, oximoronic vorbind, ne-a
omorât și ne-a înviat, fiindcă, așa cum susține
Monahul Moise Aghioritul în cartea Suferința spre
sfințenie, „Suferința ne ajută să ne cunoaștem
adâncurile noastre. Suferința ne ajută însă să
renaștem, să revedem lumea, să iubim. Când
suferi, nu te preocupi de cele inutile, te limitiezi în
mod voit, te aduni, problematizezi” [3, pag. 50].
Ultimile versuri ale poeziei sus-citate (Și eu țin atât
la mama / Că nicicând nu îndrăznesc / Dumnezeul
din privire / Să mă vâr să-l mâzgălesc) constituie în
același timp o mărturisire, un îndemn și o
avertizare. O mărturisire de credință a eului liric,
un îndemn pentru cititori și o avertizare pentru
detractorii Bisericii și ai lui Dumnezeu. În
condițiile în care sfintele lăcașe erau distruse sau
transformate în depozite, ochii plini de pioșenie ai
bătrânilor deveneau altare păstrătoare ale sfintei
credințe, iar a îndrăzni să „măzgălești” esența
purificatoare a lor înseamnă a-L blasfemia pe
Dumnezeu Însuși.
Fiind unul dintre corifeii Mișcării de Renaștere
Națională a românilor din Basarabia, Grigore
Vieru înțelege că revenirea la valorile noastre
autohtone și autentice ar fi imposibilă fără a-L
(re)primi pe Dumnezeu în sufletul neamului.
Astfel, în arhicunoscutul cântec Reaprindeți
candela, îndemnul poetului, exprimat chiar în titlul
poeziei, este unul concludent:
imperativul
redeșteptării era, în primul rând, revenirea la
datinile noastre strămoșești, la icoanele și la
busuiocul care au vegheat dintotdeauna soarta
acestui popor: Reaprindeți candela-n căscioare /
Lângă buuiocul cel mereu - / Degerat la mâini și la
picioare, / Se întoarce-acasă Dumnezeu.
Divinitatea devine, în poezia lui Grigore Vieru,
imaginea metaforică a poporului oprimat, deportat
în ținuturile de gheață ale Siberiei. Întrebarea
retorică din cea de a doua strofă a poemului
(Doamne, cel din slăvile creștine / Ce păcate oareai săvârșit, / Că te-au dus acolo și pe Tine - / În
Siberii fără de sfârșit?!) accentuează cruzimea cu
care comuniștii – instrumente ale Diavolului pe
pământ – au acționat întru nimicirea poporului
român și a lui Dumnzeu, de o parte și de cealaltă a
Prutului. Scopul lor era, așa cum se arată în cartea
lui Ioan Ianolide Întoarcerea la Hristos –
document pentru o lume nouă – distrugerea țărilor
și a Bisericii și înlocuirea acestora cu o mașinărie
marxist-leninistă mondială: „Vor dispărea țările,

căci va fi o unică ordine mondială. Va dispărea
Biserica, fiind înlocuită de știința marxistă.
Conștiințele vor fi formate de puterea centrală. Va
exista o singură idee, o singură orânduire, o
singură putere, un singur popor [4, pag. 21].
Totuși, Grigore Vieru nu uită că un atribut
important al iubirii divine este nu este răzbunarea,
ci iertarea celor care au păcătuit, iar refrenul
acestui cântec constituie, de fapt, expresia iubirii
absolute, singura capabilă să genereze iertare
pentru cei care au pus la cale distrugerea ființei
naționale a românilor basarabeni: Toate le ierți, /
Doamne de Sus, / Cu blândețe măreață. / Chiar și
pe cei / Care te-au dus / În Siberii de gheață.
1. În Uniunea Sovietică, educația antireligioasă ocupa
un loc important atât în învățământul preuniversitar, cât și în
cel superior. Astfel, în Bazele ateismului științific. Manual
pentru institutele pedagogice (în original: Н. С. Гордиенко.
Основы научного атеизма. Москва, «Просвещение»,
1988), semnat de N. S. Gordienco, se subliniază rolul școlii
în promovarea ateismului: „ [Școala] A contribuit la
diseminarea cunoașterii în rândul maselor de muncitori și a
creat astfel condiții favorabile pentru ca aceștia să-și
formeze o viziune materialistă asupra lumii. În plus, școala
sovietică de la începutul existenței sale a devenit un factor
important de educare ateistă nu doar a tinerei generații, ci
și a adulților”. Scopul acestei educații consta, potrivit
aceluiași manual, în „a ajuta oamenii sovietici să
conștientizeze oportunitățile în ceea ce privește reprimarea
religiei și înlocuirea acesteia cu forme mai emancipate ale
vieții spirituale, generate de sistemul socialist. Este vorba
că fiecare om sovietic trebuie să devină un ateu conștient și
consecvent și astfel să se asigure transformarea URSS
dintr-o societate preponderent ateistă într-una universal
ateistă” (trad. noastră).
Petru BOTEZATU,
Irina CAZAN
(continuare în pag. 4)

Fost-am plecată, departe-am plecat,
Departe de inima mea;
Când m-am întors, pe înserat,
La uşă, era Cineva,
Stătea la uşă şi bătea.
Ce vrei şi Cine eşti? – L-am întrebat –
Dă-Te deoparte din calea mea!
El doar o clipă S-a întristat,
Dar sta tot la uşă; şi tot bătea.
Vreun cerşetor – mi-am zis – dar frumos Bărbat!
N-am, Omule, azi, ce să-Ţi ofer!
Îmi spuse, zâmbind: Eu nimic nu cer,
Stau, doar, la uşă şi bat.
Uitând de El, am adormit,
Cu sufletul greu, încercat;
Şi,-n somn, „Cerşetorul” frumos mi-a zâmbit:
Nu-i nimeni în lume fără păcat!
Iată, Eu stau la uşă şi bat…
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 29 iunie 2011
1)

Apocalipsa: 3,20 "Iata, Eu stau la usa, si bat.
Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa,
voi intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine."

Petru Botezatu, p.1 - Sunteți patetic, la modul bun al
cuvântului.
Titi Damian, p. 3 – Aveți dreptate, d-l Marian Ștefan
este o personalitate complexă; mulți îi spun istoric, dar
având în vedere erupția intempestivă de material literar
din ultima perioadă, de foarte bună calitate, eu i-aș spune
prozator, poet și istoric. Să fie înrâurirea benefică a celor
care-l înconjoară, sau supapa ținută mult timp sub
presiune care acum refulează? Eu cred că ambele. Ne va
oferi multe surprize plăcute, chiar dacă se află într-o
competiție inegală cu timpul.
Marius Stan, p. 2 – Bănuiam eu că d-l Stan
cochetează și cu poezia. Nostalgia din proză, lirismul
trăirilor personajelor sale indicau asta. Iată că și poezia
este la fel de bună ca proza: limpede, nostalgică,
persuasivă.
Dina Cuvata, p. 4 – Cred că helisiștii ar fi extrem de
fericiți dacă le-ați traduce o parte din lucrările lor în
macedoneană. Sunt convins că aromânii din Macedonia
înțeleg destul de bine românește, iar revista ajunge
cumva și la ei.
Loredana Stan, p. 4 - Îmi mențin aprecierile. Pe
când un volum?
Dan Elias, p. 4 - Poate nu realizați, dar poezia așa
cum o faceți acum are valențe nebănuite.
Gheorghe Dobre, p. 5 - Textul merge integrat în
MINCIUNA DIN LITERĂ II, dar cu data conceperii
lui. Va ilustra astfel complexitatea creației
dumneavoastră. Mulțumesc pentru cărți. Monografia
domnului profesor Ioan Man este un monument al
genului, din care aflu, ce surpriză, biografia completă a
lui Gheorghe Dobre. GENUNI îl voi rumega în tihnă.
Lili Balcan, p. 6 – Fără comentarii.
F. L. Dalian, p. 7 – Textele dumneavoastră sunt
inconfundabile, indiferent că scrieți o povestire sau
relatați un eveniment. Umorul sau ironia însoțesc frazele
ca bulele din sticla de șampanie.
Florian Abel, p. 10 – Aici ne arătați o altă față, una
profundă, semitragică, atât cât pot fi de tragice
experiențele personale, din care uneori ieșim senini,
înțelegând sau păstrând toată viața pe chip amprenta
durerii.
Andreea Stanciu, p. 8 – Am mai spus cândva:
Andreea Stanciu este deja un poet matur. Merita premiul
I, nu-i așa?
Cătălina Ionescu; Maria Cipu, p. 8 – Chiar este un
fenomen că într-un singur liceu s-au adunat atâția tineri
talentați.Cine este de vină?
Aurel Anghel, p. 9 – Citind minunatele
dumneavoastră povestiri, chiar mă întrebam când veți
scrie un roman. Dacă țăranul, cu lumea lui specifică, este
zugrăvit atât de plastic în Ardeal de d-l Augustin
Mocanu, în subcarpații Buzăului de d-l Titi Damian, iar
în Oltenia de Marin Preda, Bărăganul
Ialomițean,exceptându-l pe Bănulescu, nu prea apare în
beletristică. Pârnod este un
personaj viguros,
reprezentantul unei lumi care poate fi uitată dacă cei ca
dumneavoastră nu o imortalizați în paginile vii ale
cărților.
F.Ciocea, p. 7 – Umorul, presărat abundent în intrigi
absurde, este ca o amprentă inimitabilă în povestirile
marca F. Ciocea.

Petru Botezatu, p. 15-16 – Interesant, continuați!
I. Neșu, p. 18 - Aștept cartea.
Augustin Mocanu, p. 21 - Mulțumesc pentru carte.
Este păcat să rămână FRÂNTURI DE MEMORIE. Dacă
vă mobilizați, puteți aduna totul într-un roman
autobiografic mai amplu. Ca și d-l Aurel Anghel sau
Marian Ștefan aveți un mare avantaj...ascendentul
vârstei, de unde puteți privi obiectiv și lucid în urmă,
retrăind pentru cititor, la intensitate maximă, anii aceia
atât de frământați.
Răducu Roșca, p. 20 - Prea baroc.
Al.Bulandra, p. 22 – Fără comentarii.
Victor Nicolae, p. 22 – Patima din textele
dumneavoastră le condimentează excelent. Eu personal
le citesc cu deosebită plăcere.
Ilie Comănița, p. 24 - De astă dată sonetele sunt
altfel, pornite direct din inimă, simplu, cu înaltă
amplitudine lirică.
Valentin Gheorghe(p.1-17-19), Sabina Marițiu,
Cristian Scăiceanu(p.19), Ștefan Grigorescu (p.20) Știu câtă muncă consumă un articol de două pagini. Pot
să vă asigur că sunt câteva persoane, bine documentate în
domeniu, care vă citesc număr de număr.
Dan Elias, p. 24 – În urmă cu patru ani susțineam o
conferință la Buenos Aires, invitat fiind de un excelent
prozator argentinian, în acel moment funcționar superior
la ministerul lor de cultură. Ne știam de mult și rareori se
întâmpla ca în desele mele peripluri sud americane să nu
petrecem împreună măcar o zi, două, mai ales că în
marele oraș locuia alt vechi amic, eseist, poet și profesor
renumit.
-O să-ți prezentăm confesorul nostru, îmi spun ei
după conferință.
-Acum?
-Mergem la el acasă, ne așteaptă!
Într-un apartament modest, plin de cărți, ne-a
întâmpinat un tip cu figură luminoasă, de vreo 63-64 de
ani, care m-a uimit pur și simplu spunându-mi ”Bine ați
venit !” în românește.

SILVIA BITERE
- DE-A CORALINE
Observ de la un timp o tendință interesantă în poezie:
tot mai mulți creatori debutează excelent în volum(Dan
Herciu, Maria Dobrescu și acum Silvia Bitere). Cum se
explică asta? Sunt convins că ei au fost mai întâi
consumatori avizi de poezie și au avut destulă reținere ca
să nu se hazardeze pe arena literară decât atunci când au
fost siguri că spun ceva original.
În „DE-A CORALINE” Silvia Bitere continuă să se
joace cu păpușa din copilărie, dar acum o face inteligent și
profund, transferând sentimente, emoții, revelații din
subconștientul deschis voluntar spre cititorul atras
irevocabil în acest joc subtil.
În ciclul ȚI-AM ZIS VREODATĂ CUM VĂD EU
LUMEA? asistăm la o disecție voluntară a sufletului
Silviei Bitere, o disecție care evidențiază raporturile ei cu
universul imediat. Nu încearcă să înțeleagă acest univers,
îl „vede” doar, îl simte fără să-l schimbe, subliniind
amprentele durabile impregnate de el în vene, în inimă, în
sânge. Uneori este doar observator, iar lumea văzută de ea
își modifică contururile, ca într-un tablou sugerând
realitatea, fără s-o dezvăluie, continuându-și existența
multiplă în sinapsele privitorului.
Volumul începe și sfârșește cu TABLETE PENTRU
CORALINE, un fel de prolog și epilog, care îl încadrează
fericit din punct de vedere structural. Trebuie să
recunoașteți că fiecare poet ține ascunsă sub piele, în
carnea sa, o Coraline, dar multora le este rușine s-o
recunoască și ....greșesc!
Vă recomand să citiți această carte minunată, sinceră și
originală!
28.03.2013, Paris
Dan Simionescu

RADU MUNTEANU
ÎMBLÂNZIREA MINOTAURULUI
Cartea este un sfert monografie și trei sferturi cronică
de familie. Nu știu cât din narațiune este ficțiune și cât
realitate, dar în ansamblu pare construită pe filoane reale.
Autorul zugrăvește cu deosebită măiestrie peisaje,

-Știam că sosiți, îmi explică văzând uimirea mea și mam pregătit...
Uimirea a continuat să sporească, atunci când, ştiind
cine este, s-a comportat ca cel mai obișnuit cetățean,
servindu-ne personal ceai fierbinte și biscuiți.
Arhiepiscopul de Buenos Aires așa trăia, nu ca un
prinț al bisericii, trăia întocmai ca cei pe care îi păstorea.
În prezența sa timpul s-a scurs rapid dar, la un moment
dat, nu mai țin minte în ce context, i-am spus:
-Dacă veți ajunge cândva papă, vă rog să-mi
promiteți accesul liber în biblioteca secretă a
Vaticanului.
A râs copios, argumentând că numai Domnul
hotărăște destinele, dar în privința accesului la bibliotecă
am cuvântul său.
La sfârșitul lui martie 2013 m-a sunat profesorul:
-Știi, îmi zise precipitat, Sfântul Părinte și-a amintit
de promisiunea făcută și ne-a semnat permisele de acces
nelimitat la biblioteca Vaticanului. N-am rezistat ispitei,
rugându-l să-mi aprobe și mie unul, așa că, atunci când ai
timp, anunță-mă!
-De mine depinde ?
-Nu neapărat, dar este încă confesorul nostru, iar
deplasarea mea în Europa are un scop dublu. În plus,
suntem așteptați împreună la un ceai.
M-am bucurat enorm, dar acum, după câteva zile, îmi
este un pic teamă: dacă acolo voi afla ceva care îmi va
schimba total felul de a privi lumea?
OAIA LITERARĂ
Vă întrebați probabil de ce nu comentez textele de la
OAIA LITERARĂ? Spațiul acesta trebuie să rămână
lipsit de inhibiții, unde autorii pot scrie oricum,
necenzurabil, dând frâu liber spontaneității creatoare.
Acesta este și motivul pentru care sunt entuziasmați sudamericanii. Îi spun deja EFECTUL HELIS și au
dreptate. Nu-i așa că reveniți la masa de scris mai siguri
după o cură la OAIA LITERARĂ?
Paris, 09.04.2013
Dan Simionescu

toponimii și stări gregare ale naturii, dar are și multe
scăderi, inegalități de structură. Se rătăcește în detalii
insignifiante, care diluează mult fluența narațiunii. Mai
sunt apoi niște probleme legate de sintaxă, dar nu le expun
aici, fiindcă i le pot dezvălui chiar prietenii de la HELIS.
Putem remarca umorul spumos, exploatat cu
rigurozitate în paginile cărții, iar la acest capitol d-l
Munteanu este imbatabil. În general, cronica se digeră
ușor, putând fi, de ce nu, o lectură plăcută.
26.03.2013, Paris
Dan Simionescu

Mircea Dumitrescu
CUM ÎNGERII DEVIN PEȘTI,
ÎNCHISOAREA SPERANȚELOR
FIERBINȚI DIN DEȘERTUL ÎNGHEȚAT
Mircea Dumitrescu este un scriitor controversat. De
ce controversat? Deoarece dacă ar fi scris romane porno
sau sexi ar fi fost un bun reprezentant al genului. În
universul romanului clasic, deocamdată, vine destul de
slăbuț.
În primul roman, Violeta, eroina principală, copiază la
indigo destinul a optzeci la sută din prostituatele
constănțene care „lucrau” în umbra portului sau în
ungherele hotelurilor frecventate de turiștii străini.
Și în al doilea roman personajele sunt construite
schematic, previzibil, pompieristic. Autorul încearcă să
ne justifice acțiunile lor ulterioare diluând narațiunea cu
explicații inutile. Se observă destul de ușor că Mircea
Dumitrescu nu a trecut mai întâi prin furcile caudine ale
prozei scurte, care te obligă la rigoare și te învață să
construiești eficient o acțiune.
Poate salva romanele rescriindu-le total în varianta
porno sau sexi și atunci vorbim despre altceva; cunosc
destui autori ai genului cu mare succes de piață, ale căror
volume se vând ca pâinea caldă.
Dacă insistați pe varianta clasică puteți scrie și alte
romane, dar atenție la balastul inutil. Aveți talent de
povestitor, condeiul alunecă bine pe hârtie, condiția este
să nu vă grăbiți și mai ales să citiți multă, multă proză
contemporană.
Paris, 01.04.2013

Dan Simionescu

de Ştefan Grigorescu
-istoricul de ţinută din spatele profesorului exemplarCând domnul Gheorghe Dobre a început această
aventură ialomiţeană de acum zece ani care se numeşte
revista de cultură HELIS, cu certitudine a avut un motiv
întemeiat: promovarea culturii ialomiţene. Consecvent
principiului iniţial, a rezistat tentaţiilor, ademenirilor şi
propunerilor de tot felul şi s-a ţinut de promisiune.
Simplu şi direct, adică „dintr-o bucată”, l-am auzit de
multe ori refuzând propuneri de colaborare ale unor
nume „sonore”: „Nu domnule, eu îi promovez pe-ai mei,
din Ialomiţa şi despre Ialomiţa, să se ştie cine suntem şi
să ştim cine suntem.” O profesiune de credinţă. Acesta ar
fi răspunsul la întrebarea: Cine suntem? La cealaltă
întrebare, adică ce facem număr de număr, s-a văzut.
Revista publică proză, eseu, cronici, poezie,
folcloristică, filozofie, reportaj, eveniment cultural adică lucruri serioase, nu cuvinte încrucişate.
O componentă esenţială a demersului editorial o
constituie istoria, în particular cea ialomiţeană,
promovată cu consecvenţă. De fiecare dată, redactorul
şef s-a arătat deschis la promovarea istoricilor
ialomiţeni. Nume multe şi mari s-au manifestat în acest
domeniu în paginile revistei de-a lungul celor zece ani,
mai precis 64 de autori care au publicat peste 400 de
materiale cu tematică istorică Aş fi nedrept dacă nu le-aş
aminti măcar numele, obţinute prin bunăvoinţa
Redactorului Şef, mulţi dintre Domniile Lor fiind
istorici de profesie şi de vocaţie: Ion Alecu, Gabriela
Alexandru, Veronica Berghea, Enciu Bobârniche,
Steluţa Bujor, Ioan Man, Alexandru Bulandra, Vitalie
Buzu, Florin Vlad, Răzvan Hoinaru, Gabriela Chercef,
Ionel Cristian Tătaru, Paul Cocioc, Călin Cocora, Radu
Coman, Emilia Corbu, Titi Damian, Virgil Dascălu,
Alexandra David, Daniel Dinu, Constantin Dragomir,
Elena-Aurelia Druncea, Rodica Druncea, Mircea
Dumitriu, Mugurel Feneşan, Sorin Geacu, Valentin
Gheorghe, Ştefan Grigorescu, Vasile Iamandi,
Constantin Iancu, Romeo-Aurelian Ilie, Vasile Iordache,
Mihai Iorga, Marina Ionescu, Narcis Ispas, CodruţaMihaela Lupea, Gheorghe Marinel, Bianca
Mărmureanu, Constantin Matei, Iulian Munteanu,
Raluca Năvădaru, Gheorghe Neacşu, Răzvan Necula,
Sorina Oneci, Victor Oprea, Nicolae Tache, Anca
Păunescu, Arcadie Petranici, Nicolae Petre, Elena
Renţa, Teodor Roibu, Horia Iancu, Ion Sandu, Elena
Săvoiu, Grigore Spermezan, Marian Ştefan, Marin
Stoian, George Stoian, Ion Tilea, Emil Trif, Valentin
Vişinescu, Emilia Vlad, Raluca Vlădăreanu, Nicolae P.
Vrânceanu.
Unul dintre primii istorici pe care Gheorghe Dobre la simţit că are multe de spus este profesorul urzicenean
domnul Ştefan Grigorescu, mult timp, cu folos,
inspector şi inspector general adjunct al Inspectoratului
Şcolar Judeţean.
L-am cunoscut pe două căi: mai întâi, ca profesor de
istorie, când fiica mea, prin anul 2000, a venit acasă
încântată de lecţiile Domniei Sale. Cealaltă, chiar din
paginile de început ale revistei noastre, când mi-au atras
atenţia studiile constante despre Ialomiţa medievală şi iam apreciat seriozitatea, meticulozitatea şi
profesionalismul. Desigur, a început să mă entuziasmeze
şi pe mine...
Mărturisesc dintru început că prezentarea unei cărţi
de strictă specialitate (istorie) este pentru mine o
încercare majoră, chiar dacă disciplina nu-mi este
întrutotul străină. Simt că responsabilitatea mea este cu
atât mai mare, având în vedere faptul că această carte,
„Căpitanii lui Mihai Viteazul”, ed. Univers ştiinţific,
Bucureşti (2011), 184 p. este una de excepţie, iar autorul
este un profesor exemplar, dublat de un reputat istoric.
Figura voievodului Mihai Viteazul a fascinat pe
contemporani şi fascinează de patru secole, devenind o
constantă în istoriografia românescă. Cartea aceasta se
constituie într-o contribuţie importantă în clarificarea
rolului deosebit pe care l-a avut domnitorul în dublul său
demers (independenţa de sub turci şi unificarea), mai
ales astăzi când „societatea românească pare să-şi fi
pierdut idealurile.”(p.19). De asemenea, suplineşte cu
succes foarte slaba informaţie pe care o capătă elevii în
şcoală, dar mai ales este o excelentă sursă bibliografică
pentru profesori. În al doilea rând, întreţine acest mit
naţional pe care alţii de-abia aşteaptă, şi fac tot ce pot,

să-l uităm. Nu în ultimul rând, după cum subliniază
autorul, este un omagiu adus marelui voievod, cu prilejul
commemorării a 410 ani de la moartea sa în condiţii atât
de tragice.
Cartea are o Prefaţă consistentă, semnată de Prof.
univ, dr. Jipa Rotaru în care Domnia Sa argumentează
originalitatea, profunzimea, ţinuta ştiinţifică, cantitatea
impresionantă de documente cercetate şi diversitatea
bibliografiei, situând-o în suita marilor şi multor lucrări
ştiinţifice de avengură referitoare la Muhai Viteazul. De
asemenea, prezintă structura lucrării şi evidenţiază
analiza cu acurateţe, cerută de caracterul ştiinţific, făcută
căpitanilor lui Mihai, insistând asupra rolului lor în
evoluţia evenimentelor, a loialităţii căpitanilor români şi
a multor trădări maghiare. În această prefaţă mi-a atras
atenţia relatarea făcută de distinsul universitar cu prilejul
desfacerii raclei, care „ţine de paranormal”, după
formularea dumnealui: „Era 21 martie 1995, orele
13,15, când în racla în care s-a păstrat capul lui Mihai
Viteazul la Mânăstirea Dealu şi care se afla în expoziţia
de bază a Muzeului Militar Naţional din Bucureşti, în
timp ce se trăgeau câteva cadre pentru filmul
documentar <<Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul>>,
operatorii au observat chipul voievodului într-un nor
alb-difuz. În calitatea ce-o aveam atunci, de director al
acestei instituţii, am fost chemat şi, într-adevăr, am
observat şi eu, şi ca mine încă mulţi alţi colegi, chipul lui
Mihai Viteazul, având cuşma specifică pe cap şi barba
lui mare şi deasă, de neconfundat. Faţa voievodului era
tristă şi parcă dojenitoare.” (p.7)
În „Introducere”, autorul îşi motivează demersul
ştiinţific, făcând, mai întâi, o riguroasă analiză asupra
izvoarelor de epocă: cronicile scrise la comanda lui
Sigismund Bathory (îşi revendica exclusiv victoriile,
abia amintindu-l pe Mihai); cronica remarcabilă a
silezianului Balthzar Walter; bineînţeles cronicile
munteneşti păstrate; apoi pe cea a cronicarului maghiar
Ştefan Szamoskozy (răuvoitr la adresa lui Mihai
Viteazul); apoi Stavrinos, letopiseţele moldovene,
Şincai, Bălcescu, Xenopol, Hurmuzachi, Iorga etc.
Urmează o succintă dar la obiect analiză a campaniilor
Viteazului: cea împotriva turcilor şi cea pentru
unificarea ţării. Partea cea mai consistentă din
introducere o reprezintă analiza contribuţiei căpitanilor
oştilor sale participanţi la războaie sub steagurile lui.
Urmăreşte diferenţierile dintre ei prin credinţa faţă de
domnitor, de naţie, de origine socială, dar mai ales cele
legate de sfârşitului tragic al multora dintre aceştia,
accentul căzând pe componenta antinomică: loialitate
(predominant românească) – trădare („hiclenie”),
predominant maghiară. Concluzia fiecăruia dintre cele
112 articole despre tot atâţia „căpitani”(nume generic)
este sugestivă, având criteriu loialitatea cau trădarea: „A
avut moarte de erou”; „Credincios până la capăt
voievodului” sau: „A fost căpitan de însemnătate
secundară”, „A fost un trădător”; „Trădătorul clasic în
istoria medievală a românilor”. În finalul „Introducerii”
autorul apreciază omagiul pe care i l-a adus naţia română
Viteazului pe 8 noiembrie 1874, prin ridicarea
monumentului din faţa Universităţii, în prezenţa
principelui Carol. Pe latura estică a soclului de marmură
albă sunt inscripţionate „numele celor socotiţi mari
căpitani”. Autorul are însă unel reţineri pe care le
justifică în cartea sa: unii nu şi-ar merita locurile acolo,
alţii le-ar merita cu prisosinţă, dar sunt omişi. Aceasta
pentru că între timp, au apărut alte multe documente
istorice care le confirmă cau le infirmă meritele.
O componentă foarte importantă a demersului său
ştiinţific o reprezintă „Scurta cronologie a domniei lui
Mihai Viteazul”, pe ani, luni, zile chiar, începând cu
septembrie 1593 (născut 1558, probabil la Oraşul de
Floci, Ialomiţa de azi), când intră în cetatea de scaun de
la Bucureşti, până pe 19 august 1601, când este asasinat
la Câmpia Turzii. Consider, că este necesar să aducem în
faţa cititorului de azi momentul tragic, aşa cum îl descrie
autorul, spre luare-aminte: „În zorii zilei, duminica,
Mihai Viteazul este asasinat în cortul său din tabăra de
pe Câmpia Turzii, din porunca lui Gheorghe Basta.
Pretextul este, potrivit generalului austriac, dorinţa
marelui voievod de a păstra pentru sine Transilvania,
precum şi persecuţiile făcute de unii dintre căpitanii săi,

în ultimele zile, la Aiud şi la Alba Iulia. În realitate,
corespondenţa dintre Basta şi Curtea Imperială arată
premeditarea acţiunii de asasinare a Viteazului. După
sursele de epocă, în zorii zilei, un detaşament de
mercenari valoni din oastea lui Basta, trimis sub
comanda lui Jacques de Beauri şi Rosigny, înconjoară
cortul voievodului cerându-i să se dea arestat. La refuzul
acestuia („Ba!”- potrivit unor surse), Viteazul apucând
şi sabia pentru a lupta, asasinii îl împung cu halebarda şi
cu suliţele, după care îi taie capul. Puţinii credincioşi
care-i sunt alături îi împărtăşesc soarta. Corpul Marelui
Voievod este înmormântat după câteva zile, într-un loc
neştiut de pe Câmpia Turzii, iar capul îi este adus în Ţara
Românească de către paharnicul Turturea şi îngropat la
Mânăstirea Dealu, prin grija boierilor Buzeşti.”(p.38)
O altă lecţie de istorie medievală este oferită de autor
prin amplul studiu numit „Oastea lui Mihai Viteazul” în
care informează despre organizarea militară românească
specifică sfârşitului de secol 16. Este vorba „oastea de
ţară” în care erau chemaţi toţi bărbaţii apţi să poarte
arme; la rându-i, aceasta era constituită din „oastea cea
mică” (boierii cu detaşamentele lor obligatorii şi garda
domnească) şi „oastea cea mare” (ţărani şi orăşeni). Mai
aflăm că boierii şi mănăstirile aveau obligaţia să întreţină
trupe trei luni pe an. Comanda o avea Marele Voievod
Mihai Viteazul, iar locţiitorii erau: marele vornic şi
marele spătar. În campania din Transilvania, Mihai şi-a
adaptat oastea modelului european, nucleul principal
constituindu-l „lefeciii” (mercenari, cam 4000), plătiţi
lunar cu aproximativ 95000 de taleri, şi „oastea mare”,
constituită din pământeni şi haiduci (în funcţie de
necesităţi, aproximativ 10-15000).
Partea cea mai consistentă a lucrării o constituie
articolele-eseu despre Căpitanii lui Mihai Viteazul - o
istorie vie, prin biografii, bazată pe surse istorice exacte
şi prezentaţi în ordine alfabetică. Fiecăruia dintre
căpitani le prezintă rangul, originea, starea socială, naţia,
campaniile la care a participat, faptele prin care s-a
evidenţiat, loialitatea faţă de domn şi bineînţeles sfârşitul
(erou, trădător, supravieţuitor), date succinte despre
familie, rudenii şi locul naşterii. Pentru mine a fost o
curiozitate să aflu şi câte ceva despre soţiile care au dus
grija şi greul familiilor în absenţa „căpitanilor”:
jupâneasa Elina (Şerban postelnicul); jupâneasa Calea
(postelnicul Radu); jupâneasa Cătălina (Preda Buzescu);
jupâneasa Stanca (Radu Buzescu); jupâneasa Marula
(Mihalcea Caragea); jupâneasa Grăjdana (comisul
Lecca), Domniţa Stana (logofăt Ivan Norocea);
jupâneasa Anca (căpitan Mârza Vasile), Jupâneasa
Dochia (Stoica vistiernicul); jupâneasa Maria (logofăt
Mihalcea); jupâneasa Păuna (Nica vistiernicul), etc.
În continuare, e firesc să adoptăm clasificările
propuse de autor pentru a înţelege mai bine rolul
fiecăruia dintre căpitani în acest final complicat de secol
16 şi început de secol 17. Bineînţeles că această
clasificare vizează două tipuri de căpitani: cei cu rang
mai mare şi rol important, dar şi cei cu rang mai mic şi cu
rol secundar.
1) Vom începe cu diferenţierile referitoare la naţie.
Români sau împământeniţi erau: fraţii Buzeşti, Udrea
Băleanul, Radu Calonfirescu, aga Fărcaş, banul
Mihalcea, etc.
Moldoveni (români): fraţii Dimitrie şi Vasile Mârza.
Balcanici: Baba Novac, Velicico, Gheorghe Raţ;
albanez era aga Lecca Racotă; Dimo Celebi era raguzan;
polonezi şi cazaci erau Cocea, Walawsky, Braniţki; Petru
Grigorovici era armean; maghiari şi secui erau Gheorghe
şi Grigore Mako, Ştefan Bodoni, Petru Odobaşa,
Demeter Naghy.
2) Ca origine socială, erau boieri din Ţara
Românească, nobili din Transilvania, căpitanii cetelor de
haiduci (balcanici), iar oştean de profesie era Baba
Novac.
Unii dintre aceştia s-au dovedit şi buni diplomaţi, alţii
erau sfetnici de taină (banul Mihalcea, Dimo Celebi,
Gheorghe Ratz, Petru Grigorovici.
3) Diferenţierea cea mai importantă are în vedere
credinţa (loialitatea) manifestată faţă de domn şi de
idealurile sale.
Cei mai credincioşi au fost românii (fraţii Buzeşti,
banul Mihalcea, Udrea Băleanu, Calotă Bozianu, Radu
Calonfirescu şi aga Fărcaş), de asemenea şi balcanicii
Baba Novac, Deli Marcu, Velişco şi Dimo Celebi. Între
aceştia, martiri au fost Baba Novac şi banul Mihalcea.
Dintre marii trădători pot fi amintiţi maghiarii: Moise
Szekely, fraţii Gheorghe şi Grigore Mako, Demeter
Nagy.
(continuare în pag. 4)
Titi DAMIAN

de Ştefan Grigorescu
-istoricul de ţinută din spatele profesorului exemplar-

(continuare în pag. 3)

(urmare din pag. 1)

Iertarea însă nu trebuie să însemne în niciun caz și
sub nicio formă și uitare, adevăr pe care îl deducem
din întreaga activitate și creație a lui Grigore Vieru,
pentru că, susține poetul în două dintre aforismele
sale pline de înțelepciune, „iertarea în iubire este
unul din darurile care se potrivește mai mult
pentru Dumnezeu”, iar „patria este ca un copil:
dacă uiți de ea, poate să plece de acasă”.
Religiozitatea liricii lui Grigore Vieru reiese și
din toposurile creației sale. Două dintre
coordonatele spațio-temporale ale poeziei vierene,
încărcate cu semnificații mitice, arhetipale sunt
casa părintească și duminica. Aceste cronotopuri,
care se află într-o strânsă legătură în mai multe
texte poetice vierene, plăzmuiesc un spațiu al
ființării hristocentrice, întrucât duminica este, prin
excelență, ziua în care românii își îndreaptă
gândurile și simțirea spre jerfta pe care și-a
asumat-o Mântuitorul. „Acasă”, spune poetul în
poezia Casa părintească,„dacă nu ești alb de
ninsoare / Ești alb de duminică. În acest spațiu alb
de duminică imaginea mamei ocupă o poziție
centrală, conturându-se în cele două ipostaze ale
sale: umană, de femeie văduvă, nevoită să înfrunte
intemperiile vremii, și celest-astrală [5], sau, așa
cum consideră Mihai Cimpoi, „mama ca substitut
al eternității, ridicând tot ce există pe fața
pământului la o semnificație sacră. [...]
Eternitatea ca atare, cu întinsurile ei infinite și
reci, capătă un reflex uman prin fiorul matern
care-o străbate: :<Nemărginire de cer. / Stele de
aur. / Există un singur drum: / Cel al miresmei de
laur. // O dulce căldură de sus / Curge prin noapte /
Eu cred că sunt undeva / Și două stele de lapte>”
[6, pag. 49].
În poezia de factură religioasă a lui Grigore
Vieru putem identifica și un scop catehetic, adică
de instruire a credincioșilor și de promovare a
vieții religios-morale, cu toate virtuțile pe care le
presupune aceasta. Astfel, într-o poezie dedicată
lui Mircea Druc, Cu mine diavolul a vorbit
omenește, poetul reușește, printr-o metaforă în
care diavolul înlocuiește forțele negative care,
pentru a-și realiza dezideratele meschine,
întotdeauna au avut nevoie de trădători, să
transmită cititorilor săi îndemnul de a-și păstra
nealterate demnitatea și conștiința, pentru că
„Diavolul ispitește, / Dar nu poate sili / Cere
consimțământul / Dar nu poate constrânge.
Poezia lui Grigore Vieru este străbătută
puternic de filonul credinței strămoșești. Aflânduse, în termenii lui Ioan Buzași, la hotarul dintre
literatura religioasă imanentă și cea manifestă [8,
pag. 44], lirica viereană este expresia gândirii și
simțirii unui mare Poet care și-a asumat drama
poporului născut creștin și care a luptat pentru
Reînvierea deplină a acestuia.
Într-una din poeziile sale, Vieru spunea,
îndurerat de plecarea din lume a mai multor
confrați de-ai săi: Văzându-i în sfârșit în voie / A
spus din slavă Dumnezeu: / - Voi de n-aveți de ei
nevoie, / Îi iau la mine-n ceruri eu. Acum, când
Grigore Vieru a fost chemat la cele sfinte și deja de
câțiva ani nu se mai află în iureșul luptei pentru
adevăr și dreptate, fiecăruia dintre noi ne revine
datoria de continua această luptă întru împlinirea
idealului de veacuri al poporului nostru.
Bibliografie:
1. Eliade, Mircea. Nostalgia originilor. Istorie
și semnificație în religie, Editura Humanitas,
București, 1994;

Au fost şi maghiari credincioşi: Petru Odobaşa,
Ştefan Bodoni, Matia Peresith, Ludovik Racotzy.
Au fost însă români bănuiţi de trădare
(nedescoperiţi): banul Manta şi Dumitru vornicul.
Tipul vânzătorului clasic este reprezentat de aga
Lecca Racotă
4) O a patra diferenţiere este legată de sfârşitul
multora dintre ei.
Unii au avut moarte de eroi (ucişi de turci): Velicico,
Calotă Bozianu, Deli Marcu, Radu Florescu, Dimo
Celebi.
Alţii au fost ucişi din porunca lui Simion Movilă,
domnul Moldovei: Udrea Băleanu, armaşul Negrea.
Mulţi au fost ucişi de către maghiari în chinuri crunte:
Sava armaşul, Baba Novac, banul Mihalcea.
Sunt şi unii eroi care au supravieţuit domnitorului:
fraţii Buzeşti, fraţii Mârza, etc.
Am extras din carte, pentru cititori, spre aducerea
aminte, câteva momente care prezintă moartea eroică a
unora dintre ei:
„Baba Novac a fost prins prin viclenie la Lipova în
ianuarie 1601. Împreună cu duhovnicul său, popa
Saşcă, Baba Novac a fost dus în lanţuri la Cluj, unde
ajunse pe 3 februarie 1601. Ei au fost judecaţi rapid,
chiar în ziua aducerii lor în Cluj şi în ziua următoare,
fiind condamnaţi la moarte, ca eretici, fără să fi încărcat
vreo lege a Transilvaniei. Baba Novac a fost executat în
ziua de 5 februarie 1601, în piaţa din centrul oraşului
Cluj, suferind moarte de martir. A fost jupuit de piele de
către călăi ţigani, apoi legat de grinzi şi ars de viu,
maghiarii poruncind ţiganilor să arunce din când în
când cu apă, pentru a-i prelungi agonia. După moarte, a
fost tras în ţeapă, lângă zidul cetăţii, în faţa Bastionului
Croitorilor. În nemernicia lor, maghiarii au consemnat
toate cheltuielile făcute cu uciderea sa, cei doi ţigani
fiind plătiţi cu suma de doi florini.”(p. 113)
„Banul Mihalcea a fost singurul dintre credincioşii
voievodului care s-a aflat lângă acesta, fiindu-i dat să-i
împărtăşească soarta. Deşi reuşise să scape fugind
călare până la o moară de lângă Turda, a fost urmărit şi
prins de mercenarii valoni ai lui Gheorghe Basta.
Aceştia l-au dus la Alba-Iulia unde, din porunca
nefastului general, l-au torturat, apoi l-au ucis prin
strangulare în luna septembrie 160, trupul său fiind
aruncat într-o groapă de lângă cetatea amintită. (p.74)
Nici turcii nu erau mai prejos decât maghiarii în
cruzime. Iată mai jos felul în care a murit Dimo Celebi de
mâna lor:
„În primăvara anului 1600 Mihai Viteazul l-a trimis
sol la turci pe Dimo Celebi. Marele vizir l-a primit, dar la trimis la Constantinopol, pentru a prezenta direct
Divanului propunerile de pace ale lui Mihai Vodă.
Primit de eunucul Hafâz Ahmed-Paşa, acesta l-a
recunoscut ca fiind principalul factor al înfrângerii sale
din urmă cu doi ani. Furios şi răzbunător, paşa l-a
acuzat pe sol de spionaj în favoarea nelegiuitului Mihai
Vodă, a obţinut o fatva (condamnare scrisă) de la muftiul
Sunullah Effendi, după care l-a aruncat în temniţă şi l-a
torturat. Fostului căpitan al Viteazului i s-au tăiat nasul
şi urechile, a fost atârnat în cârlige şi, în cele din urmă, a
fost împuşcat, <de milă>.” (p.75)
„Calotă Bozianul a avut şi el moarte de erou. În timp
ce armata turcească înainta spre Târgovişte, i-a ieşit
înainte oastea lui Mihai condusă de Calotă Bozianul. La
începutul lunii octombrie 1600 el a luptat ca un viteaz,
dar a fost copleşit de numeroasa oştire otomană şi ucis,
capul său fiind trimis sultanului la Constantinopol.”
(p.62)
„Deli Marcu, căpitan de origine sârbească şi de o
mare valoare, fusese prins împreună cu optsprezece sau
douăzeci oameni de-ai săi care au fost ucişi în timp ce se
apărau. Mahmud Paşa, la 12 noiembrie 1600 l-a trimis
pe prizonier la Constantinopol, acolo fiind interogat
chiar de vizir şi de sultan în persoană. Deli Marcu a
respins toate propunerile de a-şi trăda Voievodul şi de aşi renega credinţa. Turcii îl vor omorî tăindu-i capul şi
arucându-i trupul la câini.” (p.96)
Stroe Buzescu este unul dintre căpitanii lui Mihai
Viteazul care a intrat în legendă: „S-a înfruntat în 13
septembrie 1602 cu oastea moldo-polono-tătărască,
venită să-l reînscăuneze pe Simion Movilă. Stroe, după
ce l-a provocat, l-a înfruntat şi l-a ucis în luptă dreaptă
pe cumnatul hanului tătar la Ogredin. Rănit în luptă, a

fost dus pentru lecuire la Braşov, dar a murit acolo, pe 2
octombrie, fiind adus şi înmormântat în pronaosul fostei
mănăstiri Stăneşti, judeţul Vâlcea, unde era
ctitor.”(p.70)
Mulţi dintre trădători n-au rămas nepedepsiţi. Moise
Szekely şi Gheorghe Mako au fost prinşi şi decapitaţi de
către căpitanii lui Mihai Viteazul. Primul a fost iniţiatorul
şi conducătorul complotului împotriva lui Mihai
Viteazul, dar avea să-l părăsească apoi şi pe Sigismund
Bathory: „În câteva bătălii, dintre care cea mai
importantă a fost cea de la Braşov, s-au înfruntat foşti
căpitani ai lui Mihai Viteazul, unii credincioşi până la
sfârşit, alţii trădători. Înfrânt în bătălia amintită, acesta
a încercat să scape cu fuga, a fost prins de către un
căpitan român. Pană l-a împuşcat, după care a fost luat
în hanger de Raţ. Capul lui a fost înfipt într-un par în
Piaţa Sfatului din Braşov, după care a fost pus pe zidul
cetăţii. Istoricul ardelean Gheorghe Şincai vorbeşte
despre sfârşitul jalnic al acestuia: <Capul lui Moise l-au
aruncatu pre o balegă de vaci în mijlocul piaţului, unde
au rămas o zi întreagă; alţii l-au văzut cu trei zile după
aceea într-un şanţ aruncat de unde l-au scos câinii şi i-au
tras oasele în mai multe laturi>.” (p.129)
Aceeaşi soartă de trădător a avut-o şi Gheoghe Mako:
„A fost învins tot în bătălia de la Braşov şi luat prizonier
în apropiere de Râşnov. Lui Mako, Mârza puse să i se taie
capul ca unui vechi şi binecunoscut trădător.”(p.92)
Cartea conteneşte, lăsând finalul să vorbească prin
câteva fotografii care nu fac decât să provoace meditaţia
cititorului. Mai întâi, chipul lui Mihai, pictat la Praga în
1601 care exprimă fermitate, dârzenie, hotărâre, vrând să
spună: „Pohta ce-am pohtit, Ardealul, Moldova şi Ţara
Românească”; urmează chipul unui călăreţ valah –
desen Bruyk; o litografie intitulată „Mihai Viteazul şi
căpitanii (banul Manta, Stroe Buzescu, banu Mihalcea şi
aga Fărcaş)”, reprezentând intrarea lui Mihai Viteazul în
Alba Iulia; statuia lui Baba Novac de la Cluj Napoca;
semnăturile unora dintre căpitani.
„Ceea ce se povesteşte repede, nu se întâmplă tot atât
de repede”, afirma cu adâncime cronicarul moldovean şi
nu poţi să nu-i dai dreptate. Închizi cartea şi meditezi,
desigur la faptele sale de arme, la intenţiile, la izbânzile şi
la eşecurile sale. Te cutremură trădarea şi moartea sa
năprasnică, dar şi a multora dintre căpitanii săi. Le admiri
determinarea, demnitatea, vitejia şi eşti tentat să te
întrebi câţi ar mai fi în stare astăzi să răspundă la
chemarea patriei, ori să ajungă la supremul sacrificiu...
Daţi-mi voie, acum în final, să reflectez la efortul
autorului care i-a adunat pe toţi într-o singură carte, din
zeci şi sute de documente. Nu sunt un amator de statistici,
dar am numărat titlurile a 92 de lucrări ştiinţifice, dar şi
669 de note (trimiteri). Asta însemnă cercetarea unei
bibliografii vaste şi diverse, înseamnă meticulozitate,
seriozitate şi profesionalism. Oare câte
nopţi
nedormite? Câte fişe? Câtă trudă? Câte drumuri? Câţi
bani cheltuiţi din modestul salariu de profesor?
Aşadar, un efort uriaş pentru o carte de efectiv de 75
de pagini care concentrează epoca cea mai tumultuoasă a
evului mediu românesc, într-un stil cursiv, curat,
păstrând însă toate atributele limbajului specific
disciplinei. Pe scurt: originalitatea cercetării,
profunzimea analizei şi ţinuta redacţională exemplară.
O carte dintre multele de până acum ale lui Ştefan
Grigorescu, blazonul său de istoric care-i justifică cu
prisosinţă titlul de Doctor în ştiinţe istorice.
O carte semnată de un istoric consacrat, ale cărui
merite – Premiul Naţional el Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România pe anul 2011, ( după ce, în 2007,
obţinuse acelaşi premiu pentru volumul „Aşezări şi
monumente ialomiţene”) – sunt recunoscute şi îl
stimulează pentru noi cercetări şi, de ce nu? şi spre mari
sinteze.
O carte care presupune competenţă şi propune o
competiţie cu alţi istorici, din Ialomiţa sau din ţară...
Un profesor model, de o rară modestie, dublat de un
istoric harnic şi onest, Ştefan Grigorescu merită toată
admiraţia noastră.
O întrebare oarecum retorică, de final: De ce a
scris-o?
Răspunsul este sincer: Cartea dumnealui este tot o
formă de patriotism. Să nu se uite... Un popor care-şi uită
trecutul, nu-şi merită locul în istorie...
Titi Damian

Dan Elias

Nichita TOMESCU

Cu burta plină de aripi

Mâinile
Elenei

Miei cu aripi,
îngeri agăţaţi în cârligele norilor
bătute-n apus;
becuri de rouă picate cu sânge
stropind iarba cu lumina caldă
a ultimului strigăt.
Plâng, sau ar trebui să o fac
ca să-mi pot spăla palmele.
Jupuitul nu a fost niciodată
atât de complicat pe cât pare;
sufli pe ţeava
pe care o lasă-n cădere
o picătură de ploaie
şi tot cerul se umflă ca un balon!
Apoi tragi de un colţ
să-ţi cadă la picioare
pielea lui albastră şi rece.
(O; Doamne! Nu aşa mi-am închipuit
prima noastră întâlnire!)
Eu am mângâiat îngeri,
penele lor tinere visând
iarba zemoasă a înălţimilor
şi le-am simţit respiraţia udă
pe geamurile aburite ale ochilor mei.
Dorm!
Dorm cu burta plină de aripi
şi vine bunicul, Gheorghe al lui Tănase,
cu mustaţa lui albă şi subţire
proaspăt tăiată-n oglinda din buzunarul vestei
şi mă strânge uşor de umăr,
atât de uşor încât nici nu am timp
să mă-ntorc şi să-i sărut degetele.
„Ştiu copile cât de greu este,
dar trebuia să înveţi gustul neantului,
tristeţea îmbuibării cu nemărginitul!
Ei, da, şi îngerii se mănâncă!”

Cântec pentru Iuda Iscarioteanul
Plângeau narcisele-n grădină,
Zambilele scrâşneau din dinţi,
Când tu plecaseşi de la Cină
Şi ţi-ai dat viaţa pe arginţi.
Era atât de noapte-afară,
Iar stelele, de sus, vesteau
O nefirească primăvară.
Şi lăcrămioarele plângeau.
Tot Universu-a tremurat;
N-ai înţeles, n-ai priceput!
Când El, cu-amar, te-a îndemnat:
„Fă iute ce ai de făcut!”.
Când sufletul ţi l-ai pierdut
În schimbul unui fals sărut,
Plângeau şi florile-n grădină.
De-ai fi rămas atunci la Cină!

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 20 august 2011

E vis negrăit şi doare,
Dorul tău – ca al nimănui
Dar, seninul să-l măsoare,
Urcă 'n stele şaluri şui.
Şarpe 'ntruchipând se prind:
Când zăpadă ţi-e obrazul,
Întunericu-l cuprind
Şi frământă, dur, grumazul..
Obosite-s niciodată…
Se risipesc, se adună,
Să 'nfloreşti mai minunată:
Nopţii mele, pururi, lună.
...Şaluri şui urcă în stele.
Mâini cum sunt zăpezile.
Stai şi-adastă pe-ale mele –
Cum te cântă, vezi-le.
(Universul literar, nr. 1, 1 ianuarie 1941, pag. 9)

Caleidoscop
Când durerea nu e
Inimii îndemn,
Fă luminii semn
Şi cântecul sue.
Nu întinde palma:
Roua nu se-adună –
Ascult-o cum sună
Cu dorul deavalma...

Uciderea
pruncilor
Marius Stan

Doamne, a început căutarea și
fiul meu doarme în patul despărțit
aș putea să-l trezesc
aș putea să-l ascund
numai că umbra străină rămâne
când trebuia să mori
și n-ai murit
Doamne, au început să îi mintă
să le scoată creierul și să-l vândă în târg
încă nu l-am trezit
încă nu l-am ascuns
pentru că nu se poate trăi doar cu fructe
care s-au copt
dar n-au dat în pârg
Doamne, au pornit să îi spintece
să le taie trupurile în bucățele de lut
n-am să-l trezesc
n-am să-l ascund
poate așa va avea el cuvintele
pe care-ntr-o viață și-o moarte
eu nu le-am avut
Dumnezeule Doamne, au spart cu strigăte ușa
și i-au retezat aripile neînvățate să zboare
nu l-am ascuns
nu l-am trezit
fiul meu doarme visând că trăiește
regăsit în cuvânt
rătăcit în vâltoare

Un abur în luncă

Chiar dacă-i noroi,
Mâna să frământe
Lumini mereu noi,
Nu orele frânte.

Omul acesta suferă
poate de-aceea mi-e drag
Suferințele intră în casă
bucuriile așteaptă în prag

... Simţi tot mai departe,
Ca o fluturare,
Cântecul – mirare.
- Ai trecut în moarte.

Are el acolo o neliniște
dorința în ochii lui sticlește
Omul acesta am fost eu în vremuri trecute
pentru că, uite, e zi și trăiește

(Universul literar, nr. 42, 12 octombrie 1940, pag. 3)

Nimic nu i-am spus și el a înțeles totul
mă voi gândi la el când nu mă voi gândi la mine
Cineva trece podul, învolburată apa
râului acesta îmi curge prin vine

Mărţişor
Inima-i una: iubirii, pâine şi sare –
Dar întoarcerile 'ntotdeauna au durut.
Unde-s limpezimile dela 'nceput?
- În vreme-i sângele, ca inima, mai tare.
Păstrează visul, primăvară fierbinte.
Inima o ai; gândul, totdeauna –
Ca'n fiecare seară cum înfloreşte luna
Şi-adoarme 'n aceleaşi lumini ca 'nainte…
Dragostea, tinereţe fără bătrâneţe,
După înfrângeri ai crezut c'ai găsit-o
Sângele însă, sângele strigă, iubito,
Şi lângă ani, popasul nu poate fi 'n tristeţe.
Totuşi amurgul seninul îl frânge.
Douăzeci de ani – tinereţe beată.
Ca'n baladă, vei avea iubirea-mi toată,
Când în năframă-ţi vor plânge trei pete de
sânge.
(Universul literar, nr. 10, 2 martie 1940, pag. 5)

Am crezut că un astfel de om
numai eu pot să fiu pentru câteva ceasuri
Esențialul prin cântec nu se va spune dar
cântecul se chinuie în priviri și în glasuri
Fața ascunsă a acestui poem
adâncul ființei despre care vorbesc
în viață mă țin, mă vor ține
pentru că, uite, e zi și trăiesc

Paradoxul gemenilor
Din zi în zi suntem tot mai puțini
totul se petrece cumva mai în grabă
între ziduri și umbre sunt ani de lumină
acest repaus e negru
această mișcare e oarbă
Ziua de mâine a fost parcă ieri
ore subțiri, tatăl meu plânge
și-a zdrelit un genunchi, are trei primăveri și
strigătul lui
nu mă mai poate ajunge

Mica istorioară a unei cărți
care nu e de istorie
Nu-mi vine a crede. Sunt bucuros că ați poposit
câteva ore la umbra Nucului de la vie. Au făcut-o și
alții. Și ei s-au mirat de lumea întâlnită acolo, dar
puțini i-au descoperit tâlcurile adânci, așa cum ai
făcut-o dumneata.
Acum, dacă tot m-ați „pârât“ lumii, odată cu
mulțumirile mele pentru toate vorbele frumoase și
grave pe care le-ați spus despre carte, dați-mi voie să-i
„pârăsc“ și eu pe cei care m-au îndemnat s-o pun pe
hârtie.
Cred că era în ziua de 7 sau 8 septembrie 2008.
Eram acasă la țară. L-am sunat pe domnul Dan Elias,
poetul, eseistul, prozatorul, editorialistul și
Dumnezeu știe ce mai este (ăsta pe ce pune mâna, face
ca lumea!) și i-am spus că-i fac o vizită. „Perfect, mi-a
zis, tocmai voiam să trec pe la dvs., am o surpriză...“
Când am intrat în biroul său, mi-a pus în față obișnuita
ceașcă de cafea (excelentă, tare și nu prea dulce), iar
lângă ea, un ziar. L-am luat și am început să-l
frunzăresc. „Asta e, pe parcurs, pe măsură ce căpătăm
experiență, va arăta altfel. E conceput ca săptămânal și
va fi difuzat și în comunele limitrofe... Chestia e că va
trebui să mă ajutați, nu pot să-l scriu singur...“ A
insistat să-l ajut, că-și pusese nădejdea în mine, că
dacă nici eu nu înțeleg rostul acestui ziar, ce pretenții
să aibă de la alții...
– Și ce să scriu eu ?
– Găsiți dumneavoastră... În orice caz, pentru
numărul următor mi-ar trebui ceva cu școala... Începe
noul an școlar...
Nu i-am promis nimic, dar îmi vârâse un cui în
creier. Ajuns acasă, mi-am zis că ziarul ăsta este prima
publicație din istoria Fierbinților, treabă serioasă, și
m-am hotărât să nu-l las pe Daniel să intre singur în
istorie. M-am apucat și am scris o povestioară despre
prima mea zi de școală. M-a sunat și mi-a spus că „e
brici, domnule Marian, aștept continuarea...“ L-am
crezut și-am scris mai departe. Am povestit despre
părinți, despre bunici, despre dascălii mei, despre
oamenii din sat... În mintea mea s-a înfiripat ambiția
de a reconstitui viața din satul meu de acum aproape
șapte decenii. Daniel mă lăuda mereu. (Cinstiți să fim,
cui nu-i place să fie lăudat? Pe mine, dacă mă iei așa cu
binișorul, rob mă faci. Știe și domnul Dobre chestia
asta). Pe de altă parte, soră-mea Tița mă ținea din scurt
și mă-nghiontea mereu, că despre aia n-am scris, pe
ăla de ce nu l-am amintit. Și-am zis și eu că dacă tot mam apucat, să duc treaba până la capăt. Și-am dus-o.
Mare scofală: 128 de pagini!
Ăsta-i și norocul cărții, ar fi zis un bun prieten după
ce a citit-o. N-a spus-o direct. E un tip foarte sobru și
nu te-ar lăuda, să-l pici cu ceară. E însă un om foarte
deștept și cultivat, e băiatul lui Potra ăl mare, cel cu
istoria Bucureștilor. Fiind vecin cu un alt bun prieten
de-al meu, cu Gică, ginerele lui Nicolae Gălăgie din
Turbații ce se chiamă acum Siliștea Snagovului,
obișnuiesc să iasă seara cu câinii la plimbare (treaba
lor, mie nu-mi plac câinii la bloc, îmi plac cei de la
țară, că sunt liberi și își văd singuri de treburile lor!).
În clipe d-astea de destindere, mai bârfesc și ei... Și
Potra ăsta II „s-a scăpat“ față de Gică, știind că ăsta-i
gură spartă și o să-mi spună tot. Într-adevăr, Gică m-a
sunat:
– Moromete (așa îmi spun ei mie, adică, bă
țărane!), ce faci, mă? M-am întâlnit cu Geo (măi, da să
nu-i spui că ți-am zis, că știi cum e el...). Aseară, zicea,
nevastă-mea era dusă la ăia mici, mă plictiseam de
moarte. Aveam cartea lui Moromete și-o tot dădeam
de colo până colo. Mă tot întrebam ce dracu l-o fi găsit
și p-ăsta să se apuce de literatură tocmai acum la
bătrânețe? Mai mult așa, de curiozitate, m-am apucat
de citit. În două ceasuri am terminat-o. Știi că mi-a
plăcut? Scrie bine-al dracului! Ce-o fi căutat ăsta la
istorie?
Chestia asta avea adresă precisă. Eu le povestisem
că, într-o împrejurare, fiind la Mogoșoaia în compania
mai multor scriitori, Mircea Micu mă invitase să scriu
ceva pentru almanahul pe care îl pregătea. I-am spus
că nu îmi prea găseam locul, că eu sunt totuși istoric...
„Lasă, domnule, profesorul tău Dumitru Almaș cum
scrie...“ „Da, dar printre voi e doar un istoric, iar

istoricii îl cred scriitor“.
Sincer, domnule Damian, n-am ambiții literare
(asta cu scrisul e treaba dracului, domnule, cere mult
de la tine; dacă ai, dai, dacă n-ai, n-ai!). Sunt convins
însă că o leacă de talent narativ este absolut
obligatoriu pentru isoric. Altfel, opera lui rămâne
seacă, fără viață și eu cred că istoria este în primul rând
viață. În ultimul timp, eu pun mâna pe condei
(pardon!, azi se folosește laptop-ul, deși nu cred că-i
bine; eu când mă așez în fața lui, am un sentiment
straniu, parcă scrie altul în locul meu și eu doar
semnez) mai mult din dorința de a-mi păstra libertatea
de a gândi. Scriu și citesc. Dar cum de la o vreme,
românașii noștri scriu pe rupte, întâmpin unele
dificultăți de lectură. Cineva a observat că printre
scriitorii de azi sunt mulți dintre cei care scriu mai
mult decât citesc. Și parcă are dreptate, pentru că rar ai
ocazia să-ți mai iasă în cale o carte bună. Noroc cu
revista noastră, cu Helis, mie îmi place, are de toate. A
venit acum și cu drăcovenia aia de Oaie literară...
Dumneata ești om serios și de încredere: ce părere
ai, nu cumva Dobre ăsta vrea să ne compromită, să
scape de noi, să rămână el și cu Daliana singurii
stăpâni pe Bărăganul ăsta literar? Că și de la el mi se
trag niște belele cu scrisul. Domnule, omul ăsta nu
poate să țină nimic doar pentru el, imediat te dă-n
vileag. Publică tot. Azi așa, mâine tot așa, că până la
urmă chiar te face să crezi că e ceva de capul tău.
Lăsând glumele de-o parte, mă bucură mult felul
cum ați cris despre Nucul de la vie. Pe măsură ce
parcurgeam textul dumitale realizam că o carte citită
de un om ca dumneata, dotat cu harul lecturii, poate
deveni mai interesantă chiar și pentru cel care a
scris-o!
Așteptând cu nerăbdare cea de a treia întâlnire,
al dumitale mult lăudatul
Marian Ștefan
P.S.
Sunt informat că domnul Dobre e pe cale să pună
pe picioare un fel de Internaționala a IV-a, având drept
scop promovarea culturii ialomițene în lumea largă și
chiar mai departe. Și asta numai și numai dintr-un Dor
fără sațiu de afirmare în domeniul patriotismului
cultural național. În această privință se bucură și de
concursul unor personalități de notorietate, precum
profesorul Dan Simionescu.

ION VĂDUVA
Din ciclul Descântec pentru fluturi

DESCÂNTEC PENTRU FLUTURI
Mult prea multă aşteptare
Suferă timpul cuibărit
În descântec pentru fluturi
Când treci pe strada
Pe care serile tac.
Ia-te după dâra sufletului meu
Să rupi cuvântul in silabe
Deschidem poarta obosită,
Fără viaţă personală
Atât de sinceră când vii
Să-mi linişteşti setea
Ruptă din amarul din noi.
Vino!s-atârnăm privirea
În surâsul ţinut în braţe
De îngerul coborât din timp
Să nu uitaţi calea de-Apoi.

DIN UMBRA VÂRSTEI
Astă seara te-am văzut
Din umbra vârstei
Ţinută sub umbrela teraselor
Bântuite de nopţile albe
Şoapta ta îmi vorbeşte,
Şi-n beţia nopţii
Dorinţa se hrăneşte
Picătură cu picătură
Din zvâcnitura impactului cosmic.
Liniştea se risipeşte
Nemilos în fiecare silabă
A existenţei noastre
Jucărie ce poate exprima
Mesajul reverenţei.
Astă seară cuvântul mărturiseşte
Imaginea incetitudinii
Mai rapid decât
Necredinciosul se îndoieşte.
Sunt aici genetic limbaj
Al gândurilor tale.

NU-MI CERE PE DATORIE
IUBIREA
Ai promis primului strigăt,
Luna de miere
Pe canapeaua mărturisirii
Destinată meteoritului
Ce-a facut atmosferă.
Ambarcaţiunile iubirii
Instinctiv se-avântă
Pe marea locuită de Dumnezeu
Şi necredinciosul Petre.
Ştii?! Mă ridic
Să-ţi adun gândurile
Într-o love story
Închiriat în fiecare noapte
S-o pot plăti în fiecare zi.
Nu-mi cere pe datorie iubirea
Şi nici dialogul cu Dumnezeu,
C-ai trecut pragul să fim doi.

POVESTEA CUVINTELOR

Apare peste CÂTEVA ZILE...

Nu-mi cere nimic
Din ce n-aş putea da singur,
Aşteptând că o rugăciune
În Catedrala lui Dumnezeu
Fugi din clubul de noapte
Să-ntâlneşti povestea
În care locuim, tu si eu
O noua poveste
Ce urcă la prima
Să calce-n picioare jena
Şi timpul pacalit în spectacolul
Fără protagonişti,
Doar cu semnul întrebării
Obosit lîngă şemineu.
Nu vă poftim
În jocurile noastre
Lipsit-n peisajul fără formă
Rătăcite, marturisiri făcute la bal,
Aş vrea să trăim
Povestea cuvintelor
În care să putem locui.

VALERIU STOICA
am plâns-o din prima
toţi spun că semăn cu un ţipăt.
şi ăsta e motivul că dorm pe
tăcerile altora.
şi nimeni nu mă are la suflet şi se
adevereşte că mă aleg
doar cu o canapea a dezolării
pe care îngerul va lucra să mă părăsească.
foarte rar se arăta îngerul şi nu îndelung, se stinge
neamul lui, că uite, îngerul mergea înainte,
şi eu după el. îngerul mergea înainte şi repede,
repede şi eu după el. îngerul mergea înainte
şi de-al dracului mai repede, şi de-al dracului a pălit
după un deal
de mână cu unul care zicea că el este eu. nici nu lam mai văzut
de atunci, deşi mi-am făcut cruce mereu. şi când mam făcut
mare aveam deja o duzină de mâini plictisite,
un ulcer perforat şi nicio aripă.
şi cum stam întins pe canapea, întins lângă mine
zăcea
unul care zicea că el este eu. un tembel. eu ziceam
că eu este el şi priveam amândoi spre strada unde
încep
marile ploi. şi numa' ce o auzim pe femeia aceea
care dă nume:
hai pune-ţi începutul pe tine şi ieşi în lume!
ne-am privit unul în celălalt şi iarăşi o auzim pe
tipă:
hai, ieşi şi ţipă! mai am şi alte treburi cu burta.
spre a-i risipi supărarea mi-am pus scurta, am luat
un felinar
şi am întrebat: nu-mi dai păcat? că fără păcat ce fac
eu
în ziua de înviere? cea care dă nume, spre a mă
vedere
venit pe lume, mă ţine în viclenii, că nu e bine, de la
mine
s-o ştii, să te încurci cu îngerul care se interesează
în ce suferintă se primeşte iertare.
am plâns-o din prima.

întoarcerea fiului
parcă vine cineva pe neaşteptate
cu o istorie a vieţii lui, cumplită, din altă parte.
târăşte după el un soare necunoscut şi palid.
şi parcă, la o anume oră,
mama au fost trimis călăreţi la neamurile
mai sărace, să lase totul neatins, femeia
despletită, melancolia tocită-n ochii ferestrei.
se va bea într-o durere cum numai în academiile
marilor înfrânţi se învaţă.
parcă mama l-a aşezat la masă cu noi
stătea acolo spre folosul femeilor, să se tot piardă
şi parcă noi aşteptam să ne modifice norocul,
să ne umple de bani zdrenţărosul ăsta nefericit,
murdar
şi şubrezit de singurătate şi parcă, odată s-a ridicat
şi se arăta că avea pe el un palton lung, cu găuri
şi inima lui se vedea ca o rufă purtată prea mult
pe dinăuntru
că poate n-ar trebui să ne speriem dacă ne trezim
în alte mame, plini de sânge, că pământul e orânduit
prost, că suntem fiinţe neizbutite şi viaţa ne
cumpărăm
de prin vămi, asta chiar că nu e treaba noastră
şi parcă mama îi spăla picioarele şi-l încălţa cu
păianjenii
casei şi-n jurul mesei femeile adunau rimelul din
lacrimi
şi vopseau obrajii copiilor cu taine şi aceştia
nu mai apucau să vadă drumul marilor dispăruţi.

evadare dintr-un roman plicticos
aş putea uita că trăiesc într-o carte şi aş fugi
din acest roman plicticos. aş putea să-mi iau
concediu de om
până la următorul trup. să fiu adus acasă întins pe un
anotimp
ploios. se va spune, cum voi sta întins pe un alt
tărâm,
că am rămas lăţit pe caldarâm, lângă birt: “băuse cu
o ţoapă
lichior şi el spirt”. aş putea dormi în paturile
femeilor ce au
privirile vorbite până la capăt. aş da de bani şi m-aş
muta
într-o gaură făcută de şobolani în peretele unui viitor
coşcovit.
ai crede că timpul se lasă privit şi aş umple foi
întregi
cu singurătăţile mele pribegi. astfel,
aş coborî din carte direct într-o gară a singurătăţii,
iarna.
se va spune că ninge prin fotografiile vântului. aş
cere iertare
mâinilor care m-au atins. mi-aş rezerva un loc la
marginea timpului,
lăsând în urmă o dâră subţire de plictis, în speranţa
că mă veţi căuta.
aş fuma o ţigară lungă, lungă. aş fuma şi aş privi
ca prin ceaţă viaţa unui han mongol numai atât cât
să se ridice din iarbă cu visarea pe el. apoi,
fără precedent, m-aş opri în dreptul binelui. semnul
de carte
s-ar arăta a fi o fotografie în care eu port cearcăne
verzi
şi stau pe terasa unei cafenele cu soarele în amurg,
ca o ştampilă
pe factura neplătită a zilei. din momentul în care am
coborât
din carte, două lucruri este interesant de ştiut:
cu cât a scăzut greutatea cărţii
şi dacă a nins într-adevăr la pagina şapte?
(poeme din volumul în pregătire
“să ne petrecem moartea împreună”)

LIVRESCĂ
Gata, s-a făcut suma
celor despre care spunea poetul că
”Toți, dar absolut toți zice-vor:
-Ce cub perfect ar fi fost acesta
De n-ar fi avut un colț sfărâmat!”
Doar că el mai știa perfecțiunea
din sfărâmătura marmorei –
precum pe o ramură,
un înger vegetal, diform ca o floare,
se desface
din seva proaspătă.
Acolo, în colțul sfărâmat,
putea să-mi încolțească umărul,
poate fruntea,
poate sânul.
Acolo sărutul
ar fi netezit
perfecțiunea
la nesfârșit.

CÂNTEC DE DUCĂ
mă dor nestrăbătutele poteci
iubito nu mă mir că cine eşti
într-un sfârşit de secol douăzeci
să mi se facă dor de haiducie
pentru haiduci sunt multe de făcut
să stai sub paltini şi să cânţi din frunză
că sunt destui pe lume buni sau răi
să ştie că mai eşti şi să te-auză
mi-e tare dor iubito de-o beţie
mai bine haide s-o pornim hai-hui
pe und' se află ţara nimănui
că cine ştie mâine ce-o să fie
unde găsim vre-un petic mai răzleţ
acolo să dormim pătrunşi de hume
într-un cotlon păgân şi pădureţ
Şi să ne dizolvăm în altă lume
dar unde să mă duc? că m-aş tot duce
pe unde-a fost odat-ca niciodat'
rămân în ţarcul meu între uluce
cuminte conştient şi devotat
de la un timp îmi pare tot mai greu
să evadez cumva şi mai departe
de-o rimă şchioapă prinsă-ntr-un metrou
sau de rachiul prost de care am parte
seară de seară ofiliţi şi strâmbi
lăsăm un singur gând să ne mai poarte
est vodki? niet! di murgule! băieţi
eu zic să încercăm şi-n altă parte...

BALADA SERILOR
DE CIN' ŞPE BANI
Din vremuri negre, albe şi postăi
Se naşte un sarcasm cu deve multe
Nabucodonosor mâncând văpăi
Triste alime vrea sub deal s-asculte
Era o noapte cam multicoloră
Cu lună clară ca o telemea
Eu aşteptam cămila inodoră
Citind alene pe-un cuptor de nea
Te văd mereu prin drove şi dolmene
Iubita mea din munţii cei mai mari
Visând mereu un crocodil cu pene
Pui în salată, gronii seculari
Şi-am dăruit un diesel şi-o şopârlă
Tu le-ai purtat la gât vreo şapte ani
Ca să auzi cântând o crocomârlă
Balada serilor de cin' şpe bani

ÎNFLORESC GRĂDINILE
„A zis preotul să vii degrabă,
cam într-o oră să fie gata groapa –
e unu care s-a sfârșit
cum nu se poate mai neîngăduit
și s-a-ndurat să-l pună-n cimitir,
dar cam pe furiș”.
Groparul conteni săpatul straturilor
de sub fereastra casei,
în primăvara târzie –
și cu același hârleț
îsi continuă treaba,
dar în alt loc
și cu mult mai adânc.
De hârleț am vorbit:
Se tot mută de la viață la moarte,
cum nu se poate mai îngăduit.

Simina GRIGORE

Aurel SEFCIUC

Helis la ceas aniversar
Presa este un important izvor pentru
cunoașterea unor aspecte ale evoluției unei zone
sau comunități. Sunt foarte multe situațiile când
informațiile oferite de gazete acoperă evenimente
mai puțin cunoscute sau care lipsesc din sursele
arhivistice desfășurate într-un anumit areal
geografic. Un ziar, indiferent dacă aparține unei
organizații politice sau este organ independent,
prezintă foarte multe informați din viața
comunității căreia i se adresează sau o reprezintă.
În perioada de care ne ocupăm, gazetele locale
aveau un important rol în culturalizarea maselor,
prin articolele pe care le conțineau în paginile lor.
În timpul cercetărilor întreprinse de noi pentru
studierea diferitelor momente ale istoriei locale,
pe lângă cercetările din fondurile arhivistice, am
făcut apel și la presa ialomițeană. Dacă până la
primul război mondial, presa din județ avea
apariții sporadice și era editată de organizațiile
politice locale în preajma alegerilor parlamentare
sau locale, după anul 1918 presa ialomițeană a
„explodat”. Creșterea numărului de ziare locale a
fost determinată și de democratizarea societății
românești, prin adoptarea reformelor după anul
1918. Majoritatea gazetelor ialomițene
interbelice erau tipărite în orașul Călărași,
capitala județului, rar apărând și în alte localități,
între care amintim: Slobozia, Fetești, Făcăeni și
altele.
Din publicațiile ialomițene interbelice ne-a
atras atenția „Viața Nouă”, o gazetă culturală
apărută la Slobozia între anii 1935 și 1936. După
tipărirea primelor 14 numere la Slobozia, „Viața
Nouă”, va mai cunoaște 6 apariții în localitatea
General Dragalina – Gara Ciulnița. Motivele
mutării redacției din oraș într-o comună nu ne
sunt cunoscute, dar le putem pune pe seama
originii administratorului, care își avea
domiciliul în localitatea General Dragalina.
Cât timp a apărut la Slobozia, redacția ziarului
s-a aflat în strada Matei Basarab, numărul 7,
administrator fiind pe toată durata tipăririi
învățătorul Gheorghe Vasilescu din comuna
General Dragalina. De la numărul 6, redactor la
„Viața Nouă” a fost Ion V. Miron din Slobozia.
Datorită unor divergențe apărute între comitetul
de coordonare al publicației, numărul 2 a apărut
în două ediţii. Pe 1 mai 1935 a fost publicat
numărul 2 la Slobozia, iar în data de 7 mai 1935 a
văzut lumina tiparului un alt număr 2 în
localitatea Cunești, sub redacția lui Ion
Rădulescu. După acest episod, Ion Rădulescu a
fost exclus din comitetul ziarului, acesta
continuându-și apariția la Slobozia.
Pe frontispiciul primului număr al gazetei
„Viața Nouă”, care a văzut lumina tiparului la 15
aprilie 1935, este prezentată orientarea de „organ
independent”, dar și scopul tipăririi sale „de
educație și cultură generală, sub conducerea
unui comitet reprezentând toate categoriile
sociale”.
În articolul „Cuvântul acțiunii” din numărul 1,
editorii continuă cu explicarea direcției ziarului,
prin care vor căuta să fie „cât mai apropiați de
interesele locale, mai mult decât ziarele
mari….decât celelalte născute din anumite
interese personale”. „Viața redacțională va fi
asigurată prin învățarea publică la colaborare a
oricărei persoane de valoare a județului și chiar
de pe aiurea. Cunoștințele libere, energiile
creatoare care au zăcut svârlite pe întinsul
Bărăganului, va putea acum să se adune strâns în

jurul organului de viață, fără vreo altă îngrădire,
de cât acea a seriozității și a temeiurilor pe care
să se sprijine”. La apelul lansat de colectivul
redacțional au răspuns pozitiv, prin publicarea de
materiale utile, intelectualii locali, învățători,
preoți, medici, ingineri agronomi, studenți etc.
„Viața Nouă” propunea cititorilor locali pagini
dedicate următoarelor probleme: Sociale,
Biserică, Școală, Agricultură, Industrie, Comerț,
Economie, Sănătate, Drept, Tineret și Femeie.
Pentru tipărirea acestor pagini se făcea apel la
„corespondenții din toate centrele de populație”
să trateze unitar temele vizate. Cercetarea se
făcea în urma aplicării unui chestionar pentru a fi
depistate problemele fundamentale „care
frământă societatea”. Întrebările erau structurate
astfel: Suntem orientați politicește? Unde vom
ajunge cu atâtea partide și grupări politice? Care
ne este situația religioasă? Când starea
economică ne strivește, mai este necesară
școala? Raportul între educație și cultură.
Învățătorimea, societatea. De ce nu progresează
agricultorul român? Cauze, remedii. De ce
industria stagnează? De ce comerțul este în
desechilibru? Cum mai putem realiza economii?
Cum ne aflăm cu sănătatea colectivă? Cum se
poate orienta tineretul de azi? Despre chemarea
femeii: strada, adunarea? Din chestionarul
propus pentru descoperirea problemelor zonei,
doar cele privitoare la viața politică locală nu se
regăsesc în articolele din ziar.
Ialomița fiind un județ preponderent agrar, în
paginile ziarului „Viața Nouă” cele mai
numeroase și consistente informații sunt despre
agricultură. Încă de la prima apariție, în articolul
„Agricultura mai întâiu!”, dr. Constantin
Câlniceanu, Șeful Stațiunii Agricole Bărăganul
prezintă principalele probleme cu care se
confruntă agricultura locală, dar și modalitățile
de remediere ale acestora. Alte titluri privitoare la
muncile câmpului și activitățile gospodărești,
prezente în ziar sunt: „Coloana agricolă”,
„Porumbul de nutreț”, „Spre noui orientări
agricole” și altele asemănătoare pline de sfaturi și
învățăminte pentru țărani.
La rubrica „Educație”, ziarul se adresează
dascălilor, cărora le aduce la cunoștință
informații noi și utile din domeniul
învățământului. Contribuie la propagarea
educației prin publicarea unor articole referitoare
la: rolul dascălului în formarea cetățenilor,
prezentarea aparițiilor editoriale din domeniu
care pot fi întrebuințate de dascăli, precum și
acțiuni în care aceștia sunt implicați pe plan local.
Știrile despre „Cultura” județeană ocupă un
loc însemnat în rândurile ziarului și prezintă
informații interesante din activitățile
comunităților locale. Sunt publicate colinde de
Florii, de Crăciun sau informații despre
sărbătorirea unor obiceiuri populare vechi. O
mare importanță se acordă zilei de „10 Mai”, care
este considerată că „așa se ncepe glorioasa
poveste a marei renumitei noastre dinastii”. Ziua
de 10 Mai a fost sărbătorită la Slobozia în anul
1935 cu mare fast, începând la ora 10 dimineața
când „escadronul de cavalerie, în frunte cu
fanfara orașului, au pornit spre biserică. La ora
11 a. m. s-a început Tedeumul oficiat
C.(cucernicii s.n.) preoți Grigore Iosub și
Gheorghe Sachelarie răspunsurile au fost date de
corul „Ligii Culturale”. Au cuvântat despre
însemnătatea zilei, d-nii: Preot Sachelarie, Nicu

Andreescu, primarul orașului, Atanase
Mihăilescu, institutor și Maior Gheorghiu
comandantul Garnizoanei”. La eveniment a
participat „întreaga pătură selectă a orașului”.
Un apel inimos al gazetei „Viața Nouă” era
adresat iubitorilor de istorie locală pentru
înființarea unui muzeu regional. În articol sunt
prezentate câteva informații despre încercări
timide de realizare a unui muzeu regional, dar
care până la momentul respectiv nu se realizase.
Reușita înjghebării unui muzeu regional era
determinată de „un larg conses al tuturor mari și
mici și pretutindeni depe întinderea acestei
regiuni”.
Un eveniment important pe plan local
prezentat de „Viața Nouă” este vizita canonică a
P. S. Episcop Gherontie al Tomisului la Slobozia
în ziua de 20 octombrie 1935. Episcopul
Gherontie s-a oprit la Slobozia după ce a
participat la inaugurarea școlii de cântăreți
bisericești la Mănăstirea Balaciu. Întâmpinarea
oaspetelui s-a petrecut la gara orașului de către
autorități, în frunte cu: I. Andreescu, Luca
Cristescu, Nic. Paraschivescu – prim pretor și
preotul paroh Grigore Iosub. În cadrul vizitei la
Slobozia, Gherontie a participat la mai multe
activități. A răsplătit activitatea clericală a
preotului Iosub, acordându-i gradul clerical de
„purtător al Crucii” și a oferit „decrete episcopale
de laudă și mulțumire” localnicilor Matei
Marinescu și Lache Ionescu pentru ajutorul dat
bisericii. Tot în ziua de 20 octombrie 1935, în
prezența Episcopului Gherontie, a fost inaugurat
și Căminul Cultural din localitate, făcându-se
cunoscut participanților donația de 2000 de
volume făcută bibliotecii de Colonelul Chiru.
Tot în paginile gazetei „Viața Nouă” întâlnim
și o rubrică dedicată „jocurilor”, unde apar
probleme de logică, dezlegări de cuvinte sau teste
de inteligență, răsplătite cu premii. Numele celor
care rezolvau problemele propuse erau făcute
cunoscute cititorilor în următorul număr al
ziarului, drept mulțumire.
În „Viața Nouă” mai sunt publicate articole
interesante despre viața medicală, poezii,
probleme ale studenților, prin care își formează un
număr constant de cititor din județ, dar și din
localități învecinate Ialomiței. Dacă ținem cont că
majoritatea presei ialomițene din perioada
interbelică era politică și conținea puține
materiale cultural – educative, putem aprecia ca
pe un fapt bun apariția „Vieții Noi”, o publicație
fără informații despre activitatea politică din
județ. Apariția sa constantă ne dovedește că avea
un număr însemnat de cititori, ținând cont de
specificul preponderent agrar al zonei. Este o
inițiativă lăudabilă ideea unui grup de intelectuali
din Slobozia și localitățile învecinate, tipărirea
unei gazete locală unde să fie aduse la cunoștință
cititorilor problemele specifice zonei.
În demersul nostru ne-am oprit doar asupra
câtorva elemente pe care le-am considerat
edificatoare pentru a prezenta „Viața Nouă”.
Informațiile oferite de noi reprezintă un punct de
plecare al unor noi cercetări despre evoluția
județului Ialomița, bazate pe știrile oferite de
presa locală.
Păstrând proporțiile și distanțele în timp putem
afirma că în Slobozia interbelică a existat un
predecesor al revistei culturale în care scriu aceste
rânduri – Helis, și anume gazeta „Viața Nouă”.
Prof. Drd. Valentin Gheorghe
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești

Ion Roșioru

ELA ELAM

Schaltiniena totalei împăcări
În ultimii zece ani m-am aflat în China de câteva
ori. Eram la începutul bucuriei de a folosi internetul,
căutam zile în șir să găsesc revista Helis, până când m-a
ajutat un tânăr român pe care l-am întâlnit la Consulatul
tării noastre cu ocația zilei de 1 Decembrie. O găsea
foarte ușor la Hong Cong și mi-o transmitea ca
document word atașat. Asfel am reușit să citesc, să
scriu la revista noastră și de la mii de kilometri. De
acolo am trimis Țara cu un singur împărat, un articol
pentru ziua de 15 ianuarie.
Luna aceasta revista împlinește o vârstă frumoasă,
un deceniu de neîntreruptă apariție.
Dincolo de performanța vârstei, Helis are și alte
dimensinuni. Poate cea mai importantă este aceea a
creșterii în conținut de la număr la număr, prin
competența celor care scriu și a celor care stau în
fruntea ei.
Am găsit și o a treia dimensiune, pe care o
evidențiez cu plăcere și cu admirație: promovarea
autorilor, atât cei de bază cât și a numelor noi. Citesc cu
mare interes articole, plachete de versuri, proze
anunțând scriitori de forță.
În ce mă privește, trebuie să recunosc un fapt - Helis
este revista care m-a făcut scriitor. Rămân îndatorat
tuturor celor care s-au mobilizat și mi-au stat alături în
cea mai frumoasă zi a vieții mele, data de 23 iunie 2006,
când am fost chemat la Ziua Bibliotecii și am fost
sărbătorit de consătenii în numele cărora scriu și
slujesc cuvântul meu și al lor. Au fost acolo Gheorghe
Dobre, Anghel Machedon Pișcu(fie iertat), Titi
Damian, Costel Bunoaica, Codrin Șerban și mulți alții.
Ce s-a întâmplat de atunci poate fi numit o poveste
literară. Poate cea mai frumoasă din câte cunosc.
Gheorghe Dobre a părăsit Exercițiile de libertate și
s-a întors la vremea Dorului fără sațiu, redescoperind,
rescriind și înmulțind texte care l-au impus în prima
liniie a scriitorilor de azi, așa cum remarca profesorul
Dan Simionescu, o piesă grea între colaboratorii
revistei. Costel Bunoaica a publicat număr de număr
poemele sale unice, a devenit membru al Uniunii
Scriitorilor ; Titi Damian a publicat in Helis cărțile lui
de o mare valoare, începând cu Fagul, fiind
considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai buni
romancieri ai ultimilor ani, între timp și el a devenit
membru al Uniunii Scriitorilor. Cum să ne închipuim
revista Helis fără remarcabila contribuție număr de
număr a lui Alexandru Bulandra, fără prozele lui Ioan
Neșu, Nicolae Stan, fără baladele lui Codrin Șerban ?
Am citit, m-am format eu însumi ca scriitor, publicarea
in revista Helis m-a apropiat de convingerea că nu scriu
în zadar.
De ce am amintit de perioadele din China?
Pentru că acolo, la mii de kilometri distanță, am
încercat adâncul sens al cuvântului Dor, intraductibilul
și cuprinzătorul cuvânt romanesc. Scriu cu emoția
celui căruia i-a fost dor de Helis ca de o ființă, ca de un
copil drag, pe care îl intuiești că va crește, că se va face
mare, că te va iubi la rându-i și te va respecta pe măsura
încrederii ce i-ai acordat. Și simt în aceste clipe că acest
frumos sentiment nu se poate sfârși. Dorul de Helis are
și un trecut. E deja istorie, a început cu peste treizeci de
ani în urmă la Urziceni, se numea chiar Dor fără sațiu,
celebrul cenaclu. Scriu și îmi amintesc cu multă
bucurie că l-am cunoscut, fiind pe atunci învățător la
Cocora și Colilia, pe Anatol Pavlovschi. Un om
frumos, coborât din cerul cu actori, Îi scriu cu un adânc
respect numele aici și mă întăresc în ideea că oameni
mari se vot gasi oricând și în afara capitalelor
culturale, în acele locuri unde aparent ar fi doar sate și
târguri prafuite, unde nu se petrece nimic .Dorul de
acele vremuri mă cuprinde încă odată acum, când scriu,
ca să rămână scris. Cetățile din ziduri dispar. Rămân
însă cetățile din cuvinte și dați-mi voie să mă bucur că
am pus și eu măcar un cuvânt la construirea cetății
Helis, ca fortăreață din cuvinte cu porțile deschise
pentru toți cei care o iubesc.
La mulți ani Helis, sănătate tuturor colaboratorilor
și sponsorilor, succese și împliniri ! Şi să nu-l uităm pe
părintele ei de suflet, neobositul, tenacele, talentatul
scriitor Gheorghe Dobre.
Buzău 18 aprilie 2013

Ca un făcut, în ziua scrisă, pe Styx va fi atâta ceață
Încât zadarnic de pe malul opus voi încerca un semn
De bun rămas, de nepăsare, de-ncurajare, de îndemn
Ori de supremă bucurie că frica nu-mi mai râde-n față.
Nu e deloc exclus ca râsul să-mi aparțină numai mie
Fiindcă voi fi călcat pre moarte s-ating lamuriala viață
Unde izvorul nu cunoaște suspinul brizei când adie.
În lipsa așteptării blonde câmpia verde-i fără zări,
Îar sufletul se îngerește prin pacea veșnicei cântări.
De pretutindeni vin intense miresme lungi de iasomie!

Schaltiniena imensei stări de pustiu
De-atâta tinerețe câtă se bulucea-ntre noi și moarte,
Uitam chiar și de strânsul chingii la calul însetat de drum.
Privind în urmă anii-s note de jar pe-un portativ de fum
Și niciun pom, nicio fântână, niciun copil și nicio carte.
Târziul revărsat în suflet ațâță starea de pustiu
Și cresc scaieții pe fâșia de cer amorf ce ne desparte
Lățindu-se din clipa-n care eclipsă-am început să fiu.
M-am împăcat deja cu gândul că nicicând n-o să mai aud
Cum aurora strigă rozul înmiresmat de piersic crud...
Pe sub pământ adună tainic potcoave fostul surugiu!

Schaltiniena frigului selenar
S-a stins și cea din urmă rudă ce-ar fi venit la moartea mea.
Băiatul din vecini de ciudă albastră nu se mai însoară.
Hingherii-au strangulat un câine pe-o stradă dosnică aseară.
Țigănci cu țâțe de aramă în cărți de proză vor să-mi dea.
Cavoul alb îmi bate-n geamuri și mă îmbie la plimbare.
Intrușii mi-au furat trecutul ascuns în fânul din saltea.
Uitând să mai existe grâul, nici moara pietre nu mai are.
Din steaua care în oglinda fântânii noastre-a fost căzut
Am încetat de multă vreme să cred că-mi voi forja un scut.
Frigul din suflet plânge-n hohot cu lacrimi tot mai selenare!

Schaltiniena celui înghițit de stepă
În urma mea, pe zare, calul se metamorfozase-n nor,
Iar eu mergeam către niciunde prin stepa tot mai nesfârșită.
Zeița-și slobozea ogarul din vechea-i zgardă ruginită
Și el fraterniza cu mine sperând să-i fie mai ușor.
L-am mângâiat, am frânt în două coltucul meu amar de pită,
Am adormit cu el alături într-o vâlcea de alior
Și m-am tămăduit de visul apocaliptic în sanscrită.
Au tot fugit din calea noastră și cruci și moară părăsită
Fiindcă mi-a obosit trecutul să-mi țină dorul în ispită.
Eram stăpânul morții mele și nu mai pridideam să mor!

Schaltiniena ceasului sanchiu
Cu pas de ghips murdar ogarul îi taie ambulanței calea.
Pierzându-și uzul rațiunii un preot intră într-un Mall,
Cu busuiocul într-o mână și în cealaltă c-un pistol,
Pornit întrucâtva să-și bage ibovnica în toate alea.
Mireasa scuipă-orice oglindă din care iese un sicriu.
Bețivul nu mai vrea să știe de când e el câte parale-a
Lăsat fără de rost prin crâșme și se convinge că-i târziu.
Topește cerul plumbul toamnei s-astupe urma de copite
Să nu mai dea perfida moarte de căprioarele-i menite.
Prin țeava puștii vânătorul extrage din butoi rachiu!

Hai,
Fă saltul!
Nu poţi fi altul dacă nu te naşti
În tine,
Cel dintotdeauna!
Pentru că eu sunt şi tu eşti,
Pentru că mereu am fost
Şi de fiecare dată ne-am rătăcit
Spre-a ne-ntâlni.
Pentru că Soarele şi Luna,
Lumina şi Umbra,
Nebunul şi Înţelepciunea,
Pentru că noi,
Copacul dintotdeauna.
Pentru că te recunosc
În întâmplarea mea
Acum, când spaţiul
Ne-a separat în Tu şi Eu.
E nevoie
Să aducem timpul la mijloc,
Să-l păcălim ca doi copii
Ce nu vor să crească,
Ci doar să fie
În lumina îmbobocită
A clipei,
Mereu departe de lume,
Adunaţi în ei,
Căutătorii unui alt Dumnezeu,
Tăinuit oamenilor,
Găsit în noi din multă iubire.
Când eşti în lumină,
Nimic nu te împiedică să vezi.
Aşa că voi închide ochii şi voi vedea
Ce fel de „a fi” se naşte în mine
În prezenţa ta.
Pentru că dacă tu nu ştii,
Eu ştiu.
Ştiu povestea noastră din care ai lipsit tu.
Suntem
Povestea dintotdeauna,
Ceea ce este, să fie!
Pentru că doar tu
Stai cu Umbra şi Lumina
Iar din Nebunia mea
Tu izvorăşti Înţelepciunea.
De mă rănesc, pe tine te doare,
Dacă mă rătăcesc,
Tu eşti drumul din noapte
Şi dacă mi-e dor,
Tu prinzi viaţă şi începi să te desfăşori
Peste pământ şi ape, în mii de culori.
Atunci când eşti,
Se frânge timpu-n mine...
Și te transformi
În liniştea ce mă poartă
Fără teamă în zbor.
Ţi-a fost dat
Să mă cuprinzi, să te răsfiri în mine,
Şi de va fi să mă ascund,
Oricum nu-ţi va rămâne
Decât curajul de a fi
Dintotdeauna.
Ştiu,
Tu cauţi, cauţi într-una
Şi nu te-mpiedici
De strâmte legi şi falsele canoane
Zidite-n drumul către tine...
Mă cauţi, poate nu ştii, pe mine,
Găsită-n altă soartă şi alt chip,
Fără să-mi dai vreun nume.
Şi-n lumea asta de-am venit,
Eu stea sunt închinată,
Ţie,
Celui asemeni mie.

Ideea de a pleca spre Sălcioara, de a mă retrage
pentru o vreme aici, ca într-un fel de exilare, de
autoexilare mai bine zis, care avea să dureze zile,
săptămâni sau chiar luni, încă nu-mi fixasem un termen,
nu-mi apăruse în urma unui calcul, nu se stratificase în
timp, nu fusese ceva intempestiv, ca şi când te-ai retrage
din faţa unui tăvălug pe care-l vezi totuşi din timp
îndreptându-se spre tine şi pe care mai poţi să-l eviţi în
ultima clipă. Mai bine zis fusese o fugă, deşi nu-mi
convenea să recunosc această realitate nici mie însumi.
O incercare de a mă izola, de a mă retrage dintr-un spaţiu
toxic. De a mă distanţa de el.
Se întamplase duminică seara, înainte de a începe
încă o săptămână de lucru. Când am ajuns eu acasă, după
ce-mi rezolvasem nişte treburi prin oraş am găsit-o pe
Ioana tolănită într-un fotoliu şi vorbind la telefon. Şi
fuma, bineînţeles. Din când în când trăgea câte un fum cu
nesaţ, din ţigara arsă pe jumătate, parcă ar fi fost un
fumator înrăit, plin de vicii. Sau ca un om lipsit de griji,
deşi aspiratorul rămpsese nestrâns în mijlocul camerei.
- Bine, te mai sun eu! a zis ea văzându-mă şi a închis,
după ce a stins ţigara încă neterminată.
Aşa ciufulită şi pe jumătate dezbrăcată, că i se vedeau
pulpele plinuţe şi sânii frumoşi. Ioana era provocatoare
pentru vârsta ei cred că şi ea era conştientă de aceste
calităţi. Ioana încă mai putea fi iubită, dar nu de mine.
Încă mai existau şanse de a putea fi dorită. Iar în
momentele acelea chiar mă întrebam, aşa cum mă mai
întrebasem de atâtea ori, oare cine se bucură de
farmecele ei în perioada aceasta? Era oare un tip serios
care chiar respecta disponibilitatea ei de a i se dărui sau
era vreun afemeiat care doar profita de slăbiciunea ei şi
de prostia ei, în acelaşi timp, satisfăcându-şi vanitatea,
care poate se şi întreba, din când în când, în timp ce
presta: “Prostul ei o fi ştiind, domnule, pe unde se dă
nevasta lui în bărci şi cu cine?” Aşa cum unii, când fac un
rău cuiva, nu-şi pun problema pagubelor pe care le
provoacă, şi se gândesc că dacă tot îi fac ăluia un rău,
măcar să i-l facă aşa cum trebuie.
Fusese o vreme când Ioana mă iubise şi pe mine.
Poate mai mult decât o iubisem eu pe ea. Mă copleşea cu
puterea ei de a iubi, în timp ce eu îmi făceam complexe
că poate nu-i răspund la rându-mi cu aceeaşi înflăcărare.
Mai târziu, fără să-mi dau seama de ce, Ioana şi-a
transferat tot bagajul de sentimente către altcineva.
Dispărând sentimentele, a dispărut totul. A mai rămas
doar obişnuinţa de a trăi împreună care, de cele mai
multe ori ne obosea. Mie îmi provoca un rău mai mare
pentru că eu trebuia să lucrez, trebuia să-mi închipui stări
şi personaje şi să le pun în anumite situaţii, să le fac
credibile… Şi asta nu este totuna cu a confecţiona
pantofi sau un costum de haine. Eu aveam nevoie de o
anumită stare, stare pe care de multe ori, Ioana mă
împiedica s-o am. Aveam discuţii dure cu ea uneori,
chiar şi atunci la începuturi care mă duceau în pragul
disperării, dar cine te aduce în pragul disperării decât o
persoană pe care o iubeşti sau un prieten în care ai
deplină încredere?
Acum, ori că eu picasem tocmai pe finalul
convorbirii şi ea nu mai avea într-adevăr ce să mai
spună, ori că discuţia nu era şi pentru mine şi ea nu voia
ca eu să fiu de faţă. Ca şi cum ar fi avut nişte secrete.
Oricum, sosirea mea neinspirată o prinsese puţin
nepregătită.
- Diseară mergem într-o vizită, am spus eu trecând
peste încurcatura ei. Ne-a invitat familia Trifu. Nu ştiu
ce sărbătoresc, dacă într-adevăr sărbătoresc ceva sau
s-au plictisit şi ei şi vor să mai vadă lumea în jurul lor.
- Singur nu te duci? N-am nici un chef s-o văd pe
doamna Trifu. Ce conversaţie să fac eu cu curva aia?
- De ce vorbeşti aşa? De unde ştii tu astfel de lucruri?
am întrebat-o eu mirat de ceea ce auzeam. Pentru ea toate
femeile erau curve, cum pentru un amic de-al meu toţi
bărbaţii mai cunoscuţi sunt ţigani, evrei sau securişti.
- Toată lumea vorbeşte, numai tu nu ştii, că se culcă
cu instructorul ei auto. Nu mai este un secret pentru
nimeni, poate numai pentru tine şi pentru tontul ăla de
Sorin.
Da, sigur că da, şi pentru tontul de mine, cu alte
cuvinte, nu sunt eu colegul lui Sorin?
Mă gândeam la două variante, ori că Ioana avea
dreptate şi instructorul ăla chiar îi pusese coarne lui
Sorin, în fond aşa ceva nu mai miră pe nimeni azi, o
aventură a devenit pentru toată lumea un fapt banal, este
la modă să ai o amantă sau un amant. Mâine poimâine o
să începem să ne şi afişăm cu cuceririle noastre. Vor da
bine la public. Ori că ea voia să-şi minimalizeze astfel
aventurile ei, adică ce este aşa de extraordinar să ai o
aventură, din moment ce aproape toate femeile care se
respectă procedează astfel? Şi poate că are puţină
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dreptate. Dacă fiecare dintre noi, barbaţii, avem până la o
anumită vârstă câteva amante, iar proporţia bărbaţifemei este aproximativ aceeaşi, atunci de unde ne
procurăm noi amantele? Nu din nevestele altora? Şi alţii
din ale noastre? De aceea se şi afirmă că în natură există
un echilibru perfect!
- Din moment ce Sorin a specificat: “cu soţiile”, ce
impresie aş face eu mergând acolo singur? Vrei să
generăm nişte interpretări gratuite pentru unii dintre ei?
am zis eu bine intenţionat.
- Bine, dragă, am înţeles, aşa este la modă acum. Unii
merg cu căţelul, alţii cu amantele, iar cei mai sobri, care
se respectă, merg cu soţiile! Deşi eu tot pe post de căţel se
cheamă că merg! Sau vrei să spui că eu mai sunt soţia ta?
mă întrebă ea provocator, dar eu m-am făcut că nu observ
provocarea.
Am lăsat-o pe Ioana şi am intrat la mine în birou. Îi
plăcea să se victimizeze, deşi la cartea ei de vizită, nici nar fi trebuit să-si ridice privirile. Nu-şi dădea seama că pe
mine nu mă mai interesau de multă vreme aventurile ei?
Ea nu-şi dădea seama că dacă eu nu mai comentam sau
nu-i imputam nimic, asta nu însemna că nici nu ştiam?
Ea nu mai era de mult soţia mea, într-adevăr. Decât pe
hârtie şi prin faptul că împărţeam împreună o casă. Prea
puţin pentru a mai însemna ceva! Am citit despre atâtea
cazuri când doi chiriaşi fără nici o legătură între ei au
împărţit un apartament doi ani de zile fără ca identitatea
lor să se modifice.
Acum însă, eram sigur că va începe bâlciul, Ioana nu
ştia niciodată pe unde-şi punea lucrurile. Înainte mai
făceam eu puţină ordine, dar am renunţat pe parcurs. Îmi
era silă să pun mâna pe lucrurile ei, deşi riscam să vin cu
cineva, din întâmplare şi să găsesc un capot pe un fotoliu,
ciorapii lăsaţi direct pe covor, acolo unde şi-i scosese, tot
felul de rujuri şi alte cosmeticale pe rafturile bibiliotecii,
fierul de călcat în mijlocul casei, aşa cum stătea cu
aspiratorul acum…
Imediat o să înceapă să ţipe că nu-şi găseşte una, că
nu-şi găseste alta, Şi cât sunt de urâte femeile când încep
să-şi depăşească condiţia!
- La opt plecăm! am mai zis eu şi nu i-am mai aşteptat
răspunsul, închizând uşa de la birou, un gest destul de
sugestiv pe care Ioana îl cunoştea foarte bine.
Să mai scriu acum ceva sau să citesc o carte, nu se mai
putea, mă încărcasem cu o energie negativă căreia nu
puteam să-i fac faţă. Nu aveam rezerve pentru o astfel de
situaţie. Poate numai un pahar de vodcă să-mi facă bine.
Nu bănuiam atunci ce o să urmeze.
Se întâmplase în urma unei scene la care luasem
parte, mai bine zis o scenă al cărui erou fusesem, nu
numai că luasem parte, pentru că puteam sa iau parte
numai privind de pe margine, o scenă pe care nu o
provocasem eu, dar pe care a trebuit s-o suport, cu
consecinţele de rigoare. Pe care nici acum nu pot spune
că le cunosc bine. Încă nu ştiu care vor fi aceste
consecinţe. Mă voi lovi de ele în timp.
Tocmai plecaserăm de la familia Trifu unde
fuseserăm în vizită, eu cu Ioana. Deşi nu ne mai
înţelegeam aproape deloc de câţiva ani, în public mai
păstram cât de cât aparenţele. Pentru cunoscuţii
apropiaţi continuam să constituim o familie. Dar în seara
aceea, provocată probabil şi de alcool sau poate şi de
vreo informaţie pe care tocmai o primise şi la care eu nu
avusesem acces, izbucnise conflictul care, printre alte
urmări, avea să stea şi la originea fugii mele.
Plecaserăm pe fondul unei stări de nervozitate pe care
Ioana nici nu se gândea s-o ascundă. M-am gândit că ar fi
bine să evităm să ne întâlnim cu cineva cunoscut pe
stradă, în starea aceasta şi atunci am rugat-o, eu făcând
încă mari eforturi pentru a-mi păstra calmul, asta ca să
păstrez aparenţele, căci altfel sufeream mult în neputinţa
mea acuzându-mă că nu ştiu ce urmăresc de permit
menţinerea acestui mariaj, în loc s-o iau de mână şi să ne
prezentăm în faţa unui notar, să traversăm prin parc. Dar
Ioana parcă nici nu m-a auzit. Mă durea capul, nu că aş fi
băut prea mult alcool, dar acumulasem o stare de
tensiune deosebit de nocivă toată seara. Ioana nu-şi
dăduse seama că devenise ridicolă. Adevărul este că era
atât de ambiţioasă, ca atunci când îşi propunea ceva nu
mai ţinea cont de nimic, nu mai vedea nimic în jur decât
interesul ei. Căuta cu insistenţă să intre în graţiile unui

individ, interesant ca animal, dar mai tânăr ca ea cu cel
puţin cinci ani. Intenţia ei, la început subtilă, oarecum
voalată, dar pe care eu o sesizasem imediat, sfârşise prin
a fi atât de evidentă, încât am zărit zambete, mai ales pe
feţele unor doamne, fiindcă ce studiază doamnele la o
reuniune, decât comportamentul celorlalte doamne. Şi
situaţia a continuat în ciuda atenţionărilor mele discrete.
Cum să nu te enervezi? Şi atunci, la un moment dat, mam ridicat hotărât să plec, deşi se mai putea întârzia,
gazdele fiind chiar nedumerite, sincer nedumerite mi sau părut, în faţa deciziei mele. Nimeni nu dădea semne că
ar fi vrut să ne urmeze exemplul. A trebuit să aştept o
vreme până când s-a hotărât şi ea să se ridice. Greu, dar
m-a urmat.
Pentru cineva aflat într-o astfel de stare de spirit,
noaptea era deosebită. Cerul devenise senin şi era mai
plin de stele ca niciodată după ce, spre seară plouase. Se
simţea atmosfera curăţită de otrăvurile zilei. Dacă am fi
fost mai tineri şi dacă între noi n-ar fi fost starea aceea de
falsă înţelegere, de minciună, efortul de a ne accepta cu
greu şi pe faţă unul pe altul, ar fi fost o seară deosebită, o
ocazie rară, de a întârzia rătăcind aiurea pe străzi, înainte
de a intra în casă.
“Să traversăm prin parc! a zis Ioana dintr-o dată,
brusc, tocmai când mă aşteptam mai puţin, după ce mai
înainte, când îi avansasem ideea asta nu mă auzise sau nu
vrusese să mă audă, pentru că atunci nu-mi răspunsese
nimic, iar eu nu mai insistasem.
Mi-am dat seama că mă suporta greu. N-ar fi fost
prima dată. Sentimentele ei nu mai erau o noutate pentru
mine. Dar avea bunul simţ să le mascheze cât de cât. În
seara asta însă, parcă nimic nu mai conta pentru Ioana.
Voia să mergem pe scurtătură. Nu că ar fi simţit şi ea ceva
trecând prin parc, nu că ar fi vrut ca şi mine să ne ferim de
lume, ci ca să ajungă mai repede acasă şi să scape astfel
de compania mea, să se închidă la ea în cameră şi să
viseze în continuare la individul acela pe care tocmai îl
scăpase. N-are decât, mi-am zis eu, nu se abate de la nota
ei obişnuită. Sunt atât de obişnuit, că nu mă mai
surprinde. N-o vedeam la faţă, dar o simţeam atât de
ostilă. Trebuia s-o însoţesc, deşi aş fi vrut să răman şi să
mă aşez pe o bancă dar nu puteam s-o las singură în miez
de noapte. În starea de spirit în care mă găseam, nu ştiu
dacă aş mai fi înţeles ceva din acea vrajă.
“Ce te-ai grăbit aşa? mă întrebă ea deodată cu o voce
rea, tocmai când mă aşteptam mai puţin. Puteam să mai
rămânem foarte bine. M-am uitat la tine şi nici măcar nu
te-ai îmbătat!” Nu mai poate omul să iasă undeva…
Parcă şs fi căţeluşa ta… Dacă domnul vrea să mergem,
mergem, dacă domnul vrea să mai stăm, mai stăm… Dar
am şi eu personalitatea mea.
“Trebuia neapărat să mă îmbăt?”
“Mai ştii să faci şi altceva în ultima vreme?”
“Cel puţin eu beau acasă, nu mă dau în spectacol ca
alţii, prin casele altora” am zis eu crezând că discuţia se
va opri aici,
“Despre ce spectacol vorbeşti tu?”
- “Adică nici acum nu-ţi dai seama că toata lumea se
uita la tine, făcând eforturi ca să nu râdă? Nu erai tu în
centrul atenţiei? Cine mai era ca tine, pusă pe cuceriri?”
“A, despre mine era vorba? păru că se minunează ea,
deşi înţelegea că la ea mă refeream. Dar ajunsese la un
aşa grad de nesimţire că nici nu-i mai păsa de părerea
celorlalţi. Ca o prostituată care nu ezită să-şi recunoască
meseria, dar să-şi mai facă şi scrupule. Dacă vrei să ştii,
chiar îmi plăcea baiatul! Şi ca să fiu sinceră cu tine, cred
că şi eu îi plăceam lui. Ne-am fi explicat noi dacă nu-ţi
venea ideea asta nenorocită de a ne retrage!”
“M-aş îndoi că te-ar fi plăcut!” i-am răspuns eu
scârbit. Cine putea s-o mai placă sincer pe Ioana? Poate
doar pentru a profita de ea şi atât, nu pentru a înnoda o
relaţie.
“Şi de ce te-ai îndoi tu, mă rog?”
“Era totuşi o diferenţa de vârstă între voi şi care pe
tine te dezavantaja în mod evident. Şi apoi tu eşti o
femeie măritată. Să te dai în spectacol în felul acesta…”
“Măritată? Cu cine sunt eu măritată, domnule? Cu un
scriitor ratat şi cu un impotent? Chiar nu-ţi dai seama că
nu te mai tolerez decât din cauza copiilor? Nici măcar
atâta nu înţelegi, trebuie să te luminez eu? Eu te credeam
mai deştept, dar văd că mă înşel”.
“Mi-am dat seama, i-am răspuns eu calm. Ce-mi
spunea ea nu mă surprindea absolut deloc. Şi eu tot din
cauza asta te tolerez, am continuat. Dar de ce trebuie să
ţipi? Eu încă aud foarte bine! Ne putem înţelege foarte
bine şi fără să ţipăm!”
“Aşa vreau eu! Vreau să ţip! Să audă toată lumea
adevărul! M-am săturat să-l tot ţin în mine, numai de
dragul de a salva nişte valori. Impotentule!”
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Stimaţi cititori, după luni de zile de căutări
neobosite, puse în slujba descoperirii (adică un
fel de dezvelire) adevărului, iată că tonele de
probe incriminatorii adunate nu valorează nici
doi bani pentru câţiva indivizi care, întâmplare
sau nu, se dau lebede când ei, de fapt, sunt nişte
diavoli tasmanieni flămânzi, buni de pus în cuşca
acuzaţilor, alături de piropopircăliţă şi de acoliţii
ei, Marinică şi Florin Ciocea. Că ne e din ce în ce
mai clar că între ei sunt nişte legături necurate, o
complicitate solidă cu ramificaţii nebănuite. Noi
nu o să ne dăm învinşi de conspiraţia care se ţese
în jurul nostru şi al anchetei, pe care cu pasiune şi
competenţă am desfăşurat-o şi o să vă prezentăm,
indiferent de consecinţe, adevărul gol goluţ
(adică chiar în pielea goală, ca să nu mai fim aşa
pudici).
Riposta semnată de Florin Ciocea este
edificatoare pentru demonstraţia noastră. Se
poate face studiu de caz pe ea. Să-l facem.
Florin gâdilă dihania, o mângâie, îi zice
poropopircăniţă, a schimbat un i şi un l cu mult
mai femininele şi duioasele o şi n, dovadă clară că
relaţiile dintre ei sunt mai strânse decât lăsau
aparenţele să pară. Şi cred că e mult mai mult,
cred că e un menage a trois, aici intrând şi
Marinică. Aduceţi-vă aminte cât de violentă a fost
scrisoarea lui, că-n viaţa mea nu mi s-a spus în
doar câteva rânduri că sunt tâmpit, maidanez,
prost făcut grămadă, bou şi javră. N-am zis la
plural, că Loredana se va apăra singură, că se
pricepe. Marinică recunoaşte că o simpatizează
pe frumoasa piropopircăliţă, deci ştie că-i
frumoasă, lucru pe care noi încă nu am putut să-l
verificăm. Şi-şi bagă la înaintare impresarul! Aţi
mai auzit vreodată de măgar cu impresar?
Sacrificiul suprem: preferă să meargă la grădina
zootehnică decât să ne spună ceva despre
piropopircăliţă! Avem dovezile cele mai clare că
Florin, Marinică şi piropopircăliţa din Maltezi
lucrează împreună. Uitaţi-vă la poza în care
Marinică stă bot în bot cu Florin, adică măgarul
stă la taifas cu stăpânul, într-o poziţie mai mult
decât intimă, în vreme ce ciobanul, adică un om,
demn reprezentant al speciei, trage la căruţa plină
cu gunoi. Ce puteţi să înţelegeţi de aici?
Alt mister a apărut: ai cui sunt puii dihaniei?
N-am putea afla decât făcând testul paternităţii.
Sau să prelevăm adn şi să vedem despre ce e
vorba. Doar că la Nicostel, ultimul pui din
generaţia malteziană, e imposibil să separi cele
patru adn-uri contributoare. Dacă-l separi doar pe
al lui Teoharie, bineînţeles că va arăta ca
Teoharie, dacă-l separi pe al lui Costel, va arăta
fix ca Bunoaica. Şi misterul va fi şi mai adânc.
Florin zice „poropopircăniţa mea specială”, vă
daţi seama ce posesiv este şi cică e specială. Ne
abureşte şi ne trimite pe o pistă falsă zicând că o
descrie: „un fel de vasilisc, cu trup de curcan, gât
de şarpe şi un cap noastim de pechinez”. Şi chiar
dacă ar arăta astfel, ce tâmpit ar ţine doar pentru el
o aşa alcătuire? E clar că Marinică a fost mai
sincer, ca toţi măgarii, când a zis „frumoasa

piropopircăliţă”. Şi ce legătură poate să fie între
magie şi faptul că Florin are momente din ce în ce
mai dese când vorbeşte singur?
(Dobre)
Legătura e simplă: Florin lucrează cu
forţele nevăzute (să nu spunem altfel), iar atunci
când noi credem că vorbeşte singur, el, de fapt,
vorbeşte cu umbrele lui (sau cu vocile lui). Da,
Florin aude voci. Şi e asaltat de umbre. De-aia
visează „poropopircăniţe”. Să-l lăsăm cu ale
sale!
Eu, stimaţi cititori, m-am cam săturat de
alergat iluzii, nu-i de competenţa mea, m-am
convins. Astfel, mă voi reprofila pe altceva: decât
s-alerg după piropopircăliţe inexistente, dar
periculoase totodată, precum şarpele după
coadă, mai bine alerg după potcoave. Dar nu din
cele de cai morţi, ci din cele aducătoare de noroc.
Eh! M-am potcovit. Vă anunţ, pe această cale,
stimate redactor-şef, anchetator principal şi ceoţi mai fi, că îmi dau demisia din funcţia de
secretară interimară a cazului „piropopircăliţa
destabilizatoare” şi vă propun şi dumneavoastră
1)
să-l clasaţi şi să-i daţi NUP . Că, şi urmărită şi
neurmărită, paţachina asta oricum îşi face de
cap, iar nouă ne dă bătăi de cap, ceea ce nu ne
convine şi nici nu merităm. Acum s-a apucat să-şi
mai clocească şi moştenitori, va să zică să fim
nevoiţi să alergăm în mai multe direcţii, să
ameţim complet căutând ceva ce n-o să găsim
niciodată.
Vă mulţumesc pentru colaborare, mi-a
făcut o reală plăcere să lucrez cu dumneavoastră
şi să mai aflu şi eu, astfel, câte ceva (banale
secrete de stat). Sper să nu plângeţi dacă s(t)atul
Maltezi va fi ras de pe hartă şi din memoria
colectivă, cât de curând. Veţi asista la lucruri
interesante, vă asigur, ceea ce pentru
dumneavoastră, scriitorii, e mană cerească, mai
ales dacă vă aflaţi în pană de inspiraţie creativă.
Vă salut şi vă las mască (sau mascaţi, cum vă
place; nu măscăriţi, că de măscărit v-a măscărit
destul Marinică),
Loricuţa, fostă secretară (sanchi!), alias
piropopircăliţa sub acoperire, ofiţer activ CIA.
(Loredana)
Tovarăşa secretară, află că o să fii secretară
câte secole vreau eu, adică până te dau afară şi n-a
venit vremea aia, că dintr-o funcţie ca asta nu
pleci când vrei tu! Şi nu mă saluţi şi nu mă laşi
mască, n-ai cum, trebuie să mai vreau şi eu. Şi eu,
de-al naibii, uite că nu mă las nici salutat, nici
mascat! Ştiam că eşti ofiţer hiperactiv al
Controlului Indivizilor Autonomi, că ajunsesem
prea liberi şi autonomi, mult mai mult chiar decât
visează băieţii din Harcov. Şi trebuia să ne
urmărească cineva şi să ne dea la cap, pentru că
devenisem un exemplu prea toxic pentru cei care
ne cunoşteau şi puteau să se molipsească. Ceea ce
n-ai putut să împiedici.
Dar cea mai mare diversiune pe care ai

încercat să ne-o vâri în cap e aceea că tu ai fi
piropopircăliţa. Ai vrea tu! Ai vrea tu să ajungi
vedetă internaţională pe spinarea unei fiinţe
eterice, care se ascunde aşa de bine că nu ştie
nimeni ce să mai creadă. Şi ai speculat deruta
noastră şi ne-ai băgat sub nas ideea că tu ai fi
marea piropopircăliţă. Să ştii că nu eşti, că suntem
noi derutaţi, dar nu suntem proşti, că văd că ai
început să-l plagiezi pe Marinică şi nu-i frumos.
Vrei o bombă? Ia bomba: cred că pentru
substituirea asta de identitate, pe care te anunţ că
ai ratat-o, chiar o să te dau afară. Şi-o să te trec la
munca de teren, adică te fac reporter special, ăla
care numără dumicaţii, bărfele şi paharele goale
de la sindrofiile post-artistice la care s-au cam
dedulcit scriitorii noştri de Bărăgan. Să ştim şi noi
ce mai fac şi ce mai gândesc aceşti îmbuibaţi ai
noilor vremuri burghezo-moşiereşti, că ei se vaită
că n-au nici după ce bea apă, că nu-i citeşte
nimeni, că nevestele-i caută seară de seară în
sacoşe, sperând să dea de bani sau măcar de puţine
legume, nu de metafore şi poveşti pe care nu le
crede nimeni; dar cred că se vaită doar aşa, să
impresioneze asistenţa şi s-o umple de lacrimi şi
după aia să scoată un profit pe care nici la jocurile
de noroc piramidale n-ai visa să-l ai.
Aşa că scoate-ţi din minte ideea că ai fi
altcineva, eşti doar ceea ce semnezi şi nici atunci
în totalitate, şi vezi că eşti la un pas de a intra şi tu
într-o splendidă tulburare de personalitate
narcisică, aşa cum a păţit-o un prieten de-al nostru
din antichitatea imediată şi nu mai reuşeşte să iasă
de acolo. Sau nu mai vrea, e treaba lui.
Dragă Loredana (vezi că e limbaj oficial),
tentativa ta a eşuat datorită vigilenţei nedormite a
(continuare în pag. 12)

(urmare din pag 11)

spiritului românesc, acesta, de spiritul românesc
vorbesc aici, ştiindu-se că termină tot ce începe,
nu scapă nimic.
Treci la treabă! Să tragem concluzii, nu ţuici
sau aghioase! Că s-a plictisit lumea. (Dobre)
Ştiam eu că mă pot baza pe
dumneavoastră, stimabile! Dragă Gheorghe (tot
limbaj oficial!), nu e cazul să vă alarmaţi ori să
vă înfoiaţi. M-am alintat şi eu niţel, am vrut, va să
zică, să aflu cam cât de necesară şi insuficientă
vă este persoana mea pe lângă redacţie (precum
lighioana pe lângă casa omului şi piropopircăliţa
pe lângă stâna lui Florin). În rest, treaba cu
număratul dumicaţilor mi se pare oarecum mai
elegantă şi aducătoare de beneficii decât cea cu
alergatul piropopircăliţei. Că eu tot m-am
plictisit de eterica asta de care ziceţi. Eterică
înseamnă isterică, nu? Sau poate eterică vine de
la gruparea „Eteria”, şi atunci se schimbă
piropopircăliţa. Dar vedeţi, domnule, că a mai
fost unul, Tudor Vladimirescu, care a păţit-o urât
de tot de la „etericii” lui. Să învăţăm, aşadar, din
istorie! Cât despre mine, nu mă deranjează să
lucrez în continuare sub acoperire, fie şi la
sindrofiile de care ziceţi. Acolo e chiar mai

Citesc cu bucurie revista pe care o consider
excelentă şi o numesc direct ”textuală”.
Oaia Literară este o revistă cu texte remarcabile şi
memorabile. Mi s-a întâmplat să trec direct la Oaia
literară, mai fusesem la oi, şi analizând mai atent
grafica, am dat peste ceeace se numește umor
involuntar. O Aia literară reiese din analiza atentă a
genericului. Dar ce o aia, ce substantiv prin
articularea pronumelui demonstrativ în forma lui
colocvială…
Ce mai e şi Aia, ce mai e cu oaia?
Sigur, la prima vista, cum ar fi proba de citire a
notelor muzicale, râzi cu poftă, la a doua, descoperi
substanța ironico-umoristică și când ieşi din (F)oaie,
te apucă melancolia, sentiment nedefinit, un amestec
de bucurie şi tristețe ca fost paznic de gâste şi de miei
în îndepărtata copilărie.
O întâmplare de demult m-a săgetat ca un junghi
adânc, nu în spate, ci chiar în locul unde se zice că s-ar
afla sufletul omului.
Aveam câțiva anișori, locuim pe uliță Pârnod, în
casa părintească, ori la bunicii, unde crescuse tatăl
meu, la Ghiță Tache, om înstărit, cu oi multe, fost
primar liberal, cu o anume demnitate țărănească.
Acolo găseam cerneala mov într-o sticluță ceva mai
mare decât cea de penicilină, era o sărbătoare să mă
lase s-o deschid și să scriu tema pentru acasă.
Primeam învoiere pentrucă mergeam să păzesc mieii,
bunica Biţa îmbătrânise, se îndoise rău, nu-i mai putea
stăpâni. Luasem și mieii noștri, îi amestecasem cu ai
bunicului și mergeam pe altă margine a satului, unde
nu aveam însă cu cine să mă joc. Erau doar copiii lui
Mușat Vlăducă, Ţigănuş, unul de vreo doi metri,
somnambul de meserie, cel care, de cum dădea bruma
se aşeza cu spatele în sobă, înfășurat în plapumă, nu-i
mai trebuia nimic. Poate din acest motiv, copiii lui și ai
Anicăi semănau toți cu unul Sandu Fusaru, avea
cârciuma în centrul satului, Sandu avea o înfăţisare de
sperietoare de ciori și, în afara de Anica, aflată acolo
zilnic, nu cred că s-ar fi uitat altcineva la el.
Sperietoarea s-a dovedit prolifică și producţia de
copii, câte unul pe an, a ajuns la patru, până a prins-o
bărbatul ei și, după o bătaie cumplită, rodirea copiilor

simplu. Că, sub efectul unui pahar, unei sticle/
damigene sau ce alt recipient o mai fi şi s-o mai
goli, omul se dezbracă de tot ce are (şi de maiou şi
de… caracter), leagă prietenii şi se dezleagă la
limbă, spre folosul anchetatorilor în exerciţiul
funcţiunii. Aşadar, aşadar… vă mulţumesc,
stimate redactor-şef pentru noua avansare afară
din birou şi vă doresc din inimă (partidului!)
urarea noastră tradiţională: astă bucurie, şi la
voi să fie! Măi să fie! (Loredana)
Adică n-aţi renunţat la secesiune şi la datul
meu afară? Războiul rămâne deschis şi indecis.
Dar să nu cad din nou în plasa împrumutată de
Loredana de la băieţii-mai-specialişti-ca-noi-înmanipulare, să mă dezmeticesc şi să merg mai
departe. Că drumul e pe final, chiar dacă aţi vrea
să fie mai lung.
Toţi participanţii la anchetă au intrat în ea cu
un interes ascuns (să publice, bineînţeles şi să
ocupe un loc mai în faţă în ierarhia internă),
urmând să îl atingă înainte să ajungem noi la
concluzii. Ceea ce au şi făcut, durându-i fix în cot
de rezultatele anchetei noastre. Aşa că nu se poate
pune bază pe nici o intervenţie, bag seama că nici
măcar pe bunăcredinţa proaspăt avansatei din

s-a întrerupt brusc.
Nu-mi plăcea să mă joc cu ei, poate și pentrucă
aflasem povestea și mă gândem că asta s-ar putea
întâmpla oricui şi n-aș fi aceptat în ruptul capului să
fiu al altcuiva, eram şi am rămas ăla mic şi negru al lui
Pârnod.
Aşa se face că într-una din zile mi-am ales mieii și
am plecat acasă, unde era raiul jocurilor pe marginea
dinspre Macovei, unde-i găseam pe Miron şi Traian a
lui Bălănică, pe Vasile a lui Ţurlă, pe Ionel, Miron și pe
Gogu ai lui Grigoriţă…
Bunica Biţa m-a rugat să nu plec.
-Nu mă simt prea bine maică, şi Vasilică a plecat la
câmp cu Ghiţă, stai maică, hai, stai, uite, până vii, tai
un pui şi-ți fac tocană…
Argumente culinare lipsite de valoare, mi-am luat
mieii şi am plecat acasă, am fluierat la prieteni şi mam dus cu ei la puțul lui Oașă în capul pogoanelor,
unde încingeam poarca sărită, laptele gros la un
salcâm gros din capul viei.
M-am jucat ca niciodată, bucuros nevoie mare,
când am ajuns acasă mama statea la mașina de cusut și
plângea încetişor.
-Ce e mamă, ce s-a întamplat?
-A murit mătamare, i s-a făcut rău, a căzut cu fața în
jos, când a venit Vasilică de la câmp era rece. A murit
maică, fără lumânare…
Am ieșit în curte, eram ca pe o altă lume, mi-am
asumat toată vina morții bătrânei, de care nu am scăpat
nici acum când scriu, ca să mai stric din cheful celor
care cred ca Oaia Literară e o revistă doar veselă.
Textele, subtextele, pauzele textuale dau un farmec
aparte lecturii, alături de aspectul de viață autentică,
trăită, însușită de toți cei care au curajul să scrie și să
publice aici.
Sigur, oaia e veselă, dar poate fi și tristă, e o oaie
foarte complicată, o oaie adevărată, din care a izvorât
Miorița și cărțile excepţionale ale confratelui
Alexandru Bulandra, la prima vista e veselia, dar câte
sentimente răscoleşte această foaie literară în sufletul
nostru de copii dezrădăcinați, legați cu atâtea fire de
coada oii și de gingășia mielului, plecaţi în toată
lumea, după cum ne-a fost scrisă transhumanța vieții..

redacţie nu se mai poate conta. Am rămas singur!
Ba nu, am plecat şi eu, doar vă dau impresia că aş
mai fi prin preajmă şi m-ar interesa ceva legat de
subiectul dezbătut cu atâta pasiune până acum.
Mă declar învins de structuri, de orice fel de
structuri.
Ceva tot mai spun:
Dacă stâna lui Florin există, există şi
piropopircăliţa, nu poţi să-i separi. Şi puii Lori,
Gică şi Nicostel vor amplifica negreşit faima
acestor locuri, am încredere-n ei. Oricum, am
reuşit un experiment: am trăit în acelaşi timp în
realitate şi literatură, produsă chiar de realitate, de
nu s-a mai ştiut care-i una şi care este cealaltă.
Nici nu contează. (Dobre)
EPILOG
Dacă am şti vreodată când trăim în realitate şi
când în imaginaţie, dacă le-am separa
întotdeauna, ne-am trezi prea repede din visul
acesta frumos, care se cheamă viaţă. Şi dintr-un
vis frumos nimeni nu prea vrea să se trezească.
„Restul e tăcere…” (Loredana)
Gheorghe DOBRE &
Florentina Loredana DALIAN
01-09 aprilie 2013

Dragi redactori şi cititori ai Oii literare, vă asigur
că am râs cu lacrimi la prima vista, dar, iată ce am păţit
la o citire mai atentă a textelor si mi-am amintit:
Ah, râsu-plânsu şi câte nu mi-au trecut prin suflet
citind mai întâi Oaia Literară si apoi Helisul nostru
drag, care adapostește şi această (f)oaie, demnă de
toată isprava literară, o adunare de texte remarcabile şi
memorabile.
Aurel Anghel,
Buzău,
29 martie 2013, orele 14,32.
Nota redacţiei: Îl anunţăm pe scumpul nostru
prieten, adică măi nene Anghele, că nu e vorba de nici
un umor involuntar. E foarte voluntar, că noi am
îndepărtat puţin pe O de aia, ca să poată aluneca
trimiterile şi în alte direcţii. La Oaia literară nimic nu
e la întâmplare, totul e controlat, cât de miraţi aţi fi de
afirmaţia noastră. Sclavagismul cultivat de Dobre în
Helis s-a transmis şi la oaie, că tot el o face.

Am citit în numărul din februarie al revistei
„Constelaţii diamantine”, revistă pe care o
primesc pe net prim amabilitatea doamnei Doina
Drăguţ, un articol destul de consistent despre
poezia japoneză, mai exact despre haiku, scris de
poetul şi prozatorul Valentin Nicoliţov. Fac de la
început o precizare importantă şi anume aceea că
rândurile ce urmează nu au o legătură de
consecinţă cu acest articol decât în măsura în care
mi-a fost declanşată o mai veche dorinţă, aceea de
a mă exprima cu privire la „modelul japonez” şi o
să mă explic şi de ce.
Trebuie să-mi recunosc trăirile faţă de poezia
japoneză ca fiind amestecate, într-o tulbureală
pozitivă, căci şi tulburelile îşi au rostul lor. În
tinereţe am fost îndrăgostit de haiku, fără să ştiu
cu adevărat de ce. Adevărul este că iubeam aşa
cum o iubeşte un cititor de basm pe IleanaCosânzeana, în sensul unei imagini pe care ţi-o
construieşti singur şi nu al unei fotografii
explicite. Recunosc acum că eram atras de
fabulosul unui alt mod de a privi lumea, de
credinţele şi de filosofiile orientale, mai mult
decât de poezia în sine, poezie pe care o
cunoşteam fragmentar şi aproape nimic despre
teoria ce o însoţeşte tot timpul. Faptul că nu
intrasem în fundamentele teoretice ale modelului
liric japonez se explică prin aversiunea pe care o
aveam atunci şi pe care o am şi acum cu privire la
orice îngrădire a libertăţii de expresie poetică. Nu
puteam să înţeleg cum poţi face poezie
impunându-ţi de la început (chiar şi acest
„început” este relativ) o structură intimă a
scriiturii asemănătoare cu un lanţ ce te ţine legat
de un par! Să mă ierte „scriitorii de haiku”, dar
pentru mine nu există cuvinte aşa-zise
„anotimpice”. „Iarba” nu este numai primăvară şi
„cocorii” numai toamnă, aşa cum „frunza de
nufăr” nu este numai lacul, „greierele” numai
câmpul şi „luna” numai noaptea. Sigur că eu aici
exagerez cu bună ştiinţă. În fapt, nu fac altceva
decât să amplific coordonatele obligatorii
exprimate astfel prin 2001 de Florin Vasiliu: „ce,
unde şi când”. Aceste trei elemente sunt preluate
probabil după Keneth Yasuda, un teoretician al
poeziei japoneze, dar care japonez fiind privea
mult mai degajat lucrurile.
Nu vreau să intru în discuţii tehnice despre
haiku pentru că nu sunt eu cel mai potrivit. Însă,
despre poezia care se ascunde sub această haină
pot să-mi dau cu părerea, chiar dacă şi în această
privinţă pot exista discuţii referitoare la
legitimitate, discuţii pe care le accept cu tot
dragul. Nichita scrie un haiku superb, care are
totuşi un singur cusur, acela că nu este haiku, ci
doar poezie pură: „Întunecând
întunericul,/iată/porţile luminii!” Nu ştiu ce a
gândit poetul Nichita Stănescu, dar ştiu că după
această experienţă, încercările în această direcţie
(„încercări” geniale!) au purtat un titlu sugestiv:
„În spirit de haiku”. Transcriu aici un singur
exemplu, absolut suficient: „Dacă timpul ar avea
frunze,/ce toamnă!”
Despărţirea mea de haiku a intervenit în
momentul în care am descoperit că nu am voie
(sau aşa am înţeles eu) să folosesc în cele 5/7/5
silabe nici o metaforă. Că trebuie să urzesc şi nu
să ţes, aşa cum frumos spunea Manuela Miga întrun text despre poezia japoneză. Purtam în urmă

cu 10-15 ani nenumărate discuţii cu poetul şi
prietenul Şerban Codrin, cel care a venit spre
haiku din mijlocul Poeziei. Ca să fiu mai exact voi
folosi (aici am voie!) comparaţia cu un lup de
mare, călit în furtunile din Pacific şi care vrea săşi plimbe iubita într-o bărcuţă pe Herăstrău. Aşa
am privit tot timpul experienţa lui Şerban Codrin
în spaţiul poeziei japoneze. Din această
perspectivă, gândeam atunci, lucru pe care i l-am
spus de foarte multe ori, că aplecarea sa pasională
peste formele fragilei (în aparenţă) lirici nipone
este o irosire fără seamăn. Discuţiile noastre
oricât ar fi fost de subliminale, nu au avut nici un
rezultat, adică eu nu m-am apucat de haiku şi nici
el nu s-a oprit. Astăzi cred că aşa trebuia să fie
pentru amândoi.
Şerban Codrin nu este un poet oarecare, oricât
aş vrea eu (ca avocat al diavolului) sau altcineva,
să demonstrăm asta. Codrin are statura marilor
poeţi, conştienţi dar şi orgolioşi în propria lor
valoare, pe care nu-i poţi opri să ducă până la
capăt şi până în ultimul amănunt un proiect literar.
El are marele avantaj că îşi construieşte catedrala
cuvintelor fiind în acelaşi timp şi arhitect şi zidar
şi vitralist (fabulez!), salahor sau cioplitor de
strană. Sigur, faptul că mai apoi se aşează pe sine
pe toate icoanele catapetesmei, poate fi
interpretat ca un semn al smintelii, numai că
întrebaţi în jur; câţi dintre noi nu ne dorim asta,
fără să avem până la urmă curajul să o facem!
Şi aici mă întorc la haiku, formulând o sentinţă
pentru că nu mai am timp să aştept şi pe care mi-o
asum în totalitate: astăzi, la peste 10 ani de când
Şerban Codrin nu mai scrie poezie japoneză, spun
că aceasta există (dacă există!) în spaţiul spiritual
al limbii române pentru că a scris-o el! Ştiu ce o să
spuneţi şi (mă iertaţi) nu mă interesează! Ani
buni, Codrin m-a forţat să citesc cam tot ce se
publica, de la reviste de haiku şi „şcoli de renga”,
până la foi volante, broşuri, cărţi şi antologii. Nu
am găsit mare lucru. Acolo unde a fost altfel, era
vorba de poezie pur şi simplu. Şerban Codrin nu a
îmbrăcat numai haina misterioasă a poeziei
nipone, haină de care nici măcar nu avea nevoie
ca să intre la balul poeţilor, dar s-a aşezat
înlăuntrul ei cu toată forţa şi talentul poetului pur
şi simplu. La sfârşitul unui interviu din 2001,
Codrin spunea sintetic, scutindu-mă pe mine de
multe cuvinte: „Cred că aceşti 10 ani de poezie
haiku în România nu reprezintă chiar nimic:
adevăraţii poeţi, cei care s-au aplecat cu
umilinţă, respect şi candoare asupra micului
poem exotic, au învăţat lecţia aspră de a nu
confunda arta prestidigitaţiei, a circului cu arta
poeziei”.
Mă întorc la haiku şi la existenţa unui „lanţ” ce
îngrădeşte „mişcarea”. Acest lucru nu se referă la
forma fixă, care oricât de fixă ar fi poate fi
abordabilă, ci la o rezonanţă pe care occidentalul
nu o re-simte. Pentru a putea intra, precum cutia
unei viori, în vibraţia impusă de puţinele corzi, îţi
trebuie corpul spiritual al unui oriental şi încă al
unuia izolat pe o insulă, unde simplitatea este o
virtute morfologică. Piatra care gândeşte în
mijlocul unui ocean de nisip, pe malurile căruia
doi cireşi îşi leapădă florile într-un gest de
sinucidere creatoare, nu reprezintă mai nimic
pentru un european. La fel se petrec lucrurile şi în
cazul cuvintelor, silabelor şi sunetelor. Nu putem

face abstracţie de faptul că ceea ce numim noi
silabe este o translaţie a ideogramelor „kanji” din
alfabetul „hiragana”; că structura 5/7/5 era iniţial
5/7/7, în formele poetice katauta, sedoka sau
choka şi mai târziu chiar 7/7/5, că japonezii înşişi
acceptă un număr mai mic sau mai mare de silabe
(în general de la 14, la 30!) pentru un haiku,
considerând, aşa cum este şi firesc, că nu
calapodul este poezia…. şi aşa mai departe. Să
mai spunem că scrierea se face în mod tradiţional
într-un singur vers, caligrafiat vertical. Apoi, una
este cuvântul şi altceva ideograma. Chiar dacă ele
nu sunt decât semne, sensurile lor au civilizaţii
proprii, inconfundabile.
Toate acestea mă fac pe mine să cred că oricâtă
zbatere ar exista pentru respectarea principiilor
poeziei japoneze, ceea ce scriem noi este altceva!
Absolut altceva! Ceea ce nu înseamnă că nu
trebuie să o facem. Singura condiţie rămâne cea a
poeziei, dar să nu mă întrebaţi cine stabileşte dacă
este sau nu este, căci nici acest răspuns nu îl
cunosc.
Voi face din nou apel la numele lui Şerban
Codrin ca să spun că atunci când îi citesc poemele
de inspiraţie japoneză eu îi receptez (dacă pot!)
starea de graţie, fără să număr nici o clipă silabele.
Multă vreme nici nu ştiam cum se numesc
celelalte, iar haiku-ul nu era altceva decât un
simbol. Cu atât mai mare este meritul poetului
Şerban Codrin cu cât sunt tot mai convins de
faptul că el nu a scris poezie japoneză, ci Poezie,
pe coordonatele întâmplătoare şi relative ale unei
forme fixe atât de restrictive încât mie unul îmi
produce frică. Şi ca lucrurile să fie clare până la
sfârşit, mă voi deconspira în ceea ce priveşte
această teamă transformată în neputinţă. Prin anul
1998 sau 99 am finalizat un mic volumaş de
poezie haiku, credeam eu. Am rugat o prietenă,
excelentă traducătoare şi am făcut pentru fiecare o
variantă în franceză. Nu mă întrebaţi de ce, pentru
că nu ştiu, aşa am considerat atunci. Am lucrat
împreună şi rezultatul a fost groaznic! Nu pentru
că traducerile nu erau reuşite, ci pentru că ele nu
copiau în altă limbă micropoemele pe care eu le
credeam haiku-uri, ci le .. continuau! Apoi, nu
fusesem în stare să renunţ la stilistică şi
metaforele erau la loc de cinste. Cartea nu a ajuns
niciodată la tipar. După doi ani, am reluat textele
într-o abordare absolut liberă, ba chiar mai liberă
decât am avut intenţia. Astfel a apărut „Elixirul
perfect la roşu”, o carte pentru o altfel de
alchimie, unde în mod voit am încercat să elimin
verbele, mişcarea, şi unde o mare parte dintre
titluri nu-mi aparţin, ele fiind pur şi simplu
codificările curente ale alchimiştilor medievali.
În definitiv, poezia este opera unor alchimişti, atât
în comportamentul de frumoşi nebuni ai marilor
iluzii, cât şi în rezultatul concret al zbaterii lor. O
să exemplific aici cu un fel de „piatră filosofală”,
picătură dintr-o esenţă rară, pe care „alchimistul”
Odysseus Elitis reuşeşte să o descopere
amestecând în eprubetele fragile cuvintele simple
şi concrete: albastru, Dumnezeu, a vedea, a
cheltui. Rezultatul este chiar aur, aur curat de 24
de carate, foarte asemănător (ar spune unii) cu un
haiku: „O, Doamne!/ Cât albastru cheltuieşti/ Ca
să nu te vedem!”
Mai departe este imposibil de ajuns!
Dan ELIAS

Iniţiativa aceasta a Ministerului Educaţiei mi se
pare a fi una dintre puţinele bune din ultimii ani. Deşi
„şcoala altfel” n-ar trebui să se reducă la o săptămână
pe semestru, ci să fie completată cu orele de dirigenţie
de pe parcursul anului. La unele clase/ şcoli, chiar se
petrece aceasta, din câte ştiu. La altele… nu prea, dar
asta-i altă poveste.
Şi anul acesta, am fost invitată la Licelul
Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia, împreună
cu scriitorul şi profesorul (Istorie) Vasile Radu. La
iniţiativa şi sub atenta supraveghere a doamnelor
profesoare Theodora Vild (Religie si Consilier pentru
proiecte si programe educative) şi Mariana Tărăcilă
(Limba Latină), elevii claselor a X-a B (diriginte prof.
Simona Turcu – Engleză), a X-a C (diriginte prof.
Theodora Vild) şi a XI-a B (diriginte prof. Mariana
Tărăcilă) au avut un dialog interesant cu cei doi
scriitori invitaţi. Deşi mai timizi la început (cum era şi
firesc), tinerii au căpătat curaj să comunice, pe
parcurs. Un merit deosebit l-a avut profesorul Vasile
Radu care, de data aceasta invitat în calitate de scriitor,
datorită bogatei sale experienţe pedagogice, a reuşit
să-i implice în dialog pe cât mai mulţi. Am aflat astfel
că există şi elevi cu preocupări literare (adică scriu
poezie, scenariu de film, etc.), că citesc atât în format
clasic (pe hârtie), cât şi electronic. Că, unii dintre ei,
chiar cumpără cărţi. Eu am simţit că întâlnirea a fost
benefică de ambele părţi, cei tineri aflând răspuns la
unele mirări, adulţii luându-şi porţia de energie şi
tinereţe de la cei care debordează de ea. Dialogul mi sa părut că a curs mai bine, parcă, decât alte dăţi, elevii
păreau fireşti, interesaţi de cele discutate. M-am

bucurat. Pe mulţi, şcoala îi plictiseşte (să fim sinceri,
şi pe noi ne-a plictisit!); n-aş fi vrut să fiu un alt motiv
al plictiselii lor. Neinspirată, am luat la mine doar
câteva volume, pe care le-am împărţit (cu strângere de
inimă, că dau numai unora, deşi cărţile mele se află şi
la Biblioteca şcolii), celor care fuseseră mai activi
(inclusiv unui domn student la Facultatea de Istorie,
fost elev al liceului). Nu mică mi-a fost surpriza când
am văzut mai multe mâini ridicate şi am auzit voci
care exclamau: „Şi mie, şi mie!” Sincer, mi s-a pus un
nod în gât. Nu împărţeam bomboane sau jucării, ci
cărţi. Am hotărât pe loc ce aveam de făcut: i-am
anunţat să se treacă pe o listă la doamna Tărăcilă toţi
aceia care doresc o carte de la mine. Până am ieşit din
clasă, deja predaseră lista doamnei profesoare. Vreo
15 nume erau scrise pe ea. Le-am trimis cărţile, cu
dedicaţii. Să mai spună cineva că tinerii noştri nu sunt
atraşi de lectură! Eu rămân la părerea că pot fi atraşi
către orice, cu condiţia să le stârneşti interesul şi să le
vorbeşti pre limba lor, nu pe cea a dinozaurilor. A!
uitasem un amănunt. La început, nu pricepuseră că le
voi oferi cărţile gratuit, astfel că una dintre eleve m-a
întrebat dacă se poate să aducă banii în ziua
următoare. Aşadar, erau dispuşi să plătească – fie şi în
avans! - pentru cărţi, să-şi dea bănuţul de covrig,
pentru a citi. Oricum nu prea obişnuiesc eu să-mi vând
cărţile, dar să le vând unor elevi nu cred că aş face-o
nici dacă aş fi muritoare de foame. Chiar dacă ei sunt
obişnuiţi să plătească (ştiu din experienţa de părinte)
manuale şi culegeri peste culegeri. Educaţia, până la
un anumit nivel, TREBUIE să fie şi să rămână
gratuită! Ba încă tinerii ar trebui răsplătiţi ca să

Comuna Răduleşti (cunoscută drept Brazii în
perioada 1960 – 2011) este situată la extremitatea de
NV a judeţului Ialomiţa, pe malul drept al râului
Prahova. Şcoala şi biserica au fost construite în anul
1782 de Costache Rădulescu-Filitis şi refăcute
ulterior (1831 şi 1946). În curtea bisericii –
monument arhitectural, cu pictură în stil bizantin –
se află pietrele funerare ale foştilor proprietari de
aici, care făceau parte din familia Filitis. Istoria
şcolii din localitate începe cu momentul în care
Costache Rădulescu-Filitis ridică pe proprietatea sa,
în curtea morii, o clădire cu două săli de clasă unde
copiii puteau învăţa să citească, să scrie şi să
socotească.1) (Cam asta făceau oamenii bogaţi
înainte, se străduiau să ridice poporul. Astăzi,
bogătanii şi politicienii se căznesc să dărâme ceea ce
înaintaşii lor au construit. Unii s-au străduit să-i
lumineze, ăştilalţi se dau de ceasul morţii să-i
îndobitocească. Şi presupun că nici măcar n-au
coşmaruri. Bravos, naţiune! V-aţi făcut „speech”-ul
pentru Judecata de apoi?).
La şcoala din Răduleşti, au poposit, în 04 aprilie
2013, şi invitaţii scriitori din „Zodia Helis”: Nicolae
Teoharie, Marian Stefan, Dan Elias, Gheorghe
Dobre, Florentina Loredana Dalian şi Florin
Ciocea, cu ocazia săptămânii „altfel” din şcoli.
Mulţumim pentru invitaţie doamnei Director
Luminiţa Anghel, cât şi pentru buna organizare (sâc,
domnu' Marian Ştefan!) şi primirea calduroasă (la
propriu şi la figurat. Sper că n-aţi cheltuit raţia de
lemne pe jumătate de an, pentru confortul nostru,
doamna Directoare; mie, o friguroasă, tare mi-a
plăcut căldura din şcoală).
Încă de la intrare, ne-a întâmpinat un pici care nea invitat, zâmbind şi cu gesturi amabile,
deschizându-ne uşa. Mă întrebam de când o fi stat,
bietul copil, afară, în frig, să ne aştepte pe noi, având
în vedere că am întârziat vreo 7 minute
„regulamentare”. Elevul din uşă mi-a amintit de
mine, elevă (pionieră!), aşteptând delegaţia chineză
în curtea C.A.P-ului din Munteni-Buzău, cu
emblema „înfrăţirea româno-chineză”. Ciuenlaii
cam întârziaseră, nouă ne era frig şi ne cam
plictiseam aşteptându-i aliniaţi în poziţie de drepţi,
fără să avem voie să mişcăm în front. Când s-au

arătat, într-un final, păreau că nu se mai termină,
semănau cu un sir de furnici, toţi în uniforme kaki, cu
zâmbete largi pe figuri – nu ştiu dacă erau ale lor sau
erau contrafăcute, nu m-am priceput niciodată să
descifrez mimica asiatică. Trebuia să „îl fac pionier”
(adică să-l strâng de gât cu cravata roşie cu tricolor pe
margine) pe şeful delegaţiei chineze şi, totodată, să-i
dau şi un buchet de flori. De atâta aşteptare, mi s-au
cam încurcat misiunile-n cap. Dar pas de află care-i
şeful, între atâtea exemplare trase la xerox.
Dintotdeauna am fost tare la logică, aşa că am decis
că-i momentul să o pun în funcţiune: şeful nu putea să
fie decât primul din şirul de furnici cu ochi oblici.
Doar că nimeni n-a dat doi bani pe logica mea. Primul
s-a dovedit a fi un fel de gardă a şefului. Astfel că,
după ce m-a privit speriat crezând că atentez cu
ştreangul la viaţa lui, prinzându-se că atentatul era o
chestie aşa, cam onorantă, mi-a făcut semn către al
doilea exemplar din rând. De emoţie şi de ciudă că
misiunea fusese ratată pe jumătate, i-am smuls ăluia
cravata cu năduf, am reuşit să i-o plasez şefului în
mână, străduindu-mă, apoi, fără succes, să-i înod
buchetul de flori la gât. Nici măcar atunci nu le-a
dispărut zâmbetul, dimpotrivă. N-am văzut naţie mai
zâmbăreaţă! Dar mă întreb şi acum: chiar or fi fost
zâmbetele lor?
Întâlnirea (cu helisienii, nu cu ciuenlaii) a decurs
într-o atmosferă destinsă şi deosebit de plăcută.
Istoricul Marian Ştefan, o mai veche cunoştinţă a
„răduleştilor”, ca şi Dan Elias, de asemenea, ne-a
făcut fiecăruia câte o prezentare. Dacă, cu altă ocazie,
m-a numit sarea şi piperul (va să zică, m-a făcut cu ou
şi cu oţet), de data asta m-a numit căprioară. Motiv
pentru Dan Elias, din stânga mea, să-mi şoptească:
„Să vezi că pe mine mă face lup!” Elevii, şi chiar
adulţii prezenţi, au pus întrebări, cărora noi ne-am
străduit să le răspundem, am citit texte pentru copii,
iar la final, elevul Mihai Barbu, care ne-a mărturisit
că scrie, a citit un text de proză foarte frumos şi bine
scris, pentru vârsta lui.

studieze şi să citească. Când vom pricepe cu toţii
aceasta, poate vom avea şansa să îndreptăm cocoaşa
acestui popor.
După întâlnire, câţiva tineri din clasa a X-a C ,
coordonaţi de prof. Theodora Vild, mi-au luat un
interviu care va fi publicat în revista şcolii – „Nota
zece” – şi transmis la Radio Campus. Îi felicit din
suflet pe tinerii care au astfel de preocupări, pe
profesorii lor coordonatori şi le mulţumesc tuturor
pentru prezenţa agreabilă de la întâlnirea noastră,
pentru eroismul cu care au rezistat două ore, după ce,
mai înainte, avuseseră oră de dans. Felicitări şi
doamnei Director Adriana Dumitru, pentru
implicarea în a oferi elevilor o şcoală… şi altfel.
Am încheiat cu povestea (adevărată!) pe care le-o
mai spusesem altor colegi de-ai lor, pentru a-i ajuta să
tragă învăţămintele de rigoare din ea: să-şi urmeze
talentul oricare ar fi, să aibă încredere în ei şi să nu stea
departe de artă, fie şi numai ca spectatori. Redau mai
jos povestea, pentru frumuseţea mesajului:
Era un copil, căruia îi plăcea mult să cânte. Şi câta
tot timpul: acasă, pe stradă, în pauze, la şcoală.
Odată, învăţătoarea lui s-a enervat şi l-a sfătuit să
înceteze cântatul, întrucât are o voce de măgar
răguşit. Degeaba a încercat el cu argumente să o
convingă că îşi doreşte mult să ajungă solist, ea s-a
străduit să îl determine să creadă că e total lipsit de
talent. Copilul s-a dus trist acasă şi i-a povestit mamei
lui cele întâmplate. Mama l-a încurajat, sfătuindu-l să
cânte în continuare, spunând că, pentru ea, vocea lui
este cea mai frumoasă din lume. De la vârsta de 16
ani, a început să ia lecţii de muzică, împreună cu
profesori buni, ajungând, astfel, după un timp, tenor
celebru, cântând pe marile scene ale lumii. Numele
acelui copil era… Enrico Caruso.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 03 aprilie 2013

De altfel, în mapa de prezentare care ne-a fost
oferită fiecăruia, am găsit versuri şi desene ale
elevilor din Răduleşti, elevi talentaţi şi cu preocupări
artistice, pe care dascălii lor îi ajută şi încurajează.
Bravo şi unora şi altora!
Îi felicit pe copiii care au rezistat o oră şi jumătate
(în afară de timpul de aşteptare) şi păreau că ar mai fi
stat cu noi, şi noi cu ei, dar n-am dorit să-i obosim,
ştiind bine cum se aşteaptă, de regulă, pauza, după 50
de minute de „lecţii”. (Nu doar de către copii; am
predat la adulţi nişte cursuri de engleză, iar de prin
minutul 45 începea foiala şi unii mai îndrăzneţi
„şopteau”, destul de tare cât să-i aud: teacher,
break!).
Evenimentul a fost înregistrat, în vederea
difuzării, de televiziunea locală din Fierbinţi –
IMPULS (realizator: ing. Constantin Florian, fost
primar al Fierbinţilor, va să zică primarul celor
fierbinţi).
Mulţumim doamnei Luminiţa Anghel,
doamnelor şi domnilor care şi-au dat silinţa ca noi să
ne simţim bine, inclusiv la agapa de la sfârşitul
întâlnirii, precum şi copiilor care ne-au ajutat să
plecăm de acolo mai bogaţi. Mai bogaţi sufleteşte şi
chiar… intelectual, având în vedere că, aşa cum
spune prietenul nostru Teoharie, noi, adulţii avem de
învăţat de la copii. Înainte era invers, susţine domnia
sa, dar acum lucrurile s-au inversat. Îmi permit şi eu
să adaptez un proverb cunoscut, mergând pe aceeaşi
idee: Cine n-are copii, să şi-i cumpere!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 04 aprilie 2013
1)
Informaţiile despre Răduleşti le-am preluat din pliantul care ne-a
fost pus la dispoziţie tuturor invitaţilor.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la
încheierea celui de-al doilea război balcanic şi de la
desfăşurarea Conferinţei de Pace de la Bucureşti,
evenimente în care România a fost implicată şi în
urma cărora nu doar şi-a extins teritoriul, prin
alipirea Cadrilaterului, ci a câştigat şi un enorm
prestigiu în lumea diplomatică a epocii.
Participarea românească la rezolvarea chestiunii
balcanice s-a bucurat de interesul istoriografiei
române chiar din perioada imediat următoare
evenimentelor, istorici şi scriitori precum Nicolae
Iorga1, Mihail Sadoveanu2, Alexandru LascarovMoldovanu3 ş.a., unii dintre ei participanţi la
campania militară, dedicând anumite studii sau
memorii, participării româneşti. Dintre oamenii
politici, primul şi cel mai important dintre cei care au
consemnat anumite aspecte ale implicării româneşti a
fost Titu Maiorescu4, preşedinte al Consiliului de
Miniştri, ministrul afacerilor străine şi preşedintele
Conferinţei de Pace de la Bucureşti, adică persoana
cea mai avizată să prezinte aspectele diplomatice
privind evenimentele, din perspectiva românească.
Mai târziu, evenimentele din anul 1913 au trecut cu
totul pe plan secundar, datorită primului război
mondial şi a realizării Marii Uniri. În perioada
interbelică, unele sinteze de istoria românilor au
5
amintit evenimentele anului respectiv , în paralel cu
menţiuni în memoriile unora dintre cei implicaţi. În
perioada postbelică, caracterizată până în 1989 de
mistificarea istoriografică, menţiunile serioase despre
participarea românească la al doilea război balcanic
au lipsit, cu o excepţie6, iar organizarea cu succes a
Conferinţei de Pace de la Bucureşti a fost menţionată
doar în treacăt. Motivaţia era legată de solidaritatea
comunistă româno-bulgară, de problema aromânilor
(considerată tabu în istoriografia vremii) şi, nu în
ultimul rând, de interdicţia de a prezenta un moment
de glorie al trecutului ,,regim burghezo-moşieresc”,
altfel un episod, dintre multe altele, în care monarhia
românească a avut un rol cu totul deosebit.
După războiul din Balcani (1877-1878), după
cum se ştie, a urmat încheierea tratatului de la San
Stefano, dintre Rusia şi Turcia, cu excluderea
participării României, chiar de către fostul aliat. Pacea
de la San Stefano (3 martie 1878), pe lângă
numeroasele prevederi favorabile implementării
politice şi militare ruseşti în Balcani, a prevăzut
crearea unei mari Bulgarii autonome, fireşte
controlată de Rusia, altminteri bulgarii nemaiavând
propria entitate statală de aproape cinci secole.
Nemulţumirea celorlalte puteri a determinat
organizarea Congresului de Pace de la Berlin, unde
Serbia, Muntenegru şi România au fost recunoscute
ca independente, iar Bulgaria a devenit autonomă,
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într-o formă relativ micşorată faţă de tratatul anterior .
Pe fondul decăderii continue a Imperiului Otoman,
chestiunea balcanică, nerezolvată nici pe departe la
Berlin, a devenit la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la
începutului secolului XX principala problemă a
continentului european, interesând deopotrivă marile
puteri, dar mai ales statele balcanice şi România. În
sept.1885, Bulgaria autonomă, încălcând Tratatul de
la Berlin, a anexat Rumelia Orientală, intervenţia
marilor puteri provocând recunoaşterea principelui
Bulgariei drept guvernator al acestui teritoriu. A urmat
războiul sârbo-bulgar, provocat de nemulţumirea
Belgradului cu privire la extinderea teritorială
bulgară. În sud, Grecia a ajuns la război cu Imperiul
Otoman, în chestiunea Cretei, dar problema cea mai
importantă a devenit Macedonia, parte a Imperiului
Otoman de circa cinci secole şi revendicată
deopotrivă de Bulgaria, Grecia şi Serbia, România
fiind interesată în privinţa aromânilor sau românilor
macedoneni. La anul 1900 şi imediat după,
Macedonia era ,,butoiul de pulbere” al Balcanilor,
după cum Balcanii erau văzuţi drept ,,butoiul de
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pulbere” al Europei . Autoritatea otomană era
diminuată până către dispariţie, iar populaţiile

băştinaşe erau persecutate etnic, lingvistic, religios şi
economic, de către bandele diferitelor state interesate
în zonă. Mii (după unele surse, chiar zeci de mii) de
oameni nevinovaţi au căzut victime ale bandelor de
antarţi (greci), comitagii (bulgari) sau başbuzuci
(turci sau kurzi); aromânii, persecutaţi în mod
deosebit de către greci, s-au aliat cu bulgarii, în unele
cazuri căzând victime chiar şi acestora. Intervenţia
puterilor europene, care au impus o relativă ordine
prin trupele de jandarmi europeni trimise acolo, au
calmat parţial situaţia în Balcani. Revoluţia Junilor
turci, din anul 1908, menită să aducă reforme în
Imperiul otoman, nu a fost urmată de măsuri vizând
rezolvarea chestiunii Macedoniei9. Pe de o parte,
naţionalismul noului regim avea să aducă noi
persecuţii anticreştine în respectiva provincie, cu
reacţia bandelor sprijinite de Atena şi Sofia îndeosebi,
iar pe de altă parte, profitând de situaţia din statul
otoman, Austro-Ungaria a anexat Bosnia şi
Herţegovina, pe care oricum le administra din anul
1908. Penetrarea oficială a acestei mari puteri în
interiorul Balcanilor, unde avea deja teritoriile
slovene şi croate, a nemulţumit nu atât Imperiul
otoman, cât Serbia şi Muntenegru. Dorinţa de
extindere a acestora s-a îndreptat, mai mult ca oricând
în sensul deposedării otomanilor de teritorii europene,
intrând astfel în competiţie cu deja mai interesatele
Bulgaria şi Grecia. Pe baza unei înţelegeri
intermediate de Sankt Petersburg, Rusia plătind astfel
poliţe Austro-Ungariei pentru anexarea oficială a
Bosniei-Herţegovina (1908), s-a ajuns la începutul
anului 1912 la o alianţă militară sârbo-bulgară, sub
tutela Rusiei, alianţă la care a aderat Muntenegru,
dominat de Serbia şi în care a fost atrasă Grecia10.
Tratatul sârbo-bulgar a fost urmat de o convenţie
militară secretă, prin ale cărei prevederi cele două
state balcanice se angajau la sprijin militar împotriva
Imperiului otoman, dar îşi promiteau ajutor şi în cazul
unor atacuri ale Imperiului Austro-Ungar sau ale
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României !
S-a ajuns astfel la declanşarea primului război
balcanic, la 18 oct.1912, provocat de incidente ale
armatei muntenegrene în Sandjak, la graniţa cu statul
otoman, după care Bulgaria, Serbia şi Grecia au
declarat război Imperiului otoman, confruntat astfel
cu atacurile a patru state balcanice, îndreptate
împotriva teritoriilor sale europene12. Abia ieşit din
războiul cu Italia, confruntat cu grave probleme
interne (politice, economice, sociale etc.), Imperiul
Otoman a pierdut, până în decembrie 1912,
majoritatea bătăliilor. Principalele confruntări de la
sfârşitul anului 1912 s-au desfăşurat la: Kirklaleli (21
octombrie), Sarantoporo (22 octombrie), Kumanovo
(23-24 octombrie), Janitza (1 noiembrie), Prilep (3-5
noiembrie), Sorovici (15 noiembrie), Bitola (16-19
noiembrie), Ceatalgea (17-18 noiembrie) etc. Cu
excepţia bătăliei de la Sorovici şi a celei dintâi
confruntări de la Ceatalgea, în care turcii au oprit
ofensivele împotriva lor, celelalte bătălii au fost
câştigate de aliaţii balcanici şi în primul rând de
armatele bulgare. În doar şase săptămâni, armatele
celor patru state balcanice învinseseră trupele turceşti
din Europa, asediind Adrianopolul şi ameninţând
direct Constantinopolul, ceea ce a determinat firesc
reacţia marilor puteri şi în primul rând a Rusiei. A
urmat armistiţiul de la Ceatalgea şi în decembrie 1912
a început la Londra Conferinţa ambasadorilor marilor
puteri, menită să aducă rezolvarea problemelor din
Balcani şi încheierea păcii. În ianuarie 1913, după o
lovitură de stat la Constantinopol, noile autorităţi
otomane, conduse de Enver-Paşa, au refuzat cedarea
Adrianopolului către Bulgaria, alături de alte cedări
teritoriale şi astfel conflictul a reînceput. După alte
câteva bătălii, culminând cu asedierea şi cucerirea
Adrianopolui, de către armatele bulgaro-sârbe,
Imperiul Otoman a încheiat armistiţiul, pentru a doua
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oară la Ceatalgea (15 apr.1913) . Conferinţa de Pace
de la Londra, care a reunit, pe de o parte, ambasadorii

puterilor europene, sub preşedenţia ministrului de
externe britanic, Sir Edward Grey, iar pe de altă parte,
delegaţiile celor cinci state combatante, a evidenţiat
clar neînţelegerile dintre marile puteri cu privire la
viitorul european al statului otoman şi mai ales,
neînţelegerile dintre foşti aliaţi, mai ales privind
împărţirea Macedoniei. Conferinţa din capitala
Angliei nu a rezolvat nici pe departe probelemele din
Balcani. În linii mari, tot regiunea Macedoniei a creat
probleme între foştii aliaţi, pe lângă teritoriile clar
atribuite, rămânând să se înţeleagă în viitor asupra
trasării precise a graniţelor, ceea ce nu avea să se facă,
izbucnind al doilea război balcanic. Cele mai multe
teritorii le-a primit Bulgaria, extinsă până la Marea
Egee, urmată de Grecia şi Serbia. Muntenegru a primit
unele rectificări teritoriale, dar Austro-Ungaria şi
Italia s-au opus anexării oraşului Scutari, presând
retragerea forţelor muntenegrene de acolo. Grecia
aproape că şi-a dublat teritoriul, recunoscându-i-se
Creta, o parte a Macedoniei şi Epirul de nord,
revendicat şi de albanezi, precum şi mai multe insule
la Marea Egee. Turcia europeană era redusă la
Constantinopol şi teritoriul din vecinătate, până la
linia Midia-Enos, toate celelalte foste teritorii
otomane fiind anexate aliaţilor sau urmând să
constituie un nou stat balcanic, Albania14.Pentru a avea
în continuare un rol important în Balcani, nu doar prin
interopuşi, marile puteri îşi rezervau dreptul de a
stabili ulterior graniţele Albaniei independente,
precum şi de a decide asupra insulelor turceşti de la
Marea Egee, revendicate de Grecia. Tratatul de la
Londra, care consfinţea aproape totala excludere a
Turciei din Europa, după peste cinci sute de ani de
dominaţie, a nemulţumit însă în primul rând foştii
aliaţi balcanici, cu excepţia Bulgariei.
Deja, la momentul semnării Tratatului de la Londra
(30 mai 1913) era evident că un nou război balcanic
devenise inevitabil, de această dată opunând Bulgaria
hegemonistă foştilor aliaţi, la care avea să se adauge şi
România. Ţara noastră nu s-a implicat în primul război
balcanic, considerând că era vorba strict de o
problemă a Imperiului Otoman cu fostele sale state
vasale balcanice. La 16 oct.1912 însă, în faţa
evidentelor tendinţe hegeministe ale Bulgariei (abia
independentă din anul 1908), România a anunţat, prin
Titu Maiorescu, că ,,în limitele Tratatului de la Berlin,
neutralitatea României este firescă. Dacă se vor
produce însă schimbări teritoriale, România va avea
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să-şi spună cuvântul” . Concret, în aceeaşi lună,
Bucureştiul a solicitat Bulgariei să cedeze României
(continuare în pag. 16)

Prof. Dr. Ştefan GRIGORESCU

Valentin TUFAN

Privire în oglindă

(urmare din pag. 15)

Silistra, care i se cuvenea României încă din anul
1878, drept reparaţie istorică, compensaţie pentru
menţinerea neutralităţii care contribuise la extinderile
teritoriale masive ale Bulgariei etc.În nov.1912, cu
ocazia unei vizite a preşedintelui Sobraniei Bulgariei,
Stoian Danev, la Bucureşti, primul-ministru Titu
Maiorescu a solicitat cedarea Silistrei. Liderul bulgar,
care a propus el însuşi garantarea autonomiei
culturale şi religioase pentru aromânii din teritoriile
care urmau să fie anexate la Bulgaria, a fost de acord
cu mici rectificări la frontiera Dobrogei, refuzând însă
ferm cedarea Silistrei16. Astfel s-a ajuns ca în luna
următoare, prin ministrul român la Londra, Nicolae
Mişu, România să adreseze oficial Conferinţei
ambasadorilor, solicitarea de a media conflictul cu
Bulgaria, în problema Silistrei. În faţa acestor
neînţelegeri, s-a ajuns la arbitrajul marilor puteri,
propus la 1/14 febr.1913 de către George Barclay,
ministrul englez la Bucureşti, în numele guvernului
ţării sale. Ambele state au acceptat, iar România a
propus ca loc al întrunirii capitala Rusiei, Sankt
Petersburg. Punctul de vedere român, prin care se
explica în detaliu interesul României pentru întărirea
graniţei cu Bulgaria, precum şi faptul că se renunţase
la variantele maximale (liniile Rusciuc-Varna sau
Turtucaia-Balcic), în favoarea celei minimale (linia
Silistra-Balcic), a fost înaintat marilor puteri, printr17
un Memorandum, la 15 febr.1913 . La 26 apr./9 mai
1913, Conferinţa ambasadorilor celor şase puteri
europene a încheiat Protocolul de la Sankt Petersburg,
cu următoarele decizii: Silistra era cedată României,
iar guvernul acesteia urma să acorde o indemnizaţie
supuşilor bulgari care urmau să părăsească teritoriul
cedat de Bulgaria; Bulgaria se angaja să nu ridice nici
o fortificaţie la graniţa dintre Dunăre şi Marea Neagră;
Bulgaria se angaja să acorde în viitor autonomie
şcolară şi religioasă aromânilor incluşi între graniţele
18
sale .
Prof.Dr.ŞTEFAN GRIGORESCU
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Se lasă seara
sub paşi mici –
te-mbraci treptat
în veşmânt antic,
ai frunze de nuc
la tâmple –
adii sub miresme uscate
şi adormi.
Te vezi
la umbră de nuc
prin paravan sticlos –
nenăscută-n cocon striat.
De sub sân,
pierdută coastă –
cochilie în spirală
ce-ncolăceşte prin
paravanul fiinţei
şi te naşte-n grâu,
în miez de Cuptor.
Înţelenit diamant adamic
azi, de cocon
te dezbraci
şi te înalţi
pe rizuri de cer.

Georgian Ghiţă

1. Aşteptare
Toamna a trecut, şi orice fulg abandonat mă va
prinde
în visuri senine,
Cuget lucid
Inocenţă de lut.
Pe şina speranţei trec iubitorii de vid –
spirite reci.

2. Cutia de chibrituri
M-am ascuns lâng-o cutie de chibrituri
De multe ori îmi imaginez că nu eşti tu,
că e doar lumina care cade pe covor
sfâşiată precum un trup ce se zbate în visare
Tremur,
înstrăinat ca o candelă sudată
de vitraliile unui lăcaş tot mai gol
Un fragil păcat la buza oaselor,
mă-nţeapă cu-atâta vânt şi-atâta singurătate,
încât sufletu-mi pare foarte greu
de parcă atârnă de el un înger
Gândul începe să-şi dea ultima suflare,
aşezat pe mâna catranului miop
sărutându-şi ecoul strigătului de ajutor.

3. Vid
Atunci când m-am întors la origini...
În ziua-n care ceaţa s-a strecurat
printre pereţii vineţii, cu igrasie –
în ziua aia, am vorbit ore la rând
cu euglenele şi paramecii,
i-am filtrat prin mine
şi i-am întrebat
de existenţă şi formă –
când i-am prizat
mi-au răspuns.
Pe cerul Scandinaviei –
de mână cu paramecii
aurorele s-au scurs de pe cer
şi-au pictat cercuri şi forme.
Au aşezat muntele
peste cercurile concentrice din lac,
l-au sudat în magmă
şi-au filtrat lumina prin el
ca o prismă.
Din paletă
au erupt culori în noul univers –
cercurile au pliat în tipar
primele forme tip, şi i-au spus –
Andru.
Au creat o aură de magnetism
iar fiecare Andru şi-a ales culorile
ca un „liber arbitru”.
Prin iris a indus raţiunea
iar în piept a aşezat sentimentele –
apoi, cercurile s-au strâns în spirală
iar în abis a-nflorit din elipsă –
sufletul.

Când plângi, aduni viscole-ntre pleoape
nori vineţi se preling din cap până-n picioare
netezindu-ţi călcâiele.
Am început să uit cum arată sclipirea ochilor tăi
îmi pare că visul de-a evada din beţia acestei
umbre
s-a spulberat o dată cu timpul.
Nu m-am născut cu mai multe inimi
şi chiar de-aş fi avut,
ar fi încetat să bată pe rând
precum ceasurile uitate la amanet.
Nu-mi doresc ca cineva să mi se alăture,
căci dorul este precum un ciob ce-mi străpunge
tâmplele
şi-mi biciuieşte obrajii, lăsând tălpi de durere în
suflet.
Taci! Nu spune nimic, lipseşte un os...
Daniel Mileanu

Alesul
aerul de cristal s-a spart
ca o realitate pierdută din vedere
cuvintele înţelepciunea o împart
pe coordonatele unei alte ere
m-am trezit expulzat în viitor
şi sunt mutant cu capete crescute pe picior
ce clar e adevărul care a suferit mutaţii
din cer mă privesc fiinţe din alte constelaţii
am treizeci de ochi
ca să-mi satisfac curiozitatea
ce se născuse în trupul înghesuit
de atunci de dinainte să crape cetatea
iată-mă acum aici adulmecând
cu şapte creiere deodată
tot ce a fost şi tot ce va fi
întruchipat laolaltă

CAP. I
Despre viaţă, dragoste şi dor
Al. Philippide în „Întoarcerea acasă” deplânge
timpul omului din ce în ce mai înstrăinat, mai agresiv,
mai surd la ”vocile naturii”: „Bolnav de
zgomot/gârbov de-o viaţă de cutie/Noi nu mai ştim
cum să vorbim cu-o floare/cum s-ascultăm un glas de
ciocârlie”. Chiar, de când n-am mai auzit ciocârlia pe
Bărăgan?
De mult am uitat să lăsăm păsările să ne poarte
trăirile, spaimele, dragostele, suferinţele. Şi totuşi
pasărea trăieşte alături de om, prezenţa ei este simţită
de fiecare, în orice zi, în orice cătun,codru, câmpie sau
de-a lungul râurilor...
Şi pentru că ele sunt totuşi acolo, asemenea
ciocârliei din Bărăgan, dorul câmpiei este legat de
cântecul lor – voce a trăirilor de acasă. Cântecul
păsării se identifică cu însăşi aspiraţia eternă a omului.
Sub „un cer de mari melancolii” (V. Voiculescu)
întrebăm păsările nu numai de aici,ci din toată ţara,
cum ar trebui să sune un cântec – de pe Bărăgan- unde
cântecul e cu siguranţă produsul condiţiilor în care au
apărut şi trăit populaţiile de aici. Poate şi omul, de mii
de ani, vrea să fie pasăre, să zboare sau să fie liber ca
păsările cerului, care i-au fost alături de la întemeierea
lumii:
Lele, lele ca năutul,
De când s-a urzit pământul,
De atunci ne bate vântul, de atunci ne cântă
cucul...
Divinitatea i-a hărăzit păsării un rol benefic în
existenţa omului încă de la naştere:
Tu puiuţul cucului
Adă somnul pruncului
De pe craca nucului
Cucule pană galbenă!
Eu mă culc tu mă leagănă,
Şi mă leagănă frumos,
Să nu cad din leagăn jos,
Că eu nu sunt învăţată să adorm nelegănată.
Lin şi solemn, drumul vieţii este ocrotit cu nobleţe
de prezenţe de o rară splendoare:
Şade-mi trei lebede albe
Albe-n pene şi frumoase,
La privire cuvioase,
Cu capul de diamant
Şi cu ochiu de smaragd
Păsările se apropie tot mai mult de trăirile vieţii
domestice, identificându-se cu principalele
componente ale familiei, vârstei şi căutărilor:
Sus în vârful nucului
Şade puiul cucului,
Da ăla nu-i pui de cuc,
Că-i al meu frate mai mic.
Mai în jos de rămurele,
Cîntă două turturele,
Da alea nu-s turturele,
Că sunt surorile mele.
Mai în jos la rădăcină,
Cînt-o turturea bătrână,
Dar nu-i turturea bătrână,
Ci e maica mea cea bună.
Existenţa domestică se suprapune peste viaţa
păsărilor, în principalele coordonate ale muncii şi
nevoilor de peste an, cu pericolele şi precauţiunile ei,
cu împlinirile şi statorniciile dintotdeauna:
Vine un corb negru
Şi-şi ia snopu-ntregu.
Vine-o cioară neagră
Şi-şi ia claia-ntreagă.
M-aş duci, m-aş duci
Unde ară cucii
Să văd cucul corcănind,
Boii brazda răsturnând.
Cicârlia, fată mare,
Le cera la cuci mâncare,

Ciocârlia li făce,
Rîndunica li pune,
Prepeliţa li-aşterne.
Omul zilelor noastre şi-a uitat locul hărăzit de
Dumnezeu alături de toată frumuseţea şi diversitatea
creaţiei sale încât păsările sortite să se ridice aproape
de Cer nu-şi mai găsesc locul pentru că nimeni nu le
mai primeşte, nu mai are nevoie de ele într-o lume
înstrăinată de propia viaţă:
Vine mierla din pădure
Dar n-are pe ce se pune
S-ar pune pe-o rămurea
Colea lângă casa mea.
Dropiile au dispărut de mult şi prezenţa cântecului
este din ce în ce mai rar invocată:
Cântă cucul primăvara
Bucură lumea şi ţara,
Cântă cuce tot mereu
Ca să mă bucur şi eu.
Gândurile, purtate de galsul păsărilor, iau şi ele
forma acestora:
Acelea nu-s rândunele
Ci sunt gândurile mele...
Cântă-mi cuce cu mult dor
Că eu n-am prea mult şi mor
Păsărică de pe munte
Am auzit că ştii multe;
De ştii multe vin şi-mi spune
Să nu mor cu dor de lume;
De ştii multe vin mă-nvaţă
Să nu mor cu dor de viaţă.
Pasărea îşi alege cântecul, cântecul îşi alege omul
şi omul pasărea, dar numai cu voia acesteia:
La toţi le-a cântat cucu,
Numai mie granguru;
Să mă duc să-mi las satu;
La toţi le-a cântat mierla
Numai mie pupăza,
Să mă duc să-mi las casa.
Pasărea îşi cunoaşte menirea, locul ei în lume şi
rostul ei neabătut. Ştie de ce vocea ei trebuie auzită şi
de cine trebuie să se apropie:
Dacă mi-ar fi cucul frate
Mi-ar cânta şi zi şi noapte
Şi din grele m-ar mai scoate
Proiecţia mitică a însuşirilor păsărilor le atribuie
dimensiuni magice, din alcătuirea ritualurilor şi
descântecelor, posesoare de forţe şi energii ascunse
capabile să mişte, să influenţeze şi să modeleze
destine, fapte, trăiri:
Cucule, coconule,
Prăpădire-ai penele,
Să mă duc să le găsesc,
Să le strâng să le pârlesc,
Inima să-mi răcoresc,
De mândra să nu-mi doresc.
În această lume subterană, satanică, în tradiţiile
noastre, mai ales ţigăneşti, se păstrează ritualuri
monstruoase, unde păsările trec prin nişte torturi
sinistre: străpungerea inimii unei păsări cu andrelel
înroşite în foc, arderea de vie a păsării, pentru a primi
sprijinul întunecat al celui rău şi a vrăjitoarelor sale,
însoţite de incantaţii şi blesteme înfiorătoare.
Ce vină au păsările?
Unde au dispărut dropiile din Bărăgan?
Şi aşa, odată cu ele, dispare şi ce este mai bun în
noi.
Când aud cucul cântând
O iau prin păduri plângând.
Cântă cucii, codrii cresc,
Eu n-am cui să mă jelesc.
Frunză verde mărăcine,
Că sunt străinel pe lume,
Străinel ca pasărea
Nu mai crede nimenea.
Dacă am înţelege limba păsărilor nu am mai fi aşa
singuri pe lume, şi ne-am înţelege unii altora propriile
singurătăţi.

Foaie verde foaie rea
Rău mă doare inima
Că-s străin ca pasărea,
Dar pasărea nu-i străină,
Că ea cântă şi s-alină...
Dar sentimentul care apropie cel mai mult oamenii
de cântecul păsărilor este dragostea şi dorul după fiinţa
iubită, puritatea şi complexitatea acestui sentiment
înălţător sau dureros împlinit sau neîmplinit, trecător
sau adânc înrădăcinat în frumuseţea vieţii..
Dorul meu de unde pleacă
Nu-i pasăre să-l întreacă,
E mai limpede ca vântul
Ca fulgerul şi ca gândul.
Foaie verde bob negară
Cuculeţ, la primăvară
Când vei veni iar în ţară
Să-mi treci ape, să-mi treci munţi
Şi-ntîi la mândra să-mi cânţi.
Să te-aşezi pe-o rămurea
Şi să-ncepi cuce-a cânta
Şi să-mi cânţi încet şi bine
S-asculte mândra la tine
S-asculte de glasul tău,
Să-i treacă de dorul meu.
Dorul după o fericire pierdută e cel mai dureros.
Singurătatea şi pustiul câmpiei, mirajul tragic şi
înşelător al apei morţilor, iluziile depărtărilor
amplifică zborul păsărilor şi tainele fiecărui arc al
mişcării pe boltă, într-o expresie miraculoasă.
Un cântec cules din Câmpia Bărăganului mi-a
trasat hărţile dorului, înainte de a le străbate în
splendoarea bucuriilor, euforiilor, aşteptărilor şi
suferinţelor...
Frunzuliţă foi de fag
Du-mă dorule pribeag
Du-mă ca pasărea-n zbor
Poate uit de-amar şi dor.
Am rămas a nimănui
Cum e puiul cucului
În mijlocul codrului
În cântecul păsării se ascund şi tainele iubirii în
dimensiunile ei diferite:
Sub streaşina casei mele,
Am un cuib de rândunele
Toată ziua-mi ciripesc
Să le vezi cum se iubesc!
Numai eu nu am cu cine
Că sunt singură pe lume.
Săracele dragostele,
Cum zboară ca vrăbiile,
Pe sub toate gardurile,
Cine le ştie purta,
Uşurele-s ca pana,
Cine nu le ştii purta,
Mai grele-s decât piatra.
Foaie verde bob năut
Cânt-o păsărică-n grâng
Şi mie-mi vine să plâng.
Pasăre nu mai cânta
Că mă doare inima,
Nu mă doare de durere,
Mă doare de doruri grele,
Spune-mi, ce să fac cu ele...
C-am iubit şi am crezut
Dragostea de pe pământ.
...................
Pasăre nu mai cânta
Că mă doare inima,
Nu mă doare de durere,
Doar că neica nu se vede,
Cine-n dragoste-o mai crede...
Bibilografie:
1.
Lucian Blaga – Poezii populare
2.
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3.
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4.
Varvara Muntean – Folclor din Suceava
5.
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G. Dem. Teodorescu
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Luiza Bărgu Georgescu
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George Cristea Nicolescu – Doine şi balade
10.
Sabina Ispas, Doina Truţă
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IOANA MARIN

Ana-Mihaela Nuţa face parte din noul val de poeţi
basarabeni care începe să se reverse peste întreaga
literatură română aducând un suflu proaspăt de
entuziasm tineresc, alimentat de originalitatea unei
gândiri lucide, nepervertite de sinuoasele curse ale
vieţii. Ana-Mihaela Nuţa s-a născut în 1992 la
Chişinău, a absolvit Liceul Teoretic Petru Zadnipru
din localitate, iar în prezent este studentă la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
Nicolae Testemiţanu. Este membră a cenaclului Iulia
Haşdeu al revistei Clipa, laureată a mai multor
concursuri literare din România şi Republica
Moldova. Începând de anul trecut şi-a câştigat un loc
între „poeţii oficiali”, debutând cu volumul
„Crisalida”, în cadrul colecţiei „Debut sideral” al
Editurii Clipa.
Volumul „Crisalida” are ca subtitlu „Efectul
fluturelui”, iar de aici se vede clar că leit-motivul
poeticii Anei-Mihaela este fluturele. Numai că în
gândirea tinerei poete fluturele evadează de sub
clişeistica metaforei clipei sau a efemerului, devenind
un simbol al desăvârşirii, al întregului, aşa cum se
poate vedea încă din poezia ce deschide volumul:
„suntem două omizi/care poate niciodată/nu vor fi
fluturi/sau poate omizile noastre/sunt forma
desăvârşită/a fluturelui”(metamorfoză). De
asemenea, din acest text ce poate fi socotit drept arta
poetică de moment a Anei-Mihaela, se observă cum
poeta plasează desăvârşirea într-un stadiu larvar al
existenţei, prin aceasta sesizându-se şi trăirea unei
nostalgii după perfecţiunea originară, paradisiacă.
Ideea este foarte bine continuată şi în următoarele
texte. Astfel, în „crisalida”, construită sub forma unui

joc de oglinzi, metaforă a realităţii interioare, fluturele
devine întruchiparea întregului posibil, realizabil doar
în doi: „dă-mi mâna/devenim un fluture”.
Deşi în unele poezii, fluturele pare să simbolizeze
altceva decât desăvârşirea, în fapt poeta nu face decât
să ne ilustreze prin intermediul aceluiaşi motiv, şi alte
feţe ale desăvârşirii, precum şi modurile de a ajunge la
ele. Astfel, în poezia „pentru ca ei să înţeleagă de ce
zâmbesc”, fluturele îşi trage peste aripi haina iubirii
desăvârşite, a iubirii trăite ca realitate interioară, la
care nu se poate ajunge decât prin abandonarea
cotidianului, a lumii exterioare: „lasă vrăbiile să facă
acrobaţii/pe sâra de rufe/şi mută-ţi ochii mai aproape
de mine./când va termina de lătrat maidanezul de la
colţ,/toată dragostea noastră se va strecura în
iarbă,/mai aproape de greieri şi fluturi”. Apoi,
folosindu-se de simbolul perspectivei inverse, poeta
ne dezvălui cum iubirea nu poate fi desăvârşită decât
dacă se lasă înfrântă de luciditate, doar pentru a înflori
apoi mai puternică: „de mâine ne mutăm într-o ladă cu
piersici/să legănăm păpuşi din petece răsucite în jurul
unui ciocan/le vom cânta de noapte-bună dis-dedimineaţă/ca să viseze mai mult despre cum e să fii
om/când nu e voie/ se sting fluturi/înfloresc hemoragii
chiar dacă/de mâine ne mutăm”(schimbări). Ideea
contopirii cu luciditatea este apoi tratată ca un firesc al
vieţii, ca o revenire la stadiul larvar atât de mult dorit,
dar care nu durează decât o clipă: „până la coaste/se
întinde/stadiul larvar al disperării/până aproape de
miez/se strecoară/cel mai dureros legământ”(respiră).
De remarcat de asemenea şi jocul stilisticii în
economia volumului. Astfel, după ce a apelat la
metafora simpla, apoi la jocul oglinzilor şi la

perspectiva inversă, poeta ajunge să folosească o serie
de imagini forte, construite prin răsturnarea firescului
logic. Iar aceasta pentru a evidenţia diferenţa dintre
esenţă şi aparenţă, fară de care nu se poate înţelege
cum aparentele chinuri ale dragostei nu sunt altceva
decât căi spre întrepătrunderea reciprocă în iubire,
altfel spus, spre desăvârşirea acesteia: „atât de mult
îmi plac nuferii de pe marginea cerului/ancora se
îneacă în clepsidră nu mai e timp/podeaua rămâne
desculţă sub picioarele mele/înghite corăbiile noastre
suntem un infinit naufragiu/ne înecăm ne umplem
plămânii unul cu altul/din necesitatea de a nu ne
expira/ne sufocăm nu mai încăpem în noi/să stingă
cineva lumina ne-am fript retina/încercând să ne
iubim”(eclipse).
Iar pentru a da o ciclicitatea acestui joc al stilisticii,
poeta revine spre finalul volumului la folosirea
metaforei simple, dar profunde, menite să faciliteze
transmiterea mesajului ultim; tinderea spre absolut,
care vine ca o încununare a căutărilor interioare ale
poetei. Bineînţeles că şi această tindere spre absolut
este condiţionată de revenirea la origini, ce stă tot sub
zodia fluturelui: „nimfele au rescris
miturile/rătăcindu-ne în acelaşi labirint/să mergem în
serpentină/sub semnul infinitului/ e unica scăpare”(în
serpentină).
Ceea ce surprinde în mod plăcut la Ana-Mihaela
Nuţa este faptul că încă de la debut reuşeşte să creeze o
atmosferă în jurul unei idei prin exploatarea acesteia la
maximum. Este un fenomen ce la generaţiile trecute se
putea sesiza doar după al doilea sau al treilea volum,
fapt ce îi poate fi poetei fie stindard, fie stigmat. Pentru
că, ridicându-şi încă de acum ştacheta la acest nivel,
este cumva obligată să confirme.
Aşteptăm, aşadar, cu nerăbdare şi această
confirmare din partea Anei-Mihaela Nuţa.

Romeo Aurelian Ilie

După ceva mai mult de un an de când am fost împins
la pensionare, și chemat în Dobrogea, am alcătuit pe
Domeniile Ostrov expoziția
ÎNCEPUTURI – ESEU MUZEOGRAFIC
De fapt, o uvertură la ce ar putea fi curând „Muzeul
Vinului”, adică, după cum gândesc eu, o instituție
atractivă, aducătoare de prestigiu și chiar de profit
economic. S-ar întâmpla ca într-o lume normală ... . Am
desfășurat un suport vertical de planșe cu mărturisiri ale
studenților în arhitectură de la Universitatea „Spiru
Haret”, București (și-au făcut practica în zonă), compuse
din fotografii, relevee și sugestii de valorificare a unui
patrimoniu scăpat de la topit și demolat. În interior, din
puținul pe care l-am avut la îndemână, am rânduit semne
și simboluri pe cutii de „Vinărie” și în vitrine de sticlă,
fragile ca siluetele unor fecioare.
Aleatoriu și parțial, îl aleg pe Clare Gibson pentru a
înțelege „Cum să citim simbolurile” (Ed. Litera, Buc.,
2010). Prima vitrină este o cvasi-anatomie a omului:
inima (ceasul de buzunar de la Silistra, aluzie la natura
tranzitorie a vieții umane, dar și la România Mare, prin
tricolor și coroana regală) – plămânii (tava de cupru) –
ficatul (găvanul de lemn pentru prescuri, cu coarnele
berbecului inserate pe toarte).
Apoi, un pocker-vitrine, care se citesc de la stânga la
dreapta și de la picioare la cap. Jos, scoici culese de pe
plaja cetății bizantine Păcuiul lui Soare, simbol feminin
pozitiv universal al nașterii, vieții, învierii, iubirii și
norocului, melci fosilizați desprinși din misterioasa
Canaraua Fetii, alt simbol al nașterii și reînvierii, dar și
(în creștinism) al comportamentului păcătos. Tot jos, sub
cupola unei oale înflorită, un elefant în relief pe o țiglă,
poate fi asociat cu înțelepciunea, răbdarea și puterea.
Tipul de vitrină a impus alegerea genului de obiecte
etalate, ceramică (la Tertulian, Clement Alexandrinul
sau Origen, omul în fața lui Dumnezeu este o „picătură
mică dintr-un vas ... o ulcică în mâna olarului”): cănițe
de rit funerar, din înfloritoarea vreme a împăratului
roman Antoninus Pius, sec II e.n., o oală de dus
mâncarea la câmp, cu semne care amintesc alfabetul
runic, urcioare cu țâțână și flori pe pântece, pentru apă și
vin, oale mici și mari, pentru lapte, iaurt sau magiun (o

minunată oală, cu toarte ca aripi de serafim și brâu
alveolar). Cam ce se găsea în gospodăria unui podgorean
din Dobrogea.
Între toate acestea, plutește naiada, înșănțuită într-o
olană, nimfă a izvoarelor, lacurilor și apelor curgătoare,
înzestrată cu har profetic și purtătoare a tinereții veșnice.
Am sugerat, când ningea peste Dobrogea, chiar un vin
rosé, „Naiada”, dar nu cred că-l voi gusta vreodată,
decât, poate, pe când va fi înțeles Confucius că „semnele
și simbolurile reglementează lumea, nu cuvintele sau
legile”.
Există și o secvență, „Casa Veche”, unde, prin câteva
imagini, și doar cu trei unelte am închipuit lucrarea
țăranului, spre care, dintr-un tablou, privește o femeie
care își împarte starea de a fi între fericire și uitare.
Unicat exclusiv metrologic: astrolabul, instrument
cu care se măsura poziția aștrilor și unghiurilor de
deasupra liniei orizontului, folosit încă din veacul al VIlea în navigație și agricultură.
O coloană din calcar (sfeșnic de biserică?) din
veacul XIX, cu „pomul vieții”, impune o mitologie: 24
de registre, pe jumătate fac 12, adică fructele pomului
din grădina Raiului care sunt 12 la număr, sau plantația
de vie a celor 12 Apostoli, ca în scrierea apocrifă,
Înălțarea lui Isaia /IV, 3/ .
Singur pe un perete alb, un plantator (sedilă) își ține
deschis brațele. E Vierul, Atotputernicul, fără voia căreia
via nu va rodi niciodată. La 12 pași de El, Euharistia
este închipuită de trei unelte-simboluri: pistornicul, cu
IHNIKA, panacopul din lemn cioplit cu găvane pentru 5
pâini (minunea primei împărțiri) și corâta, albia din
stejar în care strugurii încă se zdrobesc cu picioarele.
Între ferestre, luminată de o lampă cu gaz și oglindă,
o pianină așteaptă o cină cu o posibilă simfonie „VitiS
VitiferA”.
Răzvan Ciucă,
Domeniile Ostrov,
înainte de Sfântul Apostol Andrei, 2012

Ceas de buzunar Silistra

Coloana cerului

Cană pentru uz casnic

Cană pentru ritual

Privite din perspectivă pedagogică, poveştile
lui Creangă susţin o concepţie creativă asupra
învăţământului, prin intermediul lor, institutorul
a dat curs unei forme exemplare de personalizare
a educaţiei. Poveştile, sursă astăzi de delectare şi
de asimilare a frumosului artistic, ascund o
intenţie pedagogică fermă, devenind pârghie a
inovării în activitatea didactică practicată în
secolul al XIX-lea. Creangă a intuit într-un mod
spectaculos valoarea metodologică a povestirii,
reuşind să extragă din ea întreaga sevă educativă
pe care o conţinea, indiferent de nivelul de
achiziţii prevăzut la nivelul personalităţii
elevului: joc, limbaj, informaţie ştiinţifică,
gândire, conceptie de viaţă, comportament,
experiment ştiinţific. Conducând voluntar şi
conştient povestirea pe direcţia inovării
învăţământului, deschidea ofensiva decisivă
asupra torturantelor ceasloave din vremea
copilariei sale, forţând înlocuirea lor pentru
totdeauna cu materiale didactice adecvate vârstei
celor mici.
Elemente de metodica predării fizicii
Povestirea, ca metodă de predare a fizicii,
inclusă astăzi în didactica disciplinei, prezintă
caracteristicile generale ale predării prin
naraţiune, aplicabilă oricărui obiect de studiu, şi
răspunde unei înclinaţii fireşti, puternic resimţite
la copii, spre miraculos, spre poveşti şi fabulaţie.
În cazul particular al domeniului fizicii,
povestirea urmăreşte să ajute la însuşirea unui
fond de reprezentări şi imagini vii şi clare despre
realitate, să incite la analize şi comparaţii, la
desprinderea esenţialului şi a unor învăţăminte
sau concluzii.
Studiu de caz: Încercarea de a aduce soarele cu
oborocul în casă (Poveste. Prostia omenească)
În secvenţa narativă aleasă, bărbatul plecat în
lume, dezgustat de prostia soţiei şi a soacrei lui, în
mod absurd căutând alte manifestări ale prostiei,
ajunge să întâlnească următoarea întâmplare: „un
om ţinea puţin un oboroc deşert cu gura spre
soare, apoi răpede-l înşfăca şi intra cu dânsul întrun bordeiu; pe urmă iar ieşea, îl punea iar cu gura
la soare, şi tot aşa făcea”. Nedumerit, drumeţul
află ca omul se trudeşte în acest fel de vreo două –
trei zile să care soarele în bordei pentru a avea
lumină şi nu reuşeşte. Cu calmul celui ce, bazat pe
raţiunea superioară a ştiinţei, poate înţelege şi
explica astfel de fenomene, bărbatul îi indică
celuilalt să ia un topor, să spargă o fereastră în
zidul casei şi să vadă astfel cum soarele îi va
lumina singur bordeiul.
Secvenţa se înscrie în seria fenomenelor
optice. Fără a-şi propune introducerea
terminologiei specifice lucrărilor de laborator (ce
include noţiuni precum reflexia luminii, legile
refracţiei, studiul propagării luminii etc.),
institutorul se lasă condus de statutul de ştiinţă
experimentală, care defineşte domeniul fizicii, şi
aduce în atenţie un experiment într-o secvenţă
epică, uşor de urmărit şi de înţeles. Elevii, trecând
printr-o gamă largă de procese intelectuale,
construiesc mental experimentul transportării
luminii. Sentimentele de indignare în faţa prostiei
celui care oferă datele acestui experiment fac
parte din obiectivele educaţionale care vizează
implicarea, interesul, gândirea critică. Materialul

ştiinţific, prelucrat din punct de vedere didactic,
se prezintă în concordanţă nu doar cu obiectivele
educaţiei, ci şi cu particularităţile de vârstă.
Intuitiv, elevii realizează că experimentul
înregistrează o eroare, iar soluţia, furnizată tot pe
cale narativă, îi clarifică: spargerea unui ochi de
fereastră în zidul casei este cea mai bună
modalitate de a lăsa lumina să pătrundă în
interior. Legea naturală a propagării luminii
ajunge să fie extrem de firesc asimilată. Demersul
didactic poate fi însoţit ulterior de sarcini simple
(precum aceea de a închide ochii sau de a-i
acoperi cu palmele pentru a constata că nu se mai
vede nimic, pentru că lumina nu mai ajunge la
ochi din cauza intervenţiei unui obiect opac care
blochează propagarea ei) sau poate fi însoţit de
întrebări simple, care să ajute la înţelegerea erorii
iniţiale din experimentul dat şi a validităţii
soluţiei (de tipul „Se poate transporta lumina?”,
„Cum ajunge lumina în case?”, „Ce se întâmplă
cu lumina când întâlneşte un obiect opac?” etc.).
Elevii nu sunt trecuţi deloc prin calvarul
teoretizării, nici al luptei cu o terminologie care
depăşeşte nivelul de competenţă specific vârstei.
Studiu de caz: Nevoia rotarului de a-şi dărâma
casa pentru a-şi scoate carul afară
(Poveste. Prostia omenească)
În această secvenţă narativă este prezentată
următoarea întâmplare: „Omul de gazdă, fiind
rotar, îşi lucrase un car şi-l înjghebase, în casă, în
toată întregimea lui; ş-acum, voind să-l scoată
afară, trăgea de proţap cu toată puterea, dar carul
nu ieşea.” Drumeţul observă intenţia rotarului de
a tăia uşorii pentru a scoate carul, riscând să-şi
dărâme casa, şi intervine arătându-i că, desfăcând
carul în componente şi scoţându-le pe rând afară,
va putea să înjghebe carul la loc, iar casa va
rămâne neatinsă.
Prin intermediul scenariului epic, institutorul
transmite cunoştinţe ştiinţifice despre
proprietăţile mecanice ale obiectelor, intrând în
sfera conceptuală a dimensiunilor, formelor,
volumelor. Carul, odată construit, devine un corp
geometric ale cărui proprietăţi pot fi observate,
măsurate, comparate, astfel încât rezultatele
obţinute să conducă la posibilitatea implicării lui
în acţiuni în mod eficient. Mai limpede, a măsura
o mărime fizică înseamnă a o compara cu altă
mărime fizica de acelasi fel, luată ca unitate de
măsură, aceasta fiind operaţia de bază pe care
trebuie să o efectueze mental elevii în cadrul
procesului de înţelegere a fenomenului fizic dat.
Obiectivul cognitiv esenţial care se poate atinge
aici este cel al formării gandirii logice.
Elemente de educaţie economică
Eficienţa educaţiei a intrat în sfera de
preocupări a economiştilor odată cu modificarea
substanţială a viziunii asupra învăţământului şi a
percepţiei asupra resurselor umane specifice, sub
forma teoriei capitalului uman. Abordările
interdisciplinare au devenit modalitatea optimă
de a introduce în programele şcolare elementele
de analiză economică şi de eficientizare a
comportamentului uman. Convingerea lui Ion
Creangă este aceea că elevul, dupa ce a absolvit
măcar cele patru clase primare, trebuie să
cunoască şi un meşteşug, căci nu se ştie ce nevoi

pot apărea mai târziu. În Povăţuitor... susţine că în
comerţ sunt oamenii cu cei mai mulţi bani, pentru
că banii „şi de la bogat şi de la sărac trec tot prin
mana negustorului”, de aceea găseşte important
să transmită sfaturi referitoare la caracterul unui
comerciant de succes: să nu fie înşelător, leneş,
risipitor. Poveştile lui Creangă expun narativ
exemple de trocuri care au meritul de a dezvolta la
nivelul personalităţii elevului simţul economic şi
cel comercial, profund ancorate în viaţa reală.
Racordarea la realitate, constituie nu doar un
imperativ specific al pedagogiei, ci şi o
caracteristică fundamentală a domeniului
economic şi comercial.
Studiu de caz: Bilanţul trocurilor păguboase –
„dintr-o pereche de boi de-a mai mare dragul să te
uiți la ei am rămas c-o pungă goală” (Dănilă
Prepeleac)
Institutorul adoptă cel mai eficient
raţionament didactic în alegerea unui text narativ
care să reflecte exemple de trocuri păguboase,
întrucât, pe lângă hazul inerent, acestea stârnesc
un sentiment de desconsiderare faţă de
incapacitatea eroului de a transforma situaţiile în
avantaje, dublat de sentimentul de superioritate
care conferă elevilor încredere în propriile
aptitudini. Paguba lui Dănilă Prepeleac este
determinată de mai multe aspecte, în legatură cu
care elevul poate fi avertizat. În primul rând,
înainte de a se arunca în cautarea unui schimb de
produse, Dănilă nu se dovedeşte deloc atent în a
aprecia corect calităţile bunului propriu. Aşa
ajunge în situaţia de a-şi dori să scape de el şi,
când îl înstrăinează, să rămână uimit de
priceperea altuia de a-l valorifica. Secvenţa în
care constată că nu mai poate manevra carul şi în
care solicită insistent schimbul este emblematică:
„Cela nu se pune de pricină, dă capra și ia carul.
Apoi așteaptă până vin alte care, de-l leagă
dinapoia lor, și se duce în treaba lui spre casă,
lăsând pe Dănilă gură cască tot pe loc.”
Eroul poveştii se arată bucuros să-şi
păcălească partenerul: „Taci că-i cu buche, l-am
potcovit bine! De nu cumva s-ar răzgândi”,
atitudine nesănătoasă, care în poveste va şi
adeveri adevărul universal conform căruia când
un om caută să înşele, ajunge să descopere că cel
înşelat a fost el însuşi. Apoi, Dănilă Prepeleac
face greşeala de a nu aprecia corect marfa pe care
intenţionează să o cumpere, trezindu-se nu doar
că nu-i foloseşte, dar şi că îi provoacă prejudicii,
indiferent de ce natură, ceea ce va determina din
nou schimbul forţat şi total ineficient: "Na! c-am
scăpat de dracul și am dat peste tată-său: acesta
mă asurzește! Las' că te însor eu și pe tine acuși,
măi buclucașule!". Graba constituie un alt pericol
la care se expune în practicarea negoţului: „De-aș
ajunge mai degrabă în târg (...) ca să scap de râia
asta.”. O ultimă lecţie economică pe care o oferă
povestea se referă la importanţa negocierii, aspect
care iese în evidenţă datorită priceperii
negustoreşti de care dă dovada unul dintre
partenerii eroului: „De mi-i da ceva adaos, poate
să ți-l dau; iară de nu, norocul gâștelor de-acasă.
(...) În sfârșit, dur la deal, dur la vale, unul mai dă,
altul mai lasă”. Prin exemplele negative, elevii îşi
însuşesc cunoştinte fundamentale referitoare la
modul eficient de a face un troc favorabil.
Studiind substratul didactic al povestirilor lui
Creangă, abordarea conţinuturilor
învăţământului îşi află în această experienţă un
exemplu (daca nu un model) de creativitate în
predarea şi învăţarea interdisciplinară.
Pedagogul Creangă a introdus avant la lettre
metodologia creativităţii şi a interdisciplinarităţii
didactice.
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« Poezia ca formă de artă este foarte vie,
reprezintă arta prin excelenţă a arabilor. Arabii,
se emoţionează şi astăzi, profund la auzul unei
poezii… »
« O poezie publicată într-o revistă nu moare
acolo, dimpotrivă, este foarte citită, analizată,
criticată. Dar critica nu se face într-o revistă, se
face în adunări, la cafenele… Această sfâşiere a
poeziei se face la cafenea »
GEORGE GRIGORE, născut în Grindu, jud.
Ialomiţa, este profesor universitar la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din
Bucureşti, secţia arabă, scriitor, traducător, filolog,
cercetător, doctor în lingvistică. A publicat o serie de
traduceri din araba clasică, în fruntea cărora se
situează Coranul, urmat de mari opere de filosofie,
mistică şi religie ale unor autori precum Al-Ghazali,
Ibn Tufayl, Ibn Ruşd, Ibn Sina, Ibn Arabi. De
asemenea, a publicat zeci de studii de dialectologie
arabă, islamologie etc.
IT: George Grigore, eşti cunoscut în special ca
traducător, arabist, filolog, profesor universitar la
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii Bucureşti, dar puţini ştiu că debutul tău
literar a constat în publicarea unor poezii proprii în
limba arabă, la Bagdad, spre sfârşitul anilor '80. De
ce poezie şi de ce în limba arabă ?
GG : Relatia mea cu poezia este lungă şi
complicată. Deşi am terminat facultatea de filologie,
de limbi străine, nu am fost niciodată atras prea mult
de poezie. Poziţia mea faţă de poezie s-a schimbat
după călătoriile întreprinse în ţările arabe, ca
translator, pentru că acolo, poezia ca formă de artă este
foarte vie. Şi ca să fac o paranteză – se face şi la noi ca
şi în alte părţi o confuzie între poezia ca formă de artă
şi poezia ca stare emoţională … Şi astfel apar întrebări
de felul, va putea omenirea trăi fără poezie?, etc.
Bineînţeles, aici este vorba de poezia ca formă de artă,
care poate să dispară la un moment dat, dar starea
emoţională, poetică, aceea nu va dispare niciodată. Să
ne întoarcem însă la răspunsul nostru. Poezia ca
formă de artă este foarte vie, reprezintă arta prin
excelenţă a arabilor. Arabii se emoţionează şi astăzi,
profund la auzul unei poezii…
IT: Sau al unei metafore…
GG: Nu ştiu, nu neapărat al unei metafore, în
general, ei sunt atraşi de muzicalitatea, ritmul,
solemnitatea limbii. Ca atare, toată lumea cunoaşte
cel puţin câteva versuri: de la omul total neinstruit,
hamalul din piaţă, până la eruditul de cea mai înaltă
clasă, toţi cunosc versuri pe care le strecoară în
conversaţie. Foarte interesant, şi am mai spus asta,
poetul nu este cunoscut, reţinut după nume, citarea
începând aşa: ,, Aşa a spus Poetul “ , în care Poetul este
fiinţa care înglobează toată poezia în limba arabă.
Când aflau că studiez limba lor, se simţeau datori sămi spună câteva versuri … Şi pentru că nu înţelegeam
mereu limba, erau într-o arabă clasică, atunci mi le
scriau. Şi mereu mă întorceam acasă cu hârtiuţe prin
buzunare sau cu capace de ţigări, cutii de chibrituri pe
care erau scrise frânturi de versuri.
IT: Ai spus araba clasică. Poţi să explici puţin?
GG : Da, este o formă de limbă literară extrem de
elaborată, îţi trebuie exerciţiu îndelungat şi lecturi
foarte multe ca să te deprinzi cu ea….
Dar ca să răspund concret de ce la Bagdad şi de ce
în arabă, pot să-ţi spun că pe lângă această atmosferă
prielnică poeziei, în 1988, pe cînd eram la Bagdad, a
venit o delegaţie de poeţi români la Festivalul de
poezie MIRBAD.
Atunci am fost chemat de către ataşatul cultural al
României la Bagdad şi rugat să traduc în arabă
poemele celor care veniseră la festival. Le-am tradus
şi a doua zi au fost citite de către actori irakieni în
cadrul festivalului. Le-au plăcut foarte mult şi m-au
chemat să mă întrebe dacă şi eu scriu poezie, sunt poet
şi aşa mai departe. Atunci am avut marea şansă să o
cunosc pe poeta Nazik al-Mala'ika, o poetă de primă
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mărime a lumii arabe şi printre altele novatoare a
versului arab. Care m-a încurajat să scriu. Acestea au
fost începuturile…
Poeziile mele au fost apreciate, iar după o perioadă
de răsfăţ…
IT : ….literar…
GG : ….literar în paginile revistelor
bagdadiene, atunci când am considerat că deja am
devenit unul de-al lor, a trebuit să merg şi să-mi
,,apăr” poeziile.
IT : Cum adică ,,să le aperi” ?
GG : Repet: poezia este încă o formă de artă foarte
vie. O poezie publicată într-o revistă nu moare acolo,
dimpotrivă, este foarte citită, analizată, criticată. Dar
critica nu se face într-o revistă, se face în adunări, la
cafenele… Această sfâşiere a poeziei se face la
cafenea. Există o cafenea extrem de cunoscută în
Bagdad, se cheamă Hassan Al-Ajami, unde în fiecare
după amiază se întîlnesc poeţi, critici din Bagdad la o
cafea, la un ceai şi la multă, multă vorbă. În momentul
când publicai şi apăreai în această cafenea, erai asaltat
din toate părţile, versul cutare schioapătă, imaginea
cutare este demodată, şi trebuia bucată cu bucată s-o
refaci în faţa lor şi să-i dai statutul pe care voiai să i-l
dai. Discuţiile erau lungi, zgomotoase, durau ore în
şir în funcţie de importanţa pe care ţi-o dădeau ei.
Acolo am învăţat foarte mult. Se puneau întrebări
şi trebuia să faci faţă. Aceasta era viaţa literară a
Bagdadului din care, la un moment dat, am făcut şi eu
parte.
IT : Văd că există un Bagdad afectiv. Acolo ţi-ai
conturat o parte din poeziile volumului tău, publicat
în ţară, cu titlul Primăvară la Bagdad. Un volum
care a apărut discret la noi, dar în care am găsit
poezii de o puritate, emoţie şi, de ce să nu spun, un
rafinament special care pe mine m-au încântat. Există
acolo mai mult decât exotismul care aminteşte de cele
o mie şi una de nopţi, există o atmosferă, un aer de altă
lume, pe care se simte că ai cunoscut-o destul de bine
şi-n care te-ai integrat perfect. Imaginarul, ca să
folosesc şi eu un termen de specialitate, este complet
dintr-o altă zonă geografică a lumii. Rotirea
dervişului, acest călugăr mistic oriental, nisipurile,
bătrânul mawal (un cântec popular în genul doinei
noastre), tigri, palmieri, pasărea rokh, muezinul ca o
zăpadă, caravana de sare, etc, etc.
GG : Da, cred că lucrul acesta se explică prin faptul
că o parte din poeziile acestui volum au fost scrise în
arabă, dar restul în română. În momentul cînd scriu în
limba arabă, sunt într-o anumită stare şi exprim o
anumită trăire.Când scriu în limba română am o altă
stare şi alte trăiri. Pentru că ,,imaginarul” în cele două
limbi este diferit. Sigur, poţi să transferi dintr-o limbă
în alta, există o anumită echivalenţă, dar cu toate
acestea, imaginarul este diferit. De exemplu, în ,,Lună
la Babilon”, imaginea lunii care răsare dintr-un loc – şi
anume din vârf de palmier la ei, este diferită de cea a
lunii care răsare din vârf de brad la noi, dintre cetini.
Această ocurenţă creează poezia. Iat-o:
,, Străine, spune-mi,
Şi la voi luna-i aşa de frumoasă ?
E şi mai frumoasă când dintre
cetini răsare
Ce spui, străine,
dintre cetini?
Dar ştie o lume –ntreagă
că luna de-o veşnicie
tot răsare
din vârf de palmier !
( Lună la Babilon )
Ce-ar însemna pentru un arab câmpii, holde de
grâu bătute de vînt ?
Dar de ce Primăvară la Bagdad? Ştiu, e un titlu
uşor desuet, însă am ţinut foarte mult la el, pentru că în
spatele lui e o întreagă poveste.

Înainte de 1990, deplasările mele în străinătate erau
pe perioade scurte şi niciodată nu apucam să mă satur
de locul în care mergeam, mai ales la Bagdad, de care
m-am îndrăgostit. Ca atare când ajungeam la Bagdad,
eram mereu într-o grabă nebună.
IT : Şi ce-are asta de-a face cu primăvara ?
GG : Primăvara în Irak durează puţin ca şi
popasurile mele la Bagdad pe vremea aceea. Şi-n acest
interval şimţi că trebuie să faci multe. Să-ţi dau un
exemplu. În zona dinspre nord, în apropiere de
Kirkuk- acum toată lumea cunoaşte geografia Irakului
– iarna este foarte geroasă, iar vara e o arşiţă cumplită.
Între gerul iernii şi arşiţa verii există un moment de
respiro … Este Primăvara irakiană… Intr-una din
aceste primăveri plecasem de la Bagdad la Kirkuk şi
câmpurile erau verzi. După trei zile, cînd m-am întors,
câmpurile erau roşii, roşii de lalele sălbatice. Cât
vedeai cu ochii… După o săptămână m-am întors din
nou şi nu mai era nici o floare. Totul se uscase.
Această grabă a naturii de a-şi îndeplini tot rostul întro perioadă scurtă, mi-a dat ideea titlului . După ce
scrisesem volumul, eram tot la Bagdad, şi pe malul
Tigrului, eu locuiam prin apropiere, am întâlnit un
derviş care stătea zile întregi şi se uita la apele
Tigrului. După ce stăteam în tăcere un timp unul lângă
altul, vorbeam câteva minute cu el şi plecam. Într-o zi
mi-a spus : ,,Tu de ce te grăbeşti aşa mereu ? Că doar
nu e primăvară .” Însă era, era primăvara mea
bagdadiană.
IT: A fost o perioadă frumoasă, intensă dar scurtă,
a vieţii tale, ca o primăvară…
GG: Ca o primăvară irakiană. În câteva săptămâni
încolţeşti, înfloreşti, rodeşti. Am învăţat foarte mult în
acea perioadă, am cunoscut oameni de cultură care miau deschis drumul spre poezia arabă. Este perioada
când am adunat folclor irakian, când am mers la
comunitatea yazidită, când am început traducerea
Coranului, şi altele care vor rămâne în veci nespuse şi
care sunt mai importante decât toate acestea la un loc.
IT : Mai scrii poezii acum ?
GG : Da.
IT : Are vreo importanţă locul în care te afli ?
GG: Nu, nu locul. Îţi trebuie o stare. Pentru că
poezia n-o scrii sub influenţa factorilor exteriori, ci a
celor interiori.
IT: Te-am întrebat pentru că sunt scriitori care îşi
caută locuri speciale care să-i inspire…
GG: Din contră, poeziile mele despre Bagdad sunt
scrise la Bucureşti. Niciodată n-am scris despre
Bagdad când eram la Bagdad. Îţi trebuie o anumită
distanţare. Desigur, nu există reţete de scris, fiecare
scrie aşa cum simte, atunci când poate. Uneori şi aceşti
factori exteriori converg în completarea acestei
imagini despre poet. Ele fac parte din imaginea
poetului, dar este exterioară. Cred că cineva ar trebui
să le adune …
IT : Ca pe nişte curiozităţi
GG: Da, am alcătui o enciclopedie extrem de
interesantă. În Bagdad am întâlnit pe cineva care
pretindea că scrie doar la răsăritul soarelui, când
privighetorile începeau să cânte. Sunt prea multe
simboluri aici, ca să credem că este real.
IT : Dar proză n-ai scris deloc ? N-ai încercat ?
GG : Ba da. Însă poezia are avantajul că într-o
formă concentrată, redusă, exprimă multe. În schimb
am tradus proză.
IT : Există vreun scriitor din lumea asta care a avut
o influenţă, un impact special asupra ta?
GG : Da, dar pe etape nu permanent. În prezent, de
exemplu, sunt fascinat de un mistic andaluz Ibn Arabi
din care am tradus şi publicat şi intenţionez să traduc
şi în continuare. Aşa cum stim, nimic nu e veşnic şi ţie
ţi se întâmplă să iubeşti mult o anumită scriitură şi
după un timp s-o reconsideri…
Dialogul meu cu George Grigore s-a oprit
deocamdată aici. Am plecat luând cu mine o carte
tradusă de el şi purtînd în suflet farmecul atmosferei
din Bagdad. Dar şi dorinţa de a-l face să mai depene
într-o altă zi, firul celor o mie şi una de nopţi ale sale.
IOANA TRICĂ

Graniţa ruşinii
Ungurii au primit o parte din Ardeal; Hitler le-a
dat numai atâta încât să nu-i facă nici mulţumiţi de
tot,dar nici nemulţumiţi şi să-i poată ambiţiona şi
menţine sub ascultare şi pe Horthy Miklos şi pe Ion
Antonescu, aceşti dictatori militari, aliaţi în
războiul cu ruşii, dar duşmani de moarte între ei, în
acelaşi timp.
Linia de demarcaţie, adică graniţa ruşinii, trecea
undeva printre Cluj şi Feleac, cobora printr-o
pădurice către păşunea Dezmirului apoi se îndrepta
spre Cojocna, lăsând în România satele:
Gheorgheni, Pata, cătunul Bodrog, Boj, Boj-Cătun,
Straja Iuriului, Iuriu de Câmpie etc şi închizând în
Ungaria aşezările: Dezmir, Cara, cătunul Morişti,
Cojocna şi aşa mai departe până colo către Mociu.
Pentru trasarea liniei despărţitoare a venit o echipă
formată din: trei nemţi, trei italieni doi români şi
doi unguri. Aveau nişte hărţi în care tot citeau, se
uitau în teren, dădeau ordin la nişte soldaţi unde să
împlânte semnele de hotar, adică nişte rude din
lemn, groase ca un par de pus la vie, lungi de vreo
doi metri şi jumătate, având în vârf un fel de cruce.
În hotarul satului nostru, linia aceea intra venind
dinspre Bodrog, urca în Dealul Pietrişului, dincolo
de păşune, cobora şi trecea Râturile şi Valea, ceva
mai încolo de Astupătură, rupea drumul ce duce
către Cara, Morişti, Cojocna, Apahida şi suia
Dealul Huşumala prin terenul Băii de Piatră, tăind
de-a curmezişul locurile oamenilor şi rupându-le în
două, astfel că jumătate au rămas la inamic. În
câteva zile, autorităţile ungureşti au închis toate
drumurile vicinale şi de câmp, instalând bariere
fixe de fier, vopsite frumos roşu, alb şi verde, în
spatele cărora au plantat câte trei rânduri de buşteni
de stejar, de grosimea unui om, înalţi de câte doi
metri, sămălind, vai de mintea lor cea îngustă,
dirijată de gânduri idioate, că noi, de vom vrea să
mergem la pământurile noastre, om nimeri ca orbii
drept acolo şi ne-om împiedica de bariera lor cea
feştită şi de buştenii împlântaţi în drum de-a
nimica.
Din ziua când au fost aşezate semnele de hotar,
locuitorii care aveau pământuri rămase dincolo, nu
puteau merge să le lucreze numai pe la un pichet de
grăniceri din Bodrog, legitimându-se cu
ungurescul Igazolvany şi după un program
obligatoriu, doar între orele 8 şi 18. Nu s-ar putea
susţine că aceste norme au fost respectate în
întregime şi de către toată lumea.Treceau sătenii
direct peste câmp, neţinând seamă de semnele de
hotar, împrăştiate prin lanurile de floarea soarelui,
de cucuruzi şi prin pădurea de trestie care acoprea
Râturile pe kilometri întregi; mergeau şase cu
căruţa şi uneltele în ea, doi rămâneau la lucru şi
ceilalţi patru, pe cărări numai de ei ştiute, mergeau
la Cluj de vindeau şi cumpărau fără nicio frică.
Aceşti mici comercianţi ambulanţi se pierdeau mai
ales în oraşe şi în târguri, prin sate nu apăreau, iar de
nu aveau încotro, zăboveau puţin, ştiind că acolo
lumea e cunoscută şi ochii jândarilor cu pene de
cocoş repede i-ar fi descoperit.
Din primăvara anului 1941, ciurda de vite
din păşunea Pietriş nu şi-a mai găsit păstor,
deoarece, aflându-se chiar lângă graniţă, lumea se
temea de evenimente rele dintre cele mai
neaşteptate. Oamenii au luat hotărârea că, dacă
acolo nu se poate băga ciurdar, fiecare proprietar îşi
păzeşte vitele sale cum ştie, iar păşunatul este
permis numai în timpul zilei, seara toate animalele
se vor întoarce în sat şi vor înnopta în gospodăriile
gazdelor. Aşa s-a întâmplat că ,în acea vară cu ploi
dese şi furtunoase, o seamă de băieţaşi de 9-10 ani
să păstorim în Pietriş, cu hainele ude până aproape
că putreziseră pe noi. Desculţi, cu cloape de păr,
vechi şi deformate, care ne cădeau peste faţă şi gât,
cu câte-o zeică grea pe umeri, înotam prin tină,
fugind când înaintea, când înapoia vitelor, căci
drumul de câmp era strâmt şi fără şanţuri pe

margini iar animalele pofticioase una-două întrau
în semănături, călcau, păşteau şi făceau pagubă.
Când ieşea un picuţ soarele, rămâneam în cămeşi,
întindeam ţundrele pe nişte tufe de spini să se mai
zvânte, mânam vitele la zăcătoare să doarmă şi noi
ne apucam de jucat de-a purecele şi jucam, jucam,
alergând ca nebunii până ne usturau pălmile de
loviturile acelui lemnuţ şi flămânzeam. Atunci
băgam de seamă că grănicerii unguri cu doi câni
mari lângă ei s-au oprit în cărarea lor şi se uită la
noi, dar nu fac semne, nici nu zic nimic. După
câteva clipe se înşiră din nou pe cărare, trimet cânii
înainte şi urcă Dealul Huşumala către tunelul
nr.1.Când ei dispar după culmea dealului, repede
sculăm vitele şi le fugărim să treacă în Ungaria,
unde avem noi o bună bucată de păşune mai puţin
păscută, deoarece acolo se intră foarte rar, cu frică
şi numai puţinel, pe furate. De ne prind ăia "la ei" nu
ştiu ce ne pot face nouă şi la vite! De-acasă nu ne
îndeamnă nimeni să facem aşa ceva şi de s-ar fi
aflat mâncam papara, plângeam şi sughiţam în sec.
Când trecea patrula de grăniceri de-ai noştri, cu
asinul lor gras în faţă, încărcat cu bagaje, repede
eram lângă ei, trebuia să le dăm Naţionalele pentru
cumpărarea cărora primeam bani şi luam comandă
mai în fiecare zi. Câteodată făceau şi ei un pic de
popas, trăgeau câte-o ţigară, unerori primeam şi noi
tot câte una la doi s-o fumăm în parte, trăgând pe
rând, alteori nu puteau să se oprească, ci doar unul,
Napoleon Mălai, un oltean glumeţ, lăsa cărarea lor,
sărea pănă la noi, lua repede ţigările şi-şi umplea
plosca cu apă din fântână apoi fugea să-i ajungă din
urmă pe ceilalţi, care trecuseră râtul cu trestie.
Olteanul cu încă doi, duminica, uneori, fiind liberi,
veneau în sat la joc. Au învăţat repede să joace ca pe
la noi şi strigau chiuituri cam neobişnuite în sat şi
lumea râdea ca la Turcă. Olteanul cerea câte-o fată,
se băga în mijlocul jocului, o învârtea s-o leşine, o
strângea-n braţe şi striga cât îl ţinea gura.- Hop,
cocoşu' pă găină / Şi găina pă cocoş / Să facă puii
frumoşi! Hop, 'şa, măi!
Ne-am obişnuit cu starea din acei ani, căci nu
aveam încotro
Tata pe front
În iunie 1941, când s-a declanşat războiul pentru
eliberarea Basarabiei şi Bucovnei, Regimentul nr.6
administrativ din care făcea parte şi tata era dislocat
undeva pe lângă Gura Humorului. Tata ca ţăran cât
de cât învăţat cu animalele avea în răspundere o
căruţă cu doi cai buni cu care lucra la manutanţă,
făcând transporturi necesare acesteia, mai ales căra
făină pentru pâine şi ducea pâine către liniile
înaintate ale fontului. Îndeplinid aceste misiuni,
avea norocul că era mai puţin expus pericolelor
dese şi directe decât luptătorii din liniile frontului.
În apropierea Crăciunului din 1941, într-o seară
cam ceţoasă, tata a sosit acasă pe neaşteptate. Ne-a
spus că Mareşalul a ordonat lăsarea la vatră a
tuturor bărbaţilor care au de crescut mai mult de trei
copii sub 15 ani. Atunci, noi eram patru: Augustin
născut în 1932, Măriuţa din 1935, Teodor din 1937
şi Ana din 1940.Vasile, ultimul, va apărea abia în
aprilie 1944, în perioada marilor bambardamente
lansate de anglo-americani asupra României.
Îmi amintesc perfect plecarea tatii cu ordin de
mobilizare pentru război la regimentul său din

Craiova. Era pe la sfârşitul lui octombrie 1940.
Evenimentele de care îmi aduc aminte întăresc
afirmaţia mea. Mama se betegise de câteva zile, o
născuse pe Ana. Când tata era gata să se ducă la gară
şi chiar ieşise afară cu raniţa în spate, în acel
moment, vecina şi tătăişa noastră, Maria lui
Lombar, a ieşit din cohie să-i ducă mamii mâncare,
cum se obişnuieşte în astfel de împrejurări. Avea un
cozonac, un pui fript şi o fele de rachiu slab, îndulcit
puţin. Tătăişa a strigat după tata să steie o ţâră, da' să
nu se întoarcă din drum că nu-i bine. Tata a aşteptato, a tras o înghiţitura de rachiu, şi-a luat un ţubac de
pui , şi-a rupt un colţ de cozonac apoi s-a întors pe
cărare către părău şi dus a fost, căci se grăbea să nu
scape trenul. În noiembrie 1940, când a avut loc un
mare cutremur de pământ, de s-a prăbuşit şi o parte
a închisorii Doftana, tata era în Craiova. Aşa mi-a
povestit el. Îşi amintea de cutremur şi de faptul că sa dat alarmă şi toată lumea a ieşit fugind în curtea
cazarmei.
Când tata a plecat, noi încă nu simţeam
pericolul unui război, deşi ţara noastră fusese
sfârtecată de vecini din trei părţi, alte ţări fuseseră
chiar desfiinţate, în mai multe zone războiul
mocnea şi se putea aprinde la cea mai slabă adiere
de vânt. Eu împlinisem opt ani şi eram elev în clasa
întâi. Ce înseamnă războiul, ce fapte bune sau rele
aduce el, pentru mine erau chestiuni la care nu mă
puteam gândi, deoarece în mintea mea nu exista
nicio reprezentare privitoare la o astfel de
problemă, deşi, o ştiu foarte bine, eram o fire uşor
impresionabilă şi încă de atunci dispuneam de o
reală capacitate de a memora figuri umane, imagini,
întâmplări, înfăţişări de animale reale sau din cele
construite cu închipuirea după poveştile pe care le
auzeam.
De prin mai şi pănă pe la sfârşitul lui iulie 1941,
n-am mai primit nicio veste de la tata. Aşteptam cu
nerăbdare o carte să i-o citesc eu la mama, că amu
ştiam c-am învăţat la şcoală şi ea nu mai trebuia să
meargă pe la vecini să i-o citească şi ăia să lase de-o
parte ce credeau ei că nu trebuie spus. Într-un târziu
a venit o carte poştală deschisă şi nu una închisă în
copertă. Era scrisă cu creion chimic, îndoită şi cam
jumătate rândurile acoperite cu cerneală neagră de
nu se putea citi deloc. N-am putut citi mai nimic. Sa dus mama la doamna preuteasă de i-a citit-o şi i-a
spus şi cu gura ei că tata-i departe, dincolo de
Nistru, are căruţă cu cai buni şi-i sânătos şi i-i dor de
noi şi de casă ca omului plecat în străini fără ca el să
vreie.
Într-o zi din vara aceea, mai mulţi copii mărişori
ca mine, dar şi puradăi de-ăia, care nu se ştiau nici
şterge la nas, numai dau pe sub el cu dosul pălmii şi
cu mâneca de la cămeşă, de li se făcea o coajă
neagră pe haină cum li se face bivolilor la ceafă din
cauza jugului, ne jucam fără nicio grijă. Vine între
noi o fată mai mare a unui refugiat din Borşa
Clujului, om la care-i zic Mitru Cânitului. Măriuca
o chema, dar nu ştiu ce era cu ea că tot la băieţi
trăgea ca viţelu la vacă. Vinea şi către mine deşi
vedea că-s tare mic pângă ea. Atunci avea în mână o
bucăţica de sticlă colorată ,prin care dacă te uitai în
sus te speriai tare, că ţi se părea că cerul arde cu
bobotăi mari şi norii toţi ard şi avioanele care
bornăiau pe deasupra erau aprinse şi, când
întorceam sticla către case, şi ele ardeau cu pară
pâna la nori şi pe fereşti se vedea un foc negruvineţiu , urât, de te făcea să fugi în lume. Am
întrebat-o pe fata aia că ce-i acolo şi di ce se vede
atâta foc. Mi-a zis că bună-sa i-ar fi spus că aşa-i la
război de-aia mor oaminii şi nu se mai pot întoarce
acasă la copii şi la muierile lor.
- Da' tată-to unde-i? Crezi că nu-i în foc şi el?
Atunci n-am ştiut ce să-i răspund. Mi s-a întâmplat
însă că întrebările ei şi bobotăile din acea oglindă,
ridicate până la ceri să-mi intre în suflet şi să nu mai
pot scăpa de ele.
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V. Noua înţelepciune socratică
B. “Ştiu că nu ştiu” - prima formă a noii
înţelepciuni socratice
1. Daimonul este al lui Socrate în afara oricărui
dubiu. O ideea sau alta se putea să-i fi venit din lectură, el
asimilând-o şi dezvoltând-o, sau să-i fi fost pusă în
sarcină de Platon, cum a constatat cu uimire auzindu-l
citind dialogul „Lysis”: „Pe Heracle, câte plăsmuiri îmi
atribuie tânărul acesta mie !” (11,p.213). Însă daimonul
lui Socrate se afla deja la sine în intervalul vieţii lui de
până la Platon, altfel spus discipolul se va fi gândit la
daimon întrucât acesta a jucat un rol atât de important în
viaţa maestrului său, aducându-i chiar moartea. La fel a
procedat şi celălalt urmaşexemplar, Xenofon. Daimonul
este, indubitabil, al lui Socrate şi-l reprezintă în mod
primordial.
2. La Xenofon, daimonul şi oracolul de la Delfi susţin
împreună ideea acuzatului Socrate că este ocrotit de
către zei: de daimon prin avertizările transmise pentru
fiecare intenţie de acţiune, şi de zeul Apollo, patronul
oracolului, prin simplul fapt al atenţiei pe care o acordă
felului de a fi şi de a gândi al acestui pământean. În cazul
zeului era vorba de o evaluare generală, pe când
daimonul aviza detaliile fiecărei manifestări în parte;
altfel spus: ultimul lucrează cu Socrate en detail, iar
celălalt en gros. Întrucât fiecare concept de acţiune este
validat de daimon înainte de a deveni act propriu-zis,
este evident cum la Socrate detaliul concretizat este
opera comună a lui şi a daimonului, astfel că
macroevaluarea făcută de Apollo îi are în vedere pe
amândoi – pământean şi fiinţă divină deopotrivă. Prin
urmare, când spune, prin gura Pithiei, „Socrate este cel
mai înţelept”, Apollo denumeşte prin apelativul
„Socrate” pe Socrate împreună cu daimonul din el. La
Platon, această simbioză om-divinitate şi înţelepciunea
lui Socrate ca rezultat al ei apare în dialogul „Alcibiade”.
(Vezi cap.V, C)
3. În „Apologia” lui Xenofon, oracolul evocat în faţa
judecătorilor este un argument forte care dovedeşte, în
intenţia acuzatului, că ceea ce spune despre daimon este
adevărat: zeii, adică daimonul din el şi zeul Apollo, întradevăr, îl ocrotesc. Problema noastră este: cum a
valorificat Socrate acest statut privilegiat ? Un posibil
răspuns l-am găsit în partea de început a „Convorbirilor
memorabile”. Mai întâi aflăm, într-o formulă
întortocheată, „Cum Socrate credea că semnele
călăuzitoare îi veneau de la zei, era mai lesne să se lase
condus de un orb care nu cunoştea drumul, în locul unei
călăuze pricepute, decât să poată fi convins să acţioneze
împotriva acelor semne.” Mai simplu spus:Socrate nu
concepea să nu respecte întocmai semnele călăuzitoare
primite de la zei. Această credinţă a lui Socrate
privitoare la comunicarea lui cu zeii include, mi se pare,
ca pe o particularizare a ei, credinţa în semnele primite
de la daimonul său. Şi în legătură cu ele, Socrate va
manifesta, în mod firesc, aceeaşi scrupulozitate.
Credinţa maestrului în aceste semne era atât de
puternică, susţine Xenofon, încât „El îi acuza că sunt
nebuni pe cei care nesocotind îndrumările zeilor se
apărau astfel de a fi defăimaţi de către semenii lor.” Iată
şi concluzia discipolului: „Socrate era, aşadar,
încredinţat că mintea omenească nu înseamnă nimic
faţă de judecata divină.” (5,p.17) Cu alte
cuvinte:semnele călăuzitoare venite de la zei sunt
expresia sintetică şi pe măsura omului a felului în care
zeii au judecat o anumită situaţie din viaţa
destinatarului lor.
4. Cum să fi ajuns Socrate la această concluzie ? În
comparaţia dintre mintea omenească şi, aşa zicând,
mintea zeilor, este inclusă, desigur, şi mintea lui Socrate.
Rezultă că mintea lui nu înseamnă nimic faţă de judecata
zeilor. Dar Socrate are în sine însuşi o astfel de divinitate
care, virtual, chiar se învecinează cu mintea lui. Prin
urmare, Socrate a putut constata oarecum nemijlocit,
prin propria experienţă interioară, că mintea lui nu
înseamnă nimic faţă de judecata daimonului. Ne putem
pune însă şi problema dacă mintea lui Socrate nu putea
profita de această vecinătate pentru a-şi ameliora
performanţele în domeniul judecăţii. Cum anume ?
Îndrăznesc un răspuns. Judecata lui Socrate ar fi putut fi
construită de mintea lui omenească pornind de la
semnele primite de la daimonul din el ca dintr-un temei
considerat divin. Ar fi fost asemenea unui silogism ce are
ca premisă nespusă o judecată divină. Cred că Socrate
însuşi s-a gândit că numai având acest temei mintea
omenească ar fi putut înseamna ceva.
5. Această tentativă de răspuns îşi găseşte o formă

mai generală în „dialogul auzit de mine, pe care l-a
purtat despre divinitate cu Aristodem” - ne îndrumă,
atent, Xenofon. „Socrate ştia bine că acesta nu aducea
nici un fel de jertfe zeilor, nici nu practica divinaţia, ci
chiar îi lua în derâdere pe cei care se ocupau cu aşa
ceva.” Era exact opusul lui Socrate, şi totuşi cel pios va fi
condamnat pentru impietate !În faţa acestui ateu, Socrate
dezvoltă ideea că în lume toate sunt „opera unei
inteligenţe”, aducând în sprijinul ei şi argumente
istorice: „Nu vezi, adaugă Socrate, că aşezămintele cele
mai vechi şi mai înţelepte, cetăţile şi neamurile de acest
fel sunt totodată şi cele mai cuvioase şi că epocile cele
mai luminate sunt în acelaşi timp şi cele mai pioase ?”
Dacă m-ar fi întrebat pe mine, gândindu-mă numai la
civilizaţia sumeriană, i-aş fi confirmat constatarea lui
Socrate cu un „Da !” entuziast. Apoi, el îşi atenţionează
interlocutorul dar, sunt convins, şi pe mine: „Ţine minte,
amice, că şi spiritul ce sălăşluieşte în trupul tău îl
călăuzeşte şi-l dirijează cum vrea pe acesta.” Când
Socrate spune „spirit”, gândul meu fuge la „daimon” !
Toate acestea ne conduc în mod obligatoriu către o
singură concluzie: „Trebuie să fim aşadar încredinţaţi că
inteligenţa, ce se află în toate, pe toate le orânduieşte,
aşa cum îi place ei.”
6. Aici voi sublinia prezenţa unui lucru determinant,
aş spune definitoriu pentru felul de a gândi şi de a fi al lui
Socrate: deşi vorbeşte despre inteligenţă şi judecată
divine, Socrate nu le alătură nemijlocit inteligenţa şi
judecata omenească, ci mai întâi se apropie de ele cu
sufletul omului,cu trăirea lui plină de pioşenie şi cu
încredinţarea lui fără umbră de îndoială în adevărul lor.
Doar ele pot deschide porţile divine pe care să intre, cât
se cuvine, mintea omenească: „Cinstindu-i pe zei, ţi se va
dezvălui şi ţie şi celorlalţi oameni ce gânduri au zeii faţă
de tine şi de semenii tăi. Vei cunoaşte puterea lor, cât de
mare şi de binefăcătoare e şi că, într-adevăr, zeii pe toate
le văd, le aud, că sunt omniprezenţi şi că de toate se
îngrijesc, deodată şi deopotrivă.” (5,pp.18-22) Aplicată
relaţiei lui Socrate cu daimonul său, constatarea de mai
sus va lua următoarea formă: temeiul raţionalismului lui
Socrate este credinţa în buna credinţă a daimonului său
şi în raţiunea divină pe care acesta o slujeşte.
7. Într-un dialog pe aceeaşi temă cu Eutidem,
referindu-se la faptul că, de cele mai multe ori, semnele
călăuzitoare primite de la zei sunt invizibile pentru om,
Socrate conchide: „Cel ce judecă însă cum trebuie nu se
cade să le nesocotească pe cele invizibile; el se cuvine să
ia în considerare puterea după efectele ei şi astfel să
onoreze divinitatea.” (5,p.114) Altfel spus: o judecată
conformă naturii obiectului ei ne poate duce la
înţelegerea lucrurilor invizibile care ţin de divinitate şi
de sufletul nostru. Ea reprezintă singura şansă a omului
de a accesa inteligenţa divină. De aici cred că vine şi
preocuparea lui Socrate pentru cercetarea condiţiilor
unei judecăţi corecte.
8. La proces se vede clar că Socrate nu acţionează
exclusiv pentru a-şi îndeplini aşa-zisul „interes egoist
raţional” (18,p.236). El nu a fost niciodată singur în faţa
lumii, ci împreună cu daimonul său, iar atunci când se
gândeşte la sine conştiinţa prezenţei daimonului nu-l
părăseşte.Socrate este, folosind o expresie din
vocabularul de moaşă al mamei sale, “însărcinat cu
daimonul”. Daimonul este un embrion veşnic nenăscut
aflat în sufletul lui – care poate fi numit, pe aceeaşi linie
semantică, „placenta daimonului”. Metoda maieutică ar
avea următoarea definiţie operaţională: Socrate este
moaşa semnelor cu semnificaţie cognitivă şi morală pe
care le trimite daimonul din el. Mai departe, supoziţia
“cordonului ombilical” se iveşte atunci când ne punem
întrebarea: cu ce îşi hrăneşte Socrate daimonul ?
Răspunsul ar fi: cu gânduri, emoţii, sentimente, scopuri,

motivaţii, impulsuri, senzaţii... “Interesul egoist
raţional” al lui Socrate, dacă e să folosim acest termen, a
fost acela de a avea un mod de viaţă care să-i asigure cele
mai bune condiţii pentru convieţuirea cu daimonul.
Acesta era sensul vieţiilui Socrate, destinul său. De
aceea, probabil, Socrate nu agrea deplasările dincolo de
zidurile Atenei, cetatea lui natală: numai acolo, ducând
acelaşi mod de viaţă, se ştia că este pe placul daimonului.
Altfel, oriunde s-ar fi dus, cât de departe, daimonul îi
rămânea nemişcat în acelaşi loc din geografia virtuală a
sufletului său.
9. Cum să fi ajuns Socrate la principiul filozofic “ştiu
că nu ştiu nimic” ? Putem presupune că el considera ca
validă afirmaţia că orice om ştie câte ceva. Comparat cu
un altul, acel ins din mulţime ştie mai mult sau mai puţin.
Învăţaţii – aşa-numiţii înţelepţi – ştiau chiar foarte multe
– despre om, despre zei etc. Uneori, sub presiunea unei
situaţii de viaţă, Socrate şi-a dat seama, uimit, că ştia,
totuşi, acel ceva necesar rezolvării problemei apărute.
Respectând termenii formulei clasice, în acest caz,
Socrate “nu ştia că ştia”. Alteori, dimpotrivă, se
adeverea ce ştia, că nu ştia nimic. Ducând mai departe
gândul început către extremele pe care mintea lui Socrate
le frecventa adesea, mai ales pentru uzul disputelor
amicale, acest ceva, cu gradele lui de comparaţie, de la
mai mult sau mai puţin decât ceva, până la foarte mult
faţă de ceva, devine, la gradul superlativ absolut, negativ
însă, adică la gradul cel mai scăzut, insignifiant – nimic –
diametral opus superlativului absolut pozitiv, adică la
gradul cel mai înalt posibil - cunoaştere infinită şi ca
atare divină. În relaţia cu daimonul său, Socrate ar fi
putut să conştientizeze cât de mult ştia daimonul şi cât de
puţin ştia el. Despre daimon, a constatat, a învăţat, s-a
convins, putând spune oricui, că el, Socrate, ştie că
daimonul ştie tot.Despre sine, Socrate a constatat, a
învăţat, s-a convins, prin jocul încercărilor şi al erorilor
prilejuit de semnalele daimonului, de faptul următor: în
comparaţie cu omniscienţa lui, el nu ştia mai nimic, mai
exact nu ştia nimic. La adverbul “mai” a fost nevoit să
renunţe, întrucât mai mult îl încurca decât îl ajuta atunci
când încerca să descopere formula cognitivă
corespunzătoare semnalului trimis de daimon. Îţi trebuia
de fiecare dată o cunoaştere – o ştiinţă – care să se fi
născut tocmai atunci, la confluenţa minţii tale cu
semnalul daimonic.
10. Presupun că formula „A şti că nu şti” desemnează
următoarea situaţie din relaţia comunicativă Socratedaimon: când daimonul îi transmite semnalul de
opoziţie, atunci Socrate înţelege că intenţia lui nu duce la
bine, şi acum el poate spune că „ştie că nu ştie cum să
facă ce e de făcut astfel încât să ajungă la binele acelei
fapte plănuite”. Dacă semnalul de avertizare nu este
emis, atunci e de înţeles că intenţia lui Socrate duce la
bine, deci el „ştie că ştie cum să facă ce e de făcut astfel
încât să ajungă la binele acelei fapte”. Rezultă că prima
particulă „ştie”din ambele expresii ale relaţiei
comunicative dintre Socrate şi daimonul său
desemnează o supracunoaştere transmisă individului
uman de colocatarul divin: daimonul este cel care, de la
capătul virtual al intenţiei de făptuire a ceva, îi dă de ştire
lui Socrate că nu e spre bine ori e spre bine ce are de gând
să facă. Altfel spus: Socrate este pus de către daimonul
său în cunoştinţă de cauză, iar ştiinţa, din această
perspectivă, era numai aceea a lucrului întreg cu toate
consecinţele sale posibile, adică o ştiinţă divină, nu
omenească.
11. Toate judecăţile lui Socrate sunt, în fond, ironice,
întrucât, aşa cum a intuit Alcibiade în „Banchetul” lui
Platon, Socrate nu dezvăluie în faţa oamenilor temeiul
adânc, daimonic, al raţiunii şi comportamentului său.
Aura daimonică a tuturor gândurilor şi spuselor lui
Socrate poartă, pentru majoritatea semenilor, masca
ironiei. În exemplul crucial, evidenţiat deja, (Vezi
cap.IV, A12) al schimbului de replici dintre Socrate şi
avocatul Lysias care-i scrisese apărarea pentru a-i salva
viaţa, vedem cum partitura lui Socrate este un joc gratuit
de cuvinte adresat unui om care îi vrea binele dar în care
el nu are deplină încredere pentru a-i spune taina sa. Iar
această taină, camuflată în registrul jucăuş al vorbelor
sale, nu era că Socrate are un daimon care îi arată mai
dinainte ce trebuie şi ce nu trebuie să facă – lucru pe care
îl ştia de fapt toată lumea -, ci aceea căSocrate îşi
construise propria înţelepciune pe temeiul convieţuirii
cu acest daimon. Dincolo de principiul lui Socrate că ştie
că nu ştie se află cel fundamental: el ştie că are un
daimon.
(continuare în numărul viitor)

Alerg, alerg așa, fără nici o țintă, fără nici o
speranță, rătăcit pe aceleași cărări, în aceleași
secvențe, prin labirintul eșecului. N-am în față decât
derularea dezastrului, speranța nu-mi mai ajută, a
plecat învinsă dintre strategiile mele. Jucat cu
disperare și regizat haotic, filmul meu se derulează
aiurea, răsucit strâmb prin timp... și eu trec, retrec,
prin tot ceea ce a fost cumva și nu mai e nicicum.
Mi-e greu să mai fiu logic. Oamenii își revăd
viața în felul ăsta doar când se află pe ultimul prag al
existenței, așa se spune, că, în apropierea morții,
ochii și simțurile ni se deschid către o viziune mai
intensă decât oricare dintre realitățile ce ni s-au dat.
Zâmbesc amar. Trecătorii îmi surâd și ei mie...
conviețuim, coabităm, ne târâm pe asfalt, înfășurați
în aripi arse. N-am învățat din greșeli, probabil
fiindcă multe din ele au fost mai amuzante decât răul
ce mi l-au adus. Idioții din 2007 i-au multiplicat
abundent pe superidioții de anul acesta, al șaselea
din criza globală, mortală. Nu mai am bani, mi s-au
terminat. Ieri, n-am mai mâncat. Azi, am scos
frigiderul din priză. Oricum, curentul electric îmi va
rămâne neplătit. Mașina îmi zace abandonată pe
undeva, ce mai contează? Mi-au mai rămas 2
săptămâni ca să eliberez casa. Nu mă mai scol la ora
5 dimineața, nu mai îmi spăl rufele la laundromat,
nici nu-mi mai trebuie câte o cămașă albă în fiece zi.
Dieta aia cu puțin, rar sau deloc mă scapă de
colesterol, de greață și greutatea-n plus. Corpul meu
va fi sănătos și mai performant, în aerul curat al
parcurilor înverzite, încât voi bate recordul
supraviețuirii în condiții de austeritate maximă. Și
garda Castelului Winsor s-a umplut de râie. Nu, nu
s-a întors aseară din războiul coreean, l-a terminat
cu 60 de ani în urmă. A participat numai la niște
exerciții militare prin Germania și, acum, 500 de
râioși regali se freacă de zor cu toate alifiile posibile.
Dar... mă gândeam la un record! Cât aș câștiga
dacă mi-aș pune pe mine 62 kg, un costum viu, din
650.000 de albine? După Guinness World Records,
în 2009 "cel mai greu costum de albine" cântărea 61
kg cu 613.500 albine. Le-au numărat? Cât de rele-s
albinele astea dacă și rufele puse la uscat în cameră
îmi ameninţă sănătatea? Nu-s predispus la astm, la
rinită sau alte feluri de alergii. Rufele ude degajă și
doi litri de apă în avantajul acarienilor de praf și
sporilor de mucegai. „Deci nu suferi de astm, de
rinită alergică sau altă alergie!” mă întreabă Annette
cam într-o doară, după ce m-a ascultat foarte atentă.
Eu nu sufăr de nimic, ce-i aia alergie? Sunt sănătos,
zdravăn din temelii, rezistent la intemperii, nu
fumez decât dacă prietenii mei fumează și nu beau
vodkă decât dacă se bea lângă mine. Annette râde ca
o adolescentă și mă invită la Carnegie Hall. N-am
mai trecut pe acolo. Adică, de trecut, sigur, tot trec
pe lângă clădire, dar, de intrat... n-am mai fost la un
concert de 3 sau 4 ani! „Muzica ne învață să o
prețuim pe cât de necesară ne este ea nouă” îmi
șoptește Annette și-i simt buzele mult prea aproape
de tâmpla mea. Socotesc astfel și cam cât de
necesară ar putea să-mi fie ea mie. Dirijorul e... o
dirijoare din Liban. Cu spatele spre sală, stăpânește
orchestra și 300 de coriști, care stau cu fața spre
mine și-mi transmit ce le comandă ea cu bagheta.
Avem locurile 1 și 3 pe Rândul J. Annette s-a așezat
pe primul fotoliu, la capăt de rând, să aibă mai mult
aer în jur. Recviemul lui Fauré ajunge la „In
paradisum deducant angeli in tuo adventu
suscipiant te martyres, et perducant te in civitatem
sanctam Jerusalem...” – citesc eu cuvintele
recviemului, reproduse în caietul de sală. Annette
vrea să ne mișcăm puțin și să bem ceva, ca să ne
activăm secreţiile, să beneficiem de mai mulți
hormoni, prin care să ne asigurăm un surplus de
fericire și să ne bucurăm de o stare de spirit mai
eficientă. Surâde, ca răspuns la surâsul meu
stânjenit, când constată că prea mă neglijez, că
supraviețuirea mi s-a domesticit până la tocirea
tuturor instinctelor. Annette aduce șampanie, cu

bruma pe sticlă, să ne sărbătorim victoria. Ce
victorie? Bine, fiecare cu victoria lui, înțeleg. Încă
mai aud acorduri de recviem. Ea arată acceptabil în
négligé. Pare cu 40 de ani mai tânără în lumina
aceasta difuză, din cameră. Și, după al doilea pahar
de șampanie, îmi spune tandră că puterea
sentimentelor noastre ar putea să compromită
întâlnirea dintre trupuri. Graba își are rostul ei, însă
puțină înfrânare delicată nu ne strică. Adesea,
dragostea chiar împiedică împlinirea sexuală. Ea a
trecut cu candoare prin multe iubiri adevărate și s-a
bătut să salveze ce era mai frumos în ele. Dăruirea
pură o renaște mereu, o scoală din agonie. A rămas
cu nenumărate răni, fiindcă pasiunile conțin
violență. „Arde-ți decepția!” mă sfătuiește ea. Și-a
dezamăgit uneori partenerul, alegând imagini de-ale
ei ce nu i-au satisfăcut lui așteptările. A greșit,
speriată de inhibările întâlnirii trupești. Și a suferit.
De aceea se concentrează pe detaliul intim, pentru
că o singură neglijență emoțională ajunge să atragă
falimentul, fie că-i legat de menținerea plăcerii, fie
de erecție, încât se produce, fără voia noastră, acel
blocaj, imposibil de depășit. Cu cât cel din brațele ei
e mai prețios, cu atât mai tare se teme. N-ar mai
suporta o nouă pierdere, ar fi ultima, i-ar fi fatală.
Annette îmi pare și mai prețioasă, purtând bijuteriile
ei preferate, grele, încărcate cu diamante mari,
scumpe. Îi plac pietrele strălucitoare, o obsedează
durabilitatea lor. Șampania s-a terminat, mi-a fost
sete, mai desfacem o sticlă? Lucrurile bune ar trebui
să nu ne lipsească, spune Annette, să nu se uzeze, să
nu se strice, ca să nu fim nevoiți a le înlocui, de aceea
trebuie să avem grijă la schimbarea valorilor, la
împrospătarea bucăților expirate din noi. S-a speriat
când a pocnit dopul șampaniei. Ei îi place să
privească și prin ochii altuia, să simtă că întinerește
și printr-o altă viață. E posibil, e vandabil, așa cum
și-ar cumpăra o vacanță sau un apartament de lux, cu
mobilă, cu tablouri și cristaluri, cu tot. Își scoate
inelul și mi-l pune mie, pe degetul cel mic.
Avionul nostru a trecut chiar pe deasupra casei
din care mi se aruncau lucrurile în stradă. Cineva se
va bucura de ele. Din Haiti, am luat yachtul lui
Bernie. Și am ajuns aici, pe o insulă mică, ruptă
direct din paradis. Seamănă și cu un sanatoriu, unul
condus desigur de Bernie, celebrul cardiolog.
Annette nu se simte prea bine, are niște neplăceri
provocate de stres. Și, înainte de a porni într-o
croazieră în jurul lumii, vrea să se refacă. Vila e pe
malul apei. Avem și bucătar. O avem și pe Selena, ai
cărei sâni vor să sară mereu prin decolteu. E foarte
atentă cu mine, să nu-mi lipsească nimic. Îl
terorizează pe bucătar, pentru că umblă cu șmecherii
și astea nu dau gust mâncării. Ea îi comandă una, el
face alta. Azi, am trecut pe la Bernie. Într-adevăr,
este o somitate, cu clientelă selectă, recunosc vedete
tv, le-a atârnat pozele pe pereți, în care s-a
fotografiat alături de ei, în cabinetul lui. Conduce în
Haiti un spital de caritate, unde aplică metode
îndrăznețe, profitând și de legislația îngăduitoare.
Annette i s-a plâns de dureri rebele, obosește repede,
respiră greu... și Bernie i-a făcut imediat toate
analizele. Mi le-a făcut și mie, că tot eram pe-acolo.
Sunt sănătos tun, am o inimă tare, de taur. Plesnesc
de atâta energie, de atâta vitalitate! Selena a venit să
mă ia cu mașina. Are și ea o soră, care așteaptă un
transplant de rinichi. Bernie i-a și desenat Selenei,
pe spate, locul pe unde îi va scoate unul din rinichi,
donat pentru sora ei. Annette mă are pe mine alături,
îi mențin tonusul ridicat, deși primele sale rezultate
de la laborator nu anunță nimic bun. Ar trebui să mă
cam grăbesc. Selena mi-a fixat oră la masaj,
uitasem. Annette rămâne peste noapte în separeurile
lui Bernie, pentru a continua să fie atent
monitorizată. După masajul meu cu pietre fierbinți,
dorm o oră, apoi fac o baie lungă în golf și mă
tăvălesc prin nisipul alb, adus pe plaja noastră dintraltă parte. Selena mă întinde iar pe patul din

dormitor și mă unge din creștet până-n tălpi cu ceva
foarte excitant. „Mă uit la tine ca la o pradă, râvnită
de o mulțime de femei bogate”, râde Selena și își dă
jos bluza. „Experiența dragostei se îmbogățește în
schimbul supremei plăceri, atât cea fizică, palpabilă,
cât și cea intens emoțională...” aud glasuri interioare
și îi văd Selenei pântecul gol, pulpele transpirate...
ne iubim năvalnic, sălbatic, la nesfârșit... cineva nea filmat... și filmul se reia, se reia... și ea, și eu,
suntem cu mult mai frumoși decât am crezut, cu mult
mai zvăpăiați... „rămâi pentru totdeauna în brațele
ei, unit cu ea, nu te mai ascunde, păstrează clipa
fericită în gând, oricum, inima ta bate numai pentru
mine...” o aud pe Annette. E pe patul de alături, știu
că-i acolo... și-n privirile mele se derulează filmul ce
nu l-a filmat nimeni...
...putred, putredă de bogată, aşa o fi sau așa m-a
convins... mă plimb în parc, mă plimb de foame,
ud, după ploaie, ea se apropie şi-mi cere un foc, nu
fumez, respir oxigenul copacilor, e gratis, "bine,
mă las şi eu de fumat", îşi aruncă ea ţigara, "eşti
invitatul meu, la un whiskey", e prea devreme
pentru alcoolul pe stomacul gol, "îmi placi”,
spune ea: „nu vrei să mergi cu mine?", unde-i mai
frumos ca aici, când măcăie rațele pe lac, "te duc
direct în paradis!"... şi iată-mă în paradis island,
verde, cu tot oceanul dinainte, cu yacht ancorat la
ponton, "ai o inimă sănătoasă",
se lasă
mângâiată ea pe gât, pe sânii mici, se apleacă peste
pieptul meu, îşi lipeşte urechea şi îmi ascultă
răsuflarea, apoi, îmi ia mâna şi mi-o apasă sub
sânul ei stâng, "vezi, inimile noastre bat la fel,
inima mea o doreşte pe a ta, o dorește în locul ei,
sunt compatibile"... aduce un album gros, îl
deschide: "iată, acesta sunt eu, da, acesta", îmi
arată o poză cu un tânăr blond, atletic, jucând golf,
"iat-o, asta-i prima mea iubită, blândă, sfioasă,
compatibilă pe de-a-ntregul, oho, pe de-antreaga"... Ochii mi se împăienjenesc, filmul
devine însă mai clar, o aud pe Annette: "De la ea,
de la prietena mea cea mai blândă, am noul meu
ficat şi
dorinţa de a deveni o femeie
corespunzătoare", oceanul mi se tulbură tot mai
aproape... Annette îmi arată iar: "iată-l pe primul
meu iubit, îi plăcea să danseze cu picioarele goale,
de la el am un femur"... inima îmi bate, îmi rupe
pieptul, parcă mi-o trage cineva de acolo, parcă îmi
smulge și rinichiul, rinichii, pentru sora Selenei, și
plămânii, și măduva, pentru cine?... "de la al
doilea iubit, am o cornee"... nu mai îmi simt
picioarele, nici buzele, aş vrea să le mişc, să mă
ridic... Annette mă reține cu vocea ei suavă: "pe
tine te iubesc mai mult chiar decât pe mine însămi,
însumi, crede-mă...", șoaptele ei mă asurzesc: "nu
te mai teme, te voi aduce aici în fiecare an, te iau în
croaziera din jurul lumii...", chirurgii și-au
terminat treaba, se laudă-ntre ei, o mai aud încă pe
Annette cum îmi promite: "vei fi mereu de-acum în
pieptul meu, în sufletul meu, în ființa mea"...
încerc pentru ultima oară să strig, fiindcă Annette
mi-a mai rămas puțin în memorie cu glasul ei din
ce în ce mai îndepărtat: "hai, mai încearcă o dată,
te rog, iubitule, spune-mi și ultima ta dorinţă!"
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Costel Bunoaica
Rătăcesc în neştire. E timpul pentru o altă iubire
Toată viaţa am adunat iluzii să-mi întemeiez o oştire, dar,
de fiecare dată când ziceam că e gata,
venea cineva şi bătea cu destrămarea în poartă. Astfel,
visul meu se amâna mereu.
Ca la ruleta rusească.
Până se ridica din abis un alt eu şi răsucea cheia în broască.
Şi-o lua iarăşi de la început. Cu bune şi rele. Cu mormânt.
Cu blesteme.
Respingea viscol. Întemniţa vânt. Cu urcuşurile dădea de pământ.
Muncea ziua întreagă. Noaptea, la fel. De rămânea doar umbra
să amintească de el.
Pe străduţele înguste şi întortocheate, numai strigoi. Şi erate.
Şi visele mele. Bolnave. Deşarte.
Din când în când,
să nu îţi uiţi obiceiul, te arătai la fereastră şi-mi strecurai pe ascuns
o amăgire albastră.
Promisiunile găseau câmpul plăpând. Costreiul rătăcirii zburda
prin existenţa noastră, măcinându-mi averea. Râzând,
îmi aştepta decăderea.
Ah, totdeauna mă găseai la răscruce de vânturi!
Să nu mă scuturi,
îmi aruncai peste rană o aripă de înger, pe care numai tu ştiai
să o fluturi.
Şi atunci dărâmam cu ardoare spelunci. Disperat înotam în apele
tulburi. Adânci.
Cot la cot, eu şi cu mine trudeam neîncetat. Fără ruşine.
… Ani în şir, zile nenumărate, adunam, bezmetic, iluzii,
să-mi fac o oştire.
Dar, când ziceam că e gata,
se desprindeau din lumină mama şi tata şi-mi spuneau că e timpul
pentru o altă iubire.

Bocet în zori. Interzis, la iubire. Liber, să mori
Cândva, demult, prin aprige ninsori, veneam la tine
fără să mă chemi. Nu-mi trimiteai e-mailuri, nu-mi trimiteai
scrisori… Doar gândul tău era îndeajuns. Şi lacrima cu care,
când am plecat, m-ai plâns.
Să-ajung, nu-mi trebuia un veac. Neliniştea… – atâta să îmbrac.
Călcam zorit pe nerăbdare şi nu-mi păsa de detractori.
De cel care zideşte zarea. De lupii-nfierbântaţi. De oasele murdare.
Unde puneam piciorul mă năpădeau fiori.
Pe unde ţintuiam privirea, sărea-înflorită amintirea, spunând
cu hotărâre: da, risipei!
Plângea cu fluturi depărtarea şi-o altă nerăbdare şi mai mare
ţipa în noi cu fantezia clipei.
Pe-atunci căram pe umeri tot văzduhul, cu duhul azvârleam
în Dumnezeu.
Eram frumoşi. Şi tineri. Fără minte.
Silistră erai tu.
Netrebnic, eu.
Şi nu conta că peste lume se aşeza tiptil, în fugă, strigarea
prăbuşită dintr-o înaltă rugă. Iubirea bântuia prin sânge.
Miracolul se întâmpla ades.
Prea multul niciodată n-ajungea. Şi strâmt părea întregul univers.
Cândva, demult, pierduta mea frumoasă, să vin la tine mă-ndemnai
în limba-n care nimeni n-a mai ajuns acasă.
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Am văzut o femeie călărind un diavol
Și .....l-am compătimit !
Cum ar fi privit Marx
Exploatarea diavolului de către om,
Suferința lui teribilă,
Între pulpele fierbinți ale femeii?
Extazul doamnei desena
Arabescuri ciudate pe cer,
Iar luna,
Fiindcă era o noapte profundă și
limpede,
Luna incendia cu razele ei
Ochii de gheață ai proletarului
Sarsailă...
Atunci am avut revelația,
Atunci am știut,
Că fiecare femeie călărește în secret un
diavol,
Care vine atunci când simte
Dorința ei nestăvilită de a trăi
O goană nebună, nebună, nebună!
(25.03.2013)

Florin CIOCEA
****
Florile livezii tocmai deschideau fermoarele
primăverii
Cînd a venit zăpada
Și timpul le-a încremenit în acea secundă
incertă.
Oamenii săriseră în fluviul amețitor,
Care bătea frenetic sub pământ,
Când a venit zăpada
Și doar jumătate din sufletul lor
S-a reântors în răcoarea ei;
Suntem copii soarelui;
Lumina și umbra ne colorează sângele
În nuanțele anotimpurilor...
Priviți-mă!
Sunt vesel?
Dar știți oare pe unde rătăcește privirea mea?
(26.03.2013)

Viorica Gheorghe
Aş fi vrut să fiu complice
Răscumpăram infidelitatea zilei de azi.
Nu aflase când, pe unde vine mâine.
Eram învoiala pentru un vârtej de întrebări,
o rătăcire de brumă
pornită la vânătoare mult prea devreme.

Acum, dacă m-aş îndrepta prin aorta
vântului
cu o escadrilă de fluturi,
mi-aş închipui singurătatea râzând prin
furtună
ca prin senin

Schije
Purtam vina
şi parcă aş fi vrut să-i fiu complice.

Surâdeau pe fruntea mea
numai străluciri din înserări târzii
în anotimpul plin de promisiunea
castanelor coapte

Destin
Veneau la îmbarcare speranţe legate la ochi
şi chiar un pescăruş exilat
Marea se ridica în zadar pe vârfuri
să caute o profeţie.
Era prea multă noapte şi n-a observat
când au evadat toamnele
care ar fi netezit, poate, o cale în Paradis.

Intuiam nepăsarea
cât un cor de frunze
la ferestrele întrebătoare
Cu schijele unei iertări nu făceam risipă,
contraziceam doar timpul –
ferment al gândurilor inutile, îndoite
la colţuri,
să nu le găsească nici un hăitaş priceput

Desene: Vasile AIONESEI

