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Dan Elias

Acum vei fi
iarbã pe
sãturate!

Acum, când scriu aceste
rânduri, Benone ªuvãilã
este într-o maºinã de
culoare neagrã, pe un
drum ce-l întoarce în
Agnita, am un nod în gât.
Închid uºa sã nu mã vadã
nimeni, deºi nu-mi este
ruºine de nimic, poate
doar de mine, de
incapacitatea mea de a-mi

plânge fratele în cel mai firesc mod cu putinþã!
Pe 27 octombrie ar fi trebuit sã împlineascã

74 de ani. O sã o facã acolo. O sã-ºi tragã pe
el, la întâmplare, unul din sutele de ceruri pe
care le-a pictat ºi culorile îl vor strânge în braþe
ca pe unul de-al lor. Adevãrul este cã se
întoarce în locul unde este iubit. Noi prea des
nu ne meritãm unii pe alþii.

Pictorul Benone ªuvãilã a venit în Fierbinþi
pe la mijlocul anilor 90. A cumpãrat un teren
minuscul ºi a construit o casã. O vreme a pictat
tot ce vedea în jurul lui, astfel încât, la un
moment dat, pãrea sã-ºi locuiascã propriile
peisaje. Devenise, cu sufletul, locuitor al
Bãrãganului, al spaþiilor înjunghiate de câte
un salcâm, pe care stoluri de vrãbii încercau
sã-l ridice din pãmânt ca sã-l înveþe sã zboare.
Apoi a pictat din ce în ce mai rar.

Construia mereu. Construia cu frenezia celui
nãscut sã fie constructor, dar nu de Acum vei
fi iarbã pe sãturate! livinguri simandicoase, ci
de umbrare pentru prieteni. „Aici sub nuc, vom
vorbi despre pictori. Sub mãr îi vom toca
mãrunt pe filosofi ºi pe poeþi, iar aici, în acest
alambic, vom distila civilizaþiile de prune ºi
corcoduºe!”

Ne aºtepta în fiecare clipã, dar noi treceam
rar, atât de rar! Dacã ar fi sã amintesc aici
numele tuturor prietenilor lui ar trebui ca Nicu
Tache sã-mi cedeze spaþiul acestui ziar pentru
urmãtorii 20 de ani!

Benone ªuvãilã nu mai este! Nu mai este
aºa cum ºtim noi sã folosim verbul „a fi”, nu
cum a vrut Dumnezeu sã ni-l lase. O sã-i
privesc tablourile sau vitraliile ºi o sã încerc
sã vorbesc prin ele cu abisul pe care acum
Beni î l pune în ordine cu pensula lui
fermecatã.

Clipesc prea des ºi mi-e fricã sã nu mã vadã
cineva. Aº fugi într-o pãdure, pe un vârf de
munte, sã fiu mai aproape de cel care ne-a
lãsat sã fim pãrtaºi la o nedreptate pe care
nu o înþelegem ºi aº plânge în hohote.

Dragã Benone, nu pot sã fac nimic! Nu mai
pot sã fac nimic! Pot doar sã-þi dãruiesc þie
aceste cuvinte pe care le pãstrasem pentru
mine: „Acum vei fi iarbã pe sãturate!”

“Eu, roaba Domnului Isus Hristos, cãlugãriþa
Teofana, muma rãposatului Mihai voevoda din Þeara
Rumâneascã, vieþuit-am viiaþa ceºtii lumi deºartã…
ºi înºelãtoare… ºi am petrecut lume aºte destul în
tot chipul în viiaþa mea , pânã ajunsuºi la neputinþa
bãtrâneaþelor meale ºi la slãbiciunea mea, în sfânta
mãnãstire, în Cozia, la lãcuita Sfintei Troiþe ºi la
rãpausul roposatului Mircei voevoda. ªi trãiiu de
ajunsu de luaiu ºi sfântul cin cãlugãresc, derept
plângerea pãcatelor meale. Aciiº mã ajunse ºi
vestea de sãvârºirea zilelor drag fiiului mieu, Mihail
voevod, ºi de sãrãcia doamnã-sa ºi a coconilor
domniei lui prin þãrile streine. Fuiu de plângere ºi de
suspine ziua ºi noaptea. Dupã aceia, cu vrearea ºi
cu ajutoriul Domnului din ceriu ºi cu rugãciunea
cinstiþilor pãrinþi în zi ºi în noapte ºi plângerea mea
ºi suspinele sãrãciei lor de þãrãle streine doarã
Svenþia Lui din naltul ceriului au auzit ºi S-au
milostivit de i-au scos din þãrãle streine în þeara de
moºtenie. ªi mai vârtos au cugetat la svânta
mãnãstire în Cozia pentru bãtrâna ºi jalnica lor maicã.
ªi de acasã adunar unii cu alalþi, mare plângere ºi
suspini fu întru ei de jalea fiiu sãu Mihail voevod ºi
pentru patima lor ce-au pãtimit prin þãrãle striine,
doamna Stanca ºi fiiu sãu Ion Nicola voevod ºi fiie
sa doamna Florica. Fu dupã aceaia întrebare întru
jale, cine, cum au petrecut. Grãi doamnaStanca: cum
am pãþit noi, maicã, sã nu patã nime de ruda noastrã.
Darã molitva ta, maicã, cum ai petrecut ? Maica zice:
cu mult foc de moartea fiiu mieu ºi de jalea domniilor
voastre, iar de cãtrã svânta mãnãstire, am har
dragului Domn din cer, ºi mulþemesc pãrinþilor din
svânta mãnãstire, c-am avut pace, rãpaus ºi
cãutare de moltivelelor la nevoi a mea. Ziserã domnia
lor: mulþemim ºi noi de molitvele lor pentru molitva
ta, cãci ai avut cãutare de ei. Zise maica Teofana:

 Dania maicii Teofana (Teodora)
(text transmis de cãtre colaboratorul revistei, prof. Adrian

Bucurescu, având comentariul semnat de cãtre Titi Damian)
pentru aceia, featele meale, am fãgãduit sventei
mãnãstiri doao  sate în Romanaþi: Frãsinetul ºi
Studeniþa, pentru sufletul rãposatului Mihail voevod
ºi pentru sãnãtatea fiiu sãu Nicolei voevod ºi pentru
pomeana noastrã ºi a tot neamului nostru, sã fiu
pomeaniþi la toate sventele pomeani, ci ºi la
dumneazeiasca liturgie, în vecie. Domnia lor ziserã:
Noi bucuroase, cum þi le-au dat rãposatul Mihail
voevod, volnicã eºti, fie date ºi de noi ºi de Nicola
voevod ºi de tot neamul nostru, în vecie, pentru
pomeana, ca sã aibi molitva ta ºi de icea înainte
milã ºi cãutare pânã la moarte de molitvele lor.”

Notã – scurt comentariu - Deºi primul text care
atestã folosirea limbii române în scris apare relativ
târziu – Scrisoarea lui Neacºu din Câmpulung cãtre
Hans Benkner, judele Braºovului (1521)– în fond o
scrisoare de spionaj – textul reprodus mai sus – o
danie de sate cãtre mãnãstirea Cozia (puþin dupã
1600) – un text juridic – atestã fãrã tãgadã cã
frumoasa limbã românã era deja formatã, capabilã
sã dea glas informaþiilor celor mai diverse, dar mai
ales sentimentelor, ceea ce dovedeºte cã era folositã
cu multe secole înainte. Important este cã ambele
texte, deºi cu problematicã diferitã, au excelente
calitãþi literare. Limba românã era pregãtitã - stilistic -
sã dea lumii o mare literaturã. Numai cã împrejurãrile
istorice i-au fost potrivnice (trãia omul “cu zilele în
mânã”, cum spunea deseori decapitatul Miron Costin
anticipându-ºi sfârºitul). Totuºi, literatura românã a
avut ºi douã zvâcniri remarcabile:  “Istoria ieroglificã”
a lui Dimitrie Cantemir ºi, la interval de peste o sutã
de ani, „Þiganiada” lui Budai Deleanu, modele,
incontestabil, clasice. Pãcat cã nici Eminescu nu le-
a cunoscut, iar astãzi zac ascunse elevilor, cu grijã,
de programele ºcolare...

Anul acesta, la sfârºitul lunii mai, Ana Blandiana,
preºedinta Fundaþiei Academia Civicã, s-a aflat la
Zalãu, pe meleagurile natale ale celui care a fost
Corneliu Coposu (20 mai 1914 – 11 noiembrie 1995),
de la cãrui naºtere se împlineau 100 de ani. Adusese
cu sine o expoziþie reconstituind tragicul intinerar
parcurs de Corneliu Coposu prin lagãrele ºi închisorile
comuniste. La rugãmintea ziaristei Alina Pop, doamna
Blandiana a rostit câteva cuvinte despre marele
dispãrut: „Domnul Corneliu Coposu a fost singurul
om absolut optimist pe care l-am cunoscut. Un om
care stãtuse 17 ani la închisoare, dar care avea o
perspectivã absolut luminoasã asupra viitorului ºi care
avea un fel de încredere în mersul lucrurilor. Spre
exemplu, este singurul om politic pe care eu l-am
cunoscut ºi care a crezut ºi spunea, cu convingerea
cã este adevãrat, cã în timpul vieþii sale se va termina
comunismul […] Avea un fel de încredere în istorie,
pe care, în acelaºi timp, o privea cu o anumitã
distanþã, iar asta îi dãdea un fel de calm“.

Citind, mi-am amintit...
În 1993 descoperisem un set de fotografii

efectuate de autoritãþile comuniste în timpul
procesului intentat conducerii Partidului Naþional-

„DRAGÃ, M-AI ÎNTORS ÎN TIMP…“
Marian ªtefan

Þãrãnesc, în frunte cu Iuliu Maniu. Intenþionam sã
public acele documente fotografice de mare
valoare documentar-istoricã dar, în ciuda
eforturilor mele, nu reuºeam sã identific toate
persoanele care figurau în ele. Redactorul ºef mã
tot zorea ºi mi-a sugerat sã-l consult pe domnul
Corneliu Coposu, singurul care mã putea scoate
din încurcãturã. Am ezitat o vreme... Pânã într-o
zi, când l-am prins la telefon pe domnul Radu Vasile
(îl cunoºteam din anii studenþiei, iar prin 1972 sau
1973, vizitase în câteva rânduri redacþia, în calitate
de colaborator) ºi l-am rugat sã mã ajute. Dupã
câteva zile, m-a sunat ºi mi-a spus cã aranjase o
întâlnire pentru luni 28 februarie 1994, la Sediul
P.N.Þ.C.D. din Piaþa C.A. Rosetti. Am ajuns mai
devreme. Radu Vasile participa la conferinþa de
presã  organizatã în fiecare zi de luni. Domnul
Coposu, sosit spre sfârºitul acesteia, era asaltat
de ziariºti. Radu m-a zãrit ºi mi-a fãcut semn sã
aºtept. Pentru câteva minute am rãmas pe holul
înþesat de oameni, în mare majoritate bãtrâni, cu
figuri scrijelite de vreme. Cam dezolant: un partid
de bãtrâni, supravieþuitori ai lagãrelor ºi închisorilor
comuniste…                       (continuare în pag. 21)
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Marian ªtefan, p. 1, 14, 15 - Fuziunea dintre

scriitor ºi istoric face ca prezentarea actului istoric
sã parã o poveste frumoasã. Memorialistul –scriitor
planteazã în conºtiinþa afectivã a cititorului un uriaº
semn de întrebare.

Gheorghe Dobre, p. 2 - Nu mi s-a întâmplat sã
cãlãtoresc într-o þarã în care cetãþenii sã fie
mulþumiþi de administraþia ºi autoritatea fiscalã
respectivã. Totuºi, ceea ce nouã nu ne place poate
fi un paradis pentru altcineva. În consecinþã, oriunde
mã aflu, iau lucrurile ca atare: nici nu mã indignez,
dar nici nu fac risipã de exaltare.

Dan Elias, p. 1 – Banul corupe. B O R are în conturi
mulþi bani. De când înalþii prelaþi vieþuiesc  în palate,
cum credeþi cã ar mai fi capabili sã trãiascã umilinþa
lui Cristos ?

D. Delceanu, p. 2 - Un poet care converteºte
valorile tradiþionale din poezie într-un exerciþiu liric
destul de modern  ºi original.

Ion Roºioru, p. 3 – Îi cunosc pe cei doi poeþi din
paginile revistei. Subscriu la aprecierile
dumneavoastrã.

P. I. Creþu, p.6 ; G. T. Popescu, p.7 – Doi poeþi
valoroºi, care trãiesc poezia la incandescenþe
diferite.

Lili  Balcan, p. 8 - Cotidianul banal în relatarea
dumneavoastrã se transformã într-o aventurã
palpitantã... Continuaþi !

ªtefan Grigorescu, p. 8 – Involuntar, îl asociez
pe Zappa istoric cu cel personalizat de Ghe. Dobre
în ISTORIE  LOCALÃ.

F. L. Dalian, p. 11 - Se conservã amprenta din
SCRISORI   NETRIMISE.

Gheorghe Dobre, p. 12 – Poate fi o minunatã
piesã de teatru experimental ºi chiar meritã sã
continuaþi în sensul ãsta, sau poate fi cititã ca atare,
o lecturã „altfel” decât este obiºnuit consumatorul
frecvent de literaturã.

Ion Roºioru, p. 10 - Exploataþi cu mare artã
antinomia dintre senzoralitatea imediatã ºi
intensitatea trãirilor în existenþa karmicã moºtenitã.
Amprenta este unicã.

Georgian Ghiþã, p. 10 - Bun venit în ZODIA
HELIS.

Ioan  Neºu, p. 13 – Nu cunosc opera domnului
Viºoiu, dar afirmaþii le unui scriitor de talia
dumneavoastrã nu pot fi decât pertinente.

g. alex, p.17 – Dragostea de þarã o simþi plenar
când eºti liber. Într-un regim politic de teroare, oricât

ai iubi-o, tot închisoare este, sau aºa þi se pare. Nu-
þi uiþi niciodatã rãdãcinile ºi dacã ai posibilitatea revii
acasã pentru a te vitaliza energetic. Afirmaþiile
unora, cum spuneþi dumneavoastrã, nu cred cã sunt
fãcute din suflet, sunt doar explozii nesemnificative
de indignare.

Gheoghe Dobre, p. 20 - Bunã traducerea
domnului Marius Stan.

George Apostoiu, p. 9 - Este lãudabilã iniþiativa
dumneavoastrã ºi a revistei HELIS de a relua în
serial aceastã carte extrem de interesantã, dacã
judecãm dupã paginile publicate pânã acum. Am
cunoscut-o ºi eu pe Marie-France, complexatã
oarecum de personalitatea marelui ei tatã.

Viorica  Gheorghe, Costel Bunoaica, p. 20 –
Tandem valoros.

14.07.2014
BEJING

Dan Simionescu

Nicolae Teoharie

SÃ NE PETRECEM
MOARTEA  ÎMPREUNÃ

Mult mai profund Nicolae Teoharie în acest  frumos
volum, unde confruntarea cu îngerul ºi întunericul
creazã versuri stranii, cu o arhitecturã deosebitã.
Poemele te introduc într-o lume gri, cu luminã gri,
populatã de oameni care poartã în spate un munte
de întuneric. ªi totuºi lumea asta este vie, trãieºte
intens ºi pãtimaº, o lume din care poetul distileazã
esenþa sublimã a poeziei.

Dacã i-aþi citit volumele anterioare veþi descoperi
în acesta un N.T. mai prozaic, mai reflexiv, dar ºi
mai deschis în relaþia cu cititorul.

Poemele acestea lungi, ca ºi la domnul Bunoaica, pot
fi citite fragmentat, fãrã a-ºi pierde mesajul, deoarece
ambii folosesc aceeaºi tehnicã de încifrare secvenþialã.

Patologicul din lirica lui Teoharie, aºa cum îl
exploreazã el, devine mai uman, chiar suportabil.

Citiþi aceastã carte  scrisã de un poet valoros. Meritã!

02.07.2014
Paris

Dan Simionescu

F. M. Ciocea

MANUAL DE
FENOMENOLOGIE

 Sincer sã fiu, de vreo patruzeci de ani nu am mai citit
o carte scrisã astfel. Desfiinþând graniþa dintre realitatea
nudã ºi cea magicã aþi obþinut ºansa de a explora
multidimensional un univers facil la prima vedere. Ai
impresia cã personajele cãrþii sunt cele arãtate cu degetul
în viaþa cotidianã, dar ele sunt  generice, miºunând prin
fauna socialã a oricãrui orãºel provincial. Umorul fin,
respiro-urile create prin integrarea în naraþiune a
poveºtilor ºi colindelor, îngroºarea pânã la absurd a
tuºelor narative fac din aceastã broºuricã o carte mare.
Împreunã cu domnul Dobre aþi adus  un suflu nou în
proza româneascã contemporanã. Romanul clasic, aºa
cum îl ºtim, pierde constant lupta cu cinematograful.
Ca sã reziste, sã recâºtige cititorii, romanul trebuie sã
se redefineascã propunând un dialog constant  al ideilor.
Filmul poate transmite un mesaj esenþial printr-un
traveling de douã minute, ceea ce un creator de romane
fluviu face în cincizeci de pagini. Ce preferã un om
ocupat ?  Filmul, bineînþeles, sau prozele domnilor Dobre
ºi Ciocea, care-l obligã sã gândeascã, sã rescrie în
memorie o scenã sugeratã, ºi asta pe durata unei
cãlãtorii cu trenul de la Bucureºti  la Braºov.

03.07.2014, Paris
Dan Simionescu

Daniel Sauca

CLOPOTELE RAIULUI
Un volum  elegant, care te invitã sã-l deschizi de

la prima vedere. O faci ºi constaþi cã textele sunt
structurate puþin cam neortodox, adicã pe lângã
poezie te poþi delecta citind un interviu luat lui Mircea
Dinescu sau lui Ion Mureºan,ori scurte referinþe
critice introduc cititorul în universul liricii poetului.

Bine gândit,fiindcã versurile decanteazã mai
profund în mintea nesaturatã a  lectorului, delimitând
totodatã cele trei cicluri de poeme care, pãstrându-
ºi esenþa, reverbereazã uºor diferit.

Daniel Sauca este un poet bun, dar ºi un creator
de culturã, fiindcã toþi cei care þin în viaþã  o revistã
culturalã îºi asumã necondiþionat acest rol. Pentru
provincie este unul ingrat dar ºi mobilizator,
deoarece balansarea actelor de culturã, atât valoric
cât ºi cantitativ, de la centru spre periferie impune
coordonatorului, în cazul nostru redactorului ºef,
pãstrarea unor standarde ridicate ale mijloacelor
media folosite.

Marea problemã a revistelor literare din provincie
ºi nu numai este aºa-zisul circuit închis al
colaborãrilor. Dacã vrei sã promovezi un poet
valoros, de exemplu, o faci în revista ta ºi de obicei
aici rãmâne. Dacã ar exista o înþelegere a editorilor
regionali, practicã curentã în America de Sud, poetul
respectiv ar fi cunoscut simultan pe o arie mai mare.
O strategie comunã eficientizeazã în primul rând
percepþia, care poate fi, de ce nu, naþionalã.

 03.08.2014
Paris

Dan Simionescu

Cconstantin T. Ciubotaru

Dor  de Bucovina
Delicateþuri contemporane
Zarva-Larva(Fuduliile mele

mintale din cealaltã parte a
vieþii)

Primind cãrþile m-am apucat sã le citesc în ordinea
inversã apariþiei lor editoriale, incitat desigur de titlul
ultimei.

Acest scriitor de peste  ºaptezeci de ani afirmã
cu putere, ºi are dreptate, cã „fuduliile mintale” ale
domniei sale încã sunt tinere. Tinereþea aceasta
spiritualã este contagioasã chiar ºi pentru cititor,
incitându-l sã petreacã cât mai mult timp în universul
complex, viu ºi captivant zugrãvit aºa de
neconvenþional.

Totuºi DELICATEÞURI  CONTEMPORANE este
mai bunã decât ZARVA, iar DOR DE BUCOVINA
e o capodoperã a genului. Sunt convins cã ºi d-l
Ciubotaru  ºtie asta.

Dacã în ZARVA ºi DELICATEÞURI ironia de
diamant face spectacol total, în tandem cu

limbajul viu ºi novator, DOR  DE  BUCOVINA este
atemporalã, multidimensionalã.

Sper cã d-l Ciubotaru ne va oferi în continuare
multe cãrþi minunate... Citiþi-l, veþi fi mai bogaþi
spiritual!

Bogota
10.08.2014

Dan  Simionescu
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Cu Înainte de magnolii, roman apãrut în Colecþia
Opera Omnia a cunoscutei Edituri Tipo Moldova (Iaºi,
2014), Florentina Loredana Dalian a ajuns la cea de a
cincea carte a sa de prozã, dupã: A unsprezecea
poruncã (2012), Scrisori netrimise (2011), Aceeaºi lunã
peste sat (2010) ºi ªi copiii se îndrãgostesc (2008).
Prefaþa cãrþii e semnatã de cunoscutul eseist, critic ºi
istoric literar Adrian Dinu Rachieru.

Romanul în discuþie este o incitantã ºi tulburãtoare
poveste de dragoste imposibilã sau, cum spune unul dintre
personaje, o dragoste în contratimp. Protagoniºtii cãrþii,
adicã  Zorina (Ina) Savin, David Greceanu ºi Claudiu
Teodorin(n)i formeazã un triunghi erotic, platonic, destul
de tensionat. Fata, studentã la drept, e îndrãgostitã cu tot
focul din fiinþa ei fragedã de David, student la Consevator
dupã ce a fost exmatriculat de la Facultatea de Teologie,
dar dupã ea suferã, ca un adevãrat personaj turghenievian,
Claudiu, student la Facultatea de Arte Plastice. Ecuaþia
narativã în care prozatoarea îºi pune personajele nu e
deloc una linearã, în ordine diegeticã, ci una ingredientatã
sau învrâstatã cu numeroase ºi consistente analepse sau
cu consideraþii eseistice de cea mai bunã ºi mai inspiratã
calitate. Instanþa narativã se schimbã ºi ea de câteva ori,
fiind cânt una auctorialã, de tip omniscient, când
aparþinând personajelor Ina ºi Claudiu care-ºi telescopeazã
povestirile lor ºi mai ales pe ale celorlaþi în fluxul romanesc
propriu-zis. Registrele de scriiturã întrã frecvent în
competiþie, cel realistic, de analizã psihologicã sau
introspecþie, alternând cu cel liric, de netãgãduit avânt
poetic (precum episodul, recurent, în care e relatatã
decizia ºcolãriþei ce refuzã sã ucidã fluturi pentru a-i pune
la insectar, riscându-ºi astfel nota maximã la zoologie),
sau cu cel de dezbatere polemicã, precum în teatrul de
idei (a se vedea, în acest sens, discuþiile pe care David
ºi Claudiu le au, peste ani, în atelierul parizian al acestuia
din urmã). Nu lipsesc nici oazele narative din vecinãtatea
literaturii fantastice, precum în capitolul în care Ina, ajunsã
avocat de succes într-un oraº de provincie, nealtul decât
cel în care locuieºte actualmmente prozatoarea, se
împotomoleºte pe o arãturã cu maºina în care transporta
spre Schitul de la Amara, un cãlugãr autostopist, cu alurã
de superman, ºi mai ales a doua zi când revine la schit
spre a-i înmâna pasagerului ei misterios toiagul pe care
acesta îl „uitase” pe bancheta din spate a autovehicolului.
Cât despre paginile de facturã oniricã, acestea sunt la
ele acasã pe tot parcursul cãrþii. Senzaþia cã am plonjat
în plin Mircea Eliade e destul de puternicã ºi de motivatã.
Unele vise revin obsesiv, precum cel în care zbuciumatul
David se aflã într-o casã labirinticã, fãrã uºi ºi ferestre, ºi
din care îi e imposibil sã mai iasã. Ceea ce e ºi mai grav
e cã nu are niciodatã senzaþia cã viseazã. Vise
premonitorii nutreºte frecvent ºi Ina, precum cel în care,
la un proces, asistã la schimbarea locului ºi rolului lui
David cu cel al Cãlugãrului de la Muntele Athos. De altfel,
capitolul al patrulea al cãrþii se intituleazã chiar Cãruþa
cu vise ºi se constituie ca o parabolã în care, naratoarea,
trecându-ºi în revistã împlinirile ºi eºecurile vieþii ei, face
apel la imaginea unui câine legat cu lanþ prea scurt de o
cãruþã aºternutã vârtos drumului ºi care nu-ºi permite
niciun popas cât de mic pentru adãparea cailor la o fântânã
din câmpia aridã.

Nu lipsesc, din textul romanesc, abordãrile
intertextuale, la loc de cinste aflându-se citatele din
Biblie, îndeosebi din Evangheliile dupã Ioan ºi Luca.
Niºte aserþiuni cu iz religios, profund, enigmatic ºi
emoþionant, au devenit chiar leit-motivul cãrþii: „Aceia pe
care-i iubim nu pleacã niciodatã. Niciodatã nu pleacã din
noi. Se duc numai pe drumul lor. Dacã-i iubim cu adevãrat,
ne bucurãm. ªi aºteptãm clipa revederii în veºnicie” (p.43).
Citatelor din Biblie li se adaugã altele din Lucian Blaga,
Serghei Esenin, Mihail Drumeº etc.

Povestea dintre David Greceanu, un personaj dilematic
pendulând între dragostea lumeascã ºi cea faþã de
Dumnezeu, ºi Zorina Savin, devenitã Dinulescu,
aminteºte prin tragismul ei de cea dintre Arthur Burton ºi
Gemma din Tãunul  lui Ethel Lilian Voynich.

Prozatoarea din Gruparea de la Helis proustizeazã cu
succes nu o singurã datã. Eroinei ei, cu care se confundã
biografic în mare mãsurã, observând în metroul
bucureºtean trei studenþi, o fatã ºi doi bãieþi, e purtatã
automat cu gândul la trio-ul pe care l-a format cândva cu

Ion Roºioru

O tulburãtoare poveste de dragoste
Claudiu ºi cu David ºi brusc o podideºte un plâns ºi un
dor nestãvilit, prilej de a plonja încã o datã ºi încã o datã
în trecutul pe care vrea sã-l recupereze mental ºi sã-l
retrãiascã cu intensitatea de odinioarã. Cãutându-l pe
Claudiu, care se întorsese în Bucureºti sã deschidã o
expoziþie de tablouri la Sala Dalles, Zorina reface din
povestirile acestuia evoluþia lui David de când acesta a
pãrãsit-o pentru a se stabili într-o mãnãstire de munte.
Biografiile protagoniºtilor constituie ele însele romane de
sine stãtãtoare, cel mai fascinant ºi mai bine înrãmat
fiind, de departe, cel al lui David Greceanu. Acesta a fost
dat afarã, conform uzanþelor comuniste din anii ’50. din
Facultatea de Teologie pentru simplul motiv cã nu
acceptase sã colaboreze, aºa cum fãcea, de pildã,
Decanul, cu Securitatea de tristã ºi eternã amintire.
Încercarea lui David de a fi reprimit eºuase lamentabil.
Biserica ºi oamenii ei sunt demascaþi de prozatoare pentru
atitudinea lor duplicitarã de a se pune cu uºurinþã la
cheremul Poliþiei politice a vremurilor roºii prin excelenþã.
Profesorul duhovnic care i-a luat apãrarea ºi s-a opus
exmatriculãrii s-a trezit ºi el mãtrãºit nu doar din Facultate,
ci ºi din parohia unde oficia în capitalã ºi trimis într-un
sat sãrac ºi cu o bisericã aproape în paraginã. Dupã un
popas la Conservator unde se aciuase graþie unui unchi
bine vãzut de autoritãþi, David a ajuns într-o mãnãstire,
convins cã în viaþa laicã ar fi însemnat sã rãmânã un
mort viu chiar dacã ar fi ajuns un artist de renume. O
vreme s-a adaptat la viaþa asprã a mãnãstirii care i-a servit
de refugiu. Tribulaþiile sufleteºti ºi îndoielile l-au încolþit ºi
aici nu o singurã datã, ca ºi pe Petru în corabia lui aflatã
la cheremul valurilor. Stareþul l-a trimis în lume pentru o
ultimã confruntare cu ispitele pãmânteºti. O vreme a lucrat
la o fermã particularã din Bãrãgan de unde, însã, a fugit
exact în seara în care a poposit aici Zorina, avocata-
ziaristã necunoscându-l sub noua înfãþiºare. Cãlugãrul
misterios a simþit cã dacã nu fuge chiar în seara cu pricina
n-o va mai face niciodatã. Pentru a doua oarã ºi-a învins
ispita iubirii terestre în favoarea celei pentru Divinitate. În
aceeaºi pornire de a rupe defintiv cu trecutul laic, cãlugãrul
David îºi arde, filã cu filã, jurnalul aºa zis de dinaintea
magnoliilor, adicã din vremea când trio-ul, cãruia i se
adãuga din când în când ºi Magdalena (Lena) Costian,
studentã la Filologie ºi viitoare doamnã Teodorini, se plimba
prin Grãdina Botanicã sau mergea la Operã sã se
delecteze cu muzica marilor compozitori ruºi, îndeosebi
a lui Shostacovich. Jurnalul, dupã o ultimã lecturã într-o
noapte înstelatã într-o poianã din vecinãtatea mãnãstirii,
e transformat în scrum. Dar oare memoria poate fi ea
anihilatã? Probabil cã nu, de vreme ce în capitolul al 12-
lea, îl întâlnim pe David transformat în om de afaceri,
trãind alãturi de o actriþã frivolã, Despina, desprinsã parcã
din romanele lui Camil Petrescu, ºi complãcându-se în a
face jocurile politicienilor care nu-l mai cunosc a doua zi
de dupã alegerile pe care le-au câºtigat spre a se îmbogãþi
cum neam de neamul lor n-a visat vreodatã. Noroc cã
aceastã buclã a traseului biografic a lui David prin lumea
banului ºi a puterii pe care þi-o dã acest ochi diavolesc nu
dureazã prea mult. Pictorul Claudiu, reîntâlnit la Paris, îi
demonstreazã cã rolul de Iuda nu i se potriveºte ºi cã-n
esenþa lui profundã sãlãºluiºte încã Iisus. Fostul ºi
temporarul om de afaceri ºi politician potentat ori sforar
electoral îi lasã cea mai mare parte a averii sale lui Claudiu
cu condiþia ca acesta s-o investeascã în opere ºi acþiuni
caritabile ºi, doar cu o micã parte din bani se întoarce la
mãnãstire unde îi doneazã în scopuri la fel de nobile ºi
de umanitare.

   Paginile despre cum afacerile îl alieneazã pe cel prins
în caruselul lor ºi-l transformã într-o carcasã lipsitã de
suflet ºi de sensibilitate sunt printre cele mai grãitoare ºi
mai convingãtoare din carte ºi ele demonstreazã apetitul
ºi vocaþia prozatoarei helisiste pentru proza cu relevanþã
socialã. David are tãria sã-ºi conºtientizeze rãtãcirea ºi
sã se se spovedeascã în faþa fostului prieten ºi rival de
odinioarã: „Nu mai sunt idealistul pe care l-ai cunoscut,
studentul la Teologie care voia sã ajungã preot, sã salveze
suflete. Sunt unul care n-a fost în stare sã se-ngrijeascã
nici mãcar de propriul lui suflet. Vândut pe doi lei. Sau
nici mãcar atât. Nu ºtiu dacã m-aº mai putea întoarce
înapoi” (p.156). La iubirea, oricât de pârjolitoare a fost ea
pentru Zorina, nu se mai întoarce, într-adevãr. În cinul
cãlugãresc, însã, da. În capitolul final al cãrþii îl întâlnim

sub numele de Pãrintele Serafim ºi el o spovedeºte pe
cea pe care a iubit-o cândva ºi la care a trebuit sã renunþe
ascultând de glasul altei iubiri. Uºor melodramaticã, scena
o aminteºte pe cea a ultimei întâlniri dintre preotul român
Tonea ºi sârboiaca Borivoje din nuvela lui Gala Galaction,
De la noi la Cladova, unde e pusã pe tapet o problemã
asemãnãtoare ºi mustrãrile de conºtiinþã generate de o
iubire nepermisã pentru o înaltã faþã bisericeascã. În orice
caz, întâlnirea dintre Pãrintele Serafim ºi Zorina se
soldeazã cu eliberarea amândurora de povara unei iubiri
ce n-a fost sã fie.

 Interesant e ºi romanul Zorinei, un personaj complex
prin statornicie, printr-un anume narcisism necamuflat,
prin sinceritate, replici tãioase, intransigenþã profesionalã,
prin perseverenþa în a regãsi timpul în care a fost
îndrãgostitã de un suflet pe care l-a simþit ca pereche ºi
prin setea de absolut cu care traverseazã meandrele unui
destin nefavorabil. Dupã dureroasa rupturã pricinuitã
intempestiv de David, Zorina îl cunoaºte, la un dans
organizat la Casa de Culturã a Studenþilor „Grigore
Preoteasa”, pe inginerul Relu Dinulescu. Cum pãrinþii o
deturnaserã de la o carierã de balerinã, studenta executã,
parcã spre a rãzbuna, un dans paroxistic ceea ce-l
determinã brusc pe proiectantul de avioane s-o cearã în
cãsãtorie. Dupã cinci ani de mariaj în care nu ºi-a iubit
soþul, ci doar l-a respectat pentru strãdania lui de a o
face întru totul fericitã, Relu moare într-un accident de
avion. Zorina, convinsã cã iubirea e altceva decât confortul
burghez pe care þi-l asigurã banii ºi prestigiul social, regretã
cã nu i-a rãspuns soþului cu o ardere pe mãsurã ºi nutreºte
un sentiment de vinovãþie cã nu s-a ridicat la înãlþimea
pe care soþul o aºteptase, neîndoielnic, de la ea, bântuitã
uneori de gândul divorþului. Ca avocatã e, de asemenea,
incoruptibilã ºi atât de cinstitã cã de multe ori sfârºeºte
prin a-i apãra pe cei pe care ar trebui sã-i acuze. Banii nu
sunt pentru ea valoarea supremã, ceea ce o face sã parã
cel puþin ciudatã într-o societate care n-are alt reper valoric
decât cel financiar.

Înainte de magnolii, cel de al doilea roman, dupã
Scrisori netrimise, al Florentinei Loredana Dalian,
deþinãtoare a unui numãr impresionant de premii literare
obþinute la concursuri ºi festivaluri de pe întreg cuprinsul
þãrii, confirmã speranþele pe care, de-a lungul anilor de
carierã vertiginoasã, eºalonatã pe parcursul a doar unui
lustru ºi ceva, ºi le-au pus în talentul ºi-n evoluþia ei exegeþi
ca: Adrian Dinu Rachieru, Titi Damian, Virgil Diaconu, Tudor
Cicu, Ionuþ Caragea, Aurel Podaru, Maria Daniela
Pãnãzan, Romeo Aurelian Ilie, Liviu Comºia, Passionaria
Stoicescu ºi cu voia dumneavoastrã, ultimul pe listã,
subsemnatul, spre a-i aminti doar pe cei trecuþi la
Referinþe critice. Prin tema, care rãspunde strãlucit
oricãrei colecþii a Romanului de dragoste, succesul
de public e asigurat din oficiu, aºa cum observã, de
altfel, ºi prefaþatorul care-i sugereazã talentatei
prozatoare o perpetuã ridicare a ºtachetei scrisului  ce-
o obligã la mai mult.

Ion Roºioru
26 iunie 2014
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O idee ar fi: Fotograful artistic e bãrbatul Soldatkãi: El
bea, se lamenteazã, descrie gongoric suferinþa ei pe patul
de spital. Celãlalt care sunt eu, adevãratul soþ, naratorul
descriu în termeni decenþi ºi exacþi suferinþa Soldatkãi.
Eu (povestitorul) sunt doi de fapt, douã naturi, diferite,
ascunse una de alta, cum se întâmplã în fiece om – adicã
fotograful artistic premiant la concursuri internaþionale ºi
celãlalt, angelic ºi bun – ºi tãcut, care sunt tot eu, alterego
– (este vorba de romanul „Obligado” - n.n. A.B.)

*
 Titlul
Obligado sau – Cenzura interioarã -
Mã gândesc, reflectez sub sau în prezenþa lui Karin.
Liniºte! Echilibru ?...
Dar cum ?...

*
Teoria lui  Karl Gustav Jung. Sincronicitatea.

Evenimentele sunt gata constituite ºi depinde de o ocazie
din subconºtientul, psihicul omului care le poate declanºa
printr-o simbolisticã... Cutare poartã un pulover negru ºi
cineva din familie (din provincie, va muri) Cazul meu. O
proiectez pe  Sofica gândindu-mã la K (Karin, soþia
scriitorului – n.n. A.B.) ºi ce scriu despre Sofica i se va
întâmpla lui K. Care a sesizat încã din viaþã legãtura
„fãcutã” în subconºtient.

- Eu sã vreau, sã doresc moartea ta ?!
- Subconºtientul ! A zis Soldatka.
Teoria convertirii sentimentelor, din urã în iubire – iubirea

fiind o formã mascatã a urii. Fotograful o urãºte pe
Soldatka în partea obscurã a psihicului sãu – poate ºi
fiindcã i-a spus într-o zi furioasã: ai tu mutrã de pictor
mare ?! Fotograf sã te faci, ºi se fãcuse, supus, dar cu
ura unei javre care va ºti sã muºte pe ascuns la momentul
potrivit. Toatã intriga bazatã pe aceastã decoperire post-
mortem,  când eroul se simte „îngrozitor de liber” ceea ce
îl va face sã priceapã cã tot timpul cât fusese cu Soldatka
fusese, de fapt, un rob, un sclav. - de aceea se ºi simte
el acum „îngrozitor de liber” ca unul care nu avusese de a
face niciodatã, cu libertatea. (...)

*
21 octombrie 1982
Intriga romanului începe sã se limpezeascã dupã

discuþia avutã cu Irina Grigorescu (acasã). Aceastã intrigã
trebuie dusã – fãrã menajamente ºi fãrã milã – dacã vreau
ca Obligado sã fie o carte mare, nu un roman sentimental,
moral, ceea ce i-ar fi displãcut profund ºi lui Karin, dacã
ar fi fost în viaþã... ºi cine ºtie dacã ea nu  continuã totuºi
sã fie ??!!... probã cã tot ce fac ºi  scriu se referã numai
la ea – Urã secretã, în subconºtient convertitã în iubire,
pe plan raþional ? - aceasta ar fi întrebarea.

*
ªerban Ghica (ramolit) (Prinþul ªerban Ghica,  om politic

þãrãnist, urmaºul lui Ion Ghica, scriitorul, 1919-2006, -
n.n.A.B.) lui Carandino,  (Nicolae Carandino, 1905-1996,
ziarist, cronicar plastic ºi dramatic, traducãtor ºi
memorialist – n.n. A.B.) dupã ce  ieºit din închisoare în
1961-62  - þipã pe Calea Victoriei, de pe un trotuar pe
altul:

- Mãi, Carandino, e adevãrat cã Iuliu Maniu a murit în
braþele tale ?

- E adevãrat, mã, ºi te mai bag ºi-n p.mãtii îi rãspunde
rãcnind Carandino de pe cealaltã parte

*
Tot Bani Ghica în închisoare se scoalã la unu noaptea

sã-ºi facã rugãciunea, ºi-l scoalã pe Carandino
întrebându-l dacã în rugãciunea lui, rugându-se pentru
nevastã-sa, poate sã-i spunã „Pizdulicea mea” - ºi dacã

Dzeu s-ar supãra ?...
*

(...) Cenzura asta se referã, acþioneazã ºi asupra
scenelor de amor imposibil de povestit, asupra  vieþii
amoroase de nemãrturisit, - dar ºi asupra evenimentelor
politice... cele mai ruºinoase aspecte ale existenþei se
ascund, de fapt, în AMOR ºi în Politicã...

*
Regele cu ºapcã,  adicã Proletariatul, fals rege cu ºapcã,

tipul activistului care mã controleazã. Vezi Necºoiu,
zâmbet scurt ºi vorace.

*
Un ipocrit care dã (are) strângeri de mânã puternice,

dar false ºi unsuroase...
*

Suspiciunea. Ochelarii de modã veche – Povestea lui
Iagnov cu bãtrâna care vrea sã-i vândã niºte ochelari
moºteniþi... Frica ei de a nu fi asasinatã. Întâlnirile ferite
pe care i le dã – într-o salã de conferinþã – de faþã cu
muncitorii de la Icral care-i fac o sobã – de faþã cu un
miliþian

*
Un personaj feminin fãcut pe caracterul poetei

Marinescu. (Angela Marinescu, n. 1941 - n.n. A.B,) 4 ani
la medicinã întrerupþi se angajeazã infirmierã la Oncologie
unde e mai greu. Povestea cu moarta pe care o lasã sã
fie luatã de bãrbasu fãrã certificat de deces ºi care e
dusã cu o Dacie pânã la Iaºi – pe o cãldurã mare. Poetã
morbidã devotatã suferinþei ºi care sfideazã Uniunea
Scriitorilor – mesianicã -

*
Relaþia stãpân-slugã (V.Nic ºi D.Pop) sluga preia ura,

antipatia stãpânului faþã de un al treilea, - în timp ce
stãpânul, mai inteligent ºi mai generos s-a eliberat de ura
lui; dar „sclavul” lui continuã resentimentele în contul
„patronului”

*
Eºecul îi bucurã pe adversari

*
Preferãm sã-i atacãm, sã-i jicnim pe alþii, sã ne supãrãm

pe ei, ca sã ne apãrãm de adevãrul care nu ne convine...
*

Vorbea rar ºi în scârbã, ca ºi cum ºi-ar fi dispreþuit
propriile-i cuvinte (vorbe) – (despre felul de a vorbi al unui
cinic)

*
23 August 1981
Defilarea – mâinile pãmântii (nu bronzate) ridicate

deasupra capetelor – bãtând ritmic... Cãmãºi albe,
ordinare, pantalonii din viaþa de zi cu zi... „oamenii cu
ordinea” încheind defilarea... Senzaþia cã erau „din
pãmânt” - culoarea braþelor, argiloasã...

*
La Theodor Grigoriu acasã, ascultând Harold în Italia

(Berlioz) – ideea de pelerin, care este chiar artistul. Ascult
apoi Das klagende Lied de G. Mahler... La 18 ani, la Viena,
el vede o fanfarã, pe care o va pune în toate compoziþiile
sale (în exterior, strãinã de þesãtura sonorã a compoziþiei).
La moarte, convoiul mortuar al lui Mahler se întâlneºte
întâmplãtor cu o fanfarã. (Tema fanfarei la un personaj)

*
Scriitorul puhav cu mutra lui de babã turceascã (.) care

adoarme citind (celor de faþã, amicilor, zelatorilor sãi, din
propria-i operã...)

*
Apropos de Bogdan, bãiatul înfiat al lui Nicã. Destinul

intervine acolo unde se produce o fisurã în ordinea naturalã.
Alegere tragicã. Putea sã nu fi fost !... Altfel, totul decurge
firesc, normal, dupã cum te aºtepþi...

*
 14 XII 1981 – Eventual luatã ca schemã situaþia familiei

ªora – Mariana – Sanda,  Tom ºi Mihai care rãmâne în
þarã, prizonierul marei lui biblioteci, bun naþional. (Mihai
ªora, filosof, n. 1916, cãsãtorit cu scriitoarea Mariana
ªora, 1917-2011; au trei copii -  Sanda, Andrei ºi Tom –
n.n. A.B.)

*
Cenzura interioarã – În ideea de cenzurã interioarã intrã:

reþinerea faþã de starea politicii, tabuurile sexuale, tabuurile
religioase, ipocriziile... refracþie produsã de mediul social,
tot ce împiedicã sã fie afirmat adevãrul nud, dacã acesta
este util sau sincer dorit, la urma urmei

*
Obligado – romanul unei remuºcãri   (tãiat cu o linie

roºie, ca scrisul, ºi o linie albastrã – n.n. A.B. ) Portret
neterminat – Obligado – gãsit acest titlu la 31 oct. 1983

Sinaia
*

Am venit purtând în noi povestea Universului (Dec.
1996)

*
Important ! Obligado – romanul: Terminat 14 Dec. 1983

Predat la Ed. Eminescu 4 ianuarie 1984 (mai puþin de un
an !)

*
Amorul gãlãgios e suspect

*
Despre Hamlet - „în hainele lui ca cerneala” (Inck)...

Maicã-sa: pari trist, turburat. Hamlet: Eu sunt ce par
(mereu)   A fi veºnic ce pari...

*
Cenzura interioarã, fiinþa ascunsã în interiorul conºtiinþei

ºi care acþioneazã din umbrã.
*

Poeþii, - niºte rãni vii ale naþiunii...
             ...cu nervii a fleur de peau... niºte rãni vii ºi

pururi deschise ale Naþiunii...
*

Înþelesul titlului, ca ºi al întregului roman – Cenzura
interioarã – sã stea în faptul cã subiectul la care se
gândeºte eroul, ca ºi faptele grave pe care el le cunoaºte,
nici nu vor fi puse pânã la urmã.

                (scris pe coperta interioarã - n.n. A.B.)
aprilie-mai 1981 – schiþe premergãtoare la „Cenzura
interioarã”

*
(carnetul subþire cu vinil albastru)
(pe coperta doi – n.n. A.B.) 1976
Nume posibile Singlitichia Marin (nume de cãlugãriþã)

Tipuriþã Sagatelian Cercel Smaranda Buric Aurelia Zdrofcu
Virgil  Megaclide Milicã Costicã Pagubã Nicolae ªoºoacã
M. Baurda  Visarion (contabilul) ªuºu – Doctorul
(personaje din romanul „Însoþitorul” - n.n. A.B.)

*
Alin: E ora 14 ºi 15 puiculiþe de secunde

*
Mãmãliga nu explodeazã ! Vorba româneascã ( a

Agronomului)
*

O fatã, (Narcisa) hrãnitã de micã numai cu porumbei –
în lipsa cãrnii – cu porumbei pasaþi, adicã fãcuþi terci –
(ea avea 9 luni...12...)

*
31 XII 1976 Sincopa albastrã Syncope ( scrise cu roºu

ºi tãiate cu negru; peste ele scrie – n.n. A.B.) Exitus 8
iunie 1980 sunkope, de la koptein care în greceºte
înseamnã briser a frânge. Pierderea momentanã a
sensibilitãþii. A cãdea în sincopã. Sincopa albã, când
bolnavul pãleºte (inima) Sincopa respiratorie – sincopa
albastrã o oprire a respiraþiei fãrã oprirea bãtãlor inimii.
Doctorul Licã Balcan îi explicã agronomului cele douã
feluri de sincopã... Miºcarea naraþiei sincopatã...
întreruptã, frântã – Notã emisã pe un timp slab sau pe
partea slabã a unui timp ºi prelungitã pe un timp tare –
vezi jazzzmenii de la Newport, Dixiland, miºcare biologicã
prin excelenþã, ºi de aceea fatalã inimii – vezi stopul
cardiac. Pierdere bruscã a cunoºtinþei, datoritã întreruperii
activitãþii inimii (sincopa albã) – omul pãleºte, se face
alb ca varul. Sicopa produsã de întreruperea centrilor
respiratorii (fãrã oprirea inimii) dã sincopa albastrã.
Formulã ritmicã -  deplasarea accentului de pe un timp
tare pe timpul slab anterior. În lingvisticã – Fenomen
fonetic constând în dispariþia unei vocale sau a unei silabe
întregi, deobicei neaccentuatã, între douã consoane ale
unui cuvânt. (aceeaºi activiºti fãrã pregãtire, care „înghit”
silabele din cuvintele prea lungi, care le „contractã”, le
strâng... fenomen tipic epocii de tranziþie de la neînvãþãtura
de carte spre însuºirea unui nivel superior  de cunoºtinþe
ºi deci ºi a unei modalitãþi de rostire corectã a cuvintelor
– fãrã precipitare sau teamã de a greºi rostirea acelor
cuvinte noi – neologisme – mai greu de pronunþat ºi în
faþa cãrora vorbitorii se cabreazã ca un cal înaintea unui
obstacol. (înscris într-un pãtrat – n.n. A.B.) Temã de
construcþie: Sincopa (tãiat cu negru – n.n. A.B.) Exitus 8
iunie 1980 Sincopa muzicalã aplicatã în naraþie -  un fapt
tare care se repercuteazã asupra unui fapt slab –
întâmplare tare peste (sau în prelungirea) unei întâmplãri
de mai micã însemnãtate.

*
A propos de doi gemeni, monozigoþi – Diferenþele mici

nasc conflictele mari -
(urmare în numãrul viitor)
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Petre Ioan Creþu

Apocalipse provinciale
Cum þâºneºte din mine câmpia udã
printre coaste spre zariºtea cereascã
credeam cumva cã plouã în noi cu pâine
cã în ochi ne rãsare grâul fierbinte
iar câinii alergau bezmetici pe miriºti
ºi muºcau luna de pulpe
ºtiu bine cã din glod se va naºte
copilul minune ascuns într-o noapte.

Îþi mai aduci aminte de îngerul care voia sã-mi
vândã un câine?

Ne-am întâlnit în restaurantul gãrii
bea vodcã ieftinã ºi îºi plângea de milã
poate nu ºtiai tocmai se întâmplã îmi zice
Dumnezeu a plecat ºi nu se mai întoarce, eºti

pregãtit?

Sã mergem zic ºi îmi era fricã
în mine crucea de lemn crescuse adânc în sânge
cuvintele magice neprihãnite crestate în tâmplã

scânteiau
simþeam cum mã înconjoarã luminã ºi duh
iar singura justificare a existenþei mele era învierea
 - pentru a trãi veºnic mai întâi murim!

Cum þâºneºte din mine împãcarea
în vãzduh pe câmpie pe sub ape
o tãcere peste care mureau cucii
fâlfâitul aripii în liniºtea morþii.

Asistenta cu sâni
de cauciuc

silabe  de sânge vibrânde în vremelnicia celulelor
amorfe maligne

suntem oameni fãrã trup cumva ni se face rãu de
atâta întuneric

cu privirea lipitã de geamul murdar spre rãsãrit în
salonul unu etajul trei

în apele verde închis ale mãrii tu pluteºti peste
puterile tale

direct în stabilopozi trosneºte nãprasnic betonul
ºi atât

pescãruºii deseneazã pe cer o dimineaþã mai slutã
decât moartea

o asistentã mã ia pe dupã umeri ºi mã aºezã în
cãrucior

sã mergem îmi zice sã mergem zic în camera cu
pereþii de plumb

unde asistenta cu sâni de cauciuc se roagã în
genunchi

ca o pasãre mutã ca o floare de cireº în extaz din
care cad sâmburii ce vor fi

ceasuri ruginite de timp ne aratã stele rãstignite în
zenituri de scrum

silabe vibrând ca o picãturã de sânge spãrgând
timpane de sticlã topitã

aparatul cu raze x îºi înfige cangea în ochiul meu
stâng

care aratã cumva mai cãprui decât a putut sã
arãtate ieri

degetele mi se lungesc ca niºte rãdãcini viermuind
pe trupul osos

al asistentei cu sâni de cauciuc din camera cu
pereþii de plumb

Nopþi cãzute în genunchi
 Cum îngropi tu în mine luminã ºi strãlucesc în

noapte ca un licurici
la primãvarã îmi spui fluturii vor roi în jurul tãu

fãrâmã de curcubeu
în buza tranºeei sufletul meu pãzeºte cãderea stelelor
existã un algoritm ºi o traiectorie sãpatã adânc în mine
doar tu le ºtii rostul când te lipeºti de mine nopþile

cad în genunchi
din calea lactee ne fulgerã pãsãri de foc cu smirnã

în cioc
iar îngeri grei seamãnã în þãrânã fântâni nesãpate

în loc de seminþe
ºi din ele rãsar femei subþiri albastre ca de sticlã

nãluci strãvezii
cu cât te vãd mai puþin cu atât creºte întunericul

în mine în jur urme de sânge
ºi bat clopote ºi toaca în livezi se mai aude ºi un

fâlfâit de cireºe în oglinzi
parcã ne-ar fi crescut aripi din umeri pânã la cer
cum stãm de pazã triºti ºi stingheri în lanul ars de rouã.
 
Clepsidre vechi îºi uitã în noi nisipul ºi ne scurgem

fir de timp înfrunzit
în piersici abia pârguite ori în caiºi

Bocet
agoniile lui Whitman haine de schimb am fãgãduit

atâta moarte încât mã  dor palmele ºi somnul
cãdeau culorile de pe cer una câte una când înfigeam

adânc cuþitul ºi pumnul în apa ce strãbatea câmpia
de-a lungul ºi de-a latul pânã la demenþã pânã la

liniºtea pe care o aruncam în pietre
am fost numit îmblânzitorul mâniei zeilor de searã

stãteam de pazã în porumb sã nu ne fure vântul
cerul

sau jucam la zaruri viaþa moartea am pierdut-o
demult a fost singurul  meu lucru de valoare aºa mi
s-a spus

de fapt ºtii ºi tu cum întristarea se înfiripã aproape
pe furiº odatã cu înserarea

cum armãsarii vântului cu copite de cremene sau
foc se înfig în cer ca niºte sãgeþi

ºi prin rãnile lãsate în urmã se scurg fire de
întuneric dar ºi cântecul amar al strãbunilor

cântat la fluierele din oasele lor pãstrate cu sfinþenie
în osuare adormite dincolo de stânci în istorie

cum noi nuntim pe miriºti ºi cum câmpia îþi biciuia
ochii cu petale albe de crin

doi îngeri îþi purtau dorul ca pe o trena te sprijini
de braþul meu amândoi simþim fiorul

eºti a mea zic eºti al meu zici paznicii cu zale de
fier aruncã în noi cu flori ºi gloanþe de grâu belºug

de frica tãcerii tãcem cuvinte dulci te iubesc aº vrea
sã-þi spun te iubesc ai vrea sã-mi spui sãrut mireasa

anã anã mãrie mãrie ioane ioane gheorghe
gheorghe mãi petru petru morþii mei plâng vouã

Câmpia cinicã
suntem întrupãrile ceþii fii câmpiei uscate pierdutã-

n praf printre croncãnitul ciorilor
atârnate cumva de aerul fierbinte vãlãtuci de ciulini

gonind în spirale ºi ºuierând peste lanurile
neculese carbonificate de când cu marea urã

pogorâtã deodatã în sufletele satelor mahmure
pe uliþe trec tractoare în marº cadenþat ciobanii

îºi împing animalele spre abatoare de nichel ºi alb
binecuvântaþi bãrãganul ascuns în ceaþã sau praf

purtat din suflet în suflet de bãtrânii þãrani
pe aripi de ciori ca ºi cum ar fi aripi de vulturi ori

ºoimi iluzia grandorii tinichea auritã cu ºtaif

se face ziuã ºi se face noapte se face frig ºi se
face cald peste sperietorile de paie din bostane

unde sâmburii cãzuþi din pepeni dulci se
transformã în muºte sau în îngeri

pe care câinii din lut gãlbui paznicii lumii îi alungã
în marginea plinã de scaieþi uscaþi

mai dau cu secerea în ºtirul încã crud din el îmi
fac  o fierturã la prânz

de atâta foame ne-am ascuþit ochii sticlesc tulburi

în gãvane adânci
umbrite doar de gândul morþii timpurii câtã urã am

sãdit în grãdinile negre dinspre rãsãrit

în palmele mele crãpate de lunã sufletul câmpiei
îºi adoarme somnul

Eternitãþi de o clipã
pãºesc umil în oglindã ca în moarte nu mã întreba

de câmpie e târziu
sunt mori ce macinã de zor disperarea ºi timpul ºi

grâul ce stã sã plesneascã
am vãzut cum urcã bobul de grâu în mori cu sacii

subsuoarã
ca ºi cum ar avea suflet ºi-l doare foamea pânã

la spice
iubesc femeile câmpiei cu pântecul ars de soare

cu privirea lipitã de lunã
vremurile se rotesc în ele ca o tenie vântul le

rãscoleºte furia eu visez la copiii
ce se vor naºte în lanuri maci sângele pâinii cu

lacrimi le voi ostoi setea de necuprins
cu vin îmi bucur moartea cum mai spuneam nu-þi

fie fricã bãrbaþii câmpiei
suntem coloanele de care se sprijinã cerul ochii

noºtri sunt vulturii care despicã aerul
în felii egale de luminã în satul bãtrân cu uliþe

pavate cu melci castraþi în zorii zilei

îmi place cum pãºeºti prin miriºti cu rochia lipitã de
tine cochilie mov cu iarba ce îþi strãluceºte în pãr

Plouã în cer
în satul meu casele au ferestrele topite de lunã
uliþele sunt cotropite de câmpia asprã ºi de jale
în viºini cucii cu cãºti de oþel pitit sub umbra zilei eu
- de mi-aº potoli plânsul poate aº adormi somnul promis

putregaiul din tâmplã aprins plânsoarea
grâul arzând în mine creºte bobul adânc
treci tu pe deasupra miriºtilor cu pulpele sfârtecate

de maci
din rãni curg lacrimi în urmã-þi pãrul smuls încolãcit

pe araci
cresc flãcãri din þãrânã în colb se împletesc

blesteme
ºtii îþi sãrutam genunchii blând cuprins de luminare

în satul meu fântânile par strãfunduri de cer
pe uliþi trec noaptea cãruþe trase de îngeri stingheri
în zare ciocârlii subþiri la subsuoara vetrei cresc dropii
culegãtorii de stele nu-i aºa se mai împuºcã cu

maci
ce-þi pasã mersul tãu stinge lãmpile din porþi

cum se desprind casele de pãmânt ºi se urcã la cer
parcã plouã în cer biblioteci îngenunchez

Sunt gând pitit
plesneºte în mine neputinþa sunt fir lovit de aripi
cum mã înfãºori în frunze ºi mã ascunzi sub umbre
îngropi în mine rana cãrnii fragile frunþi cãzute dorul
mã doare cerul ºi iarba nopþii ºi tot cel împresoare
sunt gândul sterp al lunii pitit sub ape

Nu pot sã cred, te uitã... zbor, zbor invers, mã
afund.

cum muºcã moartea din noi ºi câtã uimire din
tâmplã ni se scurge

bãrci desfrunzite urcã în noi zigzaguri reci de
sânge

mai poþi mã întrebi ºi braþele îþi curg lichid pe lângã
trup ºi se prefac în nuntã

miri suntem noi triºti þinându-ne de mânã
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Nicolae TEOHARIE

la cafeneaua verde (I)
de ce este ceva mai degrabã decât nimic?

ne întreabã ciudatul nostru comesean, un ins cocoºat

ºi mic, de m-am pãgubit pentru asta mai mult de un an.

mi-a fost atât de fricã, încât l-am pus pe câine sã se

întoarcã în ziua de mâine. dar cocoºatul, cã nu ºi nu,

nu þine stimabile la o adicã, sã încui lumea cea mare

în lumea cea micã. cine a lãþit trecutul, cine a turtit

viitorul? greul? – uºorul? cine a lãþit ora? cine a curbat

câmpia? în vecinãtatea noastrã nu e decât veºnicia.

ºi aici, la cafeneaua verde, nimic nu se pierde.

cã fiecare particulã a mea îºi trage un scãunel

în faþa focului, fascinatã de un înlãuntru tot mai

vag, iar în clienþii iadului se moare de curiozitate.

când dau sã plec din loc mã opresc degetele vântului,

cu miros de busuioc ºi nu avem cum sã adeverim

cã ne-am dus demult în þintirim. el, nu, cã nu þine

stimabile. cã îmi dã un lot de pãmânt ºi o cârtiþã.

ba, m-a pus sã declar ultima moarte ºi aºa mai departe.

cã nu îi arde de glume. eu, cã mã piº pe ea de lume.

atunci comisarul m-a luat cu biniºorul, cã nu-i bine sã

dau cu piciorul vieþii. uite, te-ai înhãitat cu plopul fãrã

soþ. dupã cum se ºtie unul are apucãturi de hoþ, de tâlhar

ºi cã în general dumnezeu l-a creat pe om tocmai ca sã-

l pãrãseascã.

ºi-odatã mã trezesc într-un somn nereuºit în toiul timpului.

ºi, dupã ce am potolit câinii, s-a vãdit cã eram doi inºi

la poartã: un ins mic, în braþe c-o moartã.

vãzuþi de pe marginea zilei pãream obosiþi, din neamul

prafului, neobiºnuiþi sã cãlãtorim prin deºertul nostru

de fiinþã. de timp nu mai aveam nevoinþã. aºa cã

m-am îmbãtat. ºi iatã-mã întorcându-mã acasã

pe trei cãrãri. m-aº fi întors pe patru,

dar câteva înserãri nu-ºi terminaserã ziua.

street artist
este mai mult meritul marelui risipitor, care a sãrit el,

ca dintr-o narã a vântului, vesel nevoie mare

fã-þi idee, coane, luãm leafã bunã, ne vom face de cap.

ce mare lucru dom’le sã facem curat între douã inimi?

un act coregrafic, coane. frecãm ºi spãlãm podelele

pânã le rupem. ºi trecem în þara unde preþul lutului e

scãzut.

acolo dãm de tainã. când din acea tainã nu va ramâne

decât un tremur vlãguit vom îngenunchea pe un cuvânt

ºi vom sãruta lumea aceea de pãmânt.

pe urmã, ca sã trecem în þara aceea unde preþul lutului

e mic, a trebuit sã luãm de la primãrie toate aprobãrile.

punem ceva în plic, apoi scoatem parola. amicul meu

este cu fricã de dumnezeu ºi scoate dintr-o geantã plinã

de rãdãcini ºi frunze uscate, certificatul de moarteºi o

juma’ de vodcã.

eu sunt street artist ºi când pe strada ce trebuie s-o

vãrui în sentimente mã nãrui

vãd douã lupoaice tinere, cãlare pe mãturi,

cu un prunc neînfãºat ce gângureºte alãturi. dar eu

zugrãveam pasãrea, înnebunit zugrãveam pasãrea, ºi-

n neºtire

ºi repede, repede s-o vãrs în marile migraþii. când, ce

sã vezi, amice? o lupoaicã mã lasã cu inima în price. dar

eu sunt sincer preocupat de conceptul de vinovãþie ºi, ca

sã nu par cretin, pãzea cã vine marele risipitor, a dracului

avea sandale de satin, el e fotograf, ce mare lucru dom’le,

sãrutãm lumea lor de praf. sã acoperim dracului ºi

privirea lui grig, zgâitã în gol cu bãnuþul ãla mirosind a

nãmol.

cât stãm în lutul ãsta, eu zic sã numãrãm stelele, câte

se vãd.

ºi am vãzut cã se vedeau toate. marele risipitor a tras

o înjurãturã ºi a numãrat pietrele, a numãrat apele ºi munþii

ºi copacii ºi a vãzut cã nu lipseºte nimic. a numãrat

firele de nisip ºi de iarbã. fãrã a neglija poezia i-a ieºit o

cifrã oarbã. îndârjit, a numãrat oile ºi porcii ºi în general

toate vieþuitoarele. a numãrat bolnavii ºi a vãzut cã-i

lipseºte unul. o fi nebunul ºi-a zis, ºi-a numãrat fix toþi

beþivii ºi la fel... sigur, sigur nu se numãrase pe el.

a dat sã-i numere pe cerºetori, lasã, poate rãtãcesc

prin ninsori.

þine de ºase, ca sã încerc sã numãr femeile frumoase.

ºi, aºa obosit, a ajuns sã numere femeile frumoase,

numãrând astfel chiar toate femeile lumii.

ºi cum vopseam eu strada ce dã în cealaltã inimã,

numai ce vãd un grup de trestii înnegrite,

adunat în jurul unui butoi metalic în care se ard roþi

de cauciuc ºi poeme. sã nu dau de necaz. or fi aºteptând

maºina cu butelii de gaz. sau poate au rãtãcit drumul

spre iad, zice marele risipitor. acum era ºofer de cursã

lungã. bãgase în el câteva pãhãrele ºi se simþea în

formã.

ºi sã mã bag ºi eu ºofer, aºa un umblãtor prin cer.

ce mare lucru dom’le, a zis, umblãm cu sufletul împãturit

în compromis. o nimica toatã, coane. veghem pe scãri,

ne zgâim pe geamuri. avem grijã sã nu ajungã omenetul

în iadul altor neamuri. ne vom face de cap, bãtrâne,

luãm leafã bunã.

întoarcerea fiului
parcã vine cineva pe neaºteptate

cu o istorie a vieþii lui, cumplitã, din altã parte.

târãºte dupã el un soare necunoscut ºi palid.

ºi parcã, la o anume orã,

mama au fost trimis cãlãreþi la neamurile

mai sãrace, sã lase totul neatins, femeia

despletitã, melancolia tocitã-n ochii ferestrei.

se va bea într-o durere cum numai în academiile

marilor înfrânþi se învaþã.

parcã mama l-a aºezat la masã cu noi.

stãtea acolo spre folosul femeilor sã se tot piardã.

ºi parcã noi aºteptam sã ne modifice norocul,

sã ne umple de bani zdrenþãrosul ãsta nefericit, murdar

ºi ºubrezit de singurãtate. ºi parcã, odatã s-a ridicat

ºi se arãta cã avea pe el un palton lung, cu gãuri

ºi inima lui se vedea ca o rufã purtatã prea mult

pe dinãuntru.

cã poate n-ar trebui sã ne speriem dacã ne trezim

în alte mame, plini de sânge. cã pãmântul e orânduit

prost, cã suntem fiinþe neizbutite ºi viaþa ne-o cumpãrãm

de prin vãmi, asta chiar cã nu e treaba noastrã.

ºi parcã mama îi spãla picioarele ºi-l încãlþa cu pãianjenii

casei ºi-n jurul mesei femeile adunau rimelul din lacrimi,

vopseau obrajii copiilor cu taine ºi aceºtia

nu mai apucau sã vadã drumul marilor dispãruþi.

La Muscelul lui
Titi Damian

În mersul maºinii privesc în jur ºi în urechi parcã îmi rãsunã
povestirile lui Vlahuþã referitoare la „munþii cei plini de comori
- la Carpaþii blânzi ºi darnici ai Buzãului”.

Ochi-mi cautã coamele munþilor sub imperiul amintirii
priveliºtilor de nedescris de la Bisoca unde, dupã o ploaie
scurtã ºi repede de varã, în urmã cu câþiva ani, am trãit
senzaþia zborului.

Mã simþeam un ICAR mai mic!
Visez cu ochii deschiºi. Hurducãitul maºinii mã trezeºte la

realitate, ºi asta înainte ca tovarãºii mei de drum sã realizeze
cã, pentru o scurtã vreme, fusesem în altã lume.

Drumul de la Ptârlagele spre Colþi mã scoate din reverie ºi
mã aruncã în realitatea crudã a pseudocapitalismului original
românesc. ªoseaua, asta ca sã facem oarecum diferenþa
între drum de þarã din pietriº ºi asfalt, este o oglindã fidelã a
incompetenþei, ignoranþei, incapacitãþii clasei politico-
administrative.

Deºi n-a fost nici un bombardament în ultimii 70 de ani în
zonã, calea de acces, cã altfel nu pot sã-i zic, aratã ca o sitã.
Degeaba natura se încãpãþâneazã sã ne fure privirile cu
farmecele sale, cã atât eu cât ºi însoþitorii mei, Gicã ºi
Loredana, nu ne putem dezlipi retina de pe parbriz pe unde
urmãrim cu înfrigurare proba de anduranþã la care supun
bãtrânica mea Fãbiuþã. Când încordarea cãpãtase cote
ridicate, Loredana ne avertizeazã cã trecem peste un pod la
capãtul cãruia strãjuia un anunþ deosebit de important, care
ne comunica faptul cã traversãm un pod în pericol de
prãbuºire. Ce mai, fie ce-o fi! Trecem!

Continuãm ºerpuirea printre gropi cu viteza melcului, deºi
Skodiþa mea putea mai mult ºi, dupã un calvar de vreo 5 Km,
ajungem la o porþiune ceva mai prietenoasã, iar un indicator
ne ureazã bun venit în comuna Colþi.

Înaintãm vijelios, asta doar imaginar, ºi în stânga noastrã
se aratã Muzeul Chihlimbarului, de pe prispa cãruia nea Gicã
Ciutacu, prietenul nostru de la Colilia de Ialomiþa, ne face
semne. Mã frec la ochi ºi opresc maºina. Nu înþeleg! E nea
Gicã al nostru sau mi s-a pãrut! Cobor. Nea Gicã în carne ºi
oase vine în grabã ºi-mi zice cã domnul Titi Damian, motivul
prezenþei noastre în zonã, a urcat puþin mai devreme la
Muscel, unde ne aºteaptã.

Întreb repede de muzeu ºi o umbrã de tristeþe apare
instantaneu pe chipul lui nea Gicã.

- E închis! Aºa-i la noi! Zise cu nãduf. În zile de sãrbãtoare
totul e închis.

- ªi totuºi, nici un magazin de suveniruri nu-i deschis?
Întreb eu cu gândul la promisiunea fãcutã soþiei mele, aceea
de a-i cumpãra un obiect din chihlimbar.

Intrãm în micuþul magazin de la parterul muzeului, ne
plimbãm rapid ochii peste vitrinele cu suveniruri, facem rapid
o analizã a potenþei buzunarelor noastre ºi trecem la
cumpãrãturi.

Cineva apare în uºã ºi anunþã triumfãtor:
- S-ar putea sã se deschidã muzeul pentru câteva ore!

Cicã va fi  deschis pânã la orele 17.00.
Facem o analizã rapidã ºi concluzionãm cã avem ºanse

sã-l vizitãm la întoarcere.
Îl luãm ºi pe nea Gicã cu noi ºi plecãm spre Muscel. La

primãrie, un tânãr, vãzând maºina cu numãr de Ialomiþa, ne
anunþã cã suntem aºteptaþi la Cãminul Cultural,
atenþionându-ne totodatã cã drumul va fi greu.

Plecãm încercând fãrã prea mult succes sã ocolim gropile
comunale ºi  cu ochii lipiþi de ecranul GPS-ului începem
marea aventurã cãtre þinutul muscelenilor.

Cu fiecare kilometru parcurs senzaþia era cã deja trecusem
poarta galacticã ºi ne îndreptãm cãtre o altã lume.

Drumul cu un singur sens ne poartã pieptiº cãtre cer. Numai
noi ºi peisajul, de altfel superb. Lipsesc urmele de vieþuire.
Doar copaci ºi dealuri. Urcãm nu fãrã o oarecare urmã de
îndoialã. Ca lucrurile sã fie ºi mai complicate, iar adrenalina
sã capete cote ridicate, începe sã plouã. Plouã mocãneºte,
ca la munte. Skodiþa mea trage din greu, unduindu-ºi fundul,
iar eu caut s-o menþin într-un echilibru precar astfel încât sã
evitãm derapajul care ne-ar conduce inevitabil la împotmolire.
Urcãm, greu, încet, dar urcãm. Apar primele garduri. Se aprind
speranþe. Nu se vãd case. Nu vine nimeni. Ploaia continuã ºi
parcã  se mai înteþeºte. Urcãm. Dupã mai multe curbe intrãm
pe o stradã care ne convinge cã suntem pe drumul cel bun.

Gata, suntem în altã lume! O lume liniºtitã, rarã.
Gãsim, în sfârºit, ceea ce este denumit Cãminul Cultural, o

clãdire veche afectatã de dezinteres, spoitã cu var proaspãt.
Intrãm ºi îl gãsim pe prietenul nostru Titi Damian înconjurat

de câteva rude. Vederea noastrã îl face sã se destindã ºi pe
faþã îi apare surâsul cu care ne-a obiºnuit, un surâs, aºa, ca
de bunic fericit. Nu ºtiu ce mi-a venit cu asta, cu bunicul, dar
aºa l-am simit.

 Dupã ce facem cunoºtinþã cu cei prezenþi nu pot sta locului
ºi încep sã fac o identificare a zonei.

(continuare în pag. 24)
Vasile Iordache

25.08.2014
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GEORGE THEODOR POPESCU

Acuitatea

unui Pierde-varã
-erezii primare-

Uitasem
de ce-am plecat de-acasã,
dar nici nu voiam sã aflu.
Zorit – rãtãceam
printre tufele de izmã - nfloritã
þi rãchitã, pe podu’ de pãmânt.
În aerul plin de polenuri
ºi sperme azurii. Rafale de vânt
duc pânã departe melancolia
sturzului albastru –
mai îndãrãtnic ca oricând
sã-þi plângã aducerile aminte.
Pânã la brâu, în apa sãlcie
muieri trag la topit
vreascuri de cânepã. În vãgãuni
cu þiparii – Aluviuni lãptoase
aducãtoare de aiurealã þi moarte.
Ameþit aici se mutase ºi satul.
În vâltoare – Lumina se strecoarã
rivalã prin coþul de nuiele – capcanã
al Frosei. Paciaura are noroc !

Îndeasã,
laolaltã raci, caraþi, roþioarã, brãdiþ.
În traista cu franjuri ce-i atârnã
ca spaima de gât.
În laþul verde al verii,
ca-n ceaþã – umbra lui Piþtea

bãtrânu’.
Ce-l ciomãgit þi la ananghie
trece râul. Nici mort – nici viu,
cãlare pe-o-mârþoagã.
Ca-ntr-o erezie primarã.

Ulii rotind -
deasupra þinuturilor sterpe.
Îi poartã doar un svon
fâlf - fâlf,
ori pâlpâirea ochiului meu
intens ºi albastru ?
Câtã tristeþe ºi câtã pustie
încape –ntr-un lan de secarã !
ªatra bate daireaua – pe drumuri
cãruþele împotrivindu-se setei –

Scund
Zlotea îþi piaptãnã barba.
Vântul despicã sipica –
pritocind nãpasta. Oprimate moschei
þin în echilibru ardoarea
tufelor de armurariu – Eu însumi
le-am vãzut, în albe straie
cãlãrind înspre mare.
Dupã þtiinþa augurilor

 în Cânticul verii
umple vãz-Duhul cu jale.
Mamã  “sã plâng, ce anume sã

plâng”?!
Eretice cuvintele mi se întorc în trup -.
Aceastã mlãdiere promite
o noapte de surghiun.
Bârfitorii spun cã umblã
sã se-nsoþeascã
c-un spaþiu fãrã contur.
Dincolo de ascunziºuri ºi vãdiri
-înapoi la îngeri.

Într-o bunã zi,
mi se înfãþiºã în Duhul ei vãdit,
Divina – Þerpoaicã.
La locu’ numit Cãtinã, fireþte.
Înflorise aliorul.
Mãrul lupului dãduse-n pârgã.
Cicoarea hrãnea deasemenea
lumina albã a amiezii.
- ªtiam cã eºti, nu te mai preface
-mi-a zis –
fãrã sã - mi cadã la picioare.
Învãþasem de curând limba celor
pe care nu-i vedeam
- Închipuirea-i un privilegiu - a

continuat,
lasãte-n puterile mele.
Undeva plâgea puiul pajerii.
Stingher era cerul de deasupra
ºi senin în felul sãu.
- Vino! m-am auzit strigat.
Pe atunci nu aveam  nume,
eram numai Fiul Dropiei.
Între timp se prãbuþise vântul auriu
în soborul pietrei arse.
 Înfiorat, lesne-mi era trecerea-n

oracol
ºi nãluciri.

Era în vremea
copilãriei mele…

ºi a lumii.
Într-una din acele zile de varã,
când aerul se dilate violent
pânã cãtre limite nefireþti.
Duhul satului se mutase “La Nuci”.

Pãrãsindu-l.
Casele mici, rãsleþe, din chirpici –
- amestec de lut ºi pleavã-
 închipuiau schelete albe de cãmile

eþuate.
În dune.
Dincolo de bozii, pe drumul subþire,
 se înfiripã din necunoscut,
un cântic mut sfâºietor ºi straniu –
 îmbrâncindu-mi sângele-n extaz.
-Milogii, milogii ?! aud pe uliþi.
Maicã sã dãm de pomanã.
De dupã frânghia de rufe mi se fac

semne.
Cicoarea cresteazã amiaza irealã.
Cu tãlpile goale, buimac pãþesc în

colbul fierbinte,
în  urma cãruþei cu coviltir.
Strachina cu mãlai galbin clatinã

orbitor
în palmele mele.Inima bate sã-mi

spargã pieptul.
Stârnit din senin, fãrã ºtire, vântul
în chiar crucea drumului iscã vârtej

ameþitor,
smulgându-mi strachina de lut,
ce piere cu cãruþã cu tot,
rotind – deasupra salcâmilor într-un

disc de aur,
misterios, adânc în câmpie.
Rãmân în drum, beteag, cu gândul

dus
dupã cânticul ce piere ºi el.

În fereastrã
sub îngãduinþa Bãtrânului.
Stau ca ºi cum cineva  ar trebui
sã-þi aducã aminte de mine.
Zilele trec –
umbre pe drum miºcãtoare-
smulse chiar rãsuflãrii mele.
Împing cu privirea în aerul vitreg
douã stãncuþe-mpietrite,-
printr-o împrejurare de suspin
ºi însingurare.
Era prin anii cincizeciºicinci-
cincizeciºiºase ai celuilalt secol.
Într-o joi – ca azi.
Cineva, insul cu braþul înarmat,
aveam sã aflu mai târziu-
se pusese pe treabã.
Înalt ºi negru.
În marginea ºanþului, cãzut,
un bãrbat blond rãsuflând uþurat.
Soarele lovea pieziº,
ºi o femeie tânãrã încã, rãtãcitã,
spãla cu poala rochiei,
faþa luminatã de moarte.
Aceasta îmi e amintirea
ducând cu sine suferinþa
ca pe un talisman – un foc
de puºcã tras dinspre câmpie.
În numele a ce?! Întreb.

Se fãcea
de-o livadã între douã ape
înclinate ºi eu ajuns acolo
pe când era prea târziu
ca deobicei – nu mai era
nimic de împãrþit – iarba
devastase deja cimitirul
de vorbe ºi vântul costeliv
fluiera vesel printre ogivele albe
ale cailor sacrificaþi din raþiuni
superioare – care mie-mi scãpau
cimpoaie cu muzici stridente
ºi stranii însoþeau proscriºii câini
ce lãtrau la stelele  verzi încremenite
în gândul meu m-am pomenit
mâncând fãrã sã-mi fie foame
ºi sentimentul de lehamite ºi

dezgust
mã invadã – nu te teme, îmi ziceam
în preajmã era þi o femeie
ºi mulþimea se îmbulzea s-o

loveascã
cu ce avea la îndemânã
nu pricepea ce i se întâmplã ºi
o mare mirare-i înflorise chipul
ºi se ruga sã nu fie trimisã
din timpul acela. “ªi îndatã
a secat izvorul sângelui ei” ziua
era pe sfârþite þi parcã ne era
împotrivã un orb ne þinea de mânã
am cumpãrat pâine era pe acolo
ºi Zatic ºi poetul cel care
fãcuse îndreptãrile.Curând pãmântul
rânced s-a înstãpânit ºi-a pus
masca ordinei pe chip ordine
pe care nu o recunosc dar pe care
desigur trebuia s-o iau în seamã.

Deºi trãiesc risipit…
îl vãd, din când în când
îmbrãcat în dimie

ca un cal alb, coborând
pe drumul subþire dintre surpãturi-
ca o noapte de varã cãreia,
vârcolacii i-au supt snaga.

Vorbele-i erau de pe tãrâmul de
dincolo

pe unde umblase-
învãþând ºtiinþa tãcerii
ºi a resemnãrii-

Privirea blajinã.

Poposea sub nucul transit
din Poianã – cel cu douã inimi
aºa se spunea –
pe care-l descântase Vasilisa,
bãtrâna, cândva

Visa sã schimbe lumea.

Þãrani cu straie albe
ºi pielea arsã de soare
tãinuiau
între doi stâlpi înalþi
din lemn de paltin

Se svonea cã
Mituþã al lui Dode Olteanu-
ãl de avea un ochi stâns-
mai stãruie ºi-acum pe uliþi
în aerul curbat de arºiþi.

Balaurului cel Bãlos-
îi arunca cãpãstrul pe cap.

Smucit din frâu, acesta
se întorcea din Drum
ºi pornea aºa ca o nãlucã
prin cer… izgonind ploile.

Mi-a nãzãri cã-l vãd
cu cartea de vrãji în mânã,
umblând din poartã-n poartã
în chip de Mag cerºetor.

Sã nu dau de bãnuit
am luat-o în jos, la vale-
pe podu’ de pãmânt,
cãtre pârâul ascuns. La Livede.

Vasilisa – Bãtrâna
nu avea amintiri recente-
bunicul o ignora-
las-o în plata Domnului – zicea
noi toþi nu prea o luam în seamã.

Îngânându-se cu cele “ºapte gâºte
titiene”

care la origini trebuie sã fi fost
Lebede – Cudalbe, bãznea uneori
despre mormântul ºarpelui ucis
ºi semnul mahirului-de sub
piatra arsã.
Umbla desculþã din zi în searã prin

iarbã
încercând þi învãþând din erori

- poposind sub pãrul sãlbatic,
în dialog cu te miri cine.

N-a trecut niciodatã pragul
satului decât în vis-
aruncându-se în bucuriile altora.
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Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (VI)

     (continuare din numãrul trecut)

TITLUL DE PROPRIETATE

2. Adunarea

Ziua de 25 martie 2013 fu pentru Leni ca o bombã
cu explozie întârzatã, explozie pe care o mai simte
ºi astãzi...

Tot cerul era împâclat, o ploaie mãruntã, rece i-a
însoþit pe tot drumul, necontenind toatã ziua,
intrându-le în oase, în inimã ºi creând o atmosferã
atât de mohorâtã încât ai fi omorât ºi un sfânt,
adeverindu-se ºi vorba profesorilor de literaturã, cu
participarea naturii la sentimentele umane...

Purceserã la drum cu noaptea-n cap. Tanti
Teodora, adusã de spate, îmbrãcatã în negru,
discretã ºi înmãrmuritã de ce i se întâmplã, se
ghemuise pe bancheta din spate a maºinii lui Traian,
articulând, în loc de „bunã ziua”, „off, ploaia asta !”

O tãcere grea se aºternu, fiecare avându-ºi
propriile gânduri, acum atât de grele...

Leni se simþea responsabilã de tot acest mãcel
sufletesc, conºtientizând cã întreaga acþiune îºi
avea un unic scop – banii - iar spaima cã nu-l va
putea urni din pat pe unchiul Spiridon o fãcea agresivã.
Agresivitatea îi era datã ºi de nesiguranþa  gestului
sãu: este frumos ce fac ?! este bine ce fac ?! am
ajuns sã calc în picioare sufletele unor bãtrâni pentru
bani ?! de ce ? cum s-ar fi putut altfel ? de ce la vârsta
mea nu am bani ?! ce am fãcut toatã viaþa ?!...

Deodatã, din spatele maºinii tanti Teodora sparse
tãcerea cu gemete ºi vaiete din ce în ce mai
puternice:

- Auu!... Aoleu!... Ohh!... Vai!...
 Traian, speriat, crezând cã de emoþii maicã-sa îºi

dã duhul, opri maºina trãgând pe dreapta:
- Ce este dom’le ?! Ce se întâmplã ?!
- Aoleuu !...
- Mamã, te doare ceva ?
- Nuu, dar toatã noaptea nu am dormit sã nu uit ºi

sã mergem la frate’miu cu mâna goalã, cã-i om
bolnav ºi nu-i frumos !... Ahh, doamne, ºi tot am
uitat !...

- Pãi ºi d’aia þipi ºi gemi aºa, cã m-am ºi speriat
!... Lasã cã oprim la Ciocârlia ºi-i luãm niºte fructe.

Continuã apoi spre Leni, zâmbind amar:
- Vezi, d’aia dacã nu ai bãtrâni sã-i cumperi, eu

nici nu m-am gândit la asta !
- Nici eu ! oftã Leni,  simþindu-ºi  coºul plin cu încã

o faptã rea.
În  dimineaa aceea Poiana pãrea un cãtun pãrãsit,

la o margine de lume, iar casa doctorului Spiridon
Ionescu îºi arãta, mai mult ca oricând, vârsta,
numãrând peste 100 de ani.

Bãtrâna casã zãcea într-un întuneric opac, cei trei
gãsindu-ºi cu greu drumul, împiedicându-se ºi
boncãindu-se prin odãi cu praguri înalte ºi mobile
înghesuite, pânã ajunserã în camera unchiului, de
unde nu venea niciun semn de viaþã !...

Se oprirã încremeniþi cu inima cât un purice când
încet, pe nesimþite, dintr-un pat se auzi mai întâi un
foºnet, apoi plãpumi ºi boarfe cât un munte se
miºcarã scoþând la ivealã figura palid fantomaticã a
unchiului care-i fixa cu  ochi mari, deosebit de vioi,
ca de viezure, ºi  gura  cât o ºurã þipând:

- Ce vreþi ?!...
- Sãru’mâna, unchiu ! zise Leni. Am venit sã te

luãm la Ciocârlia. Totul este aranjat. Notãriþa Cristina
Nedelea ne aºteaptã pânã la ora 12, cã pe urmã
are teren.

- Pe sor’mea Teodora la ce aþi mai adus-o ?! Nu
vedeþi cã abia se mai þine pe picioare ?!

- Eu am vrut sã vin, sã te vãd ! zise tanti Teodora
balansându-se ameþitor prin întuneric în cãutarea
unui punct de sprijin.

- Vara, nu iarna se fac vizite ! o apostrofã bãtrânul.
- Vãd cã eºti deja îmbrãcat, încercã Traian sã

schimbe discuþia.
- Aºa dorm eu, îmbrãcat, sã fiu gata pentru ultimul

drum !... apoi continuã, de data asta rãcnind: Traiane,
tu eºti bãrbat, cum de te-ai luat dupã asta sã ne
plimbi prin notariate, tu nu te uiþi puþin la noi ?!...

- Unchiule, trebuia rezolvat o datã ºi o datã cu
„titlul” ãsta pe din trei, ca sã nu ajungem la judecatã.

- Mmmda... Chemaþi-l pe cumnatul Gelu, de n-o fi
beat, el o sã mã ajute sã ajung la maºinã...

-T e ajutãm noi ! zise Traian.
- Am zis, Gelu !
Ca un fãcut, Gelu tocmai intra pe uºã. Purta pe

cap o cãciulã tricotatã cãzutã pe o parte ºi era roºu
în obraji ca în reclamele cu Bachus. Vãzându-ºi
cumnatul prezent la post, doctorul deveni stãpîn pe
situaie.

- Traiane, du-te ºi trage maºina drept în poartã !
rãsunã asurzitor porunca unchiului, privind urât spre
ei toþi ºi mai ales spre tanti Teodora, pe care o ºi
abordã autoritar:

- Tu ce ai pãzit ?! De ce i-ai lãsat ?!
- I-am lãsat, rãspunse sec  tanti Teodora.
- Tu nu ºti cã sunt bolnav. Am incontinenþã urinarã,

trebuie sã urinez permanent. Acum n-am ce face, îl
voi pune pe Gelu sã-mi dea o sticlã ºi voi urina în
ea pe tot drumul, de faþã cu voi! !... Vezi !... Spune ºi
tu !... Am ajuns sã mã vezi ºi aºa !... Sunt neajutorat
de când a murit biatã Dia !... Cât a fost ea, aºa cum
era ea cum nu era, mai bâzâiam ºi noi pe lângã ea !...

 Tanti Teodora nu rãspunse, luând, ca adesea,
poziþia Sfinxului, cu ochiii bulbucaþi într-o direcþie
fixã, cãci nu se  împãcase niciodatã cu gândul cã
fratele sãu, doctorul Spiridon Ionescu, a luat o fatã
de la þarã, chit cã fusese frumoasã ºi bogatã.

Ia uite-o cum tace, d’aia a zis unchiul  ”aºa cum
era ea, cum nu era”, cã ºtia cã nu-i convine sã zicã
mai mult de tanti Dia, nici acum, dupã ce sãraca a
murit ºi când au trecut 63 de ani de când s-au luat!
gândi Leni.

Ajutat de Gelu, unchiul Spiridon îºi pregãti pentru
drum un adevãrat arsenal: picioarele ºi le înfãºurã
pânã la genunchi în bucãþi de preº peste care puse
pungi de plastic legate cu sfoarã, motivând cã stã
prost ºi cu circulaþia perifericã, pe cap, peste douã
cãciuli, îºi puse de asemenea o pungã de plastic,
cãci afarã ploua, apoi cu fular la gât ºi douã
bastoane, þinând la subraþ douã sticle de plastic
goale, în vederea urinãrii, se îndreptã singur spre
maºinã, cu bastoanele în sus, ca la rãzboi, ºi
poruncind sã vinã ºi Gelu la Pogoanele, ca fiind
principala lui „mânã de ajutor !”

Aºezându-se pe bancheta din spate alãturi de sora
Teodora ºi nepoata Leni, Spiridon Ionescu, spre
uimirea tuturor, fãcu o miºcare agilã ºi-ºi ridicã
ambele picioare pe spãtarul scaunului ºoferului, pe
motiv tot de circulaþie perifericã. Poziþia îi era cum
nu se poate mai ciudatã ºi mai incomodã.

Leni gândi: Ãsta ne îngroapã pe toþi, e mai zdravãn
ca mine; eu una aº muri sã þip aºa ºi nici
echilibristica asta cu picioarele n-aº fi în stare s-o
fac, cu toate orele mele de „aerobicã” !...

(urmare în numãrul viitor)

Marian EZEANU

ILUZIE
Suntem mari, suntem mici, sau eroi sau soldaþi,
De muncim sau visãm admirând un apus, 
De greºim sau de nu, sau ne vrem toleranþi… 
Din înalt ne priveºte Isus.

Guvernanþi sau plebei, gânditori sau pãlmaºi,
Din zenit în nadir, de la est la apus,
De minþim sau de nu, ai dreptãþii ostaºi.
De pe cruce ne vede Isus.

Suntem mulþi, suntem tari, din oceanul adânc
Scoatem perle, corali ºi forând
În iluzii, etern, dup-al morþii apus, 
Dinspre cer, ne priveºte Isus.

Am gonit Prometei… suntem noi Prometei, 
Uneori chiar de ei mai presus.
Cuvios, milostiv, dintre stele de stei
Lãcrimând… ne priveºte Isus…

GENERAÞIA
REBELÃ  

Ale tomurilor  file  ne  vorbesc, slovã de slovã,
Cã-n istorie existã ºi  popoare blestemate.
Cã, la cruce  de imperii ºi-n rãzboi de interese,
Câte-o naþie  ursitã sã se-ncurce în pacate.

Vina este împãrþitã între Dmnezeu ºi Darwin,
Asia ºi Europa, Rãsãrit contra Apus;
Zvârcolirea milenarã a facut din noi pãpuºa
Care, cum ai aºeza-o, ea vrea tot cu josu-n sus.

Alergând prin calendare ne-am intoxicat copiii
Cã-nnotând în susul apei, am luptat ºi am

învins...
Am îngenunchiat romanii, goþii, hunii ºi spahii
Pârjolind tot ce pãrinþii, în cãmara þãrii-au strâns.

ªi aºa, de generaþii, ne-a înveºmântat minciuna
Cã, dând biruri ºi tributuri, veneticii i-am convins
Cã metoda huiduielii, ciuma, criza ºi reforma
Se topesc precum zãpada-n faþa soarelui încins;

Cã rãsuflã din istorii victime colaterale,
Cimitire anonime, oase ceruite-n var?
Le vom face monumente, catedrale sau altare
ªi-o strofã pe frontispiciu, de la unu mai cu har.

Ne uitãm la “ãºtia micii” cã fenteazã-nvãþãtura!
Munca le produce silã,... sârguinþa e-n reflux.
Vor ºi ei în Emirate, sã se lupte cu natura
Camerelor de cinci stele ºi maºinilor de lux;

Vinovat e kapitalul, necredinþa ºi cu ºcoala,
Parlamente ºi guverne “au fãcut tot ce-au putut”!
Dascãlii ºi anturajul le-au denaturat morala,
Sã nu se subordoneze gloriosului trecut .

Ne rãmane îndoiala cã... ceva...iese din reguli;
Copiii nu vor s-audã de durere ºi nevoi.
Uneori, la ceas de tainã, ne trezim cu fruntea udã:
“-Ce s-o face þara asta dacã nu mai sunt eroi?”

Las’, cã dupã ceva vreme, când moare
contemporanul,

S-o gãsi vre-o blandianã sau vre-un crin de liberal
Sã facã din Coana Nuþi, Viorel sau Tãriceanu,
În ulei ºi acuarelã, VALAHUL UNIVERSAL!
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Cristina-Monica Moldoveanu

raþia de timp
sunt prea obositã sã plâng sau sã dorm
am obosit sã mor ca toþi oamenii
îþi scriu o scrisoare din tranºee
cu cernealã neagrã bine lãmuritã
la post-restant

pe aici unii încã se mai joacã de-a rãzboiul
se ciocnesc în perechi
se împuºcã la colþul dinspre tâmplã
amestecã sângele în cruce pe albul ochilor

alþii trag de viaþã de la o zi la alta
mângâie câinii pisicile ºi bebeluºii
ca pe niºte arme secrete
îi spioneazã pe cei cu privire sincerã
fiindcã bunele intenþii creeazã suspiciuni
pun la arest pe cei care dau de pomanã
ºi le taie din raþia de cartofi ºi fasole

mie nopþile ºi zilele îmi sunt totuna
m-am înãcrit încet sunt mai galbenã la obraz
de când ofiþerii în post fluierã la ore fixe
timpul este tranºat tot mai exact

e ca ºi cum nimeni nu înþelege de ce sunt calmã
de ce am numai haine civile
sau ce paºte al cailor aºtept
ca sã trec de ultima linie ºi sã strig
adevãrat cã sunt vie ori am visat

când o fetiþã
îmblânzea soarele

mãrturisesc
în palma acestei copile sub pieliþa moale simt
cum cresc mugurii calzi
ea se învârte în cercuri desenate cu pantofi de catifea
în grãdina bunicii
a îmbrãcat în vãluri de mireasã
trandafirul cel mai înalt
a strâns alai de nuntã de flori cu mireasmã
de lãcrãmioare ºi calomfir
danseazã
odatã cu fluturii
hora pãmânteascã ºi cereascã
cântecul ºoptit al ferestrelor deschise
sã intre soarele
ora pro nobis
peccatoribus

porunca a treia
picteazã un ochi plângând mi-a poruncit demonul alb
nu este nevoie am rãspuns
dacã privesc pescãruºii cum zboarã departe cu þipãt
va trece un alt tren plin ºi nu se va opri în staþia mea
de atâtea nopþi de aºteptare
peste frunte mi-a crescut un cireº pietros ca o cetate
peste pleoapele mele s-a pus temelie încât nu mai vãd
dincolo de ziduri
am obosit pânã la glezne
odatã cu ultima lacrimã
va rãmâne doar o tapiserie de aripi
pe peretele de la rãsãrit un alt copil mã va atinge cu

palma
nici dumnezeu nu plânge va spune El
din clopote de flori

ploaie în câmpul cu fragi
iubirea mea atinge-mi pleoapa cu degetul
sã simþi cum cresc munþii în depãrtare
cât timp þin ochii închiºi pentru tine nu mã pãrãsi
nu îþi voi cere tribut de grâne sau miere
sunt suzerana unei cetãþi sfãrâmate
dragul meu drag

nu am ucis copacul acela înalt ºi singur pe coama
dealului

dar era prea frumos ºi mã temeam sã nu disparã

la echinocþiul de toamnã
cu o mânã am înjunghiat o frunzã
iar cu cealaltã am ºters cerul de sânge
mi-era atunci totuna dacã voi muri noaptea sau ziua
era doar o frunzã argintie

te-am aºteptat amar de vreme cu polen de crin pe buze
poate cã aº fi murit în ziua nunþii noastre
ºi nu s-ar fi schimbat nimic
ca ºi acum te-aº fi rugat sã-mi citeºti o poveste
despre þinutul de dincolo de neguri
sã simt vântul mai aproape sã creascã norii grei
peste cripta în care m-au lãsat

elegie 01
e vara în toi mã clatin ca o femeie
în care oamenii nu au vãzut niciodatã femeia
ei spuneau cã ei sunt brutus eu cã nu sunt cezar
ecce mulier
s-a crãpat cerul de varã nu vor fi cutremure sau rãzboaie
e bine e cãlduþ ºi domol
lucrurile nu cad de-a valma spre centrul pãmântului
nici ochii îndrãgostiþilor nici gelozia care îi pândeºte
fiindcã sunt fericiþi
nici iubirea faþã de aproape fiindcã e invidiatã

*
cântã cobzar pentru fata din cãsuþa albã
aici am voie sã fiu eu însãmi
ceilalþi nu sunt sinceri mai ales când o femeie singurã
trãieºte ca într-un compartiment de tren
urcã ºi coboarã odatã cu luna
aº putea sã o prind în coºul de pâine sã tai câte o felie
dar nu simt nicio poftã
sunt prea simplã fãrã secrete
toatã viaþa am îmbãtrânit în rochie de bal cu corset
cântam la o fereastrã stã cineva noaptea se lasã în

mahala
mã rugam îngerului sã mã facã tare

*

câte dorinþi pot pretinde cã am
când niciodatã nu mi-am dorit ceva cu adevãrat
era mereu altceva mai important mai dureros
mai aproape de mine cea fãrã de început sau sfârºit
ceva care era sã fie
tu eºti fratele meu tu eºti sora mea eu sunt cea

care trage zãvorul porþii
chiar dacã grãdina e pãrãsitã
lucrurile trebuie sã stea la locul lor legile trebuie

respectate
gardurile sã se þinã pe picioare

*

voi cumpãra bilete de papagal sã câºtig vreun vis

dacã zodia mea e norocoasã
dacã s-au învâr tit destule comete în jurul

pãmântului

sã iasã ºi pentru mine ceva la marea loterie
sã nu mor ca un soldat

nu sunt nici bãrbat nici grãdinar sã îmi cultiv visele

nici cãlugãr sã cânt slavã domnului
ecce mulier doamne

la mijloc mã doare cel mai tare în sus sau în jos

am îngheþat
cât sã poþi trece cu piciorul peste mine fãrã sã mã

sparg

*

am plecat aiurea într-o altã lume

niciodatã nu voi fi acasã ºi niciodatã nu voi pleca
de tot

sunt mireasa unei umbre ºi nu ºtiu a cui

Hai la târg!
Haideþi fete ºi ficiori, veniþi la târgul nostru!
Este destul loc pentru fiºtecare,
puteþi sã luaþi cu voi hamsterii, papagalii sau lupii

alsacieni,
puteþi sã aduceþi cursele de ºoareci, plasele de fluturi

sau lasourile,

veniþi fraþilor cu hohote de râs, torente de lacrimi sau
mutre afectate!

Aici noaptea totul e liniºtit ºi trotuarele sunt curate,

lângã multe bãnci ºi case de amanet (pentru cei mai

puþin respectaþi)

gãseºti destule cazinouri (pentru cei respectabili)

ºi destule farmacii (pentru rudele lor).

Avem ºi biserici mai retrase pentru femeile în vârstã

care citesc presa de scandal.

Aici fiecãruia îi pasã de nevoile altora ºi

fiecare depinde de vecinii lui.

Doar uneori mai moare câte un vagabond bãtrân în ploaie

cu pungile pline de cãpºuni primite în dar,

astfel cã a doua zi nici nu îi mai simþi mirosul.

Dacã te plimbi ziua te ciocneºti mereu de bone care

plimbã

cãrucioare imense sub stejarii încã tineri.

Noi creºtem stejarii ºi copiii pe strada principalã atât

de încet

încât în douãzeci de ani abia observi cã timpul a trecut.

Doar tramvaiul de pe mijlocul strãzii ºi-a schimbat

culoarea.

ªi dacã vreþi sã vã amintiþi de noi,

vã putem oferi la preþuri rezonabile

dulciuri tradiþionale sau internaþionale pe care nu le veþi

uita.

Aºa cã la târgul nostru nu vã veþi rãtãci.

ªi nu vã temeþi de ger nãpraznic sau viscol, de obicei

nu þin mult.

epi-log
ai aºteptat prea mult
s-au dus vreo treizeci de ani dintr-o rãsuflare
keops kefren mikerinos
iar viaþa ca o apã sub deºert
te-a înºelat mereu
te-a împins de-a buºilea prin peºteri
unde totul picurã ºi lasã gropiþã
totul urlã
lacrimile sau râsetele rup din carne
sunt interzise de când lumea
te declarã neom
fiindcã sunt atâþia care plâng
cu ochii închiºi
tu eºti doar o momâie ciuruitã
cu cât þipi mai tare cu atât te deºiri mai mult
nu ai loc la festinul supei caritabile
nu înþelegi de ce
toþi sunt ceva fiindcã tu nu eºti nimic
nu þi-a mai rãmas nicio stea fierbinte
ca dovadã
printre chiºtoacele din gunoiul zilei de ieri
încã miroºi frumos te mai speli cu sãpun
copiii încã se joacã cu bile de sticlã
lovind peretele de care te sprijini
într-o doarã

infatuation
când m-am îndrãgostit îndesam cãlcâiele în cer
ca într-un cuptor de pâine
ºedeam cu fruntea pe pãmântul cald
ºi vântul ºi fluturii ºi norii ca fumul
erau greu de rostit stãteau în coºul pieptului

fãrã sã ºtiu îl inventam pe dumnezeu în alt anotimp
credeam cã e acelaºi
în zilele cu soare ºi lunã albe amândouã
de binecuvântare grea
ploua cu mir dulce
ceasurile ºchiopãtau din coada minutarelor
pocneau agriºele ºi coacãzele între unghii
creºteau dinþi de lapte în sânul meu de fecioarã
cu numele cioplit de buze de bãrbat

dormeam visul altcuiva într-un pat strãin
el mã privea duminica prin geamul trenului
vedea prin mine
din veacul nostru de singurãtate curgea praful
dintr-o biblie veche
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întrebãri în oasele goale
în timpul întrebãrilor tale
mi-am pierdut o paginã de jurnal
undeva departe în trecut scriam ceva de genul:
ce se cuvine nu se cuvenea
ºi ce aºteptam 
mai tare se depãrta
când mã ridicam 
mai rãu cãdeam
nedrept ºi amoral am apãrut în faþa lumii
cu frica la sân ºi cu oasele goale
am rãmas la colul gurii precum o aºteptare

pentru cã nu cãdea bine ziua asta de varã
ºi pentru cã rosturile se fãceau nerosturi
am închis ochii 
în pleoape am prins mãrile peste care privea

bãtrânul pescar
am cuprins în bezna mea ºi mãsurile din paharul

nostru cu vin
ºi-n toate aceste desfigurãri
am rãmas singurã
cu ochii închiºi în faþa lumii
am primit gratis un joc
degeaba sunt întrebãri ajutãtoare
zidurile unora au cãzut ºi peste mine
mã opresc sã dau pietrele din drum
doar mama mã strigã ºi-mi întinde mâinile arse de

lumânãri
ea plânge numele meu la apusul soarelui 

dar în timpul întrebãrilor mele
nu s-a oprit nimeni
paginile se pierd ºi azi
pentru cã nu-mi cãdea bine ziua asta de varã
am plecat în calea bãtrânului pescar
sã-mi ridice el ochii 
iar eu sã-i dau înapoi marea

lasã-mã sã stau pe stânca
asta veche

un dirijor ironic vine în fiecare zi
îmi urlã-n faþã aria pe care nu o cunoºti
iar tu dai din picioare ca un copil rãsfãþat
ceri o acadea 
apoi te retragi într-un colþ
sã nu-i prindã jocul careva
râzi nespus de mult pe seama tuturor
of, de-aº înþelege minunea asta de prostie
care seacã puterea
e ciudat sã închid eu lumina
sã vinã alt actor în locul meu
metaforele le-am pierdut prin buzunarele mele

rupte
i-am spus cine sunt ºi tu încã mã vrei
din viaþa aia urmãtoare ºtiu câte ceva
problema e cã pantoful cel negru de lac e furat
lasã-mã sã stau pe stânca asta veche

Dorina ªiºu
sã mã tund chealã
sã urlu în neºtire cãtre nimic, dar pentru mine
ºi apoi sã mã întind peste pãmânt 
sã plâng, sã plâng, sã plâng
de fericire ºi de ceva anume
cã te am aºa de mult
dar mai ales sã plâng pentru iubirea asta a mea în

neºtire

Dialog cu cealaltã tãcere
-a treia tãcere-

azi nu mã privesc în oglindã
îmi îndes visele ºi...

nu spun cã-i prea multã distanþã printre oameni
nu spun cã nu le pot vorbi
ºi nici sã-i privesc în ochi nu pot
pentru cã am glasul prins în pãmânt
pentru cã dupã toate abandonãrile 
drumurile nãucesc paºii
oricum ancorai la polul opus
unii vin tiptil ºi îi urcã-n spate noroiul adunat pe tãlpile

lor
vorbesc de inocenþã ºi de imunizare cereascã
urlã-n stânga ºi-n dreapta bunele maniere
iar tu precum un biet animal biciuit
nu cobori capul sub pietre
nici ochii nu-i închizi
aºtepþi sã-i vinã acel gând fãrã de gând
acea tãcere fãrã de lume
fãrã de urlete
intrigã
urã
durere
ºi cauþi ca un nebun clipa ta de uitare
ºi o vizã în prea puþinele cuvinte 
atârnate de glezne ºi de tâmple
atârnate de frunte ºi de mâini
precum umbra de chinurile tale

nu e o insultã
nu am suportat culoarea verde
nici hainele fine

pentru a trãi în oraº
trebuie sã te-acoperi cu frunze
iar mirarea sã o laºi
în ochii strãinului care te priveºte de sus
ori pe corpul dezvelit al amantei...
cu cine vorbeºti? 
ce te priveºte? nu am bani de dat
tanti rea ce eºti, bleah

am visat mormântul lui Tusitula
îi recitam poeziile mele
spre ziuã mormântul a tuºit
mi-am luat cãrþile în braþe 
ºi am fugit 
sufocând aerul în trecere
mi-am dat seama cã eram cerºetoarea nopþilor
nu am gãsit nicio þigarã pe jos
ºi nici pâine nu am gãsit
nu am gãsit sticlele sparte sã-mi pot distruge

abundenþa vieþii 
pânã la sânge
nu am gãsit registrul metaforelor
ca sã mã pot ascunde

am gãsit o înjurãturã scrisã pe un zid
un câine mã privea trist
l-am luat cu mine
ºi am stat aºa pânã când isteria foamei s-a

transformat în râs

am râs blondin cu buzele pudrate în roz
s-a lãsat un punct cardinal peste frunte
ºi am adormit

amice...
nu prea este adevãrat ce se spune
eram prinsã într-o sârmã ghimpatã într-o vreme
pentru cã am fãcut aceeaºi greºealã ca tine sau

ca mulþi alþii
mã gândeam la dulcegãrii de tipul 
- viaþa mea
- pãcatul meu
- fericirea mea
- moartea mea
- viaþa mea
chestiuni inutile ºi greþoase
cliºeu spasmic 
definitiv nu te vindeci de prostie 
aºa cum spun unii ai putea sã-i crezi
cã doar n-ai sta agãþat de-o frunzã toatã viaþa
cã doar vânturile nu te vor dãrâma ºi nici ploile nu

te vor ucide

ah, sã nu uit
am reuºit sã fac un salt etic-pozitiv de 7 metri
apoi am ascultat Sonata Kreutzer 
în timp ce mã tundeam chealã
aºa cã...
amice
lasã timpul acela de luat panicã
ºi fã ceva nefolositor pentru mine
cã doar suntem oameni

ºi femeile-ºi ascund în baticuri fricile...
Top of Form

Între douã lumi
Copiii anilor ‘70 reprezintã generaþia prinsã între

douã lumi.

Nimeni nu bãnuia în acei ani cã urma sã vinã

schimbarea de la sfârºitul lui 1989. Astfel cã toþi

cei nãscuþi din anul 1970 încoace au fost crescuþi

pentru societatea esticã de atunci. Instrucþia

ºcolarã ºi educativã i-au format pe copiii nãscuþi

în acei ani pentru lumea din est, încã în plin avânt,

pe atunci.

Schimbarea din 1989 i-a prins pe aceºti copii la

vârsta majoratului când absolveau liceul ºi

dintrodatã s-a vãzut clar cã generaþia lor nu era

pregãtitã pentru viitor, ci pentru trecut. Unii s-au

adaptat treptat la ce a urmat dupã 1989, alþii însã

încã îºi mai cautã locul în realitatea contemporanã,

fiindcã ceea ce au fost învãþaþi sã facã nu-ºi mai

gãseºte utilitatea.

Aceºtia duc o adevãratã luptã de supravieþuire

socialã, dacã nu chiar fizicã. Mulþi dintre ei îngroaºã

rândurile celor care ºi-au cãutat norocul peste

hotare, dar tot mulþi sunt cei ce au eºuat ºi acolo,

întorcându-se acasã, cu mai nimic. Doar cu o tristã

experienþã din viaþa lor.

Aceasta este de fapt, o generaþie pierdutã.

Cât efort ºi câtã cheltuialã au fost fãcute în zadar.

Cred cã generaþia aceasta ar trebui

redescoperitã ºi reevaluatã, fiindcã ea reprezintã

încã o nepreþuitã investiþie umanã.

Cei care se pricep cu adevãrat ºi deþin puterea

de decizie, ar trebui sã conceapã un program

inteligent ºi eficient de recuperare a unei generaþii,

care ar putea aduce mult folos þãrii. ªi sã nu uitãm

cã tinerii aparþinând acestei generaþii sunt cei care

au fost educaþi în spirit patriotic, cu dragoste de

þarã.

Aºa ceva nu trebuie sã se piardã.

g.alex
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Repere istorice – Poliþia
din Ialomiþa,

anii 1831-1849
Ionel Cristian TÃTARU

inspector superior S.J.A.N. Ialomiþa

Serviciul Judeþean Ialomiþa al Arhivelor Naþionale prin unele
fonduri arhivistice deþinute constituie sursa documentarã

principalã pentru aducerea la luminã a faptelor din trecutul
nostru, plasate din punct de vedere istoric în perioada modernã
(1821-1918) ºi înregistrate în actele emise de instituþiile

administrative ºi judecãtoreºti din judeþul Ialomiþa.
Un fond arhivistic excepþional ca valoare documentarã pentru

istoria localã este Prefectura Ialomiþa în care cercetãtorul avizat,
cunoscãtor al scrierii cu caractere chirilice, îºi poate exersa

cunoºtinþele de citire a buchiilor vechii scrieri a limbii române în
demersul de reconstituire a evenimentelor demult uitate.

Pe baza documentelor fondului amintit ºi a publicaþiei din

epocã a „Regulamentului Organic” istoricul forþelor de ordine
din oraºele ºi satele ialomiþene se contureazã de la o filã la alta,
la început în capitala de judeþ Urziceni pentru perioada 1831-
1833 ºi ulterior în Cãlãraºi.

Baza legalã, modernã, a activitãþii poliþieneºti izvorãºte din
prevederile Regulamentului Organic, cap. III, art. 24, stipulând:
Aceºti poliþ-maisteri vor fi sub poruncile Cârmuitorilor de Judeþe.
Cât pentru ale lor îndatoriri, vor urma dupã Regulamentul
Orãºenesc care închipuieºte anexa nr. 2 al capului IV, precum ºi
dupã Regulementul întocmit pentru înfrumuseþarea ºi poliþia
oraºului Bucureºti. Pe lângã acestea vor fi însãrcinaþi cu îngrijirea
închisorilor de prin oraºe. Fiecare dintr aceºtia vor avea sub
poruncile sale câte ºase dorobanþi potrivit cu articolul 2 al legiuirii
dorobanþilor [...] Dar trebuinþa scrisului ºi a raporturilor lor vor
împlini prin cancelariile Cârmuitorilor de la care ºi ei însuºi
spânzurã. Întocmirea acestei Poliþii în oraºele de cãpetenie ale
judeþelor va urma întracest chip pânã veniturile Statului vor ierta
ca sã se adaoge cheltuielile trebuincioase, însã cu primirea
Domnului ºi a obiºnuitei Obºteºti Adunãri. 1

Regulamentul privind starea sãnãtãþii, înfrumuseþarea ºi paza
bunei orânduieli în Poliþia Bucureºtilor avea aplicabilitate ºi în
celelalte oraºe ale Principatului stabilind îndatoririle sale: Art.
41 – [...] 1. pentru curãþirea ce trebuie a se pãzi totdeauna la
pieþele de vânzãri ºi alte locuri, 2. pentru regula ce se va chibzui
de cãtre doctorii oraºului atât asupra vânzãrii lucrurilor celor de
mâncare, cât ºi asupra altora asemenea ce privesc la sãnãtatea
obºtii, 3. pentru cumpãne, mãsuri ºi coturi ale vânzãtorilor ca sã
fie totdeauna drepte ºi de o potrivã, iar cel ce din vânzãtori se va
dovedi cu urmare împotrivã cât de puþin, sã fie îndatã pedepsit
cu strãºnicie pentru ca sã se precurme cu torul abuzul ce au
urmat pânã acum întraceasta. Art. 42 - Agia prin comisari ºi
epistaºi, va îngriji asemenea cu deosebire pentru câte privesc
asupra mãsurilor ºi întâmpinarea focului; de aceea sã se punã
în lucrare. Art. 44 - Agia sã îngrijeascã pentru cei ce vin din
strãinãtate ca sã se poarte cu orânduialã bunã, ºi sã se depãrteze
de aici pe oamenii fãrã cãpãtâi ºi fãrã de meserie, când nu se
va putea încredinþa de a lor cinstitã petrecere. Pentru ca sã se
înlesneascã întru aceastã lucrare sã îndatoreze pe stãpânii
hanurilor, birturilor ºi toate gazdele unde trag cãlãtorii, ca îndatã
ce vor sosi unii ca aceºtia, sã-i înfãþiºeze la Agie, ori pe ei cu
rãvaºele de drum ce vor avea, sau numai rãvaºele, arãtând ºi
pricinile pentru care sunt veniþi, ºi câtã vreme au sã ºeadã; iar
când pleacã sau se vor muta la altã gazdã, iarãºi sã dea de
ºtire. Sã îngrijeascã a popri toate relele ce sunt împotriva
rãpaosului sãlãºluitorilor oraºului, a risipi necuviinciose prin
destoinice iscodiri. De acum înainte, afarã de oamenii cei în
slujbã de arme, nimeni altul nu va fi volnic a purta arme sau
unelte primejduitoare, precum ºi sloboziri de puºti ºi pistoale în
cuprinsul oraºului sã fie cu totul poprite pentru totdeauna ºi fãrã
osebire, atât ziua cât ºi noaptea, iar urmãtorii împotrivã sã se
pedepseascã straºnic. Pentru paza ce se cuvine a se face
noaptea sã se întocmeascã strãji de jandarmi cãrora sã li se
hotãrascã pe toatã ziua la fiecare pe ce uliþã anume au se se
preumble, de unde sã înceapã, pânã unde sã meargã ºi cu
soroc de ceas, care aceste strãji sã înceapã cu preumblarea lor
îndatã dupã miezul nopþii, fiind cã pânã atunci oamenii cei mai
mulþi sunt deºtepþi. Art. 45 - Toþi stãpânii sã fie datori a face
cunoscuþi la Agie sau la comisarul plãºii pe slugile ºi slujnicile
ce vor tocmi, ca sã-i cerceteze din ce mahala sunt, ai cãror
pãrinþi, ce rude ºi chezaºi au, din ce naþie ºi lege sunt, ºi sã-i
treacã în condicã. Asemenea, când vor ieºi de la acei stãpâni, ºi
ori din afarã vor rãmâne, ori la alþii vor voi sã se bage, iarãºi
stãpânii cei vor scoate sã fie datori a da de ºtire la Agie, sau la
comisarul plãºii, ca prin acest mijloc sã ºtie Agia de unde sã-i
cearã lo ori ce întâmplare. 2

Instrucþiuni ulterioare privind modul de acþiune al poliþiºtilor,

aplicate la diversele probleme ivite, se regãsesc transpuse în

diverse porunci emise de cãtre Vornicia Mare a Trebilor din

Lãuntru transmise pentru executare cãtre Ocârmuirea Judeþului

Ialomiþa.
O astfel de poruncã, datatã la 9 noiembrie 1831, este adresatã

de Marele Vornic cãtre Ocârmuitorul Judeþului Ialomiþa ca urmare

a evadãrii a doi arestaþi de sub paza poliþistului oraºului Urziceni:

Fiindcã de la Judecãtoria acestui judeþ trimiþându-se la poliþia
oraºului doi arestaþi ce s-au dovedit în vinã criminalã nu s-au
închis de poliþmaisterul oraºului Urziceni fãrã dezlegarea
dumitale din care pricinã au scãpat acei arestaþi care acest
împotrivã urmare a poliþmaisterului fãcându-se pildã stãpânirii
au gãsit de cuviinþã a pune la îndatorirea Dumitale
urmãtoarele:1.ori în ce vreme se va judeca de cãtre judecãtoria
judeþului vreun prigonitor ºi vezi în ce vine se va dovedi îndatã
ce se va hotãrâ de închisoare sã se timitã de-a dreptul cãtre
poliþmaistru oraºului spre al închide, 2. poliþmaistrul sã fie dator
îndatã ce va primi hârtiile judecãtoriei cu care se va trimite sã-l
primeascã fãrã a mai intra în cercetare, 3. ori în câte rânduri va
avea trebuinþã judecãtoria de persoana lui spre al cerceta
poliþmaistrul va fi dator a îl timite cu paznici dintre dorobanþii sãi
ºi iarãºi cu pazã sã-l întoarcã la închisoare, 4. de ori câte se vor
închide la înschisoarea poliþiei va fi dator poliþmaistrul a raportui
seara ºi dimineaþa la acea Ocârmuire arãtând numãrul închiºilor
ºi a lor vinã spre cea mai de aproape ºtiinþã. Întracest chip dar
sã se pãzeascã buna orânduialã întru aceasta pe vremea
viitoare fãrã de cea mai puþinã împotrivã abatere, iar de primirea
acestei porunci sã trimiþi rãspuns. 3

Dupã o sãptãmânã, la 16 noiembrie 1831, se emite o nouã
poruncã privind prinderea celor doi arestaþi, tonul formulãrii fiind
destul de ameninþãtor la adresa poliþaiului: Cinstitul
Judecãtoresc Divan, secþia criminalã, prin otnoºenie sub nr.
105 face cunoscut Vorniciei cã de când Judecãtoria acestui
judeþ sau dat sub paza poliþiei doi furi anume Dinu sin Barbu ot
Arþar ºi Radu sin Dumitru ot Dridu orânduidu-se ºi trebuincioºi
paznici de cãtre Ocârmuire ºi când au cerut judecãtoria a le
face cercetare au primit rãspuns de la Ocârmuitor cã ei noaptea
au scãpat din paza poliþiei ºi fiindcã acum se cer pomeniþii furi
spre a se da în cercetarea Judecãtoriei. Se scrie dumitale cu
strãºnicie sã orânduieºti ca prin cãzni de judeþul sã gãseascã ºi
sã-i prinzã negreºit acei tâlhari care sã se dea în cercetare
judecãtoreascã iarã poliþeanului sã i se arate cã de acum înainte
de se va mai întâmpla sã scape din paza sa arestaþi sã ºtie cã
va fi supus straºnicei rãspunderi. 4

Semnalmentele date urmãritorilor pentru unul din fugari se

referã la Radu sin Dumitru ot sat Dridu, judeþul Ialomiþa, holtei în
vârstã de 20 ani, înãlþime de 2 coþi ºi 8 verºoaºte, pãrul negru,
sprâncenile negre, ochi cãprui, la faþã rãmâind ºi cu semne de
vãrsat, mustãþile castani, la chip rãmâind nasul potrivit. 5

Evenimentul nefericit al evadãrii, datorat în parte ºi condiþiilor
improprii de organizare a arestului, l-a determinat pe poliþistul
oraºului Urziceni, Constantin Perticaru, sã contribuie cu proprii

sãi banii la grãbirea lucrãrilor de consolidare a închisorii ºi sã
raporteze aceastã situaþie Ocârmuirii la 29 decembrie 1831: Cu
cinste dau încunoºtinþã cinstitiei Ocârmuiri cã bordeiul ce a fost
orânduit pentru încãpere celor ce se va osândi a se pune sub
arest acolo sau sãvârºit întocmai dupã cum ni s-a poruncit de
cãtre cinstita Ocârmuire ºi s-au întemeiat bine spre siguranþa
celor ce se vor osândi ca sã nu fugã cu care sau cunoscuþi
beþivani ce se însemneazã prin alãturatã fugã. Pentru care cu
plecãciune mã rog cinstitei Ocârmuiri a face cunoscut aceastã
cheltuialã unde se cuvine ca sã mi se slobozeascã cheltuiala
ce am fãcut cu arãtatul bordei pentru închisoarea osândiþilor de
care dupã datorie se face cunoscut cinstitei Ocârmuiri ºi oricând
se va bine chibzui ale cãror a avea gãsit rãspuns. Anexa raportului

cuprinde sumele cheltuite pentru întãrirea gorosului în moneda
circulatã în epocã, talerul ºi a subdiviziunii sale, banul: 13,30 -
un lacãt pentru lutul, 4,20 - trei ocale fier fixãrile butucului, 30
bani – þiganilor, 7,20 -  cãrãmida pentru soba grosului, 12, 20 -
varul pentru sobã, 8 taleri -  zidarilor pentru sobã ºi lipirea
bordeiului, 6 taleri - dulgerilor pentru uºi, 9 taleri - pentru patru
scânduri de brad pentru uºi, 15 taleri - grinda ce s-a pus la
bordei. 6

Râvna arãtatã la datorie de cãtre poliþistul oraºului Urziceni,
Constantin Perticaru, este susþinutã de numeroasele rapoarte

zilnice cãtre Ocârmuirea judeþului privind decesele din cauza
bolilor, privegerea târgului Urziceni, numãrul arestaþilor din
închisoare, evenimentele curente (hoþi, verificãri nocturne pe la

hanuri ºi curþi). Un astfel de raport relevã atmosfera calmã a
târgului într-una din zilele lunii aprilie 1832: Cu plecãciune dau
încunoºtinþare cãtre aceastã Ocârmuire cã dupã neadormitã
priveghere ce am în tot cuprinsul acestui târg pânã la ceasul de
acum nu s-au simþit nimic ºi toþi orãºenii petrec întru bunã liniºte
aflându-se cu toþii sãnãtoºi numai câþiva copii se aflã bolnavi de
vãrsat. ªi dupã datorie nu lipsescu a raportui pentru domnul
poliþist Ilie Broscaru. 7

Epilogul evadãrii ºi a efectelor sale pentru situaþia delicatã a

poliþistului rãspunzãtor de vinã, suspendat temporar din

activitate, se regãseºte în conþinutul adresei Vorniciei Mari din

Lãuntru Þãrii Româneºti datatã 19 mai 1832 transmisã
Ocârmuitorului Judeþului Ialomiþa:  Cu toate cã prin porunca
Vorniciei nr. 3127 s-a cerut acestei Ocârmuiri ca pentru slaba
îngrijire a poliþeanului acestui oraº din care au scãpat doi arestaþi
sã-l depãrteze din postul sãu pânã se va prinde acei arestaþi.
Dar fiindcã acum unul dintre aceea s-a prins ºi s-a ºi trimis
acolo de aceea se scrie acestei Ocârmuiri sã-l aºeze iarãºi în
postul sãu spre a nu sã întâmple verun cusur din pricina lipsurilor
sale si sã-l îndatorezi ca prin orice mijloc va socoti sã prinzã ºi
pe celãlalt arestat negreºit cã rãspunderea priveºte asuprã-i
deºteptându-sã pã vremea viitoare ºi se afla cu cea mai mare

privegere asupra îndatoririlor asupra lui cãci mai întâmplându-
sã vreo neorânduialã sã ºtie cu hotãrâre cã nu numai se va
lepãda de slujbã ci se va pedepsi potrivit cu fiinþa vinei sale. 8

Comportarea noului poliþist al oraºului Urziceni este destul

de repede reclamatã de cãtre Barbu Slãtineanu, procurorul

Judecãtoriei Judeþului Ialomiþa cãtre Marea Logofeþie a Dreptãþii

la 13 august 1832 ca urmare a lipsei sale de tact doveditã,
probabil, dintr-o teama mai mare faþã de ofiþerul de cazaci care

urma sã treacã cu armata sa prin târg ºi care privat de o cazare
adecvatã ar fi putut-o considera cã ofensã adusã rangului sãu,
situaþie care ar fi putut fi tranºatã direct în defavoarea poliþistului:
Cu plecãciune supun sub cunoºtinþa Cinstitei Mari Logofeþii
pentru un Nicola Vameºul noul poliþai al acestui oraº. Cã ieri la
12 ale urmãtoarei tot deodat au venit cu mare zgomot în casã la
mine ºi mi-a zis ca sã am în ºtire cum cã polcovnicul de cazaci
cei se aflã Calabalia cum ºi oamenii sãi în casã încã de mai
înainte vreme o sã mi-l aducã în cvartir la mine cãruia zicându-
i cum cãrui sau socotit aceasta ºi cã sã nu se mai ispiteascã a
face aceastã cercare cã va greºi fiindcã nicio pravilã nu poate
osândi pe un strãin care este însãrcinat cu slujbã de la Înalta
Stãpânire sã-l scoatã din casã în drum. Dar numitul nevrând a
mai asculta cu asprime ºi mare sãlbãticie mi-a rãspuns
poruncind ca negreºit sã mã mut din casã cãci peste trei patru
zile vine polcovnicul aflându-se acum acolo în Bucureºti asupra
cãrei pricinii am primit cu tãcere din partea mea setemurile cele
mi le-a dat prin cuvinte netrebnice cunoscând de datorie a o da
în cunoºtinþa Stãpânirii pentru care smerit mã rog Cinstitei Mari
Logofeþii ca privind la dreptate sã facã o punere la cale precum
bine chibzui prin Cinstita Mare Vornicie de unde numitul este
orânduit ca sã i se porunceascã a mã lãsa în odihnã ºi a nu mã
mai supãra de a mã muta din casa ce mã aflu locuind ºi pentru
cvartir socotesc în destul pe aceia cei primesc de sine-mi ºi alþi
cãlãtori ce vin de-a dreptul pe care-i fãrã supãrare îi primescu ºi
pânã acum. Iar nu sã fiu îndatorat ca sã primesc pe acei ce-i va
aduce poliþistul cãci îndrãznesc a zice cã mi se face nedreptate
iar pentru aspra sãlbãticeasca purtare prin vorbe netrebnice
cãtre mine rãmâne precum se va socoti. Prea plecat rugându-
mã a avea prea cinstit rãspuns. 9

Succesiv, de la an la an, de la un raport la altul, activitatea

poliþieneascã îºi continuã cursul de consolidare prin acþiuni

specifice de asigurare a liniºtii obºteºti, a vieþii ºi bunurilor,

manifestãri instituþionale tot mai des amintite în actele emise,

imperative în viaþa cotidianã a locuitorilor oraºelor ºi satelor.

Printre mãrturiile de acest fel, se numãrã  porunca Marelui Vornic

nr. 101 din ianuarie 1837 înaintatã Ocârmuirii Judeþului Ialomiþa:

Bunele sfârºituri ce în fapte s-au vãzut cã izvoresc din strãºnicia
mãsurilor poliþieneºti spre liniºtea obºtii fireºte cã pot avea a lor
statornicie, nici pot lua înoitoare îndatã ce s-ar slobozi neadormita
priveghere din partea celor ce spânzurã o acest fel de datorie,
delicateþea acestei pricini ºi mãsura grijii ce slujba cere în
îndestule rânduri […]. Dar departe de a se vedea împlinit gândul
dupã dorinþã, adesea ori se înfãþiºeazã împrejurãri ce dau dovezi
cã s-au lãsat în amorþire miºcarea ºi însuflãþirea ce urmeazã a fi
întrebuinþate spre un astfel sfârºit, nu sunt îndestul de
însemnãtoare ºi care neputând fi trecute cu vederea ca sã poatã
avea Ocârmuirea materele de rea recomandare. Departamentul
dar neputând suferi a se da neorînduire în aceastã pricinã când
înlesniri sunt îndestule de a se pãzi întru þinerea statornicirii
acestor mãsuri grãbeºte ºi acum [...] cu dinadinsul Ocârmuirii
de a strãjnici cu îndestulã [voiciune ?] cuvenitele poliþieneºti
prin sate adicã de a se afla strãjile de ziuã ºi noapte în fiinþã, de
a se cerceta cãlãtorii ca prin acest chip sã se poatã afla oamenii
cei fãrã cãpãtuialã precum s-au desluºit prin poruncile trimise,
de a se afla cu privegherea locuitorii prin sate unii asupra altora
ºi mai cu seamã asupra hoþilor ºi cârciumarilor încât sã nu poatã
a se unelti cãpuri de înclinãri încercãri vãtãmãtoare liniºtii
obºteºti, de a nãvãli împotriva tâlharilor când s-ar întâmpla a se
ivi ori în satele lor sau în alte sate învecinate cunoscând
Ocârmuirea cã pentru orice bântuiri s-ar întâmpla a pricinui de
fãcãtorii de rele pe alocurea în cuprinsul acestui judeþ va fi ºi
Subocârmuirea plãºii unde s-ar ivi acest fel de rãutãþi ºi însuºi
Dumisale Ocârmuitor sub deopotrivã învinovãþire ºi osândã ca
ºi satul sau satele care se vor gãsi cã nu au mijloacele de pazã
[...] în dotare din aceastã pricinã ar gãsi prilej cel rãu [...] împlini
ale lor vãtãmãtoare gânduri. Asemenea strãjnicie va pune
Ocârmuirea ºi asupra poliþailor oraºului încât sã nu sufere obºtea
cea mai micã nemulþumire despre fãcãtori de rele. Iar de primirea
poruncii ºi urmare sã aibã Departamentul rãspundere. 10

Note:

1. Regulamentul Organic 1831, biblioteca S.J.A.N. Ialomiþa,

cota II 921, f. 110;

2. Ibidem, f. 534-537;

3. S.J.A.N. Ialomiþa, fond Prefectura Ialomiþa, dos. 91/1831,

f. 2;

4. Ibidem, f. 3;

5. Ibidem, f. 58;

6. Idem, dos. 64/1831, f. 18,19;

7. Idem, dos. 87/1832, f. 11;

8. Idem, dos. 40/1832, f. 7;

9. Idem, dos. 91/1832, f. 3 recto-verso;

10. Idem, dos. 19/1837, f. 1 recto-verso;

(continuare în numãrul urmãtor)
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Este o ºansã extraordinarã pentru mine sã-i iau un
interviu Preºedintelui. Mã gândisem la aceastã posibilitate
de mai multã vreme. iar astãzi visul meu va deveni
realitate. Azi merg la Preºedinte ca sã-i iau interviul.

Mã sculasem cu noaptea-n cap. parcã pânã atunci
dormisem ceva!  Mã întorsesem toatã noaptea de pe o
parte pe alta, parcã aº fi avut febrã, iar somnul nu se
lipise de mine o clipã. M-am fâþâit prin casã pânã s-a
luminat de ziuã. Exasperatã, soþia mi-a zis : «dar
calmeazã-te dragã, doar nu te duci sã te mai însori o
datã. Vrei sã mã mai ceri încã o datã de nevastã?»  Nici
nu i-am rãspuns. Ce ºtia ea?

Ea credea cã este un lucru foarte simplu. Te instalezi pe
un scaun dupã care tu întrebi ºi ãla îþi rãspunde. Ce mare
inginerie o fi ca sã  pui niºte întrebãri, mai ales dacã þi le-
ai pregãtit încã de acasã?  îmi spusese ea odatã. Nu avea
de unde sã ºtie cã de frica lui tremurã generali, miniºtri,
directori... Am plecat cu douã ceasuri înainte.  câte lucruri
neprevãzute se pot întîmpla pe traseu. Iar bani ca sã chem
un tazi nu aveam. ºi ca sã nu par penibil am sã mã învârt
în jurul palatului pânã la ora fixatã.

Trecând prin faþa Universitãþii, mã gândeam cã a învãþa
la o ºcoalã din afarã fusese visul multor tineri de la noi. ªi
acest vis devenise azi o realitate. Interesul este mai mare
din partea ambelor pãrþi. Nu mai dezvolt acum acest
subiect.poate cã am sã scriu un articol pe tema asta. Ceea
ce vreau sã spun este cã foarte curând exodul dinspre noi
spre ei a crescut peste aºteptãri. Se atrãgeau unii pe alþii
ca niºte fluturi îndrãgostiþi. Plecau fraþii, surorile ºi pãrinþii
celor plecaþi iniþial. Apoi celelalte rude ºi vecinii, la început
din curiozitate, apoi fiindcã se câºtiga mai bine acolo, asfel

INTERVIU CU
PREªEDINTELE
-fragmente-

încât, dupã ce puneau deoparte o sumã de bani, se întorceau
în þarã ºi îi priveau cu superioritate pe cei ce nu avuseserã
curajul sã plece. Îºi construiau vile, adevãrate palate, îºi
aduceau ºi maºini scumpe cu care se plimbau apoi pe strãzile
noastre înguste, unele fiind pline de gropi, cheltuiau mici averi
pe femei ºi la jocurile de noroc. pãmânt nu cumpãrau cã ãla
trebuia muncit. Iar ei se întorceau aici ca sã se odihneascã,
aproape nu mai ºtiau sã munceascã pãmântul. Sau nu le mai
plãcea, nu mai era de ei. lumea uitase sã mai munceascã.
ªi, dacã puþini huzureau, cei mai mulþi o duceau greu. ªi
atunci au început sã plece afarã pentru a se salva. Plecau în
excursii ºi uitau sã se mai întoarcã.

ªi aº fi continuat sã mã gândesc la acest subiect ºi sã
mã pierd în speculaþii, eu fiind de profesie sociolog ºi,
implicit, interesat de acest fenomen, dacã în apropierea
palatului nu m-ar fi salutat cineva. Un bãrbat care ºi-a dat
imediat seama cã mã confundã cu altcineva. Destul de
civilizat, omul ºi-a cerut scuze elegant, dupã care ne-am
îndepãrtat unul de celãlalt cu un zâmbet, dar gândurile
mele fugiserã deja în altã parte.Înainte de a da ultimul
colþ, m-a oprit o þigãncuºã, aproape cã mi-a tãiat calea,
silindu-mã sã mã opresc, lângã un coº mare cu floriºi m-
a invitat sã cumpãr un buchet. Erau frezii. M-am oprit ºi
am privit-o o clipã. Avea un chip frumos ºi niºte ochi mari,
nici nu ºtiu cum sã-i caracterizez. Dar ochii ei spuneau
totul, nici nu mai conta ce se ascundea sub fustele ei
largi ºi înflorate. Dar curând i-am uitat. Aveam treburi mult
mai serioase de rezolvat decât sã mã pierd în ochii unei
þigãncuºe. Am cumpãrat un buchetºi, dupã ce l-am plãtit,
i l-am oferit. Citisem undeva cã un individ îºi fãcuse un
obicei din a proceda astfel. Eu n-am vrut însã ca sã copiez
gestul, dar, oricum, nu eram un original. Fetei probabil i
se mai întâmplase, însã þinuta mea impunea. Eu nu
puteam sã fiu un nimeni. ªi nici nu eram, din moment ce
mã îndreptam spre o întâlnire cu preºedintele ca sã-i iau
un interviu. solicitasemaceastã întrevedere ºi mi se

aprobase. Încã nu eram cineva dar dupã ce se va publica
interviul, cu siguranþã voi fi. M-am uitat la ceas, mai era
timp pânã sã mã primeascã Preºedintele. ªi atunci am
cumpãrat un ziar. Nu neaparat ca sã-l citesc. De fapt prea
puþinã lume mai cumpãrã presa pentru a o citi. Ce sã mai
citeºti într-un ziar? Toate lucrurile sunt ºtiute. Ce putea
sã se mai întâmple peste noapte? Ziarele sunt folosite
ca ambalaj. Dar trebuia sã fac o impresie bunã. Îl
cunoºteam pe Preºedinte, chiar dacã numai de la
televizor, dar el încã nu ma cunoscuse pe mine. Nu
puteam intra acolo muºcând dintr.un mãr. Aceleaºi ºtiri,
aºa cum prevãzusem. Preºedintele se întâlnise cu...
Preºedintele a þinut o cuvântare cu ocazia...
Preºedintele... Iar într-un colþmi-a reþinut atenþia un
comunicat al ministerului de interne în care se spunea cã
ieri au mai trecut graniþa 1571 de persoane. Înseamnã cã
începea sã se dezvolte fenomenul, aºa cum
preconizasem eu, iar cineva chiar þinea o evidenþã, deºi
încã nu se fãcea caz. Dar fenomenul era monitorizat. Sã
încerc sã-i spun Preºedintelui o întrebare în acest sens
sau sã mai aºtept? Sã ne cunoaºtem mai bine? În mod
sigur e mai înþelept sã nu mã grãbesc.

M-am întors automat, ca ºi cum aº fi simþit privirea
cuiva aþintitã asupra mea. þigãncuºa se uita dupã mine.
Probabil cã se întreba cine sunt eu ºi cu ce mã ocup. Nu
mã mai vãzuse prin zonã. Cineva prea important nu
puteam fi totuºi, din moment ce mã deplasam pe jos. dar
preºedinþii trec peste astfel de amãnunte. Care trec?
Poate Preºedintele nici nu-mi va întinde mâna. Norocul
meu cã am niºte mâini finuþe, ca de femeie. Mai e un
sfert de orã,  îmi zic, privind ceasul mare din faþa palatului,
ºi încep sã realizez cum încep sã mã nãpãdeascã
emoþiile. Mi-am scos batista ºi, protejat de trunchiul unui
tei, mi-am ºters pantofii de praf.

I. Neºu

  Lordul John

&

nea Ion
Lordul John veni la noi
Burduºit cu euroi,
Investind în combinate
ªi în iþe încurcate,
În balade ºi idile
ªi-n ºopârle hidrofile.
Tot plimbându-se agale,
Dã de Savetucã-n cale.
-Hai, my lord, la mine-acasã,
Cã doar singurã-s rãmasã,
Cã barbatul mi s-o dus
La Cucuieþii di Sus,
Încã de-azi-di-dimineaþã
Sã vândã ciocuri di raþã.
-Stai, my darling! Vrei sã-mi spui
Unde, mama dracului,
Pãlãria pot s-o pui?
-La fireastrã e un cui.
-D-apãi cum mã sui în pat?
-Pi un scãuieº di brad.
-D-apãi cum sã te sãrut?
-Du-te dracului di slut!
Di nu ºtii dragostile,
Nu-ncurca nevestile!
Plecã lordu-n capul gol
ªi nu se dãdu di gol
Nici când se-ntâlni la poartã
Cu Ion Cãmeºã-Spartã.
Dar Ion, mangã di bat,
Se lungi-mbracat în pat
ªi cu Moartea la picioare,
Care-i þine-o lumânare;
C-o beut rachiu d-ãl tare
ªi-amu se teme cã moare.
Dres cu moare di curechi,
Îi trecu pi la urechi
O ciocniturã-n fireastrã.

- Cine-a hi-n ograda noastrã?
- Omule, e mâþa noastrã
Care bate la fireastrã.
- Nu e bataie mâþeascã,
Ci-i bataie angliceascã.
- E un motan di la Ieºi,
Fugarit di megieºi.
-Ce motan, mânce-l-ar râia!
A cui este palaria?
Cine-a mai vazut cotoi
Cu ciubote-aºa di noi?
- Mãi, barbate, n-ai aflat
Di Motanul Încalþat?
Ion, care nu citise
Nici macar Cartea di Vise,
Adormi visând furnici
Ce-i intrau în bernevici.

Morala:
Ai carti,
 Ai party.

Corectitudine
politicã

Idealul lui în viaþã
E femeia cu mustaþã,
Cu barba în duºumea –
Moare neica dupã ea.

Ea-ºi vopseºte barba-n verde
De dragul neichii se pierde
ªi-ºi face mustaþa creaþã
ªi cu gulaº îl rãsfaþã,

Iarã pãrul de pe cap
ªi-l piaptãnã în proþap.
Coaptã îi cum îi shaorma
ªi-ºi menþine mereu forma.

ªi chiar dacã n-are þâþe,
Tot ºtie sã îl aþâþe,
Dãnþuindu-i din buric
Pânã ce-l face peltic.

Adrian Bucurescu

Poezii zgubilitice

 Morala:
Când n-ai frumoasã,
Pupi ºi mucoasã.

  Hanul lui Manuc
Ca sã ai succes în viaþã,
Scoalã-te de dimineaþã
ªi, chiar de caºti ziua toatã,
Încalte eºti bun de platã,

ªi cu doi-trei euroi
Mãcar ai pãrul vâlvoi,
ªi-n pãrul de nãtãfleaþã
Creºte-o parã mãlãiaþã.

Para creºte de trei deºte
ªi frunziºul þi-l rãreºte,
Para creºte de trei coþi,
ªi iei pe ea vreo doi zloþi,

ªi mergi la han cam cu jenã
ªi-asiºti la aceastã scenã:
Vine chelnerul în grabã
ªi clientul îl întreabã:

-Aveþi picioare de broascã?
Chelnerul rãmâne mascã
ªi-apoi rãspunde-ncurcat:
-Aºa merg eu, mai sãltat.

Ochii vãd, inima cere
Am fãcut-o prea de oaie,
În loc s-o fac de berbec,
ªi la mal, chit cã nu-i ploaie,
Ca þiganul mã înec.

Mã înec cu-o bucãþicã
ªi scap cu doi pumni în ceafã.
Nu mã vrea nici o gagicã
ªi mai e pânã la leafã.

Calicul, pânã nu cere,
Nu mãnâncã cu plãcere.
Cer ºi eu, mãnânc paparã,

Aproape cã mã omoarã.

Dar spãl putina degrabã
Cu cel mai bun detergent.
Nu vreau sã agãþ o babã
ªi mã-ntorc în sat urgent.

Mãcar, fetele din sat
Jumãtate m-ocolesc,
Jumãtate m-au lãsat,
Altfel, toate mã iubesc.

Hybris
Cocoºel cu douã creste –
Gicã cu douã neveste,
Fiecare-ntr-un partid.
Casa Gicã-i un hibrid.
Gicuþã, din fire hâtru,
Zice cã el e neutru,
Însã-a ajuns de poveste:
Are el douã neveste,
Dar are ºi soacre douã
ªi-ntre ele mereu plouã.
Asta nu-i o bagatelã
ªi degeaba ai umbrelã;
Fugi, Gigele, ºi iar fugi,
Cã plouã cu buturugi!

O noapte furtunoasã
Implementa-þi-aº o sârmã
În nasul ãla de cârnã!
Strica-þi-ai mãcãnitoarea,
Sã ratezi privatizarea,

Sã n-ai baftã-n gestiune,
Nici bani de cauþiune,
Sã-þi iasã coarne de drac
ªi sã iei aurolac!

Când mã þineam de belele.

     Morala:
     Nu e cântec ca maneaua,
     Nici peºte ca telemeaua.
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Analizând fenomenul manipulãrii, psihanalistul
Erich Fromm arãta cã locuitorii Statelor Unite ala
Americii nu mãnâncã ºi beau bunuri alimentare ori
bãuturi obiºnuite, ci consumã etichete: ei sunt
determinaþi sã cumpere produse alimentare sau de
larg consum de reclamele vãzute la televizor (ºi nu
numai), ceea ce induce false nevoi, scopul indirect
fiind stimularea consumului, deci ºi al producþiei,
cumpãrãtorii realizând astfel involuntar ºi fãrã sã
conºtientizeze interesele producãtorilor ºi firmelor
acestora. Bombardaþi permanent de sumedenia de
ºtiri publicitare asupra unor produse sau servicii
oferite de canalele de televiziune, oamenii nu mai
au timp de reflecþie, spiritul lor critic se atrofiazã sau
chiar dispare, cãzând în capcana reclamelor
vizionate ºi fãcând astfel jocul creatorilor de
publicitate, efectul fiind alienarea. Dar unul dintre
dezideratele urmãrite de societatea contemporanã
este tocmai realizarea dezalienãrii umane.

În ultimii ani, fenomenul publicitãþii a luat o
amploare deosebitã datoritã ziarelor ºi revistelor,
radioului ºi televiziunii, cinematografelor, afiºajelor
stradale sau cãilor vir tuale ale Internetului.
Modalitatea publicisticã la care nu rareori suntem
supuºi ne exaspereazã, ne indispune sau ne
plictiseºte, la fel cum alteori ne surprinde, ne
fascineazã sau ne distreazã, dar - cu certitudine -
nu avem cum s-o ignorãm, constituind o prezenþã
frecventã în viaþa noastrã cotidianã prin multitudinea
de forme ºi de cãi luate de publicitatea care ne
invadeazã din toate pãrþile, insinuându-se în fiinþa
noastrã. Poate cã ar trebui sã recunoaºtem cã
publicitatea a devenit cea mai influentã instituþie din
societatea modernã.

Reputatul universitar bucureºtean Septimiu
Chelcea – conducãtor de doctorate în psihologie (din
1994) ºi sociologie (din 1999), distins în 2004 cu
premiul Opera Omnia  pentru întreaga sa activitate
de cercetare ºtiinþificã - abordeazã din perspectiva
psihosociologului acest incitant câmp de investigaþie
care este publicitatea, oferind celor interesaþi
(jurnaliºti, redactori de publicitate, experþi în relaþii
publice) o lucrare de excepþie, prima din literatura
noastrã ce apare cu titlul Psihosociologia publicitãþii1.
Apãrutã în condiþii grafice de invidiat la prestigioasa
editurã ieºeanã Polirom ºi având subtitlul Despre
reclamele vizuale, volumul se dovedeºte extrem de
util nu doar specialiºtilor din ºtiinþele socio-umane
ºi profesioniºtilor din industria publicitãþii, ci ºi omului
obiºnuit, fiind realizatã o radiografie pertinentã a unui
fenomen social de mare acuitate ºi actualitate pentru
oricare membru al societãþii. Depãºind aria strict
circumscrisã fenomenului publicitar contemporan,
vedem în aceastã lucrare o pledoarie pentru
,,disciplina de graniþã” reprezentatã de
psihosociologie, cunoºtinþele psihosociologice
devenind azi o necesitate pentru fiecare din noi atât
pentru succesul acþiunilor în care suntem angrenaþi,
cât ºi pentru evitarea multiplelor capcane ale
manipulãrii prin publicitate în care riscãm sã cãdem.

Alegându-ºi ca moto al cãrþii sale observaþia cã,
în acelaºi timp, ,,Publicitatea este ºtiinþã, artã,
tehnicã ºi conºtiinþã”, autorul  ne introduce într-un
univers fascinant, arãtând ce consecinþe poate avea
pentru propria persoanã neglijarea sa fenomenului
publicitar ºi reliefând aspecte la care mulþi dintre noi
nici nu am reflectat. Oricum, publicitatea pare sã fi
dobândit azi statutul de ºtiinþã, apelând inclusiv la
psihologie ºi sociologie. Iar atunci când cunoaºtem
psihologia individualã ºi socialã, putem sã anticipãm
rezultatele în calitate de creatori de publicitate ori
de simpli receptori ai acesteia, luând astfel mãsurile

ABORDAREA PSIHOSOCIOLOGICÃ
A PUBLICITÃÞII

adecvate scopurilor noastre.
Chiar dacã ne este familiar ºi pare a fi înþeles de

oricine, termenul de ,,publicitate” este greu de definit,
neexistând o definiþie unanim acceptatã a ceea ce
înseamnã, de fapt, ,,publicitate”. Într-un dicþionar
Petit Larousse (1995), explicaþia termenului este
aceea de ,,un ansamblu de mijloace folosite pentru
a face cunoscut un serviciu, pentru a lãuda un
serviciu etc.”. Enciclopedia Universalã Britannica
înþelege prin ,,publicitate” în sens larg ,,tehnici ºi
practici folosite pentru a aduce produse, servicii,
opinii sau cauze în atenþia publicului, cu scopul de
a-l convinge sã rãspundã într-un anumit fel”2. Un
mesaj publicitar eficient acþioneazã deopotrivã
asupra trebuinþelor (motivaþiei) ºi comportamentului
consumatorului, obiectivele acestui tip de mesaj
putând fi exprimate sintetic cu ajutorul formulei
A.I.D.A. (adicã Atenþie, Interes, Dorinþã ºi Achiziþie).
Fiind astfel strâns legatã de comerþ, chiar dacã nu
se reduce doar la atât, publicitatea trebuie sã
informeze în legãturã cu un anumit produs sau
serviciu ºi, concomitent, sã atragã ºi sã convingã
pe diverse cãi ºi prin diverse strategii cã produsul
sau serviciul respectiv meritã sã fie folosit.

Apariþia ºi dezvoltarea publicitãþii – care are o
istorie îndelungatã ºi poate fi împãrþitã în trei mari
perioade – este legatã de anumite condiþii
economice, tehnice ºi sociale ale epocii, amploarea
fenomenului publicitar fiind favorizatã de dezvoltarea
mass-media. Publicitatea s-a dezvoltat de-a lungul
timpului ºi a luat forme diferite în funcþie de obiectul
sãu, de mijloacele tehnice, de oamenii ºi condiþiile
epocii respective. Astãzi putem vorbi de un veritabil
,,bombardament publicistic”, expertul american în
teoria comunicãrii Neil Postman estimând în urmã
cu peste trei decenii cã, pânã la împlinirea vârstei
de douãzeci de ani, fiecare om a vizionat
aproximativ un milion de spoturi publicitare, în medie
o mie pe sãptãmânã, ceea ce nu are cum sã nu
producã efecte greu de închipuit asupra conºtiinþei.
Nu e de mirare atunci cã, în SUA, ,,omul Marlboro
este mai cunoscut decât George Washington”, dupã
cum susþinea în urmã cu câþiva ani James B.
Twitchell de la University of Florida, ,,omul Marlboro”
având avantajul cã s-a bucurat ºi se bucurã de o
largã campanie publicitarã.

În lucrarea sa extrem de bine documentatã
Psihosociologia publicitãþii, cu o impresionantã
bibliografie finalã ce numãrã 437 de titluri, profesorul
Septimiu Chelcea realizeazã o pertinentã analizã a
acestui fenomen complex, care pânã de curând
purta numele de ,,reclamã”, ieri - ,,publicitate”, iar
azi a devenit ,,advertising”, subliniind cã, de-a lungul
timpului, publicitatea a fost abordatã mai mult
pasional decât raþional. Cu bune decenii în urmã,
Claude C. Hopkins afirma cã singurul scop în
publicitate este sã faci vânzare. Din punctul de
vedere al lui Septimiu Chelcea, opinia amintitã
trebuie amendatã, fiind reliefate trei funcþii ale
publicitãþii: a) utilitarã (vânzare a produselor ºi
achiziþionarea serviciilor), b) artisticã (creare de
obiecte, medii ambientale sau experienþe estetice,
unele afiºe fiind realizate de pictori celebri) ºi c)
educativã (transmitere, prin socializare ºi învãþare
a culturii, a valorilor sociale, a normelor de
comportament ºi a atitudinilor), specialistul român
numind ,,publicitate sãlbaticã” tipul de publicitate
care îºi asumã numai scopul de a vinde, indiferent
prin ce mijloace. În funcþie de criteriul de clasificare,
sunt trecute în revistã tipurile de publicitate la care
se apeleazã azi de cei implicaþi în acest fenomen
social, subliniindu-se pertinent cã nu existã un tip

universal de publicitate, aceasta variind în funcþie
de oameni ºi locuri, cã o reclamã care are un mare
impact în SUA poate sã nu aibã acelaºi efect în India
etc. Oricum, este important ca creatorii de mesaje
publicitare sã cunoascã foarte bine locurile,
vremurile ºi oamenii cãrora li se adreseazã.

Autorul aratã cã nu ºtie sã se fi scris o istorie a
psihosociologie publicitãþii la noi sau aiurea, de
aceea încearcã sã schiþeze geneza acestei ramuri
a psihosociologiei pe plan mondial ºi în România,
conºtient fiind cã se aflã pe un teren cu nisipuri
miºcãtoare, informaþiile fiind lacunare ºi oarecum
reduse la cele provenite din Europa ºi America de
Nord, care constituie doar o parte a lumii de azi,
chiar dacã una importantã ºi deloc de neglijat. Se
apreciazã, astfel, cã psihologia publicitãþii s-a nãscut
odatã cu psihologia socialã, unul dintre jaloanele ei
fiind dat de apariþia cãrþii lui Gustave le Bon
Psychologie des foules (1895), cã psihosociologia
publicitãþii s-a nãscut în America, dar cã ea nu fost
neglijatã nici în România, unul dintre pionieri fiind
profesorul clujean Dimitrie Todoran, la care se
adaugã studiile ulterioare ale unor cercetãtori români
contemporani.

Ceea ce subliniazã pregnant Septimiu Chelcea în
cartea sa este faptul cã azi realizarea publicitãþii nu
mai poate fi fãcutã empiric ºi lãsatã la voia
întâmplãrii, aceasta presupunând asimilarea unor
temeinice cunoºtinþe de psihologie ºi sociologie ºi
apelul la specialiºti, dacã se doreºte a fi o acþiune
de succes. La fel ca la orice acþiune eficientã,
publicitatea presupune rãspunsul la patru întrebãri
fundamentale: Ce avem de fãcut? Cu ce? Cum? ºi
Cu ce rezultate?  Dacã se cunosc obiectivele,
mijloacele ºi metodele, evaluarea rezultatelor
publicitãþii are toate ºansele de fi una de succes
pentru aceia interesaþi de fenomenul în discuþie. În
definitiv, scopul publicitãþii inclusiv prin reclamele
vizuale este realizarea persuasiunii, publicitatea din
punct de vedere psihosociologic nefiind altceva
decât comunicare persuasivã. Persuasiunea
desemneazã aptitudinea de a persuada,
persuadarea însemnând acþiunea de a convinge pe
cineva sã gândeascã într-un anume mod sau sã
se comporte într-un anumit fel, precum ºi rezultatul
acestei acþiuni, termenii-cheie ai persuasiunii fiind
comunicarea ºi schimbarea. Dar aceasta înseamnã
buna cunoaºtere a psihologiei destinatarului
persuasiunii, realizarea unui mesaj corect ºi eficient
ca ºi credibilitatea sursei. Aristotel arãtase cã arta
de convinge, retorica, se bazeazã pe ethos

(credibilitatea sursei), pathos (apelul emoþional la
destinatarii persuasiuni) ºi logos (apelul la raþiune)
sau pe combinaþiile acestora, iar observaþiile
Stagiritului se dovedesc ºi azi de actualitate, în
aceastã privinþã el putând fi considerat
contemporanul nostru. Cunoscând aceste elemente,
putem sã evitãm sau sã reducem la maximum
efectele manipulãrii

Psihosociologia persuasiunii este, cu certitudine,
o carte de referinþã în domeniul cunoaºterii
fenomenului publicitar ºi meritã sã figureze în
rafturile bibliotecii personale a celor direct interesaþi
de fenomenele sociale. Ne exprimãm speranþa ºi
încrederea cã lucrarea se va bucura în curând de
o largã recunoaºtere ºi dincolo de hotarele þãrii. Îi
urãm succes.

Grigore Spermezan

1 Septimiu Chelcea
Psihosociologia publicitãþii. Despre reclamele

vizuale ,  Editura Polirom, Iaºi, 2012.
2 Enciclopedia Universalã Britannica, volumul 12,

P-R, Editura Litera, Bucureºti, 2010, p.308.
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De peste doi ani,
urmãresc cu viu
interes Cronica
diplomaticã  publicatã
de domnul George
Apostoiu în paginile
cunoscutei reviste
sãptãmânale Cultura.
M-am bucurat aflând
cã intenioneazã sã-ºi
reuneascã aceste
cronici într-un volum.
Domnul Apostoiu e
unul dintre românii
cãrora nu le este nici
teamã nici ruºine sã-

ºi declare identitatea. Nu pentru cã ar fi un curajos, ci
pentru cã el cunoaºte ºi înþelege lumea în care trãieºte.
Prin modul cum gândeºte, nu pretinde nimãnui nimic mai
mult decât respectul cuvenit fiecãrei voci din marele cor
chemat sã interpreteze mult visata simfonie a armoniei
universale. Partitura acestei simfonii e în curs de zãmislire
încã:  „Lumea în care trãim – ne spune el – a intrat în
turbionul unui nou ciclu istoric (...) Europa (care ne include
ºi pe noi românii – M.ªt.)   cautã sã rãmânã în bãtãlie cu
întregul arsenal de care dispune: tradiþia civilizaþiei,
ascendentul culturii politice, puterea economicã ºi
tehnologicã, organizarea într-o uniune modernã ºi chiar
speranþa de refacere a influenþei în acea parte de lume
acoperitã cândva de puterea ei colonialã.

În primele douã decenii ale noului secol, sigur
cuantificabile rãmân refacerea poziþiei mondiale a Rusiei
ºi intrarea Chinei în clubul superputerilor. Efectul acestei
reaºezãri determinã adaptarea strategiilor pentru o
deplasare posibilã a centrului de putere mondialã în Asia-
Pacific.

Dacã lucrurile vor continua în aceastã direcþie, apare
riscul, pentru prima datã din antichitate, ca Europa sã-ºi
piardã preeminenþa pe care i-au conferit-o Umanismul ºi
Renaºterea, nu ca pãmânt al civilizaþiei ºi ideilor novatoare
- aceasta este deja istorie incontestabilã -,  ci ca motor al
dezvoltãrii ºi progresului. Deocamdatã, a rãmas în
competiþie. Într-o competiþie cu ea însãºi care,
concomitent, implicã o nouã greutate a ei în istorie.”

Care va fi viitorul? Aceasta este întrebarea cãreia
încearcã sã-i gãseascã rãspuns domnul Apostoiu printr-
un efort de analizã obiectivã a evenimentelor în curs de
desfãºurare. Cu îngãduinþa sa, câteva secvenþe din
temeraru-i demers le supunem atenþiei cititorilor noºtri prin
aceastã avanpremierã editorialã.

M. ªt.

 MEMORIA COLECTIVÃ
În evaluarea trecutului, memoria colectivã poate sã fie

împinsã în postulate înþepenite. Depãºirea lor este o
necesitate impusã de istorie.  Reevaluãrile nu sunt uºoare,
mentalitatea fixatã în timp suportã greu asaltul adevãrului.
Ru’ii considerã cã tot ceea ce au cucerit þarii le aparþine,
iar ceea ce cotropea armata sovieticã li se cuvenea.
Americanii sunt convinºi cã interesele lor naþionale se
aflã peste tot în lume. Chinezii au filozofia lor despre timp,
din care cauzã ritmurile politicii lor se mãsoarã în secole.
Francezii dezbat de ceva vreme moºtenirea
colonialismului. Deºi cucerirea coloniilor nu a urmãrit
construirea de ºcoli ºi spitale, cum afirma ironic un
participant la discuþii, Franþa încã mai adopta, în 2005, o
lege prin care li se pretinde profesorilor de istorie sã
asigure ,,o lecturã pozitivã” a colonialismului. ªi japonezii
îºi venereazã trecutul colonial fãrã sã-i gãseascã vreun
cusur. De la Bismarck ºi pânã azi, germanii  trãiesc
imperativul nevoii de ordine rigidã, renumele acestuia de
,,cancelar de fier” este translat asupra moºtenitorilor lui
pânã astãzi. Evreii alimenteazã continuu politica de stat
cu tragedia holocaustului, ungurii au trãit iluzia dualistã a
imperiului, puterea ºi fala adicã, ºi când imperiul s-a

Avanpremierã editorialã

EUROPA. PREZENTUL

CONTINUU

George APOSTOIU prãbuºit ºi-au construit ,,sindromul Trianon”, asimilând
destrãmarea Imperiului austro-ungar cu o catastrofã
istoricã statalã, uitând cã au beneficiat de luminile
imperiului doar câteva decenii. În România apar în valuri
mãreþiile ºi decepþiile, de la glorificarea autohtonismului
la sabotarea  prezentului, fãrã sã fie luat în calcul viitorul
ºi interesul naþional.

De un sfert de secol ducem continuu rãzboiul cu
comunismul. Rãscolirea memoriei pare sã indice
suspiciunea cã pericolul totalitarismului nu a trecut. Ca
noþiune, totalitarismul a apãrut în dezbaterile legate de
cauzele ºi consecinþele celui de Al Doilea Rãzboi Mondial,
care urmãreau realizarea, pânã la asimilare, a unor analogii
între fascism ºi comunism. Cu toate cã istoria nu-l
confirmã, conceptul este încã operant. Ocultarea istoriei
este o armã redutabilã. Noroc cã arhivele rãmân adversarii
tãcuþi ai falsificãrilor. ,,Ceea ce este teribil în privinþa
adevãrului, scria moralistul francez Jean-Gabriel Fredet,
este faptul cã dacã îl cauþi îl gãseºti”.

 În scrisorile cãtre Napoleon, Régis de Cambacérès,
jurist, ministru de Justiþie, cel care a contribuit decisiv la
întocmirea Codului civil napoleonian, îi comunica viitorului
împãrat informaþii despre manevrele din Consiliul de Stat
pentru adoptarea unor legi, sforãriile adversarilor sau chiar
zvonuri din lumea diplomaticã etc., care, adunate, vor fi
de folos la configurarea strategiei de putere a Franþei
imperiale. Rãmase necunoscute pânã în 1973, când au
fost publicate de Jean Tulard (,,Lettres inédites à
Napoléon”), informaþiile lui Cambacérès sunt confirmate
de memoria colectivã în aceeaºi mãsurã în care o face
ºi istoria privind violenþele ºi rãzbunãrile politice din
perioada de trecere de la dictatura lui Robespierre la cea
a lui Napoleon.

În evoluþiile contemporane multe dintre particularitãþile
de identitate sau de politicã îºi au confirmãri sau
dezvoltãri. Adevãrul nu întârzie prea mult sã-ºi facã rolul,
acela de a confrunta mersul istoriei cu realitatea. Dacã
nu le luãm drept mesaje biblice, pãrerile cunoscãtorilor
avizaþi despre strãini, mai ales despre adversari, meritã
sã intre în analizele politice.  Acestea influenþeazã sau
se topesc în memoria colectivã. Talleyrand spunea cã
Rusia este în egalã mãsurã puternicã ºi slabã.
Dezmembrarea Uniunii Sovietice sub Gorbaciov ºi Elþin
ºi refacerea puterii sub Putin îi dau dreptate acestui mare
diplomat al Europei secolului XIX care a avut destule
pãcate ºi foarte multe merite. În privinþa Chinei, lui Hernry
Kissinger, una din minþile sclipitoare ale secolului XX, i-
ar fi plãcut sã aibã dreptate atunci când a spus cã Pekinul
îºi pierduse siguranþa de sine dupã protestele din Piaþa
Tienanmen, din august 1989. Remarca lui Kissinger
plãteºte tribut preferinþelor lui politice: aºa i-ar fi plãcut sã
se întâmple. China nu ºi-a pierdut siguranþa, cum aratã
cursul politicii ei de azi. Dar când nu pune în judecãþile lui
opþiuni personale, Kissinger nu se mai înºealã. El a intuit
corect particularitatea viziunii chineze despre interesul
naþional. Deºi, ca ºi în cazul evenimentelor din 1989, aceastã
evaluare este supusã unui raþionament de tip american, din
care nu este niciodatã absent calculul câºtigului, Kissinger
ajunge la adevãrul istoriei, nu al preferinþelor lui. El scrie:
,,Calculul interesului naþional (al chinezilor – n.n.) nu era pur
ºi simplu o formulã matematicã. Trebuia sã se acorde cu
respectul de sine ºi cu demnitatea naþionalã”. (,,Despre
China”).  De la aceastã cheie, înþelegerea ofensivei de azi a
Chinei pe toate planurile: economic, politic ºi militar, devine
ceva mai lesne de înþeles.

Memoria colectivã confirmã constant observaþia
istoricului-jurist francez Charles Zorgbibe care remarca
încetãþenirea ideii misionarismului american. El reþinea
astfel, în 1988, esenþialul politicii americane gânditã
concomitent cu ieºirea din izolaþionism, dupã Primul
Rãzboi Mondial, în vremea preºedintelui Woodrow Wilson:
,,Statele Unite au misiunea de a rãspândi în lume
principiile democraþiei, au obligaþia de a contribui la
edificarea unei ordini mondiale: primul principiu era
moºtenit de la pãrinþii fondatori, cel de al doilea fusese
impus de Wilson din clipa în care, prin apariþia lor pe scena
internaþionalã, Statele Unite au avut posibilitatea sã-ºi
verifice în focul realitãþilor interstatale veridicitatea viziunii
lor despre o societate internaþionalã idealã”. (,,Wilson, un
cruciat la Casa Albã”). Este o constatare pe care memoria
colectivã este constrânsã sã nu o poatã amenda decât
în latura estompãrii viziuni ideale ºi profilãrii contururilor
unei politici profund pragmatice. Ceea ce confirmã
aproximaþiile strecurate în conceptul wilsonian privind

evoluþiile din Europa. Iatã una sancþionatã rapid de istorie:
,,N-avem nici un motiv de ceartã cu poporul german, nu
putem avea pentru el decât sentimente de simpatie ºi
prietenie”. Nu le va mai avea foarte curând, când poporul
german se va alinia în mare majoritate gândirii belicoase
a lui Hitler.

Folosind împlinirea a 50 de ani de la prima întâlnire de
dupã rãzboi dintre conducãtorii Germaniei ºi Franþei,
François Hollande a invitat-o pe Angela Merkel la Reims.
În acest oraº, cu 50 de ani în urmã, generalul Charles de
Gaulle, preºedinte al Franþei, îl avea ca oaspete pe Konrad
Adenauer, cancelar al Germaniei. Era prima întâlnire, dupã
17 ani de la încheierea rãzboiului, a conducãtorilor celor
douã state care, într-o jumãtate de secol, se înfruntaserã
de  trei ori. Printr-un gest curajos, ei deschideau o politicã
nouã care avea sã marcheze destinul întregii Europe.
Alegerea locului întâlnirii nu era întâmplãtoare. Oraºul
Reims a fost ocupat de prusaci în rãzboiul din 1870-1871,
bombardat de nemþi în cel din 1914-18 ºi devastat de
armata lui Hitler în timpul ocupaþiei din 1940-1944. Peste
câteva luni de la aceastã întâlnire,  la 22 ianuarie 1963,
generalul de Gaulle ºi cancelarul Adenauer consacrau
justeþea alegerii lor istorice prin semnarea, în Palatul
Elysée, a unui Tratat care punea capãt definitiv rãzboaielor
dintre cele douã state. ,,Nu deschidem o paginã,
deschidem o poartã”, declara proverbial generalul de
Gaulle. Hollande ºi Angela Merkel culeg fructele acelei
politici înþelepte construitã cu o determinare exemplarã.
,,Cu 50 de ani în urmã, a declarat Angela Merkel, cei doi
oameni de stat, Adenauer ºi de Gaulle au avut curajul
unui nou început, unul extraordinar care, la nivel
internaþional, a condus la una dintre cele mai importante
prietenii, prietenia franco-germanã”.

Ceremonia de la Reims nu a putut evita imperativele de
azi ale construcþiei europene. ,,La nivel politic, trebuie sã
încheiem uniunea economicã ºi monetarã. Este o muncã
de Hercule, dar Europa este capabilã de o astfel de
muncã”, a reamintit Frau Merkel. Monsieur Hollande i-a
rãspuns diplomatic: ,,Europa este ceva mai mult decât o
monedã, iar relaþia franco-germanã este indestructibilã
în aceastã privinþã; nu este o relaþie exclusivã, ea invitã
ºi pe alþii sã i se alãture”. Cum se cuvenea, plãcii
comemorative puse în catedrala din Reims cu ocazia
întâlnirii istorice din 1962 i s-a alãturat una nouã, pe care
sunt gravate cuvintele: „Es lebe die Deutsche Französiche
Freundschaft. Vive l’amitié franco-allemande” .

Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial ºi dupã dezmembrarea
Uniunii Sovietice remarcile de mai sus privind  trecerea
dintr-o dictaturã revoluþionarã într-una imperialã a Franþei,
,,lectura pozitivã a colonialismului”, particularitatea
conceptului chinez despre interesul naþional, amestecul
sau alternanþa de putere ºi slãbiciune în politica ruºilor
sau obsesia americanilor pentru soarta democraþiei în lume
(acoperitã de conceptul wilsonian despre ,,diplomaþia
moralã”) sunt valabile în cea mai mare parte. Amendamente,
dacã ar fi de fãcut, ar fi de impact redus, marginale. Politica
mondialã de azi constituie certitudini. Periodic, aceste
certitudini sunt agresate fie din interior, fie din afarã. Ca
oricare filozofie politicã aºezatã la temelia guvernãrii lumii.

În mare, de pe aceastã platformã am urmãrit evoluþia
evenimentelor care imprimã lumii de azi ritmuri noi ºi le-
am comentat sãptãmânal într-un colþ rezervat ,,Cronicii
diplomatice” de revista ,,Cultura”. O astfel de publicisticã
implicã obiectivitate nu numai în relatarea evenimentelor,
ci ºi în descifrarea moralitãþii actelor politice prin care
suntem guvernaþi. Imperativul acestei atitudini l-am
înþeles de la marele diplomat ºi om de stat Grigore
Gafencu, cel care, în 1944 publica la Fribourg
,,Préliminaires de la guerre à l’Est” þi în 1946, la Paris,
,,Derniers jours de l’Europe”. Aceste cãrþi, ,,Jurnalul” ºi
publicistica lui sunt esenþiale pentru înþelegerea politicii
marilor puteri în Europa de dinainte de ultimul rãzboi.
Acum, din fericire, europenii nu trãiesc zile asemãnãtoare,
dar nici nu se poate spune cã sunt scutiþi de incertitudini,
de zbateri dramatice. Adesea, ideile politice care
guverneazã Europa de azi se insinueazã în memoria
colectivã ca o fatalitate, submineazã, uneori blocheazã
evoluþia pozitivã a evenimentelor. Visul de solidaritate care
prinsese contur prin extinderea Uniunii Europene în Estul
continentului începe sã fie frecvent tulburat. Europa nu
este încã aºezatã, iar contracþiile îºi au cauze adânci.
Certitudinile cele mai confortabile îºi au inconsecvenþa
lor. Dar sunt parte din istorie.

(Continuare în numãrul viitor)
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Acum 70 de ani, în august 1944, un mare numãr de
prizonieri sovietici a luptat alãturi de armata românã ºi
locuitorii Sloboziei împotriva trupelor germane aflate în
retragere. Despre acest moment, dar ºi despre Lagãrul
de prizonieri sovietici de la Slobozia am mai scris în
paginile revistei Helis (nr.11/2006 ºi 5/2012). Continuând
investigaþiile, suntem în mãsurã sã revenim cu importante

ºi semnificative completãri.

Un inamic comun: tifosul
Aºa cum se ºtie, lagãrul se afla pe locul actualei unitãþi

militare. În februarie 1943, medicul circumscripþiei Slobozia,
Ioan Achim, consemna într-o notã adresatã medicului primar
al judeþului cã cei 4.500 de prizonieri erau „încartiruiþi în
vechile cazarme militare din Slobozia”, iar „starea de igienã
în care trãiesc este bunã”1.

 Situaþia nu fusese  însã tot timpul aºa. În anii 1941-1942,
comandantul lagãrului, maiorul Mucenicã Aurel ºi medicul

ºef, locotenent-colonelul Zambra Mihai2, avuseserã de
înfruntat o grea  epidemie de tifos exantematic, care afectase
deopotrivã prizonieri, gardieni, ºi localnici. Dintr-un raport al
dr. Ioan Achim aflãm cã primele cazuri de tifos apãruserã în
noiembrie 1941, când 3 prizonieri decedaserã. În decembrie
1941, se înregistraserã 34 de decese, iar în ianuarie 1942,
alte 96 persoane îºi pierduserã viaþa. O lunã mai târziu, tifosul
afectase ºi populaþia Sloboziei3.

Infirmeria lagãrului era deservitã doar de medici evrei4, dar
în momente de crizã aici au fost concentraþi ºi medici români,
inclusiv de la spitalul din Slobozia, aºa cum a fost cazul
subchirurgului Tomiþã Dumitrache. Acesta, de altfel, a ºi fost
doborât de tifos în spitalul pe care îl servise aproape 20 de
ani (se afla în serviciu încã din 1923)5. Pe 25 ianuarie a
decedatºi dr. Con, medic evreu din infirmeria lagãrului6.
Numeroºi soldaþi români, bolnavi de tifos, sunt internaþi la
rândul lor.

Autoritãþile sanitare ale judeþului s-au mobilizat. În 2
ianuarie 1942, un control sanitar în lagãr constata „o mizerie

Întregiri documentare

Lagãrul de prizonieri
sovietici de la Slobozia

Prof. Vitalie Buzu ºi o stare de promiscuitate în cel mai înalt grad atât la trupã,
cât ºi la prizonieri”7. Au fost verificate ºi cele 51 de moºii care
foloseau munca prizonierilor. Cei mai mulþi prizonieri se
gãseau pe moºiile lui Aurel Panã (Frãþileºti) – 192, Constantin
Bolomey (Cosâmbeºti) – 57, Nicolae Seceleanu (Mãrculeºti)
– 50, Mihai Berceanu (Mãrculeºti) – 50, Depozitul de armãsari
Slobozia – 438 etc. La Roseþi, lângã Cãlãraºi, medicul de
circumscripþie a constatat cã cei 10 prizonieri folosiþi la munci
erau cazaþi „într-un bordei prevãzut cu paturi comune de

scândurã, peste care au saltele cu paie. În
general, cazarea se face în condiþiuni
mulþumitoare, curãþenia lãsând însã de dorit.
Prizonierii sunt îmbrãcaþi în efecte militare
româneºti în bunã stare, având bocanci, mantale
ºi, majoritatea, câte douã rânduri de rufãrie. Deºi
bordeiul este suficient încãlzit, totuºi am gãsit
pe toþi prizonierii îmbrãcaþi cu toatã rufãria pe
care o aveau, iar peste efectele lor mai
îmbrãcaserã ºi vechile lor efecte rupte. Toþi
aveau sãpun la capãtâi, unii chiar
neîntrebuinþat. La examinarea corporalã ºi a
veºmintelor i-am gãsit complet parazitaþi (…)
De circa 10 zile, alimentaþia lor lasã de dorit,
fiind constituitã din mãmãligã ºi supe de legume.
În timpul sãrbãtorilor li s-a dat ºi carne”9.

Pentru a controla epidemia de tifos, se cere
insistent conducerii lagãrului ºi autoritãþilor judeþene sã
interzicã „ieºirea din lagãr a prizonierilor care intrau dupã
cerut câte ceva prin casele oamenilor din Slobozia”10. De
asemenea, sunt luate mãsuri de igienizare. Cuptoarele de
igienizare din circumscripþii au  fost dublate cu un tren baie,
trimis de Ministerul Sãnãtãþii, care trebuia folosit ºi de
localnici11. Toate eforturile autoritãþilor sanitare, apoi venirea
primãverii au dus la stingerea epidemiei, în mai 1942 „situaþia
epidemicã” din Slobozia fiind consideratã bunã12.

Un fost prizonier
îºi aminteºte13

Dupã mai mulþi ani de eforturi/negocieri, am reuºit sã intru
în posesia memoriilor unui fost ofiþer sovietic, maiorul
A.Podvinski, prizonier în lagãrul de la Slobozia. Ajuns în
prizonierat german încã din vara anului 1941, a suportat
regimul foarte dur al lagãrelor din Germania timp de 9 luni,
dupã care, declarînd cã s-a nãscut în Transnistria, a obþinut
transferul în lagãrele de prizonieri din România. A. Podvinski
a fãcut  parte se pare din primul lot de ofiþeri ajuns la Slobozia,
fiind înregistrat chiar pe prima paginã a dosarului de
prizonieri, alãturi de colonelul Vladimir Hazanovici, cel cãruia
i se atribuie conducerea „rãscoalei” din august 194414.

Prima constatare a autorului a fost cã în România
tratamentul aplicat prizonierilor era cât se poate de uman,
excesele fiind rare. Abia ajunºi ºi predaþi autoritãþilor române,
prizonierii au fost debarcaþi din trenuri ºi hrãniþi pe sãturate:
„fiecare dintre noi a primit cîte o pâine albã ºi o bucatã de
salam(...), ceea ce  nu mai vãzusem de 10 luni”.

Ajunºi la Slobozia, ofiþerii sovietici au fost izolaþi în
închisoarea disciplinarã, inauguratã de puþin timp pe lângã
lagãrul de prizonieri. Aºa cum rezultã din memoriile lui
Podvinski, închisoarea se afla pe fosta proprietate a familiei
Georgescu-Fuerea, cam pe locul Ansamblului Peco de astãzi,
vizavi de poliþie, dupã cum rezultã din declaraþiile unor
locuitori de azi ai Sloboziei.

 “Când s-a luminat, printr-o crãpãturã a uºii, am vãzut cã
trenul staþiona lângã un teren întins, înconjurat cu sârmã
ghimpatã. Prizonierii sovietici care se plimbau dincolo de
gard nu semãnau nici cu noi, nici cu tovarãºii noºtri rãmaºi în
lagãrele germane. Ne sãrea în ochi cã prizonierii de aici nu
erau epuizaþi ca noi.

Dupã verificãri ºi percheziþii amãnunþite, am fost conduºi,
dar nu spre lagãrul de lângã noi. Coloana a traversat câteva
linii de cale feratã, a trecut pe lângã clãdirea micã a gãrii, pe
care cu litere mari era scris SLOBOZIA, ºi a intrat pe strada
largã ºi prãfuitã a oraºului. În aceastã parte oraºul arãta mai
degrabã ca un sat mare.

N-au trecut nici zece minute ºi coloana a fost opritã lângã
o casã nu foarte mare, înconjuratã cu sârmã ghimpatã. La
poartã se aflau soldaþi înarmaþi ºi un ofiþer cu gradul de
locotenent.

Casa veche cu un singur nivel avea un aspect murdar,
neîngrijit. Locotenentul s-a recomandat drept comandantul,
noului nostru lagãr, ce se numea «Fuerea». El vorbea cu noi
în rusã ºi încerca sã se dea drept un ofiþer brav, ceea ce însã
nu-i ieºea deloc (…) Comandantul ne explica insistent
regulile de purtare pentru prizonieri, regimul lagãrului ºi
pedepsele pentru evadare.

Din cuvântul locotenentului am înþeles cã el, ca ºi naziºtii
din lagãrele germane, ne purta o urã sãlbaticã. El niciodatã
nu se despãrþea de bastonul sãu, reuºind  încã din prima zi
sã-i batã cu acesta pe câþiva dintre colegii  noºtri.

De la o asemenea primire, pãrerea noastrã bunã despre
români a început sã se schimbe. Ceea ce ne încuraja într-o
oarecare mãsurã era însã atitudinea soldaþilor ºi sergenþilor
români, care nu erau porniþi împotriva noastrã precum

comandantul lor.
Dimpotrivã, ei se
uitau indignaþi la
locotenent când
acesta se arunca
a s u p r a
prizonierilor.

În câteva ore ne-
am cazat definitiv
în Fuerea.
C o m a n d a n t u l
nostru, dupã ce a
înjurat un gardian,
a plecat. Soldaþii ºi
sergenþii rãmaºi
ne-au ajutat sã
punem în ordine
încãperea noastrã.

Santinelele care
patrulau cu puºtile
pe umãr înainte ºi
înapoi, de-a lungul
gardului ghimpat,
încercau sã
discute cu prizo-
nierii noºtri. Cu toþii
am început sã-i
cunoaºtem pe gardieni, încercând sã sta-bilim relaþii de
schimb. Prizonierii sufereau foarte mult de lipsa tutunului sau
þigãrilor. Atât de mult doream sã fumãm, încât  eram în stare
sã ne dãm tot puþinul rãmas pentru o þigarã. Este însã adevãrat
cã la acea vreme nu prea mai aveam ceva de valoare, totul
fiindu-ne confiscat de germani. De aceea, pentru tutun
puteam sã oferim gardienilor noºtri doar rãmãºiþele
sãrãcãcioase ale uniformei. Românii nu refuzau. Au fost puse
la bãtaie cãmãºile, pantalonii, bluzele ºi încãlþãmintea.
Primeam în schimb tutun, þigãri ºi mãmãligã. Paza noastrã
era mulþumitã (…)

Încã din primele zile în Fuerea, fiecare dintre noi a învãþat
câteva zeci de cuvinte în românã, între care figurau þigarã, a
fuma, a schimba, izmene, cãmaºã, bocanci ºi desigur, apã,
pâine, mãmãligã.

Cu toþii am observat cã numeroºi români ne arãtau
sentimente de prietenie, simpatie ºi respect. La fel mi s-a
întâmplat ºi mie. Chiar din primele zile în Fuerea m-am
împrietenit cu sergentul Dinea. Acesta era cam de vârsta mea,
mic de staturã, brunet cu ochii buni, un om simpatic, care
încerca sã-mi aline suferinþa, aducându-mi þigãri ºi tutun,
mãmãligã ºi, mai rar, pâine neagrã, fãrã sã-mi cearã ceva în
schimb.

Când din lagãr lipsea conducerea, discutam mult cu Dinea
despre rãzboi, URSS, fascism ºi necesitatea luptei cu fasciºtii.
Dinea îmi povestea despre el ºi familia sa. Discuþiile  erau
foarte succinte, nu puteam  sã ne spunem foarte multe,
deoarece niciunul dintre noi nu stãpânea prea bine limba
celuilalt. De multe ori trebuia sã apelez la servicile camarazilor
care cunoºteau mai bine limba românã.

Când Dinea a plecat acasã, în concediu, i-am dus dorul,
lui ºi ºtirilor de pe front, pe care mi le furniza cu regularitate.
La întoarcere, Dinea mi-a transmis salutãrile familiei sale ºi
un pachet ce conþinea slãninã, biscuiþi de casã, fructe ºi tutun.

Cu un cuþit artizanal, am reuºit sã confecþionez un portþigaret
din lemn, pe capacul cãruia am inscripþionat în limba românã:
«Sergentului Dinea de la maiorul Podvinski». Dinea a fost
încântat de cadoul meu ºi tot repeta cã nu înþelege cum un
maior sovietic a acceptat prietenia unui sergent român.

Prietenia mea cu Dinea nu era ceva neobiºnuit în Fuerea,
unde mulþi dintre prizonieri de asemenea aveau prieteni
printre soldaþii ºi sergenþii ce formau corpul de pazã.

În decembrie 1942 am fost din nou îmbarcaþi în vagoane...”
(Prizonierii au fost transferaþi în lagãrul de la Timiºoara, în

continuare, autorul descriind experienþa prizonieratului la
Timiºoara, Calafat).

Note:
1 Serviciul Judeþean Ialomiþa al Arhivelor Naþionale(SJIAN),

fond Serviciul Sanitar al judeþului Ialomiþa, dosar 475/1943,
f.16.
2 SJIAN, Serviciul Sanitar, Dosar 437/1942, f.103.
3 SJIAN, Serviciul Sanitar,  Dosar 429/1942, f.133-140.
4  Ibidem, f.12.
5 Ibidem, f.133.
6  Ibidem.
7 Ibidem, f.133-140.
8 SJIAN, Serviciul Sanitar, Dosar 437/1942, f.13.
9 Ibidem, f.2.
10 Ibidem, f.12.
11 Ibidem, f.22 ºi 89.
12 Ibidem, f.103.
13 A. Podvinski, V bede, în „Voenno-istoriceskii arhiv”,

Moscova, 2009, Nr.7(115), p.144-159.
14 Vezi Vitalie Buzu, Rãscoalã în Lagãrul de prizonieri de la

Slobozia?, în Magazin istoric, an XLVI, serie nouã, nr.9(546),
septembrie 2012, p. 83-86.
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Purtând aceeaºi datã, 24 ianuarie 1973, existã patru memorii,
semnate de Pan Halippa, „în numele grupului de deputaþi ai
Sfatului þãrii din Basarabia“, adresate „Majestãii Sale Elisabeta
a II-a, regina Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord”,
preºedinilor Statelor Unite ale Americii, Franþei ºi Italiei. Textele
sunt identice ca conþinut – scurtã prezentare a istoriei Basarabiei
ºi Bucovinei, strãvechi pãmânturi româneºti – cu o apreciere
finalã conform cãreia „Conferinþa generalã de securitate
europeanã de la Helsinki este un bun prilej de restabilire a
unei dreptãþi în aceastã parte frãmântatã a Europei”.

Nu ºtim ce finalitate au avut aceste memorii. Cel mai probabil,
ele n-au putut ajunge la destinaþie. Spre o astfel de concluzie
ne conduce lectura amplei scrisori-memoriu adresate la 14
septembrie 1973, de neobositul Pantelimon Halippa
vicepreºedintelui Consiliului de Stat, Emil Bodnaraº. Celui care,
ani buni, acþionase ca agent al serviciilor de spionaj sovietice,
iar în 1944 ºi în anii imediat urmãtori jucase un rol important în
procesul de comunizare a þãrii, ca apoi sã devinã unul dintre
principalii susþinãtori ai „politicii de independenþã“, iniþiate de
Gh. Gheorghiu-Dej ºi continuate de Nicolae Ceauºescu.

Avem legate mâinile ºi
încuiatã gura

„Ca nonagenar, simt nevoia de a-mi exprima
sentimentele naþional-patriotice unui confrate al meu, cam
aproape de aceeaºi vârstã cu mine [în realitate, Bodnaraº
era mai tânãr cu 11 ani – n.n.], Dumneavoastrã, care simþiþi
aceleaºi dureri sufleteºti, vãzând provincia
Dumneavoastrã natalã – Bucovina – sfârtecatã ºi cãzutã
pradã, ca ºi Basarabia noastrã, poftelor nesãtule ale
imperialismului rus, în trecut despotic þarist, iar în prezent,
tot despotic, dar zis ºi socialist-comunist… De aceea, n-
am sã lungesc vorba ºi trec la fondul problemei, care
trebuie sã ne preocupe deopotrivã…

În acest an, la Helsinki s-au desfãºurat lucrãrile Conferinþei
general-europene de securitate ºi cooperare, iar în
septembrie a.c., la Geneva urmeazã sã înceapã faza a II-a a
aceleeaºi conferinþe europene, la nivel de experþi.

Am urmãrit cu multã atenþie lãudabila activitate a
delegaþiei României la aceastã conferinþã… Dar, Domnule
Vicepreºedinte, activitatea delegaþiei noastre, în mod
oficial ar trebui sprijinitã ºi de masele largi ale poporului,
de cãtre opinia publicã internã ºi, chiar mai mult, de cãtre
opinia publicã internaþionalã. Or tocmai în aceastã direcþie,
de atragere a opiniei publice internaþionale, dupã pãrerea
mea, se face foarte puþin; opinia publicã internaþionalã pare
cã este departe de noi, fiindcã în mod artificial ºi
nejustificat noi [basarabenii – n.n.] suntem opriþi de a lua
contact cu opinia publicã internaþionalã, de teama nu ºtiu
a cui ºi pentru care motiv.

Este adevãrat cã presa internaþionalã publicã sporadic
articole în care pledeazã cauza româneascã, dar aceste
articole, dupã pãrere mea, nu sunt bine documentate ºi
convingãtoare, pentru cã nu au suflul adevãrului istoric direct
de la noi cei în cauzã. Se simte lipsa unei organizãri a noastrã,
a românilor basarabeni ºi bucovineni, a celor refugiaþi de pe
locurile natale, care sã furnizeze presei internaþionale date
istorice adevãrate… Noi suntem români refugiaþi de pe un
teritoriu cotropit de duºmanul neamului nostru românesc ºi
al þãrii România, ca sã ne salvãm viaþa ºi, ca atare, în virtutea
acestei situaþii, noi trebuie sã fim încadraþi în aceleaºi legiuiri
internaþionale ca ºi refugiaþii spanioli ºi greci [aflaþi în România
– n.n], cãrora li s-a acordat statut de refugiaþi politici, cã aºa
suntem de drept ºi aºa trebuie sã fim consideraþi ºi noi ºi sã
ni se aplice acelaº statut internaþional.

În virtutea acelor legiuiri internaþionale, noi refugiaþii români
basarabeni ºi bucovineni am fi avut dreptul de a ne organiza
într-o asociaþie a refugiaþilor ºi, organizaþi legal, noi am fi putut
cãpãta dreptul de a adresa diferite memorii Organizaþiunii
Naþiunilor Unite, precum ºi diferitelor guverne garante, rugându-
le sã susþinã cauza noastrã în faþa conferinþelor internaþionale…

În situaþia în care ne gãsim, suntem privaþi de dreptul de
organizare, suntem privaþi de dreptul de apãrare faþã de
duºmanul nostru de moarte, care ne urmãreºte, nu putem face
nimic, avem legate mâinile ºi încuiatã gura noastrã. Însuºi
guvernul României este adus la tãcere de cãtre guvernanþii de
la Moscova prin diferite tratate ºi convenþii impuse arbitrar încã
de pe vremea când România se afla sub ocupaþia armatã a
Rusiei Sovietice, iar noi refugiaþii nu ne putem organiza ºi nu
putem acþiona, fiindcã legile României ne-ar încadra în situaþia
de conspiratori… cine mai poate sã-ºi închipuie împotriva cui?
Noi suntem þinuþi într-un ghetou, la dispoziþia organelor de stat
sovietice ºi e de ajuns ca guvernul sovietic sã formuleze cereri
împotriva oricãrui cetãþean basarabean sau bucovinean ºi
guvernul român executã cererea sovieticã. ºi, atunci, unde este
siguranþa cetãþenilor? Asemenea cereri guvernul român a
executat multe, predând pe mulþi cetãþeni basarabeni refugiaþi
la dispoziþia organelor sovietice.”

O astfel de experienã tragicã trãise chiar semnatarul

memoriului. În 1950, Pan Halippa fusese arestat („lotul foºtilor
demnitari“) ºi întemniat la Sighet. La dispozþiia expresã a Anei
Pauker, fusese trimis la Chiºinãu, unde un tribunal militar sovietic
îl condamnase la 25 de ani, fiind plimbat prin 11 lagãre de
deportaþi. În 1955 fusese repatriat, dar ajuns în þarã a fost internat
la Gherla, de unde a fost eliberat abia în 1957. În închisorile
comuniste româneºti ºi-au sfâºit viaþa tragic ºi alþi fruntaºi
basarabeni: Ioan Pelivan, în 1954, la Sighet ºi, tot acolo, Daniel
Ciugureanu, în 1959.

Istoricilor li se interzice sã
spunã adevãrul

Revenind la scrisoarea-memoriu, citãm alte pasaje: „Noi  nu
putem rãmâne indiferenþi faþã de politica guvernului sovietic
de etnocid a populaþiei române de sub ocupaþia sovieticã,
care se exercitã în Basarabia ºi Bucovina. Populaþia românã
din Basarabia ºi Bucovina de sub ocupaþia sovieticã a ajuns
într-o situaþie de decepþie în ultimul grad de suferinþã, iar noi,
acei de aici, nu le putem întinde o mânã de ajutor, pentru cã
organele de stat române ne încadreazã în situaþii
primejdioase de conspiratori ºi de încãlcãtori ai legilor þãrii
privind ordinea ºi securitatea de stat… De aceea, Domnule
Vicepreºedinte ºi concetãþean cu aceleaºi suferinþe, Vã
rugãm sã studiaþi problema refugiaþilor basarabeni ºi
bucovineni în plenul Biroului Politic al Partidului, spre a ne
deschide o portiþã legalã de a ne organiza într-o asociaþie ºi
de a avea posibilitatea de a formula ºi adresa rapoarte ºi
memorii guvernelor statelor garante ale Basarabiei ºi
Bucovinei: Franþa, Anglia, Italia, Japonia ºi Statele Unite ale
Americii, pentru a ne sprijini, aºa cum acele guverne s-au
angajat la Conferinþa de Pace din 1920 [primele patru state
amintite semnaserã, la 28 octombrie 1920, un tratat prin care
recunoºteau unirea Basarabiei cu România – n.n.].

Dacã am fi organizaþi în asociaþie ºi cu statut internaþional
recunoscut, de refugiaþi politici, atunci noi, refugiaþii basarabeni
ºi bucovineni, s-ar pãrea cã nu uneltim ºi nu conspirãm împotriva
guvernului român ºi nu am atrage guvernul român la încãlcarea
convenþiilor cu Rusia Sovieticã, iar noi, liberi ºi legal, am putea
sã ne cerem faþã de ONU drepturile noastre legitime de gintã.

Astãzi nici mãcar numele patriei noastre – Basarabia ºi
Bucovina – nu îl putem pronunþa, ºi prin aceasta, oare nu facem
o crimã de înstrãinare faþã de neam ºi þarã?”

Autorul memoriului e revoltat pentru faptul cã istoricii români
nu pot publica cãrþi ºi studii pentru lãmurirea opiniei publice, în
timp ce „istoricii sovietici sunt foarte activi ºi prin operele lor,
pe care le plãsmuiesc ºi le fabricã la comandã, încearcã sã
demonstreze cã, chipurile, Basarabia ar fi aparþinut Moldovei
numai 50 de ani [adicã între 1856-1877 ºi 1918-1940 – n.n.].
Ce ziceþi despre asemenea profanãri ale unor adevãruri
istorice, în timp ce guvernul român interzice istoricilor români
sã scoatã la ivealã adevãrul nostru istoric?

…Cum poate fi pace în Europa, atunci când state puternice
þin sub cotropirea lor alte state ºi neamuri, rupte de ginta lor, sau
state sfârticate ºi împãrþite de bunul plac al unor guverne? Glasul
Europei cere hotãrâri juste pe baze istorice ºi naþionale. Pânã
nu se rezolvã problema hotarelor juste, pânã atunci Europa va
fi ameninatã de urgia rãzboiului ºi pânã atunci cnutul îºi va
spune cuvântul…

În aºteptarea rãspunsului Domniei Voastre, eu moºneagul
de 90 de ani Vã doresc tot binele ºi împlinirea idealului de
unitate naþionalã în Republica Socialistã România”.

Adevãrul istoric nu poate fi
tãcut sau ignorat

În zilele de 17-19 ianuarie 1974 Academia Românã a
organizat o sesiune de comunicãri  ºtiinþifice, la care a fost invitat
ºi Pantelimon Halippa (ca fost membru corespondent ales în
1918). Într-o scrisoare adresatã preºedintelui Academiei la 18
februarie scria: „Mi-a pãrut rãu cã nu am putut participa la
dezbaterile din 19 ianuarie, când am avut intenþia sã
recomand Academiei Republicii Socialiste România
repararea unei greºeli ce s-a fãcut în programul de discuþii
cu privire la «Rolul ºi locul Academiei Române în evoluþia
societãþii româneºti, 1866-1920».

Greºala ce s-a fãcut este cã din cele 69 de rapoarte care s-au
prezentat în seziunea Academiei, niciunul n-a pomenit despre
moldovenii basarabeni Alexandru Hasdeu, despre Vasile
Stroescu, despre Ion Inculeþ, ªtefan Ciobanu, Paul Gore, cu
toate cã toþi aceºti apostoli membri ai Academiei fac parte din
perioada 1866-1920, pe care colectivul pentru elaborarea
istoriei Academiei Române a avut-o ºi o are în vedere.

Cum a putut sã se întâmple ca rolul lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu în Academia ºi în cultura româneascã sã nu fie arãtat
de nimeni din cei 69 de raportori? Doar Bogdan Petriceicu
Haºdeu a fost unul din cei mai strãluciþi membri ai Academiei,
care s-a ilustrat în istorie, în filologie, în literaturã, în enciclopedie,
în folclor ºi în publicisticã?!

Cum s-a putut întâmpla ca Vasile Stroescu, care a donat sute
de mii de ruble, coroane ºi lei aur pentru ºcolile ºi bisericile din
Ardeal, din Moldova ºi din Muntenia, fiind chiar ales în 1910
membru de onoare al Academiei Române, sã nu fie arãtat nici
într-un raport din cele prezentate, deºi din datele Academiei s-
ar fi putut vedea cã acest mecena basarabean a donat ºi

Academiei Române importante  sume de bani?
…Eu cred cã despre contribuþia Basarabiei româneºti la

fãurirea istoriei ºi culturii neamului ar trebui sã se vorbeascã
mult ºi tare pe bazã de documente ºi de fapte, care au intrat în
istoria naþiunii româneºti. Adevãrul istoric nu poate fi tãcut sau
ignorat.

Aºa fiind, eu propun ca Academia Republicii Socialiste
România sã repare greºala menþionatã ºi prin colectivul pentru
elaborarea istoriei Academiei Române sã-i pomeneascã pe
toþi, omagiindu-i.

Personal, stau la dispoziþia Academiei cu date ºi detalii…”

Troþki m-a condus la Lenin
La 19 aprilie 1974, unul dintre prietenii ºi colaboratorii apropiaþi,

Nicolae Nitreanu, ºi el basarabean, îl ruga pe Pantelimon Halippa
sã facã o amplã relatare scrisã despre întrevederea pe care o
avusese, în 1917, cu Lenin, apreciind cã „aceastã «Declaraþie-
Memoriu» va fi cel mai important document din câte ai depus pânã
acum la arhive“. Nu ºtim dacã a dat curs rugãminþii prietenului sãu,
dar s-a pãstrat în arhive un text întitulat Amintiri ºi vederi din trecut,

purtând data de 5 februarie 1965, pe care îl reproducem integral:
„În vara anului 1917, organizaþia socialistã revoluþionarã a

moldovenilor din Basarabia m-a trimis la Petrograd ca delegat
la Primul Congres al Sfaturilor Populare [sovietele – n.n.] din
Rusia. Misiunea mea ºi a colegilor mei (Ion Codreanu, Sinicliu ºi
Andrei Scobioalã) era ca noi sã gãsim o soluþie pentru problema
pregãtirii profesorilor ºi învãþãtorilor, pentru ca în toamnã
învãþãtura pentru copiii moldovenilor sã se poatã face în limba
maternã româneascã. Totodatã se cerea ca noi sã obþinem
dreptul de a folosi manuale ºcolare ºi elemente didactice din
România, cãci noi românii din Basarabia, cu propriile noastre
puteri, n-am fi fost în stare sã facem acest lucru într-un timp
scurt, pânã la deschiderea ºcolilor din toamna anului 1917.

Din proasta înþelegere a lucrurilor, de care a dat dovadã
guvernul Kerenski, noi rãmâneam cu gândul cã zadarnic ne
pierdeam vremea cu Petrogradul. Tinerii români basarabeni,
pe care i-am gãsit la Petrograd – Ion Inculeþ ºi Pantelimon Erhan
– mai persistau în credinþa cã vom putea soluþiona problema
românilor basarabeni în cadrul statului socialist al Rusiei, care
urma sã aranjeze viaþa atâtor naþionalitãþi minoritoare,
mãrginaºe, acaparate de imperialismul þarist. Noi, delegaþii
basarabeni le-am îngãduit sã rãmânã în credinþa lor numai pânã
la momentul când guvernul Kerenski ne-a spus-o pe faþã, cã n-
are timp sã se ocupe cu „chestiuni mãrunte“, ca aceea a
moldovenilor din Basarabia ºi din Transnistria. Eu ridicasem
problema aceasta la una din ºedinþele secþiei minoritãþilor din
Congres, dar fãrã alt rezultat decât acela cã tov. Leon Troþki m-
a sfãtuit sã iau contact cu viitorul conducãtor al Rusiei – Vladimir
Ilici Lenin. Eu nu aveam nimic de pierdut din acest contact, ci
poate de câºtigat ºi într-o searã am fost condus de L. Troþki la
V.Lenin. Acesta nu se arãta la ºedinþele Congresului ºi trãia
ascuns, fiind vânat de agentura lui Kerenski. Când i-am expus
lui V. Lenin problema moldovenilor, el ca om cu judecatã logicã
ºi dreaptã a spus limpede cã revoluþia socialistã nu-i fãcutã
spre a întrona un alt imperialism în locul celui þarist, noi trebuie
sã facem cum ne dicteazã conºtiinþa naþionalã ºi interesul politic,
dar sã lucrãm prin Sfatul þãrii, unde sã fie prezent [reprezentat –
n.n.] poporul înarmat, þãrãnimea, muncitorimea ºi straturile
judeþene ºi orãºeneºti, chemate sã organizeze administraþia
gospodãreascã a provinciei noastre.

Cuvântul lui V. Lenin era aºa de clar, încât ºi I. Inculeþ ºi P. Erham
au vãzut cã nu au altceva de fãcut decât sã revinã în provincia
natalã ºi sã lucreze cu toatã lumea la organizarea poporului ºi a
þãrii. Congresele: cel militar, cel þãrãnesc, cel al cooperativelor ºi
sindicatelor, cel al oraºelor ºi judeþelor, cel al clerului ºi cele ale
minoritãþilor s-au þinut lanþ ºi toate ºi-au prezentat delegaþi în Sfatul
Þãrii, care a lucrat din luna octombrie 1917, având ca preºedinte
pe I. Inculeþ, ca vicepreºedinte pe subsemnatul, ca secretar pe I.
Buzdugan, iar ca prim guvern al Basarabiei autonome ºi apoi
independente (din luna noiembrie 1917) o echipã de „sfãtuliºti“ în
frunte cu Pantelimon Erhan, iar apoi cu d-rul Daniel Ciugureanu.
Acesta, împreunã cu preºedintele Sfatului Þãrii, I. Inculeþ, au fost
delegaþi sã trateze cu guvernul României un ajutor cultural ºi militar,
iar apoi ºi unirea cu România. Unirea s-a votat de Sfatul Þãrii la 27
martie 1918, formulându-se ºi condiþiunea ca acest aºezãmânt
reprezentativ al Basarabiei sã funcþioneze pentru pregãtirea ºi
înfãptuirea reformei agrare ºi altor legi administrative. Personal,
am prezidat Comisia Agrarã ºi legea naþionalizãrii pãmântului ºi
împroprietãrirea þãranilor a fost votatã în luna noiembrie 1918.

Sfatul Þãrii a votat unirea Basarabiei cu România liber,
pronunþându-se împotriva unirii numai trei voturi ºi abþinându-se
de la vot 18 deputaþi. Majoritatea zdrobitoare (peste 80 de voturi) a
fost pentru unire ºi primele alegeri cu vot universal, care au fost un
adevãrat plebiscit, au dat deputaþi ºi senatori care, împreunã cu
aleºii României, Bucovinei ºi Transilvaniei, au ratificat actul unirii.

Personal, nu am a-mi reproºa nimic din nedreptãþile care s-au
produs ºi se produc în viaþa statelor. Am fost ºi rãmân credincios
formulei date de V. Lenin, care ne-a recomandat sã lucrãm «cum
ne dicteazã conºtiinþa naþionalã ºi interesul politic al poporului»…
Eu rãmân la convingerea cã poporul român are dreptul sã-ºi
trãiascã viaþa liber ºi cã naþiunea a dat ºi poate sã dea culturii ºi
civilizaþiei mondiale un grãunte preþios de muncã ºi creaþiune, dar
pentru aceasta trebuie sã fie liber ºi cu forþele unite“.



17

cyan   magenta  yellow  black

Marian ªTEFAN

BASARABIA: ISTORII
PARALELE (IV)

În finalul acestei ample incursiuni documentare, vom
trece în revistã câteva mãrturii cu un conþinut mai special.
Sunt scrisori, note ºi relatãri privitoare la relaþiile din
interiorul grupului de basarabeni ºi bucovineni, despre
preocupãrile lor. Stilul este unul firesc, normal, eliberat
de convenienþele de tot felul. Citindu-le, am rãmas cu
convingerea cã aceºti oameni aveau ca unic scop în
viaþã: iubirea de patrie.

Iatã o scrisoare trimisã la 30 decembrie 1975 lui Pan
Halippa de cãtre prietenul ºi admiratorul sãu, profesorul
Nicolae Nitreanu, din care reproducem câteva pasaje:

„Mult stimate Domnule Profesor,
…Dupã cum v-am mai informat, în lucrãrile noastre

întâmpin o serie întreagã de greutãþi din partea oficialitãþilor
noastre birocratice. Întâmpin greutãþi din partea:

1.Arhivelor Statului, directorului general Gal, care nu-
mi permite accesul la arhivele noastre basarabene, pe
care le-au predat fruntaºii basarabeni spre pãstrare.

 2. Din partea prof. Jan Livescu, directorul Bibliotecii
Academiei R.S.R., care nu-mi permite sã scot fotografii
de pe documentele istorice privitoare la miºcarea
naþionalã din Basarabia, pentru a ilustra lucrarea noastrã.

3.Întâmpin greutãþi din partea Societãþii de ªtiinþe
Istorice din R.S.R., care nu se poate hotãrî sã-mi elibereze
recomandãri de acces la bibliotecile din Iaºi ºi la Arhivele
Statului din Iaºi, unde aº putea gãsi mult material
documentar pentru istoria Moldovei de rãsãrit, precum ºi
sã fotografiez unele materiale. Am cererea depusã încã
din iunie 1975, nerezolvatã.

Iatã dar cã munca noastrã se loveºte de obstacole foarte
serioase ºi greu de trecut.

Pentru aceasta am hotãrât sã cer o audienþã la
personalitãþi marcante din conducerea Comitetului Central
al P.C.R. ºi sã prezint situaþia în esenþa ei. Vreau sã merg
pentru a lãmuri situaþia pânã în pânzele albe.

Dar pentru a mã prezenta cu dovezi mai concludente, v-
aº ruga sã mã ajutaþi, în sensul ca sã-mi scrieþi, mãcar
dupã cât vã veþi aminti, situaþia fiecãrui fruntaº basarabean
care a luptat pentru eliberarea Basarabiei de sub dominaþia
ruseascã ºi  pentru unirea ei cu România. De exemplu,
deputaþii din Sfatul Þãrii, în ce condiþiuni au trãit ei aici în
þarã, dupã refugiul din 1944 ºi în timpul prigoanei
basarabenilor pentru a fi duºi în Rusia Sovieticã?

Dintr-o convorbire cu Dvs. am înþeles cã mulþi deputaþi
au murit în crudã mizerie, aici în þarã. Vã rog sã-mi scrieþi
numele ºi situaþia lor. E vorba de cât mai multe cazuri.

Apoi, cei 5-6 deputaþi din Sfatul Þãrii, care mai trãiesc
încã, ºi aceºtia se chinuie, acordându-li-se nici cea mai
micã atenþie. De exemplu: poetul publicist Iorgu Tudor,
locuieºte într-o mansardã la etajul III, unde cu foarte
mare greutate, la vârsta lui de peste 80 de ani, se poate
urca ºi coborî pentru a-ºi procura hrana.  Dar câþi mai
îndurã ºi astãzi asemenea necazuri. [Autorul scrisorii
ºtia cã Iorgu Tudor era pseudinimul lui Gh. Todorov, deputat
în Sfatul Þãrii, dar nu ºi faptul cã acesta decedase cu o zi
înainte ca el sã redacteze aceastã misivã – n.n.].

Apoi, Nichita Smochinã, care a adus atâtea servicii
naþiunii noastre, trãieºte cu o mizerã de pensie de numai
5-600 lei lunar. [L-am cunoscut în primii ani de apariþie a
Magazinului istoric, în paginile cãruia a ºi publicat un articol;
în ultimii ani de viaþã situaþia sa materialã se ameliorase; a
murit în 1980; acum doi-trei ani, Editura Academiei i-a
publicat un consistent volum de memorii – n.n. ]

Asemenea oameni ºi-au manifestat din plin patriotismul lor
ºi încã ºi azi mai lucreazã dupã putinþele lor. Pentru aceasta,
guvernul trebuie mãcar în parte sã le zâmbeascã cu ceva…”

„Soartã, soartã,
ce crudã eºti!”

Acelaº inimos ºi harnic Nicolae Nitreanu este autorul
unei alte scrisori, adresatã altui fruntaº basarabean:

„Mult stimate Domnule Sinicliu Elefterie,
Ziua de 4 aprilie 1976 este ziua în care a avut loc

reînhumarea, în rândul ºi alãturi de colegii de luptã
pentru acelaº nobil ideal naþional român, în Cimitirul
Mãnãstirii Cernica, de lângã Bucureºti, a osemintelor
celui care a fost Ioan Pelivan, luptãtorul naþional al
românilor din Basarabia cotropitã de forþa barbarã a
ruºilor. Modesta ºi scurta înºtiinþare apãrutã în ziarul
România liberã, la rubrica „Mica Publicitate“, din zilele
de 2 ºi 3 aprilie 1976, a avut un ecou considerabil în

inimile ºi conºtiinþa românilor basarabeni trãitori azi
în Bucureºti ºi împrejurimi, dar chiar ºi a acelora de
prin alte localitãþi.

Acel modest anunþ, simplu în forma lui, dar atât de plin
de sentimente naþionale nu numai pentru românii
basarabeni, dar chiar ºi pentru alþi români, strãini de
provincia noastrã scumpã, fie cã l-au cunoscut pe Ioan
Pelivan, fie cã numai au auzit de el, a fãcut ca ceremonia
familiarã de reînhumare a unui om drag sã se transforme
într-o adevãratã manifestaþie de solidaritate naþionalã, de
protest pentru raptul ce a fãcut pentru a doua oarã
României Rusia Sovieticã.

Asistenþa prezentã în biserica Mãnãstirii Cernica (în
numãr de peste 900 de oameni, de diferite vârste, de
la colegii de luptã pânã la colaboratori de muncã, fie
în cadrul Sfatului Þãrii al Basarabiei, fie în afara
acestuia), unde, dupã dorinþa familiei rãposatului, s-a
oficiat prohodul pentru Ioan Pelivan, decedat în
condiþiuni neumane [în 1954, în închisoarea Sighet –
n.n.], acea pioasã asistenþã, în perfectã ordine ºi
disciplinã ºi de înalt respect ºi consideraþiune pentru
conducerea de partid ºi de stat a Republicii Socialiste
România, cum numai românii basarabeni o pot
manifesta, atunci când conjunctura politicã o cere, a
scos în evidenþã încã o datã faptul cã românii
basarabeni sunt pãtrunºi de un adânc ºi înalt
sentiment naþional-patriotic, dar cã ei ºtiu sã-l
stãpâneascã, nedând ocazii la exteriorizãri care, în
actualele conjuncturi politice internaþionale, nu ar fi
putut aduce servicii conducerii de partid ºi de stat.

S-a simþit cã evenimentul a fost o manifestare mutã
[de respect – n.n.] faþã de Ioan Pelivan-eroul, însã în
sufletul sãu fiecare persoanã asistentã la procesiune
a simþit trezirea unor sentimente de adâncã tristeþe,
sentimente de protest pentru stupida paginã de istorie
în care ºi-a sfârºit viaþa Ioan Pelivan – luptãtorul pe
tãrâm naþional-patriotic, care o viaþã întreagã a luptat
pentru cauza româneascã a Basarabiei; acel Ioan
Pelivan, care din adolescenþã a trãit sub vrãjmaºa
stãpânire ruseascã, a luptat, îndurând rigorile
temniþelor ruseºti ºi exiluri în regiunile îndepãrtate
ºi cu climã extrem de asprã, în scopul de a fi exterminat
pentru sentimentele sale nobile româneºti; acel Ioan
Pelivan ajuns la stupida soartã de a fi întemniþat chiar
de fraþii lui români, pe care o viaþã întreagã i-a cãutat,
dar care, la ordinele cotropitorilor ruºi, care nu i-au
iertat activitatea lui de despãrþire a Basarabiei de Rusia
ºi unirea cu România, ºi-a sfârºit firul vieþii într-o
închisoare româneascã de la Sighet.

Ah, soartã, soartã! Ce crudã eºti pentru unii oameni!...

Simate Domnule Sinicliu,
… Ca unul ce a avut de îndeplinit un rol covârºitor în

aducerea osemintelor lui Ioan Pelivan de la cimitirul
închisorii Sighet ºi reînhumarea lor la cimitirul Mãnãstirii
Cernica, cu îngãduinþa dvs., aº vrea sã vã prezint unele
sugestii, pentru memoria istoriei:

 1. Sã adunaþi materialele respective: cuvânt rostit
la ceremonia reînhumãrii lui Ioan Pelivan, studii
despre Ioan Pelivan, amintiri etc., pentru a forma un
volum care ar putea fi intitulat: Ioan Pelivan. Omagii.
Aceste materiale, mãcar în manuscris dactilografiat,
sã fie depuse la: Biblioteca Academiei R.S.R., Arhivele
Statului Bucureºti, Biblioteca Muzeului Naþional de
Istorie a R.S.R…

2. Sã creem tradiþia ca, în fiecare an, la data de 27 martie/
9 aprilie sã întreprindem pelerinaj la Cimitirul Mãnãstirii
Cernica, unde, ºad mormintele eroilor noºtri naþionali, sã
evocãm evenimentele noastre istorice ºi figurile marilor
bãrbaþi care ºi-au închinat viaþa de muncã pentru pãstrarea
tradiþiilor strãmoºeºti: libertatea ºi unitatea naþionalã a
românilor, protestând împotriva politicii colonialiste ºi
neocolonialiste a marilor puteri ºi împotriva politicii de
etnocid pe care o practicã în largã mãsurã guvernanþii de
la Moscova împotriva naþiunii române subjugate…”

Îndepãrtarea de istorie
impinge o naþiune spre

decãdere
În sfârºit, un ultim document pe care doresc sã-l prezint

cititorilor, poartã titlul: „Apel cãtre conducãtorul statului
român, Domnul Nicolae Ceauºescu, precum ºi adresat
tuturor românilor de pretutindeni”. Este un testament al
veteranilor unioniºti basarabeni trãitori atunci la Bucureºti.
Poartã data de 13 februarie 1978, anul în care se împlineau
ºase decenii de la Marea Unire din 1918.  Citez doar câteva

paragrafe:
„În anul 1918 cei întâi cari au înfãptuit unirea lor cu Vechiul

Regat Român au fost basarabenii... În acest an istoric s-au
înfãptuit rând pe rând: la 27.III. 1918 unirea Basarabiei, la
28.XI.1918 unirea Bucovinei ºi la 1.XII. 1918 unirea Ardealului
cu România prin libera manifestare a poporului român...

Azi viaþa românilor din Basarabia este un calvar permanent.
Ei nu au dreptul la ºcoli în limba lor maternã, nu au drept sã
se închine în credinþa lor creºtinã, nu au dreptul sã scrie în
graiul lor strãmoºesc, nici la manifestãri spirituale conform
tradiþiei ºi capacitãþii lor intelectuale...

Dacã sub presiunea forþei nu putem cere eliberarea fraþilor
noºtri basarabeni, dacã sovieticii nu sunt azi în mãsurã de a
împãca sufletele însângerate ale românilor prin restituirea
jumãtãþii din Moldova lui ªtefan cel Mare, pe care o stãpânesc
fãrã drept, avem datoria de conºtiinþã de a le cere ca cel
puþin sã acorde celor trei milioane de români drepturi umane,
dreptul la limba lor maternã, la ºcoalã în limba lor, precum au
minoritãþile în România. Lipsiþi de drepturi naþionale, siliþi la
desnaþionalizare, ei sunt sortiþi pieirei ºi dispariþiei lor ca popor.

Subsemnaþii unioniºti, supravieþuitori din prãpãdul
rãzboailelor, foºti deputaþi în Sfatul Þãrii, cari au votat ºi
proclamat unirea Basarabiei cu România, profund mâhniþi de
nepãsarea ºi uitarea fraþilor noºtri basarabeni, peste care se
aºterne o lespede de mormânt, avem datoria de conºtiinþã,
înainte de a muri, sã lãsãm pentru viitorime ºi posteritate
dovada protestului nostru mereu repetat contra faptului de
sacrificare a trei milioane de români basarabeni ºi sã lãsãm
întreaga responsabilitate asupra tuturor românilor cari se
dezintereseazã de basarabeni, fraþii noºtri, ºi îi lasã victime
ale unui etnocid în masã.

Îndepãrtarea de istorie împinge o naþiune spre decãdere...“
De data aceasta, alãturi de semnãtura lui Pan Halippa, apar

ºi altele, între care cele ale lui Elefterie Sinicliu sau Iorgu
Tudor.

P.S.
În august 1978, cu excepþia acestui ultim document, toate

celelalte îmi erau cunoscute. Cu atât mai dureroasã avea sã
fie experienþa prin care aveam sã trec. În decembrie 1978 se
împlineau 60 de ani de la Marea Unire din 1918. Ca orice
român, conºtientizam cã trãiesc într-o þarã grav mutilatã de
ultimatumurile ºi dictatele  trecutului apropiat, creatoare de
graniþe nefireºti ce ne obligau sã ne învecinãm cu noi înºine.
Citez din jurnal:

„Întors din concediu, iau în cârcã sumarul numãrului 12. E
un numãr special, consacrat împlinirii a 60 ani de la Marea
Unire. Ni s-a cerut o unire completã, adicã exact «Marea
Unire». Dupã multe discuþii în cadrul redacþiei, se aprobã
propunerea mea de a renunaþ la clasicele articole semnate
de diverºi autori ºi întocmirea unei ample cronologii a luptei
poporului român pentru unitate ºi libertate naþionalã, în care,
pentru mai multã obiectivitate, sã fie incluse citate consistente
din operele unor autori strãini (cronici, documente diplomatice,
memorii, lucrãri de istorie, corespondenþã etc.).

Se primeºte undã verde ºi începe nebunia. Dimineaþa merg
sus la bibliotecã, scot cãrþi ºi colecþii de ziare, le aduc în
birou, pun semne, iar dupã-amiaza, pânã seara târziu, eu
dictez ºi colegul Ioan Lãcustã scrie. A doua zi, Lãcustã dã la
dactilografiat, eu merg din nou la bibliotecã, din nou semne,
din nou pânã seara târziu… Informaþia selectatã insistã pe
douã idei: prezenþa ºi evoluþia românilor în spaþiul carpato-
danubiano-pontic (cuprinzând ºi Basarabia ºi Bucovina) din
cele mai vechi timpuri în relaþie cu celelalte popoare. Sunt
selectate surse strãine relevante despre unitatea de neam ºi
cultural-istoricã a românilor. În douã luni de zile, tot acest
material de circa 500 de pagini este fasonat ºi, pentru cã
ºtim cã altfel nu se poate, dupã ce îl segmentãm ºi împãnãm
cu citate din programul partidului ºi din cuvântãrile lui Nicolae
Ceauºescu, îl ordonãm în douã numere: 11 ºi 12. Toatã lumea
e încântatã. Efortul a fost formidabil, dar am lucrat cu plãcere
ºi abnegaþie, crezînd sincer cã se va putea vorbi deschis ºi
despre Basarabia ºi Bucovina.

Dar, cu câteva zile înainte ca revista sã fie trimisã la tipar,
de la Secþia de presã ºi propagandã vine trãznetul: Basarabia
ºi Bucovina – afarã! Sã nu se uite cã «Marea Unire a avut ºi
limitele ei de clasã, sã se scoatã în prim-plan rolul maselor
populare, poziþia socialiºtilor, atenþie cu unele personalitãþi,
sã nu se exagereze…».

Scrâºnete de dinþi… Ce uºor e sã demolezi! În câteva ore,
cele douã numere sunt «pieptãnate» dupã toate normele de
curând defunctei Direcþii a presei…”

A doua zi s-a aflat cã ambasadorul sovietic ceruse o
audienþã la C.C.

Spre surprinderea ºi satisfacþia noastrã, numeroasele
scrisori primite la redacþie demonstrau cã cititorii, pornind de
la structura celor douã numere, intuiserã exact „baia de foc”
(am citat exact formularea unui cititor) prin care trecuserã ele
înainte de a fi tipãrite…”

(Continuare în numãrul viitor)



cyan   magenta  yellow  black

18

Cronicã de Augustin Mocanu

Se pare cã de data aceasta, inversând
obiºnuinþele, mã simt în drept sã afirm de la început
cã oricine posedã  o privire cuprinzãtoare asupra
studiilor de antropologie româneascã  din ultimele
trei-patru decenii poate accepta aprecierea noastrã
conform cãreia, prin rezultatele concrete ale
cercetãrilor sale, Ion Taloº a ocupat ºi deþine în
continuare un loc de frunte între cercetãtorii acestui
domeniu.

Nu demult, regretatul etnolog clujean, Ion
ªeuleanu scria cã Ion Taloº este ...” etnologul de
primã linie din ºtiinþa româneascã a momentului.” (1)

Un strãlucit etnolog român sub privirile cãruia a
poposit spre bunã-cunoaºtere întreaga producþie a
domeniului din ultimii 40-45 de ani, referindu-se la
Omul ºi Leul, îmi scrie: “Cartea lui Ion Taloº este
impresionantã în toate sensurile. Este autorul a trei
monografii. Nu prea îi gãsesc egal în privinþa
aceasta.” (2)

Menþionez cã, într-o altã misivã, distinsul etnolog
scria: “E o satisfacþie pentru noi, oameni de carte,
sã constatãm cã au apãrut o serie de lucrãri
fundamentale: “Dicþionarul limbii române”(19 volume,
excelent tipãrite), “Istoria românilor” (10 volume),
“Dicþionarul general al literaturii române” (7 volume),
volumul al V-lea ºi ultimul al “Atlasului etnografic al
României”.Sub semnul P.S., domnia sa continuã: “Nu
vreau sã uit cã monografia lui Ion Taloº o
socotesc...printre cele amintite mai sus.”

În prefaþa numitã De ce Omul ºi Leul?, autorul
îºi motiveazã astfel opþiunea pentru titlul ales:
“Raporturile dintre Om ºi Leu sunt atât de complexe,
încât s-ar putea presupune cã Dumnezeu, când a
creat “fiarele sãlbatice dupã felul lor”, a gândit Leul
ca echivalent al bãrbatului în regnul animal ºi l-a
înzestrat cu câteva însuºiri fizice ºi
comportamentale comune acestuia. Aproape s-ar
putea spune cã, în anumite perioade istorice, Leul
a fost adoptat de societatea umanã, iar relaþiile
existente între oameni: rivalitatea, egoismul, gelozia,
dar ºi capacitatea de a fi devotat aproapelui au fost

O  MARE  CARTE  ÎNTRAURITÃ

Ion Taloº: Omul ºi Leul
Studiu de antropologie culturalã

Editura Academiei Române, Bucureºti, 2013, 644 pag.
transpuse ºi în relaþia dintre Om ºi Leu.”(p.5)

De asemenea, în Introducerea: Leul ca factor
de culturã, savantul lãmureºte chiar de la început
chestiunea enunþatã în titlu: “Nici  un alt animal real
sau imaginar n-a provocat mintea umanã într-atâta
la creaþie, cât a fãcut-o leul. Forþa lui uriaºã, þinuta
sa maiestuoasã, impunãtoare, de atlet, vocea lui,
care vine, parcã, de pe celãlalt tãrâm, au dat frâu
liber imaginaþiei umane, care l-a vãzut când în poziþie
de duºman periculos, când în aceea de animal sfânt,
de paznic al limitei dintre lumea de aici ºi lumea de
dincolo, când ca partener devotat al omului. Leul
însoþeºte cultura umanã, cu intensitate diferitã, de
la începuturi pânã în zilele noastre, dând prilej
creatorilor sã producã opere de artã (sculpturi,
basoreliefuri, ceramicã, elemente de arhitecturã, artã
muralã, gravuri, glipticã, monede, heraldicã) ºi,
bineînþeles, literaturã. Vom vedea cã aceste produse
ale spiritului uman pun în evidenþã uimitoarea evoluþie
a leului, de la animalul feroce, la cel de partener
egal sau chiar superior omului.” (p.7)

Nelasându-se îngrãdit de limitele tematice care
apar în extrasele anterioare, autorul, foarte bine
documentat, înfãþiºeazã prezenþa leului în cultura
umanã într-o viziune pluridimensionalã: temporalã,
spaþialã ºi culturalã. Ca argument al acestei
aprecieri, din nou savantul are cuvântul: “Ea
[lucrarea sa, n.n. A.M.] doreºte sã fie o schiþã a
prezenþei leului în cultura umanã, a imboldurilor
culturale care vin de la el, începând din mileniul al
treilea înainte de Christos, fãrã a se evita niciunul
dintre spaþiile culturale accesibile autorului. Mai mult,
ea include ºi oralitatea, domeniu neglijat de
predecesori. Cantitatea enormã de documente la
care am ajuns de-a lungul anilor nu e privitã exclusiv
din perspectiva unei singure discipline: arheologia,
istoria artei, teologia etc., ci dintr-o perspectivã
general-culturalã, care are în vedere universalitatea,
continuitatea ºi complexitatea fenomenului, din
vechime pânã în Evul Mediu târziu.” (p.8)

Ceva mai pe scur t ºi mai simplu vorbind,
precizãm:

a. dimensiunnea temporalã a datelor investigaþiei
privitoare pezenþa leului în cultura umanã acoperã
câteva mii de ani, cãci porneºte din mileniul al treilea
înainte de Christos ºi ajunge pânã în Evul Mediu
târziu, recte, pânã cãtre finele secolului al XVIII-lea;

b. dimensiunea spaþialã a studiului include întinsele
teritorii din Mesopotamia, Orientul Apropiat, nordul
Africii ºi Europa pânã în extremitatea vesticã a
Peninsulei Iberice;

c. dimensiunea culturalã, esenþa întregii cercetãri,
“are în vedere universalitatea” (p.8), ceea ce înseamnã
cã a fost luatã în seamã totalitatea creaþiilor culturale
privinnd leul indidiferent de specificul formelor de
manifestare concretã.

Studierea culturii leului în teritoriile locuite de
strãmoºii noºtri traco-daci, daco-romani, strãromâni,
urmaþi în curgerea timpului de noi, românii, se
încadreazã în procesul cercetãrii generale din
Europa de sud ºi est. În acest sens, ne referim la
manifestãri cuprinse între sec. IV înainte de Christos
ºi primul mileniu de dupã Christos, creaþii
caracterizate prin prezenþa sculpturii, gravurii,
ceramicii pictate, având ca subiecte: stele ºi lei
funerari, medalioane, mitul despre Hercules în lupta
cu leul etc. Într-o concluzie parþialã, autorul spune:
“...teritoriul Daciei, al României de azi, e la fel de
bogat în monumente leonine ca alte zone europene,
doar cã monumentele n-au fost cercetate suficient

ºi cã unele dintre ele provin din timpuri mai apropiate
de noi. Sã existe, oare, vreo legãturã între aceastã
tradiþie leoninã prelungitã la noi ºi colinda leului,
cunoscutã pe tot teritoriul limbii române? Cine ar
îndrãzni sã dea un rãspuns?”( p.81)

Dupã criteriul tematic, corpul lucrãrii este structurat
în cinci mari capitole: I. Leul în cultura materialã ºi
spiritualã; II. Creºtinismul ºi leul; III. Leul în zoologia
anticã ºi medievalã; IV. Leul în literatura scrisã ºi V.

Leul în literatura oralã, capitol susþinut de un bogat
Corpus de texte, cuprinzând 434 de piese. Acestora
li se adaugã în mod firesc aparatul ºtiinþific al cãrþii:
Ilustraþii (60); Bibliografie (779 lucrãri); Glosar; Indice
(nume de persoane ºi de locuri); Summary;
Contents. (pp.633 - 637)

Capitolul Leul în literatura oralã  prezintã o mare
importanþã ºtiinþificã, deoarece Ion Taloº aduce aici
o noutate absolutã faþã de cercetãtorii anteriori, care
au neglijat acest domeniu; el valorificã în lucrarea sa
prezenþa leului în colinde, motiv specific românesc,
absent din patrimoniul de colinde al vecinilor noºtri
bulgari ºi ucrainieni.

Autorul supune unui studiu sistematic ºi riguros
cele 434 de variante ale colindei de fecior a Junelui
bun, acordând atenþie unor aspecte ca:  tipologizarea
textelor, prezentarea tipurilor ºi subtipurilor pe arii
geografice de origine, valoarea esteticã ºi moralã a
colindei, analiza motivelor principale, paralelã între
Hercules ºi Junele, geneza temei ºi a colindei.

Ca încheiere, redãm ultima frazã a acestui capitol
deosebit:

“Din perspectiva omului de azi, Colinda Leului -
singularã în peisajul culturii de inspiraþie leoninã -,
reflectã o gândire superioarã prin transformarea
adversarului în prieten, iar încrederea pe care
Junele o manifestã în puterile proprii aduce o adiere
de vânt renascentist.” (p.274)

Note:
1 2009, Romania Occidentalis  -  Romania

Orientalis,  p.613
2. Cele trei mari monografii sunt:
a. - 1973, Meºterul Manole..., [vol.I], - 1997,

Meºterul Manole..., vol.II
b. - 2004, Cununia fraþilor ºi Nunta Soarelui...
c. - 2013, Omul ºi Leul...
3. Spre satisfacerea curiozitãþii cititorului,

reproducem un text:

Colinda junelui
Pã frunza inelului
Junelui bun (refr.)
Luai urma leului
Pânã-n vârf º-a muntelui
Dãdui de leuþ culcat.
Junel sta ºi se gând’ea:
O puºca-l-o o lãsa-l-o,
Pânã junel sã gând’ea
ªi leul sã deºtepta
ªi din gurã aºa grãia:
- Ce coþi tu, junel, p-aici:
O-n luptã sã ne luptãm
O-n sãbii sã ne tãiem?
Junel din gurã grãia:
- Haida-n lupte, cã-s d’irepte.
Cum prinsã junel pã leu,
Cum îl prinsã, jos îl pusã
ªi-n curele mi-l legã,
Cu aramã mi-l ferecã,
Sã coboarã-n jos la þarã.
Oamenii care-l vedeau
Toþi bine mi-l fericau:
- Fericã de aceia maicã,
Ce junel o mai scãldat
De duce leu’ legat,
Nepuºcat, nevãtãmat,
Numa-n curele legat.
[Text nr.33, p.327]
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cyan   magenta  yellow  black

Moto: „...cã nimic nu este acoperit care sã nu iasã la
ivealã  ºi nimic ascuns care sã nu ajungã cunoscut.”

(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)

(continuare din numãrul trecut)
IV. Citind împreunã cu Isus
5. De la fiul lui David la Fiul lui Dumnezeu
Acesta este un salt pe care, cu toatã bunãvoinþa de

care era capabilã, mulþimea singurã nu-l putea face. Doar
cãrturarii ar fi trebuit sã fie pregãtiþi pentru un asemenea
elan peste prãpastia dintre condiþia umanã ºi condiþia
divinã.  Aºa gândea Isus – dar ce era cu adevãrat în
mintea cãrturarilor, în afarã de pietre de potignire aruncate
în calea virtualã a  acestui presupus Hristos,  nu ºtia.
Aºa cã i-a întrebat. Mai înainte de a afla rãspunsul lor, sã
observãm cã numai de douã ori Isus s-a arãtat interesat
de punctul de vedere al adversarilor: o datã cu Ioan, ºi a
doua oarã cu el.

Citim în Evanghelia dupã Matei,  22,41 „ªi fiind adunaþi
fariseii, Isus i-a întrebat 42 zicând: Ce pãrere aveþi despre
Hristos ?: al cui fiu este ? Ei I-au zis: Al lui David. 43 El
le-a zis: Atunci cum se face cã David, în Duh, Îl numeºte
pe El Domn când spune: 44 Zis-a Domnul cãtre Domnul
meu: ªezi de-a dreapta Mea,  pânã ce voi pune pe
vrãjmaºii Tãi aºternut picioarelor Tale ? 45 Aºadar, dacã
David Îl numeºte Domn, cum este El fiu al lui ? 46 ªi
nimeni nu putea sã-I rãspundã nici un cuvânt; ºi din ziua
aceea nici n-a mai îndrãznit cineva sã-L mai întrebe.”

De  dragul adevãrului, vom cuteza noi sã redeschidem
acest dialog, considerându-l  crucial pentru înþelegerea
modului în care Isus  citeºte textele biblice de care
depinde legitimarea  identitãþii sale asumate în Proiect.

 Sã mergem mai întâi la psalmul 109, al lui David. Aici
citim: „1. Zis-a Domnul Domnului meu: ªezi de-a dreapta
mea, pânã ce voi pune pe vrãjmaºii tãi aºternut picioarelor
tale.” Constatãm  cã cele douã citate, din Evanghelie ºi
din Biblia de referinþã, sunt aproape identice, cu singura
deosebire cã în locul dativului Domnului, formula din
Evanghelie utilizeazã prepoziþia  cu sens local cãtre.
Luându-ne dupã subtitlu, decidem cã naratorul este regele
David, cunoscut ºi ca poet genial. Domnul care zice  îl
denumeºte pe Dumnezeu – Domnul Dumnezeu. Însã cel
cãruia îi zice, numit Domnul meu, nu ºtim încã cine este.
Dar el are o relaþie cu cel care povesteºte, marcatã de
adjectivul posesiv meu. Presupunem, odatã cu Isus, cã
el îl  numeºte pe fiul lui David.

Ce aflãm din acest nucleu epic ?
Cã  regele David ne povesteºte cum  Dumnezeu l-a

sfãtuit pe fiul sãu sã stea deoparte, la dreapta sa, pânã
când îi va zdrobi pe duºmanii lui, umilindu-i. Din  „Cartea
a doua a regilor”, 22. „Cântarea de mulþumire a lui David
pentru izbãvire de vrãjmaºi”,  am aflat cã însuºi regele
David a  fost ajutat de  Dumnezeu într-o situaþie
asemãnãtoare,   iar atunci Domnul „15. Slobozit-a sãgeþile
sale ºi a împrãºtiat pe vrãjmaºi,/ Înmulþitu-ºi-a fulgerele
ºi i-a pus pe fugã.”  Divinitatea era atât de  implicatã în
conflictul lui David cu duºmanii sãi, încât: „16.  De certarea
ta, Doamne,/ De suflarea nãrilor tale/ S-au descoperit
fundurile mãrii/ ªi temeliile lumii s-au dezgolit.”

Dar cine erau aceºti vrãjmaºi ai lui David ?
Filistenii ºi Saul. Oameni – vreau sã spun.
ªi de ce l-a ajutat Domnul ?
Pentru cã regele David credea în puterea lui ºi îi asculta

poruncile: „ 20. Izbãvitu-m-a, pentru cã m-a iubit ! 21.
Domnul mi-a dat dupã nevinovãþia mea,/ Dupã curãþia
mâinilor mele mi-a plãtit. 22.  Cãci am urmat cãile
Domnului,/ ªi înaintea Dumnezeului meu m-am pocãit.
23. Toate poruncile lui le-am avut dinaintea mea,/ ªi de la
legea lui nu m-am abãtut.”

În acest cântec al lui David am întâlnit ºi o expresie
asemãnãtoare aceleia care   ne preocupã: „31. Cãile
Domnului sunt desãvârºite,/ Cuvântul Domnului e cercat
prin foc./ ªi scut este el tuturor celor ce nãdãjduiesc în
el ! 32. Cãci cine e Dumnezeu, dacã nu Domnul ?” Aici

Alexandru Bulandra

 Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului

O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din
Noul Testament

Eseu

David foloseºte doi termeni pentru acelaºi referent:
denumeºte pe stãpânul sãu ceresc – Domnul – pe care-
l recunoaºte ca pe singurul  zeu – Dumnezeu – atunci
când îi are în vedere ºi pe ceilalþi dumnezei ai altor
popoare.

Sã revenim la psalmul 109. La versetul doi, David
povestitorul se adreseazã fiului sãu: „Toiagul puterii tale
þi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: Stãpâneºte în
mijlocul vrãjmaºilor tãi.” Înþeleg de aici cã fiul lui David va
fi ridicat în domnie. „3. Cu tine este poporul tãu în ziua
puterii tale, întru strãlucirile sfinþilor tãi.” În acea zi, noul
rege va fi înconjurat de poporul sãu ºi de sfinþii din cer.

Dar cui îi urmeazã fiul lui David la tron ?
Tatãlui sãu, David, cel care povesteºte aceastã

întâmplare memorabilã  petrecutã dupã ce a abdicat. ªi
tocmai de aceea el îl numeºte pe fiul sãu Domnul meu –
adicã regele meu.

În istoria evreilor  a avut loc un astfel de eveniment ?
Desigur. În „Cartea a treia a regilor”, capitolul 1, se

istoriseºte  chiar  acest episod: „1. Când regele David a
ajuns la adânci bãtrâneþe...”  a intrat la el mama lui
Solomon. „17. Iar ea i-a spus: Domnul meu rege, tu te-ai
jurat pe Domnul Dumnezeul tãu, cãtre roaba ta, zicând:
Solomon, fiul tãu, va fi rege dupã mine ºi va ºedea pe
tronul meu.”  În acest citat descoperim cu plãcere izvorul
expresiilor din psalm ºi din pasajul supus atenþiei fariseilor
de cãtre Isus: Domnul (Dumnezeu), respectiv Domnul meu
(rege). Ele sunt utilizate frecvent  devenind cliºee de
adresare. La fel  i se adreseazã lui David  proorocul sãu
Natan -  „24. ...Domnul meu rege...” - ºi din nou Batºeba,
mama lui Solomon, când David  a asigurat-o cã  va
respecta cuvântul dat - „31. Sã trãiascã domnul meu,
regele David, în veci !”  Neîntârziat, bãtrânul rege a dat
poruncã  sã fie pus „33. ...Solomon, fiul meu, cãlare pe
catârul meu” ºi sã fie dus „sã-l miruiascã preotul Þadoc ºi
proorocul Natan de rege peste Israel ºi sã sunaþi din
trâmbiþe ºi sã ziceþi: Sã trãiascã regele Solomon ! 35.
Apoi sã-l petreceþi înapoi, ca sã vinã ºi sã ºadã pe tronul
meu; cã el va fi rege în locul meu...”  ªi nu putea sã
lipseascã din acest text, ca o confirmare a adevãrului
lecturii propuse,  formula magicã: „36. ªi a rãspuns Benaia,
fiul lui Iehoiada, regelui ºi i-a zis: Amin, - aºa sã întãreascã
Domnul Dumnezeul domnului meu, regele, cuvântul
acesta !”  Iar  regele David a zis aºa: „48. Binecuvântat
sã fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a fãcut sã fie
astãzi din sãmânþa mea acela care ºade pe tronul meu ºi
sã vãd cu ochii mei aceasta.”

Acum putem sã-i rãspundem lui Isus cu deplinã
îndreptãþire: în fragmentul adus în discuþia fariseilor, David
îºi putea numi fiul Domn iar acesta sã  rãmânã fiu al sãu.

Totuºi, Solomon nu a fost ºi fiu al lui Dumnezeu ?
Da, dar iatã cum. Prin proorocul Natan, Dumnezeu îi

spune lui David cã-i va întãri casa, iar când va muri „7,12.
...atunci voi ridica dupã tine pe urmaºul tãu, care va rãsãri
din coapsele tale ºi voi întãri stãpânirea sa. 13. Acela va
zidi casã numelui meu ºi eu voi întãri scaunul domniei lui
în veci.” Este o înþelegere de tipul „serviciu contra
serviciu”. Mai observãm cã obiectul înþelegerii este
„scaunul domniei” - sã fie întãrit în veci -, ºi nu  urmaºul
lui David. Altfel spus: este vorba de puterea  poporului lui
Israel în þara sa ºi nu de un anumit rege nemuritor. „14.
Eu voi fi aceluia tatã, iar el îmi va fi fiu” - dupã ce tu,
David, tatãl lui natural, vei fi murit. „De va greºi, îl voi
pedepsi cu toiagul bãrbaþilor ºi cu loviturile fiilor oamenilor,
15. Dar mila mea nu o voi lua de la el...”  Relaþia parentalã
asumatã de Dumnezeu  priveºte  doar  suplinirea atenþiei
plinã de grijã pe care fiul nu o mai poate primi de la tatãl
sãu decedat, iar mijloacele  pe care le va folosi sunt cele
omeneºti, tradiþionale.

Deci fiul lui David îºi pãstreazã condiþia umanã ºi nu
devine fiul lui Dumnezeu ca fiu divin – aºa cum era
convins Isus !  Iar mesajul mesianic rãmas în conºtiinþa
evreilor are urmãtoarea formulare: „16. Casa ta va fi
neclintitã, regatul tãu va rãmâne veºnic înaintea ta ºi
tronul tãu va sta în veci”.  Acest mesaj  va  suporta un
proces de personalizare: întrucât tronul lui David va fi în
veci,  iar acum, când Dumnezeu ne-a pedepsit ºi am
cãzut în robie,  nu este ocupat, aºteptãm pe fiul lui David
– oricare ar fi el -, sã-ºi intre în drepturi, sã ne adune din
nou laolaltã  ºi sã readucã regatul sãu la slava de
odinioarã. „Fiul lui David”  este, prin urmare,  o abstracþie
care respectã o singurã condiþie: sã fie urmaºul regelui
David. Isus presupune cã Hristos este fiul lui Dumnezeu.
Dar Dumnezeu se referã ca la fiul sãu doar la Solomon –
care rãmâne om. Acesta se gândeºte, de altfel, 5,5: „sã

zidesc casã numelui Domnului Dumnezeului meu, dupã
cum a grãit Domnul cãtre tatãl meu David, zicând: Fiul
tãu, pe care eu îl voi pune în locul tãu pe tron, acela va
zidi casã numelui meu.”  Ceea ce a ºi fãcut.

Nimeni dintre oameni nu poate face trecerea de la fiul
lui David la Fiul lui Dumnezeu sprijinindu-se numai pe
textele biblice!

În loc de concluzie, voi mai spune cã identificarea fiului
lui David cu Hristos  Fiul lui Dumnezeu, cum  pretinde
Isus, este o imposibilitate în contextul citat: Dumnezeu îl
ajutã rãpunându-i duºmanii; dar el însuºi nu avea aceeaºi
putere divinã – dacã era Domn ?; ºi dacã era Domn ca
Fiu al lui Dumnezeu, ce duºmani sã fi avut ?

6. Isus ºi Sfânta Scripturã

Textul Vechiului Testament este vãzut ca o reþetã
infailibilã  pentru atingerea  obiectivelor Proiectului.  Aici
e problema fundamentalã a lui Isus.  El este prezent  în
cuvintele  Evangheliei  ca ºi cum ar fi fost deja acceptat
de Dumnezeu Tatãl ca Fiu; altfel spus: cã identitatea care
fundeazã rolul Isus Hristos ar fi realã în împãrãþia cerului.
Dar acest lucru nu se petrecuse  încã, iar pentru
producerea lui Isus adoptã strategia revoluþionarã numitã
Asaltul cerului.  Când intrã în lume, Isus are  numai un
Proiect ºi o strategie de urmat pentru a  cuceri  toate
instanþele de legitimare  ale identitãþii sale supraumane.

De ce avea nevoie  ºi evanghelistul ca Isus  Hristos sã
se identifice în scrierile Vechiului Testament, adicã ale lui
Iahve, Dumnezeul evreilor ?

Întrucât  Hristos  Fiul lui Dumnezeu se întrupeazã într-
un om – Isus -, ce aparþine unui anumit neam – evreu -,
care are o anume credinþã. El creºte în acest mediu socio-
cultural ºi istoric determinat.  În al doilea rând,  el  avea o
misiune printre oameni, care putea fi îndeplinitã numai
aºezatã pe acest fundament, formulat astfel:  Isus Hristos
Fiul lui Dumnezeu  este  în mãsura în care Dumnezeu
Tatãl se îngrijeºte de oameni – de toþi ºi de fiecare în
parte. Iar logica gândirii lui Dumnezeu  privindu-i pe oameni
se  afla în Vechiul Testament.

Sfânta Scripturã este ºi un  ghid al împãrãþiei cerului,
cu instrucþiuni  de utilizare pentru fii omului.  De aceea,
asaltul cerului trebuia  diriguit  respectându-i întru totul
litera ºi spiritul. Prin urmare, cel care încearcã sã
cucereascã  împãrãþia lui Dumnezeu trebuie sã fie un
specialist neîntrecut în lectura Sfintei Scripturi

Acesta era, la esenieni,  Învãþãtorul dreptãþii, pe care
ºi Isus îl urmeazã.

ªi nu era vorba de o lecturã obiºnuitã,  de  simplã
cunoaºtere – ca a unui  cãrturar, de exemplu -, ci de o
lecturã, aºa-zicând, cu tendinþã, a unui explorator mânat
de aspiraþia de   a descoperi, cuceri ºi locui o lume nouã.
Pentru Isus, împãrãþia cerurilor nu era o lume despre care
aflã din Biblie ºi la care  viseazã doar, ca la ceva intangibil.

Ceea ce  ºtie ºi  face  Isus, ca diferenþã specificã în
raport cu toþi ceilalþi „înþelepþi ºi pricepuþi”, „toate”, le-a
primit  direct de la Dumnezeu Tatãl în copilãrie ºi nu le-a
învãþat de la un cãrturar adult.

Dar din acestea toate nu ajunsese,  pânã  la el,  nimic
la cunoºtinþa omului ? Nici mãcar în vestiri ?

Ba da, cum sã nu ! Dar  evangheliºtii îl fac pe Isus,
fãrã sã-ºi de-a seama, sau  pur ºi simplu din nevoia de a-
l prezenta ca fiind deja  Fiu al lui Dumnezeu, sã  uite de
profetul aflat în spatele vestirilor, ºi, în general, de
contribuþia omului la opera de edificare umanã a lui
Dumnezeu ! Domnul nu poate face nimic pentru om fãrã
om – ºi cazul lui Isus este  exemplar. Încã înainte de a
lua cunoºtinþã de scrierile sfinte, Isus deþinea  toatã
puterea  ºi calitãþile spirituale. Lectura lor o va realiza, în
consecinþã,  dintr-un punct de vedere propriu,  situat  pe
aceastã platformã a priori. Astfel cã, ceea ce el va descifra
în textele biblice, se va deosebi  într-o mãsurã mai mare
sau mai micã  de orice altã interpretare umanã. La Isus
înþelesul din carte se întâlneºte cu înþelesurile din sine
însuºi sãdite de Dumnezeu. Altfel spus: ceea ce
Dumnezeu a vestit prin gura profeþilor este adus, în mintea
ºi inima lectorului  Isus,  faþã în faþã cu ceea ce Dumnezeu
a binevoit sã-i dãruiascã  numai lui ca om ales.

Ce rol va juca în aceastã  confruntare  convingerea
lectorului cã este Fiul lui Dumnezeu ?

El citeºte  cuvintele vestirilor  ca însemne  umane ale
voinþei Tatãlui sãu ºi vrea sã se regãseascã în ele ca Fiu
al Sãu. (...)

(urmare în numãrul viitor)
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„Muscelenii” la
ei acasã

Lansare de carte, Titi Damian, Muscelu-
Cãrãmãneºti, 17 august 2014

Drumul pe Valea Buzãului e o splendoare. În maºina condusã
de Vasile Iordache, împreunã cu Gheorghe Dobre, ne bucurãm toþi
trei de priveliºtea care ne umple sufletele, în drumul spre localitatea
natalã a scriitorului Titi Damian care lanseazã trilogia „Muscelenii”
chiar în satul din care s-a inspirat: Muscelu-Cãrãmãneºti, comuna
Colþi. Oprim la Muzeul chihlimbarului (aveam sã aflãm mai târziu
cã acest chihlimbar de Colþi e recunoscut ca cel mai valoros din
lume) unde – surprizã! – ne aºtepta domnul Ciutacu, pasionatul
colecþionar din Colilia. Drumul începe sã se îngusteze, sã urce din
ce în ce mai mult, sã devinã mai greu ºi, colac peste pupãzã, mai
începe ºi ploaia. Mã bucur cã nu sunt eu ºoferul. Peisajul devine
din ce în ce mai sãlbatic, mai nu-ºtiu-cum ºi parcã în aer plutea un
sentiment de irealitate. Se zãresc case doar din loc în loc ºi mi se
pare cã am pãtruns într-o zonã fantasticã.

Ajungem cu bine, fãrã sã cãlcãm nicio gâscã (stãteau în drum,
semn cã vehiculele motorizate nu prea circulã des pe acolo) ºi
oprim în faþa a ceea ce fusese cândva Cãminul Cultural, o ruinã,
dar având farmecul ºi parfumul sãu. Dupã ce am pãtruns în incintã,
senzaþia de aruncare înapoi în timp s-a accentuat. Alt timp, altã
lume. Noroc cu cei care ne-au întâmpinat cu o deosebitã cãldurã,
aducându-ne la realitate, autorul însuºi ºi neobosita doamnã Vicky
(cum o alintã soþul domniei sale pe Victoria Damian).  Cunoaºtem
lume, schimbãm impresii, aºteptãm ceilalþi oaspeþi. Ies afarã sã-mi
exercit viciul fumigen ºi, privind la ploaia duºmãnoasã, mã gândesc
ce grea trebuie sã fie viaþa oamenilor de aici. ªi ce influenþe la nivel
comportamental are asupra localnicilor. De bunã seamã, îi face
mai fermi, mai încãpãþânaþi în rezolvarea problemelor ºi poate mai
generoºi (în condiþii vitrege de existenþã, e musai ca oamenii sã se
ajute unii pe alþii ca sã poatã spravieþui). Privind la munþi ºi la apa
scurgându-se  pe ºleauri, îmi vine în minte scena mea preferatã
din toatã trilogia, cea din „Umbra” (vol II), cu mama cãrându-ºi
copilul la examen, trecând prin toate vitregiile sorþii ºi nedându-se
înapoi de la nimic, pentru ca „sã-i fie copilul c-o treaptã mai domn”.
Nu sunt un specialist, dar sunt un cititor avizat la care literatura
trece mai întâi prin suflet ºi abia apoi prin minte, dar fãrã a o supune
„disecþiilor” profesioniste ale celor care nu-i mai lasã nicio urmã de
emoþie sau de mister, ºi cred cã dacã Titi Damian ar fi scris numai
acele pagini de o frumuseþe rarã, tot ar fi fost de ajuns sã rãmânã
un reper în literaturã.

O maºinã opreºte, un geam se lasã ºi prin el se iþeºte capul
scriitorului Aurel Anghel. „Aici e?” „Aici e!” Nici el n-a întrebat ce, nici
eu n-am spus. „ªi eu unde opresc?” „Colo-n deal.” „ªi dacã mã-
nfund?” Ridic din umeri, nu-i problema mea. ªi-apoi e bãrbat, sã se
descurce! S-a descurcat. Apare dupã un timp, nu singur, ci cu vioara.
Nu ºtiam cã are ºi astfel de talente. Am aflat ceva mai târziu când
ne-a delectat cu câteva melodii, impreunã cu profesorul Ion Ene.

Dupã un timp, apare ºi Tudor Cicu, plouat, ºi la propriu ºi la
figurat. „Am cãzut într-o râpã. Noroc cu patru haidamaci care m-au
scos, cu tot cu maºinã.” Mai cade omul, deh! Încet, încet, încep sã
se adune. Nu cred cã la Slobozia am vãzut atâta lume la o lansare
de carte. Prieteni, cunoscuþi, localnici, curioºi, intelectuali, þãrani,
de toate felurile. Moºuleþi cu pãlãria în mânã ºi bãbuþe cu bãsmãluþa
pe cap, brãzdaþi de vreme ºi de greutãþi, apropiindu-se sfios, pe
care i-am vãzut apoi cumpãrând cãrþi pentru nepoþii lor. Ce palmã
peste ochii unora care se cred intelectuali ºi care, de multe ori, se
duc la lansãri pentru piºcoturi ºi tãria de rigoare sau care, sãtui de
piºcoturi ºi de-atâta literaturã (!) nici mãcar nu se duc! Oamenii
aceia ºi-au lãsat pe bãtãturã porcul, caprele, vaca ºi nelipistele
treburi care nu se terminã niciodatã, ºi au venit la cãminul cultural
sã fie alãturi de unul de-al lor, ajuns domn la oraº ºi scriitor. Dar
poate asta nu-i întâmplãtor, la prezidiu, încadrându-l pe autor, se
aflau preotul ºi primarul satului, adicã autoritatea moralã ºi cea
administrativã, primii care trebuie sã dea exemplu „turmei” pe care
o conduc. ªi nu s-au arãtat numai de faþadã, cã acolo nu era nici
televiziune, nici alte „foruri”, ºi au stat pânã la sfârºit. Despre pãrintele,
domnul Damian ne spune cã vine de la mai mulþi kilometri sã
slujeascã ºi în satul lor. Cã uneori l-a gãsit la slujbã cu trei inºi. ªi
vine, vine mereu, urcã dealuri, coboarã vãi, se nãmoleºte, dar
slujba tot o þine. Domnul primar a ajutat cu ce-a putut la desfãºurarea
evenimentului. În rest, a stat cuminte, a zâmbit ºi nu ºi-a fãcut
campanie electoralã. Pãrintele a luat cuvântul ºi a oferit tuturor câte
o iconiþã cu Sfântul Mare Mucenic Haralambie, al doilea hram al
bisericii.

Domnul Damian a vorbit foarte frumos despre musceleni care
au fost martori ºi au pãstrat în memoria colectivã martiriul lui Sava
Gotul, aceasta regãsindu-se ºi în toponimie (Vârful Goþilor, Vârful
Goºii, Malu’ Goºii, Podu’ Goºii, Lacul Goºii). Toþi invitaþii au fost
prezentaþi, iar cei care au dorit, destul de mulþi, au spus câteva
gânduri despre carte sau despre autor. Domnia sa ne spune cã
banii strânºi din vânzarea cãrþilor îi va folosi într-un efort comun cu
biserica pentru a ridica un monument al eroilor din localitate. Frumos
gest! Aproape de final a sosit ºi Florin Ciocea, cu cizmele pânã la
gât, deºi plecase de acasã de trei zile. Dar el n-a pierdut vremea,
împreunã cu tovarãºii de drumeþii s-a bucurat de frumuseþile patriei.
ªi chiar dacã l-a plouat în cort, tot cu gura pânã la urechi era.
Optimistul incurabil.

Un personaj pitoresc ne-a încântat peste poate: nea Ion al lui
Niculai al Linii. Apropiind 80 de ani, nea Ion a venit ºi el, cã doar era

vedetã. O vedetã mai cu cântec aºa. Domnul Damian a folosit în
carte (ºi) nume reale, nu doar ale celor duºi la Domnul, ci ºi al celor
care mai trãiesc. Mare curaj ºi mare noroc pe dumnealui cã a
scãpat netãvãlit! Riscurile meseriei, deh! Nea Ion s-a supãrat foc ºi
parã pe autor ºi, pe chestia asta, au stat vreo doi ani certaþi, dupã
ce a citit cartea. Cã cicã n-o fost el sub fag ºi ce l-a pus pe el acolo-
n carte sã râzã toatã lumea de el ºi de Riþa lui, va sã zicã sã-i
numere toþi ãia miºcãrile de piston pe sub fusta coanii Riþa (mie îmi
va spune cã n-a zis el aºa. ªtiiiu!). Cã el îºi exercita misiunea de
bãrbat în ºi pe lângã casa lui, necum sub fagul acela, în vãzul
tuturor animalelor pãdurii ºi ale ºturlubaticilor de copchii cãtãraþi în
pom. Cã el e om serios, nu d-ãla. Dar, între timp, ce s-a gândit nea
Ion: cã Riþa lui s-a dus, în curând s-o duce ºi el, dar or sã trãiascã în
paginile cãrþii. Vezi, bre, nea Ioane, cum stã treaba cu nemurirea?
La ce te-ai supãrat degeaba? Acum, s-au împãcat, ba încã pare
cã-i convine de minune postura de vedetã cu care se pozeazã
toatã lumea. C-o fi fost el, cã n-o fi fost el (da’ Riþa o fi fost?), pânã la
urmã ce mai conteazã? E vedetã, e! Sper sã nu se supere ºi pe
mine nea Ion. Eu am scris ce-am auzit... de la alþii.

La final, muzicã, autografele autorului ºi masa. Din pãcate,
vremea ploioasã nu ne-a permis programatele plimbãri în zona
superbã. Semn cã poate mai venim, când va lansa „Ruina”, a IV-a
parte, încã în lucru. Domnul Damian, înconjurat de consãtence, e
tras la rãspundere de una dintre ele, cum cã treaba aceea (n-am
fost pe fazã sã aflu care) nu s-a petrecut chiar aºa. Asta e! Oamenii
nu se pot obiºnui cu ideea cã scriitorii mai ºi inventeazã. Dar, ce-i
drept, aici e o chestiune mai delicatã, fiind vorba de oameni ºi
locuri reale. Nu-i „specialitatea” mea, nu mã bag. ªi, pânã la urmã,
poate oamenii s-au consolat cu ideea lansatã de Gheorghe Dobre:
„Satul fãrã povestitor nu existã. Bucuraþi-vã cã aveþi povestitor, adicã
existaþi, fericiþilor!”

Pe drumul de întoarcere, mã stãpâneºte aceeaºi senzaþie de
ireal. Mi se pare ba cã am fost într-o carte, ba într-un film, ba într-un
vis. Vorba lui Aurel Anghel, la venire: „E vis sau e adevãrat?” Adevãrat
sau vis frumos, am rãmas cu o impresie puternicã ºi un sentiment
de profundã admiraþie pentru musceleni, pentru toþi cei prezenþi
acolo, veniþi mai de aproape sau de departe ºi, bineînþeles, pentru
scriitorul Titi Damian care „a dat o nouã viaþã” locurilor sale natale,
introducându-le în literatura românã contemporanã ºi care,
probabil, va rãzbi peste timp. Mã încearcã ºi un sentiment de tristeþe
la gândul cã peste un timp (fie el destul de îndelungat) aceºti þãrani
români autentici care au rãzbit prin atâtea greutãþi ºi care au dat
sens existenþei noastre ca neam vor dispãrea rând pe rând. Ne-
am boierit cu toþii, ne-am orãºenizat, ne-am super-civilizat, dar
undeva în noi, se întorc niºte lacrimi în inimã, lacrimi care sapã
ºanþuri adânci precum cele lãsate de ploi pe drumurile bãtãtorite
de þarã. Ne e dor ºi ne va fi din ce în ce mai dor de locuri, de lucruri,
de oameni care dispar, luând cu ei toatã frumuseþea ºi amintirea
satului nostru ºi a uliþelor copilãriei. Nu pot decât sã adresez ºi eu
îndemnul poetului Adrian Pãunescu în versurile pe care le dedic
cu drag muscelenilor pe care i-am cunoscut: „Þãran român, Mãria
Ta,/ sã nu laºi câmpul tãu sã moarã!”

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 21 august 2014

(continuare din numãrul trecut)
- Se creeazã niºte legãturi sufleteºti speciale între dirijor,

orchestrã ºi solist, care potenþeazã la maximum mesajul
artistic al cântecului. Când aceste legãturi existã, poþi atinge
frumuseþea artei. Cu ce dirijor aþi avut astfel de legãturi
speciale?

Într-o orchestrã, instrumentistul ºi solistul cântã dupã partiturã,
dar cum le dicteazã dirijorul! Dirijorul e cel mai important. M-am
înþeles bine cu toatã lumea, am cântat cu dirijori celebri, dar cel
mai apropiat sufleteºte de mine a fost Niþu Albeºteanu, dirijor
foarte mulþi ani la orchestra „Bãrãganul” din Slobozia, mai târziu
devenitã „Doina Bãrãganului”. A fost ºi un violonist de excepþie,
dar ºi un om ºi un pãrinte extraordinar, care a format generaþii
întregi de instrumentiºti valoroºi. Spre sfârºitul vieþii instruia o
formaþie de tineri instrumentiºti la Liceul de Artã „Ionel Perlea”
din Slobozia. Cu o searã înainte de a trece la cele veºnice eram
la el acasã. Erau Sãrbãtorile de iarnã. A venit un grup de
colindãtori ºi i-a auzit cântând pe scara blocului „O, ce veste
minunatã”. A început sã plângã ºi mi-a spus cã sunt copiii lui de
la liceu. I-a cunoscut dupã voci! I-a chemat în casã, n-o sã uit
asta niciodatã, copiii cântau colindul ºi el, cu lacrimi în ochi, îi
dirija! Dupã ce au terminat de cântat le-a zis: „Eu nu mai pot veni
la voi. Învãþaþi, fiþi studioºi! ªi nu uitaþi sã fiþi oameni!” Dumnezeu
sã-l aibã în pazã, pentru cã a fost un om extraordinar.

Am venit la Slobozia în 1976, când orchestra „Bãrãganul”
avea în jur de douãzeci de instrumentiºti. Cu ei am colaborat
foarte bine.

-Visurile copilului Nicolae Rotaru de a cunoaºte marii
cântãreþi ai vremii ºi de a cânta alãturi de ei  s-au împlinit.

Nicolae Rotaru: „Cum
pãsãrile nu pot trãi fãrã
libertatea datã de înaltul

cerului, aºa nici eu nu pot
trãi fãrã muzicã!”(III)

Daþi-ne câteva nume de cântãreþi celebri cu care aþi fost
coleg de scenã?

Gândiþi-vã ºi dumneavoastrã: cânt de peste patruzeci de ani!
Am cântat alãturi de Maria Lãtãreþu, Ioana Radu, Ion Luican,
Ion Radu, Dan Moisescu, Alexandru Grozuþã, Emil Gavriº,
Dumitru Irimescu, Elena Cuzuioc, naºa mea de cununie. ªi mulþi,
mulþi alþii. Cu Ion Luican am cântat prima datã pe un 8 martie la
un azil de bãtrâni, unde erau foarte multe doamne în vârstã. L-
au ascultat cu lacrimi în ochi.

- Aþi dat spectacole în foarte multe þãri ale lumii. Aveþi o
amintire mai ciudatã din aceste turnee?

Am cutreierat lumea ºi am cântat folclor din Bãrãgan din Egipt
pânã în S.U.A. Sã vã povestesc câte ceva din vizita în S.U.A. În
1977 am ajuns pentru prima datã acolo, am stat douã sãptãmâni
ºi am cântat chiar ºi la sediul ONU din New York. În delegaþie
era ºi Nicu Ceauºescu, împreunã cu suita. Noi le ziceam
camarilã, cã asta erau, le ziceam “poeþi”, dar erau securiºti grei.
Nu e legendã, lui Nicu îi plãceau cazinourile, jocurile de noroc.
ªi mergea ºi juca de câte ori avea ocazia. Cu noi s-a purtat
frumos, chiar dacã-l ºtiam de poamã rea.

- Ce înseamnã pentru Nicolae Rotaru muzica popularã?
Pare o întrebare banalã, de rutinã, dar nu e. Chiar vreau sã
ºtiu de la omul sincer, de la artistul Nicolae Rotaru, ce
înseamnã pentru el muzica popularã româneascã?

Muzica popularã înseamnã, pentru mine, viaþã! Cu bucurii ºi
tristeþi, cu vise! Dacã m-aº mai naºte odatã, la fel aº face.
Înaintaºii mei culturali au murit sãraci din punct de vedere
material, dar au rãmas în posteritate pentru cã au lãsat niºte
nestemate, cântece care au devenit nemuritoare pentru folclorul
românesc. Ei nu au fãcut nici o concesie, nu ºi-au scãzut valoarea
pentru nimic în lume, aºa cum se întâmplã acum. E trist ce se
întâmplã. Nu mi-aº alege altã cale, niciodatã. Am cântat din
dragoste pentru semenii mei. Cel mai frumos lucru pe lumea
aceasta e sã bucuri pe cineva. Când vezi în privirile oamenilor
bucurie, fericire, ce poþi sã-þi mai doreºti? Cum pãsãrile nu pot
trãi fãrã libertatea datã de înaltul cerului, aºa nici eu nu pot trãi
fãrã muzicã!

Scena a fost, sã zic aºa, altarul vieþii mele! De mic mi-a plãcut
sã cânt ºi mã bucur cã, de-a lungul timpului, am reuºit sã conving,
prin ceea ce am fãcut, cã merit respect, cã merit consideraþie.
Ce sã-þi mai doreºti, când le capeþi cinstit, muncind? Sunt bogat!
Sunt un artist important al Bãrãganului, sunt cântãreþul Nicolae
Rotaru! Pentru mine, alãturi de cei doi copii ai mei ºi de cei doi
nepoþi pe care mi i-au dãruit, sunt cele mai importante lucruri pe
lumea aceasta. Sunt un om fericit!

-Ce înseamnã Ansamblul „Doina Bãrãganului” pentru
Nicolae Rotaru?

Aº putea sã rãspund din cealaltã direcþie: Ansamblul „Doina
Bãrãganului” înseamnã ceea ce înseamnã ºi Nicolae Rotaru
pentru Ansamblul „Doina Bãrãganului”. Cineva, important pentru
mine, într-o împrejurare, spunea cã Nicolae Rotaru e nucleul în
jurul cãruia a apãrut ºi a crescut acest ansamblu. În anul 2000,
vedeþi, începeam un nou secol ºi un nou mileniu, când m-am
angajat la Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, domnul Obrejan
mi-a fãcut propunerea sã creãm împreunã osatura unui nou
ansamblu folcloric, ce poate face istorie. Anticipez: am fãcut
istorie! Dupã ce am fost angajat eu, au fost primiþi ºi membrii
orchestrei. Eram, din acel moment, profesioniºti, aveam obligaþia
de a întoarce încrederea acordatã de comunitate, trebuia sã
continuãm, sã reluãm firul de unde fusese întrerupt. Pentru cã
ansamblul folcloric a avut o perioadã când nu a funcþionat, chiar
dacã nu a fost desfiinþat. În jurul nostru au apãrut ºi echipele de
dansatori. Dansatorii sunt amatori, sunt copii. Ne bucurã cã vin
cu plãcere ºi participã la viaþa ansamblului. E spre binele lor,
pentru viitorul lor artistic, ei ducând mai departe ºi transmiþând
altora ce au învãþat aici. Þin foarte mult la Ansamblul Folcloric
„Doina Bãrãganului” ºi cred cã ne-am completat perfect. Am
cãutat sã reprezentãm cu cinste tricolorul, pentru cã noi, când
ieºim în alte þãri, reprezentãm România, reprezentând folclorul
din Muntenia. „Doina Bãrãganului” e un nume de referinþã
pentru folclorul de la câmpie. Mã mândresc cu membrii sãi ºi cu
faptul cã am ºi eu un loc important în istoria ansamblului.

- Sunteþi un artist ajuns la maturitate. Aveþi planuri de viitor,
acum, la sfârºit de an 2013?

Se sfârºeºte un an ºi incepe altul. Lumea o ia de la capãt, în
fiecare an, de milenii. De aceea e frumoasã lumea. Sunt, cum
spuneþi, un artist ajuns la maturitate. Mã confirmã anii mei de
muncã, ce-am lãsat în urmã. ªi-mi mai dau dreptate ºi tâmplele
mele, care au început sã albeascã. Am planuri de viitor, multe,
dar sã vedem câte mai putem face. Aº sã revin pe scenã, dacã
se poate. Cum îmi doresc sã respir, aºa îmi doresc sã revin pe
scenã! Dacã n-o sã pot sã mai cânt, tot nu renunþ! Vreau sã fiu
util în continuare ºi sã încerc sã formez copii cu înclinaþii spre
folclor, spre muzica popularã. Se apropie ºi vârsta de pensionare
ºi mi-aº dori ca, pe lângã instituþia culturalã unde am muncit
atâta amar de vreme, sã formez un cerc de folclor, unde tinerii,
copiii, sã vinã sã descopere ce înseamnã un cântec, un text
popular, cum se interpreteazã un cântec. Ce-am fãcut pânã
acum, vreau sã fac în continuare, chiar ºi în altã formã. Nu vreau
sã stau degeaba! Aº putea sã înfiinþez un grup vocal ºi sã lucrez
cu el. Aº putea sã fac ºi vreau sã fac multe.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
(martie-noiembrie 2013)

A consemnat Gheorghe DOBRE
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(urmare din pag. 1)
În continuare, reproduc cele consemnate, atunci, în

jurnalul meu:

„Radu vine ºi îmi spune sã ne grãbim, pentru cã suntem
aºteptaþi. Mã introduce în biroul domnului Coposu,
spunându-i cã eu sunt «bãiatul» de la Magazin istoric. Mã
invitã sã iau loc ºi-l roagã pe Radu:  «Dragã, vezi poate
ne aduce ºi nouã cineva o cafea…».  Laudã revista, pe
care o citeºte cu interes. «De-a lungul anilor ai publicat
numeroase articole ºi documente interesante…».
Mulumesc pentru aprecieri. Îºi aprinde o þigare ºi trage
cu nesaþ.

– Bine, sã lãsãm asta, cu ce vã  pot ajuta ?
O doamnã intrã tiptil ºi ne aduce ceºtile cu cafea. Îmi

cer permisiunea sã-mi aprind o þigare ºi, dupã ce obþin
acceptul, scot din buzunar pachetul de BT.

– Ai rãmas fidel CAER-lui, îmi spune zâmbind, nu doriþi
una din astea imperialiste?, sunt la fel de dãunãtoare (Îmi
întinde peste birou pachetul de Kent), astea mãcar sunt
mai lungi…

Vedem fotografiile ºi îmi identificã câteva personae. Îi
mulþumesc, spunându-i cã dacã nici dânsul… Mã
întrerupe:

–Dragã, m-ai întors în timp… Din 1937 ºi pânã în 1947,
îmi spune cu un ton nostalgic, nu m-am dezlipit de lângã
Maniu; ºtiu  tot ce s-a întâmplat. Am un jurnal de-atunci
cu notaþii criptice, dar numai eu aº putea sã îl descifrez.
Mi-ar trebui o lunã-douã sã dictez unei dactilografe; e
foarte interesant… Am avut o arhivã bogatã, dar mi-a fost
confiscatã de Securitate în timpul descinderilor repetate…

Îmi  manifest mirarea cã a reuºit sã salveze un astfel
de document.

– Am vorbit cu Virgil Mãgureanu sã-mi dea înapoi ce
mi-au luat; mi-a trimis o adresã în care îmi spune cã totul
s-a distrus. Eu nu prea cred. Îl cunosc bine pe profesorul
Ioan Scurtu, directotul Arhivelor Statului, ºi-am sã încerc
sã vãd dacã n-or fi pe la el unele documente, cãci cei de
la S.R.I. spun cã au dat ºi acolo câte ceva din arhiva
fostei securitãþi.

– Îl cunosc bine pe profesorul Scurtu, am fost colegi
de facultate ºi colaborãm de mulþi ani; dacã ar fi existat
asemenea documente, le-ar fi semnalat, mai ales cã el,
cum bine ºtii, este autorul unei interesante monografii
închinate Partidului Naþional-Þãrãnesc, cu care a ºi obþinut
titlul de doctor în istorie. În orice caz, încercarea moarte
n-are…

Sãrim de la una la alta, discuþia e antrenantã, fumeazã
þigare dupã þigare. Timpul preseazã, uºa se deschide des,
fiind solicitat de mai multe personae care aºteaptã pe
hol. Nu e deloc încântat:

– Sã aºtepte, domnule, sau sã vinã altã datã dacã n-au
timp sã aºtepte. Apoi cãtre mine: tot felul de inºi care vor
sã se afle-n treabã…

Îi spun cã am citit cu mare interes jurnalul lui Hudiþã,
publicat de curând de ginerele sãu, istoricul Dan Berindei,
ºi mi s-a pãrut cã îºi cam exagereazã rolul pe care l-a
avut în cadrul partidului. Ba, mai dã naºtere ºi unor
inadvertenþe, fiind infirmat de alte izvoare. De pildã,
prezentarea fãcutã de el momentului 23 august1944
conþine unele confuzii supãrãtoare…

– Dragã, memoria mai joacã ºi feste din când în când…
Nu ºtiu cum va reacþiona, dar mã grãbesc sã-i amintesc

momentul în care l-am vãzut prima datã:
– Am fost prezent, în ziua de 18 decembrie 1981, la

ºedina aceea de la ADIRI consacratã evenimentelor de
la 23 august 1944. Am fost sincer emoþionat ascultându-
vã ºi, întors acasã, am notat totul în jurnalul meu. Am
extras un pasaj pe care vi-l pot citi, dacã doriþi…

– Bine, v-ascult, vãd cã v-aþi fãcut bine temele…
Citesc rar ºi apãsat: «Când Coposu a luat cuvântul, a

fãcut o serie de precizãri ºi nuanþãri interesante pe
marginea comunicãrii lui Florin Constantiniu. În ciuda anilor
de puºcãrie pe care i-a fãcut, se menþine foarte bine.
Rãmân stupefiat când spune:

– Domnilor, înainte de toate, vreau sã vã spun cã sunt
în dezacord cu dvs. ªi teza oficialã. Pentru mine, 23
august 1944 a fost ºi rãmâne o loviturã de stat. Tot ce
spuneþi dvs. – insurecþie, revoluþie etc. – e o simplã poezie.
Sã nu credeþi acuma cã eu am sã ies în stradã sã spun
acest lucru; nu, atâta minte am ºi eu. Dar aici, unde sunt

„DRAGÃ, M-AI ÎNTORS ÎN TIMP…“
adunaþi atâþia specialiºti, oameni interesaþi sã afle
adevãrul, e pãcat sã nu ne spunem gândul corect ºi cinstit.
Pânã în ziua de 26 august, eu n-am vãzut ºi n-am auzit
ca un civil sã fi tras cu puºca. Ce revoluþie? Sã fim serioºi.
Pe mine m-a chemat Dãmãceanu mai târziu ºi mi-a dat
6.000 de pistoale, ca sã le impart la oameni. Am distribuit
câte 1.500 pentru fiecare dintre cele patru partide din
Blocul Naþional Democrat… ».

Îºi aprinde o nouã þigare, dupã care comenteazã:
– Fiindcã mi-ai adus aminte; numai un neghiob poate

crede cã poþi face o revoluþie cu 6.000 de pistoale, mai
ales atunci, când Bucureºtii erau supravegheaþi de o
puternicã garnizoanã germanã staþionatã în pãdurea
Bãneasa; a ºi reacþionat extrem de violent, în dimineaþa
de 24 august, încercând sã ocupe Capitala ºi sã-l
elibereze pe mareºalul Antonescu. Elementul fundamental
al reuºitei a fost reacþia corpului de comandã al armatei
române, care a rãspuns fãrã ezitare apelului Maiestãþii
Sale Regelui. Pe acest element s-a bazat întreaga acþiune
pregãtitã ºi pusã la cale de rege ºi sfetnicii sãi, în
colaborare cu ºefii principalelor partide din opoziþie…

– Ai cunoscut o mulþime de oameni în acele împrejurãri;
ce impresie v-au fãcut comuniºtii?

– Pãtrãºcanu, om ºcolit ºi inteligent, se detaºa prin
comportarea sa… Gheorghiu-Dej, la rândul sãu, era un
adversar redutabil; spun adversar, pentru cã l-am cunoscut
dupã lovitura de stat, în perioada când, vãzându-ºi sacii
în cãruþã, cum zice românul, uitase repede vechii aliaþi
ºi, în bãtãlia pentru acapararea puterii, fãcea tot ce-i stãtea
la-ndemânã spre a-i înlãtura...

– El a evadat din Lagãrul de la Târgu Jiu ºi a sosit în
Bucureºti abia în ziua de 28 august…

– Da, dar a preluat din mers întreaga operã de uzurpare
a puterii ºi sovietizare a României; unii folosesc termenul
de comunizare, dar cred cã e mai corect sã spunem
sovietizare, e mai complet ºi nu exclude comunizarea…
ªtii ce a însemnat acest lucru… Lui, ca ºi altor comuniºti
internaþi la Târgu Jiu, Leoveanu, comandantul lagãrului,
le-a asigurat acelaº regim ca ºi celorlalþi internaþi, pentru
cã în lagãrul acela se aflau ºi reprezentanþi ai altor
partide… Dar sã lãsãm  trecutul, prezentul trebuie sã ne
preocupe acum. Sunt atâtea lucruri de fãcut…

– Cum calificaþi atitudinea U.D.M.R. ºi a lui L. Tokes?
Colaborarea partidului dumneavoastrã cu ei apare în ochii
multora ca o o pãrãsire a principiilor lui Maniu ºi ale marilor
ardeleni: Bãrnuþiu, Avram Iancu ºi memorandiºtii de al
sfârºitul veacului XIX; poziþia P.N.Þ.C.D. trebuie sã fie
mai fermã în aceastã problemã…

Întrebarea a venit cam pe neaºteptate. Dupã un minut
de tãcere, continuã puin cam ezitant:

– Ei, dragã, Tokes ãsta-i curentul extremist,
destabilizator de la ei. În U.D.M.R. sunt însã mai multe
orientãri. Dar e bine cã face ce face, pentru cã ne dã ºi
nouã posibilitatea sã ne delimitãm…

– Pãrerea mea, dacã îmi îngãduiþi...
–Mã intereseazã orice opinie, eu am fost obiºnuit sã

ascult oamenii...
– Cred cã ar trebui sã acordaþi mai multã atenþie

organului de presã al partidului, ultimele numere din
Dreptatea sunt dezamãgitoare...

– Daþi-mi un Carandino ºi ziarul va fi alteva, îmi zice
zâmbind...

Îi spun apoi cã între ultima declaraþie a lui Emil
Constantinescu ºi poziþia exprimatã de dânsul astãzi în
finalul conferinþei de presã în legãturã cu tratativele cu
P.D.S.R. pentru o viitoare formulã de gvern existã o
evidentã contradicþie.

– Aºa-i ºi nu e bine. Nu ºtiu ce se întâmplã, dar bãiatul
ãsta n-are experienþã, nici nu se pricepe… Nenorocirea e
cã a început sã-i placã ºi se bagã în faþã. El zice cã
vorbeºte în numele Convenþiei ºi cei din Convenþie nu
acceptã aºa ceva. Îmi pare rãu, mai ales cã eu l-am
chemat în primele rânduri; aº spune chiar cã
Constantinescu a fost o gãselniþã de-a mea…

– Poate mã înº el, dar opoziþia de azi, în ciuda
violenþelor de limbaj, mi se pare cam inconsistentã,
neconvingãtoare… O puzderie de partide ºi partiduþe…
Nici partidele mari nu mi se par încã pregãtite sã-ºi asume
responsabilitatea guvernãrii… Partidul Liberal e încã în
fierbere. Ce sã mai spun despre social-democraþii lui
Cunþescu…

– Pãcat, eu vedeam în liberali principalii noºtri aliaþi în
acþiunea de revigorare a climatului democratic din
România… Social-democraþii… Face o pauzã, dupã care
îmi spune zâmbind: mai întâi ar trebui sã existe… Lucrurile
sunt mult mai complicate ºi va trece multã vreme pânã
ce se va forma o nouã clasã politicã în þara asta… Pentru
o viaþã politicã nouã, e nenoie de oameni noi… Nu poþi
face politicã cu ochii la viitor, dar cu gândul la trecut…
Un trecut pe care mulþi îl urãsc, dupã care alþii tânjesc,
dar din care nimeni n-a învãþat mai nimic…

– Mã tem cã aveþi mare dreptate, domnule preºedinte.
Îmi spune cã ar dori sã publice la noi ceva despre

impactul autodizolvãrii Kominternului asupra raporturilor
dintre P.C.R. ºi Iuliu Maniu…

– Ar fi interesant. Eu am depistat ºi publicat o amplã
notã a Siguranþei pe aceastã temã. Informatorul, probabil
chiar unul din cercul apropiaþilor lui Maniu (Siguranþa, ºtii
bine, îºi infiltrase oameni în toate partidele) vorbea despre
faptul cã ºeful naþional-þãrãnist, adversar înverºunat al
comuniºtilor, la sfatul aliaþilor occidentali („faceþi ºi voi
ce am fãcut noi“, în sensul cã s-au aliat cu Stalin pentru
a-l înfrânge pe Hitler), ºi-a reconsiderat poziþia. De altfel,
comuniºtii primiserã ºi ei o astfel de indicaþie din partea
Moscovei...

– Interesant, mi-a scãpat; am sã rog pe cineva sã-mi
caute numãrul acela…

– E mai simplu dacã vine la mine la redacþie; vã ofer eu
câteva exemplare…

 Uºa se deschide din nou… Se ridicã nervos de pe
scaun ºi îmi întinde mâna:

– Poate ne mai vedem într-o zi, sã vorbim pe îndelete;
vã anunþ eu prin domnul Radu Vasile…”

Din pãcate, acea zi n-a mai venit…

Varã
Pe o asemenea cãldurã, întâmplãrile erau foarte

puþine. Pânã ºi gândul la o activitate cât de micã te
fãcea sã transpiri ºi sã-nlocuieºti rapid cantitatea
de apã pierdutã cu altã dozã mai mare ºi rece, de
fapt unica miºcare fãcutã cu plãcere. Seara,
binecuvântata searã, era aºteptatã cu pasiune, mai
abitir decât o femeie frumoasã, ºi-nchipuirile din
timpul zilei erau legate obligatoriu de lucruri
rãcoroase, umbroase, numai bune sã le pui pe
creºtet. Singura perioadã când Zero Grade Celsius
devine zeul cu nenumãraþi credincioºi. Bineînþeles,
e o religie la care se ajunge involuntar, þine puþin ºi
nu are urmãri decât în privinþa culorilor. Cea ma
nevinovatã dintre toate. Mai ales cã urmeazã
aproape imediat o perioadã egalã de negare
violentã, pusã în slujba ridicãrii alteia, la fel de
efemerã ºi ea.

Benzinãriile luau foc, asfaltul devenea o pastã din
care amatorii cu colivii goale culegeau tot felul de
pãsãrele nevinovate, râurile ºi bãlþile scãdeau
vertiginos, pãrãsindu-ºi indignate albiile, lãsând
mâlul uscat, în care gãseai peºti prea romantici ca
sã n-o pãþeascã, în formã de cuburi, cãrãmizi deja,
cu care se construiau case fabuloase, relativ
veºnice; pânã ºi râmele se duceau cu un metru, doi
mai în jos în pãmânt, punând la grele încercãri
pescarii din ce în ce mai puþini, care aveau nailoane
speciale ce nu se topeau aºa uºor ºi care pescari
se certau mai mult cu hârciogii deveniþi fioroºi pentru
cã erau deranjaþi din gãurile lor rãcoroase, decât cu
duzinele de râme care nu mai apãreau. În rezumat,
situaþia era deranjant de caldã.

Gândurile se deshidratau ºi ele la câteva secunde
de la naºtere. Au apãrut imediat capete bune pentru
comerþ ºi le-au bãgat în cutii închise ermetic, scriind
pe ele „Gând deschidratat, garantat patru luni, are
cutare sau cutare conþinut. Poate fi reactivat la
dorinþã adãugând puþin suc de lãmâie”.

Ieri mi-am cumpãrat ºi eu un gând deshidratat,
ce conþinea o dragoste cu care n-ai ce face, nici
mãcar în gârlã nu te puteai arunca pentru cã nu mai
era nici o gârlã. Suc de lãmâie am, dar prefer sã
aºtept toamna. În cele patru luni de garanþie e prins
ºi un sfârºit de septembrie. ªi eu mor dupã ultima
zi de septembrie. În fiecare an.

Gheorghe DOBRE
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În perioada 29 mai - 1 iunie 2014, municipiul Slobozia ºi
judeþul Ialomiþa au fost în sãrbãtoare. În organizarea Consiliului
Judeþean Ialomiþa, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa ºi Consiliului Local
Slobozia s-a desfãºurat cea de-a XVII-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Folclor „Floare de pe Bãrãgan“.

Evenimentul este una dintre cele mai importante
manifestãri culturale ialomiþene ºi naþionale, reprezentând
o sãrbãtoare, dar ºi un prilej al întâlnirii între popoare.

Sunetele muzicii, virtuozitatea dansurilor, culoarea
portului popular prezentat de participanþi au impresionat
publicul ialomiþean, cald ºi receptiv, fiecare ansamblu
încercând ºi reuºind cu prisosinþã sã aducã bogãþiile
spiritualitãþii folclorice a poporului pe care îl reprezintã.

Cele 13 localitãþi ialomiþene care au fost gazdele
festivalului din acest an au fost în sãrbãtoare în
urmãtoarea ordine: Feteºti, Fãcãeni, Munteni Buzãu,
Cãzãneºti, Slobozia, Sudiþi, Coºereni, Reviga, Vlãdeni,
Andrãºeºti, Gura Ialomiþei, Gârbovi ºi Þãndãrei. În acest
an 7 ansambluri folclorice din strãinãtate au rãspuns
invitaþiei organizatorilor: Olanda, Belgia, Turcia, Serbia,
Macedonia ºi Bulgaria (cu douã ansambluri, unul din
Silistra ºi unul din Razgrad). Folclorul ialomiþean ºi
românesc a fost reprezentat de ansamblul folcloric „Doina
Bãrãganului“ ºi alte grupuri folclorice, ansambluri ºi artiºti
amatori din localitãþile gazdã.

Prin evoluþii de excepþie ansamblurile oaspete au dat
posibilitatea spectatorilor  ialomiþeni sã cunoascã
îndeaproape folclorul acestor þãri, o adevãratã comoarã
pãstratã ºi transmisã din generaþie în generaþie.

Cele patru zile de festival au inclus în program
spectacole folclorice, întâlniri ale delegaþiilor grupurilor
din strãinãtate cu oficialitãþile judeþului, municipiului
Slobozia ºi localitãþilor gazdã, vizitarea obiectivelor
turistice ialomiþene.

La reuºita manifestãrii contribuie de fiecare datã si
Primãriile ºi Consiliile locale, Casele de culturã ºi
Cãminele culturale din judeþ, care la fiecare ediþie sunt
gazdele primitoare ale grupurilor vizitatoare. Alãturi de
ansamblurile folclorice din strãinãtate, pe scenele judeþului
evolueazã de fiecare datã soliºti vocali, grupuri vocale ºi
de dansuri, ansambluri artistice din judeþ, frumuseþea
folclorului ialomiþean ºi românesc fiind apreciatã la
adevãrata sa valoare de oaspeþii festivalului.

Participanþii la aceastã manifestare au ocazia, pe
parcursul festivalului, sã viziteze judeþul Ialomiþa cu
oraºele ºi comunele sale, cu atracþiile sale, dar ºi cu
ospitalitatea proverbialã a locuitorilor sãi.

Nimic nu ne defineºte mai bine pe harta spiritualã a
lumii ca folclorul, acest tezaur inestimabil de cântec, dans
ºi port popular. Cu niciun chip nu trebuie sã lãsãm sã fie
îngropat sub valuri de uitare. El face parte din însãºi fiinþa
noastrã naþionalã. Toate acestea ne îndeptãþesc ca anual
sã oferim ialomiþenilor prilejul unei întâlniri prieteneºti cu
mesagerii folclorului de pe alte meleaguri. Iar modul cel
mai potrivit de a îndeplini acest deziderat este Festivalul
Internaþional de Folclor „Floare de pe Bãrãgan“, cãruia îi
dorim cât mai multe ediþii de succes.

Ansambluri participante:
OLANDA: Ansamblul folcloric „AMERSFOORT”
BELGIA: Ansamblul folcloric „GELMELZWAAIERS”
TURCIA: Ansamblul folcloric „ZAFER”
SERBIA: Ansamblul folcloric „SAMOT”
MACEDONIA: Ansamblul folcloric „KOLE

NEDELKOVSKI”
BULGARIA: Ansamblul folcloric „SILISTRA” din Silistra
BULGARIA: Ansamblul folcloric „LUDOGORSKA

MLADOST” din Razgrad
ROMÂNIA: Ansamblul folcloric „DOINA

BÃRÃGANULUI“
Alþi participanþi: formaþii, grupuri, ansambluri folclorice

ºi artiºti amatori din judeþul Ialomiþa.

Festivalul Internaþional de

Folclor

„FLOARE DE PE
BÃRÃGAN“

Ediþia a XVII-a

29 mai – 1 iunie 2014

A trece sau a
nu trece

Aceasta e întrebarea. A trece sau a nu trece pe
culoarea roºie a semaforului.

Existã o uºurinþã în comportamentul multora, venitã
dintr-o mentalitate popularã, cum cã “totul este bine,

când se terminã cu bine” sau cã “dacã nu mi s-a întîmplat

pânã acum, nu mi se întîmplã nici de acum încolo “ori
“doar nu o sã mi se întîmple tocmai mie”. ªi totuºi,
inevitabilul se întîmplã, evenimentul nedorit nu s-ar
întîmpla dacã oricare dintre noi ar respecta întocmai
regula de a nu trece pe culoarea roºie.

Dar chestiunea nu þine numai de riscul pe care ºi-l
asumã oricine ignorã culoarea roºie a semaforului. Este
o chestiune de atitudine privind respectarea unei reguli,
în sens mai larg, respectarea legii.

Cândva, un studiu criminologic clasifica persoanele
privind respectul acestora faþã de lege, astfel: 25%
respectã legile din principiu, din respectul lor faþã de
lege, conºtientizând scopul ºi rolul legilor în realitatea
socialã; 50% respectã legile din teama urmãrilor atrase
de încãlcarea legii; 25% nu respectã niciodatã legile.

Evident cã s-a ajuns la o astfel de constatare, prin
interpretarea dinamicii fenomenelor antisociale pe baza
indicatorilor statistici.

Procentele menþionate sunt însã variabile, înregistrând
creºteri ori scãderi de la o perioadã la alta, privind o
categorie sau alta de delincvenþi.

Trist este cã, în prezent, creºte îngrijorãtor procentul

celei de a treia categorii, a celor care nu respectã
niciodatã legile. Nu mai vorbim de cei pentru care trecerea
prin închisoare este un fel de ritual iniþiatic, o
recunoaºtere a rangului de infractor recidivist, ca
precondiþie pentru accesul în lumea interlopã.

Dar poate cã ne-am dus cu gândul prea departe.
A trece sau a nu trece pe culoarea roºie a semaforului

þine totuºi, în primul rând, de educaþie.
Respectarea regulilor este garanþia de menþinere a ordinii

în societate. Aceasta se asigurã întâi, prin gradul de
civilizaþie al unei comunitãþi umane. Sigur, cã atunci când
forþa publicã constatã încãlcarea regulilor celor cu vinã, li
se aplicã mãsuri coercitive ºi, cu toate acestea, întîlnim
la tot pasul situaþii de felul celei pe care o constat frecvent,
cã mulþi sunt cei care încalcã culoarea roºie a semaforului,
cu explicaþia cã oricum nu circulã niciun vehicul prin
intersecþie, aºa cã poate trece peste roºu. Ba mai mult,
când aºteptam sã fie schimbatã culoarea roºie, un trecãtor
care trecea pe roºu îmi zice: “De ce nu treceþi, cã nu
circulã nicio maºinã”. Eu i-am rãspuns cã e roºu, iar el,
ironic, replicã: “Atunci sã aºteptaþi pânã se face verde!”

Nu i-am urmat primul îndemn. Am aºteptat ºi dupã
vreo câteva secunde, a apãrut culoarea verde ºi am
trecut pe partea opusã drumului. Cel care mã îndemna
sã încalc o regulã, m-a ironizat ca sã arate ce tare este
el, cum trece el pe roºu, în dispreþul legii ºi cât de fraieri
sunt cei ca mine, care respectã culoarea roºie a
semaforului.

A trece sau a nu trece þine de liberul arbitru, dar ºi de
anii de acasã.

Eu am ales sã nu trec pe culoarea roºie a semaforului.
g.alex
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Augustin Mocanu

LEAC SIGUR
- microprozã -

Cândva, poate cã au trecut câteva decenii de atunci,
dacã, mã rog frumos, nãdragii cu care mã vedeþi zilnic,
au sãrit peste douã; cândva, zic, mi-a cãzut în mânã o
tipãriturã veche, împestriþatã cu excremente de muºte,
din care am citit cã într-o þarã africanã, al cãrei nume
ciudat nu s-a lipit de mintea mea, s-a întâmplat cã un
cap de trib, ºef sau ºefuþ , cum se obiºnuieºte ºi pe-aici
pe la noi sã se autoboteze acest  soi de fiinþe, crezând
cã dacã-s mai mari peste alþii pot face tot ce le trece lor
pe sub pielea bostanului celui acoperit o vreme cu pãr...

Locuitorii comunitãþii pe care Cap-flocos o administra
se ocupau mai ales cu creºterea vitelor albe. În tipãriturã
se povestea cã ºeful lor a fãcut ce-a fãcut ºi a ajuns de
se avea bine cu o bandã de hoþi care lucrau în legãturã
cu niºte piraþi ce-ºi ziceau negustori, aceia “pãzeau” þãrmul
þãrii ºi numai ei cumpãrau vite multe. La sfaturile “înþelepte”
ºi la indicaþiile “preþioase” ale lui Cap-flocos ºi ale
sfetnicilor acestuia, lumea a crezut în binele promis, s-a
hãrnicit ºi în câþiva ani au întreit numãrul de vite, pe care
le mânau la vânzare unde le spunea Cap-flocos ºi cei
cinci feciori ai lui, toþi bãrbaþi iute-miºcãtori ºi tare pricepuþi
la învârtiturile vânzãrii vitelor...

Oamenii lucrau, vitele se înmulþeau ºi se dãdeau, banii
veneau... Dar, de n-ar apãrea ºi  câte un dar, totul ar
merge bine! Dar de la o vreme plãþile promise nu mai
soseau, restanþele creºteau mereu, se gãseau motive ºi
explicaþii pentru amânare ºi amânare peste amânare,ºi,
cu toate aºteptãrile ºi rãbdãrile proprietarilor, banii nu
ajungeau ºi oamenii au început sã se teamã tot mai tare,
sã vorbeascã în ºoapte ºi unii chiar sã murmure...La
început, când a murmurat doar unul, acela s-a topit, n-a
mai piuit ºi repede nu i-a mai auzit nimeni de nume;...apoi
au murmurat doi-trei, împrãºtiaþi pe ici-colo...ºi s-au mistuit
ºi acele crâcneli...

Odatã, chiar în pragul toamnei, o mare mulþime s-a
sculat cu mic, cu mare, i-au alungat  pe “negustori” cã
sã-ºi ia vitele înapoi ºi sã nu le mai dea pânã nu vor
cãpãta toate plãþile amânate. Nefiind sigur de ce s-ar mai
putea întâmpla, Cap-flocos ºi-a împins obrazul vãpsit  ºi
foalele umflat cu buricul împungând la mijloc cãtre oameni
pe care i-a sfãtuit sã aibe rãbdare ºi sã dea vitele aduse,
cã plãþile vor veni imediat. Dar sãrãcimea, urlând de foame
ºi de supãrare, n-a mai fost în stare sã rabde ºi sã aºtepte,
cãci fericirea, ziceau mulþi, sãlãºluieºte chiar în burtã.
La îndemnul cel tare al lui Cap-flocos, oamenii au strâns
vitele în locul numit de “negustori”, dar au hotãrât cã nu
le dau numai dupã ce li se plãtesc toate restanþele.
“Negustorii”, zicând cã vreau sã vadã de aproape vitele
ºi sã le preþãluiascã, s-au bãgat printre ele ºi au încercat
sã le mâne cu forþa, oamenii le-au întors înapoi, au bãgat
spaima în ele ºi le-au alungat de s-au nãpustit peste
vrãjmaºi pe care i-au prins, i-au legat tot pe câte doi de
un copac ºi au îmceput a-i îmblãti cu iºte rude vânjoase
cu noduri tari ca de piatrã, de “sãreau” ãia tot în sus ca ºi
cum ar fi jucat pe jar. În acelaºi timp, femeile ajutate de
copii, repede, au mânat vitele în locuri ascunse numai de
ei ºtiute.

În acea clipã de mare încordare, Cap-flocos, feciorii lui
ºi slugile lor s-au bãgat printre oameni, sfãtuindu-i sã fie
mai buni ºi înþelegãtori, sã-i sloboadã pe prinºi, sã le
întoarcã vitele, sã meargã acasã ºi sã aºtepte cu rãbdare,
cã de-acuma el în persoanã se va ocupa de chestiunea
vânzãrilor de vite ºi a plãþilor ºi în câteva zile totul va
reveni la firesc. Însã din mulþimea cea prea înfierbântatã
a izbucnit un strigãt.

- Da’ pânã atunci copiii, muierile noastre ºi noi cu ce
trãim? Oare chiar ‘om trãi ºi noi oarecând  BINE precum
ziseºi odatã la o mare strânsurã de oameni?

- De-amu noi treb’e sã trãim cu zamã de scaun ºi cu
rãbdãri prãjite! se ridicase o mulþime de glasuri urmate
de urletele fãrã oprire ale norodului care striga în cor:

- Nu! Nu! Nu! Noi vrem plãþile amu! Nu Nu! Nu! Noi
vrem plãþile amu!

La auzul acestor vorbe scurte ºi dure cum nu mai auzise
ieºind din piepturile supusilor sãi, Cap-flocos s-a suit pe
o piatrã înaltã de unde urla mereu crezând cã poate acoperi
strigãtele mulþimii, care cãpãtaserã puterea unei vijelii de
nestãpânit. De la o vreme, vãzând cã nimeni nu-l mai
ascultã, nici bagã în seamã, capul fãcu semn cãtre feciorul

sãu cel mai mare, care, sprijinit de câþiva vlãjgani bine
pregãtiþi, a încercat sã strãpungã adunarea poporului ºi
sã ajungã în mijlocul acesteia, unde un om zdravãn  dintre
sãracii locului trona cãlare pe spinarea unui taur sur a
cãrui înfãþiºare aducea mult cu a unui bour de pe vremea
lui Dragoº-Vodã. Mulþimea de oameni s-a miºcat  cu iuþeala
unei vântoase, s-a vânzolit ºi una-douã a înconjurat ºi
strâmtorat pe feciorul cel mare laolaltã cu ceata vlãjganilor,
strângându-i împrejur ºi legându-i cu niºte funii groase
din coajã de copaci. Atunci cãlãreþul s-a înãlþat în picioare
pe spinarea cea latã a taurului, lumea dintr-o datã a amuþit
ºi cãlãraºul a cuvântat:

- Pentru a ne scãpa de relele cele multe care au dat
peste noi în ultimii ani, sfatul bãtrânilor ne îndeamnã sã
gãtãm cât mai curând cu Cap-flocos ºi cu feciorii lui iarã
slugile lor sã se alunge din locurile noastre. Astfel:

Cap-flocos, fiindcã ne-a minþit, ne-a amãgit ºi ne-a luat
viþeii de lapte, se va dezbrãca, se va lega cu funii de tei
de stâlpul dreptei judecãþi, se va înfãºura în pielea cea
crudã a unui viþel de lapte, jertfit anume pentru aceasta,
ºi se va lãsa în bãtaia soarelui pânã la ultima lui suflare;

Ca sã scãpãm pentru totdeauna de acest soi de oameni,
toþi cei cinci feciori ai lui Cap-flocos se vor jugãni aici în
faþa noastrã a tuturor, iarã spurcatele lor boaºe se vor
azvârli în pãdure sã le mânce ºacalii..

Alt leac spre vindecarea bolii, noi nu cunoaºtem!...
Aici de faþã cu mulþimea poporului, am zis!...

Doamne iartã-ne pe toþi, cã altfel de dreptate, noi azi

nu ºtim cum sã facem!

Amin! Amin!
ªi-o cupã de vin,
Noi cu toþii sã trãim!

Georgian Ghiþã

A mai cãzut un bilet
Un tren a trecut, întorcând în gol biletul de ieri,
aruncat la întâmplare dintr-un buzunar cu fantome

fãrã trup.

Hârtia s-a lipit de peron cu litere negre în sus
ºi albe în jos.
Zadarnic, fãrã suflare, preþul unei zile
pentru totdeauna sfârºite,
absorbite de un moment fãrã întoarcere.

Azi, altcineva a aruncat un alt bilet, mai proaspãt,
înghesuit de frig în propria otravã sufleteascã.
Un nou preþ al zilei din care
mâine nu va mai rãmâne nici o urmã
într-o amintire de om.

Sub zodia nopþii
Caut cu greu un colþ din carnea ta neprofanatã
sub zodia nopþii prãºesc visele neîmplinite de mâine
lãsând în urmã calmul glaciar ce mi-a închegat

sângele
din genunchii zgâriaþi.

Aruncat în ceaþa pavatã cu amintiri
îmi târãsc sub parfumul climei renãscute
cãlcâiele versurilor limpezite de refluxuri
pe care numele meu le-a strâns într-o singurã cãtuºã.

Mã zgârcesc sã mai ascult ceasurile ce-ºi
îmbrãþiºeazã tic-tac-urile

ca niºte þãrmuri fãrã întoarcere
spre oceanul în care pãsãrile întrebãrilor se îneacã.

Nu vreau nici sã mã retrag
nici libertatea nu mi-e dragã
stau ºi îndur
ºi mã gândesc ce este mai uman
acordul sau nota
întrebarea sau rãspunsul.

Menþiune onorificã la
Concursul de haiku

organizat de Ministerul
Afacerilor Externe al
Japoniei ºi Uniunea
Europeanã, 2014

În perioada mai-iunie 2014, Ministerul Japonez al
Afacerilor Externe ºi Uniunea Europeanã au organizat cea
de a cincea ediþie a Concursului de haiku în limba englezã
Japonia-UE, având tema „Woderful encounter” (întâlnire
minunatã). Se cerea trimiterea unui haiku la temã, cu privire
la relaþia dintre Japonia ºi Uniunea Europeanã ºi, de
asemenea, includerea unui cuvânt sezonal. Concursul a
avut loc pe douã secþiuni: cea japonezã ºi cea europeanã,
pentru fiecare dintre acestea acordându-se câte un loc I
ºi câte cinci menþiuni de onoare.

Numãrul total de poeme haiku trimise a fost 613, din care
296 din Japonia ºi 317 din statele membre ale Uniunii
Europene, dintre care din România au fost 32 (conform
statisticii publicate pe site-ul Ministerului Japonez al
Afacerilor Externe). La secþiunea europeanã, câºtigãtorul a
fost din Germania (Robert Lommen), iar cele cinci menþiuni
au fost obþinute de haijini din România (Florentina Loredana

Dalian), Marea Britanie (2 autori), Ungaria ºi Bulgaria.
Câºtigãtorii premiilor I vor fi invitaþi în oraºul Matsuyama,

considerat a fi locul de naºtere al haiku-ului modern în
Japonia. Câºtigãtorilor menþiunilor le vor fi oferite cadouri
comemorative din oraºul Matsuyama, respectiv din
Uniunea Europeanã.

Juriul a fost alcãtuit din specialiºti în haiku ºi oficiali ai
Ministerului Japonez al Afacerilor Externe ºi ai Delegaþiei
Uniunii Europene în Japonia. Unul dintre membrii juriului
– Ms. Masako Kakutani – Consilier la Haiku International

Association, a fãcut scurte comentarii la fiecare dintre
haiku-urile premiate.

Pentru mine este o mare bucurie ºi onoare sã „recidivez”
(anul trecut am obþinut tot menþiune de onoare la ediþia a
IV-a a aceluiaºi festival), fiind, de fapt, singura ocazie în
care mã simt motivatã sã mai scriu haiku. ªi, cine ºtie,
poate într-o zi, chiar voi vedea Japonia, cu înnebunitorii
ei cireºi în floare. Am trimis urmãtorul haiku:

Sakura Festival
I stay on the Danube shore
but my heart travels so far away

Festivalul Sakura
stau pe malul Dunãrii
dar inima îmi cãlãtoreºte atât de departe
*Festivalul Sakura sau festivalul înfloririi cireºilor în

Japonia, floarea de cireº fiind, dupã cum se ºtie, un simbol
al Japoniei.

Comentariul domniºoarei Kakutani: “Even though we

are separated, we can share our delightful feeling with

each other thanks to the view of cherry blossoms.”
(Chiar dacã suntem separaþi, putem împãrtãºi unul cu
celãlalt sentimentele noastre de încântare, datoritã vederii
florilor de cireº). Traducerea mai corectã ar fi poate:
„datoritã vederii cu flori de cireº”, pentru cã eu aºa mi-am
imaginat când am scris haiku-ul, cã cineva, stând pe malul
Dunãrii (am ales acest fluviu ca simbol al Europei),
priveºte o vedere cu flori de cireº (de fapt, am fost inspiratã
chiar de o astfel de vedere cu Festivalul Sakura, primitã
anul trecut printre alte obiecte-suvenir din oraºul
Matsuyama cu ocazia obþinerii menþiunii).

Informaþii detaliate despre rezultatele concursului, se
pot obþine la adresele de internet:

h t t p : / / w w w . m o f a . g o . j p / p r e s s / r e l e a s e /
press3e_000019.html

http://www.mofa.go.jp/files/000048828.pdf
Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 13 august 2014
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(urmare din pag. 6)
Ies afarã cãutând din priviri sã-mi stabilesc poziþia

geografic. Greu, imaginea este dominatã de copaci. Încerc
sã dau un telefon ºi constat cã în zonã nu existã semnal
decât pe Cosmote. Împrumut unul din telefoanele Loredanei,
dotat cu toate reþelele ºi caut sã stabilesc legãtura cu Florin
Ciocea, care plecase cu trei zile înaintea noastrã dar încã nu
ajunsese.

Mi sã fie! O voce din casca telefonului îmi comunicã faptul
cã abonatul apelat nu poate fi contactat. Un gând sumbru mã
strfulgerã: Mãi, sã vezi cã ºi-a bãgat coada Nicostel ºi Florin,
care de obicei îl poartã cu el, s-a rãtcit pe undeva sau, mai
rãu, l-a blocat ploaia asta prin vreo râpã.

Nu îndrãznesc sã le spun prietenilor mei, însã Loredana
simte ceva ºi dupã ce ne aduce la cunoºtinþã constatarea cã
Florin n-a apãrut, ne asigurã cã pânã la urmã ajunge el.

Timpul se scurge încet.
Îºi face apariþia Aurel Anghel care, cu o minã uºor speriatã,

întreabã dacã a ajuns, cãutând un loc unde sã parcheze
maºina pe strada transformatã de acum în mlaºtinã.

Plouã, teama de a nu mai putea pãrãsi locaþia se amplificã,
însã e frumos ºi straniu totodatã.

Din ce în ce apar mai mulþi localnici, deºi nu prea îmi dau
seama de pe unde vin, dar asta e! Vin.

Apare ºi Tudor Cicu, nerãbdãtor sã ne povesteascã
aventura prin care trecuse când, pe drum, ploaia l-a aruncat
într-un ºleau unde a rãmas suspendat ºi apoi tot efortul ºi
sprijinul primit de la alþi participanþi la trafic, care oricum nu
puteau trece decât scoþându-l din râpã.

Dupã ceva frãmântãri ale unui localnic, un bec agãþat într-
un cui în spatele sãlii se aprinde furnizând o luminã anemicã,
galbenã.

Iatã cã forfota din salã înceteazã ºi Domnul Titi Damian ne
pune în temã cu scopul prezenþei noastre aici, lansarea
trilogiei Muscelenii, (Fagul, Umbra ºi Norul), lucrare menitã
sã transmitã generaþiilor viitoare cã zona în care ne aflãm a
constituit leagãn pentru comunitatea ruralã care a dat formã,
culoare, viaþã ºi, mai ales, oameni acestei þãri.

Ca un pãun în mijlocul parcului, cu nostalgia vremurilor în
care chiar el a fost director al acestui Cãmin Cultural, prezintã
invitaþii, apoi câþiva dintre sãtenii prezenþi la manifestare.

O figurã aparte face Ion al lui Niculae al Linii care era
oarecum necãjit cã a fost consemnat într-una din cãrþi (Fagul)
ca fiind cel care s-a iubit cu Riþa sub fag. Deºi i s-a sugerat cã
era de bine ceea ce-i fusese atribuit în carte, atât de cãtre
autor cât ºi de cãtre cei care au fãcut aprecieri asupra
lucrurilor (Aurel Anghel, Tudor Cicu, Florentina Loredana
Dalian, Gigi Dobre), moº Ion cu o minã care trãda
neîncrederea ºi totodatã debusolarea lui zâmbea ºãgalnic
cu o uºoarã roºeþã în obraji.

Amintirile despre locurile natale ale lui Titi Damian, despre
oamenii-personaje ale trilogiei, s-au fãcut plãcut auzite
urechilor stârnind acea nostalgie fireascã a vremurilor
copilãriei, rãspândind un iz arhaic, care sub ploaia ce nu
contenea ne transformaserã în niºte spectatori ai unui film
virtual realizat în regie proprie în baza aceluiaºi scenariu al
lui Titi Damian.

Un zâmbet larg ºi o înseninare apar brusc pe chipului lui
Titi Damian. Instantaneu arunc privirea spre uºã.

Însoþit de câþiva prieteni cu soþiile lor apare, sfios, Florin
Ciocea, care agita de zor o camerã de filmat în speranþa de a
recupera ceea ce pierduse prin întârzierea sa.

Dupã prezentãrile ºi îmbrãþiºãrile de rigoare, povestirile
continuã sã curgã uºor ca apa Buzãului.

Urmeazã cântece interpretate cu stângãcie, dar din toatã

La Muscelul lui

Titi Damian

inima de cãtre domnul Anghel ºi  domnul Ene, care dau
farmec aparte întâlnirii ºi rupe bariera invizibilã dintre localnici
ºi invitaþi, asta ºi sub efectul mrejelor bahice transmise din
sticlele puse la dispoziþie de organizator.

Contrast uluitor! Oameni noi, cu oameni vechi, musceleni,
oameni de la câmpie,  comunicare, înþelegere, armonie, vis…,
perenitate!

Vis a vis de cãmin grãtarul amenajat în faþa cârciumii trimite
fuioare de fum cãtre cer, iar din boxe rãsunã vocile lui Salam,
Vijelie, Guþã.

În Cãmin rãsunã balada lui Ciprian Porumbescu.
Ploaia s-a potolit ºi cu greu reuºim sã ne desprindem de

gazdele noastre, Titi Damian ºi soþia acestuia, care þin sã ne
precizeze cã vremea le-a fost potrivnicã ºi cã le pare rãu cã
nu ne-au putut prezenta casa unde a copilãrit scriitorul, locul
unde Ion ºi Riþa ºi-au consumat idila amoroasã ºi de
asemenea biserica satului, martora trecerii prin lume a
muscelenilor.

Începem o nouã aventurã pe drumul de întoarcere. Câteva
comentarii cu privire la sãlbãticia locurilor, la blocarea lor în
timp, se fac auzite între noi.

Admirãm în tãcere, cu siguranþa locurilor cunoscute de
acum, coamele împãdurite ale munþilor.

Muzeul Chihlimbarului rãmâne în urmã, închis, gropile
chinuindu-ne amortizoarele.

Liniºtea pune stãpânire pe prietenii mei ºi nu am altã
soluþie decât sã folosesc aparatura din dotare ºi muzica
începe sã curgã domol din difuzoare.

Încet, încet, rãmân în urmã munþii, dealurile ºi în faþa noastrã
se aºterne larg, ca un covor totdeauna bineprimitor, Mãria
Sa Câmpia.

Bãrãganul nostru ne primeºte cu drag la pieptul lui
simþindu-i la propriu ºi la figurat cãldura. O senzaþie de bine,
de liniºte, mã învãluie. Suntem acasã!

Mulþumim, domnule Titi Damian, pentru ziua frumoasã pe
care ne-aþi dãruit-o!


