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Au venit sărbătorile, mamă,
Şi nu te-au găsit nici acuma acasă.
Uşile au lăcate mari de zăpadă.
Flori de gheaţă suspină-n fereastră.

Viscolul ţipă cu dinţi de metal,
Îngrozind livada şi via de spaimă.
Venisem, ca-n alte dăţi, să-ţi mulţumesc,
Iar tu nu mai eşti, să te colind, mamă!

Nici tata nu mai e, să mă vadă
Cum plâng muiereşte pe prispă, de dor.
V-aţi mutat împreună într-o casă de aer
Să-i vegheaţi pe nepoţi şi pe odraslele lor.

Vă caut prin mine, prin sufletu-mi trist –
Năprasnic, pustiul îmi acoperă gura.
În curtea noastră, nimicul miroase a lacrimi –
Viscolul strigă-n văzduh numele vostru întruna.

Au venit sărbătorile cu alai de zăpadă.
În colind, copiii pe părinţii absenţi îi tot cheamă.
Venisem să vă mulţumesc pentru viaţă,
Dar voi nu mai sunteţi, să vă privesc în ochi, mamă!
                                                       Costel Bunoaica

    

Stau în albastru sprijinit pe coate
Să nu mă tragă norii-n asfinţit
Acolo unde se scufundă toate;
Abia mă ţin de ceruri dezvelit.

Mă pregătesc să ning întâia oară
Din miezurile-acestui nevăzut
Şi miile de fulgi să nu te doară
Mai mult decât pe frunte un sărut.

Cum altfel? Nu-ţi mai sunt nimic!
Şi nici n-o să-ţi mai fiu vreodată,
Biserică de vorbe să-ţi ridic
Să mă închine ţie, niciodată!

Dar nu-i sfârşitul lumilor! Mai sus
Un ochi de abur luna îl ascunde
Să tulbure cu genele-n apus
Şi-n valurile lui să ne scufunde.

Acum eu sunt maestrul de culori
Spre liniştea acestor pânze rare
Pe care-ntind cu coatele viori
Să-ţi cânte alburi necuvântătoare.

                                             Dan Elias

Prin cel cer, prin ce nu-i ceru,
Hoi leroi Doamnele,

Prin cel verde vicşunel,
Se zăreşte-un legănel,
Legănel verde de mătas'.
Dar în leagăn cine şade?
Stă Ioana d-ochii-şi negri.
Şi nu şade cum se şade,
Şi-mi şade şi chindoseşte
La un guler şi-o batistă.
Guleru e-al fratel'-meu,
Batista e-a Voine-al său.
Şi nu-mi coase cum se coase,
Şi-mi trase de-un firicel
Şi-mi cânta d-un cântecel.
Şi nu-i cântec muzicesc,
Şi e cântec-mpărătesc.
Că-mpăratul nu-i acasă,
Şi e dus după vânat,
La vânat peste Bârlad.
Şi el de cându s-a dus,
N-a trimis nici un răspuns,
Nici răspuns după răspunsu,

Nici scrisori după scrisori.
Dacă nu te-ncrezi pe mine
Urcă-te la cea movilă
Să vezi colăceri cum vine.
Unde-i unul, unde-s doi,
Acolo sunt colăceri;
Unde-s doi şi unde-s trei,
Acolo şi Voine-al meu.
Şi nu vine ca să stea,
Şi vine ca să mă ia,
Să mă ia din aste curţi,
Să mă ducă-ntr-alte curţi,
Să fiu doamna curţilor,
Stăpâna d-argaţilor,
Chelăriţa banilor,
Nuror' bun' părinţilor.
Dar Ioana d-ochii-şi negri,
Ea să fie sănătoasă
Ca o garoafă frumoasă,
La anu' şi la mulţi ani!

Crunţi,
Popovici, 1934, n.28.

(Augustin Mocanu: “La fântâna lină.” Colinde 
   străvechi din câmpia soarelui, 2008)



Titi Damian, p. 1-3 - Cu talentul său de 
povestitor, d-l Damian depăşeşte canoanele 
timpului real, transportându-ne pe noi cititorii 
într-un timp relativ, în care personajele vii trăiesc 
perpetuu, intens şi convingător.

OAIA LITERARĂ

OAIA LITERARĂ? Genial! Iată un plus de 
vitalitate pentru HELIS. În afară de faptul că vor fi 
cele mai citite pagini, o să creeze un precedent, 
fiindcă mulţi autori vor dori să se „joace”  în 
OAIA LITERARĂ. Joaca asta este productivă 
deoarece dezvoltă spontaneitatea şi - prin 
efuziune colectivă - creativitatea.

De aceea va fi o onoare dacă eşti invitat să te 
„joci” aici, iar responsabilitatea d-voastră 
enormă: nu oricine poate fi protagonist la OAIA 
LITERARĂ.

Felicitări încă o dată!
              Paris, 10.12.2012

                             Dan Simionescu

DANIEL   VORONA

„EU  TU ŞI BUNUL DUMNEZEU”

Poezia lui Daniel Vorona nu se pretează 
lecturilor publice. Se citeşte într-un spaţiu 
adecvat meditaţiei, fiindcă versurile sale 
predispun la meditaţie.

După lectură realizezi subit că metafora 
circumscrisă în metaforă ţi-a acaparat percepţia, 
participând involuntar la acest joc halucinant al 
ideilor.

Structurat în trei capitole, volumul este 
construit inginereşte, adică bine, pornind din start 
pe arenele literare cu un mare avantaj: dublarea 
textului în limba franceză.

Ca poet este valoros, cel puţin în această carte, 
original şi sper că-şi va conserva prospeţimea 
mult timp de acum încolo.

       Paris, 03.12.2012
                           Dan Simionescu

CONSTANTIN    GORNEA

„PLUTONUL 23”

Roman umoristic? Da. Umor cazon, digerabil 
şi savuros. Am citit cartea într-o călătorie de şase 
ore cu trenul şi vă asigur că nu m-am plictisit, asta 
probabil fiindcă d-l Gornea şi-a însuşit indicaţia 
mea de a lăsa personajele şi acţiunea să se explice 
singure, consolidând firul narativ şi unitatea 
textului. Îşi poate valorifica oricând imaginaţia 
debordantă revenind la SF, dar numai la modul 
ăsta, deoarece acest gen literar este destul de 
riguros şi este important cum îţi prezinţi ideile. Şi 
mai ales în ce fel de ambalaj.

Paris, 02.12.2012
                                  Dan   Simionescu

AUREL ANGHEL

„CITIND   GERUNZII”

Cum  mi-a  parvenit  volumul,  l-am deschis, 
l-am citit, dar nu l-am găsit pe Aurel Anghel, 
adevăratul Aurel Anghel. Doar douăzeci şi cinci 
la sută din text este poezie, restul e altceva, 
probabil material care s-ar fi pretat la un eseu 
despre poetul martor, poetul observator sau 
victimă. Cele douăzeci şi cinci la sută poezie sunt 
remarcabile, dar pentru un cititor neavizat ar trece 
neobservate în restul de şaptezeci şi cinci la sută.

Paris, 11.12 .2012 
Dan   Simionescu     

Ştefan Neagu, p. 1 - Slăbuţ de data asta.
N. Teoharie, p. 4 - Vezi comentariul meu la 

cartea lui Aurel Anghel.
Hrisostom Filipescu, Alexandra Petre, p. 4 - 

Exaltarea şi efervescenţa adolescenţei în contrast 
cu luciditatea  maturităţii. Mă întreb adeseori care 
este mai importantă, dar nu găsesc răspunsul.

Marius Stan, p. 5 – Acelaşi M.Stan, care de 
data asta a evadat puţin în Italia, plecând acum de 
la Jilavele, adică de lângă Urziceni!

Dan Elias, p. 7 – Ce am spus despre d-l 
Damian este valabil şi la dumneavoastră.

I.Cătălina Roşculeţ, Maria Fărâmă, Irina 
Rapcea, p. 8, 10, 15 - Versuri de aceeaşi factură, 
probabil fiindcă au vârste apropiate şi se 
acordează similar pe lungimea de undă a vibraţiei 
poetice. Trăiesc poezia, nu o fac şi asta le conferă 
un mare avantaj în percepţia cititorului.

Ion Roşioru, p. 10 - fără comentarii.
Lili Balcan, p. 6 -  fără comentarii.
Mihai Antonescu, p. 9 – Nu cunosc autoarele.
Al.Francisc, p. 9 - Poezia aforism se scrie 

greu. Dumneavoastră o faceţi bine.
Florian Abel, p. 14 – Spui abelisme şi nu este 

nevoie de nici un comentariu.
Ioan Neşu, p. 22 - Vă simt puţin dezamăgit? 

Nu este cazul. Democratizarea culturii în ţările 

comuniste cândva a dus la o explozie de cărţi 
scrise. Iar valorizarea a devenit aleatorie. Cărţile 
bune nu se pierd; mai devreme sau mai târziu îşi 
vor lua locul în panoplia literaturii române sau 
universale.

R.A.Ilie, Maria Fărâmă, p. 21 - Coerentă 
lucrarea dumneavoastră. Mergea foarte bine în 
OAIA LITERARĂ.

Ghe.Dobre, p. 21 - Avem răbdare, dar 
coperţile musai să fie tot negre!

Marian Dragomir, p. 24 – Tranşant şi 
deschis. O poezie care ţinteşte direct la sufletul 
cititorului.

Costel Bunoaica, p. 24 – Versurile se 
esenţializează tot mai mult. Ai impresia că vin din 
lucruri, din neant, indiferent de voinţa autorului, 
transformat într-un receptor hipersensibil.

Victor Nicolae, p. 18 – Aveţi dreptate în 
privinţa site-urilor de socializare. În rest, sunteţi 
prea radical, fiindcă nu Băsescu este problema 
cea mare, ci faptul că de douăzeci de ani votăm 
aceiaşi şi aceiaşi urangutani. Iar în decembrie 
vom avea chiar mai mulţi în menajeria politică, 
adică în parlament.

Marian Ştefan, Ştefan Grigorescu, p. 16, 21 
– Altruişti care ne fac cadouri lună de lună.

Al. Bulandra, p. 17 – Din ce în ce mai 
interesant, iar datorită talentului, demn de un 
autor de romane poliţiste, chiar palpitant.

Augustin Mocanu, p. 23 - Continuaţi  cât vă 
ţin puterile. Eu personal trăiesc ce scrieţi printr-o 
explicabilă contagiune emotivă.
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„Florin Ciocea, alimentând cu inspiraţie 
  OAIA LITERARĂ“



Iată-l: aşezat pe scaun Dar puterile îl lasă Dar minune, umbra-i parcă Cine spune că în lume
Ar părea că e un mort Acum braţele îl dor O idee s-a mişcat! Se conservă energia
Imobil ca o lanternă Şi renunţă, iar felia A-ncercat să-ţi salte cotul Când eu ştiu cu câtă trudă
Atârnată într-un  cort Se lăţeşte pe covor Şi-napoi l-a aşezat Îmi apropii farfuria?

Cum visează pentru-o damă Şi cum ziua se lungeşte Hei, a reuşit şi mâna Şi cu cât efort dechid eu 
Palării turcoaz din fetru I-a rămas numai un ţel: O apropie de nas Gura ca să pot mânca
Şi-ar aprinde o ţigare Să apară o persoană Ah, aşa o istovire Efemer e Universul
Dar e tocmai la un metru Să mănânce pentru el Îl adoarme pentr-un ceas Efemeră viaţa mea...

Şi chibritul e aiurea Unde-s vremurile bune? Şi când ziua se sfârşeşte Ce e munca? O minciună
Nu e nimeni să-l aducă Unde-i vinul şi pastrama? El observă ne-mpăcat: Propagată de guven
Dar decât un pas, mai bine Anii dragi când sta acasă „Universul se dilată Ca să ne atârne-n lanţuri
În genunchi pe coji de nucă Şi-i făcea pantofii mama... Şi mă depărtez de pat De bugetul cel etern

Cugetă la lucruri grave Parc-ar şterge ochelarii Lumea asta e nebună Şi să ne răpească nouă
Se întreabă şi se miră Dar i-ar trebui un ceas Se grăbeşte şi disperă Bucuria-acestei clipe
Oamenii din jur cum merg şi Ca să caute batista, Până şi geometria În care-am putea să şedem
Cât de repede respiră Să îi scoată de pe nas... Se face acum pe sferă Şi un vis să se-nfiripe”

Lumea asta în mişcare Nu mai mult azi dimineaţă Omenirea se agită Şi astfel, pierdut în somnu-i
Idealul i-l încurcă De efort a adormit Fără scop, fără motiv Câte-o muscă îl mai pişcă
Ah, şi câtă energie Cu obrazul alb jumate Când noi ştim că totu-n viaţă Cugetând ca Galileo:
Soarele pe cer când urcă Şi jumate bărbierit Este foarte relativ „Nu! Şi totuşi nu se mişcă!”

Cât efort, câtă lumină Iar apoi, lângă fereastră Einstein ăsta era mare,
Pentru ce? când noaptea vine... Pe un scaun s-a întins Genial la o adică,
De-nţeles e numai frunza Şi de un picior o pânză Dacă ar fi dat luminii
Care pică de la sine De păianjen i s-a prins O viteză mult mai mică

Parcă îl încearcă foamea Ah, şi setea asta cruntă, Ca să poată bietu-mi suflet
Şi cu un suprem efort Vai cum buzele îi crapă... Să se adâncească-n haos
Duce până lângă gură Nu e însă nici-un suflet Cum născut e din repaos
O felie dintr-un tort Să îi dea un pic de apă Să se-ntoarcă în repaos

Marius Stan

Membrii cenaclului „Dor fără saţiu”, cei care 
formam nucleul dur, scorniserăm, pentru recreere 
fizică, un sport absolut nou şi extraordinar în egală 
măsură: burckbal. Am inventat şi Federaţia 
Internaţională de Burckbal, la care ne-am afiliat 
instantaneu. Am jucat şi un meci, ca să verificăm 
dacă regulamentul, inventat tot de noi, 
funcţionează, şi cu ce consecinţe. Încerc să refac 
regulamentul. Meciul, istoric, vi-l voi povesti la 
final, că merită.

Obiectul disputei, balonul buclucaş după care 
toţi aleargă şi, după ce-l găsesc, dau în el cu setea 
frustratului, se numea, bineînţeles, burcă şi era 
format din cinci ştiuleţi de porumb din recolta 
anului în cursul căruia se desfăşura meciul, cu boabe 
pe ei, înfăşuraţi cu cât mai multe cârpe, dar care 
burcă, în final, să nu depăşească dimensiunile unei 
mingi de rugby în şapte. Această arătare, ca să 
rămână un obiect coerent măcar o oră, cât putea să 
dureze maximum o partidă, trebuia înfăşurată cu 
douăzeci de metri de sfoară de tutun.

Intrau în teren doar două echipe, a câte cinci 
jucători fiecare, cel mult. Juca şi antrenorul. Dacă 
acesta nu găsea atâţia nebuni, putea să folosească un 
număr mai mic de sportivi, dar nu mai puţin de doi. 
Dar nu s-a întâmplat niciodată asta. Vă daţi seama ce 
bătaie ar fi luat cei doi de la ceilalţi cinci adversari 
furioşi. 

Echipamentul era la alegere, preferabil din haine 
vechi şi foarte rezistente (că, la finalul partidei, nu 
mai putea fi folosit decât la confecţionarea altei 
burci), nu era uniform la culoare, aşa că coechipierii 
era musai să să se cunoască foarte bine între ei, chiar 
deghizaţi.

Arbitrul avea libertatea să schimbe regulile în 
timpul partidei, când dorea, fără să dea explicaţii. 
Acestea nu erau considerate abuzuri care să 
influenţeze rezultatul (oricum, el, rezultatul,  nu 
avea chiar nici o importanţă, pentru că nu exista 
nimeni care să numere punctele, nici măcar 
spectatorii, ei fiind ocupaţi total cu urmărirea 
evoluţiei stării de sănătate a jucătorilor). 

Cel care mârâia împotriva unei decizii a arbitrului 
se putea trezi cu pedeapsa supremă: aplicarea loviturii 
de mătărângă. Îşi distrugea echipa. Am avut toţi noroc 
pentru că, la singura partidă disputată, arbitrul nu a 
apelat la ea, cu toate că putea s-o facă de mai multe ori. 
Abia acum, după treizecişipatru de ani, îmi dau seama 
că i-a fost pur şi simplu frică să o aplice, pentru că nu 
prea ştia în ce ar fi constat lovitura de mătărângă. 

Cine prindea burca trebuia să o ţină cât mai mult 
timp, fugind de toată lumea, inclusiv de coechipieri, 
fiecare dorindu-şi-o cu egală ardoare. Sau se trântea la 
pământ, băga mingia sub el şi încerca să ia cât mai 
multă bătaie până când, inevitabil, era deposedat. 
Ceilalţi nouă sportivi îl atacau cu furie cu scopul de a-i 
lua burca.

De fapt, ăsta era singurul ţel al burckbaliştilor: să 
ţină cât mai mult în braţe ştiuleţii înfăşuraţi în cârpe. 
Adică să mănânce o cât mai prelungită bătaie. Ceilalţi 
atacau furibund ca să mănânce şi ei bătaie când aveau 
norocul să prindă burca. Dacă arbitrul ar fi avut 
cronometru şi carneţel (dar nu avea, că nu avea voie, 
că aşa zicea regulamentul), ar fi notat timpii fiecăruia, 
ar fi făcut un total pe echipe şi ar fi putut afla 
învingătoarea. Şi istoria ar fi putut nota că meciul de 
burckbal dintre echpele cutare şi cutare, desfăşurat în 
ziua cutare, din luna cutare şi anul cutare, s-a terminat 
cu scorul cutare. Aşa, omenirea suferea o mare 
pierdere. Şi noi tocmai asta doream, era în 
regulament: să cauzăm omenirii ăsteia banale cât mai 
multe pierderi.                 

Nu se lovea la faţă şi la moştenitori, era singura 
restricţie preluată de la alte sporturi. Probabil că de 
asta n-a putut fi aplicată niciodată lovitura de 

mătărângă, ea putând fi un pericol fatal pentru 
eventualii moştenitori.

În rest, la finalul fiecărui meci, echipele îşi 
numără răniţii, le evaluează gravitatea rănilor, 
jucătorii lăudându-şi curajul de a da şi a încasa, având 
voie să înflorească fără limite (că doar erau scriitori) 
atunci când vor povesti marile lor fapte de vitejie cui 
vrea să asculte.

Acum să ne întoarcem la promisiunea de la 
început. Adică să vă povestesc câte ceva din singurul 
meci de burckbal din istorie. S-a jucat în iulie 1978, 
pe o jumătate din terenul de fotbal cu care se 
mândreau  Regatele Manasiene. Acolo locuia Viorel, 
care ne-a lăsat să-i transformăm casa în vestiar. Şi tot 
acolo, în sufragerie, în semn de recunoştinţă, am 
stabilit sediul Federaţiei Internaţionale de Burckbal, 
în beci plasând Federaţia Română de Burckbal. Cele 
două echipe erau formate din cinci, respectiv patru 
jucători, cu antrenori cu tot. Echipa cu minus în 
efectiv n-a simţit diferenţa, pentru că un jucător al 
adversarei n-a intrat nici de-al dracului în teren, nici 
măcar o secundă, a stat pe margine şi a comentat 
continuu. Adică s-a agitat şi a înjurat pe toată lumea 
ca un birjar, cât de poet era el. Şi chiar era. Ceilalţi opt 
au alergat cam un sfert de oră după burcă şi au 
terminat meciul mai repede, dar în limitele impuse de 
regulament, pentru că nu erau obişnuiţi cu 
îmbrăcăminte groasă în iulie şi nici cu efortul fizic 
prelungit. S-a jucat mult pe extreme, prin învăluire, 
echipamentul tuturor a fost făcut ferfeniţă, s-au dat 
mulţi pumni şi picioare şi s-au primit cam la fel. V-am 
zis, arbitrul n-a aplicat celebra lovitură, de fapt n-a 
aplicat nimic, ceea ce a fost forte bine pentru fluenţa 
partidei.

După partidă i-am golit gazdei două găleţi de vin 
de la beci şi am făcut o şedinţă de cenaclu mult mai 
reuşită decât celelalte. Am mai adăugat câte ceva, 
lucruri de fineţe, la regulamentul noului sport. Şi am 
devenit mai prieteni, adică pentru veşnicie. După 
atâta amar de vreme constat că ne-am ţinut de cuvânt. 
Şi cercul de prieteni se lărgeşte continuu.



juraţii

vine unul la noi, un ins cu privirea jilavă, de câine, 
unul cum vezi prin ţintirim. noi îl judecăm
pe cel de poimâine şi nu-l primim.
dar ţipătul lui se înteţeşte în stradă. că e un contribuabil
onest şi vrea să ne vadă, că nici în ruptu' capului nu pleacă
fără dreptate, chiar dacă-i săracă. ce zbieri bă aşa,
ce zbieri? o fi vreun coţcar din oraş cu casa lângă cele tăceri
poate e vreun călător încurcat în adevărul adevărat. pe dracu!
un pungaş clasa întâi. cică se pregătea de o aventură nocturnă,
cică l-a luat din gară pe 84, a luat bilet pâna la săvârşitul
zilei, da'a aţipit şi a trecut în lumea unde ceilalţi
nu au voie. acolo că într-o lună se curăţă.

mi s-a dat moartea asta? ne întreabă, zbierând, coţcarul. 
juratul de la fereastră, vasile g. e alb ca varul. 
mi s-a dat moartea asta fără să o probez, s-o port
ca pe o haină pe dinăuntru. nu, că turbez. mi s-a spus
că are taină, că are mister, că cheltuielile vor fi decontate
de cer şi-am luat-o în serios, şi-am pornit-o vânjos în partea
asta de lume. şi pen' că-s om, şi pus pe glume, am târât,
după mine, privirile în lanţuri, dar şi-un burduf pentru vinaţuri,
da' în partea asta de lume totul e înşelătorie
şi proprietarul nimicului ţine contabilitate dublă. adică
la început ameţesc şi atunci lângă mine se face o închipuire
apoi ameţesc şi mai mult şi încep sa mă scurg în închipuirea
aceea, care, încet-încet, începe şi ea să semene cu o făptură. 
când aproape m-am mutat cu totul în făptura nouă, 
făptura nouă începe să aibă ameţeli 
şi începe să se scurgă în închipuirea de-alături. 
am fost la doctor şi, din vorbă în vorbă, sufletul s-a vindecat.
când să-l iau acasă, sub nenumărate împotriviri s-a aflat,
că nu şi nu. i-am mărit leafa. degeaba. judecaţi pricina mea
cum vine treaba. 

estimp, coţcarul gândeşte în sine: juratul de la fereastră 
e hain. are privirile arse, de iubit străin. un mişel!
şi îndată s-a făcut cuvânt către el şi s-a zis:
poate că asta ţi-a fost menirea, poate bătrânul tău tată 
s-a pus în pricini mari cu stăpânirea şi acolo,
la gardul de nuiele s-a terminat lumea, încet, încet, 
iar tu ai rămas în trupul recent.

cel cu privirea jilavă aprinde mai întâi o ţigară,
îşi face privitul de seară, apoi trage sub el zilele
şi nopţile, toate câte îs, şi izbucneşte în plâns,

şi îngenunchează-n faţa noastră.
remuşcarea e copilul neînvelit al timpului, 
gândeşte juratul de la fereastră. 

ultima scrisoare

frate, nu-i niciun înger prin preajmă
şi niciun punct în zare
şi-mi este sufletul în plictis mare,
trândavă, carnea mea îl ţine-n acte
şi-n bâzâit de muşte putrefacte. 

trimite-mi frate al meu mai mic
mai multe frunze şi răcori în plic
să îmi îmbrace în vopseli de seară
o nevorbită gură de-astă vară.

trimite-mi frate al meu de grea beţie
şi de cruce
delicateţi şi sfinte în paloare,
lumini din ceaiuri, irizări de dulce,
lungi lumânări ce şi-ar dori să culce
păcatele înalte în fecioare.

într-un fotoliu putrezit sub fese
să-mi toarne-n ceşti mireasma altor vremi
şi mie, obosit, să nu-mi mai pese
că din scrisoare pică adesea viermi. 

sunt vântul

sunt vântul fără de ţară. am fost găsit cu neînchipuit 
de multe umbre, îmblânzit, apoi muşcat şi hăituit
de vulpi peste ţinuturi de ger. am deschis cu genunchiul 
poarta hanului, purtând pe umeri un asin însângerat.
s-au bucurat slugile pentru carne şi învelitori de iarnă.
numai că hangiul a trimis scrisori pe 
drumurile câinilor. mai îngăduie, se rugară aceştia, 
lingând încheieturile vremii, mai îngăduie. nu
nu se inventase somnul, iar în ochiul asinului 
dormea un căţeluş. nici tăcerea nu se iscase încă.
un acordeon uriaş îngropa lumea şi ploile 
şi nimeni nu auzea. 

(Poeme din volumul în pregătire 
„să ne petrecem moartea împreună”)

Nicolae TEOHARIE
PRINTRE  NĂMEŢI

Să alergăm printre nămeţi, 
Cu bucurie de copil,
Să ni şe-aşeze-ncet, subtil,
Răcori de nea peste pomeţi!

Nu facem pârtii, vrem exil, 
N-avem nevoie de lopeţi,
Să alergăm printre nămeţi, 
Cu bucurie de copil!

E-n viscol sunet de trompeţi
Şi cântecul, iubito, zi-l,
Cu vinul gurii să mă-mbeţi
Şi, prinşi în ritmuri de cadril,

Să alergăm printre nămeţi, 
Cu bucurie de copil!

REFUZ

Refuz să cred că se duc anii
Şi fuga lor e-atât de galopantă,
Trăiesc soluţia tonifiantă
A fierberii ce-o au vulcanii!

Credinţa mea este hipnotizantă,
Rude de sânge-mi sunt profanii,
Refuz să cred că se duc anii
Şi fuga lor e-atât de galopantă!

M-au luat în neamul lor cumanii,
N-am ocolit vâltoarea incitantă,
Nu m-au îngenuncheat golanii,
Vă dau trăirea mea exuberantă!

Refuz să cred că se duc anii
Şi fuga lor e-atât de galopantă!

VISCOL

Viscol se stârneşte-n sânge,
Arde talpa prin omăt,
Este gerul logofăt,
Streaşina, cu ţurţuri plânge!

Nu vom merge îndărăt,
Sloiu'-n noi fiori răsfrânge,
Viscol se stârneşte-n sânge,
Arde talpa prin omăt!

Eu din braţe nu m-oi smulge,
Cu vin fiert o să mă-mbăt,
Pun la sănii un pursânge,
Calea înspre dor ţi-arăt!

Viscol se stârneşte-n sânge,
Arde talpa prin omăt!

CAII  DE  VÂNT

Să priponim caii de vânt,
Lipsiţi de orice inhibiţii,
La hanul unde vin bandiţii
Şi unde-i loc pentru descânt!

Îi iau în grijă năimiţii,
La ei credinţa-i lucru sfânt,
Să priponim caii de vânt,
Lipsiţi de orice inhibiţii!

Vom bea din oale de pământ
Şi nu vom face pe zgârciţii,
Ca-ntr-un final cu scăzământ,
Hangiţei îi vom da arginţii!

Să priponim caii de vânt,
Lipsiţi de orice inhibiţii!

Ilie Comăniţa



URCĂM

Însinguraţi, spre-nchipuite creste,
urcăm pe trepte doldora de sânge,
iar ochii par a fi nişte ferestre
prin care cerul sufletului plânge.
 
Şi e urcuşul tot mai dur, mai greu,
şi tot mai şerpuit ne este drumul…
Urcăm spre culmea visului, mereu,
ca să-i simţim culoarea şi parfumul.
 
Urcăm zdrobiţi şi fără nicio vlagă,
cu sânge negru închegat pe piele…
Căci fără chin izbânda nu-i întreagă,
iar toate înălţările sunt grele.
 
Pietre-ascuţite paşii grei ni-i fură
şi sângele pe ele ne rămâne…
Doar inima destoinică îndură
şi crede-n împlinirile de mâine.

Dă-mi, Doamne, infinitul de lumină,
din care ai creat întâi iubirea
şi-arată-mi locul unde mântuirea
îşi face misiunea ei divină.
 
Şi cupa împlinirii dă-mi-o plină,
ca să-mi îndrept spre Tronul Tău privirea…
Dă-mi, Doamne, infinitul de lumină,
din care ai creat întâi iubirea
 
Iar pe căldura razei sfinte, lină
în suflet să îmi torni nemărginirea,
căci doar în Tine-mi este fericirea
şi-n Tine-mi pun încrederea deplină.
 
Dă-mi, Doamne, infinitul de lumină…

Din noaptea acestui gând 
nenăscut

Din noaptea acestui gând nenăscut,
ca dintr-o dorinţă închisă cu lacătele 
închisorilor toate,
s-a ivit fiorul unui sărut,
amestecat cu regretul netrăitelor păcate.
 
Şi pruncul bolnav al părerii de rău,
cu inima-n focul dezamăgirilor arsă,
se oploşi, muribund, în sufletul tău…
 
Hai! Vii cu mine sau faci cale întoarsă?
 
Nu, nu-mi răspunde. Nu te cred. Nu te-aştept.
Cuvintele nu-s decât nişte fulgi în eter.
Mai bine ţi-ai scoate iubirea din piept
şi-ai face din ea steaua noastră pe cer,
 
ca în nopţile grele care nasc numai chin,
când bezna-ţi pătrunde adâncă în oase,
lumina ei albă să ne-nvăluie lin,
ca într-un joc al durerii frumoase.

Rondel-rugãciune

Petru BOTEZATU,
Cahul, Republica MOLDOVA

Poetul a născut un poem!

Fă pumnii ghem
şi-ndură.
N-auzi?
Fă pumnii ghem!
Credeai că-i aşa de uşor
să naşti un poem?
Un poem adevărat
care râde şi plânge,
prin venele căruia
curg râuri de sânge;
un poem care-şi cere singur
dreptul la viaţă,
un poem care-ţi spune
adevărul în faţă.
 
Fă pumnii ghem
şi-ncleaştă-ţi
privirea în pământ:
poemul se naşte încet,
cuvânt cu cuvânt,
şi-nfruntă durerea
cuminte,-n tăcere,
căci numai poemul
născut din durere
nu piere,
ci are, ca pruncul,
viaţă-ntreagă sub soare,
ba chiar se întâmplă
că nici nu mai moare…
 
Se zice, se ştie
că orice naştere-i grea,
chiar şi cerul plânge
când mai naşte vreo stea…
şi de-aceea, de naşteri
toţi fug, toţi se tem…
 
Felicitări!
Poetul
a născut
un poem!

Ce stele negre
ţi se-ascund în ochi,
ca într-un cer ce n-a trăit vreodată
deschiderea albă din zori,
şi, totuşi, e-atât de măreţ
în nemărginirea sa, încât
întunericul
naşte fiori.
Şi stelele negre din ochi
nu se sting,
întunecata lumină
a făpturii tale virgine
mă copleşeşte şi-aş vrea
s-o ating
sau să străbată întreagă –
durere senină –
prin mine.
Ce stele negre
ţi s-au ascuns în ochi,
înalte şi adânci,
de vis şi de stâncă…
trăiesc cu iluzia
că zborul spre ele
nu mi s-a frânt
încă…

Stelele negre din ochii tăi…

F. M. CIOCEA

***

Cât mă doare glasul tău pământule,
Cum mă despoaie ochii voştrii stelelor,
Numai eu ştiu,
Infioratul,
Trecătorul cu pletele mustind de ţărâna oceanelor.

Îmi sunt umerii împovăraţi de lumină
Şi ard ca un meteorit în destinul vostru;
Mă apropii,
Vă privesc  surâzător în ochi,
Dar nu mă recunoaşteţi;
O briză-ngheţată îmi rătăceşte paşii
Prin cotloanele pustii ale ţării nimănui.

(12.12.2012) 

POEM   DE   DRAGOSTE

Iată, iubito,
Şarpele lunii a venit să ne pască;
Noaptea asta suntem iarba şi codrul şi stelele,
Fluviile cerului cad peste noi
Ca un sărut îndelung
Şi ne umplu de lacuri,
Iată, iubito,
Şarpele zorilor a venit să ne pască.

              (1975)

***

Pe vremuri  în venele femeii
Curgea seva pădurilor,
Pe vremuri trăiau multe păduri.
De la fereastra mea
Văd un arbore cu rădăcinile înfipte în cer,
Dar seva lui nu curge nicăieri;

Femeile de la cafeneaua din colţ,
Sângele lor,
Nici măcar nu îl simte...
Arborele cu rădăcinile înfipte în cer
Visează  minunatele păduri de odinioară.

    (06.12.2012)



Lili Balcan

Centrul Vechi

În urmă cu mai bine de 
jumătate de secol, centrul 
Urziceniului se compunea 

din două sau trei străzi: 23 August (acum Mihai 
Viteazu) intersectându-se la colţul lui „Ştefan 
Chioru” cu Scânteia (acum 1918) şi Buzăului 
(acum Regele Ferdinand).

În vremea despre care vă vorbesc, în acest 
perimetru restrâns se aflau: singura bancă din oraş, 
C.E.C-ul, singura farmacie, sigura optică, singura 
librărie, singurul hotel, singura brutărie, singurul 
coafor, singura frizerie, singura piaţă, singura sală 
de spectacol, Judecătoria, Restaurantul Ciocârlia, 
Grădina de Vară Ciocârlia, o mulţime de 
magazine cu mărfuri alimentare şi industriale 
precum şi mici ateliere de croitorie şi cizmărie.

Dintre toate străzile se distingea strada 23 
August, ea fiind  parte din şoseaua naţională ce 
lega Bucureştiul de Constanţa şi prima stradă 
asfaltată din oraş.

Aici, în impunătoarea casă a lui „Ştefan 
Chioru”(astăzi o ruină), construită la 1871 de 
propritarul cu acelasi nume, care la începutul 
secolului XX s-a sinucis datorită imposibilităţii 
acoperirii datoriilor bancare, îşi avea sediul 
administrativ Intreprinderea Comercială de Stat 
Urziceni cu doamne şi domni eleganţi ce dădeau 
tonul modei în oraş. Tot în această clădire a 
funcţionat o perioadă de timp şi Uniunea 
Raională, organism comunist ce parcă schimba 
destine omeneşti, balconul exterior, ce se mai vede 
şi azi, susţinând oratori ce vorbeau mulţimii 
strânse în stradă la marile sărbători (23 August, 9 
Mai).

În imediata vecinătate a acestei vechi case 
negustoreşti exista o frumoasă sală de spectacole 
ce a fost dărâmată în anii '62 cu intenţia de a se 
construi una nouă mai mare, cea existentă fiind 
între zidurile unei vechi braserii, intenţie 
nefinalizată însă, construcţia rămânând 
neteminată până în ziua de azi când adăposteşte  
un depozit.

La vremea când funcţiona ca sală de 
spectacole, aici veneau destul de des trupe de 
teatru din Bucureşti, cântăreţi de muzică uşoară şi 
populară. Piese de teatru de Carlo Goldoni făceau 
să freamăte de aplauze lăcaşul vechii clădiri.  Tot 
aici juca şi trupa de actori amatori din Urziceni, în 
„Piaţa Ancorelor” strălucind domnii profesori 
Anatol Pavlovschi, Vasile Ichim, Valeriu Mocanu. 
La acea vârstă  am înţeles pentru prima dată ce 
înseamnă cuvântul „butaforie”  urmărind cum se 
descărcau decorurile respectivelor piese de teatru, 
unde mese lungi frumos împodobite cu feţe de 
masă, mâncăruri şi fructe asortate  îmi păreau 
aievea.

La numai câţiva metrii de casa lui „Ştefan 
Chioru” se afla singurul hotel al oraşului, la 
parterul căruia un elegant magazin de confecţii era 
atracţia urbei, costumele de pe manechine şi întreg 
ambientul fiind un ideal greu de atins pentru unele 
doamne şi domnişoare. Pe acel loc s-a construit 
acum „Pensiunea Apollo” iar peste drum se mai 
văd şi azi ruinele unei frumoase clădiri ce 
adăpostea o veche farmacie, proprietatea familiei 
Spiridon, clădire din  care au mai rămas doar 
zidurile exterioare.

În timpul săptămânii forfota străzii era de 
nedescris căci veneau la piaţă ţăranii cu căruţele 
încărcate cu marfă, care îşi beau„aldămaşu” după 

ce „băteau palma”  tranzacţiilor negustoreşti  la 
Restaurantul Ciocârlia, umplând la urmă 
magazinele...

Sălile Judecătoriei îi făceau să iasă ba plângând 
ba râzând, amar sau bucurie înecate tot la 
Restaurantul Ciocârlia sau alături, la grătarele 
fumegând de pastramă şi mici.

Vara, în după-amiezele de sâmbăta şi duminică, 
vedeta străzii era Grădina de Vară Ciocârlia, unde 
te înfiorai ascultând tangouri interpretate de 
lăutarii de poveste Olmazu, Iorgu, Basac, 
Carabulea. Prin gardul de şipci împletite încărcat 
de iederă şi zorele, noi, copiii, priveam fermecaţi 
grupurile de la mesele rotunde ce înconjurau 
ringul de dans, lăsându-ne cuprinşi de pace şi 
linişte la vederea acelor perechi dansând frumos şi 
frumos îmbrăcaţi.

Duminica după-amiaza se mai întâmpla un 
lucru minunat, era „promenada” săptămânală a 
tinerilor necăsătoriţi şi a familiştilor, care îşi 
începeau plimbarea de la casele lor până la ieşirea 
din oraş, la Podul Sărata, inundând  trotuarele şi 
toată strada 23 August,  uneori chiar trebuind să 
stea pe loc pentru a se crea culoar de trecere. Prin 
acea mulţime,  era un deliciu să te joci „de-a v-aţi 
ascunselea”. Alergam şi ne piteam după grupurile 
de oameni şi adesea rămâneam cu gura căscată la  
frumoasele dive ale  târgului...

În acea vreme de început a comunismului 
percepţia noastră era corectată de mamele noastre, 
cunoscătoare a unor ritualuri mai vechi, care 
cârcoteau şoptit:

- Dragă, ce, asta este modă?! Am ajuns să ne 
pieptănăm drept, să avem părul scurt! Cum poate 
fi o femeie frumoasă cu părul scurt şi lins?

 - Rochiile sunt şi ele tot drepte, simple cu două 
pense şi fără nici o croială! Niciun ornament, 
niciun pliu, niciun guleraş cu dantelă, niciun 
jabou, niciun volan!

 - Ce-i asta  ?!
- Parcă am fi urâta aia de Ana Pauker! De la ea 

ni se trage!...
- Dragă, nu numai părul şi rochiile sunt drepte, 

dar şi pe noi ne-au pus comuniştii să stăm drepţi !
În fiecare an, pe 9 Mai, de „Ziua Victoriei”, era 

o mare onoare să fii selectat în lotul de elevi 
meritorii care făceau de strajă laMonumentul 
Eroilor din Centrul Vechi. Aici ne aşezam câte doi 
la fiecare colţ şi, preţ de două ore, nu aveam voie să 
ne mişcăm, privind drept înainte, ”Spre Viitor”! 
Părinţii veneau şi ne admirau înduioşaţi.

Iarna străzile  fremătau de săniuţe şi patinatori. 
Ne duceam ori pe lacul îngheţat din spatele 
Bisericii din Volna, ori la alte trei derdeluşuri 
formate pe coama actualului dig al Ialomiţei, la 
capătul străzii ce-i poartă numele: „strada 
Digului”. Eram mulţi: fraţii Creţu, fraţii Biţi, 
Aurica şi Iancu Caramitru, Lucica Dănilă, Florica 
Muscalu, Mihai Dane, Costel Balcan, Liviu 
Ivaşcu şi alţii,  toţi fără să  simţim frigul până seara 
când ne purtau spre casă întunericul şi foamea.

Aceiaşi copii, ce iarna ne „dădeam” pe 
derdeluşurile din Centru Vechi, vara ne scăldam în 
apele Ialomiţei. Malurile râului, de la fostul 
„stăvilar” până la „cotul ţiganilor”, se încărcau 
de părinţi şi copii. Apa era curată,  mamele noastre 
putând să spele aici lână şi preşuri. Grupuri, 
grupuri, prin tufele de pe mal, tinerii jucau table 
sau fotbal iar fetele citeau.

Eu îl citeam pe Cehov.
În apa mică de la mal se zbenguiau copiii, iar pe 

celălalt mal, cu „prăguş”, ajungeau numai cei ce 
ştiau să înoate.

Aici am învăţat şi eu să înot!
 Un alt reper important pentru cei  de atunci  era 

şi Pădurea de peste râul Ialomiţa. De 1 Mai  
traversam Ialomiţa pe podul vechi de la „cotul 
ţiganilor” şi petreceam deşteptarea primăverii, 
adunând  primii muguri de viaţă, urzici, untişor şi 
cercetând planta numită „rodul pământului”,  
prevestitoare a recoltelor anului  ce începuse.

Cu bunica  Măndica, croitoreasă cu bun 
renume în Centrul Vechi, mai mergeam şi toamna 
la pădure, obiectivul fiind culesul de măceşe şi 
pelin, din care dânsa îşi făcea vin. Drumul de 
întoarcere mi se părea totdeauna foarte lung, 
privind şi măsurând în zare distanţa rămasă după 
profilul clădirilor din Centrul Vechi, între care se 
distingea cel al casei lui „Ştefan Chioru” în a cărui 
vecinătate locuiam. Ca să uităm de oboseală, 
bunica ne povestea iar şi iar cum se împuşcase în 
casa noastră un băiat frumos, în vârstă de numai 22 
de ani:

- Da, spunea ea, Nicu Spiridon, băiat de 
negustor înstărit, a închiriat una din camere cam 
prin 1942. Venea aici, destul de des, cu prietenii şi 
petreceau până la ziuă, jucând poker şi bând. Într-o 
dimineaţă s-a auzit o împuşcătură... Am alergat... 
Era acolo jos, zăcea într-o baltă de sânge... Se 
împuşcase în cap pentru că taică'su nu-l lăsa să se 
însoare cu aleasa inimii lui... Avea doar 22 de ani!

-   Şi era frumos, bunico?
-  Daa... Era un tânăr cu părul negru lins, avea o 

mustăcioară neagră ca din puf, abia mijită şi purta 
mai mereu un pulovăr, tricotat de maică-sa, cu doi 
cerbi pe piept. Îmi pare că şi în fotografia de pe 
cruce poartă pulovărul ăsta.

Bâlciul ca şi Ziua Recoltei se organizau în 
fiecare toamnă la capătul străzii Crăiţelor de 
acum, iar mai înainte pe un loc de casă situat în 
apropierea Monumentului Eroilor din Centrul 
Vechi, loc aflat  în proprietatea familiei Dănilă  iar 
acum a familiei Toader.

Aici, pe o sârmă prinsă la înălţime între doi 
stâlpi de telegraf, l-am văzut prima dată pe 
celebrul „Alexander” alunecând uşor, ba pe 
bicicletă, ba jonglând mingii în mâini şi stând 
numai într-un picior, ba prefăcându-se că-şi pierde 
echilibrul... smulgând ţipete şi aplauze.

Alexander, angajatul Circului de Stat din 
Bucureşti, omul plin de curaj care de la înalţimea 
„sârmei lui”cucerise NewYork-ul, Parisul şi 
Londra, figură de legendă a târgului nostru, aveam 
să aflu că locuia în Urziceni, vis-a-vis de nea Mişu 
Condeescu şi că este tatăl unui coleg mai mare de 
şcoală, viitorul actor  şi scriitor Victor Nicolae, 
stabilit de mulţi ani în Statele Unite.

Cam în aceeaşi perioadă  a anilor '60 şi cam la 
acel bâlci a venit şi marea noastră Maria Tănase, 
cântând  „Azi, Maria lu'Tănase cântă'n Târgul 
Moşilor din Obor”. De legendă a rămas şi 
întâmplarea petrecută  în casa familiei Dănilă, 
unde dăduse buzna:

„- Hei, ce faci aici ?
 - Mestec mămăligă, nu vezi ? Da tu cine eşti?
 -  Eu sunt Maria Tănase!
 -  De la radio?!
 - D'apăi cum ! Aşa că fă bine şi dă o ţuică!
 - Ţi-oi da dacă'i cînta!
     Şi i-a dat.
     ...Zâmbesc la cât de încărcate de adevăr sunt 

vorbele lui Creangă şi parcă aş îndrăzni şi eu să zic: 
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la 
locul naşterii mele, la Centrul Vechi al 
Urziceniului de altădat ... mi se umple inima de 
bucurie!       



4. Moş Dudu

Vecinul nostru din fundul curţii era un om înalt de 
peste doi metri, cu capul mare, obraji rumeni, părul 
des şi alb, tuns scurt. Purta cămaşă dreaptă de tort, 
lungă până la glezne şi în picioare papuci de lemn. 
Când umbla prin curte, îi zăream capul peste 
streaşina gardului. Părea ceva nefiresc, un cap 
plutind în aer. Mama spunea de fiecare dată râzând:

– Iar şi-a trimis Moş Dudu capul la plimbare.
Rar ieşea din curte şi atunci, numai duminica 

dimineţa. Îl vedeam cum trece pe stradă: un munte de 
om, cu un codru mare de săpun învelit într-o foaie de 
lipan; se ducea la gârlă să facă baie. La întoarcere, se 
opera în colţ le nenea Dona şi se bărbierea. De regulă, 
duminica dimineţa era coadă la frizer, dar Moş Dudu 
era Moş Dudu şi nenea Dona, cum îl zărea, îşi 
părăsea clientul cu spuma pe faţă şi îi oferea loc pe 
scaunul de rezervă şi nimeni nu crâcnea. În timp ce-l 
săpunea bine, clienţii care aşteptau la rând vorbeau în 
şoaptă şi Moş Dudu aţipea de-a binelea. Se trezea 
doar când nenea Dona bătea uşor cu foarfeca în 
pieptănul de aluminiu, potrivindu-i sprâncenele 
stufoase.

– Să-ţi fie de bine, Moş Dudule, flăcău te-am 
făcut...

– Bine, mă, să trăieşti şi tu; vezi, să nu uiţi, mai pe 
seară să trimiţi pe cineva la mine…

Moş Dudu nu plătea pe loc şi nu dădea bani, plătea 
în natură. Vara îi trimitea lui nenea Dona câte un sac 
cu pepeni mari, din cei însemnaţi, rugându-l să 
strângă seminţele. Noi, copiii, abia aşteptam… Într-
una din zile, povestea nenea Dona, în loc de pepeni, îi 
trimisese doi purcei de toată frumuseţea… Altă dată, 
îi dăduse două gheme mari din fire de bumbac 
mercerizat, să-şi facă vârşe… 

La poarta bunicii era o bancă mare, unde, 
duminica spre seară, se strângeau bătrânii satului la 
taifas. Moş Dudu nu venea niciodată. Avea banca lui 
şi acolo ieşea el, cu Duduleasa lui şi câteva vecine. 
Vorbeau numai femeile, el doar asculta…

Moş Dudu se însurase târziu, pe la 50 de ani, cu o 
femeie de prin alte locuri. N-avea copii, înfiase un 
nepot din partea nevestei, un băiat cuminte şi harnic. 
Moş Dudu n-avea pământ, dar era un mare iubitor de 
animale. Ţin minte boii lui voinici, cu coarne lungi. 
Ţinea la ei ca la ochii din cap. Cu ei îşi făcuse toată 
agoniseala. Primăvara şi toamna lucra la alţii. Când 
cineva voia o arătură ca lumea, apela la Moş Dudu. El 
nu se ducea niciodată la câmp, nepotul ăla al lui făcea 
toată treaba.

O dată pe lună, Moş Dudu dădea zvon în sat că va 
merge la moară şi căruţa lui trecea prin tot satul, 
adunând sacii scoşi de oameni la poartă. Eu mă 
miram că printre cei care apelau la el se aflau şi 
oameni care aveau posibilitatea să-şi ducă singuri 
sacii la moară, dar tata mi-a explicat că aşa credeau ei 
că era mai bine, dându-i şi lui Moş Dudu posibilitatea 
să trăiască din munca lui. Dădea fiecare cât credea, 
un ciur-două de mălai sau făină.

Un alt lucru care m-a mirat: din când în când, Moş 
Dudu avea musafiri, tot oameni de prin alte părţi, 
prieteni vechi de pe la Brăila sau Ploieşti. Veneau şi 
stăteau câte două-trei zile, timp în care gazda nu se 
ridica din capul mesei. Se spunea că musafirii erau 
prieteni vechi, din tinereţea lui cam aventuroasă. Toţi 
erau sau fuseseră geambaşi de cai. Când era doar un 
copilandru de 15-16 ani, Moş Dudu făcea des drumul 
Brăilei. Aici lua în primire caii furaţi de hoţi brăileni 
de prin Dobrogea şi îi preda altor geambaşi din 
Ploieşti, care îi vindeau peste munţi, în Transilvania. 
Treaba a mers bine o vreme, dar poliţia intrase pe fir 
şi i-a arestat. Moş Dudu, fiind minor, scăpase cu doar 
doi ani pe puşcărie…

Şi mai ţin minte un obicei al lui Moş Dudu. În 
comuna Maia erau câteva familii de ursari. O dată sau 
de două ori pe an, îşi făcea apariţia şi la noi ursarul cu 
ursul. Copiii se strângeau buluc, iar câinii turbau în 
lanţuri. Era o regulă respectată cu sfinţenie de ursari: 
de fiecare dată, opreau în poartă la Moş Dudu. Acesta 
ieşea cu un sac în mână, îl întindea pe pământ şi se 
lungea pe el cu faţa în jos, strigând ursarului:

– Zi-i, mă, să-şi facă treaba… 
Şi ursarul zmucea scurt din lanţ, iar ursul se urca 

în spinarea lui Moş Dudu, călcând mărunt şi apăsat…
După ce-l pisa bine cu picioarele, Moş Dudu se 

ridica, făcea câteva mişcări şi-i striga Dudulesei s-
aducă un ciur de mălai, sticla cu ţuică şi-un pahar. Îl 
cinstea pe ursar şi-i spunea să treacă şi data viitoare… 
Iar noi rămâneam cu ochii căscaţi, minunându-ne ce 
curaj avea Moş Dudu.

Acesta era Moş Dudul copilăriei mele. A trăit 99 
de ani… 

5. Dumnealui

Era de fapt un cal. Calul domnului colonel. 
Domnul colonel era nepotul lui Ion Heliade 
Rădulescu. Asta o ştiu de la Dorel Cindrel, învăţător 
în satul nostru, al cărui tată fusese administrator al 
gospodăriei domnului colonel. S-ar putea să fi pus 
chestia asta de la el, ca să sporească aura mitică a 
personajului. Pe domnul colonel îl chema într-adevăr 
Heliade, dar nu şi Rădulescu, ci Longin. Sigur e însă 
faptul că domnul Heliade Longin, colonel în rezervă, 
se distinsese prin fapte de bravură în timpul Marelui 
Război de Întregire şi fusese decorat cu Ordinul 
„Mihai Viteazul“, clasa I. Ca şi alţi cavaleri ai acestui 
Ordin, primise loc de casă şi 50 de hectare de teren 
arabil în vatra satului nostru. Îşi întemeiase o 
mândreţe de gospodărie: casă mare, în stilul 
conacelor boiereşti de altă dată, livadă cu pomi 
fructiferi şi vie, toate împrejmuite cu gard înalt de doi 
metri şi la intrare o poartă monumentală, cu acoperiş 
în două ape, învelit cu ţiglă.

„Pe domnul colonel Heliade l-am apucat şi eu, 
mărturisea cu mândrie domnul învăţător Cindrel. 
Copil de 7-8 ani, îl vedeam deseori duminica 
dimineaţa, trecând prin faţa casei noastre în drum 
spre biserică. De primăvara până toamna târziu, purta 
un sacou alb-gălbui, pantaloni negri, pantofi cu 
ghetre albe, pălărie de paie şi baston cu măciulie 
argintată. Pe noi copiii ne fermeca prin modul cum 
răspundea salutului celor pe care-i întâlnea în cale. 
Fie că erau oameni în toată firea, fie că erau copii, 
domnul colonel se opera o clipă, îşi muta bastonul 
sub braţul stâng şi cu un gest larg, plin de eleganţă, îşi 
scotea pălăria, înclina uşor capul şi faţa i se scălda 
într-n zâmbet luminos. Ne plăcea atât de mult, încât o 
zbugheam la fugă şi după un timp îi ieşeam din nou în 
cale, strigând în cor: «Bună ziua, domnule Heliade!», 
iar el repeta cu aceeaşi politeţe întreg ceremonialul. 
Sigur că observase stratagema noastră, dar, amuzat, 
se lăsa prins în acest joc ştrengăresc.

Nu l-am văzut însă niciodată strângând mâna 
decât domnului învăţător Balaş, care de fiecare dată îl 
aştepta în răspântii. De acolo, plecau împreună spre 
biserică. Domnul colonel se opera în faţa altarului, se 
închina, băga mâna în buzunarul de la piept, scotea 
portofelul şi punea o hârtie de 1 000 de lei în tava de 
argint aşezată pe o masă străjuită de icoana Maicii 
Domnului. Îşi făcea din nou semnul crucii şi, 
împreună cu domnul învăţător, se întorcea în 
răspântii. Domnul învăţător Balaş, om de toată 
isprava, despre care se spunea că fusese un destoinic 
colaborator al ministrului Spiru Haret, locuia în casa 
şcolii. Cu gesturi largi, îl invita pe domnul colonel să 
intre în curte, unde, la umbra castanilor, îi aştepta o 
masă de răchită, cu fotolii încăpătoare. Doamna 
Balaş cobora cele câteva trepte ale cerdacului, saluta 
ceremonios şi aşeza pe masă o tavă cu ceşti aburinde 
de cafea şi pahare cu şerbet de trandafiri…

În fiecare an, în zilele de 24 ianuarie şi de 10 mai, 
la şcoală se dădeau serbări. Domnul colonel era 

musafir de onoare; urmărea cu atenţie programul, iar 
la sfârşit rostea un mic discurs, mulţumind pentru 
invitaţie. Nu venea niciodată cu mâna goală. Dintr-un 
coş împodobit cu steguleţe tricolore, oferea copiilor 
câte o pungă frumos colorată, plină cu dulciuri.

Prin 1930-1931, domnul învăţător Balaş s-a 
pensionat şi s-a mutat cu întreaga familie la 
Bucureşti. Plecarea lui a fost o grea pierdere pentru 
domnul colonel. Mergea tot mai rar la biserică. Şi nici 
la serbările şcolare nu mai venea, trimitea doar coşul 
cu daruri prin cineva. Nu renunţase însă la plimbările 
duminicale, călare pe superbul său cal alb. Despre 
calul său se discuta în şoapte, ca despre o adevărată 
minune: era calul cu care domnul colonel făcuse tot 
războiul. I se adresa doar cu «Dumneata, camarade» 
şi când vorbea despre el folosea pronumele de 
politeţe dumnealui. Când îl angajase pe Marin Drăgoi 
ca argat, domnul colonel îi spusese: «Am auzit că-ţi 
plac caii şi te pricepi. Ţi-l încredinţez pe Dumnealui; 
să ai grijă de el ca de ochii din cap!». Nici n-ar fi putut 
face altfel, pentru că domnul colonel se scula în 
fiecare dimineaţă, ieşea în curte şi îl supraveghea 
îndeaproape. Marin scotea calul din grajd, iar domnul 
colonel aducea coarda şi timp de-o oră îl plimba 
roată, până ieşeau aburi din el. Atunci, Marin îl lua la 
ţesălat şi îl freca bine cu şomoioage de fân până 
strălucea pielea pe el, în timp ce domnul colonel îl 
mângâia pe cap, adresându-i tot felul de cuvinte  
drăgăstoase:«Dragule…Bravule…Mândrule…Fru
mosule…Deşteptule», iar Dumnealui fornăia uşor pe 
nări. După ce îşi termina treaba, Marin îi punea o 
pătură pufoasă în spinare.

Odată l-am auzit pe popa Gheorghe povestindu-i 
tatălui meu: «Măi omule, nu ştiu dacă vorbeşte, dar 
înţelege tot; unde mai pui, că şi râde. Veneam într-o zi 
de la târg şi m-am oprit la poartă la dom' Eliade; mă 
rugase să-i cumpăr ceva. Parcă-i văd pe aleea 
pietruită, el înainte şi Dumnealui la câţiva paşi în 
urma sa. La un moment dat i-a făcut semn cu mâna şi 
calul s-a oprit. Ne-am cam luat cu vorba. Dumnealui 
a bătut uşor din copită. Domnul colonel l-a rugat să 
aibă răbdare. După alte câteva minute, Dumnealui a 
fornăit uşor pe nări şi a lovit din nou cu copita. I-a dat 
o bucată de zahăr şi l-a scărpinat uşor între urechi. 
Dacă vrei să mă crezi, bine, dacă nu, păcatul e al tău, 
dar eu nu mint; l-am văzut cu ochii mei cum şi-a pus 
capul pe umărul stăpânului său, a fornăit uşor şi-a 
început să râdă… Mi-am făcut semnul crucii, dar 
domnul colonel m-a liniştit. Aşa e el, râde…»…“

Domnul Dorel Cindrel a făcut o pauză lungă. Se 
uita în ochii mei, aşteptând să-i spun ceva. Ce să-i 
spun? Văzând că tac, şi-a aprins o ţigare, a tras adânc 
în piept şi-a continuat: „Într-o zi, asta se întâmpla prin 
1942 sau 1943, nu mai ţin bine minte, Marin Drăgoi a 
venit cu noaptea-n cap la tata şi i-a zis să meargă 
urgent la Curte; murise Dumnealui! Cu lacrimi în 
ochi, domnul colonel i-a spus tatei : «Peste trei luni ar 
fi împlinit 34 de ani… L-am iubit ca pe un frate. Te 
rog pe dumneata să te ocupi; cheamă nişte oameni şi 
înmormântaţi-l undeva în livadă…»… În săptămâna 
următoare, a venit un camion de la Bucureşti. 
Domnul colonel şi-a încărcat cărţile şi câteva 
geamantane cu lucruri personale şi dus a fost. N-a mai 
călcat niciodată prin satul nostru… 

După un timp, tata a primit o scrisoare… A citit-o, 
a împăturit-o, a băgat-o înapoi în plic şi a încuiat-o 
într-un sertar. Nu ne-a spus nici un cuvânt. Eram 
complet nedumeriţi, pentru că tata nu avea secrete 
faţă de noi… Abia după câteva zile, a descuiat 
sertarul, a luat plicul şi ne-a spus: «E un act notarial 
prin care domnul Heliade îmi încredinţează 
administrarea întregii gospodării. E o mare 
responsabilitate…».

Să fi avut vreo presimţire ? Nu ştiu, dar am auzit că 
există şi astfel de oameni. În orice caz, la scurtă 
vreme, avocatul domnului Heliade ne-a trimis un plic 
cu margini îndoliate: bravul domn Heliade murise în 
somn. Probabil visa ceva frumos, pentru că plecase 
cu zâmbetul pe buze…

La drept vorbind, a murit la timpul potrivit. Nu 
ştiu cum ar fi suportat vremurile care au urmat...“



Afară ningea ca în iernile cele grele, a căror 
amintire se transmitea din neam în neam de către 
străbuni. Ehe, şi cum povesteau ei... parcă şi 
vedeai priveliştea potopului lui Noe, dar un potop 
alb, care acoperea totul, dar absolut totul. Iar 
această ninsoare se întâmplă să cadă, chiar în 
ajunul Crăciunului, când totul ar fi trebuit să fie în 
armonie, să plutească în aer arome de cozonaci, 
să se audă glasuri de colindători şi mai mari, şi 
mai mici, şi clinchete de clopoţei.

 Dar cine să mai colinde pe o asemenea 
vreme... Cine să mai gătească toate cele de 
cuviinţă, când zăpada acoperise toate magaziile 
de lemne, iar lemnele aduse de cu vreme în case, 
trebuiau chivernisite cu multă atenţie...

 Toţi locuitorii cătunului peste care se lăsa 
această mare de zăpadă, erau cu toate nădejdile la 
limita realului. Bărbaţii făceau eforturi aproape 
supraomeneşti să mai aducă din când în când 
câteva vreascuri în case. Femeile plângeau în 
pumni de ciudă că nu vor putea împlini toate cele 
ce se cuveneau pregătite spre amintirea şi slava 
Pruncului Ceresc ce avea a se naşte în acea 
noapte. Doamne, ce noapte! Acesta era gândul de 
jale al tuturor.

 Doar George, la ai săi 7 anişori, neînţelegând 
ce se petrece, stătea şi privea pe fereastă. Privea 
căderea fulgilor mari de nea, dar nu i se păreau un 
pericol. El vedea mişcarea lor ca pe un joc. 

Deodată, în ochii lui curaţi, fulgii de nea luară 
forme de îngeri. Şi îngerii se învârteau în jocuri 
ameţitoare. Ba uneori se jucau ei înşişi cu zăpadă, 
suflându-şi unul altuia în chipurile străjuite de 
aripi cristaline, astfel încât nu puteai distinge 
albul lor de cel al zăpezii...

 Tatăl lui George ieşise de ceva vreme prin 
nămeţi, şi reuşind să mai taie câteva crenguţe mai 
uscate din pomul din spatele casei, căci uşa 
magaziei de lemne era deja atât de îngheţată încât 
nu se putea cu nici un chip deschide, se întoarse în 
casă, plin de zăpadă pe haine şi pe plete.

 Cum îl văzu, George sări în braţele lui 
amorţite de ger, şi strigă: uite mami, îngeri! Tati 
mi-a adus îngeri de afară să mă joc cu ei. Mama se 
întoarse uimită, stergându-şi lacrimile, ca să nu o 
vadă cel mic că plânsese. Dar el, părăsind braţele 
tatălui se aruncă într-ale mamei zicându-i: uite, 
mami, şi tu ai îngeri pe obraji. Wow! Ce de îngeri! 
Sunt îngeri peste tot! Şi zicând aşa se învârtea 
râzând şi chicotind, făcând gesturi neînţelese, din 
care îţi puteai da totuşi seama că se joacă cu 
îngeraşii lui.

 Privindu-l, părinţii uitară cu desăvârşire de 
problemele cauzate de căderea masivă de zăpadă. 
Ba mai mult, mama, născând alţi îngeraşi pe 
obraji, căzu în genunchi dinaintea icoanei 
Naşterii Domnului, şi zise şoptind, cât să o audă 
Pruncul: „Doamne, naşte-te iar şi în casa noastră, 

chiar dacă nu ne-am făcut sufletele iesle. Vino 
pentru copilul acesta minunat. Fă o minune, 
Doamne, şi vino!”. Văzând-o tatăl, se lăsă şi el în 
genunchi, neştiind ce să ceară în rugăciune, dar 
simţind că altă cale nu este.

 În clipa aceea, focul care deja dădea să se 
stingă sub răcoarea lemnelor aduse de afară, se 
reaprinse cu mare flacără, umplând totodată casa 
şi de o lumină puternică, neobişnuită, şi de o bună 
mireasmă, din care părinţii înţeleseră, că într-
adevăr s-a produs o minune. Mulţumiră 
Atotbunului şi se apucară să gătească toate cele de 
cuviinţă. Şi minunea se prelungi, căci focul din 
sobă nu se stinse deloc, chiar dacă nu mai băgară 
niciun lemn în el. Ardea cu flacără potrivită 
pentru fiert sarmăluţe şi pentru copt cozonaci. 
Ardea cu flacără dumnezeiască. Iar George 
zburda neobosit şi se juca cu îngeraşii, 
nemaiputându-şi potoli fericirea. 

 De altfel, de pe acum, fericirea puse stăpânire 
peste întreaga casă. Şi, cum o minune se petrece 
cum se cuvine, afară încetă ninsoarea, şi totodată 
zăpada se retrăgea, nu se ştie unde, rămânând doar 
atât cât era de folos spre plinirea Sărbătorilor. 

 Aşa că, a doua zi în zori, băieţii mai mari o 
porniră fericiţi cu colinda, vestind Naşterea 
Domnului. George însă, care adormise târziu şi 
ostenit de joc, acum dormea surâzând în vis. 
Pesemne că şi în vis, se juca cu îngeraşii... sau 
poate asculta colindătorii... sau poate chiar el 
ieşise la colindat... 

Eh, ar zice unii, cine poate şti ce e în mintea 
unui copil? Dar noi ştim: cu siguranţă minuni şi 
iar minuni.

From: Marius Stan
To: Grigore Spermezan
Subject: Ratăcind prin tranziţie
Date: 8 Dec. 2012

Dragă Grigore,

După cum bine spui în Cuvânt Înainte, „A fi sau 
a avea?”, aceasta este întrebarea. Mai ales pentru 
poporul român, cel aflat la răscruce de drumuri şi de 
interese geo-politice, poporul care „n-a cunoscut 
odihna, calmul, bucuria de a crea în timp”. M-am 
strecurat printre citatele din Eliade, Cioran, 
Vulcănescu şi Joja căutând sentimentul propriei 
identităţi, căutând părerea ta despre toate astea. 
„But wait!”, cum zic americanii (mama lor de 
engleji), te-am găsit angajat în răfuiala cu trecutul, 
observând cum „axa noastră axiologică a suferit o 
incredibilă contaminare”. Da, mă tem ca ai dreptate, 
în afară de bani România a împrumutat şi un sistem 
de valori care îl pune pe „a avea” înaintea lui „a fi”. 

Dar cine să ia frâiele şi să mâne trăsura culturală 
a României? După Iliescu, Constantinescu şi 
Băsescu, ne-ar trebui un Maiorescu - zici tu şi eu 
ridic paharul cu Murfatlar de Medgidia - să nască 
ţara un Maiorescu, asta vrem! Dar „stimabile, ai 
puţintică răbdare”, cum zicea Conu Iancu. O să 
apară şi Maiorescul pe care ni-l dorim, se vor naşte, 
sau poate s-au născut deja, un alt Eminescu, o altă 
Iulia Haşdeu... România nu duce lipsă de genii, 
România duce lipsă de bani. 

Şi iar îţi dau dreptate: dacă trecem peste 
catastrofa pedagogică şi restaurăm demnitatea 
profesiei de dascăl, învăţâmântul românesc va 
reveni la matcă, la anii în care a merge la 
olimpiadele şcolare avansau un elev la gradul de 
„tocilar” şi nu ca azi, la „cocalar”. 

Cum mie nu îmi place Garcea am să trec direct la 
Filosofie, unde m-a încântat observaţia ta că „un 
obiectiv esenţial în studiul filosofiei este 
dobândirea unei gândiri nu doar critice, ci şi 
divergente”. Ei uite că sunt şi eu divergent şi te 
contrazic în ceea ce priveşte cartea şi seducţia 
televizorului. Mie îmi place să fiu sedus. Am citit 
Contele de Monte Cristo dar mi-a plăcut mai mult 

filmul. I-am citit pe Platon şi Popper dar mi-a plăcut 
mai mult Carl Sagan, ca să nu mai vorbesc de Milla 
Jovovich. Şi cu asta închei, revenind la Murfatlarul de 
Medgidia, cel care cuprinde toată filosofia Balcanilor.

Cu drag,
Marius Stan
(neo-kantian)

From: Marius Stan
To: Costel Bunoaica
Subject: Noaptea, cu sinele meu
Date: 9 Dec. 2012

Uite-aşa, Costel,

Citeam din poemele tale şi mă mai opream să sorb 
din cafea şi să notez cum „lumina, evadată din beci, 
stătea tolănită peste umbrele reci”. Şi tot cam atunci, 
în pragul serii, asupra mea s-au năpustit hingerii ca o 
haită de câini vagabonzi, unii verzui alţii blonzi. Şi tot 
citeam, tot citeam din cartea ta de versuri răsucite şi 
visam la anii de liceu, la taberele şcolare în care mă 
îndrăgosteam definitiv de fiecare dată, la drumurile cu 
ocazia şi cu calea ferată între Bucureşti şi Urziceni, la 
camera de cămin din Măgurele, la cele două colege de 
grupă frumuşele... şi tot aşa până când n-am mai putut. 
Şi tu mi-ai zis: du-te acasa, ai copii de crescut.

Adevărat, „se zvoneşte prin târg că nişte gânduri 
ciudate fac trotuarul, în libertate”. Şi „da, adolescenţa 
a înnoptat la şosea”, pe-acolo pe unde trec maşinile 
străine, fără de mine, tocmai Eu, aşteptând ca atunci. 
Şi m-am oprit din nou la „ziua răşchirată pe stânci”.

M-au omorât titlurile tale iar acum sunt o rană, I'm 
sorry cucoană şi tot aşa, m-am oblojit cu versurile tale 
gri şi mi-am amintit cum avea ea „mâinile de cetină 
verde şi trupul de mănăstire proaspăt zidită”. Şi-am 
zis: Doamne, nu ne duce pe noi în ispită.

Marius

From: Marius Stan
To: Alexandru Bulandra
Subject: Mioriţa-povestea unei capodopere
Date: 9 Dec. 2012

Dragă Sandu,

O fi bine? Ce-ar zice acel „rege-al poeziei veşnic 
tânăr şi ferice” dacă ar şti că un detectiv literar 
anchetează scrierea baladei Mioriţa ca pe o crimă 
pasională, o crimă din iubire pentru popor? Parcă văd 
pe prima pagină a ziarelor: „Poet moldovean 
sechestrează o tânără baladă populară timp de o sută 
şaptezeci de ani!”.  Şi mai jos: „Strâns cu uşa de un 
feroce detectiv literar, poetul mărturiseşte: „Nu pot 
trăi fără ea!”  

Cam aşa m-am apropiat de cartea ta, cu 
„promisiunea unor întâmplari palpitante şi a unui joc 
al minţii pe măsură”. Şi m-am prins în joc. Cu răbdare 
dar fără tutun am trecut prin dovezi, documente, 
declaraţii ale martorilor şi mai ales intrigi literare. 
Apoi te-am însoţit într-o minunată „excursie de 
plăcere în munţii Neamţului” pe urmele lui Russo şi 
ale altor complici cum ar fi Didică scripcarul şi Barbu 
lăutarul. Superb amestec de istorie, literatură şi 
investigaţie. Ba chiar şi de logică, vezi demonstraţia 
în unsprăzece puncte a ipotezei că Alexandri a lucrat 
pe un text de colind profan – colinda păcurarilor. 
Quod Erat Demonstrandum.

Dar „văd că te-ai întristat, ascultătorule”. Aha! 
aşadar „ascultătorule”, nu „cititorule”. Să facem o 
staţie de gând: 

„-Mioriţă laie, 
Laie bucălaie,”
„-Drăguţule bace!
Dăţi oile-ncoace”
Abia acum observ cât de important este să recit 

Mioriţa în loc să o citesc. Este ceva legănat, hipnotic, 
o melodie care se înfiripă, apoi urcă şi coboară:

„Fluieraş de fag, 
Mult zice cu drag!
Fluieraş de os, 
Mult zice duios!”
Şi deodată înţeleg: enigmaticul baci Udrea a 

compus textul iar Vasile Alecsandri a scris muzica!
Marius 



(s-a născut la  5 octombrie 1956
în localitatea Independenţa, jud. Călăraşi)
Poet, jurnalist, editor/ fondator al revistei „Vama Literară”. 
Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România

OPERA LITERARĂ ( poezie )

* noi şi bunul Dumnezeu, Ed Corrida, Bucureşti, 1993.
* eu tu şi bunul Dumnezeu, ro-en. Ed. MLR, Bucureşti, 2006
* eu tu şi bunul Dumnezeu, ro-fr, Ed Agentpress, 2007
* eu tu el ea şi bunul Dumnezeu, ro-en, Ed Agentpress, 2007
* tu eu şi bunul Dumnezeu, ro-en, Ed Agentpress, 2007,  Bucureşti
* eu tu şi bunul Dumnezeu, ro-fr, Ed Agentpress, 2012,  Bucureşti
   ( traducere în franceză / engleză de Ana Mirela Iacob) 

cea din urmă răstignire 
                                             (a doua splendoare)               

      : eu am plecat şi m-am întors din nou în afara trupului meu 
      în cea de-a şaptea înstrăinare şi splendoare 
      pentru a-mi şterge urmele
      ţi-am dăruit un vultur care zboară invers 
      aşa cum un sunet netânguitor se reîntoarce 
în momentul frângerii pâinii 
înapoi înspre chimvalul cel transparent şi fericit răsunător  

      o zi şi o noapte 
      am stat ascuns 
      în  pletele tale                                        
                                      ( în toată  respirarea  în  tot  vinul

                                  căutam ceva sau pe marele Unul

fără miros de santal sub straie de in erai tu fără nume 
precum o denie o euritmie în nemărginita-ţi pustie
şi în pielea goală ca o cruce 
dezbrăcată
erai despletită şi întinsă pe canapeaua oarbă din sufragerie 

către mireasma de ceai a sânilor neadormiţi ca nişte turle 
de biserică zidită în tine fără de vicii
eu mă rugam
iar Iisus Hristos cobora şi îngenunchea alături de mine

de culoarea pământului la asfinţit de trandafiri şi de mătănii
      cu gura încleştată erau sărutările tale şi de două ori mai grele 
(în jurul tău dansau ca la începutul lumilor vânătorii de iele)
şi noile cuie de-o vârstă cu argintul 
barbar se lăsau răstignite în palmele mele

                                                     (precum sângele morţii 
                                         în secunda în care m-ai vândut 
                               aşa erau de oxidate îmbrăţişările tale)

eu ţi-am dăruit iubire pură vroiam să-ţi spun 
(tu ştii că şi femeile precum frunzele în toamnă se ofilesc 
şi pier ţi-am spus) eu îţi dăruiesc iubire pură sare dulce 
şi un munte de grijănii tu mi-ai dăruit un anotimp nebun 
şi strâmb îmbălsămat cu o lume rea foarte amară şi grea

                                       (priveşte-te în ochi spune ce simţi
                                            spune-mi ce vezi într-o piele de lup)

                                   alea jacta est
                                      hic et nunc
eu tac şi nu vreau să tac şi râd înalt 
spre alte continente abstracte odată cu stelele soarele anii

p. s
tu ai rămas de o parte a mormântului 
eu am ajuns piatră şi fruct pentru viermi la capătul drumului

în trupul meu s-a odihnit 
azinoapte Dumnezeu

:acesta este sângele meu aceasta este inima mea 
acesta este ochiul meu  
                                                 (sânge gramificat
               inimă din altă existenţă concavă şi rece
                                               ochi individualizat)

sunt un ID care strigă urlă latră din reflex mereu 
un hiperbolizat în care 
hulit 
şi 
întârziat 
în veci 
de veci 
neîntrupat

neîntrerupt 
ca un judecător 
într-un guvern proscris 
(un atom de uraniu & un atom de hidroniu)
can-tr-un dulce sunet de corn
în trupul meu s-a odihnit azinoapte Dumnezeu

p. s.
voi trăiţi doar în năluce eu mă las scuipat pe cruce

                 rătăcitori sunt paşii tăi  în apă  
                       în aer în  foc în  năluci

- a treia splendoare -    

: duc un mort în spate sau mortul pe mine sub cruce mă duce mă                                             
aduce
                                                              
tu faci gimnastică paradoxală www.aleluia www coadă de drac

eu am iertat greşelile greşiţilor noştri
şi m-am rugat cu credinţă nu cu îndoială precum valul mării 
despre nemernicia şi nimicnicia lumii multpreafeminine şi a 
morilor de vânt eu am mărturisit cu smerenie 
în faţa lui Dumnezeu
(psaltirile ca şi toate greşelile noi mi-au fost dragi mie păcătosul )                                               

pentru fiecare prieten al meu nenăscut sau botezat doar pe jumătate 
am băut 33 de pahare
am fumat 33 de ţigări 
am înjurat femeia de 33 de ori şi încă de 7 ori pe atât pentru fiecare tâmpenie spusă în 
momentul în care ne strecuram sub aşternuturi
aleluia
                                                         (ştiu este riscant să întreb 
                                                                 dacă îngerii fac sex )

ascultă-mă  ţi-am spus într-o zi eu am sărit cu paraşuta a v-28  
bg-3  bg-7 ptch  de la 800 de la  1000 de la 2000 de metri 
din an2  an24 an26 civil şi militar aleluia din helicopterul  mi 4 
mi 8 cu pistolul mitralieră cu pistolul tt cu masca de gaze aleluia

copacii latră sfinţii tu faci gimnastică                           şi opoziţie 
prin calendare                        plătite                   cu gheare şi fum

precum ţi-am mai zis şi-n altă carte tu sprijini tavanul cu picioarele 
tainele toate le înţelegi deşi eşti nevrednică de întrebări şi sinod

oscilante tulburări generate de apariţia simbolului de credinţă
în tipare de autoritate infestată cu ruj de buze şi alcool te încearcă
în fiecare zi ca şi filozofia chiar dacă ideea de început a fost erezia

                           ( Iisus Hristos a existat şi când nu exista timp 
                              atât îţi spun eu l-am văzut de pe când nu eram )

tu faci gimnastică desăvârşind anarhia şi arta trădării în beta şi alfa                       
eu (simultan viul şi mortul)                             aleluia aleluia aleluia
vreau o nouă vârstă vreau ţipătul meu de la începuturi vreau 
să strâng între dinţi ca pe o tablă de legi sabia cu mai multe tăişuri 

nesfinţii latră copacii 
şi luna se dezbrăca în trupul tău 
ca-ntr-un altar proscris şi parcă dintotdeauna al meu

(viperă neagră viperă vopsită împletită în noroi în palate şi-n carateviperă 
necondamnată despletită în şoapte oarbe mute surde  şchioape)

tu faci gimnastică neo-liturgică 
tu mergi la turci şi te întorci de la greci

din ochii tăi ca dintr-un pahar zboară partiturile vieţii second hand albastre şi grave 
ca nişte desene abstracte nu-s lacrimi sunt blesteme în reflux din care vrei să-ţi faci o 
fereastră în formă de evantai şi un giulgiu care să te însenine cu încrâncenare arhaică
aleluia

trupul îţi arde 
nu vede nimeni şi tu nu ştii  eşti cenuşă îţi spun de trei ori aleluia



Circ

Frumoasa Coralina, amanta lui Condrac,
Fumează, goală puşcă, întinsă în hamac.

Dibaci, tâmplarul tânăr vopseşte un sicriu
În care-apoi depune trupul creolei, viu.

Ea-n jocul lui macabru se-nchipuie fachiră
Şi-n iz de baiţ proaspăt abia de mai respiră.

Doi ciocli scot capacul. Sicriu-i plin de gol.
Jongleurul se închină ieşind râzând din rol!

Fapt

Mă ispiteşte gelozia când văd, în zori, cum pe alei
Adulmecă motanul negru parfumul rochiilor ei.

Urc în iatac unde oglinda mă-ntâmpină cu ochiu-nchis
Spre a-i păstra doar ei ermetic chipul în propriul abis.

Mă străduiesc să număr roua de pe un trandafir pe care,
După ce-abia i-l oferisem, l-a rătăcit cu nepăsare.

O, dacă stropii-s numai lacrimi, aş prefera să-i aparţină 
-
Fapt ce şi pentru o secundă m-ar absolvi de orice vină!

Şiş
  

Între doi vecini, la ţară, e o casă părăsită
Care-i duce şi pe unul şi pe altul în ispită

Să scaneze cu privirea, după anii de-nchisoare,
Locul ce macazul sorţii l-a schimbat la fiecare.

Îşi citesc, livizi, pe feţe că le este, totuşi, teamă
De perechea de fantome ce-n iatacul ei îi cheamă

Pe fârtaţii care-au şters-o de la ciorba de potroace
Să surprindă mirii care începeau să se dezbrace!

Când

Între clopotar şi clopot se-adânceşte o cărare,
Ori de câte ori în bietul pricăjit cătun se moare.

Aerul se impregnează de o linişte ciudată,
Înainte de-a începe clopotul bătrân să bată.

Dangătul, ca prelungire-a mâinii sale către cer,
Îi îndrituie statutul de miruns întru mister.

Între el şi cea cu coasă e-o poveste de iubire
Ce se împlineşte dacă sfoara-şi va ieşi din fire!

Film

Îşi fierbe evadatul fasolea la foc mic
În casca dezgropată de ploaie pe colnic.

Îi e atât de foame că nici măcar nu vrea
Să ştie de fusese şi-un cap de mort în ea.

  Ion Roşioru                        

Mănâncă şi se culcă sub un salcâm uscat,
După ce de bocancii uzaţi s-a descălţat.

Adoarme iepureşte cât să viseze-un câine
Care-i chiar el şi care înfulecă o pâine!

Stih

Tristeţea c-o să laşi în urmă un gol e mai intensă ca
Neaşteptata bucurie c-o zi în preajmă îmi vei sta.

În amintirea ne-njghebată de rece jar trăiesc deja
Anticipat suprema spaimă că raiul nu se va-ntâmpla.

Mai hialin ca niciodată pre iarba morţii voi călca,
În fluxul sevelor albastre să-ntruchipez uimirea ta.

Cu orice stih iscat în sânge mă amăgesc că pot muta
Hotarul spre tărâmul morţii ce-n sinea-i se va sufoca!

Pub

Vând casă cu întabulare şi cu vedere la şosea.
Rămâne să vă înţelegeţi doar cu fantomele din ea!

Dau în locaţie cu veacul teren de vidodrom pe Marte.
De preferat să sune numai excentricii de peste moarte.

Închiriez proteză veche dentară din carton presat
După ce trece necropsia căci decedatul s-a-necat.

Cedez troiţă confort zero ca şi-un cadran solar de ceas
Menit să vă strecoare-n suflet teroarea timpului rămas!

Dar

Beţivul are-o bluză verde pe care-n tinereţe a
Primit-o-n dar de la o soră al cărei cuib se destrăma.

De cum se împrimăvărează revine-n sat de la Sibiu
Ca-n casa-i strâmtă şi hârlavă să bea în linişte rachiu.

Din cinci hectare de pădure de Zâmbăreţ retrocedată
Aduce brazi pe care-i vinde, la ochi, bucată cu bucată.

În bojdeuca-i are-o cană de lut, un pat şi-un aparat
De radio stricat şi care pe Deutche Velle s-a blocat!

Cont

Mi-ai zis: „La vara viitoare să nu te mai întorci în sat
Pentru că eu, o ştii prea bine, din lumea ta voi fi plecat!”

Te-am ascultat fără crâcnire şi-am pus departele-ntre noi
Sperând că soarta-n marea-i milă o să ne-adune înapoi.

Dacă-am fi respectat întocmai direcţiile strict contrare
De mers ne-am fi-ntâlnit odată în punctul critic de 
plecare,

Ci noi ne-am oploşit, nevrednici, abia trecuţi de orizont,
În câte-un han de unde-i punem dezamăgirii bani în cont!

Cort

În sat fac încă-o dată nuntă păunii karmici de import.
La Târg şi muzică se-anunţă c-o alpinistă vinde-un cort.

Biserica voievodală s-a scufundat sub fostul drum
Pe care-au năvălit tătarii cu armăsari de foc duium.

De Sânziene pe coline dansează flăcări de comori.
Pentru că eşti deja fantomă te străduieşti în van să mori.

M-aştepţi pe la răspântii rele, însă mă-nchin de te zăresc
Şi tu dispari mireasă-n lună ca-n vis să-mi reapari firesc!

Ştefan Neagu

Apă dulce 
             

,, Sărmana Europă nefericită,,
      Germain Nouveau

Un parlagiu cărunt - pe caldarâmul acela,

                                  in paragina de la marginea 
pieţii

îmi smulse hainele cu-o putere imortală -

dar fără să-şi scoată stiletul de groază,

îmi sîsîi-n surdină “de profundis” terrific:

“Auzi, amărăşteanule - în apa dulce şi caldă 

                                  de la marnea oraşului 

n-aş vrea să intru singur - Sînt acolo o mie de 
stele

                                            care ne-aşteaptă;

cînd trece locomotiva-nspumată şi gureşă;

                                                           la miezul 
nopţii,

         ne-om arunca pe Stix

         şi grabnic vom uita de toată jalea“

Brusc, noaptea de iulie se lumină ca o tranşee

luată cu-asalt de-o mie de grenadieri

                                 din Primul Război

Regina nopţii spre care mergeam la-ntîlnire

                       era la miliarde de ani…

“La Călătoria aceasta, my friend,

          nu m-am gîndit niciodată

                                             Nu-mi …… “

“Niciodată să nu spui niciodată - e cîntecul meu

şi-i maşina mea credincioasă,

E pîinea caldă şi-i bagajul meu cel mai fierbinte.

De 20 de ani, e otrava cea mai cumplită

     de care acum vreau să scap ….

Şi deal-ul meu tigrii care m-au jupuit atunci

e să le-aduc drept halcă o limbă inocentă,

Am deasupra mea martoră-salcia aceasta-ncetată

care mi-a fost icoană şi plapumă-

Şi-n verile din urmă, chiar mamă întristată

pentru mai mulţi căpcăuni şi hiene ….

E timpul, iubire, să n-o mai suparăm -

   în apa dulce pe care-o ştiu …..”

“Apă dulce, apă dulce, demonii tăi sînt

                                                       atît de umani,

Sînt libertini pînă-n măduva oaselor”

 pentru prietenul acesta nu mai aveam

                                                nici o spaimă

Nici nu-ndrăzneam să-l sfidez cu tristeţea mea.

I-am promis asistenţă - cînd menghina

                                                    braţului bătrîn

slăbise, dîndu-mi drumul ca unui pui de vrabie

             mîngîiat de un rînjet melancholic

Sângele-i fermenta ca mii de albine-ntr-un stup

pe buze-i înflorea o spumă ca nectarul

Abia i-am auzit muzica extremă a inimii

   ca un ultim pocnet de revolver.

Pe lama stiletului ruginit un fluture-şi

                                         ţesea caligramele..

Trei ore i-am sterş lacrimile păcătoase

pînă cînd întreg cartierul a primit ca o pace

Schija funerară a Luceafărului - de - ziuă.

Iulie 2012 



Fata ce miroase a mare

Ştiu că nu sunt mereu acolo să  mă plimb pe 
lângă tine  sau să te privesc , să mă pierd în 
imensitatea ta albastră dar , mare frumoasă , am 
băgat de seamă că nu mai eşti singură.

Un fel de eu, te ştie de mult şi ţi-ar fi spus 
iubirea dacă n-ai fi fost  mereu atât de 
zbuciumată. Sunt mulţi care te caută  si care te 
tot vad , mai mult şi mai frumos ca mine, dar 
ochi în ochi mă simt acum cu fata de la mare.
Când vine la tine, te rog, să-i dai cadou un val 
spumos şi să te faci frumoasă  (mult mai 
albastră). O să-ţi vorbească despre mine , fata de 
la mare , şi o să-ţi povestească ea, cum n-am 
putut eu , cum de am dat una de alta .

Fata de la mare n-are ochii primiţi în dar de la 
tine . Ochii ei sunt pură ciocolată. Părul ei  nu-i 
vizitata de soare dar nici bătut de vânturi. E 
brun-pământ şi liniştit. E bună la vorbe şi-ar 
putea să te liniştească , în zile în care te tot cerţi 
cu vântul .

Marea mea , sunt fericită acum , căci pe cât 
sunt de departe eu  , pe cât îţi este ea aproape. 
Te-am dat în grija unui suflet care se va juca pe 
lângă tine în zi cu soare şi nu-ţi va plânge în mal 
când va ploua. Îţi dau în dar  prieten drag , 
iubeşte-l cât îl ai aproape. Şi spune-i seara la 
apus că n-am s-o uit , scrie-i pe nisip cu valul,   
fă-o să mă creadă! 

Nessun Dorma

Căutarea...
Neliniştea defrişează noaptea,
Corupe scâncete în vraja nesomnului,
Scutură cenuşa de pe pleoapele străjerilor,
E-un sentiment ce disecă,
Cordul, plămânii si inima,
Te lasă sumbru,
Aşteptând un perpetuu răspuns,
Dar acesta întârzie,
Pentru eternitate...
 „Numele meu nu-l vei şti!”

Ea

Liniştea se refugiază pe chipul ei de camee,
Erodat de azurul ochilor sfioşi,
Pătruns adânc de purpura buzelor catifelate,
Se încolăceşte lacom,
Se agaţă sublim,
Descrie o spirală pe pieptul ei neregulat,
Parcă tânjind după o atingere,
Revine,
Ȋntr-un salt solitar,
Devine,
Un zâmbet plin de dorinţe încătuşate,
De speranţe deşarte...

 ALEXANDRA NENCIU, Clasa a XI-a A,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”Slobozia,

PREMIU SPECIAL
- Concursul de Creaţie Literară 

„Dor fără saţiu”-Urziceni, 2012

Somn

M-am trezit din somn
Când toamna înghiţise Pǎmântul

Uit mereu dacă am încuiat uşa

Oamenii critică alţi oameni. Documentare 
despre oameni, cărţi despre oameni. Arta se 
concentrează pe om  odată cu perioada 
renascentistă, şi probabil de atunci am devenit 
atât de  snobi, preocupaţi excesiv de NOI, 
oamenii.

Mi-am ocupat zile bune cu un anume fel de 
spionaj. Nu mă camuflez, nu mă ascund. Îmi 
găsesc un punct, unde să pot sta într-o stare ' zen' 
şi mă uit la suflarea omenească din jur. 7 din 10 
oameni observaţi au uitat să-şi încuie uşa. Se 
lasă aşadar prădaţi, orice străin intră la ei în ... 
casă şi fură tot ce se poate : identitate, amintiri, 
valori.

Aşa şi eu . N-am vrut mereu să rămân 
descuiată, doar că uit. Aceasta mi-e scuza. 
Undeva la mijlocul zilei, mă întreb dacă am 
încuiat uşa. Dându-mi seama că nu, mă întreb 
câţi m-au furat până acuma .

Câţi ca mine văd mâine pe stradă ?

MARIA CIPU, clasa a XI-a F, Colegiul 
Naţional Mihai Viteazul Slobozia,

Premiul I  
la  Concursul de Creaţie Literară 

„Dor fără saţiu”-Urziceni, 2012

Şi clipele, deghizate în frunze moarte
Se iubeau toate cu vântul.

Luna, amarǎ şi crudǎ,
Privea somnoroasǎ Pǎmântul.
Dormise atât de mult,
Încât îşi uitase trecutul.

Te-ai trezit şi tu din somn
Când toamna înghiţise Pǎmântul.
Din tot ce mai doare, doar tu ai rǎmas,
Cǎci pot ajunge  la tine doar cu gândul.

Scrisoare cǎtre o fantomǎ

Dragul meu,
Îţi scriu de pe marginea Lumii,
Pe muchia unde nimeni niciodatǎ nu a mai 
venit.
Aici tavanul alb e plin de sfere roşii,
Iar din oceanul putred rasare-un asfinţit.

Dragul meu,
Eu niciodatǎ nu ţi-am uitat ochii…
Cum aş putea?!
Cǎci ploaia-n fiecare picǎturǎ-i poartǎ,
Şi-n stele,-n toate, citesc doar faţa ta.

Dragul meu,
Pe buzele atrofiate, te rog,
Mai picurǎ-mi puţinǎ moarte,
Cǎci în acest blestem prea mult am vieţuit
Fǎrǎ inima pe care mi-ai luat-o atunci, la 
asfinţit.

 ANDREEA STANCIU, clasa a XI-a A,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”Slobozia,
PREMIUL al II-lea - Concursul de Creaţie 

Literară 
„Dor fără saţiu”-Urziceni, 2012

-  Bună  ziua! Suntem de la televiziunea 
PROŞTIDAMULŢI TV. Facem un sondaj de opinie. Am 
dori să ştim cum v-aţi pregătit pentru sfârşitul lumii. Ştiţi 
că s-a anunţat pentru mâine, la ora 4 fix. 

- Bună ziua! Păi, cum să mă pregătesc, domnu'? Ia 
priviţi! Tocmai am ieşit din coafor. M-am făcut 
permanentă…

- Adică… veşnică?
- Nu, domnule! La păr. Ce mă iei cu veşnicia? Apoi, 

mi-am făcut manichiura şi pedichiura, m-am epilat cam 
peste tot, hi, hi, hi, să nu mă-ntrebaţi pe unde, că mă-
nroşesc! 

- Doamnă, iertaţi-mă, nu vă-ntreb, dar mai contează? 
Vreau să spun, dacă tot vine sfârşitul, mai are vreo 
importanţă cum arătaţi? 

- Păi cum să n-aibă, domnule? Cum să mă găsească 
sfârşitul lumii nepregătită, necoafată, nenimica? Şi dacă 
vine televiziunea să filmeze-n direct? Eu cum s-apar? Vrei 
să nu „dau bine” pe sticlă? 

- Doamnă, dacă vine sfârşitul, cum să mai vină 
televiziunea, e…

- Taci, domnule! Că vă băgaţi nasul peste tot. Nu mai 
poate omul să petreacă sfârşitul lumii de voi! Lăsaţi-mă că 
am treabă! Mai sunt câteva ore şi eu de-abia am început 
pregătirile. 

A doua zi.
- Alo, Protecţia Consumatorului? Bună ziua! Vreau să 

fac o reclamaţie. 
- Vă ascultăm.
- Vreau să-l reclam pe idiotul ăla care-a prezis sfârşitul 

lumii. Fix la ora 4. 
- Ă… staţi puţin, că nu-nţeleg. Despre ce-i vorba? 
- Cucoană, mata eşti sărită de pe fix? N-ai ştiut că vine 

sfârşitul lumii? Nu te-ai dus şi tu, ca toate femeile de bun 
simţ, la coafor, să te pregăteşti, să nu te găsească sfârşitul 
lumii ca pe o maimuţă nepieptănată?

- Doamnă, eu sunt pieptănată mereu…
- Problema dumitale dacă aştepţi sfârşitul lumii în 

fiecare zi!
- Şi-apoi, eu am de muncă, n-am timp de pregătiri din 

astea excentrice. Spuneţi ce doriţi!
- Doresc să reclam pe ciocoflenderu' care m-a minţit. 

Păi eu m-am dus degeaba la coafor? Şi să-i cer daune. Eu 
am cheltuit o avere să mă duc la stilist să m-aranjez, mi-am 
cumpărat rochie de seară, că aşa se anunţase, că vine 
noaptea… am cheltuit banii de înmormâmtare ai soacră-
mii, c-am zis că ce mai contează, şi maimuţoiul ăla m-a-
nşelat. Dacă nu ştie să calculeze, ce caută la televizor să 
mintă oamenii de bună-credinţă?

- Doamnă, ce aţi vrea să facem noi? Cine v-a obligat 
să-l credeţi? Dacă eu vă spun acum că mâine vine Vlad 
Ţepeş şi vă serveşte câte-o ţeapă la toţi ăştia care n-aveţi 
altă treabă decât să vă pregătiţi de sfârşitul lumii mai ceva 
ca de bal mascat, mă credeţi? 

- Normal că nu! Cum să te cred? Dumneata îmi spui la 
telefon, nu la televizor. Telefonul nu-i o sursă de 
încredere. 

- Şi televizorul este…
- Normal!
- Atunci să vă rezolve televizorul problema! Nu-i de 

competenţa noastră. 
- Ia mai taci, şi nu-ţi mai ascunde incompetenţa pe 

după Vlad Ţepeş! Notează mai bine ce pretenţii am! Ăla 
să-mi dea 900 pentru rochie, 200 pentru coafor, 500 pe 
lună şomajul, că mi-am dat demisia; am zis că nu-i ocazie 
mai nimerită să-i spun şefului meu tot ce-aveam pe suflet. 
I-am zis-o, i-am trântit cheile pe masă şi-am plecat în 
trompă. Na! Tâmpitu-ăla care-a greşit calculele m-a lăsat 
şi fără servici, fi-i-ar aritmetica să-i fie! Cum o fi trecut 
ăsta clasa, domnule? Eu ce mă fac acum? A, cred că ştiu! 
Ce idee mi-aţi dat! Mă duc la şeful televiziunii ăleia, 
PROŞTIDAMULŢI TV,  că am apărut “pe sticlă” şi cred 
că aveam o faţă convingătoare, că doar ieşisem din coafor. 
N-o să mă lase pe mine de izbelişte domnul Ban 
Păcălicescu, doar e idolul şi părintele nostru, al celor… 
mulţi. Vă văd eu p-ăştia puţini, care vă daţi de-a rostogolu' 
cu munca, ce-o să faceţi când o să-l punem preşedinte! 
Aha, aşa fac. Şi-mi iau şi-un ghioc şi m-apuc să le ghicesc 
oamenilor unde-o să-i găsească sfârşitul lumii şi cu cine. 
Ha, haa, ce idee bună! Mulţumesc, doamnă, mulţumesc! 
Sunteţi cu adevărat minunaţi, voi, ăştia de la Protecţia 
Consumatorului! 

Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 22 mai 2011



CARICATURĂ:

“FREE”- TEMĂ LIBERĂ

- PREMIUL I – COSTEL PĂTRĂŞCAN - ROMÂNIA

- PREMIUL II – TRAYKO POPOV – BULGARIA

- (ex-aequo)  -  IVAILO TSVETKOV – BULGARIA

- PREMIUL III – VALERY MOMOT – UKRAINA

PREMII SPECIALE:

- ALI MIRAEE – IRAN

- MIHAI BOACĂ – ROMÂNIA

- MOJTABA  HEIDARPANAH – IRAN

- OCTAVIAN BOUR – ROMÂNIA

- MAKHMUDJON KERESH ONKULOV – UZBEKISTAN

- BLAZE DOKULESKI  - MACEDONIA

TEMA “SENS UNIC”:

- PREMIUL I  -  CRISTIAN MIHĂILESCU - ROMÂNIA
- PREMIUL II – SLOBODAN OBRADOVIC – SERBIA
- PREMIUL III – LEONTE NĂSTASE - ROMÂNIA

PREMII SPECIALE:

- CONSTANTIN CIOSU – ROMÂNIA

- BORISLAV STANCOVIC – SERBIA

- SLOBODAN BUTIR – CROAŢIA

- LUC DESCHEEMAEKER – BELGIA

PREMIUL “SORIN POSTOLACHE” – RADU CLEŢIU- ROMÂNIA

PREMIUL “GHEORGHIŢĂ GHINEA URIAŞU “ – DUMITRU 
ŞTEFĂNESCU – ROMÂNIA

EPIGRAMĂ:

I - MIHAI SĂLCUŢAN – BUZĂU
II- IOAN PETRU GÂRDA – CLUJ
III – LICĂ PAVEL – BUCUREŞTI

PREMII SPECIALE:

EUGEN ALBU – CLUJ
ELIS RÂPEANU – BUCUREŞTI
VASILE LARCO – IAŞI

PREMIILE CASEI DE CULTURĂ (MENŢIUNI):

FLORIAN ABEL – VALEA MĂCRIŞULUI
GHEORGHE IORGA  - URZICENI
CONSTANTIN CIUBUCIU – FIERBINŢI

PREMIUL PRIMĂRIEI URZICENI PENTRU ÎNTREAGA 
ACTIVITATE – CORNEL UDREA

PREMIUL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA PENTRU 
ÎNTREAGA ACTIVITATE – JEAN PALER

PREMIUL PUBLICULUI – CVARTETUL “PASSIONE”

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE – ALEXANDRU JULA

PREMUIL SPECIAL - OCTAVIAN MÂNDRUŢĂ

PREMIUL SPECIAL PENTRU UMOR SPONTAN – ANANIE GAGNIUC

PREMIUL SPECIAL : DANIEL PRIGOANĂ

Acum vreo două decenii, urzicenenii au avut ambiţia să-şi transforme numele 
în renume. Încet, cu tenacitate, cu sârguinţă, cu multă ambiţie, au reuşit. Ceea ce 
acum optsprezece ani părea o iluzie, cu timpul, a devenit o realitate naţională, ca 
să nu zic vorbe mari, a ieşit un brand al municipiului. Este vorba de Festivalul 
Naţional de Umor „Revelionul Caricaturiştilor” din Urziceni, ajuns, în 
decembrie anul acesta, la cea de-a XVII-a ediţie. La început, concursul a fost 
naţional, apoi a devenit internaţional, pe măsură ce şi-a căpătat notorietate. Dacă 
la primele ediţii au participat numai caricaturişti din ţară, dar cu nume grele 
precum Ştefan Popa Popa's, Albert Poch, Sorin Postolache, Gheorghiţă Ghinea 
Uriaşu, Gabriel Bratu, lista este prea lungă, la această ediţie au sosit în concurs 
176 de concurenţi cu 612 lucrări din 44 de ţări de pe toate continentele, plus 12 
portrete, concursul având două secţiuni: temă liberă şi temă impusă: „Sens unic”. 
Oricine îşi poate da seama că jurizarea n-a fost o treabă chiar aşa de uşoară, iar 
Iulian Pena Pai, preşedintele juriului, cu echipa sa de experţi au muncit serios, 
întrucât au avut de selectat nu numai calitatea artistică, intrinsecă, a lucrărilor, dar 
mai ales mesajul pe care ele îl trimit publicului.

Numai că urzicenenii, oameni orgolioşi şi inteligenţi, şi-au zis că festivalul de 
caricatură este sec fără epigrame, aşa că încet-încet s-a cristalizat şi concursul 
epigramiştilor, ajuns şi el tot la aceeaşi ediţie. Ideea s-a lipit ca un timbru de 
scrisoare, pentru că suntem încă singurul popor din lume care păstrează şi cultivă 
epigrama, ducând-o la perfecţiune. Aşadar, ce mândrie pentru urziceneni să fie ei, 
măcar pentru două zile, şi centrul epigramisticii româneşti! Asta pentru că se 
potriveşte nu numai cu spiritul românului, dar mai ales cu spiritul urziceneanului, 
căci epigrama, specie de maximă concentrare, prin poanta din final, presupune un 
fin dialog al inteligenţelor: al creatorului cu cititorul. Oricum, epigrama nu ucide, 
trezeşte buna dispoziţie, corectează defecte, dar mai ales răzbună infinite situaţii 
neplăcute ale vieţii de peste an. Nu întâmplător concursul de epigrame de la ediţia 
aceasta a avut ca temă „Zodiile în patru rânduri”.

Să ai forţa să susţii două zile un festival de o aşa anvergură, asta ţine de 
personalitatea oraşului, cu ambiţia de a-şi vedea numele între oraşele de cultură 
ale României. Oraşul are puls, caută competiţia, iar recent am aflat cu mândrie că 
este al doilea an când primarul primeşte premiul naţional pentru cel mai 
gospodărit oraş, bineînţeles de mărimea sa.

„Revelionul Caricaturiştilor şi Epigramiştilor” n-are nici pe departe un 
scop în sine. Presupune două zile maraton de fină cultură pentru cetăţenii 
oraşului. Aceasta înseamnă expoziţii de caricatură, lansări de carte de umor, 
vernisaje de expoziţii de caricatură şi grafică, multe momente umoristice, dar şi o 
expoziţie inedită de machete de automobile sau motociclete de epocă (Daniel 
Progoană). Apoi spectacolul artistic şi umoristic din ziua a doua, rezervat şi 
premiilor, (vreo 30!) a fost de o înaltă ţinută artistică. Nu se întâmplă des să 
urmăreşti un dialog epigramistic reuşit între doctorul în epigrame care este Elis 
Râpeanu şi confraţii săi Cornel Udrea, Ananie Gagniuc, Mihai Sălcuţan, Florian 
Abel. Nu se întâmplă decât o dată în viaţă să ai  pe scenă pe octogenarul mereu 
tânăr Alexandru Jula care, efectiv, a ridicat sala în picioare cu vigoarea, cu umorul 
şi cu cântecele sale. Nu se întâmplă de multe ori să asculţi un cantautor de talia lui 
Octavian Mândruţă din Bucureşti care să entuziasmeze o sală întreagă. Să mai 
amintim superba trupă feminină, cvartetul Passione (viori, violină şi violoncel), 
dar şi grupul Biss. Sala a rămas încântată de evoluţia de excepţie a foarte tinerei 
actriţe a teatrului Ţăndărică, Alina Teianu. Să ţii o sală cu răsuflarea tăiată printr-o 
simplă poezie, asta înseamnă consacrarea ei în rândul concetăţenilor săi. 
Bineînţeles că şi-a făcut numărul şi inegalabilul şi mereu prezentul Jean Paler. 
Ocazie bună şi pentru umoriştii locali: Constantin Ciubuciu, Gheorghe Iorga, 
Florian Abel, Puşchin Traşcă, Marian Nicolescu, fabulistul Nicolae Puiu Iliescu. 
În total, au participat pe scenă peste patruzeci de invitaţi. Numărul lor spune mult, 
dar şi mai mult vorbeşte calitatea creaţiilor dumnealor.

Ce înseamnă toate acestea? Nu numai o modalitate, firească până la urmă, de a 
scoate pe urziceneni din cenuşiul vieţii, ci un eficient şi direct instrument de 
cultură. M-am bucurat enorm când am zărit, ca pe timpuri, sala plină, 
disciplinată, un public tânăr, educat, în final mulţumit că a asistat la un spectacol 
de mare ţinută artistică şi morală. Ca să justific afirmaţia, în faţa mea au urmărit 
spectacolul, cu sufletul la gură, trei frăţiori mai oacheşi la faţă, cam de 5, 7 şi 13 
ani, neînsoţiţi. Nu s-au mişcat aproape patru ore cât a durat spectacolul! Doar 
fetiţa, îndrăzneaţă, a mers pe scenă odată cu alţi copii, chemaţi drept figuranţi...

Ce mai înseamnă? Înseamnă o pregătire minuţioasă, o enormă risipă de 
energie în organizare, făcută multe luni înainte, înseamnă mulţi, foarte mulţi 
bani. Închipuiască-şi cineva că trebuie să ai bani pentru premii (de la o mie de 
dolari în jos), pentru juriu, pentru transportul, cazarea şi masa invitaţilor, pentru 
612 de rame de caricaturi, care rămân expuse în holul şi în sala Casei Municipale 
de Cultură un an întreg. Oricum, numele oraşului a pătruns în lumea 
caricaturiştilor din lumea întreagă. Acesta nu-i motiv de firească mândrie?



Şi dacă toate acesrea trebuie să poarte un nume, să-l parafrazăm pe poet, acesta 
este acela al inginerului Nicolae Petrache, directorul Casei Municipale de Cultură 
şi director al Festivalului, el însuşi un talentat portretist, un plastician şi un 
caricaturist renumit, cu expoziţii reuşite în multe oraşe ale ţării. Aici este necesar 
să asociem şi pe acela al primarului Constantin Sava, al Consiliului Municipal 
care a dus greul finanţării, dar susţinut şi de Consiliului Judeţean Ialomiţa.

P.S. Uitasem. Să nu creadă cineva că festivităţile s-au încheiat chiar după 
vechea şi binecunoscuta urare (regulă): „Mulţumim de participare, tovarăşi, ne 
vedem la anul şi... La mulţi ani!” Nu, chiar a urmat un revelion în toată regula, 
bineînţeles al invitaţilor, însoţiţi de orăşeni marcanţi (era să zic marcaţi), cu 
aperitive, cu sarmale, cu ţuică bună şi cu un vin şi mai bun, Tămâioasă!, cu 
pluguşorul lui Ananie Gagniuc, cu şampania de la miezul nopţii, toate presărate, 
bineînţeles, cu epigrame şi glume cu perdea şi... fără, astfel încât, spre dimineaţă, 
sorcovele (Valentina Rodniceanu şi inepuizabila Elis Râpeanu) i-au găsit pe toţi 
participanţii ca nişte... sorcove. Să fi văzut la despărţire pupături între Paler şi Elis 
Râpeanu care la maşină tot i-a mai strecurat la ureche o epigramă d-alea... Şi-am 
fost şi eu băgat în seamă, că de-aia scriu, iar cu pupăturile din zori am fost şi mai 
de acord, zău că o şoldană de la Cvartetul Passion, tot m-ar fi tentat. Era aşa de 
languroasă şi de apetisantă cu ditamai violoncelul în braţe, dar eu îl vedeam 
contrabas...

TITI  DAMIAN

Săracă ţară bogată

Când pe mulţi i-apucă plânsul
Jaful neputând să-ndure,
Eu nu contenesc cu râsul...
Că nu au ce să mai fure.

Azi în România

Hoţi sunt mulţi, precum se ştie,
Dar cum legea este tare,
Unii-ajung în puşcărie,
Şi destui la... guvernare.

Urzeală

O iubire-i mai frumoasă,
Mai adânci izvoarele,
Când cu mâinile pe masă
Împleteşti picioarele.

Diferenţă

Cei bogaţi, fără efort,
Au cireaşă toţi pe tort...
Cei săraci şi în derivă
N-au bomboană pe colivă.

Iubirea pompierului

În al dragostei lor joc
Lumea cum să mai încapă?
Ea, micuţa, toată foc
El, sărmanul, tot o apă!

La derută

Când vine-acasă mai spre zori
Aduce soaţei savarine
Şi un buchet frumos de flori...
Semn că o duce foarte bine!

Justiţia română

Au ajuns să o pătrundă
Cei cu mintea înţeleaptă...
Într-o ţară ce-i rotundă
Nici justiţia nu-i dreaptă!

Legea e dură...

Cel ce fură la cântar, 
Este pus în furci şi-n lănci
Şi o merită, e clar...
Scapă cel ce fură bănci.

Amăgire

Fugăriţi, cu sacii-n spate,
Când priviră înapoi
Îşi dădură iute coate:
Vezi, poliţia-i cu noi!

Şcoala vieţii

Fetişcana de liceu,
Cu cosiţa bălăioară,
Ca elevă-nvaţă greu...
În amor e... profesoară!

După terminarea studiilor

Elevat, cu gusturi fine -
Că-i fu dat să se şcolească -
El să scrie ştie bine...
Bine-ar fi să mai citească.

Cartea

La primar nu mai contează,
Nici măcar să se fălească,
Că de când numai semnează
A uitat să mai citească.

Florian ABEL

Chiar acum mă preocupăViermele cunoaşterii
O problemă foarte-acută:
Am făcut rost de o cupă,Un măr, căzând vijelios,
Dar de unde iau cucută? Când frunzele s-au ofilit

Pe bietul vierme pus pe ros,
Sub greutatea-i,  l-a zdrobit.

          Bufonul medieval   
El, printre resturi, muribund,
Cu vlaga ce o mai avea, Un sfetnic de la curtea unui rege
Filosofa acum profund: (din Evul Mediu, asta se-nţelege)
"Cunoaştere? Vai steaua mea! Văzând că, de o vreme, suveranul

Cu greu îşi mai strunea elanul
Nu ştiu ce vrut-a Dumnezeu, Prinzând ades, pe la ospeţe
Dar dă-o-n mama graţiei, La care invita înalte feţe,
Că, de-ar fi fost, ştiam şi eu Să se fălească viguros cu fapte
De legea gravitaţiei! Ce l-au făcut celebru peste noapte

(câţi regi duşmani făcuse el arşice
şi ţara-n slăvi cum vrea să o ridice)
Găsi cu cale deci, supusul săuXantipologia şi socraterul 
Să-i sugereze că nu i-ar sta răuexistenţei ei de existenţă!
De ar lăsa-o mai uşor
Că nu dă bine la popor.

O femeie ca Xantipa
Deci, spuse franş, cu cel mai acru ton:

E un bun naţional;
"Tu, rege, ai nevoie de-un bufon!"

Filosof obţine tipa,
Iar regele şi-a angajat

Din oricare tip banal.
Pe ăla mai calificat.
Voind să-şi pună chipul pe icoană,

Se cunosc celebre cazuri,
Bufonul îi tăia din macaroană.

Ca al meu şi-al lui Socrate.
Nu avem a face nazuri,

MORALA? e că toţi am vrea să ştim
C-am ajuns minţi luminate.

Priviund spre fruntea ţării, se-nţelege,
De ce la Curte, astăzi, întâlnim

Ieri, Socrate-a demonstrat
Atâţi bufoni şi totuşi nici un rege?

Că, decât să stai cu-o tută,
E mai bine condamnat 

(Desigur, mulţi vor spune cu dreptate
La o cupă de cucută.

Că-n fabulă doar vite-s acceptate,
Dar jur că-n jurul candidei morale

Însumi, pân' să am un of,
E vorba de multiple animale)

Fost-am cel mai mare bleg,
                     

Şi-am ajuns un filosof
De nici eu nu mă-nţeleg.

  NICOLAE  PUIU  ILIESCU   - FABULE

                   
    Frunza şi pământul

                         (Amnezia frunzei)

Cum atârna pe-o creangă, nu prea sus
(O balerină-n verde-arămie),
Privind de sus pământul, cu mândrie, 
Ea, frunză uşuratică, i-a spus: 
„E, fără doar şi poate, o minciună,
Aşa de jos fiind, şi de posac, 
Iar eu, cum vezi, superbă în copac, 
Să mă fi tras din tine. Asta-i bună!”
Însă, pe când vorbea, gesticulând, 
Luându-şi, în mişcări, prea mult avântul...
S-a cam desprins puţin,... şi-a luat-o vântul...
Iar, de atunci, desprinse rând pe rând
Şi, într-un fel, smerită fiecare, 
Tot sărutând pământu-şi cer iertare!

Iată Morala, cum s-ar spune-i, deci:



Există oameni care au şansa de a fi încântaţi de 
priveliştea unor locuri frumoase, indiferent unde s-ar afla. 
Dacă frumosul se află în ochii privitorului, ei găsesc 
bucuria de descoperi lumea acolo unde se întâmplă să 
meargă. La polul opus se situează scepticii, veşnic 
nemulţumiţi şi privind totul blazaţi, asemănători ţăranului 
din descris de Mihai Ralea. Odată, într-o excursie făcută de 
omul de cultură român la Cheile Bicazului, înainte de a 
ajunge la locul cel mai frumos, a întrebat pe un ţăran din 
partea locului dacă peisajul e frumos, răspunsul acestuia 
fiind bulversant: ,,Ce să fie frumos? Chietre! Nici n-ai unde 
paşte oile”. Desigur, între cele două extreme se găsesc 
destule posibile atitudini, de la călătorii extaziaţi la scepticii 
blazaţi, pentru ultima categorie realitatea părând mai 
degrabă ruina unui vis.

Trăitori vreme de decenii postbelice într-o fostă ţară 
socialistă, când posibilitatea de a vedea ţări precum Franţa, 
Italia sau Germania era apanajul unor concetăţeni 
favorizaţi de soartă, puţini la număr, ne-am închipuit că 
lumea occidentală trebuie să reprezinte un paradis în care 
fericirea se află la ea acasă şi la care cei mai mulţi români au 
cel mult dreptul să viseze. De mai bine de două decenii, 
porţile par să ni se deschidă, Europa devenind tot mai mult o 
realitate tangibilă, nu mirajul care ne-a fermecat atâta 
vreme. 

În dimineaţa zilei de 18 august 2012 eram în Bucureşti, 
în parcarea de lângă Gara de Nord, aşteptând autocarul care 
să ne ducă în Occident, obiectivele principale fiind Parisul 
şi Londra. Ceva, ceva s-a schimbat după intrarea noastră în 
Uniunea Europeană. Acum câţiva ani, când nu eram 
membri cu drepturi depline, plecaţi cu autocarul într-o 
excursie spre Viena, am stat în Nădlac aproape patru ore 
pentru formalităţile de frontieră şi vamă, în vreme ce 
autocarele străine ne-o luau înainte; umilinţa noastră era şi 
mai mare când, la trecerea graniţelor Slovaciei, Cehiei şi 
Austriei, eram coborâţi din autocar pentru verificarea 
documentelor individuale ale turiştilor români, spre 
deosebire de autocarele din ţările ,,integrate”. Anul acesta 
lucrurile s-au schimbat: la intrarea în Ungaria prin acelaşi 
punct de frontieră n-am stat mai mult de un minut, de data 
asta scăpând şi de verificările de la frontierele celorlalte ţări 
pe care le-am străbătut. 

Ajungem seara la Budapesta şi, înainte de a ne caza la 
hotel, facem un tur al oraşului. Nu sunt pentru prima oară în 
capitala Ungariei, dar privesc cu plăcere un oraş cu 
adevărat european, în care se simte totuşi criza, străzile 
fiind mai puţin luminate decât altădată. Acum câţiva ani, 
vapoarele pline de turişti veniţi din toate colţurile lumii 
făceau seara croaziere pe Dunăre, de data asta vedem un 
singur vapor luminat navigând pe fluviu, în vreme ce atâtea 
alte vapoare sunt ancorate la ţărm din lipsă de solicitanţi. 
Autocarul nostru urcă pe colina Gellert, de unde se 
deschide în dreapta şi în stânga o superbă panoramă a 
Budapestei, privirea fiindu-ţi atrasă de cele nouă poduri 
arcuite peste apele Dunării. Nici turiştii noştri, nici cei din 
alte părţi nu se înghesuie să cumpere de pe tarabele 
ambulante plasate în cel mai înalt punct al metropolei 
maghiare nimicurile oferite ca amintire de localnici: sunt 
vremuri grele şi cumpărătorii sunt mult mai zgârciţi cu 
aruncatul banilor decât altădată.

Plecăm a doua zi spre Viena, pe drumuri internaţionale 
bine întreţinute. Intrăm în Austria străjuiţi de o adevărată 
pădure de centrale eoliene aflate în funcţiune, plasate de-o 
parte şi de alta a drumului. Oameni practici, austriecii s-au 
gândit la obţinerea energiei ieftine şi nepoluante, la noi 
lucrurile se mişcă mai greu şi par a fi abia la început. 
Depăşim colosul OMV plasat în stânga direcţiei noastre de 
mers iar ghidul de anunţă că am ajuns la Viena. Şi în capitala 
Austriei am mai fost, recunosc destule dintre locurile 
văzute altădată, iar zona centrală mi se pare încântătoare. 
Privesc prin geamul autocarului străzile curate, dovadă 
certă de civilizaţie, singurele lucruri care fac notă 
discordantă fiind frunzele căzute din copacii care străjuiesc 
arterele. Depăşim parcul Prater, dominat de celebra Roată 
veche de mai bine de un secol, trecem ,,Dunărea albastră” 
cântată de Strauss pe un pod ce pare construit recent si 
intrăm în ,,Manahttan-ul Vienei”, după cum ne anunţă 
ghidul. Dacă în restul oraşului municipalitatea a avut grijă 
să păstreze clădirile vechi de patrimoniu, aici întrega 
arhitectură pare concepută într-o manieră futuristă, 
privitorului oferindu-i-se nişte clădiri tip ,,zgârie-nori”, cu 
faţade de sticlă. Întoarcem imediat după ce ni se arată unul 
dintre sediile ONU, o clădire sobră ce reflectă în pereţii ei 
de sticlă soarele strălucitor de afară. În urmă cu câţiva ani, 
am văzut sediul ONU din New York din vaporul cu care 
făceam înconjurul Manahttan-ului, construcţia realizată pe 
pământ american părându-mi-se mult mai înaltă. Dar nu 
avem timp de popasuri, lăsăm în stânga palatul 
Schönbrunn, apoi în curând şi capitala fostului imperiu, 

direcţia fiind Parisul. 
Intrăm seara în Germania, din care nu vedem acum 

mare lucru. Vom ajunge la München aproape de miezul 
nopţii, unde facem un popas. Mă aşteptam să văd un oraş 
mai luminat şi mai curat: nu văd nici una, nici alta. Îmi 
făcusem de acasă planul că, ajuns în capitala landului 
Bavaria, voi bea renumita ei bere nemţească la unul dintre 
multele berării aflate în centru oraşului. N-am noroc, 
ospătarul neamţ căruia îi cer ,,Eine bier, bitte!” îmi arată 
ceasul purtat la mâna stângă: ultima comandă e luată până la 
orele 23 şi el nu riscă să fie amendat. Privesc un grup de 
tineri gălăgioşi aflaţi la mese cu halbele pline, roşii în obraz, 
cântând de mama focului. În centru, o tânără blondă cu chip 
euforic cântă cu mâinile pe sus, în ritmul muzicii şi pare că 
toată lumea e a ei. Probabil că ăştia n-au auzit că în Europa e 
criză, se simt bine şi nu ezită să afişeze acest lucru.

Călătorim toată noaptea, lăsăm Germania în urmă şi 
tăiem Franţa de la est la vest. Din goana autocarului citim 
indicatoarele luminate de faruri ale localităţilor pe lângă 
care trecem, dar care nu figurează printre obiectivele 
excursiei nostre: Metz, Verdun, Strasbourg. Intrăm în Paris 
în dimineaţa zilei de 20 august şi nu simt emoţia pe care mă 
aşteptam s-o am luând contact cu ceea ce este denumit 
,,capitala luminii”. Mergem o bună bucată de vreme de-a 
lungul Senei, fluviu mult mai curat decât Tamisa, cum voi 
constata mai târziu. Metropola pariziană nu mi se pare 
excesiv de curată, egalând într-o anumită privinţă Roma, iar 
impresia asta mi se va accentua în zilele următoare. Oprim 
direct la catedrala Notre Dame, care atrage ca un magnet 
turişti din toate colţurile. Mi-o închipuiam mai înaltă, dar - 
ajunşi în faţa ei - cei circa 60 de metri pe care îi măsoară nu 
impresionează (catedrala Sfântul Mihail din Cluj-Napoca 
are cu douăzeci de metri mai mult). Interiorul mi se pare la 
fel de cunoscut: aproape nici o deosebire faţă de catedralele 
vizitate de mine în alte părţi, de la Sfântul Ştefan aflat în 
centru Vienei, la cea din Salzburgul lui Mozart sau Saint 
Patrick de pe lângă Fifth Avenue din New York, de parcă 
arhitecţii le-ar fi tras la indigo. În faţa catedralei roieşte o 
lume ciudată, se aud limbi cunoscute sau ba, iar nişte negri 
oferă spre vânzare turnuri Eiffel în miniatură cu doi euro 
bucata, dar care sunt fabricate…în China! Aceleaşi piese le 
vom găsi a treia zi la Versailles sau în faţa catedralei Sacre 
Coeur din Montmartre, însă la un preţ mult mai convenabil: 
doi euro setul de şase bucăţi. Până la urmă, şi negrii trebuie 
să trăiască din afluxul turistic!

Traversăm Sena pe Pont Neuf, luând-o spre Palatul 
Louvre. Ştiam destule despre locul unde anticarii lor 
(buchiniştii) îşi oferă marfa, îmi închipuiam cum îmi voi 
alege ceva de la ei, dar felul în care o prezintă este 
dezamăgitor. Pe zidul înalt de circa un metru care separă 
trotuarul de pe cheiul Senei de apă, vânzătorii de carte au 
improvizat nişte cuşti de lemn prinse neîndemânatic în cuie 
şi închise cu lacăte de diferite mărimi, din care oferă nişte 
reviste vechi şi multă maculatură, în faţa cărora rar se 
opreşte cineva. Acesta să fie celebrul chei al buchiniştilor, 
notoriu în lumea întreagă? Anticarii bucureşteni care vând 
în faţa Universităţii mi se par mai prezentabili decât cei 
parizieni.

La Muzeul Louvre e înghesuială mare. Am văzut aşa 
ceva la Ermitajul din Sankt Petresburg, la Metropolitan 
Museum din New York şi la Palatul Schönbrunn din Viena, 
înţelegând astfel că arta a devenit mai curând industrie, 
unde principala preocupare a organizatorilor pare mai 
degrabă aceea de a scoate bani din buzunarul turistului, 
transformat în consumator care cumpără arta şi frumosul. 
Cum reclama e sufletul comerţului, sala unde este expus 
celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci ,,Gioconda” geme 
de lume. Vreme de câteva minute încerc să-mi fac loc 
pentru a mă apropia cât mai mult de tablou dar nu este chip. 
Ajunşi în dreptul lui, unii vizitatori nu se dau duşi cu una, cu 
două, aşa că mă văd nevoit să renunţ fără mari regrete. Asta 
este, important mi se pare că pot spune că m-am apropiat la 
câţiva metri de cea mai renumită pictură din lume, dar 
având în minte observaţia lui Nichita Sătănescu: 
,,Gioconda văzută la Luvru e mult mai prejos decât ideea ei 
circulând nestingherită prin lume”…

Păstrez o frumoasă impresie din cartierul Monmartre, 
pe care l-am vizitat seara. Pe străzile de lângă biserica Sacre 
Coeur puteai vedea terasele localurilor pline de clienţi 
veseli, luând masa sau stând la un pahar de vin în timp ce 
sporovăiau mai tare pentru a acoperi acordurile 
şansonetelor pariziene revărsate de difuzoare. Aflu că aici 
vin artişti consacraţi sau  în devenire, atraşi ca fluturii pe 
lampă de mirajul recunoaşterii internaţionale. O lume 
pestriţă forfotea în toate direcţiile, nepresată de ,,clipa cea 
repede ce ni s-a dat”, reţinând parcă din viaţă doar partea sa 
optimistă şi încrezătoare. Cine ştie câţi dintre ei vor căpata 
consacrarea dorită şi visată, dar speranţa moare ultima.

Mi-am dorit şi am reuşit să văd panorama Parisului din 
Tour Eiffel. E drept că am stat circa două ore la coada 
formată de doritorii cu aceleaşi intenţii, dar perseverenţa 
învinge chiar dacă am mormăit printre dinţi câteva vorbe 
,,de dulce”. Intenţionăm că urcăm până în vârf, apoi aflăm 
că de la al doilea nivel al turnului trebuie să luăm alt lift, 
ceea ce însemna o altă aşteptare de circa patruzeci şi cinci de 
minute. Cum în scurt timp avem programată o croazieră pe 
Sena cu întreg grupul, urmând să luăm vaporaşul, ne vedem 
nevoiţi să cumpărăm bilete doar până la al doilea nivel. 
Privită de aproape prin geamurile şandramalei scârţâitoare a 
liftului, fierăria turnului nu pare prea solidă, ceea ce nu a 
împiedicat-o să treacă proba timpului vreme de mai bine de 
un secol. Priveliştea oferită de pe platformă nu diferă prea 
mult de cea văzută cu o zi mai înainte de la înălţimea 
Turnului Montmartre, un oraş întins cât vezi cu ochii în 
toate direcţiile. Asta îmi aduce aminte de imaginea ce poate 
fi zărită din Space Needle (Andreaua spaţială), turn de circa 
184 de metri devenit emblemă a oraşului american Seattle la 
fel Tour Eiffel este simbolul Parisului, cu diferenţa că la 
yankey poţi vedea nu doar metropola, ci şi fascinanta 
întindere a Pacificului. 

După cele trei zile de stat la Paris, ne îndreptăm spre 
Anglia. Autocarul străbate Franţa şi în trei ore ajungem la 
Calais. Înainte de a lua feribotul, englezii ne fac un serios 
control al paşapoartelor, punctul lor fiind pe coasta 
franceză. Cum vremea e frumoasă, de pe continent se văd 
,,white cliffs of Dover”, stâncile albe aflate dincolo la vreo 
33 de kilometri. Credeam că vom parcurge distanţa în mai 
puţin de o oră, dar la plecare şi până la acostarea feribotului 
se scurg mai bine de două ore. Ne îmbarcăm rapid în autocar 
şi pornim în trombă spre Londra. Constat că şoferii noştri n-
au nici o problemă să conducă circulând pe stânga, ei 
nefiind la prima lor cursă pe insulă. 

Intrarea în metropola londoneză nu mi se pare 
impresionantă: case mici şi neetajate (judecând după 
înălţimea clădirilor, Londra nu pare să iubească verticala), 
nepretenţioase, cu oameni stând de vorbă în dreptul uşii, 
toate acestea dau imaginea unui târguşor de provincie. 
Remarc că la multe dintre ele intrarea dă direct în stradă, 
fără a fi protejate de garduri, iar dacă vreun indiscret ar dori 
să se oprească din drum pentru a vedea ce se întâmplă 
înăuntru nu l-ar împiedica decât storurile. Tradiţii…Doar în 
centru lucrurile sunt diferite, acolo unde clădirile sunt ceva 
mai înalte. Facem un tur al oraşului, ne oprim în Trafalgar 
Square şi ne plimbăm prin locuri în care s-a scris istoria. 
Vizităm în fugă Greenwich, o localitate liniştită de lângă 
Londra şi doritorii de a trece meridianul zero marcat în 
asfalt cu o bară metalică în curtea observatorului de aici 
trebuie să scoată din buzunar opt lire. Tariful mi se pare 
exagerat, dar dacă se pot face bani şi din asta, de n-ar folosi 
şi englezii procedeul întâlnit şi în alte părţi? A doua zi vom 
vizita National Gallery şi British Museum, vom vedea 
clădirea Parlamentului, Turnul Londrei, catedrala 
Westminster, turnul care adăposteşte orologiul Big Ben, 
Palatul Buckingham, vom face o plimbare pe Tamisa cu 
vaporul.

Ştiam că în Anglia plouă zilnic, de unde frumuseţea şi 
prospeţimea vegetaţiei. Într-unul din parcurile londoneze 
am sesizat că iarba era pălită de soare şi că verdeaţa 
permanentă de care avem cunoştinţă poate fi doar un clişeu 
aflat în mintea celor care n-au cunoscut metropola britanică 
la faţa locului. Se pare că aici nu este încetăţenit obiceiul ca 
localurile să servească la terase, aşa cum am văzut la Paris. 
Nu ne-a surprins nici faptul că într-unul din pub-urile situate 
în centrul Londrei am întâlnit o ospătăriţă atentă cu grupul 
nostru: era din Botoşani, lucra aici de ani buni şi spunea că 
s-a obişnuit cu felul de a fi al englezilor. 

Din drumul de reîntoarcere spre casă, singurul lucru 
demn de consemnat este faptul că am ajuns în Franţa prin 
Eurotunnel. La Dover, autocarul nostru intră pe platforma 
unui vagon de tren şi, după câteva minute de la plecare, 
aflăm că am sosit deja la Calais, garnitura circulând cu 150 
de kilometri pe oră. Am trăit şi experienţa asta…

Cu ani în urmă, o piesă jucată la Teatrul Naţional din 
Bucureşti se deschidea cu un mare afiş pe care se puteau citi 
cuvintele lui Shakespeare: ,,Lumea e frumoasă şi vastă”. 
Marele Will avea dreptate, lumea e mare şi îţi poate oferi tot 
felul de surprize. Călătorind prin Europa, înţelegi mai bine 
cine eşti şi te simţi mândru că aparţii vechiului continent. Şi 
mă văd nevoit să fiu de acord cu spusele lui Nicolae Iorga: 
,,O călătorie face cât un an de şcoală”,  aceasta contribuind 
la formarea noastră ca oameni lucizi şi responsabili. O 
şcoală pe care ar trebui s-o urmeze oricine doreşte să se 
cunoască mai bine.

Grigore SPERMEZAN



- Hai, repede, la Za'ria lu' Zdrângu.
Aveam vreo 10 ani când l-am auzit pe moş Lalea, 

bunicul meu, că mă strigă de la poartă:
- Aurele, măi Aurele, îmbacă-te şi hai fuga la Za'ria 

că îi moare o oaie.
Bunicul acesta era veterinarul analfabet al satului 

nostru şi de multe ori al celor învecinate. Era spre 
sfârşitul lui februarie, zăpada se batogise pe cărarea 
făcută între gard şi drum, glodurile începuseră să se 
topească ziua, îngheţau noaptea, numai bune să 
aluneci şi să-ţi rupi vreo mână sau vreun picior. Dau să 
fug să-l ajung din urmă.

-Stai, mă,copile, mai încet, că acum te văd cu cracii 
în sus.

Am luat-o mai încet. Zdrângu stătea la patru case 
de noi, spre marginea satului.

Intrăm în curte, o luăm direct spre saivanul în care 
erau oile.Într-un colţ, pe paie proaspete, o oaie 
întindea picioarele, le încorda puternic, semn că 
moartea era pe aproape.

-Asta se chinuie demult să fete, tu nu te mai scoli 
noaptea să te mai uiţi la oi? De acum începe sorocul 
fătărilor…Spune-i nevesti-ti să pună apă la fiert, adu 
sare măruntă, tu vino încoa să ţii de oaie. 

Bunicul dădea comenzile ca un adevărat general. 
-Tu,o să ajuţi oaia asta să fete, mi se adresă cu 

hotărâre. Mai fusesem cu el, la cazuri mai uşoare, 
ştiam ce am de făcut dar, cum vedeam eu, era un caz 
grav şi nu mai aveam nicio speranţă ca să salvăm 
bietul animal.

Bătrânul a luat sarea, a desfăcut botul oii, a început 
să-i pună în gură câteva firicele. Bietul animal a 
deschis ochii, a desfăcut singură apoi gura şi a început 
să lingă din palma bunicului.

-Aşaaaaa, puse el diagnosticul, asta nu mai 
moare…

A luat apoi capul oii, l-a ridicat între picioarele lui, 
s-a aşezat apoi pe o grămăjioară de ogrinji, şi a început 
să sufle uşor spre botul ei, în timp ce mormăia una din 
rugăciunile, descântecele, magiile lui…Nu mi-a spus 
niciodată măcar un cuvânt din ce mormăia el acolo. 
Între timp a sosit şi nevasta lu' Za'ria, cu apă fiartă.

   -Mai întâi să o speli uşor la fătăciune, ai grijă să 
nu fie apa prea fierbinte. Spal-o bine de tot. Mă uitam 
din când în când şi spre capul oii, care dădea semne 
vizibile că se înviorează.

-Aşa, e bine până acum. Mai ţii minte cum te-am 
învăţat să faci? Lipeşti două deşte lângă ăla mare şi le 
bagi uşor înăuntru. Când simţi că ţi le primeşte mai 
încerci odată cu încă un deşt, apoi îl lipesti şi pe cel 
mic şi apeşi uşor mâna înăuntru. Ai reuşit?

- Da, bunicule.   O emoţie puternică m-a cuprins 
când am simţit mâna alunecată înăuntrul oii până la 
încheietură. Bunicul a văzut asta şi mi-a zis în glumă:

- Să nu-ţi  fie frică .. nu ţi-o-nghite… Acum mişcă 
uşor mâna în dreapta şi în stânga şi să-mi spui de ce 
dai.

- Am dat de un picior, uite am dat de încă unul.
- Du mâna mai sus şi caută capul mielului. L-ai 

gasit? 
- Nu-l găsesc, bunicule.  (nu-l găseam, Doamne!)
- Bagă mâna mai mult că trebuie să dai de el. Mâna 

ajunsese înăuntru aproape de cot.
- Ai găsit capul, mă? Am mai împins mâna odată şi 

am dat de capul mielului.
- Gata, l-am gasit. 
- Bravo! acum începe treaba ta! De frig sau de 

emoţie am început să tremur.
- Ce faci, mă, te-a apucat frica, stai cuminte taică, 

nu-ţi fie frică, acesta e dar de la Dumnezeu, să poţi 
face aşa ceva.

Cuvintele hotarâte ale bunicului m-au liniştit
- Acum apasă toată palma pe ceafa mielului.Să 

apeşi uşor şi să tragi încet înspre dreapta. Ai reuşit? 
Apucă acum mielul de bot, să-i simţi botul în palama 
ta. Ia-l de nări cu două degete şi trage-l spre tine. Ai 
făcut aşa?

Nu ştiam ce mai fac, dar comenzile bunicului le 
executam întocmai.

- Du iar mâna mai înăuntru şi caută-i picioarele din 
faţă. Apucă-le bine să nu ţţi alunece, că acolo e zeamă 
multă…Ai apucat? Bine. Trage de piciore uşor, du 
mâna iar la cap, trage spre tine, mai trage o dată de 
picioare, apasă pe ceafă, apasă-l tare, adu botul 
mielului mai aproape, apasă pe ceafă, trage mâna uşor 
afară, apasă pe ceafa, apasă, mai apasă odată, acum 
apasă tare de tot, nu-ţi fie frică. Aşa. Stai puţin, nu 
trage încă mâna, mai apasă o dată că trebuie să-i vezi 
botul. Comenzile erau date cu pauze destul de mari 
între ele şi cu un calm desăvârşit. Era un om de o 
blândeţe rară, nu se grăbea nicodată, pe toate le făcea 
cu multă răbdare. Calmul lui mă cuprinsese de tot. Nu 
mă uitasem ce fac, până în ultima clipă.

- Acum ia copitele şi adună-le sub botul mielului, 
ridică mâna, apasă iar pe ceafa lui, că trebuie să iasă. 
Acum m-am uitat, eram curios să văd dacă este aşa 
cum spunea dirijorul acestei neaşteptate întâmplări. 
Între timp, oaia se înviorase, s-a încordat din toată 
puterea, a întins picioarele, cum făceau oile când erau 
umflate cu lucernă. Am început să plâng.

- Moare oaia, bunicule!
-Taci mă, că nu moare, o boceşti înainte să moară, 

faci şi tu ca ăia de la Crunţi care l-au pus pe tac-su în 
coşciug şi când să intre cu el în biserică s- ridicat 
moşul şi i-a luat la înjuraturi. Nu moare, taică, acum 
fată ea normal, acum îşi pune şi ea puterile la treabă. 
Mă mai uit odată şi văd capul mielului ieşit afară. O 
frumuseţe de berbecuţ negru dădea să guste prima 
gură de aer.  Bunicul s-a ridicat, l-a tras uşor afară, i-a 
dat cămaşa la o parte, apoi l-a aşezat în faţa oii.

-Gata Za'rio, de acum ştie ea ce are de făcut.
Biata oaie începuse deja să lingă cămaşa de pe 

mieluşel.
-Ce-a avut, moş Răducane?
-Ce sa aibă, a avut mielul întors în ea.
-Stai bre, să bem o ţuică!
-Asta e oră de ţuică, măi Za'rio?
-Să-ţi dau bre ceva şi eu…că mi-ai salvat oaia.
-Lu' Aurică să-i dai, că el a fost doctorul, lui  să-i 

dai, iar cu mine… o să ne vedem duminică la cârciumă 
la Costică Chiriac, dai şi tu acolo o ţuică.

Aşa era bunicul acesta al meu, un om uriaş de 
aproape doi metri, cu nişte mâini mari, care nu 
încăpeau nici în vacă, nici în iapă, ce să încapă mâna 
lui într-o biată oaie cu mielul întors în ea. 

29.12.2005, Buzău

I    SENSUL GIRATOR

Minimum de cunoştinţe faţă de normele legale, 
referitoare la circulaţia pe drumurile publice, ne obligă 
ca în sensul girator să  respectăm cu sfinţenie pe toţi 
participanţii la traficul rutier – vrem nu vrem, nu se 
admite nicio depăşire.

Zarvă mare, chiar într-un asemenea segment de 
circulaţie – situat în spatele gării. Şoferii nervoşi, 
claxonau pe scara cea mai de sus a decibelilor admişi, 
vociferând într-un limbaj jenant, de nereprodus. În faţa 
unei limuzine de culoare neagră se deplasa cuminte o 
şaretă decojită – cu paie de grâu în portbagaj – trasă de 
un cal costeliv, dar deşi costeliv, ciudat, era borţos. Cal 
de om sărac, nemâncat şi cu burta umflată de paie şi apă. 
Conducătorul atelajului era un om urât, figura lui cam 
speria copiii, mai ales vocea lui spartă. Avea o faţă 
ciuruită de vărsat până-n albul ochilor, cu gropi adânci 
până la zbârciturile urechilor şi la rădăcina părului. 
Buzele mari, întredeschise şi umede, care în timpul 
vorbirii desveleau nişte dinţi lungi şi ascuţiţi, iar fălcile 
în mişcarea lor retezau ca o ghilotină fiecare vorbă.

Un grup de tineri, ieşiţi din aerul condiţionat al unui 
restaurant apropiat, se amuzau întrebându-l : « Unde te 
duci măi arătare, unde ai plecat măi caricatură ? » Cel 
interogat, sprijinindu-şi genunchiul pe fundătoarea 
şaretei, răspunde chircindu-şi chipul precum un actor 
din teatrul antic : « În Europa, mă, în Europa ! »

Mă uitam la cei din jur. Chipuri diferite cu interesuri 
numai de ei ştiute : Compătimiri, dezinteres sau chiar 
reproşuri – oare ce au vrut să zică ?  Mă ştiu un om 
răbdător, cumpătat iar când vreau să-mi dau cu părerea 
nu-mi aleg cuvintele ca să injur ziua de azi sau să arunc 
cu pietre în cea de ieri. Poate cu timpul voi înţelege mai 
profund noţiunile de globalizare, europenizare sau chiar 
desţărare.

II  UN ROMÂN CHEAMĂ LA JUDECATĂ PE 
DUMNEZEU

Ajuns după gratii pentru o crimă comisă cu 
premeditare, colegii săi de suferinţă hârşiţi în materie de 
legislaţie penală, îi ţin în celulă zi şi noapte cursuri 
intensive punând accent pe capitolele referitoare la 
drepturile în apărare şi căile de atac.

Astfel, în urmă cu doi ani, la un tribunal din buricul 
Bucureştiului se înregistrează o plângere penală prin 
care criminalul Ion Voitec solicită « Citarea, judecarea şi 
condamnarea lui Dumnezeu pentru infracţiunea de 
nerespectare a unor clauze contractuale.

La prima audiere românul Ion Voitec îşi motivează 
plângerea prin aceea că : « Încă de la botezul meu în 
cristelniţa bisericii parohiale, între mine şi Dumnezeu s-
a încheiat un contract de ocrotire. Acest contract, 
conform canoanelor creştine a fost semnat de naşul meu 
- ca tată spiritual – şi popa, ca reprezentant legal al 
creştinismului»

Motto: “Într-un ceas al ei, o limbă trebuie să fie 
ca un om tânăr, ceva neinstruit şi gata de toate 

riscurile, ba chiar sminteli”
                        C. Noica

Procesul penal  a fost tărăgănat o lungă perioadă de 
timp, înglobând peste 15 termene de judecată. Toate 
şedinţele se încheiau în formula clasică : « Învinuitului, 
necunoscându-i-se adresa de domiciliu, acesta nu a putut 
fi citat »

Condamnatul nemulţumit de stadiul cercetărilor 
solicită instanţei în repetate rânduri să-i comunice 
măsurile operative întreprinse.

Monitorizarea permanentă a justiţiei româneşti de 
către U.E., prin comisarul său special, determină 
ministerul justiţiei din ţară de a forma un colectiv de 
specialişti în materie penală, cu obligaţia de a face 
lumină în dosar.

Aceste somităţi ajung la concluzia că dosarul poate fi 
clasat printr-o motivaţie interpretabilă  :  « 
Imposibilitatea cunoaşterii exacte a locului de domiciliu 
al lui Dumnezeu, pentru a fi citat »

Deţinutul Ion Voitec, după primirea hotărârii de 
clasare, face recurs la instanţa superioară.

Dândui-se câştig de cauză, dosarul se redeschide şi se 
trimite la instanţa de fond. Aceasta din urmă, conform 
legii, dirijează cauza la organul de poliţie care are în 
structura sa de organizare serviciul de evidenţa 
populaţiei, cu următorul ordin rezolutiv : « Rugăm luaţi 
toate măsurile legale în vederea identificării lui 
Dumnezeu şi citării sale ca pârât în dosarul instrumentat 
în jurul plângerii penale depuse de reclamantul Ion 
Voitec.

III   FĂRĂ TITLU

Trece pe stradă ca o umbră mărită în asfinţitul 
soarelui. Fost mahăr în conducerea culturii, nostalgia 
trecutului îl sufocă.

Riduri precum canalele de refulare a reziduurilor din 
adâncuri îi brăzdează faţa. Nostalgia trecutului îl sufocă 
şi cum chipul nu poate minţi niciodată, muritorii de rând 
pot vedea la acesta imaginea trăirilor sale : suficienţă şi 
silă faţă de tot ceea ce îl înconjoară.

«Doamne cât de tolerant pot să fiu ? » se interoghează 
singur.

Pătrunde în primul magazin ce-i iese în cale. Dă din 
coate – înălţimea îi permite să privească de sus. Nimeni 
nu-l bagă în seamă : Simte că se va sufoca : « Unde sunt 
vremurile când, oriunde intram, eram primit ca un 
nabab? »

Totuşi nu-şi poate uita năravul şi se miră aiurea : « Ce 
pute, fă, aici ? ». Nimeni nu-i caută în coarne.

Patronul magazinului nu se simte cu nimic ofuscat. 
Ba observ la dumnealui o bucuriede a-i zice politrucului 
ceva ce, de mult, purta în suflet : « Domnule, mirosul 
stătut şi răutăcios vine de la dumneata. Cât rahat ai 
mâncat înainte, e şi cazul încă să-ţi pută şi gura.

Vasile Pană



(continuare în numărul viitor)

VIII

Doamne, Doamne, mult zic Doamne,
Dumnezeu pare că doarme
Cu capul pe-o mânăstire
Şi de nimeni n-are ştire

Lucian Blaga, Antologie de poezie populară, 
Ed. P.L, 1966, p.3.

Nu, Dumnezeu nu doarme spune un vechi 
proverb românesc, reîntâlnit şi-n înţelepciunea 
altor popoare, noi dormim, uneori dormim tot 
timpul vieţii şi nu ne trezim niciodată, nu 
deschidem ochii să vedem că Dumnezeu este în tot 
ce ne înconjoară, în armonia şi echilibrul lumii, în 
toate legile timpului şi universului. Şi nu-i nevoie 
de apariţii spectaculoase pentru a ne da seama de 
prezenţa Lui. Chiar semnul Crucii apare în infinite 
închipuiri, sub ochii noştri.

Două femei din Roman descoperă in 1998 în 
secţiunea unui fag două cruci perfect conturate; în 
copilărie am admirat, într-o noapte, o uriaşă 
fereastră în formă de cruce, în perdeaua de nori 
care acoperea tot cerul Bărăganului; sus pe valea 
Ialomiţei am descoperit o piatră cenuşie care purta 
conturul unei cruci albe, toate ca o dovadă că 
semnul Crucii de pe muntele Golgotei ţi se arată 
aievea pentru a-ţi aminti versetul de aur al Bibliei:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea 
încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Ioan 3,16

Sunt convins că în copilărie nu aveam vedenii, 
dar îmi amintesc ziua când m-am trezit în mijlocul 
câmpului, singur, repetând înfricoşat Tatăl nostru.

Într-o zi de vară, caldă şi apăsătoare am văzut 
cum un nor, mai întunecat decât ceilalţi, vine de 
departe de dincolo de orizont. Se mişca altfel, ca o 
lamă de cuţit printre ei, prin ei. Se apropia crescând 
cu iuţeală, de inima câmpiei şi se cobora 
ameninţător şi greoi mai jos decât ceilalţi nori. 
Aproape de pământ norul întunecat s-a divizat în 
uriaşe stoluri de ciori, croncănind asurzitor, într-un 
zbor rotund, flămând şi neliniştitor.

Valea se înegrise de atâtea păsări şi până departe 
se mişcau ca o mare cuprinsă de furtună şi erau aşa 
de multe încât oamenii surprinşi pe drumurile 
câmpiei spuneau că pe când în jumătatea din 
dreapta câmpiei era ziuă, în stânga era noapte şi-au 
trebuit să aprindă felinarele şi să ferească ochii 
cailor şi copiii.

Când s-a luminat, după trecerea lor primul lucru 
pe care l-am văzut erau două cruci vechi acoperite 
cu litere chirilice, profilate pe cer.

Ca un semn că fiecare palmă de pământ este 
sfântă, pretutindeni ţinuturile sunt presărate cu 
troiţe şi cruci.

Dintre nenumărate asemenea chipuri amintesc 
întâmplarea povestită de Maria Gruianu, din 
Vasilaţi-Ilfov:

Erau vremuri arzând sub un soare cumplit, cu 
vite moarte în bătătură, cu câmpuri nesfârşite 
crăpate adânc de vânturile fierbinţi, cu fântâni 
secate şi paparude murdare la care nu se mai uita 
nimeni, cu ţărani cu privirile stinse adăpostiţi sub 
şoproanele curbate de prea multă dogoare sau 
întinşi pe prispele acoperite cu trenţe sărace, parcă 
nemaiaşteptând nimic...

O procesiune galbenă cenuşie purta moaştele 
Sfântului Dumitru, pe acelaşi drum pe care au mers 
şi pe timpul secetei de dinaintea războiului 
balcanic, unde acum se ridică o cruce amintind 
popasul convoiului, după un drum lung ce-a 
străbătut 49 de sate, fără să se arate vre-un semn de 
ploaie, căruţa cu preţioasele moaşte n-a mai putut 
înainta. Ofiţerii bulgari, care-au ordonat 
întoarcerea moaştelor în Cadrilater, s-au dovedit 
neputincioşi în a urni măcar cu o palmă sfânta 

povară. Au înţeles imediat că şi acesta este un semn 
divin şi s-au retras aşa cum au venit.

După ei s-au arătat nori grei şi s-a pornit o 
furtună nemaivăzută şi râuri de apă au năvălit din 
înălţimi stingând jarul ce ardea în pieptul câmpiei 
şi al oamenilor, mântuind pământul de însetare.

Nici o asemenea minune nu poate fi luată în 
deşert. Orice abatere este pedepsită şi orice 
nedreptate este urmată de suferinţe cumplite.

Tradiţia atribuie Focul de la Costeşti răzbunării 
Sfintei Filofteia a cărei icoană a fost jefuită în 
noaptea ce-a urmat unei asemenea procesiuni:

Focul de la Costeşti

Foaie verde flori domneşti
Cum, Doamne de mai trăieşti
Când oi sta să te gândeşti
Dă focul de la Costeşti!
Foaie verde viorea, 
Ştiţi atunci când nu ploua,
Mari secetă era.
Foaie verde salbă moale,
Mureau vitele de foame.
......................................
Dară lumea ce făcea
La Argeş că se ducea
Ca s-aducă pe sfânta,
Pe Sfânta Filofteia
La Costeşti că mi-ş venea,
La biserică intra,
De-o slujbă mare făcea
Doamne,of, ce ploaie-mi da!

Dar noaptea preotul se strecoară în biserică şi 
jefuieşte icoana sfintei de patru mahmudele:

..........................................
Iar Sfânta ce-i blestema
Să ardă biserica
În sara cu denia,
Tot cu denia cea mare
Să ardă şi mic şi mare
......................................
Tocma-n Vinerea cea Mare
Când e lumea la-nchinare,
Multă lume că erea, 
În biserică loc n-avea
Şi mulţi grămadă că şedea.
Cum, neică, că se-ntâmpla?
O coroană s-aprindea
Focu-n seamă nu băga,
Podul că se aprindea.
.....................................
Tavanul de sus cădea
Că focu că-i cuprindea
..................................
Şi cu toţi ca mi-ş ardea
Mare jale că erea
....................................
Şi regina că venea
Când acolo ea sosea
Şi ea cenuşe găsea
Pe mame le-mbărbăta
Bani la toţi că mi le da,
Coşciuge de le făcea
Târna de jos c-o lua,
În coşciuge mi-o băga, 
Mamele că se certa, 
Pe oase asemenea...
-C-asta este fica mea!...
.................................

...Evanghelia scăpa
Cu mâna popii pe ea.

Ion Nijloveanu, Poezii populare româneşti, 
1968, ed. Minerva

Şi eu îmi caut de-a lungul şi de-a latul câmpiei, 
troiţa închipuirii mele, aflată sub steaua mea, 
steaua sub care m-am născut, o stea fixă între 
stelele aflate într-o veşnică mişcare, o stea care-mi 
aparţine şi m-aşteaptă oriunde aş rătăcii prin lume. 
La a doua venire sub această stea se va găsi şi 
sufletul meu...

Aici revin să-mi regăsesc drumurile pierdute, 
să-mi reîmprospătez spiritul, viaţa, rădăcinile cu 
luminile stelei dăruite mie de la întemeierea 
lumii...

Când rătăceam în cele mai sordide labirinturi 
ale vieţii, cuprins de viciile slăbiciunii mele, mă 
intorceam la crucea ce se înălţa pe movila câmpiei 
luminate de razele stelei mele.

Dar vai, pe ridicătura de pământ nu se înălţa 
decât o cruce bătrână şi uscată purtând între braţe 
trupul firav şi zguduit de chinuri nesfârşite al 
Mântuitorului... pe cap îi inflorise cununa de spini 
cu maci roşii de sânge şi fruntea îi era înobilată de 
aureola tuturor suferinţelor ce le-a îndurat pentru 
această lume... În ochi îi rămăsese întipărită o 
tristeţe atât de adâncă şi de sfâşietoare, buzele îi 
erau atât de crăpate şi amare şi lacrimile îi săpaseră 
în obraji râuri atât de dureroase şi fierbinţi, încât 
toţi cei adunaţi acolo şi-au dat seama că nu se află 
pe movila umilă şi firavă din Câmpia Soarelui ci că 
s-au adunat chiar pe dealul de răsărit al Golgotei şi 
că în faţa lor se află însuşi Mântuitorul acestei lumi 
pe care ei îl aşteptau în zadar, dar şi El îi aştepta pe 
ei îndurând de mii de ani chinurile crucificării.

Şi atunci, pentru o clipă de rătăcire, au crezut că 
pentru suferinţele lor nu există mântuire, nu există 
nici Mântuitor, şi ca un simbol al jertfei eterne, pe 
muntele Golgotei sau poate pe înălţimea din inima 
fierbinte şi tristă din nesfîrşita Câmpie a Soarelui, 
Mântuitorul acestei lumi a rămas răstignit pe vecie.

Atunci am înţeles că fiecărui om i s-a dat o 
răspântie. Dar la fiecare răspântie se află şi o cruce. 
Eu am plecat sa-mi caut pustiul în nemărginirea 
stepei, sa-mi adorm setea de libertate. Crucea şi 
răspântia sunt semne că pot fi cel răstignit sau cel 
ce răstigneşte.

O nelinişte subterană tulbură iar şarpele în 
culcuşul lui de aramă, ierburile se schimbă în 
oţeluri albastre, o oaste răzvrătită porneşte un 
război al câmpiilor verticale, vocile altor lumi şi o 
dureroasă nepăsare blândă.

IX

Mergeam alături de El spre Emaus, treceam 
printre ere pe cărări milenare, prin tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, nu m-am oprit 
nicăieri, am tocit mii de încălţări de piatră, de lemn, 
de oţel pe drumul Lunii, Soarelui si Vântului, de-a 
lungul şi de-a latul Istoriei Lumii.

Mergem alături de El spre Emaus.

Şi nu l-am cunoscut!

Pe drumul de întoarcere, regretele apar ca nişte 
fiinţe dragi, unele de mult dispărute, cu ochii 
încărcaţi de lacrimi, suferinţe şi reproş, apar din 
tristeţea lucrurilor făcute, dar şi nefăcute, lăsate să 
aştepte lângă noi, agonizând ani de zile, până ne 
părăsesc din păcate pentru totdeauna… Atunci 
începem să murim încet ca într-un somn, ca într-un 
drum fără întoarcere… pentru că nimeni nu mai 
regretă suferinţele nedrepte al celor chemaţi sa-i 
apropie pe oameni de Dumnezeu.

(continuare din numărul 114)



În urma marilor inundaţii din 1970, mai jos de 
platforma pe care se întinde Câmpia Soarelui, în 
locul unde Ialomiţa se întâlneşte cu Dunărea, 
câteva sate străvechi au fost rase de pe suprafaţa 
pământului de furia apelor dezlănţuite… A mai 
rămas doar biserica şi nucul uriaş din curtea 
bisericii, în rest totul a dispărut în timpul 
diluviului.

Dupa câţiva ani, să fi fost vreo nouă, părintele 
Gugu, a adunat un grup de tineri şi s-a reîntors la 
biserica veche, unde slujise o viaţă întreagă, să 
desfacă lanţurile şi lacătele ruginite şi să ţină 
ultima lui slujbă de Înviere.

Era foarte bătrân şi primăvara aceea îi adusese o 
înviorare şi o nelinişte neobişnuite şi în jurul lui 
parcă bântuia o vijelie nevazută.

Dorea din tot sufletul să mai cânte încă o dată 
înălţătorul Imn al Învierii între zidurile care-l 
cunoşteau, îi cuprindeau şi-i înălţau glasul şi-l 
lăsau să întârzie în ungherele boltite, revărsându-l 
apoi, ca pe un ecou adânc şi grav, peste mulţimea 
adunată.

Aceasta Înviere, renăştea în el vechi nostalgii şi 
dorinţe, răscolea amintiri plăcute sau dureroase. 
Numai aici în biserică se întretăiau cele trei cărări 
date fiecăruia, să-şi poată măsura viaţa după datina 
creştină; botezul, cununia, moartea.

La slujbă au venit mulţi creştini, mai ales tineri, 
şi l-au însoţit la biserica uitată în mijlocul câmpiei 
pustii dintre râu şi Marele Fluviu.

Au tăiat drumul prin arătura umedă şi 
bolovănoasă, peste întinderea neagră a pământului 
până la zidul bătrân şi scorojit al bisericii.

Veniţi de luaţi lumină!

La miezul nopţii, s-au aprins lumânările şi 
Imnul Învierii renăştea parcă sufletul satului 
dispărut pentru totdeauna:

Şi celor din morminte
Viaţă dăruindu-le

La plecare toţi purtau lumânări aprinse. Era o 
noapte fără stele, înaltă şi rece şi nici o adiere de 
vânt…

Drumul întoarcerii era presărat cu lumini şi 
aluneca încet şi strălucitor ca un şarpe de aur de-a 
lungul câmpiei pustii şi se revărsa nesfârşit în 
cer… Pierdut în procesiunea ce purta lumânari 
aprinse, pentru prima dată mi s-a părut că pământul 
luminează cerul sau poate numai întoarce spre 
răsărit o pâlpâire din darul de lumină ce i s-a dat…

Am înaintat mai multe ore de-a lungul câmpiei 
întunecate până când la orizont a mijit abia simţit 
un fir tremurător de lumină. Pe digul înalt al 
canalului de irigaţie, singurul loc ridicat puţin 
deasupra câmpului, se înfiripa în noapte o muzică 
imensă şi tulburătoare ce se revărsa calm, peste 
întinderi, un adevărat imn sfânt şi înălţător.

M-am apropiat surprins şi încântat şi am văzut 
muzicanţii micii orchestre a bisericii A.Z.S. din 
Movila cu toate instrumentele ce le puteau duce: 
alămuri, instrumente cu coarde, de suflat sau 
percuţie.

Se îndreptau, liberi şi netulburaţi, pe spinarea 
prelungă a digului năpădit de buruieni uscate şi 
tufişuri ţepoase, spre marginile nevăzute ale 
câmpiei, spre răsărit.

Şi noaptea se făcu deodată mai plină şi mai 
strălucitoare, se reîntoarceau stelele şi vântul, şi 
noi purtam tăcuţi lumânările Învierii înaintând de-
a lungul unor albastre câmpii verticale, spre cer…

Atunci am simţit cum El, paşea blând şi 
ocrotitor alături de noi.

(urmare din pag. 16)

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viaţa de veci şi 
Sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Şi să-
mi fie mie împărtăşania aceasta spre bucurie, spre 
sănătate şi veselie. Iar la înfricoşătoarea şi a doua 
venire a Ta, învredniceşte-mă pe mine păcătosul ca să 
stau de-a dreapta măririi Tale, pentru rugăciunile 
preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. 
Amin!

 Aceste cuvinte urmează împărtăşaniei propriu-
zise şi ele au darul de a pecetlui primirea harului 
printr-o hrană greu de înţeles; carnea şi sângele 
Dumnezeului oamenilor! Nici pâinea, fie ea dospită 
sau azimă, şi nici vinul nu se pot substitui trupului 
sfânt decât prin intervenţia preoţilor: Încă aducem Ţie 
această slujbă duhovnicească şi fără de sânge, şi Te 
chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem : 
Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste 
Daruri ce sunt puse înainte şi fă, adică, pâinea 
aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău, iar ceea ce 
este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău, 
prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Această rugă 
înălţată spre ceruri este necesară şi suficientă pentru 
ca pâinea şi vinul să capete substanţa spirituală a 
divinităţii. Abia apoi îl putem mânca pe Dumnezeu, 
fără ca acest fapt să fie unul reprobabil, ci doar Taină, 
Jertfă şi Comuniune. Euharistia creştină este exact 
expresia substanţei sale etimologice: harul de bine!

Creştinismul nu s-a sfiit niciodată să transforme 
textele canonice în ritualuri imaginative. Împărtăşania 
este o astfel de interpretare. Există şi acum o mulţime 
de poziţii contradictorii cu privire la sensul cuvintelor 
lui Iisus, cele care au generat practica euharistică. 
Dacă în privinţa sinonimiei dintre trup şi pâine 
lucrurile sunt limpezi şi pentru că relatarea biblică este 
unitară („Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu!”), în 
ceea ce priveşte vinul ca simbolistică pentru sângele 
Mântuitorului, ne putem gândi la o interpretare. 
(Trebuie totuşi amintit că şi în ceea ce priveşte 
îndemnul de a considera pâinea ca fiind trupul, carnea 
lui Iisus, există şi o altă poziţie, dar care nu ţine de 
consecvenţa sensurilor din Noul Testament, ci direct 
de traducerea textelor originare. Astfel, unii consideră 
că traducerea (din aramaică) corectă este: „Aceasta 
este persoana Mea!” – sau: „Aceasta sunt Eu 
Însumi!” Într-o astfel de traducere, pâinea nu mai este 
carnea, ci aducerea aminte despre Christos.) În 
privinţa vinului ca sânge divin şi a îndemnului de a-l 
bea în ritualul comuniunii cu Mântuitorul, se face apel 
la Matei şi Marcu; Luca şi Pavel folosind expresii ce 
conduc spre interpretări mai apropiate de sensul 
iudaic. 

Poate că împărtăşania cu trupul şi sângele lui 
Christos, chiar la modul simbolic, este şi o încercare 
de desprindere de tradiţia evreiască, unde ruperea 
azimii este un gest ritualic prin care ţi-l aduci aminte 
pe Dumnezeu, nu-L mănânci; „Să faceţi lucrul acesta 
spre pomenirea Mea!”. 

Nu ironizez în nici un fel euharistia creştină. Ea îşi 
are rădăcinile în toată istoria oamenilor şi de multe ori 
mi se pare că este o consecinţă a modului 
antropocentrist în care vedem lumea. Întreg Universul 
ne este destinat nouă şi numai nouă, el neexistând 
independent de om. Această formă de egoism absolut 
are cu siguranţă legătură cu divinul în general şi cu 
divinitatea în special. Atunci când am acordat 
atributul ubicuităţii doar lui Dumnezeu, nu am făcut 
altceva decât să ne aşezăm pe noi în mijlocul lumii. 
Nimic fără dumnezeu este în fapt un nimic fără om. 
Împărtăşania din trupul şi sângele zeului pune ordine 
acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, în 
interiorul nostru. Contactul intim, material în cel mai 

concret sens al său, poate face curăţenie acolo unde 
viaţa te murdăreşte, poate pune ordine în valorile şi în 
principiile pe care singurătatea propriului tău trup le 
poate altera până la dispariţie. 

   Doar meschinăria şi ipocrizia schimbă lucrurile. 
Atunci când Biserica Creştină a luat în stăpânire 
America Centrală a avut surpriza de a întâlni o practică 
religioasă absolut identică. Imperiul Aztec, pe care 
Cortes începe să-l cucerească în 1519, este trecut prin 
foc şi sabie, iar oamenii săi, băştinaşii acelor 
meleaguri sunt consideraţi animale sângeroase ieşte 
direct din iad. Unul din motivele acestei prigoane a 
fost tocmai descoperirea în Lumea Nouă a unei 
practici religioase .. de împărtăşire cu trupul zeului. 
Asemănarea era atât de izbitoare, încât bieţii preoţi 
catolici care însoţeau conchista spaniolă s-au speriat şi 
au ordonat distrugerea tuturor urmelor ce puteau 
aminti de aceasta. N-am putut atunci şi mulţi dintre noi 
nu înţeleg nici astăzi unicitatea civilizaţiilor de pe 
continentul pe care Columb îl descoperă în fatidica zi 
de 12 octombrie 1492. De ani buni, nu se mai serbează 
ziua cuceririi Americii, ea fiind începutul unei tragedii 
greu de uitat.

 Mitologia aztecă (denumire generică pentru multe 
populaţii din America Centrală) era formată dintr-o 
mulţime de zeităţi, antropomorfe şi nu numai, ce se 
celebrau de-a lungul anului. Printre acestea, ritualul 
împărtăşirii cu trupurile zeilor a devenit pentru 
spaniolii cuceritori justificarea decimării populaţiei, 
masacrării a milioane şi milioane de oameni, 
consideraţi la limita animalităţii. Ceea ce se incrimina 
în mod deosebit erau sacrificiile umane pe altarele din 
Tenochtitlan, Chichen Itza sau Teotihuacan. Astăzi nu 
mai este un secret faptul că aceste oraşe au fost pentru 
mult timp cele mai mari oraşe ale umanităţii. Aici, în 
timp ce acasă Inchiziţia era la mare „cinste”, europenii 
au întâlnit oripilaţi practica religioasă a sacrificiului 
uman şi s-au grăbit să arunce asupra lor blestemul şi 
afurisenia, uitând de asirienii care uneori îşi mâncau 
copiii, de Alexandru cel ce îngopa de vii prizonieri de 
război pentru a intra în graţiile zeilor sau chiar de dacii 
noştri care îi sacrificau pe cei mai buni dintre ei pentru 
a duce divinităţii solia lor. Pentru  Coatlicue, 
Huitzilopochtli, Tlaloc, Tezcatlipoca sau chiar 
Quetzalcoatl, preoţii azteci sacrificau nu oameni, ci 
substitute ale zeilor. Prizonierii ce urmau să aibă 
această soartă erau ţinuţi în temple luni şi chiar ani de 
zile, oferindu-li-se un trai pe care doar zeii îl puteau 
avea. Nimeni nu era mai bine îmbrăcat, mai bine hrănit 
şi mai bine slujit decât cel ce urma să devină substanţa 
împărtăşaniei. După moarta sa, ce putea fi prin 
înecare, săgetare, jupuire sau prin smulgerea inimii 
(care trebuia încă să palpite atunci când era ridicată 
către Zeul Soare), trupul prizonierilor, devenit trup al 
zeului, era împărţit în mii de bucăţi şi oferit 
locuitorilor. Aceştia se „împărtăşeau” cu el crud, aşa 
cum îl primeau, sau îl fierbeau în prealabil pentru ca 
întreaga famile să beneficieze de „harul” divin. De 
foarte multe ori bucăţile de trup erau uscate şi afumate 
pentru a putea fi păstrate şi folosite ulterior. 

Sigur că este greu să digerăm (!) o astfel de relatare. 
Între euharistia creştină şi cea aztecă deosebirea este 
minoră, neimportantă chiar. Scopul rămâne acelaşi, al 
comuniunii cu substanţa divină, într-un permanent 
dezgust de propria substanţă.

 „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu 
are viaţă veşnică, şi Eu îl voi invia în ziua cea de apoi” 
(Ioan VI, 54).  „Adevărat, adevărat zic vouă; dacă nu 
veti manca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea 
Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi” (Ioan VI, 53).

Dan Elias



- Domnule, începi şi dumneata ? Altădată, reia domnul 
Aurelian Lazăr, într-o seară, vine de la slujbă soţia mea 
supărată foc, parcă-i furase cineva portmoneul cu salariul 
pe care tocmai îl ridicase de la casierie. « Ce s-a întîmplat, 
dragă, te-au călcat hoţii ? » « Uite ce este, de acum în colo, 
nu o să mai vorbim în casă, între noi, decît despre vreme. 
Şi mai lasă-mă cu « dragă », nici un « drăguţă » ! » « Şi care 
este problema ? Nu înţeleg ce vrei să spui şi nici ce legătură 
am eu cu toate prostiile astea ! » « Lasă că ştii tu ! » « Ce să 
ştiu, dragă, m-am făcut eu vinovat de ceva şi nu mi-am dat 
seama ? »  « Da, te faci, pentru că aşa eşti tu deştept, iar 
acum te faci că nu înţelegi, om bătrîn şi te ţii de tot felul de 
prostii ! » Începusem să mă enervez. Cred că ţi-am mai 
spus, mie nu-mi place să-mi ţină cineva informări politice. 
Pe una, eram amîndoi în pat şi încă nu se întîmplase nimic, 
chiar am pus-o să se îmbrace şi să plece din cauza asta. « Te 
rog să fii mai explicită ! » i-am cerut eu pe un ton 
imperativ, tocmai pentru a termina cu situaţia creată, ca să 
o transăm într-un  fel. « Colega mea Cami este foarte 
supărată pe mine pentru că în ultimul tău roman, ai scris 
tocmai despre o afacere a soţului ei, parcă nu mai aveai 
despre ce să scrii ! » « Bine dar noi nu discutăm împreună 
despre astfel de probleme. Cînd am discutat noi despre aşa 
ceva ? Eu nu-mi aduc aminte şi apoi nici nu-l cunosc pe 
soţul acestei doamne ! » m-am minunat eu.  « Şi tu crezi că 
individa aia o să se convingă vreodată că nu ai ştiut totul de 
la mine ? »  « Îţi mai spun încă odată că eu nu ştiu cine este 
soţul ei, nu-l cunosc, nu ştiu ce afaceri face şi cu cine ! » Şi 
ăsta era adevărul. « Ei nu ştii, toată lumea îl cunoaşte, 
numai tu nu îl cunoşti ! » « Te rog să o întrebi mîine la ce 
pagină am scris eu despre soţul ei, dacă vrei să lămurim 
într-un fel problema ! » A doua zi mi-a adus numărul 
paginii, într-adevăr era vorba despre o afacere acolo, dar 
pe care eu mi-o imaginasem efectiv, fără nici o legătură cu 
un fapt real, iar domnul respectiv s-a regăsit in randurile 
acelea.

- Înseamnă că folosea acelaşi procedeu ! am zis eu.
- Probabil !
- Interesant !
- Domnule, poate ţi-am mai spus şi risc să mă repet, o 

proză nu poate să copie o realitate, altfel n-ar mai fi o 
povestire ar fi un reportaj. Exact ce spuneam mai devreme, 
apropo de tîrgul de vite.

- Un reportaj romanţat, am zis bine ? dar Domnul 
Aurelian Lazăr nu a catadicsit să-mi răspundă.

- Citeam undeva, a continuat el urmărindu-şi 
demonstraţia, că Marquez, revăzînd un manuscris, a avut 
impresia că anumite capitole se apropiau prea mult de 
realitate şi atunci a renunţat la ele. Efectiv le-a aruncat la 
coş. Şi reţine, nu o frază sau două, ci capitole întregi la care 
a renunţat şi le-a aruncat la coş. Îţi dai seama, echivalentul 
a cîtă muncă şi a cît timp...ca s-o ia apoi de la capăt. Aşa 
procedează prozatorii care se respectă.

- Muncă de Sisif !
- Într-adevăr, munca noastră are ceva de Sisif în ea ! 

Eugen Barbu nu a scris Groapa de treisprezece ori ? Mereu 
scriem şi ştergem, iar scriem şi iar ştergem ! La mine, de 
exemplu, primeşte bun de tipar cam a patra sau a cincea 
variantă. Şi pe urmă nu mai citesc deloc cartea pentru că, 
în mod sigur aş mai putea face şi alte modificări. Şi asta ar 
însemna o altă ediţie revăzută.

- Şi scrieţi de mînă o carte de patru-cinci ori ? nu 
puteam eu să înţeleg acest efort.

- Nu, dragul meu ! Însă am să-ţi explic. Prima dată o 
scriu de mînă. Cred că aproape toată lumea procedează 
aşa. Asta este prima variantă. O recitesc, ocazie cu care 
elimin sau adaug cîte ceva. De obicei mai adaug. Apoi o 
bat la maşină. Asta este a doua variantă. După un timp, 
cînd lucrarea se mai « răceşte », urmează o nouă lecturare. 
Tot cu creionul în mînă. De regulă pe o pagină bătută la 
maşină, la două rînduri, asperităţile se văd mult mai bine 
decît pe o pagină scrisă de mînă. Ai o privire mai de 
ansamblu. După corectură, o bat din nou la maşină. Şi asta 
este a treia variantă. Aş putea spune că este obligatorie. A 
patra variantă o lucrez direct pe şpalturi.

- Trebuie să recunosc, sincer trebuie să recunosc, în 
neştiinţa mea, că nu bănuiam un asemenea travaliu, am 
mărturisit eu surprins de aceste precizări.

- Să ne înţelegem, aşa scriu eu, mai chinuit. Am întîlnit 
însă şi alti prozatori care scriu la prima mînă. Nu-ţi dau 
exemple pentru că unii dintre ei sînt încă în viaţă, dar 
repetiţiile lor în text rămîn şi, la lectură, devin obositoare, 
chiar agasante. Dar lor li se iartă. Altfel poate nici n-ar 
reuşi să scrie romanele acelea stufoase pe sute de pagini. 
Personal, nu m-aş complace într-o astfel de situaţie care, 
într-un fel, mi se pare un compromis cu tine însuţi. În 
primul rînd pentru că nu este neapărat necesar. Spunea 
cineva, dacă reţin eu bine, cred că Alexandru Paleologu, că 

eşti un idiot dacă nu faci nici un fel  de compromis. 
Oportunitatea este necesară, deşi eu n-aş recomanda ca 
aceasta să devină o regulă, mai ales în chestiuni de roman.

- Dar eu cred că nu toate romanele mari, ca întindere, 
cuprind astfel de imperfecţiuni.

- Bineînţeles, dar eu voiam să spun altceva. Sînt unii 
prozatori care nu mai au timpul necesar pentru transcriere, 
poate nici forţa fizică, poate că, uneori, nici dorinţa. 
Gîndeşte-te că romanul « Cel mai iubit dintre pămînteni », 
are peste o mie de pagini, « Amfitrionul » lui Nicolae  
Breban peste o mie cinci sute de pagini, ar fi o muncă 
titanică să te apuci să le scrii din nou. Refuz să mă şi 
gîndesc ! Deşi ar fi o excepţie... Victor Hugo a reluat 
manuscrisul Mizerabililor săi de mai multe ori pe 
parcursul la aproape treizeci de ani.

- Dar dacă autorul ar folosi un calculator ? Nu-i este 
mai la îndemînă ? Aproape toată lumea care se respectă 
foloseşte acum calculatorul, am zis eu crezînd că-i dau o 
ideie.

- Dragul meu, iarna cînd ninge şi asculţi cum se zbate 
focul în sobă, iar tu stai în papuci şi-ţi bei ceaiul şi asculţi 
muzică şi nu ai chef de scris, nici de citit şi nici să butonezi 
pe tot felul de canale la televizor, ştii dumneata ce fac eu ? 
Îmi frunzăresc manuscrisele şi paginile acelea vechi, 
acoperite cu ştersături şi cu săgeţi care conduc la tot felul 
de adăugiri cu roşu, cu verde, depinde în cîte rînduri am 
greblat pagina aceea, îmi creează un fel de încîntare, aşa 
cum simt unii cînd se adună în jurul unei mese şi răstoarnă 
vestita cutie cu poze încă de pe timpul bunicii şi încep să le 
comenteze, trecîndu-le de la unul la altul. Şi cu ocazia asta 
ţi-am demonstrat că sînt şi un sentimental, da ? Acum cred 
că mă înţelegi, dacă priveşti înapoi, la unele faze petrecute 
împreună sau de care ţi-am povestit. N-aş putea renunţa la 
obiceiul meu şi să mă apuc de calculator. M-aş simţi ca un 
funcţionar. Sincer îţi spun ! Ce emoţie să-ţi producă 
ocupaţia de funcţionar ? Ce să văd eu într-o dischetă ?

- Vă înţeleg, acum da, vă înţeleg !
- În paginile acelea este toată munca mea... îmi aduce 

aminte de toate  etapele gestaţiei, ale creaţiei propriu zise. 
Mai poţi găsi aşa ceva într-un calculator ? Calculatorul 
este o piesă, este o maşină la o adică, este ceva rece, 
anonim, cu care nu poţi să comunici, îl programezi şi el 
face aşa cum îi comanzi tu, nu naşte şi emoţii.

- Am înţeles  aspectul acesta, mă exprim eu ca un 
martor neutru, nu am nici un atu ca să-mi pot permite 
judecăţi de valoare şi cred că aveţi dreptate. Vorbiţi-mi 
acum, dacă vreţi şi despre personaj. Cum vă alegeţi 
personajele ? Le urmăriţi pe stradă cum se mişcă, le copiaţi 
gesturile ? Citeam undeva că, în tinereţe, Gorki aşa 
proceda şi chiar şi Balzac.

- Personajele mi le aleg în funcţie de economia 
romanului, adică spaţiu, timp şi epic. Este posibil ca la 
conturarea unui personaj să plec de la un reper real, dar 
asta nu înseamnă că pînă la urmă personajul meu va 
semăna cu persoana respectivă pînă la identificare, pînă la 
a se  confunda. De cele mai multe ori personajele mele sînt 
inventate în totalitate, de mine depinde culoare părului sau 
a ochilor, dacă este sănătos sau ofticos, întreg sau cu un 
handicap, dacă îi miroase gura sau nu, cu alte cuvinte eu 
sînt naşul lor. Nu se spune că Balzac, la un moment dat s-ar 
fi luat la întrecere cu Registrul stării civile ? O problemă 
delicată, deşi nu s-ar părea la o primă vedere, este alegerea 
numelor. Numele unui personaj are o importanţă 
deosebită. Numele trebuie să reprezinte personalitatea 
personajului respectiv. Numai pronunţînd numele cuiva 
trebuie să afli o serie de date despre acel cineva, trebuie să-
i întîlneşti personalitatea, trebuie să-l vezi. Numele trebuie 
să fie ca un blazon, sa aiba rezinanta. Unii deschid la 
întîmplare cartea de telefonae şi iau tot  la întîmplare nume 
de acolo. Eu am un alt principiu, eu folosesc numele 
consătenilor mei. Eu am plecat de la ideia că un nume scris 
pe o cruce tot dispare cu timpul, chiar dacă acea cruce nu 
este din lemn ci din piatră, timpul şterge tot. Dar un nume 
folosit într-o carte nu mai moare niciodată, chiar dacă acea 
carte nu este de mare valoare. Deşi pot aparea confuzii şi 
într-un caz şi în celălalt,  aşa cum s-a întîmplat de multe 
ori.

Era interesant ceea ce îmi spunea Domnul Aurelian 
Lazăr, era ceva atît de nou pentru mine. Citesti o carte.  Îţi 
place s-au nu-ţi place. Cine se mai întreabă apoi în legătură 
cu toate aceste secrete si poticneli  ale facerii ?

- Apropo de aspectul acesta, am să-ţi povestesc o 
întîmplare al cărei subiect am fost chiar eu. O adevărată 
poveste, ai să vezi. La un moment dat am fost nevoit să 
rămîn peste noapte în casa unui amic împreună cu un 
consătean. El îmi era şofer cu acea ocazie. Ca să scap de 
compania lui, care ma agasa,  pentru că tot îmi spunea că 
lui nu îi este somn, i-am dat să citească un roman scris de 

mine, pe care tocmai îl găsisem în biblioteca prietenului 
meu. I l-am dat cu gîndul că după cîteva pagini îl va prinde 
somnul şi pe el. Nebunul nu dormise însă deloc toată 
noaptea şi-mi citise romanul, pentru că a doua zi 
dimineaţa, îmi reproşează pe un ton care mi s-a părut destul 
de puţin amical. « Domnule, dumneata ai f... pe verişoara 
mea, pe Vasilica ! »  « Care verişoară măi Gheorghe, tu n-ai 
minte ! » m-am minunat eu. « Pe verişoara mea, pe 
Vasilica, nu scrie aşa în carte ? Pe malul Călmăţuiului, în 
trestii !  Dumneata ai scris ! »  « Măi, Gheorghe, alea sînt 
nişte scorneli, păi tu crezi că tot ce se scrie într-o carte este 
adevărat ? »  « Domnule, dumneata ai f... pe verişoara mea, 
pe Vasilica ! » « Măi, Gheorghe, , de unde scoseşi, 
domnule, chestia asta ? »  « Păi, Petrică din carte nu eşti 
dumneata ? »  Vreau să-ţi spun că eu scrisesem romanul la 
persoana întîi, deci, după el, autorul trebuia să fie tot una cu 
eroul principal.  « Nu sînt, măi Gheorghe, nu sînt eu 
Petrică, Petrică este un nume ales aşa, la întîmplare. »  « 
Păi nu este student, n-ai făcut şi dumneata facultatea ? Nu 
se întîmplă totul în carte cînd e r a i  d u m n e a t a  
student?" "Asta este o întâmplare, Gheorghe, Petricǎ putea 
fi şi profesor, sau inginer. Putea fi şi directorul cǎminului 
cultural. Eu, când am scris romanul, l-am vrut un simplu 
observator. Un personaj care sǎ fotografieze  tot ce se 
întâmpla in localitatea aceea pe timpul unei vacanţe, cǎ 
altfel scriam o trilogie, un observator neutru ... '  'Domnule, 
pe mine nu mǎ duci, dumneata eşti Petricǎ, iar Vasilica este 
verişoara mea. Orice aţi spune, pe mine nu mǎ duceţi, ca eu 
nu sunt un prost!"

Ce se întâmplase, domnule, de fapt? La mine în sat, 
doar la câteva case distanţă, pe aceeaşi uliţă, eu chiar 
avusesem o vecinǎ cam de vârsta mea si pe care o chema 
Vasilica şi care era verişoara lui Gheorghe. Dupǎ ce am 
terminat liceul n-am mai ştiut ce s-a mai întâmplat cu ea şi 
nici mai târziu şi mai ales în momentul în care îmi scriam 
romanul. Iar Vasilica din roman era de meserie tehnician 
agronom, ceea ce verişoara lui Gheorghe nu fusese 
niciodata, ea plecase imediat dupǎ terminarea şcolii în 
capitalǎ. Cǎ-i pusesem agronoamei mele numele de 
Vasilica, aşa considerasem eu atunci cǎ suna bine, cǎ era 
expresiv, fusese o simplǎ coincidenţǎ. Însǎ vreau sǎ reţii şi 
este posibil ca şi dumneata sǎ fi observat pânǎ acum cǎ, la 
cititorii cu puţinǎ instrucţie, ǎsta este un obicei sau poate 
nu atât un obicei cât o mare curiozitate, mai ales când te 
cunoaşte pe tine, ca autor. Pe ei nu-i intereseazǎ povestirea 
în sine, mesajul, realizarea artisticǎ, pe ei îi intereseazǎ 
asemǎnǎrile, posibilele asemǎnǎri cu persoane din 
habitatul pe care-l împart împreunǎ. Cine este în fond ǎla, 
cu cine seamǎnǎ aia, la ce moment s-a fecut referire, chestii 
din astea, ei nu concep cǎ personajele nu sunt persoane 
reale din imediata lor apropiere, ei nu vor sǎ audǎ cǎ aceste 
personaje sunt iventate, nici mǎcar şi atunci când încerci sǎ 
le explici. "Fii, domnule, serios, pǎi eu nu ştiu cǎ aia este 
aia, parcǎ eu nu ştiu cǎ a gonit-o bǎrbatul de acasǎ cǎ a 
prins-o cu ǎla al lui ... cǎ eu sunt vreun prost! " Asta este 
problema.

- Pe undeva au şi ei dreptate. Nu vǎ amintiţi cǎ 
Rebreanu  era sa aibă necazuri cu adevǎratul Ion?

- Rebreanu chiar plecase de la un caz real pe care-l 
romanţase. Acolo nu mai erau dubii.

- Cred cǎ ar trebui sǎ alimentǎm, zic eu, a început sǎ 
pâlpâie beculeţul. Şi, din câte observ, prin zonǎ 
benzinǎriile sunt cam rare.

- Am impresia cǎ te-am plictisit, dacǎ eu îţi povestesc 
de una şi dumneata te gândeşti la alta! Dar abordez şi eu 
problemele acestea poate unde-mi sunt dragi, eu altceva nu 
ştiu sǎ fac. Din momentul acesta mai avem benzinǎ pentru 
cel puţin o sutǎ de kilometri, dar îmi place cum gândeşti. 
Este o idee bunǎ, mai zise el zâmbindu-mi.

Pânǎ la prima benzinǎrie a fost linişte, fiecare îşi savura 
porţia lui de intimitate. Ca şi cum mi-ar fi ghicit gândurile, 
la un moment dat, domnul  Aurelian Lazǎr se întoarce spre 
mine şi-mi zice :

- Domnule, m-ai provocat. Ai un talent deosebit de a 
asculta un om şi, în acelaşi timp, de a-l provoca. De obicei 
nu mi se întâmplǎ sǎ vorbesc prea mult despre mine, sǎ mǎ 
dezvelesc, aşa cum spune un prieten de-al meu, cu alte 
cuvinte, ca sǎ mǎ exprim astfel, deşi cred cǎ expresia asta 
am mai folosit-o, dar dumneata o sǎ mǎ ierţi, dumneata eşti 
un tip deosebit,, dumneata eşti un tip care ştie sǎ asculte. Sǎ 
ştii ca aceastǎ însuşire nu o are oricine, însǎ dumneata eşti 
un mare talent. Şi cred cǎ am obosit. Nici la o conferinţǎ nu 
aş fi vorbit atât de mult. Deci cu atât mai mare este 
privilegiul dumitale, cu cât ai avut şansa sǎ asculţi o 
expunere în mod particular. Cum s-ar zice a fost o 
expunere privatǎ. Mi s-a fǎcut şi sete iar dacǎ ne oprim la o 
benzinǎrie, cred cǎ am sǎ beau şi o bericǎ fǎrǎ alcool. Şi cu 
ocazia asta o sǎ ne mai şi dezmorţim. Dumneata nu simţi 
nevoia sǎ te mai mişti puţin?

Ioan Neşu
(fragment din romanul cu acelaşi nume)



Fire boemă, poetul Daniel Vorona din Bucureşti 
şi-a intitulat serile de poezie şi muzică pe care le 
conduce Serbările  „VAMA LITERARĂ” de la 
Boema 33. La ediţia a 87-a, din 06 decembrie 2012, pe 
care a numit-o generic şi „România mea”, invitaţii săi 
au fost, printre alţii, câţiva membri ai Asociaţiei 
Culturale Helis: Costel Bunoaica, Florin Ciocea, 
Florentina Loredana Dalian, Gheorghe Dobre, Dan 
Elias şi Nicolae Teoharie. Spre bucuria noastră, alţi 
doi prieteni marca „Helis” au venit să ne întâmpine: 
Romeo Aurelian Ilie şi Marian Ştefan. Dacă-l mai 
pun la socoteală şi pe Florian Abel care a fost citat de 
Dobre cu poezia „Returnează-te, iubito, înapoi”, pot 
spune că am fost ca într-o mică familie helisiană. 

Ne-am rostit poemele, după cum am fost invitaţi la 
microfon, am ascultat muzica interpretată (chitară/ 
voce) de Cătălin Codru, l-am ascultat pe domnul 
Marian Ştefan vorbind atât de frumos despre 
„Mişcarea literară din Slobozia”, pe domnul Mihai 
Antonescu. Au fost prezenţi şi invitaţi din alte oraşe 
(Bucureşti, Piteşti), printre care poeţii Florian 
Stoian-Silişteanu, Marcel Fandarac şi debutantul 
Florentin Strechi. Publicul, deşi nu prea numeros, a 
ascultat atent şi a reacţionat ca un public iubitor de 
poezie, lucru îmbucurător într-o lume ce pare a-şi fi 
uitat poezia. Am interacţionat ca nişte adevăraţi 
prieteni, am oferit reviste şi cărţi. E mult, e puţin? 
Este! Cel mai important e că se întâmplă. Nu ştiu câte 
astfel de evenimente se întâmplă în ţară, însă Boema 
33 îşi are meritul de a se întâmpla constant de ani buni 
de zile. Felicitări şi mulţumiri lui Daniel Vorona, 
poetul cu nume de mănăstire (aşa s-a exprimat cineva 
lângă mine: „Ce mai nume de mănăstire are!”), care se 
încăpăţânează să „pună pe tarabă” poezia, într-o lume 
cu tarabele pline de droguri, de prostituţie, de violenţă 
şi prost gust. Şi bine că mai există şi „nebuni” care-i 
ţin isonul!

Întreb şi mă întreb: faptul că nişte oameni, cu griji, 
cu probleme, cu familii, au dat zor să-şi termine 
treburile personale şi profesionale, s-au urcat în 
maşină seara, au făcut drumul până la Bucureşti, s-au 
întors târziu după miezul nopţii, au prins 3-4 ore de 
somn, pentru ca apoi să meargă din nou la obligaţiile 
lor, faptul că alţii au renunţat la sărbătorirea vreunui 
Nicolae sau pur şi simplu la confortul lor casnic, toate 
acestea pentru o seară de poezie şi muzică, reprezintă 
un semn de anomalie sau un semnal să lucrurile încep 
să se aşeze pe un făgaş bun? Nu deţin răspunsul. Dar 
pot încerca o părere personală: oamenii încă au nevoie 
de poezie, poezia încă are nevoie de noi. Să nu ne 
pierdem poezia, să nu transformăm lumea într-o 
tarabă! Acesta este şi motivul pentru care noi, cei de la 
Helis, am făcut nişte eforturi pentru a ajunge acolo 
unde am fost invitaţi. Cineva care nu mă mai văzuse 
demult şi care aflase între timp că „sunt scriitoare”, 
când i-am spus că am o slujbă şi care este aceea, m-a 
întrebat cu o superbă naivitate: „Cum, tu nu trăieşti din 
scris?”. Nu. Niciunul dintre noi nu „trăieşte” din scris 
(adică nu mănâncă, nu bea, nu fumează, nu se 
îmbracă, nu-şi întreţine familia din scris). Şi totuşi, 
schimbând planul, aş zice că toţi trăim din scris. 
Pentru că probabil ne-ar fi foarte greu să trăim fără el. 
Pentru că traiul nostru nu se reduce la a mânca, a bea, a 
fuma, a te îmbrăca, a-ţi plăti întreţinerea... Cine a mers 
măcar o dată la întâlnirea cu poezia şi muzica (şi, în 
general, cu arta), înţelege aceasta. 

Seara s-a încheiat cu surpriza pe care ne-a făcut-o 
Daniel, aceea de a ne acorda, din partea Revistei 
„Vama Literară”/ Club Art „Boema 33”, Diplome de 
onoare şi  titlul de Cavaler al Ordinului Cultural 
Boema 33, pentru opera literară „de până azi” 
(Preşedinte: Daniel Vorona, Secretariat: Mihai 
Antonescu). Uite aşa, am ajuns şi ... cavaleră (Hei, 
lingvişti, mai umblaţi un pic pe la DEX, pe la 
DOOM!). 

Mulţumim, Daniel Vorona, şi nădăjduim că 
prezenţa noastră a lăsat o urmă frumoasă în istoria 
(scrisă ori nescrisă) a Boemei 33. 

Florentina Loredana DALIAN 
Slobozia, 08 decembrie  2012

Tot venind eu în trecut era imposibil să nu 
aflu, printre altele, de existenţa tunelului dintre 
conac şi fabrica de spirt, construit de Zipa, aşa că 
am aflat, era secretul pe care-l ştia tot satul, ştia 
şi Redea de el şi-i zicea că e un monument 
dedicat fricii, subconştientului, fugii de trecut, 
ca visul unei râme speriate care sapă cu 
disperare o gaură lungă de doi kilometri printr-
un pământ clisos, de luncă, inundat de două ori 
pe an, cine dracu ţi-a băgat asta în cap?, adică 
dacă te atacă bandiţi-n conac tu poţi să fugi prin 
tunel, să ieşi lângă Ialomiţa, să te sui într-o 
barcă, să te laşi câţiva kilometri la vale şi să 
scapi ca laşii; e o prostie, n-ai cum scăpa, nimeni 
nu scapă de faptele sale, trebuie să stai şi să te 
lupţi cu ele, glăsuia Filozoful şi toate alea, o 
păţeşti ca râma, fuge de o orătanie care scurmă 
ţărâna lângă ea şi, când e să iasă cât mai departe 
de pericol, la gura tunelului o aşteaptă altă găină, 
sau poate aceeaşi,  întruparea destinului, aşa 
cum s-a sucit destinul meu în secundele acestea, 
când trebuie să las fraza neterminată, că trebuie 
să plece revista la tipar şi eu n-am avut timp de 
mine, am avut de alţii şi-am rămas cu ochii-n 
soarele sfârşitului de noiembrie, aşa că o să ne 
găsim cu Zipa luna următoare, dacă ne ajută 
Dumnezeu; şi uite că Dumnezeu a ţinut minte şi 
ne-a întors la gura tunelului lui Zipa exact când 
zăpada era mai mare, şi ne-a lăsat acolo, că sunt 
mulţi care nici nu cred în existenţa tunelului, 
când l-a făcut şi cu cine, şi la ce i-ar fi folosit?; că 
a săpat o fântână seacă în mijlocul curţii 
conacului, aşa, la intimidare, să crezi că pe acolo 
poţi intra în altă lume şi ieşi pe malul Ialomiţei, 
doar pentru a da de lucru imaginaţiei 
broştenarilor, care o lua rapid şi mereu în 
direcţia opusă realităţii, ea, realitatea fiind prea 
banală ca să merite atenţie, aşa cum au făcut-o şi 
cu plecarea boierului bolnav la Paris, la doctori, 
era prea obişnuit, astfel că imaginarul colectiv, 
alimentat mai mult ca sigur de şmecherul de 
Redea, a băgat în mitologia locală, care dăinuie 
şi acum cu nemaivăzută putere, deşi 
documentele zic altceva, un fabulos drum al lui 
Zipa spre apa Iordanului, încărcat cu câţiva 
săculeţi cu galbeni şi păzit de o armată de 
arnăuţi, că rămăsese conacul aproape fără pază 
câteva luni, în care apă avea să se scalde, 
scăpând astfel de păcate şi de boala care-l 
măcina necruţător; aşa că le dau dreptate celor 
care nu credeau în tunelul săpat doi kilometri în 
clisă, zidit cu cărămizi de teracotă ca să nu le 
mănânce umezeala, dar vedeţi că adevărul nu 
face doi bani din moment ce eu scriu mai mult 
despre posibila existenţă a tunelului şi despre 
complexitatea acestui subiect, care-mi place  
infinit mai mult, decât varianta plauzibilă a 
imposibilităţii tehnice de a construi aşa ceva, că 
dacă povestea cu apa Iordanului a învins 
realitatea (nici acum, la început de mileniu trei, 
adevărul vizitei la Paris nu valorează mai mult 
ca o ceapă degerată, boala boierului înaintând 
galopant, istoria locală nu a zis că doctorii de la 
Paris n-au putut să îl ajute, ea a consemnat 
altceva, că, pe drumul spre Iordan, Zipa a fost 
atacat de cete de bandiţi care i-au rărit arnăuţii şi 
i-au furat galbenii, astfel că a fost nevoit să se 
întoarcă fără să mai ajungă la scăldat şi de aceea 
nu a putut să se facă bine), aşa se va întâmpla şi 
cu povestea tunelului, ea poate învinge 
realitatea, adică să rămână.



Alexandru Bulandra

Nepotului meu, Rareş

Moto:
 “Psyhe conţine ceva divin, iar interesul fiecăruia 

este să aibă grijă de sănătatea acestuia”.
(Proverb al lui Socrate)

(urmare din numărul trecut)

III. Chipurile lui Socrate
D. Bătălia pentru imaginea lui Socrate
1. Sunt două imagini ale lui Socrate - aceea din 

ochii oamenilor de rând, prima, şi a doua, aceea din 
ochii discipolilor şi prietenilor - care nu concordă: 
ceea ce pentru unii era dovadă clară de dispreţ, pentru 
ceilalţi era prilej de minunare. Între ele s-a căscat o 
prăpastie pe care, la proces, Socrate nu a putut-o trece. 
El avea, desigur, şi o imagine proprie despre sine, alta 
decât celelalte două ale semenilor săi.

2. Din perspectiva procesului care se apropia tăcut 
şi inexorabil, problema fundamentală devine: cum 
era perceput de aceşti oameni, virtuali judecători în 
tribunalul poporului, felul lui Socrate de a discuta şi 
de a pune problemele ? A-şi bate joc este formula care 
mi se pare că exprimă cel mai bine percepţia populară 
a ironiei socratice, şi are înţelesul de a-l contraria şi a-l 
face de râsul lumii cu orice preţ pe interlocutor, venind 
întotdeauna cu alte şi alte întrebări. „Acum e acum, 
Socra te ,  ia tă  că  ţ i  s -a  în funda t”  -  î l  
apostrofeazăHippias într-un dialog xenofontic despre 
dreptate. „Tu îţi baţi joc de alţii, tot întrebându-i şi 
iscodindu-i, ca să-i pui în încurcătură. Iar tu stai de-o 
parte: nu zici şi nu răspunzi nimic, nu vrei să te-
angajezi cu nimic.” Iar când Socrate reia seria 
întrebărilor, Hippiasrevine şi el: „E limpede, Socrate, 
că şi acum te străduieşti să încurci lucrurile şi să te 
eschivezi să ne spui fără echivoc: ce înţelegi tu prin 
dreptate ?” (5,pp.116-117)

3. Cât de departe sau de aproape era ironia lui 
Socrate de “a face din alb negru şi din negru alb” - 
altfel spus: de sofisme ? Fiind când ironic, când 
autoironic şi mai mereu batjocoritor, el construieşte 
argumente care se opun evidenţei senzoriale. 
Teritoriul lor de manifestare îl reprezintă disputele 
amicale, unde important era succesul obţinut prin 
capacitatea de a inventa argumente speculative 
aparent raţionale. Prezentate în afara acestui context 
sau percepute de un intelect rudimentar, autoironia 
poate deveni sofism.

4. Un exemplu. Socrate nu vrea să-şi recunoască 
eroarea în alegerea soţiei. Atunci va căuta un 
argument care, fără să conteste evidenţa, - că Xantipa 
este cum este -, să demonstreze că el a făcut o alegere 
corectă care decurge din chiar sensul vieţii lui. Iată 
cum au decurs lucrurile în „Banchetul” lui Xenofon. 
Totul a început de la convingerea lui Socrate „că 
femeia nu-i cu nimic inferioară, de la natură, 
bărbatului, afară doar de inteligenţă şi de forţa 
fizică.” Semnalul declanşator al interpelării cu pricina 
l-a dat sfatul următor: „Aşa că dacă cineva dintre voi 
are o femeie să nu ezite s-o înveţe ceea ce ar vrea şi i-
ar folosi ca ea să ştie.” Replica a venit imediat:„Bine, 
Socrate, interveni Aristarh, dar cum se face că ştiind 
aceasta tu însuţi nu te ocupi de educaţia Xantipei, ci o 
laşi aşa cum e, cea mai insuportabilă dintre toate 
făpturile care au existat, există sau vor exista 
vreodată ?” Tonul este de şicanare amicală, la fel şi 
aprecierile exagerate. „Fiindcă, îi răspunse Socrate, 
văd că şi cei care vor să ajungă buni călăreţi îşi aleg 
cai, nu dintre cei mai supuşi, ci dintre cei mai 
nărăvaşi, încredinţaţi că, dacă reuşesc să-i 
îmblânzească pe aceştia, le va fi, sigur, mult mai uşor 
cu ceilalţi cai. Eu, ca şi acei călăreţi, vrând să trăiesc 
cu oamenii şi printre oameni, mi-am luat cum am 
spus, o asemenea femeie, ştiind bine că, dacă o suport 
pe ea, îmi va fi cu atât mai uşor să mă împac cu ceilalţi 
oameni.” Deşi răspunsul lui Socrate este cu totul în 
afara problemei puse – care nu era de ce o suportă pe 
Xantipa, ci de ce nu o educă -, „Comesenii au apreciat 
că explicaţia dată de Socrate a ţintit bine.” Adică: n-
ai ce să educi la ea întrucât numai aşa îmi este de folos 
! (5,p.202)

5. Printre cei de faţă se afla şi ”un tinerel nespus de 
chipeş, care ştia să danseze şi să cânte foarte frumos 
din ţiteră.” După ce şi-a făcut numărul, fiindcă ceilalţi 
„nu se prea singhiseau de exhibiţiile lui şi se veseleau 
între ei, i s-a adresat cu pizmă lui Socrate: - Tu eşti cel 
numit <<gânditorul> > ?” Trimiterea la comedia 
„Norii” a lui Aristofan era clară pentru mine: 
„Deschide-o dată gânditoriul să-l văd şi eu pe-acest 
Socrate,/ Că nu mai pot de nerăbdare de-a-i fi şi eu de 
azi discipol.” - cere tânărul Strepsiade,doritor de 

învăţătură. Observ că din denumirea comică a unei 
coşmelii în care, vezi doamne, Socrate şi discipolii săi 
gândeau - „gânditoriul” -, s-a reţinut un supranume 
pentru Socrate - „gânditorul”. „- Oare, interveni 
Socrate, nu-i mai frumos decât<<visătorul>> ? - Da, 
numai de n-ai fi socotit drept un gânditor cu capul în 
nori.” Iată şi o secvenţă ilustrativă din textul 
comediei, unde Socrate exultă: „O, Nori slăviţi, este 
vădit că voi mi-aţi ascultat chemarea. (Către 
Strepsiade.)/ I-ai auzit cum glăsuiau cu-a tunetului 
muget sfânt ?” Deşi vehiculează imagini teatrale 
născocite de Aristofan, interlocutorul lui Socrate nu 
face referire la comediograf ci la o instanţă 
impersonală care îl socoteşte şi îl numeşte pe înţelept 
“gânditorul”. Mai observ că, în mintea tânărului 
agresor al lui Socrate, omul de care el auzise 
vorbindu-se într-un anume fel era cel adevărat, şi nu 
acesta din faţa lui, care încearcă să ascundă ce toată 
lumea ştia. „ - Bine, ripostă Socrate, dar şti tu ceva 
mai sublim decât divinitatea ?” Vedem cum Socrate 
vrea să pareze loviturile pe cât de năprasnice pe atât de 
neaşteptate ale adversarului său răsărit de nicăieri, 
mutându-i gândul insultător de la fumul norilor la 
chipul zeilor, spunându-i, cu alte cuvinte, că mintea 
lui stă cât se poate de aproape de divinitate. Sunt un 
gânditor cu capul printre zei. O mai corectă definire a 
lui Socrate nici că se putea !

6. „- Nu, spuse siracuzanul, zău că nu de acestea se 
zice că te ocupi, ci cu lucruri total nefolositoare.” Din 
nou pizmaşul face apel la instanţa supremă 
impersonală mai puternică chiar şi decât o comunitate 
întreagă de oameni - se zice. Cuvintele lui Socrate se 
lovesc de ea ca de un zid impenetrabil, năruindu – se 
unul câte unul înainte de a reuşi să-şi comunice 
înţelesul. „- Chiar dacă ar fi aşa, eu tot m-aş gândi la 
zei, căci trimiţându-ne ploaia, din înalturi, ca şi 
lumina, ei ne sunt folositori.” Aici, Socrate apelează, 
ca la o ultimăpavăză, la viziunea sa antropocentrică 
privitoare la zei, cei care fac totul pentru om din iubire 
pentru el. Iar a avea în minte această preocupare 
permanentă a lor înseamnă că te poţi face util 
oamenilor.

7. Dându-şi seama că se află în situaţia celui care 
aruncă mărgăritare în calea porcilor, Socrate vrea să 
oprească acest schimb inutil de vorbe: „Dacă spun 
lucruri greu de priceput, iartă-mă, dar numai tu eşti 
vinovat. Ţii morţiş să mă bagi în încurcătură.” Având 
exerciţiul luptelor de cuvinte şi ştiind unde se află – la 
un banchet, totuşi -, Socrate pare să ia totul ca pe o 
dispută amicală şi nu ca un atac devastator la propria 
persoană care, paradoxal, pentru oponent pur şi 
simplu nu există. „ - Lasă astea – spune siracuzanul – 
şi zi-mi câte picioruşe măsurară distanţa dintre mine 
şi tine, căci cu astea vorbesc oamenii că te ocupi.” 
Iată cum o altă imagine teatrală creată de spiritul 
satiric al lui Aristofan s-a incrustat pe vecie în 
memoria colectivă. Este vorba de secvenţa din 
„Norii” unde discipolul îi spune noului învăţăcel „Să 
te iniţiez atuncea, dar lucrul ţine de mistere:/ Chiar 
adineaurea Socrate l-a întrebat pe Herefon/ De câte 
ori lungimea labei e-n stare-un purice să sară.” Cu 
ocazia ultimei replici a saltimbancului, mai aflăm de 
încă o formă a acelei instanţe supreme ce-i stăpâneşte 
mintea şi care acum pare să se umanizeze – vorbesc 
oamenii. (5,pp.222-223)

8. Copleşit de acest fragment de tragedie din 
„Banchetul” lui Xenofon, îmi întorc gândul la 

„Apărarea lui Socrate” platoniciană, dându-mi 
seama, abia acum, de cât adevăr rostea Socrate în faţa 
judecătorilor săi atunci când se referea la „primii mei 
acuzatori”: „aceşti acuzatori sunt mulţi şi mă 
învinuiesc de multă vreme, vorbind cu voi încă de la 
vârsta la care eraţi cât se poate de încrezători, unii 
dintre voi fiind copii încă şi adolescenţi; iar ei mă 
acuzau în lipsă, fără să mă apere cineva. Dar ce este 
cu totul fără noimă, e că nici măcar numele lor nu le 
ştiu şi nu le pot spune, în afară poate de al unui 
oarecare autor de comedii.”Aristofan nu a fost, totuşi, 
un oarecare, dacă a reuşit, cel puţin în cazul lui 
Socrate, să eclipseze cu personajul său înţeleptul 
adevărat. Xenofon ne-a dat o mărturie cutremurătoare 
a acestei substituiri altfel de neimaginat. Ca într-o 
viziune apocaliptică, Socrate arată cum s-a constituit 
pas cu pas acea caracatiţă pe care am numit-o instanţă 
impersonală supremă şi cum a pus ea stăpânire pe 
minţile judecătorilor de azi: „Toţi cei care, din pizmă şi 
din clevetire, s-au străduit să vă convingă, ca şi cei 
care, după ce s-au lăsat convinşi, i-au convins la 
rândul lor pe alţii, toţi aceştia mă pun în grea 
încurcătură; pentru că nu poţi aduce pe nici unul 
dintre ei aici, la judecată, nici nu poţi dovedi că n-au 
dreptate, ci, pur şi simplu, trebuie să te aperi luptând 
cu nişte umbre şi să acuzi fără să-ţi răspundă nimeni.” 
(18c,d)

9. Aristofan l-a construit pe Socrate ca personaj 
comic pornind de la aparenţă - omul exterior, aşa cum 
le apărea semenilor de pe stradă. Substanţa însă a 
portretului satiric al filosofului este, după cum tot 
repetă autorul, produsul imaginaţiei sale: „Eu vă 
înfăţişez de-a pururi tot alte şi-alte născociri/ Ce 
plăsmuiesc cu multă artă şi nu se-aseamănă-ntre ele”, 
sau „Dar de cumva vă place piesa şi născocirile din 
ea,/ Să ştiţi atunci că-n viitor veţi trece drept oameni 
deştepţi.” (13,p.363) Cum a putut acest chip interior 
al personajului Socrate să-l concureze în conştiinţa 
colectivă până la a-i lua locul celui adevărat al omului 
Socrate ?

10. Încerc să-ţi răspund. O condiţie favorizantă 
cred că a fost însăşi aparenţa mizeră a lui Socrate şi 
felul său, oarecum necontrolat, de a se livra oamenilor. 
Vulnerabilitatea oralităţii mi se pare a fi o altă cauză a 
acestui proces tragic de înstrăinare a lui Socrate de o 
mare parte a concetăţenilor săi: gânditorului care-şi 
exprimă ideile numai oral i se poate atribui orice, fără 
ca el să poată aduce alte dovezi contrare decât tot 
vorbe sau martori de bună credinţă. E şi aceasta o 
fisură prin care spiritul coroziv al lui Aristofan s-a 
infiltrat în chipul de vorbe al lui Socrate, 
caricaturizându-l prin atribuirea de învăţături care nu-i 
aparţineau.

(urmare în numărul viitor)
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Gazetele potrivnice au apărut însă cu articole 
demne şi admirative; precum Constituţionalul, 
Timpul, L'Independence roumaine, Românul.  

Nimeni în ţara asta nu s-a bucurat de o aşa 
popularitate ca dânsul. Pentru unii a pomeni numele 
lui Brătianu era a zice totul. În el se întrupau toate 
aspiraţiile clasei mijlocii, toate aventurile şi iluziile 
naţionale. Şi i-a fost dat ca cele mai multe să se 
realizeze. Vreo învăţătură adâncă nu avea şi nici 
avusese de unde să o ia, dar primise darul unei 
inteligenţe vii şi clare şi al unei mari priceperi.

O mulţime de prăvălii au arborat drapele negre 
sau tricolore cu doliu pentru moartea lui Brătianu. 
Magazinele de modă sunt pline de coroane pentru 
înmormântare… Regele a fost duminică 5 mai la 
Florica, să facă vizită la casa îndoliată. 
Înmormântarea s-a făcut miercuri, 9 mai, la Florica; 
se zice că au fost peste zece mii de oameni, unii veniţi 
de pe la Botoşani şi Dorohoi; 5-6 trenuri au plecat 
încărcate de lume care sta şi pe scări… Vreo trei 
vagoane au pornit numai din Bucureşti încărcate cu 
coroane…“(Iancu Cerkez).

23 aprilie [1897]: „Gazetele apărute ieri seară 
anunţă moartea octogenarului Ion Ghica. S-a stins 
ieri dimineaţă, 22 aprilie, la moşia sa Ghergani, pe 
drumul Piteştiului. A fost, poate, cel dintâi elev 
român ieşit din Şcoala Centrală de la Paris. A 
conlucrat cu toată pleiada bărbaţilor de la '48 pentru 
regenerarea patriei şi pentru ideile noi. Înainte chiar 
de izbucnirea mişcării de atunci, a fost trimis la 
Constantinopol ca să prepare terenul pentru noua 
stare de lucruri. A stat acolo până la 1857, a cunoscut 
bărbaţii politici cei mai însemnaţi. A fost numit prinţ 
al insulei Samos, pe care a guvernat-o câţiva ani. A 
fost, după Unire, prim-ministru în mai multe rânduri, 
dar niciodată n-a stat mult. A prezidat prima alegere 
după noua Constituţie [din 1866] şi unica până acum 
ferită de orice ingerinţă administrativă. Ca rezultat şi 
răsplată, a fost răsturnat de la Cameră. Se află iarăşi 
prim-ministru în martie 1871, când domnitorul Carol 
hotărâse să abdice, în urma scandalului din Podul 
Mogoşoaiei de la Sala Slătineanu, unde nemţii 
dăduseră un banchet prezidat de consul, ca să serbeze 
naşterea împăratului. A mai fost, în urmă mulţi ani, 
ministru plenipotenţiar la Londra. De vreo şase-
şapte ani sta retras la moşie, în frumoasa reşedinţă 
care se vede pe stânga, mergând spre Titu. Între alte 
limbi, cunoştea bine pe cea engleză şi era un adept al 
moravurilor şi educaţiei englezeşti. Şi-a crescut 
băieţii în Englitera. Fusese strâns legat de poetul 
Vasile Alecsandri şi, sub formă de corespondenţă 
adresată lui, a scris o serie de articole minunate 
asupra obiceiurilor şi stării noastre sociale din întâia 
jumătate a veacului, într-un stil inimitabil, plin de 
natural, de humor, de spirit de veselie. Tot în formă 
familiară scrisese mai înainte Convorbirile 
economice, remarcabile prin aceleaşi calităţi. Era 
adept convins al liberului schimb. A mai publicat şi 
corespondenţa lui Nicolae Bălcescu după '48.

Ca exterior, era brun, uscăţiv la faţă, cu ochi mici, 
deştepţi, barbă rară, părul pe spate, spinarea cam 
rotundă.

E de mirare ca un om cu atâta cultură, atâtea 
aptitudini, atâta inteligenţă şi atâta corectitudine să 
nu fi ocupat el întotdeauna rolul întâi în statul nostru 
modern şi să fi lăsat loc lui I. Brătianu, printre 
liberali, şi lui Lascăr Catargi, printre conservatori. 
Dar poate tocmai aceste calităţi se opuneau într-o 
ţară încă primitivă. De conservatori se depărtase. Şi 
roşiilor inculţi şi invidioşi le convenea mai bine un 
om ca Brătianu, care să le spună moţ pe groţ şi să le 
flateze instinctele, decât un om care vrea să aplice 
corectitudinea englezească.

Unii l-au acuzat de ipocrizie, de ambiţiuni 
ascunse, de conduită îndoielnică în noaptea când 
prinţul Carol vrea să abdice. Ce e cert este că a fost un 
bun şi mare patriot, că a încercat să dea exemplu de 
aplicare strictă a instrucţiunilor noastre liberale şi că, 
fără nici o pretenţie, a ilustrat literele noastre cu 
lucrări care se vor citi încă mult timp cu cel mai viu 
interes“. (Iancu Cerkez).

cunoşteam, bineînţeles, pe nici una dintre aceste 
figuri ale protipendadei, însă le-am auzit numele 
pronunţate de către vecinii mei mai înaintaţi. Sicriul 
era urmat de un public nu prea numeros.

Pe Eminescu în viaţă îl văzusem cu vreo doi ani 
înainte. Urcam într-o zi toridă de vară panta străzii 
Câmpineanu spre Calea Victoriei, când tovarăşul de 
drum, un băiat mai vârstnic şi cu veleităţi artistice, 
m-a tras de mânecă şoptindu-mi; «Uite-l pe 
Eminescu!». Făptura fizică a celui care venea spre 
noi nu avea nimic care să mă impresioneze: era un 
om de statură mijlocie, cu mustaţă pleoştită, 
îmbrăcat în haine de dril, pe cap cu o «panama» 
veche, ţinând în mînă o servietă uzată. De altfel, pe 
vremea aceea aveam despre poet şi opera lui idei 
foarte sumare, culese din antologia «Autori 
români», de C.S. Stoicescu, iar singura poezie din 
carte, «Epigonii», era mai presus de puterea de 
înţelegere a unui copil de 11 ani…

Mi-aduc aminte şi de o altă înmormântare la care 
am asistat, de astă dată, în vârstă de 9 ani. Mult mai 
impresionantă prin înfăţişarea ei şi prin participarea 
populară, înmormântarea lui C.A. Rosetti s-a 
desfăşurat aşa cum lăsase cu limbă de moarte. A fost 
dus la groapă pe o căruţă ţărănească trasă de doi cai, 
având pe laiţa din faţă pe căruţas şi alături de el pe 
popa Zăbavă de la biserica Pitar Moş. După căruţă 
urmau mii de oameni din toate păturile sociale. 
Demonstrativ apăruseră cu mic cu mare negustorii 
bucureşteni, care-l considerau pe Rosetti primul 
boier care, din considerente politice, se făcuse 
negustor, drept starostele lor […]

Aproape neobservată de noi a fost moartea la 
Paris, în urma unei operaţii, a lui Mihail 
Kogălniceanu. Nu sesizasem valoarea politică a 
acestui om, importanţa rolului avut în formarea 
statului român modern, îndeosebi atitudinea 
curajoasă în problema agrară, alături de Cuza. Unii 
oameni câştigă în perspectiva istoriei, alţii pierd. 
Kogălniceanu a fost unul din cei ce au câştigat, 
dovadă că a militat pentru idei înaintate, depăşind 
puterea de înţelegere a contemporanilor în ce 
priveşte mersul omenirii…“(Constantin Kiriţescu)

„În noaptea de 4 mai [1891], a încetat din viaţă, la 
via sa Florica de lângă Piteşti, Iancu Brătianu, care a 
fost prim-ministru şi atotputernic timp de aproape 12 
ani, lucru ce nu se mai văzuse la noi. Sub dânsul, 
aşezămintele şi clădirile militare, fortificaţiile, 
instituţiile de credit, începuturile industriei, lăţirea 
căilor ferate au luat o mare dezvoltare.

Sub el s-a făcut participarea Ţării la Războiul din 
1877-1878, din care au ieşit Independenţa şi 
Regatul. Încrezător în sine şi urmând poate un ideal, 
a căutat să aibă mai mult instrumente decât capacităţi 
împrejurul său. Pe lângă aceasta, oameni de valoare 
şi culţi nu prea a avut în partidul creat în parte de 
dânsul şi C. A. Rosetti. Ca să poată guverna şi să se 
menţină a trebuit să închidă ochii asupra multor rele 
şi abuzuri. Într-o ţară de cultură încă înapoiată, cu 
aşezăminte noi şi încă nepotrivite pe talie, cu o masă 
aşa de mare de aspiranţi de trai uşure din bugetul 
statului, a căutat să împace, ca să poată domni, multe 
ape tulburi. De aci, greşelile şi nemulţumirile care au 
întunecat ultimii săi ani de ministeriat şi i-au adus 
căderea. 

Ca exterior, era mic de talie şi subţirel, nişte ochi 
mici negri, plini de vioiciune şi pătrundere, o frunte 
largă, barbă albă şi un abundent păr cărunt şi creţ 
încadra figura. Toţi cei care l-au frecventat spun că 
avea un dar de simpatie care apropia chiar pe 
adversari şi care a fost şi unul din secretele puterii şi 
marii sale popularităţi.

MOARTEA UNOR PERSONALITĂŢI

În general, dar mai cu seamă în politică, unde 
patimile şi adversităţile ating cotele cele mai 
înalte, puţini au fost cei care, în timpul vieţii, s-au 
bucurat de aprecierea adversarilor. Cuvintele 
frumoase vin de obicei după ce respectivul a 
închis ochii.

Paginile memorialiştilor, pe baza cărora ne 
străduim să reconstituim istoria capitalei noastre 
în veacul al XIX-lea, menţionează adesea şi astfel 
de momente triste din viaţa locuitorilor ei. 
Reproducem câteva consemnări de acest gen, 
pentru a completa tabloul vieţii cotidiene a 
bucureştenilor de altădată.

Elisa Brătianu: „Am văzut trecând numeroase 
cortegii funerare ale unor fete sau bărbaţi tineri, cu 
bocitoarele îmbrăcate în alb; sicriele nu erau 
acoperite şi morţii erau plimbaţi prin oraş cu faţa 
descoperită. Aşa am văzut din prăvălia doamnei 
Santa, la vârsta de 6 ani [deci în 1876] trecând spre 
locul de veci, convoiul unui tânăr necunoscut, a 
cărui faţă de ceară, umbrită de o barbă neagră, mi-a 
rămas în minte ca cea dintâi închipuire a morţii. 
Plimbarea morţilor prin oraş era un lucru obişnuit. 
De la ferestrele casei părinteşti [palatul Ştirbei din 
Calea Victoriei colţ cu Calea Griviţei] am văzut 
trecând landoul în care preoţii în odăjdii ţineau între 
ei o ladă mică cu rămăşiţele micii principese Maria, 
unica fiică a suveranilor. Cu câteva zile înainte, în 
Săptămâna Mare, trecând prin faţa Palatului, mama 
îmi spusese: 

– Vezi, în casa aceasta este o fetiţă foarte bolnavă 
şi mama ei plânge; trebuie să te rogi pentru ea. 

La trecerea landoului, am aflat că fetiţa mică 
murise şi că acum mama ei plânge şi mai tare. Un an 
mai târziu, în luna Paştilor, la Biserica Domniţa 
Bălaşa, domnitorul a luat parte la slujbă, aşa cum o 
cerea datina. Îmi amintesc că-şi stăpânea greu 
lacrimile, iar mama, privindu-l, plângea şi dânsa. La 
sfârşitul slujbei, domnitorul s-a apropiat de noi şi-a
sărutat-o pe sora mea mai mică. Mama ne lămurea că 
prinţul şi prinţesa erau nemângâiaţi de la moartea 
micii lor fetiţe. Şi cum eu îmi arătam mirarea că 
prinţul în loc să mă sărute pe mine, care eram mai 
mare şi, deci, de o vârstă cu mica prinţesă dispărută, 
a sărutat-o pe sora mea, mama m-a lămurit: 

– Sora ta are un an mai puţin ca tine, deci e 
aproape de vârsta fetiţei lor.

Cred că sunt singura persoană încă în viaţă care a 
văzut plângând pe regele Carol“(1)

1.Precizăm că prinţesa Maria (27 noiembrie 
1870-28 martie 1874) a fost singurul copil al familiei 
domnitoare române.

21 ianuarie 1889: „A murit bătrânul Wiest, 
cunoscutul nostru violonist. A avut 18 copii şi a ţinut 
arcuşul peste o jumătate de veac. Cine nu l-a 
cunoscut: scurt, gros, cu peruca în vârful capului, 
dând din ochi, din cap, făcând tot felul de strâmbături 
ca să-şi urmeze muzica“ (I. Cerkez) 

„Când aveam 13 ani – notează Constantin 
Kiriţescu – am fost martor ocular la înmormântarea 
lui Eminescu. Mă aflam, după încheierea 
examenului de sfârşit de an, în sala de lectură a 
Bibliotecii Centrale, instalată pe atunci în aripa 
Universităţii din faţa statuii lui Ion Heliade 
Rădulescu. La un moment dat, cineva a strigat: 
«Trece Eminescu!». Toată lumea care se afla în sală 
s-a sculat de la mese şi a coborât în fugă scara, 
masându-se la intrarea dinspre bulevard. De pe 
treptele intrării am văzut cortegiul funerar al 
poetului «Luceafărului»: dricul tras de patru cai, pe 
laturile căruia panglicile erau ţinute, de partea 
noastră, de Lascăr Catargiu – pe atunci prim-
ministru – şi de Titu Maiorescu, în redingote negre şi 
cu jobenele în mâna liberă. De partea cealaltă am 
zărit pe Alexandru Lahovary şi înaintea lui, mascat 
de dric, se afla, după câte am auzit, Petre Carp. Nu 
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II.MARELE 
CLUCER  ALBU 

GOLESCU

Marele clucer Radu 
Golescu şi jupâneasa Caplea 

1
au avut patru copii , dintre 
care cei doi fii sunt mai 
cunoscuţi, anume marele 
clucer Albu şi marele vornic 

2Ivaşcu. Albul  sau Albu Golescu s-a născut în anul 
1551 şi a fost atestat prima dată într-un hrisov din 8 
apr.1557, prin care voievodul Pătraşcu cel Bun  întărea 
,,cinstitului dregător al domniei mele, jupan Radul 
marele clucer şi jupaniţei lui, Caplea şi cu fiii lor, 
anume Ivaşco şi Albul” satele Goleşti, Mărăcineni şi 

3 4Vieroş , adică cele socotite de obârşie a neamului lor . 
Cu dregătoria de clucer,Albu Golescu era amintit 
prima oară într-un hrisov din 25 august 1568, prin care 
voievodul Alexandru al II-lea Mircea le întărea fraţilor 
Ivaşcu şi Albul clucer satul Urâţii cu hotarul şi parte 
din balta Bistreţ, amintind că fuseseră dăruite şi 
întărite părintelui celor doi fraţi, de către voievozii 

5
Radu-Paisie şi Pătraşcu cel Bun . Începând cu anul 
1570 şi până la moartea sa eroică din anul 1574, Albu 
Golescu a avut dregătoria de mare clucer, pe care o 
deţinuse şi tatăl său mai devreme, precum şi bunicul, 
astfel că dregătoria respectivă devenise un apanaj al 
neamului Goleştilor. Şi el şi fratele său au fost socotiţi 
între cei mai însemnaţi boieri ai Ţării Româneşti, mai 
multe hrisoave socotindu-i ,,vlastelini”, adică din casa 

6
domnească . Astfel, un hrisov din 10 nov.1570 întărea 
moşie ,,cinstiţilor vlastelini şi dregători sfetnici, însă şi 
din casa domniei mele, jupan Ivaşco mare logofăt şi 

7
jupan Albul mare clucer” .Apoi, un hrisov din 21 mai 
1571 al voievodului Alexandru al II-lea întărea un sat 
,,cinstiţilor vlastelini şi primi sfetnici ai domniei mele, 
jupan Ivaşco mare logofăt şi jupan Albul mare 

8clucer” , iar la 7 apr.1572 un hrisov întărea moşie 
,,cinstiţilor dregători şi primi sfetnici ai domniei” 

9Ivaşco şi Albul .
La vârsta de 19 ani, în 1570, Albu Golescu s-a 

căsătorit cu Domniţa Irina (Erina), fiica lui Miloş-
10Voievod  şi nepoata de frate a domnului Ţării 

Româneşti, Alexandru al II-lea.Au avut împreună un 
fiu, Albu, pomenit ca postelnic în anul 1575, când 

11trebuie să fi avut 4-5 ani .
Alături de fratele său, Ivaşcu şi de mama sa, 

jupâneasa Caplea, Albu Golescu a stăpânit mai multe 
moşii în judeţele Muscel, Argeş, Dolj şi Ialomiţa, 
unele ,,ocine şi dedine” ale neamului său, altele 
primite de părintele său, marele clucer Radu, pentru 
credinţa şi vitejia sa. Asupra moşiilor Goleşti, 
Mărăcineni şi Vieroş (Vierăş) avea drepturi, în 
devălmăşie cu ai săi, încă din copilărie, după cum 
atesta amintitul hrisov al lui Pătraşcu cel Bun, din 8 
apr.1557.Apoi, la 25 aug.1568, voievodul Alexandru 
al II-lea le întărea fraţilor Goleşti satul Urâţii cu parte 
din balta Bistreţ, din judeţul Dolj, primite mai 
devreme de părintele lor, pentru credinţă faţă de 

12
domnie .La 10 nov.1570, voievodul Alexandru al II-
lea întărea fraţilor Albu şi Ivaşcu Golescu stăpânirea 

13asupra satului Mărăcineni, cu tot hotarul . La 21 mai 
1571, celor doi fraţi le era întărită stăpânirea asupra 
satului Bărcuţa, luat de la văduva lui Stanciul Benga, 
pentru furăciunile făcute de acest boier faţă de 

14
părintele fraţilor Golescu . O altă moşie întărită 
fraţilor Albu şi Ivaşcu era Crăceni, în sudul judeţului 
Ialomiţa, la Dunăre, parte stăpânită înainte de neamul 
lor şi parte primită de la o rudă prin alianţă, Borcea. 
Un hrisov din 30 sept.1571 amintea că un Borcea, 
nepotul lui Borcea şi al jupânesei Calea (devenită 
monahia Praxia), îi rugase pe cei doi fraţi să-i scoată 
părţile unchiului său, de la monahia Praxia. Cei doi 
fraţi îşi convinseseră mătuşa şi ,,scoseseră” părţile lui 
Borcea, după ce dăruiseră pe fiecare an câte 7 delniţe 
din satul Goleşti, alte 7 delniţe de vie şi 3 000 aspri. 
Borcea, nepotul lui Borcea, le dăruise, conform 

înţelegerii, părţi din satul Crăceni; răzgândindu-se, se 
ajunsese la judecată, dar voievodul le dăduse dreptate 

15fraţilor Goleşti .Tot în 1571, la 11 oct., celor doi fraţi 
le era întărită parte în dealul Veţicheştilor, stăpânirea 
unui Gherghina din Negreşti, pe care fraţii îl iertaseră 

16
de vinăriciu . În sfârşit, drepturile marelui clucer 
Albu Golescu asupra moşiilor neamului său erau 
menţionate într-un hrisov din 14 mai 1573, prin care 
voievodul Alexandru al II-lea Mircea îi întărea 
jupânesei Caplea, mare postelniceasă:,,din Goleşti, 
jumătate din rumâni şi viile din dealul Goleştilor 
jumătate şi din mori jumătate, iar din munte şi 
Slănicul, partea ei toată şi din Mărăcineni partea ei 
toată şi din Viţicheşti, partea moaşă-sei Margăi, a 
patra parte”, precum şi mai multe sălaşe de ţigani, 
precizându-se că ,,după moartea ei, să fie toate satele 
şi ţiganii ce s-au zis mai sus feciorului ei, jupan Albul 
mare clucer şi feciorului lui, Radului. Pentru că au 
plătit jupan Albul vel clucer pe muma lui, jupâneasa 

17
Caplea, de datorie, cu 12 000 aspri” . Desigur, mai 
erau şi alte moşii, precum Poenarii, Cheianii şi 
Căpăţânenii, primite mai devreme de tatăl său, pentru 
credinţă şi dăruite apoi ctitoriei familiei, Mănăstirea 
Vieroş.

Împreună cu fratele său Ivaşcu, marele clucer 
Albu Golescu a fost ctitor al Mănăstirii Vieroş 
(Vierăş), ridicată între anii 1571-1573 pe o moşie a 

18
neamului lor .S-a spus că fraţii Albu şi Ivaşcu 
Golescu, credincioşi domniei şi rude prin alianţă cu 
voievozii Alexandru al II-lea şi Mihnea-Vodă 
Turcitul, au fost socotiţi ctitori şi la cele două 
mănăstiri bucureştene ridicate de cei doi voievozi, 
anume Sfânta Troiţă (Radu-Vodă) şi Sfânta 

19
Ecaterina .

Ţinut la mare cinste de către marele voievod şi 
domn al Ţării Româneşti, ca şi fratele său mai mare, 
dealtfel, marele clucer Albu Golescu avea să-şi arate 
pe deplin credinţa faţă de acesta, cu ocazia bătăliei de 
la Jilişte, din primăvara anului 1574, când a avut 
moarte de erou.În luna martie 1574, Petru-Vodă, 
fratele lui Alexandru-Vodă al Ţării Româneşti şi 
viitorul Petru-Vodă Şchiopul al Moldovei, a primit 
steag de domnie de la Poarta Otomană pentru 
Moldova, unde refuzase plata tributului Ioan-Vodă. Pe 
lângă trupele turceşti care îl însoţeau, Petru-Vodă avea 
să primească şi ajutorul oastei fratelui său. Alexandru 
al II-lea se afla pe 12 apr.1574 la Târgşor, de unde şi-a 
îndreptat oastea către Moldova, prin Buzău. Avea 
alături pe marii săi boieri şi credincioşi căpitani, 
precum marele vornic Dragomir, marele comis 
Mitrea, marele paharnic Bratul, dar îndeosebi fraţii 

20Ivaşcu mare logofăt şi Albu mare clucer .Cei doi 
voievozi întâlnindu-se la satul Săpăţeni, şi-au stabilit 
tabăra aproape de graniţa cu Ţara Moldovei, pe malul 
drept al râului Râmna, lângă satul Jilişte şi au trimis 
înainte o avangardă de 400 de oşteni.

Ioan-Vodă s-a aflat toată luna martie în cetatea de 
scaun de la Iaşi, unde i-a primit cu daruri şi lefuri pe 
cazacii veniţi în oastea lui şi s-a îndreptat către ţinutul 
Putnei şi graniţa cu Ţara Românească abia după 10 
apr.1574. Oastea sa era condusă de vornicul 
Dumbravă, boier pribeag din Ţara Românească, 
socotit ,,hiclean” faţă de Alexandru-Vodă, şi de 

21
hatmanul Svierşevschi (Swierczewski) . ,,Straja”, de 
fapt avangarda munteană, a fost luată prin surprindere 

22şi nimicită ori prinsă în întregime , apoi oastea 
moldo-cazacă s-a îndreptat cu repeziciune către 
Jilişte. Bătălia s-a desfăşurat pe 14 apr. 1574 (alte 
surse dând 24 apr.1574, după inscripţia lui Albu 
Golescu), tabăra munteană fiind atacată prin 
surprindere. Încredinţaţi că sunt apăraţi de avangardă, 
cei doi voievozi porunciseră lăsarea liberă a tuturor 
cailor şi puseseră străji puţine, astfel că atacul a fost 
devastator. Mulţi oşteni munteni şi turci au căzut în 
bătălie ori au fost luaţi prinşi. Însuşi voievozii 
Alexandru şi Petru s-au aflat în primejdie de moarte, 
fiind părăsiţi de cei meniţi să-i apere. Atunci s-au 
întors cu săbiile şi suliţele Albu şi Ivaşcu Golescu, 

23apărându-şi cu mare curaj şi vitejie voievozii .A fost 
momentul de glorie, dar şi de tragedie pentru cel mai 

mic dintre ei, marele clucer Albu având moarte de 
24

erou, în luptă cu numeroşii duşmani .Cronicile 
25

româneşti şi străine menţionează dezastrul celor doi 
voievozi, salvaţi prin sacrificiul celor doi fraţi Goleşti, 
dintre care unul şi-a pierdut viaţa, iar celălalt a fost 
rănit grav. Cei doi voievozi şi-au aflat scăparea prin 
fugă, Alexandru-Vodă ajungând la Oraşul de Floci, 
reşedinţa judeţului Ialomiţa, iar Petru-Vodă la Brăila, 

26
sub protecţia turcilor . 

În urmă, cazacii au trecut la jafuri, după obiceiul 
lor, făcând prăpăd în aşezările de sub munţi, în judeţele 
Slam-Râmnic, Buzău, Prahova, poate şi în 
Dâmboviţa. Oastea lui Ioan-Vodă a luat drumul 
Bucureştilor, unde l-a pus domn pe Vintilă, un fiu al 
voievodului Pătraşcu cel Bun, fost pribeag în 
Transilvania, apoi în Moldova. Ioan-Vodă s-a 
îndreptat apoi către Brăila, unde a asediat oraşul şi 
cetatea, pentru a-l convinge pe dregătorul turc să-l 
predea pe pretendentul Petru-Vodă. După luarea 
oraşului, acesta a fost jefuit vreme de patru zile, după 
care oastea s-a îndreptat către Tighina. În urmă, după 
doar patru zile de domnie, nefericitul Vintilă a fost 
prins de boieri trimişi de Alexandru al II-lea şi 
decapitat, capul său fiind văzut mai târziu, ţintuit de 

27poarta cetăţii Bucureştilor, lângă cel al lui Ioan-Vodă .
Jertfea marelui clucer Albu Golescu a fost 

consemnată atât pe inscripţia sa tombală, cât şi în 
hrisoave din anul 1575. Trupul eroului a fost ridicat de 
pe câmpul de luptă de la Jilişte şi înmormântat în 
biserica Mănăstirii Vieroş, ctitoria neamului său. 
Piatra de mormânt îl înfăţişează în luptă ,,călare pe un 
cal ager, cu coif în cap, cu buzduganul în mână, cu 
mantia-i fluturând în vânt, simbol al vitejiei 

28
sale .Inscripţia în slavonă glăsuieşte:,,A răposat 
dumnealui Albul marele clucer. Să se ştie, când a venit 
Ion Voevod şi cu oaste şi cu înşelăciune asupra capului 
domnului nostru Io Alexandru Voevod, când a vrut 
fratele domniei sale, Io Petru Voevod, să intre domn în 
Ţara Moldovei, cu schiptrul împăratului, atunci toţi 
credincioşii boieri ai domniei lui l-au lăsat să-şi piardă 
capul şi într-alt chip n-a fost, cum e martor unul 
Dumnezeu. Iar eu n-am uitat pâinea domniei lui, ci 
singur mi-am întors faţa asupra vrăjmaşilor domniei 
lui şi m-am făcut eu însumi pavăza capului domniei lui 
şi aşa m-am săvârşit, în luna lui aprilie 24 de zile, în 
Sfânta Miercure şi fiind anul curgător 7082. Şi am avut 

29
atunci ani 23” .Recunoscând sacrificiul marelui boier 
Albu, care-şi dăduse viaţa pentru a o salva pe a lui, 
Alexandru-Vodă a dăruit la 25 ian.1575, printr-un 
hrisov care se constituie într-o adevărată pagină de 
cronică, un obroc de 5 000 aspri pentru Mănăstirea 
Vieroş, din vama domnească de la Rucăr. Darul 
domnesc era făcut ,,pentru sufletul răposatului 
dregător al domniei mele, jupan Albul mare clucer, 
pentru că şi-a pus capul lui pentru capul domniei mele, 
când m-au lovit moldovenii cu Ioan Voevod cu 
înşelăciune la satul Focşani, când a voit fratele 
domniei mele, Io Petru Voevod, să intre domn în Ţara 
Moldovei. Atunci am văzut domnia mea iubirea 
tuturor boierilor domniei mele şi a vitejilor, cum a fost 
la nevoia domniei mele. Astfel, mai mare iubire de la 
cinstiţii dregători ai domniei mele, jupan Ivaşco mare 
logofăt şi fratele lui, jupan Albul mare clucer, nici unu 
n-au făcut, de şi-au pus capetele lor pentru capul 
domniei mele. Şi dacă nu s-ar fi întors ei înapoi atunci, 
de au apărat capul domniei mele, iar capul domniei 
mele ar fi căzut, altfel nu ar fi fost, cum este martor 
însuşi Dumnezeu. Astfel încât cinstitul dregător al 
domniei mele, jupan Ivaşco mare logofăt, a scăpat din 
luptă rănit, iar jupan Albul mare clucer a pierdut acolo 

30
capul lui, pentru capul domniei mele” .Doi ani mai 
târziu, la 30 ian.1577, acelaşi Alexandru-Voievod 
întărea marelui vornic Ivaşcu Golescu şi jupânesei lui, 
Elina, toate ,,averile, satele şi ţiganii”, amintindu-se 
credinţa fraţilor Goleşti, îndeosebi în războiul cu 
moldovenii. Se preciza ,,dragostea” şi credinţa arătată 
de cei doi fraţi boieri, care ,,au fost foarte bucuroşi să-
şi pună capetele pentru capul domniei mele. Şi dacă nu 
s-ar fi întors ei atunci, cu lăncile în oastea 
moldovenilor, de au apărat capul domniei mele, iar 

(continuare în pag. 23)
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capul domniei mele ar fi căzut”. Sacrificiul suprem 
făcut de Albu Golescu era recunoscut iarăşi de către 
domnul ţării:,,cinstitul dregător al domniei mele, 
jupan Albul marele clucer, el şi-a pus capul acolo, la 
vadul numit Râmna, lângă satul Jilişte, pentru capul 

31
domniei mele” .

În urma lui Albu Golescu, eroul de la Jilişte, au 
rămas soţia şi fiul. Jupâneasa Irina (Erina), domniţă 
prin naştere, a murit şi ea tânără, la 3 ani după viteazul 
său soţ. A fost înmormântată alături de acesta, în 
biserica Mănăstirii Vieroş. Piatra tombală, 
împodobită cu floei sculptate, are inscripţia slavonă ce 
glăsuieşte:,,A răposat Doamna Irina, fata răposatului 
Io Miloş Voevod şi soţia marelui viteaz Albul marele 
clucer, cea împodobită cu toate lucrurile bune, 
creştineşti, în zilele blagocestivului Ion Alexandru 

32Voevod, în leatul 708-, luna februarie 6 zile” .Cu fiul 
lor, tot un Albu, rămas fără urmaşi, spiţa familiei lui 
Albu Golescu, eroul de la Jilişte, avea să se stingă. 
Prin Ivaşcu Golescu şi urmaşii acestuia, neamul 
Goleştilor avea însă să mai aibă multe de spus în 
istoria ţării. 

Prof.Dr.Ştefan GRIGORESCU
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(continuare în pag. 22)

Cand eram mică, am crescut printre marinari. Tatăl 
meu era căpitanul vasului "Luceafărul". Am crescut 
printre oameni pregătiţi mereu de orice şi gata să înfrunte 
pericolul în orice moment al zilei. Încet, încet am început 
să fur din curajul lor. Eram înconjurată de oameni 
puternici şi nu-mi era niciodată frică de nimic. Îmi plăcea 
să colind lumea-n lung şi-n lat, să mă iau la întrecere cu 
marea, să-mi pierd timpul doar uitându-mă la cerul infinit, 
care-mi era martor la toate plăcerile astea. Niciodată nu 
mi-am dorit mai mult, eu şi marea, mi se părea de ajuns. Nu 
aveam dorinţe prea mari, nici speranţe la care să visez 
noaptea, nimic ... 

Adoram, totuşi, zilele când ne opream pe uscat. Pur şi 
simplu îmi făcea plăcere să văd locuri noi, să văd alţi 
oameni, să cunosc partea asta diferită a lumii. Şi, cu toate 
astea, de fiecare dată când ne opream pe uscat, abia 
aşteptam să plec din nou. Apa mi se părea acasă, vasul pe 
care trăiam era singurul loc în care mă simţeam în 
siguranţă. Şi lumea reală mă făcea să fiu mai puţin 
curajoasă de cât eram de fapt. Tatăl meu obişnuia să-mi 
spună câte o poveste în fiecare seară, când era ocupat, 
ceilalţi băieţi făceau cu rândul şi-ncercau să fie acolo, 
lângă mine. Acum, mă gândesc cât de greu le-a fost unor 
bărbaţi să aibă grijă de o fetiţă, timp de atâţia ani. Mama nu 
a fost niciodată alături de noi, nu după ce eu am început să 
locuiesc pe "Luceafărul". Tata îmi spunea că mama mea 
era sirenă şi că locul ei era în apă, să aibă grijă de mări şi de 
oceane, să aibă grijă de peşti şi delfini şi de celelalte sirene. 
Am crescut cu gândul ăsta, poate era unul din lucrurile 
care mă făcea să mă simt atât de apropiată de mare. Poate, 
în sinea mea, asta era singura speranţă să o întâlnesc pe ea. 
Aveam zece ani când am început să încetez să mai cred în 
poveştile pe care mi le spunea tata, la zece ani am încetat să 
mai cred în mama.

Am visat-o într-o noapte, dar nu-i puteam vedea decât 
chipul, o vedeam şi, de fiecare dată când o atingeam, 
dispărea. O vedeam şi arata exact ca mine, de parcă eram 
una şi aceeaşi. Şi, nu ştiu cum, dar ştiam cu siguranţă că e 
ea şi mereu mă chinuiam să nu mă mai gândesc la ea, la vis, 

la tot. Vroiam să mă obişnuiesc cu gândul că ea era o iluzie.
În ziua în care am împlinit 11 ani s-a întâmplat 

dezastrul. Parcă văd şi acum ... Totul o luase razna, valurile 
erau mai mari decât noi, vântul sufla atât de tare, până şi 
curajul meu dispăruse. Eram speriată, toţi alergau încolo şi-
ncoace, vasul se agita în toate părţile ... Stăteam ascunsă 
într-un colţ şi mă uitam la ei, şi apoi o lovitură m-a zguduit 
şi-mi aduc aminte doar de câteva sunete şi de vocea tatălui 
care mă striga înnebunit. Nu ni se mai întamplase aşa ceva 
până atunci, întâlnisem tot felul de fenomene, trecusem prin 
atâtea furtuni, dar niciuna, până atunci, nu ne adusese aici. 
Nu-mi amintesc totul foarte clar, ştiu doar că m-am trezit pe 
o plajă. Câteva valuri îmi udau picioruşele şi un soare 
puternic îmi lovea privirea. M-am ridicat încet, aveam o 
durere de cap cumplită, şi nimic nu-mi părea cunoscut. Nu 
înţelegeam ... Niciodată nu mai fusesem singură pe uscat. Şi 
m-am aşezat acolo, pe nisip şi tot ce am putut să fac a fost să 
aştept. Probabil am stat foarte mult în soarele ăla arzător, 
nu-mi aduc aminte, nici acum, cum m-au găsit ceilalţi. Se 
pare că furtuna ne aruncase pe o insulă, o insulă pustie, pe 
undeva prin Pacific. A fost greu la început, dar cu timpul am 
început să ne obişnuim, natura ne proteja. Trecuseră câteva 
luni şi ei nu mai credeau în speranţa de a fi salvaţi. Au 
încercat să construiască o barcă de câteva ori, dar le lipseau 
multe lucruri, cel puţin asta credeau ei; eu mereu am crezut 
că tot ce le lipsea era, de fapt, încrederea în ei înşişi. 
Noaptea, când toţi ceilalţi dormeau, fugeam pe plajă şi mă 
uitam la lună, îmi plăcea să stau acolo, cu faţa spre cer şi să 
mă rog... Şi înotam ... Înotam şi niciodată nu-mi era frică să 
fac asta de una singură, pe insula aia pustie. Dar, într-o 
noapte, am auzit ceva. Erau câteva sunete, plăcute parcă 
sau, mai bine zis, era o voce, suna ca o voce. Venea de 

undeva de printre stâncile la care mergeam la pescuit ziua. 
Nu fusesem niciodată pe timp de noapte acolo, nu fusesem 
niciodată singură acolo! Am tot ascultat vocea aia timp de 
câteva nopţi la rând, până am reuşit să-mi fac curaj şi m-
am dus acolo. Păşeam încet, cu frică parcă, şi stăteam 
ascunsă, nu vroiam să fiu văzută. Şi când m-am lovit prima 
oară de frumosul pe care-l aveam în faţa ochilor, nu ştiam 
dacă să ţip sau să o iau la fugă. Era fabulos, exact ca-n 
poveştile pe care tata mi le spunea. Stătea pe stânca aia, 
sub clar de lună, avea părul blond, cel mai frumos blond 
văzut vreodată; ochii, buzele, chipul ei, păreau desenate, 
atât de perfecte erau. Iar trupul ... Trupu-i strălucea sub 
lumina caldă a lunii. Era ea. Şi eram înmărmurită de 
frumuseţea ei şi de asemănarea din visul meu. Am urmărit-
o multe nopţi. Abia aşteptam ca ei să adoarmă si eu să fug 
sa o văd pe ea. Voiam să mă arăt, să mă vadă, să mă 
cunoască, dar mi-era teamă de reacţia ei. Nu voiam să 
fugă! 

Dar mi-am luat inima-n dinţi şi am scăpat de teama asta 
care-mi conducea inima. Şi-am făcut-o, am ieşit în faţa ei, 
m-am arătat! Şi o priveam cu atâta uimire şi cu atâta 
mândrie ... Eram fericită. Şi ea stătea în faţa mea, uimită şi 
ea la rândul ei. Şi-am vrut s-o ating şi, la fel ca-n vis, a 
dispărut. Am început să ţip, să o strig ... Îi spuneam tare ce 
vroiam să audă, ce mereu mi-am imaginat că i-aş spune. 
Şi-n momentul când prima lacrimă a căzut de pe obrazul 
meu în apă, ea a ieşit la suprafaţă, s-a arătat cu un zâmbet 
plin de dragoste. Mi-a spus, şoptit, să o iau de mână şi am 
sărit în apă. Simţeam că se întâmplă ceva ciudat cu mine, 
cu trupul meu şi un fior rece mă învăluia. Habar n-aveam 
pe atunci ce avea să mi se întâmple. A fost ultima oară când 
am încercat să fiu om ...

 Şi prima oară când am început să fiu ca ea…

Mihaela DINU, clasa  XII G, 
Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Urziceni
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Costel Bunoaica LONDON CALLING
                                              (Un vechi vis de iarnă)

 “ Pentru ca tu să ne dăruieşti ecoul şi oglinda “
    W.H. Auden

Acum e pace şi prietenii buni
mă-ndeamnă să revin

la vechile şi părăsitele de mult teme lirice
bocetul unui roi de furnici
sau muzica unui roi de albine,
ori cohortele de fluturi scăldându-se
în crisalidele florilor de tei, aurii

Fără îngeri suferinzi - neîmbracaţi,
fără cimitire!

Asta chiar sună rău într-un suspin de lire -
Trebuie să tac,

Să perii din nou aceeaşi redingotă vişinie
a lui Rastignac,

Să nu mai privesc, să nu mai zgârii
la uşa nici unei hiene politice .
Mai bine sa  pieptăn ca-n trecut

valurile
tăcutului Pont Euxin,

să caut malurile
unde a suferit pe nedrept Ovidiu -

Să se stingă
angoasa repulsivă dintr-un an 

Cu clopote, fregate-n pîrjol
şi mii de trompete. 

London Calling a mea, din tinereţe, egretă,
învie vechiul tău music man din patefoanele morţii,
Pe platanul din stînga, ajută-mă să pun acul,
ajută-mă puţin să trec Potomacul
Un bătrîn şi pletos, ,,veteran de război''
bat tobele şi suflu-n cuptoarele unei cantine

sărace 
Şi mă visez într-o lojă purpurie

la Royal Albert Hall
printre regi  şi infante -

doar o secundă ,
căci mesele simple sînt tot aici aşezate
şi voi petrece cu îngerii vechi la Azilul de noapte

Voi asculta la Azil
pe dascălul meu din tinereţe John Peel  -
si orga cotropitoare a lui Jon Lord

Să ai grijă milord !
Inima mea-i o cerşetoare săraca orfană
într-o biserică micuţă, dar suverană
Fulgi din Betleem peste noi toţi să se cearnă
Londol Calling s-acult
în parcul congelat al păcii de iarnă.

Ştefan Neagu

Paiaţă. Trage-ţi pe trup un mal de verdeaţă

Prin geamul spart de la subsol‚ 
viaţa se uită sarcastic la mine, fiindcă i-am furat adolescenţei alte 
două surori pe care le-am privat, ca un hoţ netrebnic ce sunt, 
de partea lor de iubire.
 
Scuturând fruntea a dezgust, poate a ciudă,
viaţa a pus ceasul să sune între respirare şi pândă şi –  
să nu cadă-n ruşine – 
mi-a tras de pe oase, în baltă, hoitul de carne şi-a aruncat, mototol, 
sufletul,
în focul clocotitor, 
sub zăpadă.
Ulterior,
a dat ordin să încolţească în noi câte-o stea impertinentă, rea,
iar gunoiului din gunoi să fluture continuu, deasupra, inima mea.
În loc de pază îngerească, 
a pus la intrarea în vis, să mă ferească, o bufniţă şcolită, de ceaţă. 
Tihna să îmi laude. Somnul să îmi croncănească. Să-mi priască
relele, spunea, să mă cucerească viermele, bolile să mă fraude.
Idealuri mari de împlinit – mi s-a destăinuit, şugubeaţa  – să nu mai aibă 
ca mine niciun venit. Să mă lăfăi în nămol până se destramă aţa.
În acest timp, 
fereastra seca şi odată cu ea inima începea să miroasă a formol. 
Regimentele beznei îmi cercetau mâinile, sufletul, ochii. 
Şi-am adormit fericit pe braţele unei distinse şi cucernice scorpii.

A luat apoi arătătorul cu care predam pe harta trupului disperarea 
şi m-a îndrumat către vale, 
acolo unde mama ascunsese cărarea deşartă sub o altă cărare.
– Caută  ( mi-a zis viaţa, pieziş ), aici zac umbrele celor care nu au nins! 

Caută…,   caută – şi-a întărit dumneaei spusa – , 
în adânc,
mai în adânc, 
până se vor auri spiritele plecaţilor, ale celor care nu mai sunt! Până 
se clatină şi se destramă aerul. Fluturii. Uşa.
Mai în jos, 
lângă stâlp, rezemat de un spic,
o să dai de un drumeţ obosit, care nu a făcut niciodată nimic 
Care şi-a ascuns viaţa sub măşti. 
Care nu are vise. 
Care vinde gogoşi.
Acela eşti tu. 
Nu te opri. Fiindcă nu. Fiindcă nu.
Nu te cunoşti. 
El are în orbite neastâmpăratele nopţi. Tu, întunecimea întreagă.
Prefă-te că nu-ţi ştii capul de treabă. Mergi mai departe spre miez.
Du-te, 
du-te degrabă spre spiritele acelea. Uite, acolo…! Le vezi?
Îmbracă-te într-o groapă semeaţă. Pune-ţi pe cap giulgiul de crep.
Pe trup trage-ţi un mal de verdeaţă. Şi ascute cu grijă lama la coasă.

Călărind o iarnă focoasă, m-a alintat părinteşte şi a strigat peste mări:
Fericitule, după atâtea cătări, ţi-ai găsit, în sfârşit, şi tu o acasă.

… Prin geamul spart de la subsol‚ viaţa priveşte sarcastic spre mine. Ştia 
că, de-acum, pierdut sub ninsori, n-o s-o mai fac de ruşine.         


