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Nu pot decât sã-mi exprim public susþinerea mea totalã
ºi necondiþionatã pentru Academia suedezã. Sãrmana
instituþie habar nu are cã anul acesta îºi va goli conturile
în buzunarele gãurite ale românilor; ale unor români,
pardon! Nu trebuie sã fii absolvent de ciclu primar ca sã
realizezi cã suntem cei mai tari ºi cã nu ne va scãpa
nici un nobel. Cel mai sigur este premiul nobel pentru
„literaturã ºi alte chestii”, acolo unde uniunea scriitorilor
de la noi a trimis o propunere cvadruplã ca sã fie sigurã.
Din nefericire, Vosganian îl va rata ºi asta în condiþiile
în care ºi uniunea scriitorilor armeni l-a propus  tot pe el.
Nimeni, dar absolut nimeni nu s-a aºteptat ca autorul
„ºoaptelor” sã exceleze aºa dintr-o datã în transcendental.
În propunerea înaintatã juriului de cãtre asociaþia popilor
democraþi se poate citi: „Pentru mânuirea exemplarã a
sticluþei de mir în condiþii de stres, dar ºi pentru o
excelentã murmurare a psalmilor dintr-o cãrticicã
aºezatã invers, vã rugãm sã-l dãruiþi cu premiul nobel
pentru mila creºtinã”.

Aþi putea crede cã Academiei suedezã i-au rãmas
destule domenii. Vã înºelaþi amarnic. Dupã ºtiinþa mea
o serie de asociaþii profesionale ºi ºtiinþifice au trimis
deja  scrisorile cu favoriþi. Astfel, comunitatea fizicienilor,
astronomilor ºi astrologilor de ziua a opta o propune pe
Elena Udrea la premiul nobel pentru .. fizic. Citez: „Pentru
contribuþia hotãrâtoare la înþelegerea  Big ºi Bang-ului,
a dilatãrii spaþiului conjugal cu cocoºul gât-golaº de
cotroceni, pânã la neantizare”.  ªi aºa mai departe… Vã
pot spune  ºi cine este în fruntea listei premiului nobel
pentru pace, pentru întreaga activitate. Susþinerea este
enormã ºi vine de la persoane, personaje ºi ..
personalitãþi. Amintesc aici numai câteva: premierul ºi
hardvard-ista, Tãriceanu ºi Arafat, ca sã nu mai vorbim
de Firea. Nici nu trebuie sã vã mai spun cã este vorba
de inimitabilul Traian Bãsescu!! Aud pe surse, fãrã a
avea încã o confirmare, cã fiind speriat de eventualitatea
.. beatificãrii prin metoda prescurtatã a preºedintelui

Dupã douãzeci de ani Iohannis, „fostul” strânge ºi el semnãturi. Cârcotaºii
vorbesc însã despre un diferend semantic, Bãsescu
fiind convins cã termenul vine de la „a bea” ºi nici în
ruptul capului nu renunþã sã fie el primul!

Domnilor! Iertaþi-mã! Bãºcãlia nu va salva România.
Dacã în loc sã stãm 20 de ani cu mâinile în sân,
aºteptând ca lãcomia, individualismul ºi prostia sã se
stingã de la sine, mai bine am fi pus mânã de la mânã
ºi ne-am fi spetit pe educaþie ºi tradiþii. Îl ironizam pe
Vosganian în aceste prime rânduri ºi mã doare sufletul
cã am fãcut-o. El este unul din fraþii mei de spirit. Dar
nici spiritul, nici burta, nici teºcãlãul cu parai nu pot þine
loc de caracter; iar pentru mine, o lume fãrã caracter
înseamnã cã nu existã!

Nu vã mai plictisesc cu îndemnuri dintr-o altã lume.
Vã las sã vã bucuraþi de circ, un circ în toatã puterea
cuvântului. Din nefericire, când totul se va opri, când ne
vom sãtura de aplaudat deconspirarea (!) mizeriei, noi
vom rãmâne aceiaºi.

Vã propun aici, în loc de încheiere, un fragment de text
publicat de Mircea Eliade la 19 septembrie 1937 în
„Vremea”. Articolul se numeºte „Piloþii orbi” ºi este destul
de cunoscut. Vã las sã-l comentaþi singuri, dacã aveþi ce!

„Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã
uitatã: aceþti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de
la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (þi când vom
mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de
îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la
surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã
conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de
la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã
trãdare care poate înfiera o elitã politicã în faþa
contemporanilor ºi în fata istoriei: pierderea instinctului
statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o
simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de
milioane furate, de corupþie, bacºiºuri, demagogie ºi
ºantaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui
însãºi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii
care ne-au condus ºi ne conduc nu mai vãd.”

O palmã peste fund
Aºtept de ani buni sã se deschidã o discuþie cu

picioarele pe pãmânt despre Moldova în general ºi
Moldova de peste Prut în special. Am crezut cã
aceastã perioadã de libertate, o libertate cu accente
capitaliste în sens religios (putem face o discuþie, dar
aici nu este locul) va genera ºi puþintel „libertinism”
intelectual, fãrã de care, iertaþi-mã, nu putem rãmâne
decât niºte puerili; frumoºi dar puerili!

Apa puþin adâncã ºi cãlâie a istoriei noastre
dogmatice ne face bine. Dumnezeu ne-a dat un neam
de uriaºi, dar am lãsat doar inima sã-i scrie istoria.
Basmul cu zâne ºi feþi-frumoºi pe care am cãzut cu
toþii de acord cã este bine sã-l învãþãm pe de rost în
locul adevãrului, este la rândul sãu tot un adevãr, adicã
o fabricaþie de sensuri lingvistice, dar una pentru
neputincioºi. Aºa ne ducem traiul memoriei colective;
cu dacii ºi romanii lui Traian, cu Unirea fãcutã de popor,
cu ªtefan  cel sfânt ºi Mihai cel viteaz! Evident cã
nici noi nu credem ce spunem. Evident cã nici mãcar
noi nu cercetãm. Ce rost ar avea, de vreme ce ne
simþim bine în amorþeala poporului ales care ”dã ºi
luptã”, pe strãmoºeºtile meleaguri carpato-danubiano-
pontice!  Ne-am asumat în mod conºtient o dublã
ascendenþã nobiliarã; Traian romanul, cel iubãreþ de
bãieþi tineri, pentru racordarea la Occident, cu toate
„bucuriile” lui ºi „Mioriþa” transhumanþatã din Panonia
la Munþii Hemus, oaie de oaie, simbol al legãrii
ciobãneºti de glia tutelarã!

Vedeþi! Din acest motiv îmi doream sã înceapã
altcineva aceastã „discuþie”. Parcã ºi vã aud cum mã
înjuraþi  pentru „atingerea murdãritoare” a simbolurilor.
Cu orice risc, vã voi spune cã eu nu cred în simboluri
ºi cu atât mai puþin în mitizarea fundamentãrii
neamului. Toate simbolurile au falsitãþi corective, aºa
cum toate miturile poartã la butonierã minciuni

sfruntate.
Unul dintre aceste mituri este Moldova. Nu ea, ca

suflet al neamului nostru, ci gândurile pe care le nutrim
în legãturã cu ea. Trãim de 75 de ani într-o realitate
paralelã cu tot ce înseamnã Moldova de dincolo de
Prut. Poduri de flori, abecedare, cotã parte din
Eminescu ºi ªtefan. ªi? Istoria nu ne aºteaptã pe noi
sã ne vinã mintea la cap ºi sã lãsãm visul ºi poezia.
„Animalul” numit istorie naºte popoare, schimbã structura
intimã a memoriei colective pânã când nu-þi mai
recunoºti mama, fraþii ºi surorile. Nu ei sunt vinovaþi, ci
noi. Dragostea începe cu flori, dar se întreþine cu nivelul
de trai; cu pâine, curent electric ºi petrol.

Nu o sã înþeleg niciodatã de ce atunci când a fost
posibil, când aproape cã ne-au invitat sã-i strângem la
pieptul mare al României, noi am fost primii care i-am
„recunoscut”. Nu o sã înþeleg niciodatã de ce am permis
sã foloseascã o bucatã dintr-un nume care „nu era nici
al nostru, nici al lor, ci al urmaºilor, urmaºilor noºtri, în
veacul vecilor”. Grecia s-a adresat  Europei cu un
„pardon” fãrã loc de întoarcere; Macedonia este parte
din patrimoniul spiritual al Eladei.

De ce m-am înfierbântat atât? Pentru simplul motiv
cã preºedintele meu (ºi al meu) face o vizitã în
Moldova ca sã-i asigure de tot sprijinul. Este la fel
cum aº face eu, dacã fiul meu s-ar înhãita cu tot felul
de persoane dubioase ºi aº ieºi în faþa blocului sã-l
asigur de preþuirea mea fãrã limite. Cred cã în  astfel
de situaþii o palmã peste funduleþ este mult mai utilã.

Domnul Iohannis a anunþat ºi o viitoare vizitã la
Kiev. Poate ca sã-i asigure ºi pe ei cã vom face ciocul
mic în continuare cu privire la soarta românilor din
teritoriile ajunse la ei, via URSS. Sã nu-i recunoascã,
sã nu le facã ºcoli, sã nu le dea abecedare ºi noi ne
vom preface cã privim în altã parte, aºa cum am
fãcut-o mereu.

Dan ELIAS

Petru BOTEZATU

(Republica MOLDOVA)

Stânca
lui Valeriu Matei

Neliniºtitã, marea, tãcutã ºi adâncã,
îºi tremurã apa într-un joc infinit,
pe valuri se-ntinde o umbrã de stâncã,
ce-mprãºtie-n zare un frig de granit.

Ea, stânca, se-nalþã din ape spre cer,
veghindu-ºi în tihna tãcerii vecia…
Din inima pietrei, cu sânge de fier
se þese puterea, se-ncheagã tãria.

Când timpul se-ndreaptã de ieri înspre mâine,
din beznã se naºte lumina în zori,
ci stânca de-a pururi aceeaºi rãmâne –
tãcutã, semeaþã, cu fruntea în nori.

Roiesc pescãruºii în cerc. Înspre moarte
li-i zborul sub bolta înaltã ºi adâncã…
Iar marea-n stihia mãreaþã-i o carte
cu valuri ce scriu veºnicia pe stâncã.

13 februarie 2015

Te cautã copiii
lui Grigore Vieru

Te cautã copiii în iarbã ºi în flori,
ºi Dunãrea te plânge, ºi Prutul, ºi Siretul.
Iar tu, în România de dincolo de nori,
rãmâi în veci acelaºi – ºi Omul, ºi Poetul.

E tot mai greu, Poete! Strãmoºii din morminte
în sfintele altare ne vin, cu strigãte,
iar din dumnezeirea ziditã din cuvinte,
tu ne trimiþi îndemnul de foc: „Ridicã-te!”.

S-au adunat românii în cer ca-ntr-o icoanã,
din care plânge þara cu lacrimi ºi cu mir
aducãtor de pace, vindecãtor de ranã, 
sub care plângem dorul, ca sub un patrafir.

Te cautã copiii în iarbã ºi în stea,
ei, cei curaþi ca roua ºi fãrã nicio teamã,
cu inima mai albã decât un fulg de nea,
ei cred cã numai iarba mai ºtie cum te cheamã.

Ei cred cã numai steaua mai ºtie ce gândeºti,
cã râul te cunoaºte, ºi te aºteaptã ramul.
Înãlþãtor ºi tainic, un geniu, totuºi, eºti,
un geniu ce-ºi iubeºte, chiar ºi din moarte, neamul.

04.02.2015

Din ciclul “ valentine, valentine/
acest sfânt nu-i de la mine!”

Sf. Valentine?  Zi de import, zi incertã, cu nasul înroºit
de ger dar ºi cu mireasmã de ghiocei. Cu zãpadã, cu
noroi, cu tarabe kitschoase, cu “inimioare” roºii din pluº de
un metru diametru, cu ursuleþi monstruoºi, cu flori
aºteptate ºi ne-primite, cu flori primite ce se usucã în
vaze fãrã apã, cu tocuri, cu strasuri, cu programãri la
coafor, cu unghii cu sclipici ºi floricele, cu rezervãri la
cluburi, cu bomboane ºi ºampanii, cu bijuterii, cu preþuri
piperate la flori ºi manifestãri “tematice” în puburi ºi mall-
uri, cu târguri de obiecte inutile dar toate roºii ºi în formã
de inimioare, cu spectacole în care se cântã iubirea....

Cu întâlniri, cu dezamãgiri, cu despãrþiri, cu re-întâlniri
ºi drame de cartier sau de “casa mare”!

Am surprins într-o dimineaþã, în spatele blocului, doi
lucrãtori la ROSAL, la o pauzã de þigarã. El îi aprindea
þigara galant ºi îi declara : “Întotdeauna mi-a plãcut cum
mãturi tu, Stelo! Eºti cea mai meseriaºã!” Ea a pãrut
chiar flatatã, de unde am dedus cã “abordarea” a fost foarte
reuºitã!  Asearã, în scara întunecoasã a blocului, doi tineri
se sãrutau cu foc. S-au întrerupt puþin când am trecut pe
lângã ei, apoi au continuat. ªi i-am crezut ºi pe ei!

Unde e dragostea? Pluteºte în aer? În fiecare dintre
noi? La fel, altfel? În fiecare zi.....

Margareta
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Dan  Elias, p.,1 -  Sunt de acord cu dumneavoastrã.
Opþiunea religioasã a semenilor noºtri trebuie  respectatã.
Am mulþi prieteni musulmani care mi-au relatat un aspect
deosebit: grupãrile jihadiste susþin o propagandã violentã
pe internet pentru  atragerea în primul rând a persoanelor
labile, psihic sau social. Adepþilor li se spalã creierul prin
metode verificate din panoplia infinitã a serviciilor secrete,
iar unui om astfel depersonalizat îi poþi cere orice. ªtim
foarte bine cine aprinde focare de rãzboi pe întreg globul.
Oare de ce suntem oripilaþi când sar în aer obiective civile
de pe teritorul lor?

F. L. Dalian, p.1 – Existã poeme ratate?
Marian ªtefan, p. 1,10,11 – Excelent serialul!
Gheorghe Dobre, p. 1 - Aþi traversat probabil momente

acute de pesimism, ca oricare dintre noi. Þara în care te-
ai nãscut ºi trãieºti nu va fi niciodatã o caricaturã, cel
mult guvernanþii îi pot fura niºte libertãþi, sau chiar
libertatea, dar în puºcãrie se simt în siguranþã doar cei
care au atentat la libertatea altora, le-au furat altora
demnitatea sau pâinea câºtigatã cinstit. Nebunii, fiþi fãrã
grijã, se nasc cu aceeaºi frecvenþã ca ºi pânã acum. Cã
ajung în parlament este altceva.

Nicolae Teoharie, p. 3 – Nu mi-a parvenit cartea, nu
mã pot pronunþa.

g. alex,  p. 5 – Aveþi dreptate pânã la un punct. Printr-o
retoricã nesãnãtoasã poþi iniþia un val de schimbãri, dar
nu în bine (vezi Hitler ºi Musolini). Antonescu nu are nimic
comun cu Ceauºescu, fiind respectat pânã în ultima clipã
de adevãraþii militari ºi chiar de  populaþia civilã. El nu ºi-
a trãdat principiile.

Marian ªtefan, p. 5 - Sunteþi marcat de istorie ºi timp,
iar  cu  poemele dumneavoastrã  deschideþi izvoare de
nostalgie în sufletele sensibile ale cititorilor.

George Apostoiu, p. 9 – Pânã acum politica a fost de
„club”. Cine intra aici, fiindcã nuanþa politicã nu conta,
avea  certitudinea cã va rãmâne în lumina reflectoarelor
mulþi ani. Apele s-ar limpezi foarte simplu dacã pedepsele
pentru  fraudele politicienilor, indiferent de gravitate, ar fi
de minimum 20 de ani efectivi ºi confiscarea averii, chiar
dacã a fost dobânditã înainte de instalarea în funcþii. Câþi
credeþi cã vor mai dori sã ajungã miniºtri sau parlamentari?

Augustin  Mocanu, p.14 –Educaþia patrioticã ar trebui
sã se facã în primul rând în familie, apoi în ºcoalã ºi
întreþinutã permanent de mass-media. C.A.P.-urile ºi
I.A.S.-urile  ºtiþi foarte bine unde îºi au sorgintea,
majoritatea fiind falimentare încã de pe vremea lui
Ceauºescu. Strãinii care au cumpãrat pãmânt  în România
chiar îl lucreazã, plãtesc bine angajaþii, nu fraudeazã statul
ºi nu pleacã cu el acasã. Statul controleazã teritoriul
cultivabil prin politici agricole ºi poate penaliza sau
confisca terenurile care nu sunt cultivate sau pentru care
nu s-au plãtit impozite. ªtiu organizaþii ecologiste care
cumpãrã pãduri în România tocmai pentru a le conserva.

Jaful sistematic l-au comis toþi Hrebenciucii perindaþi ani
la rând în parlamentul  þãrii.

Închipuiþi-vã cã nepotului dumneavoastrã i s-ar oferi o
slujbã în Germania, remuneratã cu 7000 mii de euro pe
lunã. Ar rãmâne în Slobozia, din patriotism, pentru un
salariu de 300 de euro?

Valeriu Stoica, p. 20 - Începe S.F ca în „Picnic la
marginea drumului ” ªi continuã româneºte ºi profesionist
cu amprenta inconfundabilã V. Stoica.

Vasile  Iordache, p. 23 - O naraþiune ineditã. La mai
multe!

Vasile Panã, p. 11 – Chiar mã întrebam unde este
domnul Panã cu interesantele sale povestioare.

Georgian Ghiþã, p. 3 - În acelaºi ton ca ºi pânã acum.
Lili Balcan, p. 4 – Vã asumaþi un rol important în

consolidarea memoriei oraºului dumneavoastrã.
Continuaþi.

Ion Roºioru, p. 4 - Fãrã comentarii.
Gheorghe Dobre, Dina Cuvata, p. 6, 7 – Lãudabilã

iniþiativa de a oferi paginile revistei poeþilor macedoneni.
Felicitãri celor doi, dar în special domnului Cuvata pentru
aceastã nobilã ºi deloc uºoarã transpunere în româneºte.

Petru Botezatu, p. 7 – ªi totuºi, dacã nu ne-am teme
de moarte am muri repede, la orice vârstã. Faptul cã ne
temem de acest „ nimic” este chiar motorul istoriei omenirii.

Aurel Anghel, p. 21 - Scriitorii traverseazã ciclic anumite
predispoziþii lirice. Când se scufundã în starea asta, se
nasc poeziile, care ne justificã existenþa în faþa divinitãþii.

Ion Cioran, p. 24 – Bun poemul.
Costel Bunoaica, p. 24 - Fãrã comentarii.
Jeny Cãciulã, p. 24 - Eminescu este simbolul naþional

necitit de majoritatea românilor. Ar reveni gustul pentru
poezie, în general, dacã la radio ºi televiziune actori
profesioniºti ar recita cât mai des din lirica naþionalã.

Titi Damian, p. 16 - Aºtept cartea.
Raluca-Olicia Vlãdãreanu, p. 15; Florea Ecaterina,

p. 23 – Foarte instructiv. Vã urmãrim cu plãcere în
continuare.

F. M. Ciocea, p. 2 - Textul merge perfect la Oaia Literarã,
fiind vorba tot despre eroul neamului.

OAIA  LITERARÃ

Într-o paginã de revistã aþi salvat memoria omului
Constantin Caranfil, aºa cum era el.

Suplimentul acesta satiric este deconectant iar autorii
care se „copilãresc” aici ne fac ºi pe noi cititorii sã fim la
fel. Poate unii devin nostalgici, este posibil.

Nume de stradã veþi ajunge sigur, dar în oraº, la þarã
probabil veþi deveni nume de sat, ca toþi colegii
dumneavoastrã. Istoria se naºte pe niºte spirale ciudate,
va confirma desigur domnul Marian ªtefan, ºi puteþi ajunge
toþi nume de strãzi oriunde în lumea asta.

09.02.2015. Paris
Dan Simionescu

COSTEL BUNOAICA

CÃLÃTOR PRIN LUMEA
DEªARTÃ

Dupã ce a citit volumul, soþia mi-a spus cã îi este dor
de Costel Bunoaica autorul  CÂNTECULUI  PENTRU
MIRIAM, fiindcã aici a descoperit multã tristeþe.

Nu-i tristeþe, i-am spus, este una din ipostazele prin
care poetul defineºte aceastã lume complicatã.

Dacã vreþi o imagine mai plasticã: se comportã ca o
lentilã cu multe faþete, prin care realitatea distorsioneazã
în componente triste, vesele, pasionale, meditative, etc.

Lirica domnului Bunoaica a evoluat într-un ton cât se
poate de original, ca o amprentã definitã irevocabil în timp
ºi spaþiu. Pentru a-l  înþelege, citiþi-l într-un mediu ferit de
zgomotele oraºului, într-o liniºte desãvârºitã ºi veþi simþi
nu tristeþi, ci bucurie, fiindcã asta e poezia, o bucurie
perpetuã.

03.02.2015,Paris
Dan   Simionescu

CONSTANTIN GORNEA

ÎN GOANA CALULUI DE LEMN
O fi un roman  S.F.? mi-am spus  privind pentru prima

oarã cartea. Dupã titlu, pare mai degrabã un volum de
poezie. Nu-i nici una, nici alta: opera domnului Gornea

este pe jumãtate o sumã de cugetãri, într-o combinaþie
fericitã cu mici povestiri moralizatoare.

Pe scurt,  autorul îºi asumã cu succes rolul înþeleptului
moralizator, dar ºi al povestitorului inteligent, chiar cinic
uneori, atunci când în micile naraþiuni foloseºte tuºe
exagerat ironice. Asta dã bine într-o carte de genul acesta.

Meritã s-o citiþi, fiindcã aici gãsiþi rãspunsuri la întrebãri
care vã sâcâiau cândva, iar propriile dumneavoastrã
viziuni se formaserã din altã perspectivã.

28.01.2015, Paris
Dan Simionescu

LANSARE DE CARTE
LA FETEªTI

Sâmbãtã, 07.02.2015, la clubul LUMINA din Feteºti,
prietenul  nostru Constantin Gornea ºi-a lansat oficial
volumului  ÎN GOANA CALULUI DE LEMN.

La ora 12.00, când au sosit invitaþii, viscolul îºi
epuizase energia, soarele strãlucind victorios peste
întinderile albe. Acest simulacru de viscol, care nu a
întrerupt nicãieri circulaþia, i-a speriat pe helisiºtii din
Slobozia, foarte sensibili la schimbãrile barometrice,
aºa cã prezenþi au fost doar cinci membrii ai cenaclului
umoriºtilor constãnþeni C.U.C, feteºtenii, ca de fiecare
datã, venind bucuroºi la astfel de evenimente.

Dupã introducerile de rigoare a urmat un duel
constructiv de epigrame,  având ca temã volumul
lansat, iar autorul, cu ingeniozitate, a transformat
manifestarea într-un dialog interactiv, mai precis un
concurs în care cei din salã contribuiau la finalizarea
unor epigrame începute de gazdã.

A urmat o binecuvântatã pauzã de prãjituri, dupã care
invitaþii constãneni au recitat din opera proprie.

Orele  au trecut repede, aºa cã pe la 15:00
manifestarea s-a încheiat, iar generosul autor ne-a luat
in corpore (nu vã speriaþi, doar pe cei cinci constãneni
- Ananie  Gagniuc, Dan Norea, Petru Brumã, Leonte
Nãstase, Ionuþ Þucã ºi scriitorii feteºteni - Ghe. Preda,
Emil Druncea, Radu Munteanu ºi F. Ciocea ) la
restaurant, unde discuþiile au continuat mai liber.

Se înserase când am pãrãsit localul, mulþumind
prietenului  C. Gornea pentru ospitalitate ºi soþiei lui
care i-a stat alãturi, ospãtându-ne regeºte cu prãjituri
ºi plãcintã abia scoasã din cuptor.

În consecinþã,  suntem îndrituiþi firesc sã-i urãm
domnului Gornea  LA MULTE CÃRÞI, cu lansãri  tot
aºa de generoase!

F. M. Ciocea

Petru BOTEZATU

(Republica MOLDOVA)

Îndemn
Coboarã-te spre iarbã, înalþã-te spre ram
ascunde-te în glasul viorii ce rãsunã 
ºi îºi preschimbã cântul într-un epitalam
când moartea ºi cu viaþa se cununã.
Sã te înalþi spre stele, spre frunze sã cobori,
sã crezi în mântuirea albastrului curat,
din care sã-þi creºti aripi în suflet ca sã zbori
spre a nu fi de greul þãrânei sfâºiat.
Înalþã-te spre focul preasfintei lumânãri,
privirea din luminã sã o împarþi în douã,
ºi-n capãtul acestei cumplite cãutãri,
sã ºtii ce-i lumea veche, sã pleci spre lumea nouã.
Coboarã-te spre iarbã, înalþã-te spre ram
prin verde vine viaþa sã dãinuie în fire,
ºi pentru rãni adunã-þi în tainã un balsam
în care sã pui soare, credinã ºi iubire.

Îþi aminteºti?
Îþi aminteºti, copacii purtau în loc de frunze
speranþe ºi pe drumul pornit spre nicãieri
doar noi sfidam tãcerea, de-atunci prevestitoare
a chinurilor noastre ºi-a grelelor dureri.
Pe margine de erã pãºeam – nepãmânteºti
fiinþe zburãtoare nãscute din luminã – 
ºi nu ºtiam cã zborul nu ne va fi aievea,
cãci aripile prinse ne-au fost de rãdãcinã…
Îþi aminteºti, pãdurea îºi desfrunzea fiinþa
ºi noi ne scãldam ochii în ochii ei de soare,
prea tineri, din pãcate, ca sã-nþelegem toamna
ºi taina fericirii, atât de trecãtoare.
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Dan Elias

T E X T E L E
Sensul cãderii
Cel ce se înþelege  pe sine în limbile nevorbite ale întunericului
Nu poate fi sfârºit prin cuvinte. Neterminarea lui  este propria lui voinþã.
Astfel a început lumea; cu ceea ce era înlãuntrul lui de neimaginat,
Haos al nopþilor lipite-ntre ele fãrã nici  o dimineaþã adevãratã.
El a privit atunci ºi a spus: „Toate gândurile bune ale acestei bezne
Le strâng peste voi din toate ungherele trupului meu ºi poruncesc
Ochilor voºtri sã vadã! Nu scormoniþi în oglinzi dupã pepitele umbrelor!
Trupul pe care-l cãutaþi nu  existã, iar cel ce  existã s-a stins demult!”

Umilinþa acestor cuvinte seamãnã cu cea mai curatã netulburare!
Numele lor de femei au fost scrise în abis ºi tot acolo au fost ºterse cu dalta!
Mãreþia facerii nu s-a întins din trupuri ºi nici din vorbe peste pãmânt.
Toate formele pe care le strângeþi la piept sunt urme în aerul crud,
Rãmase pentru puþin timp exact aºa cum le-a dat el drumul din braþe!

Acela ce vorbeºte cu ploile ºtie pãcatele lumii pe de rost ºi le iartã,
Chibzuind despre ele cu întreaga  tãcere de care este în stare. Înaintea lui
ªi cerul avea propria mocirlã, într-un sens absolut ºi nemurdãritor.
Cuvintele lui au învãþat picãturile cu sensul cãderii, lãsând albastrul
Minciunã pânã în mãduva oaselor, pustiu ºi arid, vãrsãtor de iluzii.

Apoi, nimeni nu ºtie cum, o boare de vânt a izbit conturul lunii
ªi stolurile de pãsãri au cãzut înlãuntrul formelor îngheþate de el
În chip de singurãtate, miºcându-le dintr-o datã ºi pânã la moarte!

Numele
Nu-i poþi rosti numele decât în prezenþa tãcutã a doi plopi tineri,
Jucându-se fãrã griji în aerul plin  de primejdii al unei înserãri.
La auzul lui toate vrãbiile vor zbura speriate, cãci sigur existã
Un  fel de rudenie între ele, o asemãnare de fulgi neruºinoasã.
ªi cunoscând el geometria adâncului, îl va lãsa sã fie cu numele-ntreg,
Sã poatã fi recunoscut dupã felul în care se strânge înafara lui, liber.
Spunându-l, n-o sã mai fii aºa cum te ºtiai ascuns în strâmtoarea cãrnii
ªi o sã te trezeºti curgând la picioarele tale, printre propriile degete,
Cu unghiile înfipte-n þãrânã, în felul în care doar umbra ºtie s-o facã.

Se târa prin tine, în genunchii rãniþi ai sunetelor, numele lui, sângerând
doar atât cât sã þi se facã milã de el ºi sã-l cânþi, ca ºi cum l-ai vindeca.

Ai voie sã-i ºopteºti numele doar celui pe care-l þii de mânã;
El, unul singur ºi voi mulþi, transpirând pentru fiecare secundã,
Pentru fiecare bucatã de pâine, pentru fiecare aducere aminte.

Din haos
Nu. Nu a reuºit sã facã merele-ntr-o singurã miercuri. ªi nici pe întuneric.
Atunci, pentru cã lumina bâjbâia încã prin formele neterminate sau crescânde,
A luat o bucatã moale din tristeþea dimineþilor ce îºi aºteptau rândul
ªi a început s-o frãmânte; din haos, din fãrã de ordine, din fãrã de sens:

„Cãci versurile nu puteau fi atinse sã scânceascã ca ºi cum aºa plutind
fãrã un copac n-ar fi fost  de ajuns sã frãmânte merele pregãtite sã fie
pentru umbrã pe care l-a rugat nici destul nici întreg sã facã frunze singur
el cu urme de  degete pe o boltã ca niºte nervuri din lemn modelat muzicii
ºi dacã a vãzut el a lãsat mãrul ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat
a cunoscut foºnetul ºi ele au rãmas de verde acest lucru bun cã nici grele
apoi a hotãrât culori sã-i nascã toate acestea cum nu existau ca ºi cum…

…Aºa plutind, cãci versurile muzicii nu puteau fi atinse fãrã sã scânceascã,
A modelat un copac, cu urme de degete ca niºte nervuri pe o boltã din lemn,
Copac pe care l-a rugat sã facã frunze ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat,
Ca ºi cum n-ar fi fost de  ajuns ºi nici destul, întreg  pânã la capãt, el singur.
Cum nu existau culori, a cunoscut frunzele ºi ele au rãmas grele de verde,
Pregãtite sã-i nascã foºnetul. Apoi a hotãrât ca toate acestea sã fie pentru umbrã.
ªi dacã a vãzut el cã acest lucru este bun, a lãsat mãrul sã frãmânte merele.”

Costel Bunoaica

Pierderea sinelui

L-am gãsit la o cotiturã de ape.
Drumul îi intrase în spaimã ºi, bãtând din aripile sparte,
spunea luminii poezia despre sinele înstrãinat.
Despre omul ratat.
Despre o mie ºi unul de pãcate. Desãvârºite. Contabilizate.
Aniversase o seamã de eºecuri dintr-o viaþã sãracã,
minionã, crescutã  ca un ghimpe pe o cracã uscatã
ºi era din nou singur cu temerea lui. Inima îi cãlãtorea
într-un cui ºi trãgea dupã ea pulberi de vânt.
Nu a mai renãscut ca altãdatã dintr-o trestie înaltã.
În dauna amurgului îndepãrtat,
nici satul nu l-a mai recunoscut. Nici mânjii înalþi,
nici câinii, nici salcâmii, de acuma uscaþi.
Chiar ºi ciutura cãzutã în negrul fântânii
un cocor pe el n-a mai dat.
Devenise veneticul scrib. Strãinul întors. Plecatul uitat.
Pe hermina însângeratã,
un linþoliu de fluturi ºi o rãcoare tristã trãgeau,
pentru sufletul ostenit,
îngheþul deasupra pergamentului ivoriu.
Se despleteau blestemele, Doamne! Duhul slãbea.
Trupul se fãcea de pãmânt. Numai visul rãmânea viu,
ochiul morþii sã-l bea.
El nu a spus nimic, n-avea ce sã mai spunã;
îi lãsaserã doar ochii cu care sã se amâne.
În cenuºa cuvintelor
i s-a gãsit o furtunã pârjolitã de la ultimul dezmãþ inventat
ºi cartuºul uitãrii cu care s-a fost însurat.

…Pe malul apei,
umbra lui verticalã,
singura mãreþie dintre atâtea lucruri înþelepte cât se cuvine
sã facem,
se rãrea într-un amurg levantin. ªi multã plângere se fãcu;
izvoarele secarã,
cântecele murirã,
munþi de negurã în pãduri de cãinþã se înãlþarã,
cât n-au mai fost în lume nicãierea.

De dragul lui, tipãrii aceastã bocire, cu blândã învoire.

Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE
• Poezia o dai ºi celorlalþi când nu mai poþi s-o þii doar pentru tine. O scrii când ai

înþeles-o ºi crezi cã poþi sã-i ascunzi înþelesul.
• Un haijin adevãrat face acelaºi lucru. El nu vrea sã comunice ceva cuiva.

Contopirea cu Dao nu mai presupune comunicarea. El vrea sã prindã milionimea de
secundã în care a înþeles, textul fiind doar urma palidã a unui mare eveniment care
trebuie sã rãmânã anonim. Potrivirea cuvintelor e doar încercarea de refacere a lui,
natura, contopirea cu ea, fiind singura dovadã de umilinþã valabilã, acceptatã de
maeºtrii genului.

• Limpezimea de râu de munte ascunde ceva. Mesajul Haiku-ului e întotdeauna
acelaºi, frumuseþea fiind cã el poate fi transmis în milioane de feluri fãrã a te
repeta.

• Sisif, amice, când pleci, pune-mã pe mine proptea bolovanului tãu. Dimineaþa o
sã-l gãseºti mai sus cu o iubire.

• „Ai mai vãzut vreodatã o piesã de teatru?” „Nu.” „Sã ºtii cã altele-s mai frumoase,
au covoare, tablouri, paturi ºi pomi!” Dialogul acesta e real în întregime. Nu-mi
revin nici dupã douãzeci de ani de când l-am auzit.

• Femios este cel mai bun purtãtor de cuvânt al artistului. Adevãratul artist nu va
avea niciodatã un Mercedes personal. Cuvântul poetului ºi sunetul muzicii pot
schimba oamenii doar pentru moment. De fapt, nu-i schimbã deloc, doar le aduce
aminte.

• În momente de cumpãnã, Femios nu-ºi poate ridica fruntea decât ca sã moarã
sau sã-ºi supravieþuiascã. Ce va cânta el, dupã, urmeazã sã judece alþii. ªi e
acþiunea cel mai greu de judecat.

• Cum poþi sã crezi cã vei reuºi sã faci bine un organism nãscut bolnav folosind
metode care dau rezultate pe organisme care s-au îmbolnãvit în timpul vieþii, adicã
sã le readuci la starea de normalitate în care s-au nãscut? Nãscut bolnav, aceea
este starea lui naturalã, normalã. Dacã încerci sã-l repari, îl scoþi din starea lui
normalã, îl înbolnãveºti ºi-l omori sigur înainte de termen. Doctorii care încearcã
sã repare o þarã aplicã exact terapia greºitã, care crede cã poate face bine un
organism nãscut bolnav când, de fapt, aceea este starea lui de bine, cu care s-a
nãscut ºi pentru care e setat.

• Omenescul a dispãrut din spaþiul public. Doar în casele oamenilor au mai rãmas
câteva grame, care se vor topi ºi ele.

• ªi totuºi, existã speranþã, chiar atunci când nu mai e nici o speranþã. Fascinantul
lucru la care suntem pãrtaºi, deocamdatã, viaþa, cel mai miraculos fenomen al
universului, e frumoasã. Cât de urâtã ar fi ea pe moment. ªi ea învinge întotdeauna.
Chiar ºi cu preþul dispariþiei noastre, a celor de acum.

Mi-aº dori…
Mi-aº dori  sã cunosc regulile fericirii 
Sã le aplic în viaþa mea 
ªi totul sã fie simplu 
Sã nu mai supãr timpul 
Irosindu-l… 
Dar nu le cunosc 
ªi pierd zile în ºir gândindu-mã 
De unde a avut ea atâta putere 
Sã urce pe primul loc în vieþile muritorilor 
ªi  sã le provoace iluzii? 
O  urãsc…pe aceastã  fatã morgana 
Care cu fiecare pas e mai departe  
ªi  mã întreb uneori 
De ce sã alerg dupã arome 
Când înãuntrul meu este parfum? 
Pe care m-am obiºnuit  sã  nu-l simt 
Sau…poate mi-e fricã 
Dacã este tot o aromã  trecãtoare?  

Încerc…
Încerc… 
Încerc…sã trãiesc 
Sã fac din fiecare clipã…un eveniment 
Din fiecare situaþie neplãcutã, o lecþie… 
Încerc…sã iubesc 
Sã trec peste defectele care mã paralizeazã 
Sã am încredere în dezamãgiri 
Încerc…sã zâmbesc 
Când lucrurile par a se înrãutãþi 
ªi toate lucrurile îmi apar înaintea ochilor 
Încerc…sã fiu EU 
Când ceilalþi doresc o marionetã 
Când zidul meu de apãrare cade 
Încerc...ºi cu fiecare secundã 
Se adunã mai multe lupte 
Dar…tot încerc… 
Mãcar sã scap de regretul 
Cã n-am încercat…

MARIA ENACHE,
clasa a XII-a,Colegiul Naþional “Mihai

Viteazul” Slobozia
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Efigie la stema poeziei româneºti contemporane, volumul
„Fluturii mutanþi” al poetei Passionaria Stoicescu, apãrut la
Editura TIPO MOLDOVA, Iaºi, 2012, este emblematic pentru
ceea ce semnificã lirica postmodernistã.

Ca o predestinare a împlinirii prin zodii, poezia doamnei
Passionaria Stoicescu îi aureoleazã numele, nãscutã dintr-o
ardentã patimã pentru tot ceea ce viaþa ne poate oferi.
Fascinantã ºi ameninþãtoare totodatã, asemenea întinderii mãrii,
poezia întrupeazã viaþa în care tentaþia înotului stã sub riscul
naufragierii în „Nimic”.

Conºtientã de menirea sa, autoarea cautã în poezie „cifrul”
libertãþii de-a plonja în dezmãrginire, cu întreaga asumare a
mãreþiei ºi a tragismului ei. O uriaºã sete de absolut naºte
nichitiana nevoie a metamorfozei receptãrii, din ipostaza
sephiroticã a celei de-a VII-a înþelegeri. Pe rugul iubirii, arzând
pânã la „urna de scrum” („O singurã datã parola”, din ciclul de
poeme „Cuvântul peste suflet”), poeta consimte jertfa spre
mântuirea sufletului înfometat al omenirii, înlãnþuitã în propria
sa condiþie, ca pasãrea în colivie: „Când bietul trup este fãcut/
sã ardã aeru-n sãrut,/ ºi pãrul negru ºi rebel/ sã-ºi plângã
noaptea bezna-n el,/ privighetori în colivii/ sunt moarte,
pentru cã sunt vii!” („Pãsãrile”, din ciclul de poeme „Cuvântul
peste suflet”).

În dramatica ºi permanenta confruntare cu propriile limite,
cuvântul, ca unicã certitudine în calea nestatorniciei, e harul
jertfei salvatoare, ca în poemul „Cuvântul peste suflet”, care dã
titlul primului grupaj de poeme, dintre toate celelalte cicluri ale
volumului („Ritualul de risipã”, „Nevoia de umbrã”, „Cariatidã”,
„Din dragostea dedesubtului”, „Înstãpânind departele”, „De unul
singur, de nebun”, „Apocalips amânat”, „Altceva decât semne”).

Drama cu iz existenþialist, a obsesiei expertizãrii propriei
anatomii lirice, o îmbarcã pe poetã, sub biciuirea înfãºuratã a
vântului, în corabia lui Ulisse, în marea aventurã a rãtãcirii în
infinitul de dincolo de limitele concrete ale vieþii. „Clipa aceasta-
i un cor de sirene.../ (...)/ Ithaca înseamnã numai o moarte,/ (...)/
învingãtoare primejdia/ numai pe tine te are,/ Ulisse, rãtãcitorule
mare!” („Descântec”, din ciclul de poeme „Cuvântul peste suflet”).

Universul poetic al autoarei se contureazã în direcþiile unei
noi conºtiinþe estetice, lucide, responsabile, care se apleacã
impetuos asupra cotidianului, cãruia îi descoperã dramatismul
tocmai prin lipsa de sens, asumatã autoreferenþial. Biografia
devine elementul care dominã imaginarul, valorificatã însã dintr-
o perspectivã abisalã, ca o reiterare a unor mesaje mitice, biblice.
Poemele, precum „Autobiografie la zi” sau „Experienþa”, confirmã
tentaþia scormonirii în cotidian, a forãrii în faptul mãrunt, pentru
a-i descifra acestuia taina, misterul, legitatea identificabilã la
scarã cosmicã. „Marea ºi pagina albã seamãnã;/ sub profanãrile
toate/ sunt ca ºi neumblate –/ sub spaima ºi minunarea mea/
îmi fac semn c-ar mai vrea/ ºi cu nesfârºirea mã cheamã...”
(„Experienþa”, din ciclul de poeme „Apocalips amânat”).

În aceeaºi ordine a conºtiinþei actului artistic, poeta îºi asumã
patima christicã prin risipa la care se dedã existenþa, cerând
trupul, cuvântul (spiritul), totul, în numele vieþii, atât de iubite ºi
detestate în acelaºi timp, viaþã împlinitã doar prin poezie: „ca
unic simþ sã ai doar focul,/ combustia lui bizarã/ cu limbi jucãuºe,/
ah, nevorbind nici o limbã/ decât a Poeziei!” („Ca unic simþ sã ai
doar focul”, din ciclul de poeme „Altceva decât semne”).

De la sângerarea prin cãutãrile adâncurilor, la zborul spre
luminã, poeta descoperã cu uimire taina propriei condiþii: „Sub
semnul de foc/ ce învie/ ºi apã/ ºi aer/ ºi glie/ în mai/ cu seninuri
m-aº scrie/ eu însãmi acea poezie!” („Zodie”, din ciclul de poeme
„Cariatidã”). Predestinatã sã nascã lumea prin cuvânt, dar
condamnatã sã-ºi ardã aripile la flacãra amãgitoare a ispitei
absolutului, poeta încearcã cu disperare sã se smulgã
adâncurilor, nisipului, cenuºei, sã evadeze sub „celãlalt cer”,
albastru, sã recupereze aripile pentru „Fluturii mutanþi”, aºa cum,
dramatic, e intitulat volumul de poeme.

Ciclul „Înstãpânind departele” trãdeazã obsesia spiritului
poetic pentru asumarea acelei zone de mister, al acelui spaþiu
terþ între continuu ºi discontinuu, din fenomenologia cuanticã,
acea spontaneitate care, deºi existentã, scapã legilor exacte.
„Pe degete cerneala mã sãrutã” constituie un poem-semn al
intuiþiei unui tãrâm „albastru, un abur tremurat ºi vineþiu”,
sâmburele fructului de jertfã pe altarul poeziei, definitã ca o
adâncã, „albastrã tãcere”. Obsesia blestemului întru poezie
aminteºte de plângerile poetului Lucian Blaga, din poemele:
„Un om s-apleacã peste margine” ºi „Scrisoare mamei”. Mai
dureros se insinueazã suferinþa de a nu-ºi împlini menirea,
destinul, mesajul lovindu-se de orbirea celor din jur: „sora mea
oarbã,/ o infirmã nevinovatã/ pe care o scot din când în când/ în
lume” („Surorile”, din ciclul de poeme „Înstãpânind departele”).

Taina poeziei este intuitã în limpezimea ºi puritatea apei care
ne scapã printre degete, ca o sete niciodatã potolitã, niciodatã
uitatã: „ªoptesc fântânã ºi mi-e sete,/ scriu paºii lipsei vers de
frig/ ºi-adâncurile-aºteaptã bete/ suflarea apei sã o strig” („Scriu
paºii lipsei”, din ciclul de poeme „Înstãpânind departele”).

Coborâtã în arenã, Poezia participã ºi se instituie din
multitudinea senzaþiilor pe care, preocupatã de descifrarea
misterului punctului de intersecþie unic cu „Nimicul”, cu „Nimeni”,
poeta încearcã sã le descifreze. Astfel, descoperã momentul
similitudinii cu Mitul Facerii, cu Geneza, într-un veritabil scenariu
procreativ. Oricum, travaliul poetic este consermnat încã din
starea de preconcepþie, fiind incrustatã ca un nume pe scoarþa
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copacului nãscut odatã „cu taina ºi trãdarea” puritãþii prihãnite,
din vinã. Traversând dramatic chemarea unei noi lumi spre
luminã, din forþa ºi contururile cuvântului, cu preþul jertfei
de sine, poeta naºte din cutezanþã, durere, iubire, stele, un
întreg univers în care simþurile incendiate ard „ca lumina de
dincolo de miez”.

Pentru poeta Passionaria Stoicescu, scrisul e însãºi substanþa
vieþii, e lut ºi foc, e aer ºi apã, este duhovnicul care-i mântuieºte
frica, e „blestemul” cãutãrii luminii, a intuirii esenþelor, e „Iisus al
meu”, al tuturor, cel rãstignit pe hârtie, închipuind o altã viaþã,
aceea care ne salveazã de uitare. Tulburãtoare precum
chemarea mãrii, poezia rãmâne „o ranã vie”, alimentându-i
„monstrul preasimþitor”, un destin purtat cu încãpãþânare, un
suflet care „o sutã de suflete tãinuieºte” („Rana mea vie –
poemul”, din ciclul de poeme „Apocalips amânat”).

Un ºir de metafore inspirate dau concreteþe stãrii poetice prin
asocieri cu suferinþa fizicã, printr-un foraj în adâncime, prin
plonjatul în adânc, prin spintecatul carenei, prin zborul rachetei,
toate, neatingând însã preþul „intratului în sufletul celuilalt”...
Grupajul de poeme intitulate „Poezia (I; II; III)” ºi „Poetul (I; II; III; IV;
V)” (din ciclul de poeme „Apocalips amânat”) sintetizeazã
viziunea asupra concepþiei poetice, raportul cu poetul însuºi,
impactul cu alte domenii de viaþã, în viziunea dureroasã a
„strigãtului în pustiu”.

Poezia „e ruda sãracã a soarelui,/ a fericirii,/ o zbatere-n capãt
de nadã”, identificabilã nichitian, undeva între „zbor ºi aripã”. E
sufletul de rouã din rãcoarea morþii, „e curajul disperat al luminii”
de a dezvãlui un sens surprins doar prin cuvânt, acela al „terþului
inclus” (Basarab Nicolescu).

De aceea poetul e, în viziunea autoarei, preotul ce cununã
cuvintele ºi le desparte, e nebunul ce crede în salvarea albului
zãpezii, în încrâncenarea copacului, în fericirea copilului. Poezia
este astfel o ranã vie, întreþinutã de „cangrenele verbului”... Un
alt Sisif ce vrea, ce poate, ce ºtie, ce spune, este poetul blestemat,
croit dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, ºi care se simte
fãrâmã din El ºi-i urmeazã rotundul întregului, jertfindu-se într-
un zbor, precum în poemul „Înalt ºi frânt” (din ciclul de poeme
„Apocalips amânat”).

Ancoratã cu toate simþurile în cotidian, poeta realizeazã o
imagine coºmarescã pe care nimic n-o salveazã din viermuiala
mocirloasã ºi absurdã în care se îneacã grotesc ultima pâlpâire
penibilã de luminã. E un tablou goyesc, compromis ºi acesta de
sarcasmul caragialian, „La bulivar”, în care „fericirea, zãpada ºi
revoluþia” se reduc ironic la o „apã de ploaie”.

Într-o lume în care „prostia, slinul, minciuna, surogatul,
politichia ºi patul...” se constituie în hranã spiritualã, poezia,
„ºcoalã de Dumnezeu”, nu-ºi are locul. Peste toatã aceastã
realitate compromisã, frica smulge aplauze. „Copac umblãtor”,
omul se amãgeºte cu seminþa îndumnezeirii, veºnic cãutatã,
niciodatã aflatã, o existenþã într-un echilibru precar, între iad ºi
paradis, între luminã ºi ceaþã, între moarte ºi viaþã. În vacarmul
existenþei, când fiecare se vrea auzit, poezia îºi gãseºte
identitatea prin cântecul tãcut, tragic în reverberarea mutã din
urechea surzilor, dramã acutizatã ºi prin substanþa liricã a
poetului francez Jean Poncet, în volumul „Lumina tãcerii” (cu
pana traducerii din limba francezã semnatã de Elena-Brânduºa
Steiciuc ºi Horia Bãdescu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014):
„nimic/ altceva nu meritã sã fie scris/ în afara// tãcerii” („Nimic”,
din „Poeme girovagi”).

Într-un univers în care totul se devorã printr-o acerbã înfruntare
între mocirlã ºi candoare, omul în ipostazele sale de vânat ºi
vânãtor, îºi amãgeºte auzul, vãzul, gustul cu „mirosul de mosc
ºi nimicuri”, pentru a sfida cel de-al ºaselea simþ, „timpul”, devenit
nemuritor doar prin tãcerea poeziei („De duh”, din ciclul de
poeme „De unul singur, de nebun”).

Când viaþa, aflatã sub ameninþarea morþii, e un „joc” pentru
sine, între rege ºi nebun, doar poemele devin un îndemn de a
depãºi cenuºiul lipsit de întrebãri ºi rãspunsuri ºi de-a trãi în
permanenþã arzând: „Ard limbi de foc pe clanþele/ care le-ai
apãsat,/ se-aprind covoarele,/ urma pe unde-ai cãlcat/ înadins
sau întâmplãtor/ sporind vâlvãtaia alchimicului cuptor...” Ca viaþa
însãºi, iubirea e destinul în sine, consemnat la parametrii
absoluþi: „Noaptea/ departe de lume/ cu simþul ºase – simþul
nebun/ îmi lepãd pielea de salamandrã/ ºi la lumina flãcãrilor te
recompun” („Poem cu salamandrã”, din ciclul de poeme „De
unul singur, de nebun”).

Smulsã din însuºi Duhul lui Dumnezeu, iubirea reface
momentul primordial al „vrãjii albastre” a apelor pustiitoare, în
mirajul îmbrãþiºãrii amãgitoare a vieþii: „nici o fericire nu-i mai
nãvalnicã/ decât aceea a apei îmbrãþiºând!// Nu-i rezistã nimic/
însuºi duhul lui Dumnezeu la început/ se plimba deasupra
apelor/ pânã a dispãrut...” („Apa”, din ciclul de poeme „De unul
singur, de nebun”).

În oceanul de iubire, un joc viclean jertfeºte în agresiunea
instinctelor flacãra sacrã, ucisã în visul vestalei. În ciclul
„Ritualul de risipã”, poeta intenteazã proces „chemãrii la
dragoste”, pentru nesãbuinþa cu care ofranda vieþii, prezentã
în orice gest, este sacrificatã, fãrã a i se cunoaºte preþul de
valoarea unui alt cifru al veºniciei.

Sfâºiat între patimi ºi luminã, sufletul trãieºte încercãri sublime,
cu cai biciuiþi prin câmpie, înfruntând talazuri, sorbind azuru-n
cer cu lãcomia „rãpciugosului mâncãtor de jar”, împãrþind timpul
cosmic între „heruvim ºi Savaot”.

Un grupaj de mai multe poeme, crescute sub semnul
„plângerii/ plângerilor”, din ciclul „Cuvântul peste suflet”,
traverseazã tragicul suflet feminin din istorie spre mit, prin
strãlucirea înfioratã a predestinãrii sacrificiale incrustatã în
profiluri simbolice. Poeta, incendiatã de iubire, devine prima
femeie de dupã Apocalipsã, nãscãtoare a lumii noi, o nouã
Evã, victimã a dorinþei de cunoaºtere, o altã Venerã cu feminitatea
sfâºiatã între pasiune ºi pioºenie: „mãrul þi-a ars mâinile din

umeri/ ºi þi-a-ngemãnat rotund pe sân/ ºi în plinul coapselor
pãgân...” („Plângere de sorã”). Feminitatea o biciuie, fremãtându-
i trupul de driadã sub dezlãnþuirea dionisiacã a sevelor naturii,
în provocarea fierbinte a sângelui dezlãnþuit în dansul fascinant
de menadã: „Gleznele ard aspru ºi subþire,/ din limanul verde
vino, mire,/ evohe – evohe!” („Plângere de menadã”). Stãpânã
ºi sclavã, o Penelopã a veciei ori o mireasã fãrã de mire, femeia,
veºnic doritã, niciodatã împlinitã, îºi consumã drama, asemenea
zbaterii mãrii: „peºtii mei vor sã moarã pe prund/ decât sã-noate
în apa cuminte;/ marea are o singurã scoicã de perle.../ Triºti ies
scufundãtorii la mal/ sau poate niciodatã din valuri” („Plângere
de gheiºã”, din ciclul de poeme „Cuvântul peste suflet”).

Chiar dacã imaginaþia se refugiazã în propriile-i plãsmuiri,
niciodatã împãcat, sufletul îºi plânge singurãtatea în
„îmbrãþiºarea aburind a moarte” („Mereu alãturi însã paralel”,
din ciclul de poeme „Ritualul de risipã”). Sub teroarea patimii,
incandescenþa clipei se înverºuneazã sã smulgã dreptul la
ardere totalã, în aºa fel încât trãdarea sã nu-ºi gãseascã loc:
„Asearã, fiindcã luna pãrea un ºiº curbat,/ am vrut sã fiu þigancã,
sã-þi cer tot ce þi-am dat:/ c-o gurã sã te blestem cu alta sã te-
alint,/ sã-mi schimb salba de aur pe una de argint,/ sã-mi pun
þãrânã-n creºtet ºi sã mã vãicãresc,/ de þi s-ar face milã, sã muºc
ºi sã lovesc,/ sã dãnþui prinsã-n friguri peste jãratic, joc/
stingându-mã de flãcãri amarnic sã iei foc/ ºi nimenea salvare
sã nu ne dea ºi crez,/ sã ardem ca lumina de dincolo de miez...”
(„Sã ardem ca lumina”, din ciclul de poeme „Ritualul de risipã”).

Altãdatã, senzualã, clipa se prelinge „în revãrsãri de suflet”,
chemând rubensianul dicton „ochii sã împlineascã forma”, ca
printr-o dezmierdare a orbului, prãdându-o pãtimaº. Cu gustul
trist al neîndestulãrii, în rãstimpuri, clipa efemerã se refugiazã în
albul zãpezii, în cerul imaculat, singura ancorã pentru naufragiul
vieþii, singura împlinire perenã a „zborului frânt”: „Pentru cã i-am
rãmas credincioasã/ ninsoarea mã ascultã/ îngropându-mi paºii/
înainte de-a ajunge la tine,/ zidindu-mã/ ca o mânãstire complice/
la zborul frânt// ºi nici fântâna nu rãsare...” („Zidindu-mã...”, din
ciclul de poeme „Ritualul de risipã”).

Treptat, treptat, se insinueazã sentimentul inutilitãþii bãtãliei
pentru reiteratul „zbor frânt”, visele, „fluturii mutanþi”, cerºind
„nevoia de umbrã” într-un septembrie cu un cer gri. Prins parcã
într-o capcanã, prin forþa predestinãrii, spiritul trebuie sã-ºi
însuºeascã „lecþia despre urcuº” ºi aceea a coborâºului... Visul
trãdat, trãit în ochiul scrumului de þigarã, cu gustul sãrat al
sângelui înfrânt, se înverºuneazã sã se dãruiascã în zborul
Anei, þâºnind din zid, „sã creascã în zid o fântânã,/ fântânã linã/
cu apã puþinã,/ tot atingerea s-o-nfioare...” („Dragile mele
cãrãmizi vorbitoare”, din ciclul de poeme „Nevoia de umbrã”).

În „Fluturii mutanþi”, visele arse învaþã zborul „pe dedesubt”,
unde taina unicitãþii, întrupatã în feþele amãgitoare ale universului,
se dezvãluie „Cuvântului”. Prins în acest joc straniu, cuvântul îºi
struneºte consoanele, îºi ºlefuieºte vocalele sã-ºi oglindeascã
chipul în aerul strãveziu, în apa din setea fântânii, în pãmântul
din suspinul þãrânii, în focul din dansul sângelui.

De la palpitul incendiat ºi incendiar al clipei, lirismul înscrie o
traiectorie a interiorizãrii, a restrângerii în sine, pânã la criza
însingurãrii, a incomunicãrii, a înstrãinãrii, precum în ciclul de
poeme „De unul singur, de nebun”... Într-o lume înþesatã de
mesajele tuturor adresate cãtre toþi, sufletul se gãseºte stingher
ºi disperat, cãutând o fãrâmã de apropiere, de cãldurã, de
înþelegere: „Strig în receptorul sufletului:/ Sunt singurã, singurã,/
dar câinele începe sã latre/ ºi înþeleg cã n-ai sã-mi rãspunzi”
(„Cina”, din ciclul de poeme „Apocalips amânat”).

Conºtientã de menirea ei în lume, incrustatã în semnele
simbolice ale numelui „passionaire” – numele florii timpului, a
florii suferinþei, a florii dragostei: „Existã o floare/ care-mi poartã
numele,/ care-mi poartã spaima,/ dorinþa de a rãmâne...// Ea se
numeºte floarea-ceasornic,/ passionaire/ ºi înfloreºte înverºunat/
toatã vara –/ în fiecare zi/ o altã floare/ sfidând suav/ curgerea –
trecerea.// Ea se numeºte floarea suferinþei,/ passionaire,/ pentru
chinul de-a fi alta,/ mereu aceeaºi/ pânã-n brumele toamnei...”
(„Numele”, din ciclul de poeme „Apocalips amânat”), autoarea
se înverºuneazã sã-ºi citeascã rostul în ghiocul palmei, în
curgerea apei, în flacãra cãrbunilor încinºi: „Focul ne e blestemul/
dar nu uita, nu uita:/ eu scriu Pãmântul,/ tu – Poemul!” („Eu ºi
apa”, din ciclul de poeme „Apocalips amânat”).

Cu preþul vânãrii ºi al vânãtoarei, autoarea îºi implorã cititorii
sã poposeascã asupra cuvintelor, „gadini pe cerul nimãnui”,
(fiare) cu sânge amar, „sufletul însuºi” – „lighioane nesfinte”, pe
care poeta le hrãneºte asemenea Sfintei Vineri: „lighioane
nesfinte,/ iar eu, biata lor Vineri,/ le tot hrãnesc de-o viaþã/ cu
propria-mi viaþã –/ când prea rece,/ când prea fierbinte” („Sfânta
Vineri”, din ciclul de poeme „Altceva decât semne”).

Deºi rãzvrãtitã împotriva „Vieþii –/ târfa asta cu nume
conspirativ/ care de fapt se iscãleºte/ nu cu sânge,/ ci cu praf –
Moarte” („Poem cu ochelari”, din ciclul de poeme „Altceva decât
semne”), poeta îºi elibereazã sufletul prin Poem, trãind „iluzia
cã zboarã,/ cã o sã zboare”... „Când am iubit – am scris,/ când
am urât – am scris,/ am murit,/ am înviat/ doar prin Cuvânt!”,
rosteºte autoarea, ca pe un leit-motiv, aceste cuvinte în poemul
„Treime”, (din ciclul de poeme „Altceva decât semne”).

Cu bogãþia lecþiilor existenþiale, cu blestemul izgonirii din rai,
cu patima ºi mântuirea nãdãjduitã sau chiar recâºtigatã, poeta
Passionaria Stoicescu întâmpinã lumina din barbilianul „joc
secund”, prin „Celãlalt Cer” din leagãnul Cuvântului, cântat
îngângurit de prunc, alintat în vis de iubire, descântat în patimã
ºi dor, prin file vii de carte scrisã de viaþã („Carte”, din ciclul de
poeme „Altceva decât semne”): „Am rolul meu, neprefãcut ºi viu
–/ un monolog de viaþã ºi de moarte:/ nu mi-a fost dat decât sã
fiu o carte/ ºi viaþa sã mã scrie ºi s-o scriu!”
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Ion Roºioru

  Taifunul Hagupit
loveºte...

Taifunul Hagupit loveºte nãpraznic Insula Samar:
Scrisoarea mea spre tine-i una lipsitã de destinatar!

Taifunul Hagupit s-anunþã deja mai dur decât Hayian:
Ardea sub paºii noºtri plaja în urmã cu un sfert de an!

Taifunul Hagupit s-abate din nou spre Insula Luzon:
Extaziat am strâns în braþe fierbintele tãu trup mignon!

Taifunul Hagupit rãstoarnã pãdurile din Visayas:
Pe buze-mi înfloreºte încã sãrutul tãu filipinez!

M-a înghiþit nezarea lumii
A miez de noapte-a prins sã batã enormul ceas medieval:
Aveam sã mã întorc în moarte, aveai sã mai rãmâi la bal!

Ploua ºi-au spart cocoºii bolta mai abitir ca-n alte dãþi:
Te-am aºteptat sub crinii-n floare, ai ezitat sã te arãþi!

Cel de pe urmã cal albastru a nechezat de peste cer;
Sãream în ºa bolnav de tine, din mintea ta urma sã pier!

Potcoavele-au iscat noi stele ºi iarba fiarelor s-a stins:
M-a înghiþit nezarea lumii, în hora Ielelor te-ai prins!

Astãzi lupul meu totemic
Cerul se proptea-n mireasma muºeþelului mai ieri:
Astãzi sã-þi strãbat poteca ºansa nu mi-o mai oferi!

Ieri nestãviliþi ºi tineri teii izbucneau în floare:
Astãzi viscolul icneºte ºi absenþa ta mã doare!

Spre-a lega un mal de altul se fãcea iubirea lotcã:
Astãzi pe cantonul nostru se adunã corbii ciotcã!

Ne sfinþeau neprihãnirea triluri de privighetoare:
Astãzi lupul meu totemic mã viseazã ºi tresare!

Amintirile de mâine
Fostul poliþai Dominte se ducea sã-ºi taie via:
Când mi-aduc de el aminte mã cuprinde poezia!

Fostul poliþai Dominte se-nsurase c-o rusoaicã:
Simt o crâncenã nevoie sã-nstrunez o balalaicã!

Fostul poliþai Dominte ascunsese-o carabinã:
Înþeleg cã mântuirea niciodatã n-o sã-mi vinã!

Fostul poliþai Dominte îºi vânduse calu-n drum:
Amintirile de mâine fug din calea mea duium!

Prins în nordul
vârstei mele

În pãdurea de mesteceni noaptea cade mai târziu:
Îmi strunesc ca delibaºa mândru calul dedeþiu!

Se-nnopteazã mai devreme în livezile de nuci:
Calului poveºtii mele doar jeratic îi aduci!

Renii mor trãgând la sãnii în fiorduri boreale:
Surugiu îi bat cu biciul în alaiul nunþii tale!

De destinul fast chematã trece Enigel spre sud:
Prins în nordul vârstei mele încetez sã te aud!

Din clipa asta
Prin radio se-anunþã iarãºi dezlãnþuiri de noi stihii:
Din clipa asta morþii tineri se cred nesãbuit de vii!

Cadranul ceasului bezmetic ºi-admirã àcele-n oglinzi:
Din clipa asta morþii tineri se-ntorc în foºtii suferinzi!

Se buluceºte jalea toamnei într-o cazarmã de recruþi:
Din clipa asta suferinzii se-ntorc cu dor în nenãscuþi!

Se converteºte dorul lumii printr-o implozie-n nedor:
Din clipa asta nenãscuþii se-ngroapã-n nenãscuþii lor!

Nu ºtiu dacã e semn de bine
Nu ºtiu dacã e semn de bine ori, dimpotrivã, e de rãu:
Oricare vers tradus de mine se-mbrãþiºeazã cu al tãu!

Am fost dezamãgit, fireºte, uitându-mã pe Horoscop:
Dar dacã totul se întâmplã pe lume c-un anume scop?

Hazardul ia dintotdeauna întreaga vinã-asupra lui:
De când ne ºtim tânjim albastru dupã-o iubire care nu-i!

Aºa cã iartã-i întâmplãrii neprevãzutele-i capcane
ªi crede cã suspin cu vântu-n imaginarele-þi obloane!

Doar pregetând s-ajung
la tine

Spre insula albastrã pleacã cel de pe urmã feribot:
Doar ezitând sã vin la tine te voi putea pãstra de tot!

În vântul serii se rãsfirã mlãdiþe mov de sãlcii reci:
Doar renunþând expres la tine te voi putea pãstra în veci!

Pe Apa Sâmbetei de-a valma trec toate morile arzând:
Doar înteþindu-mi suferinþa te voi putea pãstra în gând!

Spre-a ocroti un strop de rouã potirul crinului s-a-nchis:
Doar pregetând s-ajung la tine te voi putea pãstra în vis!

Nu am bani mãrunþi la mine
Nu-i rãu locul dupã trãsnet, ci-i trãsnit fiindcã e rãu:
N-am dorit sã-þi frâng destinul, m-a atras blestemul tãu!

Este prima zi cu soare dupã-o lunã fãrã pic:
Mã învaþã pomii plânsul, nu-i învãþ în schimb nimic!

Lipoveanca sveltã are pãrul lung ºi mãtãsos:
N-o sã-i cânt nicicând la nuntã, sunt extrem de furios!

Þigãncuºa îºi preumblã þâncul blond din flori de tei:
Nu am bani mãrunþi la mine, mã topesc din calea ei!

Din oþetari cad frunze roºii
Mocnitul foc de frunze ude miroase-a toamnã de acasã:
La orice margine de urbe stã stepa-n calea mea sã iasã!

Cocioabele nelocuite vãzând cu ochii se-nmulþesc:
Mi se propteºte brusc în faþã uitatul cimitir turcesc!

O vulpe face-un fel de slalom printre pietroaie funerare:
Mã-ntreb dacã existã-n carne ºi oase ori mi se nãzare!

Din oþetari cad frunze roºii ca sângele-n zvâcnit reflux:
Vãd în roºcatã, preþ de-o clipã, reîncarnarea ta de lux!

Sub cerul vânãt
ciori flãmânde

De ceaþã-n clopot se lungeºte sincopa dintre bing ºi bang:
Traduc plimbându-mã pe stradã catrene din Epoca Thang!

Din oþetarii de la moarã cad frunze veºtede pe iaz:
Catrenul lui Wang Po-mi produce o stare blondã de extaz!

Sub cerul vânãt ciori flãmânde a iarnã lungã croncãnesc:
Catrenul lui Li yi mã face sã cred cã-n vremea lui trãiesc!

O ambulanþã-ºi exerseazã klaxonul zgrumb prin mahala:
Catrenul lui King Sing mi-aduce aminte de plecarea ta!

De peste vãmile albastre
De peste vãmile albastre solstiþiul coboarã greu:
Tu mergi cu secolu-nainte, eu mã retrag în veacul meu!

Comori cu flãcãri violete la miezul nopþii ard pe grui:
Tu strãluceºti în tot ce este, eu înnoptez în tot ce nu-i!

Bat clopote de cearã-n ceruri ºi îngerii îºi iau avânt:
Tu ticluieºti viori de apã, eu plâng în tulnice de vânt!

Persistã urme tânjitoare de unicorn pe neaua mov:
Tu îmblânzeºti orice himerã, eu ard în versuri de istov!

Gheorghe DOBRE

Îndemnul delfic
ºi neliniºtea

Pânã acum, critica a cãzut de acord (în unanimitate)
asupra faptului cã Marin Preda este creatorul unui mare
personaj al literaturii noastre, Ilie Moromete. ªi acesta este
un bun câºtigat. Dar ultima lui carte, febrilã, ultimativã, ne
propune un alt personaj, care va urca treptat în galeria
personajelor-jalon. În ce sertar va ajunge? La puternici? La
nefericiþi? La filosofi? La rataþi? La strungari? Sectoarele-s
relative ºi nu asta ne intereseazã acum. Preda reuºeºte
ceea ce orice mare scriitor îºi propune, ºi anume sã creeze
o „realitate” mai realã decât orice diluþie din zilnica realitate,
aceastã „realitate” (specificã iluziei literare) substituindu-
se din capul locului cursului normal al evenimentelor,
devenind chiar acest lucru, iluzia transferându-se pe
tãrâmul istoriei brute, dându-i celei din urmã, prin
contaminare, impresia de ordonare pe un anume scop. ªi
toatã aceastã teleologie dintre cele ºase coperþi are tot
timpul ca mijloc ºi scop un om, adicã Omul. De aici poate
fi numit Petrini un mare personaj, pentru cã nu este nici
schemã, nici fiinþã parþialã, ci o fiinþã umanã-cu-totul.

Exiºti atâta timp cât gândeºti. Nu gândeºti cã exiºti, ci
îndemnul delfic „cunoaºte-te pe tine însuþi” trece prin
cartezianism ºi se opreºte-ntr-o soluþie oferitã omului
actual: gândeºte ºi vei exista! Asta ºi face Petrini, chiar
dacã se va îneca mereu în tot felul de aporii. O inadecvare
continuã a gândirii cu realitatea traversatã va face din el
un personaj aparent nefericit. Petrini gândeºte aproape
tot timpul ºi gândind el trece, depãºeºte, toate treptele
unei dureroase iniþieri. Iniþierea supremã, o gândire care
se lãmureºte treptat pe sine ºi realizeazã imposibilul:
profunda legãturã cu moartea. Doar din acest moment
lumea poate fi înþeleasã cu adevãrat, lumea oamenilor,
nu natura înconjurãtoare devenitã decor inexpresiv (ca la
Socrate). Încã un pas pentru a ne convinge cã Victor
Petrini este un om-cu-totul, deci ºi filosof.

Golurile de gândire au fost ocupate de teroarea unor
sentimente (de dragoste!) care ºi-au lichidat paznicii.
Aceste goluri dau partea tragicã a existenþei sale, adicã
Petrini dã, la un moment dat, dreptate asiaticilor care spun
cã suferinþa e urmarea fericirii. Pasagerã constatare,
pentru cã, în final, personajul ajunge un înþelept, ºi acest
înþelept nu renunþã nici o clipã la iubire, iubirea fiind, totuºi,
singurul mijloc de a ne izbãvi ºi a ne apãra de tot ce nu
þine de structura intimã a fiinþei omeneºti. Petrini rãmâne,
surprinzãtor, un filosof deschis-cãtre-ceilalþi, chiar „blindat”
aºa cum a ajuns sau poate tocmai de aceea, manuscrisul
sãu fiind proba supremã de sinceritate-dãruitã, de
cunoaºtere de sine ºi de cunoaºtere a celorlalþi. Nu „o
oglindã purtatã de-a lungul propriului drum”, ci o conºtiinþã
purtatã de-a lungul propriului drum, adunatã-ntr-o carte al
cãrei prim scop e de a comunica celorlalþi. Sau de a stabili
un contact real ºi nepericulos cu lumea. El chiar este
filosof (mulþi i-au pus la îndoialã aceastã calitate), dar
descoperã cã îndemnul delfic nu poate fi atins cu teorii ºi
concepte ºi revine la eficacitatea socraticã. Dar nu ºi la
seninãtatea acesteia, neliniºtile lui punându-ne în faþã o
fiinþã de azi, slabã ºi puternicã-n acelaºi timp, un om al
vremii sale, cel mai autentic personaj apãrut în literatura
noastrã în ultimii ani.

„O gândire este o lume completã”. Gândind, construim
o lume „închisã”, suficientã sieºi, dar chiar prin asta ea
se poate „deschide”, se poate transmite cu adevãrat, în
sensul lui Noica. Gândind continuu, Moromete a pierdut
pariul cu timpul, Petrini se salveazã prin dragoste. Ce
spaþiu enorm a putut sã acopere Preda scriind (deci
gândind) pânã a ajuns la concluzia, la opþiunea, la salvarea
din capãtul gândurilor sale!

O iubire poate fi o lume completã. Atâta timp cât
gândirea nu uitã de afecte sau invers. Acesta pare a fi
modul în care un om poate trãi cu adevãrat, adicã fericit.

P.S. Acest material este scris în 1980, între apariþia
celor trei volume ale romanului „Cel mai iubit dintre
pãmânteni” ºi moartea scriitorului, survenitã pe 16 mai. A
fost scris imediat dupã ce am citit romanul, la cald.
Exemplarele, din primul tiraj, mi le-au dat prietenii mei de
la librãria „Cartea româneascã”, Mircea Nedelciu ºi Florin
Iaru. Nu ºtiam cã, peste puþin timp, o sã mergem la
înmormântarea lui Marin Preda. A fost scriitor adevãrat
pânã la capãt.
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(continuare din numãrul trecut)

VIS  DE  PATRIMONIU (3)
Bicicletele erau, într-adevãr, ca vai de ele: a lui Mihai

Bizdrigheanu era vechea marcã ”Mifa” ºi  de damã, a lui
Gogu Vânã mergea fãcând numai opturi pe ºosea gata
sã se desmembreze în orice moment ºi mai era ºi în
frunte, ca sã nu mai vorbim de a lui Stelicã Bizdrigheanu
care fusese ºterpelitã... ca ºi banii... ca ºi mâncarea...

Bani de fapt nu aveau decât ce reuºise fiecare sã
sustragã, maxim 100 lei de persoanã, iar mâncarea,
constând în veºnicele ouã fierte cu pâine ºi cu brânzã, a
fost consumatã în totalitate la primul popas ce s-a produs
imediat dupã Urziceni ºi anume la Armãºeºti, unde,
simþindu-se sleiþi de puteri ºi cu conºtiinþa încãrcatã, au
mâncat toate proviziile ºi ºi-au aprins câte o þigarã.

Pornind apoi la drum, la ora nouã seara au ajuns la ”Km
6” la Ploieºtiori, în apropierea unei staþii PECO, pe un
câmp plin de paie de grâu fãcute balot.

Acolo au înnoptat, fãcând din prelatã acoperiº ºi din
baloþii de paie, paturi.

Dimineaþa s-au trezit târziu, cu o incredibilã febrã
muscularã, dar au purces la drum intrând în Câmpina în
jurul orei prânzului. Aici s-au prezentat la Postul de Miliþie
unde comandant era domnul Matei, tatãl lui Paul Matei,
bunul lor prieten, care deja le promisese o gazduire. Lihniþi
de foame, bucatele oferite de buna lor gazdã li s-au pãrut
un adevãrat ospãþ ºi, întremaþi, au pornit întins spre Sinaia.

Au intrat în Sinaia  dupã ora opt seara, mulþumindu-se doar
sã identifice sediul UCFS-ului, care la acea orã era pustiu.

Mihai Bizdrigheanu i-a îndemnat atunci spre locuinþa
unei bune prietene, domniºoara Popescu , studentã la
STACO, de pe strada Moroeni, nr 22, cãreia i-a cerut
permisiunea de a întinde cortul în curtea ei, permisiune
acordatã cu plãcere, fiind apoi  ospãtaþi dupã bunele
obiceiuri româneºti.

Lãsându-ºi bicicletele la gazda atât de primitoare,  a
doua zi de dimineaþã s-au prezentat la sediul UCFS Sinaia
pentru prezentarea ºtafetei ºi a mesajului Spartachiadei,
cã tineri temerari din Urziceni pot învinge greutãþile
ajungând pânã la ”Babele” ºi chiar pânã la ”Crucea de pe
Caraiman “ cu propriile puteri !

Aici au fost felicitaþi ºi sfãtuiþi sã o ia pe un drum mai
scurt, pe lângã  Castelul Peleº, Peliºor ºi cabana Poiana
Stânii.  Urmând acest traseu, au constatat cã drumul era
foar te îngust ºi abrupt, forþându-le la maximum
capacitãþile fizice de învãþãcei într-ale muntelui.

La Poiana Stânii peisajului mirific i s-au adãugat ºi niºte
grãtare încinse cu mici, aºa cã nu au stat pe gânduri ºi,
dupã o hârjonealã pe pajiºte, au urmat ºi câte doi mici de
fiecare, prea puþini pentru foamea lor, destui însã pentru
puþinii bani ce-i aveau.

Au ajuns apoi la cabana Vârful cu Dor.
Costicã Vânã, cu steguleþul la piept, suia în fruntea

grupului, poziþionându-ºi picioarele deosebit de lungi ca
pe niºte jetoane. Din urmã se auzeau râsete ºi strigãte:

- Bã, Vânã, bã, parcã eºti Lãþi-Lungilã... or vrei sã ajungi
pe Lunã ?!! Stai mai uºor, bã,  cã suntem doar pe Bucegi !

Spre searã, pe o ploaie mãruntã ºi rece, cei cinci au
ajuns la Cabana ”Piatra Arsã”.

Ploaia le pãtrunsese prin treninguri pânã la piele, erau
morþi de frig ºi de foame, aºa cã au dat buzna pur ºi simplu...

Cabana pãrea micuþã dar avea o mare ºi superbã salã
de sport.

Înãuntru au fost confundaþi cu niºte sportivi din lotul
naþional, trimiºi la antrenamente .

Toþi au tãcut, conºtienþi cã numai norocul unei confuzii
le putea fi salvator .

Au urmat apoi scuzele gazdelor cã nu mai au camere
de dormit.

Ei au spus cã pot dormi pe saltelele din sala de sport.
Acolo erau spaliere, inele, saltele, bârnã, teren de volei,
porþi de hadbal, mingi...

Pânã la culcare, Stelicã ºi Bebe ªveik au jucat fotbal,

Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)

Mihai, baschet iar Costicã Vânã cu George Necu, volei.
Sala de sport era superbã, fiind pregãtitã pentru

antrenarea lotului olimpic. Pe o plãcuþã, la intrare, scria:
“Aici s-au antrenat :
Gheorghe Negrea - campion mondial la box
Radu Berceanu - campion mondial la lupte greco-romane
Mihaela Peneº - campioanã mondialã la aruncarea suliþei
Iolanda Balaº - campioanã mondiala la sãritura în înãlþime.”
A doua zi s-au trezit la opt ºi, avându-l pe  Costicã

”Vânã” în frunte, au purces spre ”Babele”.
La “Babele” era o mare de turiºti, majoritatea

înghesuindu-se la fasolea cu ciolan ce se servea la
cabanã. ªi-au fãcut cu greu loc, reuºind sã mai prindã
numai trei porþii de fasole, pe care le-au împãrþit  dupã
buna cuviinþã.

Nu le venea sã creadã cã au ajuns, în sfârºit, acolo, cã
aievea sunt crestele munþilor,  pãdurile, cã merg pe cãrãri
abrupte de munte...

Deºi înfometaþi ºi fãrã bani, se simþeau fericiþi, simþeau
cum munþii le dau puterea de a fi asemeni lor, înalþi ºi
puternici...

Ambiþioºi, au urcat  pânã la ”Crucea de pe Caraiman”,
lãsându-ºi fiecare privirea purtatã pânã-n zarea depãrtatã,
aºa cum le zisese Titel Oancea.

Mihai Bizdrigheanu fu primul care-ºi reveni din visare,
exclamând:

- Bãi, ce-i tãcerea asta ?! Voi nu ºtiþi cã numai marile
dureri sunt mute ºi cã marile bucurii sunt zgomotoase ?!
Urlaþi mã, sã se audã peste toþi munþii ãºtia, cã am reuºit,
mãã !...

- Uraa!... Am reuºit! se entuziasmarã imediat confraþii,
începând pe datã sã þopãie ’i sã danseze, uitând de foame
ºi de sete.

Bebe ªveik, sensibilizat de peisaj, ar fi vrut sã zicã
ceva frumos, dar din lipsã de inspiraþie, articulã numai:

   - Bãi, ce va sã zicã ºi muntele ãsta !... Ce poþi sã vezi,
bãi !... Ia zi tu Mihaie, ce simt eu ºi ce-mi place mie aici!...

- Bebe, rãspunse Mihai Bizdrigheanu, în primul rând cã
noi vedem aici pe o arie de zeci de kilometrii ºi tot ce ne
înconjoarã este creaþia naturii în toatã mãreþia ei! Eu cred
cã acolo jos luceºte în soare Sinaia. Este superb !...

Bebe, rãmas cu gura cãscatã, silabisid numai:
- Vorbeºti ca din carte, zici cã scrii o felicitare!
- Eu am un sentiment de  înãlþare de parcã aº  fi în cea

mai mare catedralã a lumii! rosti ºi George Necu, care
vorbea rar dar bine .

- Hai, lasã-l sã se înalþe la cer pe ”Vânã”al nostru, cã el
vrea sã ajungã pe Lunã cu picioroangele lui!.. .se mai
hlizi Bebe ªveik, ce nu se dãdea totuºi uºor dus de val.

Au coborât  în Buºteni pe Jepii Mici ºi, fãrã a sta prea
mult pe gânduri, dupã ce au mâncat un pepene subtilizat
din piaþã, s-au urcat în primul tren direcþia Predeal, ocolind
ruºinos dar sãnãtos Casa de Bilete, cãci auziserã ºi
doreau sã vadã ºi Pârâul Rece ºi Cabana Trei Brazi.

La Pârâul Rece, pãstrãvãria li s-a pãrut minunatã ºi
gândul cã ar putea frige în pãdure mãcar un pãstrãv i-a
fãcut sã dea târcoale mult timp locului, însã fãrã succes.
Au primit în schimb indicaþia de a ajunge la Cabana Trei
Brazi folosind o scurtãturã, variantã ce s-a dovedit a fi
extrem de periculoasã. A meritat însã efortul pentru cã ºi
la Trei Brazi ºi alãturi, la Cabana Secuilor, pajiºtile ºi
imaginile erau de poveste .

ªi-au cheltuit aici ultimii bani pe cîte o porþie de fasole
simplã, cãci de ciolan deja nu mai putea fi vorba .

Au revenit apoi în Predeal ºi au luat trenul spre Sinaia
pãstrând aceeaºi atitudine de totalã nepãsare faþã de
”biletul de cãlãtorie”.

În Sinaia au mai dormit o noapte în curtea domniºoarei
Popescu din strada Moroeni, nr 22, plecând spre casã în
zorii zilei urmãtoare.

Pe drumul de întoarcere, bicicletele au început sã
cedeze una câte una, astfel încât ajunseserã sã meargã
”pe geantã”. Rãmaºi fãrã bani, nici ajutor nu au putut afla
prin ”service-uri”, aºa cã mare noroc au avut cu un
tractorist ce moþãia lângã un tractor pe marginea drumului.
Acesta, cu ºmilgher, cu petice din cauciuc, cu pernandez
ºi pompã, le-a reparat cât de cât bicicletele, putând astfel
sã ajungã la Câmpina, în casa bunului lor prieten Paul
Matei, care i-a primit cu braþele deschise, oferindu-le ºi
un prânz pe mãsurã.

În seara aceleiaºi zile au trecut fãrã sã se opreascã pe
lângã Ploieºtiori, la ”Km 6”, grãbindu-se spre Urziceni.

La Urziceni au ajuns dupã ora 10 seara, însã la Cofetãria
Trandafirul  nu-i aºtepta nimeni, cãci mijloace de
comunicare pe acea vreme nu erau.

Abia a doua zi, exact de Sfântã Mãrie, s-au întâlnit cu
toþii ºi, în frunte cu nea Mircea Tabarcea, au desfãcut
sticla de cognac ”Mioriþa” promisã de tanti Cuþa ºi Marieta.

La toþi care intrau, povestea lor începea invariabil cu:
- Bãi fraþilor, ne-a fost o foame ºi o sete de nu se poate!...

N-a existat pom ºi la dus ºi la întors în care sã nu ne vezi
atârnaþi ºi n-a existat fântânã în drum din care sã nu bem
apã însetaþi!... Dar a meritat!...

Parcã mai tari ca oricând ºi cu credinþa cã pot, de acum,
”rãsturna ºi munþii”, tinerii noºtri au reconstituit echipa de
fotbal ºi s-au întrecut iarãºi cu ”Unirea Urziceni ”. De aceastã
datã rezultatul le-a dat aripi, cãci au reuºit sã învingã cu
incredibilul scor de 6-4. Impresionat, domnul Andrei
Constantin, antrenorul Unirii Urziceni, a cooptat în echipa
mare a oraºului pe Stelicã Bizdrigheanu, George Ionescu
(Necu ) ºi pe Bebe Antonescu Pompeius ( ªveik ).

...Întrebaþi acum, dupã 47 de ani, ce a însemnat pentru
ei aceastã drumeþie, mi-au rãspuns cu cele mai frumoase
cuvinte din vocabularul limbii române: încredere în sine,
libertate, trãirea clipei, aripa de înger, entuziasm, bãrbãþie,
vis împlinit, aventurã ºi, toate la un loc, vorba bãtrînului
dar veºnic tânãrului nostru Caragiale, “ale tinereþii valuri ” !

Zilele acelea fierbinþi de august sunt clipe unice în
amintirea lor, mãrturie stând ºi faptul cã, dupã zeci de
ani, ei ”cei cinci cu spartachiada”, cum li se mai zicea în
oraº, au refãcut, pe rând, traseul.

Pe bravul Stelicã Bizdrigheanu, domesticit  de ani, l-
am revãzut, în august 2014, frigând în curtea casei sale
ardei capia pentru conserve, încercând cu mâini
tremurânde sã-i cureþe cît mai bine. Îmi arãtã   plângând
o fotografie din august 2012, în care, cu respect ºi atenþie,
privea  plãcuþa de la Piatra Arsã cu numele sportivilor,
atunci cuprinzând 5-6 nume, acum un perete întreg nefiind
încãpãtor.

Pe junele ºi isteþul Mihai Bizdrigheanu l-am întâlnit, tot
atunci, în faþa casei sale. Se rezema într-un baston ºi
purta pe cap o pãlãrie de pai cu boruri largi de sub care
mã fixau doi ochi mari, ageri:

- Hei, Lili, îmi zise el, dupã o lungã tãcere, doi dintre noi
s-au dus, pentru Costicã ”Vânã ” ºi pentru George ”Necu”
aripile s-au frânt prea repede, dar ºi-au împlinit un vis.
Visele care se împlinesc sunt rare, mai rare decât
nestematele, ele sunt ” vise de patrimoniu ”!

(continuare în numãrul viitor)

Marian HOTCA

cronomorfism
din streaºinã plouã cu sânge acrit,
noaptea îºi desface rãnile grele
în largul cerului
sã intre în ele plânsul de piatrã
ºi puroiul pãmântului -
germinator al morþii

atât de strãin ºi-atât de pribeag
timpul mi s-a topit între degete
zidindu-mi sub cãlcâie
lipsit de speranþã -
vise, amintiri ºi suferinþe

Psalm culinar
Iubita mea pierdutã în cãmarã,
Printre clondire ºi tãvi de chihlimbar,
Tu meditezi pentru a mia oarã...
Alãturi de o ceapã ºi ienibahar.

La rugãciunea ta gospodãreascã
Zacusca-þi naºte mirul în borcane
Cãci vorba ta e-atât de îngereascã
Precum o sfântã lipitã-ntre icoane.

Iisus se-aratã în chip de pãstârnac,
Blajin cu ochii de þãrânã plini,
Pios zãreºte ºi lung un cozonac
Dar nu-l îmbucã, te lasã sã suspini.

Suspinul sfânt ca un rântaº în ciorbã
Þi-l laºi sã zboare cu aripi de mãrar,
Mãnânc puþin ºi-apoi îi zic º-o vorbã
Eºti sacrã între oale, boreasã ce ai har!
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Carmen  Tãnase

de nenumãrate ori
orice încercare de a ieºi din singurãtate
a eºuat lamentabil
degeaba rãsucesc de nenumãrate ori
 cheile ruginite ale minþii
toate notele se împrãºtie cu þipete
ca pãsãrile de pe firele de înaltã tensiune
deghizate în portative

caut o gamã sã-mi acordez inima
sã nu mãrºãluiascã bezmeticã
dintr-o absenþã într-alta
ca o procesiune de emoþii desfrunzite
într-un poem beat de mirosul crud al adevãrului

acum când mã bântuie un fel de melancolie
mi s-a descarnat plânsul
îmi vine sã-mi strig zilele
sã le rãsucesc pe degete
pânã când singurãtatea
 va aluneca pe marea mânecii…

puþin câte puþin
nimic din ce ating nu te cunoaºte
timpul þi-a estompat culorile
gândurile nu îþi mai stau pe acasã
cauþi un loc de odihnã
printre bãtãile inimii
ce nu-þi mai simte apãsarea
în tine ai înghesuit iluzii
promisiuni
din care sã-þi constuieºti un regat
doar dragostea n-a încãput
aºteaptã sã îi pun iar perfuzii

te dizolvi puþin câte puþin
ca zahãrul din cafeaua asta în care
respiraþia lipeºte caimacul de pereþii cãnii
aºtepþi cãldura lichidului
sã urce prin palme pânã la tine

calculez din ce în ce mai rar distanþa dintre
umbra ta ºi vocea mea
vezi tu
prin oraº umblã zvonuri
cum þi se citeºte soarta pe faþã.

spaþiul dintre pereþi
stau pe pat ºi nu mã gândesc la nimic
cojesc tavanul cu privirea
curând întunericul va umple spaþiul dintre pereþi
gata sã se chirceascã dupã lucrurile din camerã

nu mã gîndesc la nimic altceva
 locul precis din memorie
unde mi-am depozitat toate întrebãrile
a rãmas gol
acum îmi dau seama cã aerul
a trecut dincolo de tavan
sângele începe sã se dezbrace de mine
numai liniºtea o mai pot ascunde în pumni

mã ridic ºi fug
þãcãnitul tocurilor a ajuns înaintea mea
la ieºirea din scarã

tãcerea ne separã aerul
am ajuns prea târziu
atât de târziu încât nu-þi mai disting nici umbra
caut urme de paºi
ceva care sã mã asigure cã mi-ai trecut prin viaþã
eºti cel care-mi locuieºte amintirile

tãcerea ne þine la distanþã ne separã aerul
pe care oricum nu-l mai respirãm
îngroºat de atâtea promisiuni
din el mi-am croit o cãmaºã de forþã
sã-mi îmbrac plânsul
care tinde sã se lipeascã de tine
prea târziu am ajuns
ºi uite ce departe a rãmas lumea
în care amândoi decapitam singurãtatea
 murind subit sub privirile noastre
lipsite de orice remuºcare
eheeei!  lumea asta era o pânzã de paianjen
 fericirea a þesut-o de jur- împejurul nostru
mergeam în vârful picioarelor
sã nu trezim realitatea prin care orbecãi
de la care nu mai aºtepþi nimic

în fiecare noapte
 cineva se strecoarã în camera mea
cearceafurile îi pãstreazã mirosul

nu-l vãd/ nu-l aud/ simt doar cum
îmi bãtãtoreºte trupul cu privirea
cum se dizolvã în sânge
trece pe furiº în emisfere
se opreºte direct în gânduri
scrijelind pe toþi pereþii
ceea ce mulþi doar vise.

LOREDANA STAN

Transparenþã
Timiditatea era singura ei hainã
ªi roºul obrajilor singurul semn al existenþei sale.
Gândurile o istoveau ºi îi cãdeau adesea în braþele
Neputincioase ºi frânte.
Din frunte îi curgeau pe bancã literele minþii una câte una.
Se vedeau prea multe cratime, virgule ºi oftaturi.
Se murdãrise încãperea de atâtea sentimente

neînþelese ale fetei.
Tãcerea ei devenise studiu de caz.
Particulele fiinþei sale pãrãsiserã mica încãpere cu un

singur afiº ponosit,
Dar toþi respiram în ritmul absenþei sale.

Toate-s bune...
Atâta dulceaþã se varsã pe chipuri
Iar mãºtile comediei umane joacã azi doar bucuria.
Bãrbaþii au plecat din toate dramele ºi paharele
ªi împletesc iþe lungi pentru rãzboaiele altora.
La noi toate-s bune când plouã.
Îi laºi pe alþii sã plângã pentru tine.
De ce atâta deranj personal pentru un asediu general?

MOLIENDO CAFE
Trezeºte-mã când toate râºniþele din lume
 îºi vor fi terminat de mãcinat cafeaua
ºi când bãrbaþii se vor fi sãturat de aºteptat la mese…

partenere de tangou.
Când rodiile însângerate vor fi înlocuit merele pãcãtoase,
Când vor fi încetat vaietele clasice ale chitarelor.
Trezeºte-mã ºi du-mã în somn iar
Cãci nimeni nu mai are chef sã priveascã atâtea luni
câte au apãrut de când romantismul e pandemic.
Confesiunile se întind pe trotuare ca niºte femei pe care

nu le vrea nimeni,
prea mulþi salvatori vând elixire mortale,
prea multe fecioare poartã voaluri cernite.

Pescãruºii iubirii noastre
Pescãruºii iubirii noastre þipã de foame,
Zboarã spre vãzduhul despãrþirii noastre.
Fãrã apã ºi fãrã nisip,
Fãrã castele construite în jurul cuvintelor noastre,
Iubirea noastrã moare de neputinþã.
Ne-am mutat amândoi în singurãtate
ªi aºteptãm sã se topeascã la soare iluziile.
Bem picãturi de antidot solidificat în amintiri cu îngeri,
Ne ajutãm de cârje sã ascultãm cântecele

sentimentelor noastre.
Pescãruºii iubirii noastre þipã de frig.
S-a lãsat întunericul peste marea nepãsãrii universale.

Odã pentru suflete blonde
Un chip blond mã priveºte
cât pentru toate notele de 10 luate cândva,
într-o varã în care  soarele îi albise zilele.
E trist pentru cã vara s-a dus,
iar notele din portativ nu mai au decât valoare

sentimentalã.
E furtunos, e nostalgic ºi emoticoanele de tristeþe îi

invadeazã existenþa.
Nu mai priveºte decât înainte, cãci imaginea fericirii e

doar în spatele ochilor.
E blând ca o dulcinee plecatã la plimbare cu mârþoaga

lui Don Quijote.
E atât de blond încât nici soarele nu mai are chef sã

aparã în cãmãruþa ruptã dintr-o amintire cu suflete arse
de soare ºi ploi.

ªi aºteptãm împreunã o primãvarã memorabilã ca
toate verile.

Strigãtul lumii
Trãim tot timpul între douã repere existenþiale: binele ºi rãul.
Atât binele cât ºi rãul se manifestã prin gânduri, vorbe,

dar mai ales prin fapte.
Binele ºi rãul sunt relative ºi subiective. Ambele se

raporteazã la fiecare individ, la grupuri de indivizi ori la noi
toþi. Cãci ce este bine pentru unii, poate fi rãu pentru ceilalþi.
Dar rãul cel mai rãu este cel îndreptat împotriva tuturor.

Cu toate mijloacele moderne de monitorizare,
comunicaþii, de informare publicã, nu putem ºti tot binele
ºi tot rãul ce se petrec în lume.

Prin gânduri, vorbe ºi mai ales fapte se curmã destine,
de multe ori chiar vieþi.

De regulã, nu ºtim. Alteori ºtim, rãmânem însã
indiferenþi. Abia când fapte de acest fel ne afecteazã pe
fiecare, ne întrebãm miraþi: DE CE?

Ar trebui ca ori de câte ori aflãm despre cele mai grave
rãutãþi sã întrebãm: DE CE?

De ce se întâmplã toate acestea? Oare ce este încã defect
în fiinþa omeneascã? Cine tot umblã în ea, determinând-o sã
facã atâta rãu? Aceastã întrebare “DE CE?” ar trebui sã fie
mereu pe buzele tuturor, atunci când se petrec atrocitãþi, acte
de terorism, masacre, distrugeri în masã, agresiuni,
experimente periculoase, manifestãri rasiste ºi segregãri,
atacuri nesãbuite împotriva mediului înconjurãtor, exploatarea
iraþionalã a naturii ºi multe alte nelegiuiri.

Întrebarea “DE CE?” ar trebui sã fie un “strigãt al lumii”,
o dovadã a faptului cã nu suntem indiferenþi la ceea ce
se întâmplã grav cu noi ºi cu planeta pe care ºi cu care
convieþuim, un strigãt care sã ne trezeascã la realitate,
pe noi toþi. ªi totuºi, facem încã prea puþin ca sã
împiedicãm asemenea porniri malefice. Încã nu ne-am
hotãrât sã începem adevãrata luptã împotriva rãului?

De ce?
g. alex
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”
Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (X)

(continuare din numãrul trecut)

(Din carneþelul fãrã coperþi)
*

Caravia explicã apropos de „palma din gara Alba Iulia”:
Asta nu-i nimic. Aºa se-ntîmplã-n rãzboi. ªi englezii ºi
germanii ºi francezii... toþi soldaþii din lume fac prostii... ai în
vedere ºi pe acel  (...) roman, pe bruta care l-a strãpuns cu
paloºul pe Arhimede...

*
Voinþa ca formã a agresiunii.
Asimetria vieþii, stînga ºi dreapta. Legea de formare a

cristalelor.
*

Obsesia înmulþirii þiganilor neproductivi. Dimisianu – la
Pescãruº – orchestra de (þigani) lãutari prezentîndu-ºi
repertoriul pentru nuntã. Acela cu cavalul – care fuma între
timp (suflînd restul de fum prin caval).

*
Asimetria din fizicã corespunde asimetriei din biologie.

*
Scrisul derivã din lene.

*
Air France – Aeroflot – Farmacia nr. 4. Unic – Alimentara – În colþ

Vaticanul, cafeneaua de zi desfiinþatã din cauza tinerilor care
zãceau la mese cu paiul în gurã... „paraziþii” sociali.

*
Observaþi  cum vorba rãspundere s-a degradat  (cu timpul)

din cauza abuzurilor de gestiune pe care le sãvârºirã mai toþi
responsabilii.

*
Cum la ei totul e mic, ºi grandoarea lor este micã.  (Karin)

*
Agresivitatea – laturã dominantã a omului neevoluat.

*
„mãduva  veselã”

*
...sã-l cunoºti pe domnul care în ultimul timp are grijã de

mine... (în loc de vulgarul „m-am încurcat cu unul”). Stilul unei
prude  (Irina Petrescu). (Irina Petrescu, 1941-2013,  actriþã de
teatru ºi film – n.n. A.B.)

*
„E un þigan borît, dã-l încolo, e fãcut, vãrsat pe gurã !” (?)

*
Sãrutul indicator  (la teoria lui Iuda – Cina)

*
Conºtiinþa de infractor

*
„Virtutea trãdãrilor superioare” (Le Nouvel Observateur 13-

19 oct. 1975)
*

Cenaclul „Amfiteatru” 28 oct. 1975 Adolescenþii sunt triºti.
Maturii nu sînt decât amãrîþi. (Maturii nu pot fi decât amãrîþi)...

*
Numai sãracii mãnîncã mult. (Apropos de marii capitaliºti

care sunt vegetarieni ºi abstinenþi)
*

Vera Ilkievici  întîlnitã pe „Rozelor” într-un taior de toamnã
impecabil: castanã cãzutã pe asfalt...

*
Evreii care vãd (au vãzut în experienþa lor) mai  mult relaþiile

dintre lucruri, decât lucrurile – (mai mult relaþia decât esenþa)
*

Ideea întunericului incandescent
*

Ancheta episcopului Jacques Fournier de Palmiers (secolul
XIV) Catherismul – sectã religioasã, are ca reguli: „Pentru cã
totul este interzis, nimic nu-i oprit” (...) Paradoxurile unei secte
care luptã contra moralei curente.

*
Foarte umil (ã) cu cei din clasa de jos, impertinent cu cei de

sus
*

Sorin: Îngerul rãzbunãrii (are platfus )
*

O mamã în parc spre bãiatul ei: - Gil, te pocnesc !
*

Teodor  Un sugar monstruos hrãnit de  defectele unei femei
abuzive

*
Fata  (de la Combinatul Scînteia – în lift) în doliu, toatã în

negru, dar în  minijup – ciorapii negrii de mãtase bluzã neagrã
dantelã – minijup (în doliu) – cernitã (17 ani) O trecere fugarã

*
Mircea Sîntimbreanu – un Guliver care poartã ghinion. Tipi

înalþi cu voci dogite care se uitã în creºtetul tãu – o senzaþie
cã nu-i de aceeaºi specie cu tine...

*
Ana Pauker  îndrãgostitã de Bîzu Cantacuzino ºi Regele

Mihai – atracþia unei bãtrâne comuniste spre bãrbaþii frumoºi,
impunãtori, de viþã aristocraticã. Taior negru închis, la trei
nasturi (taieur) Taior îmbrãcat, în mod vizibil, direct pe pielea
albã, puhavã, de femeie voluptoasã – (fãrã bluzã dedesupt)
– taieur închis însã pânã la gît, sub bãrbie

*
Imaginaþia: Focul Gheenei (...) înfãþiºat de creºtini – nimic

pe lîngã o imaginaþie traumatizatã
*

A gîndi înseamnã a simplifica
*

Vãicãrealã agresivã...
*

Important: Garderobierul ºchiop de la Capºa, care spune:
(care se laudã) Pe mulþi am îmbrãcat ºi dezbrãcat... (Vezi
Sorin Arghir...)

*
- Domnule, eu constat de la o vreme cã devin masochist,

am tendinþa – nu ºtiu de ce – de a mã ataca ºi ponegri singur,
pe mine, - de aceea, ca o metodã de dezvãþ, atac sistematic
pe alþii. Eram un om prea bun ºi prea blînd. Agresiunea mea
faþã de ceilalþi este un exerciþiu spiritual, ºi igienic contra
masochismului care mã ameninþã.

*
Puterea corupe...

*
Tremurînd de ambiþie... Un copil care tremurã de ambiþie

(cã n-a ºtiut  destul la lecþie...)
*

- Înþeleg sã fii fals cînd n-ai încotro.  Dar sã cauþi falsul cu
lumînarea (în conversaþii, sã dai telefoane la amici, sã
pãlãvrãgeºti aiurea...)

*
Chopin: Îmi place azi Chopin pentru cã reprezintã expresia

muzicalã a ceva ce nu mai existã în lume de mult (Eroism,
romantism, puritate).

*
Karin: Magazinele de fierãrie – plãcerea de a le colinda în

dupã amiezi aglomerate, cu lume febrilã, în cãutarea unor
lucruri folositoare casei... nimicuri

*
Unei doamne cãreia  îi plac Fierãriile (magazinele de

fierãrie), le cutreierã fascinatã, neînþelegînd utilitatea tuturor
obiectelor expuse, dar admirîndu-le pentru forþa lor umanã
(utilã)

*
Administratorul oltean (ºi contabil) Fãlculete

*
Marxismul este o treabã prea subtilã ca sã fie lãsatã (de

aici înainte) pe mîna comuniºtilor (un tip paradoxal)
*

Mecanismul de protecþie (în cazul unei decepþii sau al unui
pericol) Alle ist hin – totul s-a dus. Das ist eine
Scheissekompanie – o companie de cãcãnari, curãþitori de
latrine... (formulã a dispreþului)

*
Diferenþa dintre aparenþã ºi biografia realã (Cazul

Caravia...)
*

1. Pornit de la imaginea unui erou trãdãtor. I-am dat o
înfãþiºare acceptabilã ºi numele unui tip briant (Titus) Cabala
numelui Formula magicã a cuvântului Numele personajului

T (Titus) (De la Titus Popovici, scriitor, prieten cu autorul –
n.n. A.B.) - Erou negativ pe care încerc sã-l amendez moral.
C1 (Caravia, nume ales întîmplãtor). C2 – Caravia de la
reciclare, coincidenþã de nume. Tip inteligent, luminos. Mã
felicit cã numele iniþial a gãsit un om în carne ºi oase atît de
reuºit. Pãstrez numele de Caravia. Dar... Apare biografia realã
a lui Caravia de la reciclare. Tip torþionar. ªi iatã-mã întors în
mod fatal la tipul iniþial T. Pe care încercasem sã-l amendez
moral...(...) meu m-a forþat sã reîntâlnesc personajul real ºi
odios de la care am pornit. L-am cunoscut de douã ori: prin
scris, ce-am creat din el. L-am cunoscut sub un nume
(Caravia) pe care l-am crezut briant ºi bun ºi biografia realã
a lui Caravia m-a  readus la personajul iniþial care pãrea
mascat, acesta suprapunîndu-se celui de al doilea. C /
Caravia) a devenit  (T) C=T iatã ecuaþia Ecuaþia T. C1C2C3.
Stranie – magia numelui T (Titus) C1 Caravia pe care nu-l
cunoscusem, numele auzit în copilãrie C2 O. Caravia,
profesorul de la reciclare (coincidenþã de nume) tipul
inteligent, luminos. C3 P. Caravia dezvãluit – torþionarul – T
deci se identificã cu C3 dupã acest ocol al fatalitãþii.

*
La Scor. (Scorniceºti,  localitatea unde s-a nãscut liderul

comunist Nicolae Ceauºescu – n.n. A.B.) (I.Horea)  (Ion
Horea, n.1929, poet, redactor la revista România literarã,
coleg cu autorul – n.n. A.B.) Tipi parveniþi care se þin numai
de folclor ºi care tocmesc zileri, þãrani sãraci din Apuseni ºi
Maramureº, ca sã le lucreze pãmîntul. Cei din Scor. trãiesc
într-o veºnicã sãrbãtoare, în euforia lor folcloricã... (turnee în
strãinãtate, conferinþe, discuri, filme, sociologi, poeþi care le
cîntã programele etc.) Þãranii sãraci sunt adãpostiþi cîte patru
în bucãtãrii, coºere, poduri, cãmãruþele de alimente în care
stãpînii îºi þin de obicei alimentele iarna – când e frig, le pun
înãuntru un godin nr.5... acolo stau ºi ºuncile ce atîrnã
deasupra lor, prinse în o grindã, ºunci numãrate, de care ei
n-au voie sã se atingã...

(continuare în numãrul viitor)

Petre Ioan CREÞU

Bestiar - apocalipsa
de sâmbãtã

“Afarã câinii ºi vrãjitorii ºi desfrânaþii ºi

ucigaºii ºi închinãtorii de idoli ºi toþi cei

ce lucreazã ºi iubesc minciuna!”

din neguri cumplite vin neamurile

calcã pânã la sânge dincolo de vintre

cetatea cea mare cetatea sfântã

se aude trosnind oasele strãzilor

sub bocancii grei de fier

ºi focul ne cuprinde ºi ochiul s-a stins

în tâmplã bate cornul fiarei

ºi peste toate plouã cu sânge încins

cu pietre ºi blesteme

am vãzut cum din mare deodatã

s-a ridicat fiara cu zece coarne

în care erau înfipte zece capete de împãraþi

pe fruntea lor sta scris cu foc nume de hulã

din cer s-a arãtat o femeie gata sã nascã

avea trupul înfãºurat cu soarele

la picioare îi stãtea luna ºi s-a fãcut întuneric pânã când

pânã când am vãzut

un înger pogorându-se din cer

cu faþa ca soarele strãlucind

cu ochii de gheaþã arzândã

cu picioarele douã coloane de foc

de la pãmânt pânã în strãfundul cerului

iar deasupra lui se înãlþa falnic curcubeul

curcubeul cum nu s-a mai pomenit

Alege Lumina! îmi zice

mie îmi era beznã în jur ºi frig în oase
în minte întuneric, nepãtrunsul
candela de veghe s-a stins
iar printre stâlpii arºi printre uluci
doar scrum ºi fum nestins
ºi ceaþã în vãzduh
ºi se aude în mine cântecul zorilor
cântecul acela proscris
din cartea mare a morþilor
ºi frigul din plâns
ºi peste pleoape e ger
ºi printre ierburi fii morþii
cosaºii secerã în cer

- un cuptor de pâine, unul de mãlai /dalbul pribeag

câmpia a fugit cu mine în munte
sã mã mântuie
cumva a disperare
sunt fiul tãu, îi zic cu încrâncenare
câmpia mea din suflet
bisericã de fier ºi cruce

- sunt zeul om cel plãmãdit /din praf de stele ºi sudoare

Dumnezeu mi-a vorbit
ºi pãmântul s-a luminat de atâta slavã
fiul meu, pânã la pomul vieþii
e drum greu primejdii lungi se-aratã
fã-te rob vidrei ºi lupului
cã îþi este din vremuri frate
ºi vei rãzbate
numai cu ei vei putea deschide
porþile lãuntrice pecetluite
de vei atinge apa cea mare
pe vidrã fã-o sorã
ea ºtie seama vadurilor ºi te va trece apa
de vei ajunge la codrul cel mare
pe lupul alb tu cheamã-l cã îþi e frate
ºtie seama potecilor ºi te va scoate

tu eºti pruncul de luminã din mintea mea
tu eºti pruncul de iubire din inima mea
eºti chipul ºi asemãnarea mea
eu sunt în tine,
te încrede în mine ºi du-te!
ºi m-am dus

- “ªi-acolo la vale /Este o casã mare /Cu fereºti la soare”

a mai trecut o zi ºi vine duminicã, ziua a ºaptea
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Într-o varã, într-o searã (II)
(urmare din numãrul trecut)
În acea searã Toma Doagã nu a fost singurul  ce credea cã

morþii se pot întoarce printre vii pentru a se rãzbuna pentru
cine ºtie ce pricinã. Acelaºi lucru ºi-l închipuise ºi Vasile
Vânãtoru prietenul sãu apropiat. ªtia niºte lucruri nebãnuite
de rãposat dar care nu-i erau strãine lui ºi nici nevestei lui
Lisandru... Ba mai aflase ºi satul, numai Lisandru nu, cu toate
cã aceste lucruri au început cu multã vreme înainte de a
închide ochii pentru totdeauna.

Aºa cã Vasile Vânãtoru fugea mâncând pãmântul împreunã
cu alþi vreo douãzeci de inºi, îndreptându-se cãtre
porumbiºtea de la marginea satului. Lisandru vãzându-i cã
fug ºi neºtiind de ce anume, o luã ºi el la goanã înspãimântat,
cãutând sã-i ajungã din urmã sã nu se simtã prea singur.
Oricum alãturi de ei i-ar mai fi scãzut frica ce-l cuprindea din
ce în ce mai mult. El fugea dupã ei, ei fugeau de el nedându-
i prilej sã se apropie prea mult. O tãiarã tot într-o goanã prin
porumbul înalt, foºnitor apoi de-a lungul cãii ferate, cotirã pe
lângã o lizierã de salcâmi ºi fãcând un ocol larg prin niºte vii
se întoarserã în sat, gâfâind ca niºte locomotive hodorogite,
abia trãgându-ºi sufletul, lãsându-l pe Lisandru cu vreo ºapte
sute de paºi în urmã. S-au oprit în cele din urmã tot în dreptul
cârciumii unde mai avurã curajul sã se întoarcã vreo câþiva.

Ceilalþi au fugit spre casele lor ºi s-au zãvorât în ele
încercând sã adoarmã cu vreo bâtã  sau vreun topor mai la
îndemânã spre spaima ºi mirarea nevestelor. Vecinul mortului,
Ticã al lui Tudosie se duse glonþ spre bucãtãria unde dormea
nevastã-sa Marghioliþa ºi bãtu în uºã scurt cu fundul sticlei cu
rachiu de care nu se putuse despãrþi nici în clipele de spaimã.
Femeia coborî din pat ºi se duse sã-i deschidã bãrbatului,
privind în jos aºteptându-se sã-l vadã ca întotdeauna intrând
în patru labe duhnind a rachiu ºi mahorcã... Se aplecã ºi mai
mult dar nu vãzu nimic ºi gândindu-se cã i s-a pãrut doar cã
aude bãtãi în uºã se pregãti sã-nchidã uºa la loc dar când îºi
aruncã privirea în sus îl zãri spre marea ei mirare pe bãrbat
stând în picioare drept, fãrã mãcar sã se clatine ºi se numãrã
ºi ea printre cei ce socoteau cã în seara aceasta se petrec
lucruri neobiºnuite.

Între timp oamenii adunaþi în faþa cârciumii îºi amintirã cã
românul are ºapte inimi ºi toate de leu ºi mai prinserã curaj.
Începurã sã facã tot felul de presupuneri, unii pomeneau
chiar de strigoi ºi alte ciudãþenii de soiul ãsta... Se înnoptase,
era o searã seninã de varã, o noapte netulburatã decât de
þârâitul greierilor ºi fâlfâitul aripilor pãsãrilor nocturne printre
plopii înalþi, foºnitori. O lunã darnicã surâdea din înãlþimile
tãriei ºi câmpia atât de cenuºie ºi mohorâtã în timpul zilei se
întindea leneºã, cu satele, salcâmii ºi holdele ei parcã toate
muiate în argint. Departe în cabinã, acarul fluiera ca sã nu-l
cuprindã somnul ºi cântecul lui izvora parcã dintr-un fluier
fermecat tot de argint.

Pe uliþa cârciumii se apropia ºi ultimul venit, Lisandru...
Adunându-ºi ultimele fãrâme de curaj ce-i mai rãmãseserã
rãtãcite undeva mult mai jos de inimã, Vasile Vânãtoru se
îndreptã spre Lisandru ºi se proþãpi oarecum ºovãind în faþa
lui. Cei care le-au privit chipurile în clipa aceea puteau sã
jure cã faþa vânãtorului era cea care aducea ºi mai mult cu a
unui om venit de pe lumea cealaltã.

- Sã trãieºti Lisandre, îngãimã Vânãtoru strãduindu-se sã
parã cât mai stãpân pe simþurile sale ºi-ºi dãdu seama cã
vrusese sã-i spunã cu totul altceva, dar îi ieºiserã din gurã
tocmai aceste cuvinte atât de nepotrivite pentru un om mort
de atâta vreme.

Lisandru îi rãspunse cu acelaºi salut ºi-l bãtu pe umeri
prieteneºte ºi Vânãtoru simþi prin subþirimea cãmãºii cã mâna
acestuia este adevãratã ºi nu-i deloc rece cum ar fi trebuit sã
fie mâinile strigoilor.

- Oare de ce dracu fugeai mã aºa, cã eu nici acum nu
reuºesc sã mã dumiresc ce vã apucase de fugeaþi de mama
focului, în toiul nopþii pe câmpuri ca niºte nebuni? Mai cã m-
aþi fãcut ºi pe mine sã mã sperii de sperietura voastrã, cã nici
acum nu mi-a trecut.

Între timp curajul vânãtorului mai crescuse puþin ajungându-
i pânã mai sus de genunchi ºi-l încercã un sentiment de
plãcere cã cel puþin picioarele nu-i mai tremurau.

Neºtiind ce sã-i rãspundã se uitã cu ochi rugãtori în jur,
poate poate îi va veni cineva în ajutor ºi va da în locul lui un
rãspuns ca lumea... Dar toþi tãceau ca niºte adevãraþi înþelepþi
ºi aºa tãcând intrarã înapoi în cârciuma devastatã parcã, ºi
dupã ce aºezarã mesele la locuri se aºezarã ºi ei în jurul lor
aºteptând parcã un semnal de la cineva sã-nceapã discuþiile...
Între timp curajul vânãtorului, stimulat de primul pãhãrel de
ºliboviþã purtat la gurã cu mâini tremurãtoare ºi bãut pe
nerãsuflate începu sã creascã ajungându-i pe undeva prin
dreptul ºezutului cu atâta putere încât Vânãtoru abia acum îºi
dãdu seama cã era sã pãþeascã o ruºinã de pominã...

Noroc cã dupã al doilea pahar curajul se urcã ºi mai sus
ajungând pânã în apropierea inimii pe care-i fu cam greu s-

o gãseascã ºi s-o recunoascã, cã se fãcuse sãraca mult mai
micã decât un purice ºi îngheþase în aºa hal încât curajului îi
era fricã s-o atingã de fricã sã nu se spargã de îngheþatã ce
era cu toate cã ne aflam încã în plinã varã.

I-a trebuit curajului mult timp, multã grijã ºi rãbdare s-o
facã sã-ºi revinã, dar dupã al treilea pahar bãut pe tãcute ºi
nerãsuflate curajul gãsi momentul potrivit sã se arunce cu
toatã puterea în adâncul acestei inimi ce se umflã dintrodatã
ca un balon de cauciuc ºi începu sã batã cu o energie
deosebitã, gata gata sã spargã pieptul viteazului vânãtor.

- Tot nu mi-aþi spus de ce fugeaþi ca nebunii, mãi Vasile, zi-
mi ºi mie cã stau ca pe ghimpi de nerãbdare sã aflu de ce...

- Mai aºteptã ºi tu puþin, ho sã-mi trag sufletul, rãspunse
Vasile neºtiind cum sã înceapã... Bea întâi ºi tu o ºliboviþã,
este cã-i bunã? A adus-o Costicã tocmai de pe Argeº. Acolo
s-ar gãsi din belºug. Sã vezi cum o pãstreazã Costicã în
butoaie de stejar la rece tocmai în fundul beciului, de þi se
abureºte paharul când o torni în el. Ai mai bãut aºa ceva
pânã acum? întrebã vânãtorul cãutând sã schimbe vorba.

- Îmi place, rãspunse Lisandru ºi cãutându-se în buzunar
scoase câteva hârtii. Se duse la Costicã sã cearã ºi el o sticlã
din bãutura aceea straºnicã. Costicã privi mirat banii ºi-i spuse
fãrã sã se gândeascã prea mult:

- Banii ãºtia nu mai sunt valabili de aproape cinci ani... Uite
ãºtia sunt banii care circulã acum ºi-i fluturã pe sub nas un
teanc de hârtii roºcate cum nu mai vãzuse niciodatã. Ce, n-ai
mai vãzut aºa ceva?”

Lisandru întinse mâna ºi luând de la cârciumar o hârtie se
trase mai aproape de lampã ºi cercetã bacnota pe amândouã
pãrþile. Coroana regalã dispãruse ºi alte semne, chipuri ºi slove
erau pictate pe hârtia din faþa lui. Mai luã alta ºi alta, le cercetã
cu multã atenþie pe toate nereuºind sã se dumireascã încã...

- Lasã, nu te mai uita atâta, continuã Costicã cârciumarul,
îmi dau seama cã tu nu ai avut unde sã le vezi cã doar ai stat
vreo cinci ani ACOLO...

Lisandru auzi iar cuvântul rostit de Toma ACOLO, ACOLO
ºi iar ceva despre cei cinci ani petrecuþi nu ºtiu unde... ACOLO...

ªi pentru prima datã avu impresia cã el este altul sau dacã
este tot el atunci fãrã îndoialã cã vine din altã lume, desigur
de acolo. Visa oare sau era adevãrat cã vine de pe lumea
cealaltã... Era adevãrat, i-au confirmat-o imediat toþi cei de
faþã încercând sã-i explice care mai de care tot ce s-a întâmplat
cu el în aceastã perioadã, reluând fiecare în felul lui cu mereu
alte amãnunte o poveste visatã sau trãitã cândva de Lisandru
în locurile acestea unde i-a fost hãrãzit sã trãiascã...

ªi cum stãtea în faþa tejghelei lucioase, simþi cã o obosealã
ciudatã nemaiîncercatã vreodatã îl face sã se clatine... Se
îndreptã greoi spre masa vânãtorului ºi-ºi dãdu drumul pe
scaun, sfârºit, cuprins de un tremur lãuntric nefiresc... Toate i
se învãlmãºeau în minte, þipetele femeii ºi goana în toiul nopþii
prin porumbiºte, Toma ºi acel ACOLO, ACOLO care-l tortura
ºi înspãimânta.

Nu-ºi dãdea seama cum s-a trezit aºa ca din senin întorcându-
se acasã ca dupã o zi de muncã. Nu-ºi mai amintea nimic,
negurã deasã ºi grea îi ascundea gîndurile, amintirile, un vuiet
crescând îi nãvãlea în creier rãvãºindu-l.

Auzea ca prin vis discuþiile celor din jur, poate cã i se
adresau chiar lui ºi ochii celor din cârciumã se roteau
întrebãtor, ameþitor, în þipetele fiicei ºi ale femeii lucind apoi
tãios ºi ameninþãtor ca privirile lui Toma Doagã... Desluºi cu
mare greutate câteva vorbe rãzleþe din partea unde se afla
Vânãtoru pe care îl privea lung, fãrã sã-l vadã, vãzându-i
numai vocea lui, care nu mai semãna cu a unui prieten ci
dimpotrivã era un ºarpe asemenea celui ce þâºnise printre
dinþii lui Toma Doagã, tot cu sclipiri metalice dar parcã mai
puternic ºi mai viclean....

- ... nu aº fi crezut niciodatã cã voi mai apuca ziua sã-mi
revãd prietenul cel mai bun plecat dintre noi...ai murit ºi ai
înviat sau cine ºtie ce s-a întâmplat cu tine, mintea mea e
prea neputincioasã sã poatã înþelege ceva... continua
vânãtorul în timp ce din gurã sa apoi ºi din priviri i se furiºau
ºerpi fãþarnici, veninoºi care se înfãºurau în jurul frunþii,
gâtului, trupului lui Lisandru copleºindu-l sufocându-l într-o
horã strânsã, satanicã, halucinantã.

Lisandru cu mare greutate reuºea sã se þinã drept sprijinit
cu palmele desfãcute pe lemnul mesei sorbind pahar dupã
pahar în timp ce beþia i se amesteca greoi cu o altã beþie
strãinã, amarã.

Din ce în ce mai greu desluºea vorbele vânãtorului...
- ...suntem împreunã iar, pesemne cã pentru inimile care se

iubesc cu adevãrat nici lespedea mormântului nu-i îndeajuns
de grea... aº fi jurat atunci... ce spaimã am tras.... nevastã-ta
þipând.... sã vii tu din mormânt, auzi...”

Vorbele îi devenirã parcã puþin mai clare ºi-i purtau parcã
adevãratele gânduri:

- ... ºi totuºi, dincolo de bucuria revederii mã gândesc cã ai
fãcut un lucru nepotrivit... nepotrivit... unde-ai vãzut tu oameni

care o datã plecaþi din lumea celor vii sã li se nãzare nu ºtiu
ce ºi sã se întoarcã de pe lumea cealaltã? La urma urmei nu
se cuvine sã faci asemenea lucruri.

Numai unul singur a înviat ºi acela este Mântuitorul nostru
Iisus Hristos... Tu cine te crezi? Te cunoaºtem de-atâta timp ºi
ne dãm destul de bine seama cã fãrã a fi fost un nelegiuit n-
ai fãcut totuºi nimic ca sã te credem sfânt... ºi acum te-apuci
sã te scoli din lumea celor drepþi de parcã-ai fi ºi tu vreun
Hristos. Te pomeneºti cã trebuie sã-þi facem ºi vreun loc în
calendar, sã înãlþãm biserici cu numele tãu ºi-n fiecare an sã
te sãrbãtorim, cântându-þi ºi þie: “Lisandru-a înviat din morþi
cu moartea pre moarte cãlcând”. Te pomeneºti cã trebuie sã
facem un fel de cruce cu cinci braþe ºi la fiecare închinãciune
sã rostim numele Tatãlui, al Fiului, al lui Lisandru ºi-al
Sfântului Duh amin!... Asta ar fi prea de tot.... ar fi prea de tot...
ar fi prea de tot... ar fi... Cuvintele se rostogoleau dureros în
craniul închis al lui Lisandru.

”... Odatã ce-ai plecat ACOLO” continuã Vânãtoru repetând
îngrozitorul ACOLO, ACOLO, ACOLO... Vorbele continuau sã-
i cadã ºi mai grele pânã devenirã niºte lopeþi de pãmânt
aruncate de Vânãtor râzând pe sicriul în care Lisandru era
închis ºi îngropat de viu.

Nu putea sã creadã nimic din toate cele auzite pentru cã
nimic nu era de crezut... Nu, era fãrã îndoialã prada unui joc
neomenos ticluit ºi pus la cale de toþi cei de faþã în frunte cu
Vânãtoru, bineînþeles... cum adicã se poate întoarce un om
de pe lumea cealaltã ºi tocmai el sã fie acela? Nu se poate..

- Spune-mi ce se întâmplã, Vânãtorule, terminaþi cu
batjocura asta, ce-aveþi cu mine? Nu mai înþeleg nimic, nimic,
strigã disperat Lisandru izbind cu pumnul în masã cu atâta
putere încât paharele ºi sticlele sãrirã în toate direcþiile,
împroºcând în jur cu stropi de bãuturã... Spune-mi odatã
omule, nu mã mai fierbe atâta. Simt cã înnebunesc... Sau voi
aþi înnebunit cu toþii...

Cu cât creºtea nedumerirea lui Lisandru, cu atât se aprindea
în el o mânie nestãvilitã, schimbându-i vocea, pânã devenea
un strigãt furios, agresiv ºi în acelaºi timp dureros, încât în
cârciumã se fãcuse o liniºte de moarte....

Nimeni nu spãrgea tãcerea grea, apãsãtoare, toþi priveau
când la Lisandru când unul la altul, parcã neputincioºi ca în
faþa unei întrebãri deosebit de grele... În ochii fiecãruia se
înfiripa tot mai adâncã, mai greu de înlãturat  - teama – ºi
vânãtorului i se nãzãrise cã el e singurul viu ºi nu numai cel
din faþa lui ci toþi sãtenii din cârciumã au murit de mult ºi acum
au venit sã-i cearã socotealã.

Ani de-a rândul pãzise cu puºca în mânã drumul mare ca
nimeni din sat sã nu aducã sau sã scoatã ceva fãrã ºtirea
autoritãþilor... Fãcu o sforþare sã alunge gândul acesta ºi cu o
voce sugrumatã, tremurãtoare, continuã explicaþiile...

- ...tu nu-þi dai seama dar ai fost cinci ani pe lumea cealaltã,
mã Lisandre, înþelege odatã lucrul acesta ºi nu ºtiu cum ai
fãcut de te-ai întors... asta nici eu nu pot s-o-nþeleg... repeta
Vânãtoru cu o voce din ce în ce mai chinuitã, mai strãinã...
mai stinsã... Liniºtea devenea tot mai apãsãtoare când pe
uºa cârciumii nãvãli nevasta lui Lisandru, Leana...

Îºi roti ochii prin local ºi se îndreptã þintã spre masa unde
se aflau Lisandru ºi Vânãtoru... se proþãpi în faþa celor doi
privind cu un ochi la Lisandru ºi cu altul la Vânãtoru, cu
picioarele depãrtate ºi cu mâinile în ºolduri ºi scoase un oftat
prelung, o exclamaþie mai mult de dojanã ºi chiar de
ameninþare decât de necaz...

Începu sã vorbeascã repede ºi cu voce tare ºi Lisandru
auzea cu tristeþe ieºind din gura ei aceleaºi vorbe rostite cu un
ceas mai înainte de Vânãtoru ºi o bãnuialã se înfiripa în gândul
sãu din ce în ce mai chinuitoare... Privea cãtre Leana ºi cãtre
Vânãtoru ºi nu vedea decât cum gândurile Vânãtorului i se
ridicau ca niºte aburi din privire ºi pãtrundeau printre uitãturile
furiºate ale femeii fãcându-se auzite în glasul ei viclean.

  Cu ochii tulburi, Lisandru se ridicã atunci de la masã ºi
fãrã sã se mai uite în jur sau sã zicã bunã-seara pãrãsi
cârciuma, nãpãdit de gânduri amare ºi se pierdu pe uliþã în
noapte... din acea clipã n-a mai fost vãzut de nimeni
niciodatã...

În cârciumã se fãcuse tãcere ºi mai adâncã... nimeni nu se
ridicã sã-l urmeze pe Lisandru, chiar ºi cei mai curajoºi stãteau
parcã þintuiþi ºi muþi privind neputincioºi în jur, ridicând din
umeri sau scãrpinându-se în cap... Bãutura din sticle ºi pahare
a rãmas nebãutã în seara aceea...

Au trecut doi ani de la aceastã poveste adevãratã ºi nimeni
n-a mai scos un cuvânt despre ce s-a întâmplat dar,
împlinindu-se ºapte ani de la moartea lui Lisandru, Leana,
ajutatã de Vânãtoru, a întins sub nucul din spatele casei o
masã mare întru pomenirea bãrbatului... Dupã datinã, i-au
dezgropat osemintele ºi tot satul a venit sã i le vadã... erau
întradevãr rãmãºiþele pãmânteºti ale lui Lisandru ºi arãtau
asemenea tuturor morþilor dezgropaþi dupã ºapte ani.
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GHEORGHI STALEV POPOVSKI

Prima noapte
Râuri.
Luna se oglindeºte
în craniul din mâini.
Râuri tulburi, fãrã izvor.
Cãlugãriþa-ºi ascunde plânsul uscat
ºi refuzã eternitatea.
Pe câmp - armãsarul sãlbatec
îºi cautã fraþii.
Ochiul împãiejenit mi se zbate:
Cineva moare în valea fãrã culoare.

Naºterea lunii
A treia noapte când nu vii.

Urlã câinele vrãjitoarei.

Amantul tãu,
fratele tãu,
la moartea-ºi rãspunde cu moarte,
rostogolind stânci,
mãcinând prundiº,
sãpând cu scântei care topesc armura
ce-acoperã  inima stejarului tãu.

Se retrage ciclopul,
durere,
ºi-ncet te desveleºte puþin
ridicatã din morþi.

ALEXANDAR POPOVSKI

Strãluciri
În miez de noapte, strãluciri,
când alþii orbesc.

La propria-ne luminã
încetul cu-ncetul uitãm sã privim.

Pe lângã altele ºi aºa
noi semãnãm cu stelele

Dispreþ
Vrãjitoru-ºi alcãtuieºte
cleioasã scarã.

Îngrãdeºte cu ierburi.
Îngraºã cu blesteme vrãjitoreºti:
Cresc spini cu cleºti,
mãceºi cu cârlige, acacii cu þepi.

Se leagã cu funii ºi coboarã
ºi scoate piei de ºerpi
ºi ºopârle
din dinþi scorburoºi
ºi lichid
ºi veninuri

e scara mea
pe care se tãvãleºte
linia cea verde a dispreþului

PETCO DABESKI

Pragul
Poate cã gândesc cã ar fi
Cine ºtie ce fel de prag
Bucata asta de scândurã fiartã de fag.
Nu-i de mirare dacã sub ea locuieºte
ªarpele casei.
Pragul casei cu uºa
Întredeschisã pentru musafiri
ªi rãul când intrã
Surprinzãtor ºi fãrã sã-ntrebe.
Sã nu ºoptiþi nimic
Pentru cã rãul e surd la toate

Când trebuie sã-i fie milã.
Sã nu credeþi cã-l veþi opri.
ªi dacã veþi încerca
Deschideþi-vã pieptul
ªi, ca ultima piedicã, puneþi-vã
vena de la gât peste prag.

Pãrere de rãu de ienicerii
Îmi pare rãu, mult îmi pare rãu, de ieniceri
Niciodatã nu le-a tresãrit, nu le-a zburat inima
niciodatã nu li s-a strivit, nu li s-a scuturat
lacrima bãrbãteascã ascultând cântecul nevestelor
Niciodatã nu i-a-ntâmpinat o faþã de nevastã
nici îmbrãþiºare de albã mânã de nevastã
Numai mânã cu lance, sabie ºi iatagan
Niciodatã n-au spus soro, nevasto
În timp ce duceau pe drumuri trei rânduri de sclavi
De la cetate la cetate dupã ce învingeau
Cãlcând pe capul tatãlui,
Rãutãþi fãcându-le fraþilor
Mult ºi cu adevãrat îmi pare rãu de ieniceri
Pentru cã niciodatã nu le-a tremurat dreapta
Învârtind sabia prin carnea de om
Ca o tãiere a rãdãcinilor
ªi cã nu s-a gãsit într-un secol un sfinx
Cu voce lãuntricã sau voce din cer care sã-i întrebe
Dacã pot sã rezolve enigma naºterii lor.

 Sau sã moarã…

VASILE DIMESKI

Simt cum se deschide cerul

Prin fereastra deschisã
simt
cum se sparge cerul

Lebedele plutesc neliniºtite
ºi într-o clipã
se vor ascunde
în trestii
lasând o urmã - iluzie
pe care în adâncuri
valul o va trimite
tãcut

Mai târziu
în cvadratura cercului
va începe sã plouã

Cenuºã-mpietritã

Spargem carapacea Timpului
prin multele imperii vechi
neobosiþi
sãpãm
ºi ne strecurãm
Pãmântul tot mai adânc
le ascunde
secretele
Cenuºã-mpietritã
numai cenuºã împietritã
întrezãreºti în Istorie

RADOVAN P. ÞVETCOVSKI

Cuvântul ºi sufletul

‘Nainte ca sã se scrie poezia
Aud cuvântul,
Îi aud sunetul,
Îi primesc glasul
ªi împreunã cântãm
Eu ºi visul.
Când scriu poezia
Ca-n caietul cu cinci linii
Îi aºez sufletul

ªi fãrã de mine sã fie citite
Visul ºi gândul.

Cam aºa e viaþa
Lui Mafria ºi Bojo

Le rãsfoiesc fotografiile
E ca ºi când le zgârii pe inimã.
Multe lucruri le-am dat uitãrii.

ªi se perindã evenimente fel de fel –
De bucurie, de jale.
ªi-ntr-un pas ciudat
Perind spaþiul,
Oprindu-mã oftând
La fiecare punte
Cad într-un labirint întortocheat
Ca-ntr-o minte strãinã.

Cam aºa e viaþa ...
Câteodatã nu merg toate
Pe ºoseaua principalã.

PANDE MANOILOV

Ocheanul
Aici,
În inima mea de
Puºcãriaº,
Poezia este
Parthenonul meu.

Aud
Glasul muzelor
ªi visez
Primãvarã
La Parnas.

Bateþi clopotelor!
Bateþi ...
Eu ºi poezia –
Ocheanul
Dragostei!

Secretul
Când va veni noaptea,
Atunci se va duce dupã visul,
Se duce în visul ...

Ascunde-te de umbre,
Ascunde-te
De mincinoasa luminã!

Nimeni nu a desluºit timpul
ªi nimeni nu ºtie care este secretul.

Nimicul Nimic
În Nimicul-Nimic!

VESNA MUNDIªEVSCA-VELJANOVSCA

Adevãrul
Ce-i adevãrul?
Alea care ni le spun,
Alea cu care ne mint,
Determinantã eticã
În funcþia valorii
Sau parametru încuiat
În ecuaþia eternitãþii!?

ªovãielnicii
Umblã dupã adevãr,
Neîncrezãtorii permanent
Din nou îl cântãresc,
Nesigurii nevrând
Nu se uitã la el,
Neliniºtiþii îl ridicã
La rangul de zeitate,

Hotãrâþii
Cu el pârguiesc

Doar oamenii cu minte
trãiesc cu adevãrul.



11

Scaunul meu
În bucãtãria
Veacului
Fiecare îºi are locul lui.

Fiecare are drept
La introspecþie,
La jonglerii cu viaþa
Cu propriile simþuri,

Drept la roluri:
Domnitor – slugarnic,
Inamic – tovarãº,
Creator – plugarnic ...,

Drept la abstracþie
Cu mai multe variaþii,
Tâmpite improvizaþii
Sau folositoare elucubraþii.

Eu încã nu ºtiu
Ce este scaunul meu din bloc:
Nenorocirea mea
Sau potcoavã de noroc?!

ZORAN PEICOVSKI

Vreau sã aflu
Vreau sã aflu
Care-i adevãrul
Despre neputinþa omului
ªi despre lacrima lui.
De ce
Izvorãºte aºa
Când doare sufletul.
Doresc sã aflu
Adevãrul a toate,
ªi de ce
Mã trimite
Prizonier duºmanului,
ªi de ce mã urmãreºte
Ca pe sclavii
Trimiºi
În gura bestiei.
Un gând pur
Aº vrea sã aflu,
Pentru cã doar el nu poate
Sã mã omoarã.

Copilul din mine
Din care spaþii cereºti,
Din care locuri invizibile
Îl urmãreºti pe acel copil zburdalnic
Din adâncul privirii,
Cu magia
Absenþei.
Se poate
Sã se schimbe viaþa
În oglinda lumii,
ªi sã vinã-ndãrãt trecutul traseu
De la ultimul popas
Din ochiul curios al
Copilului
Care nu dã nici trei parale
Pe moarte.

KIRE NEDELCOVSKI

Tãlmãcirea publicã
Deltele sunt marile Virgule
În faþa tunelului timpului.
Gânduri strânse
Între douã versuri
Care se-ncovoaie
Între douã secole.
Deltele apãrã
De gândurile adânci
Pe înþelepþi
În faþa marilor enigme
Pe care doresc sã pluteascã
Autorii.
Deltele sunt porþile Raiului
Prin care se intrã
În necunoscut,
În tãlnãcirea Nimicului
Lucrurilor
De dupã Virgule

Ca sã nu disparã
Fãrã de rost ...

Bucurii avangardiste
Toatã Lumea însetatã
Bag-o într-o poezie de Apã
Plinã cu Izvoare ºi Lacuri
Ca sã bea oamenii apã proaspãtã.
Bagã într-o poezie Largã
Tot poporul flãmând
Ca pe o mare Masã
Sã se sature de hranã sãnãtoasã.
Apoi sã introduci multã dragoste
În toate poeziile de jale
Pentru cei care se vor boteza,
Pentru cei care se vor naºte
Ca sã te laude
Ca pe un autor avangardist
Care a reuºit
Cu inovaþiile din noua tehnologie
sã uneascã Lumea
cu doar o singurã poezie.

MILIÞA DIMITRIOVSCA-RADEVSCA

Armonie
În clipa când nimic nu se-ntâmplã
Îþi aºterni trupul sã nascã,
Prinzi un unghi-al spaþiului
ªi-l lungeºti cât o palmã de copil,
Ia el se pare cã se strâmbã,
Cautã loc neted ºi fãrã de volum
ªi-aºa pânã când tot gândind
În cap ideea încolþeºte
Transpirã de plictisealã
ªi o loviturã din cadranul ceasornicului
Nimiceºte armonia trupului ºi-a spaþiului.

Un cuvânt eliberat
Elibereazã-l,
Elibereazã
Cuvântul
De el însuºi
Aºa se naºte arta
Cu totul purã, dezbrãcatã
În faþa altarului pãcatului –

Fãrã de pãcat
Nu este artã
Cuvântul.

MIRIANA STOIANOVSCA

Tradiþie
Seara aceasta eu voi fi abecedarul tãu.
Tu n-ai voie sã greºeºti.
Fiecare adaos e de prisos,
Pervertirea las-o altuia,
Avem nevoie de dragostea Literelor
În forma lor primarã.
Seara-aceasta eu voi fi
Mireasa care de la Galicinic prin inel
Îþi vede norocul
Prin inelul-noroc
Care va exista independent de rãul cel rãu.
Seara aceasta ascultã o rugã
Sufletului tãu,
Fiindcã este ruga bunicilor tãi –
Sã ne pãzeascã Dragostea
Cu toate semnele
Abecedarului noastru.

Catetele roºii
Trag o linie de la acelaºi unghi.
Trigoniu, Cerc ºi Cruce,
Mult mai greu mi-e sã þin acest Triunghi
Mãcar ºi cu pãcat ºi Cruce.
ªi primul ca ºi ultimul cuvânt
Îmi vorbesc speriindu-mã cu degetul,
Dar eu totuºi iubesc acest Triunghi
Chiar dacã-i cu pãcat ºi Cruce.
Cercul mi-l purificã sufletul,
Pieptului meu îi dã frumuseþe.
Catete roºii
Þipã la rãscrucile mele,
Îm place pornografia literelor,
Îm plac atunci când se împleticesc
Pe o scândurã,
Când strâlucesc catetele roºii
Prin locurile paradisiace.

LJERCA TOT-NAUMOVA

Botezarea nemuririi
Nesiguranþa îmbrãþiºãrii apasã pe cântar
Când Ziua-ncolþeºte  din cele trei scoici.
Vânãtorul miresmelor a strigat mai devreme.
Cu un oftat s-a pricopsit. Nisip adumbrit
A anunþat – copilãria a dospit.
Departe de înãlþimi victoria-i clarã.
Azurul a învins visul.
Botezul nemuririi.

Beþie de fricã
Dãinuieºte beþia prin fricã.

Albine blestemate zboarã
Pe frunzele abandonate
În care câteodatã ne preschimbãm.

Le numeºti adãpostul
Spaþiului aranjat
ªi inelul pastoral
Ca paznici magiei.

Le plantezi brazdele fierbinþi
Cu Pomul vieþii.

Mai de vreme arde
Crãpãtura muchiei.

Iar moartea fuge
Ca punctul negru
Fãrã de trup.

Furi zilele
Lui Dumnezeu!

Beþia te urmãreºte
Ca ochii porumbelului.

Dezordonat circulã
Timpul ceasornicului
ªi Timpul asasinului.

Apele inundaþiei te primenesc
Carapace crãpate
La culesul dumnezeiesc.

Lecuitorul
Tatãlui nostru.

ªi totuºi
Acum eºti dator
Fiecãrei stafii
Un glas de ºofran...

ZORAN ANCEVSKI

 Mãtuºei A. K.
Locul natal
la bãtrâneþe ochii þi-i umple.

De aceea,
e necesar sã plângi, se recomandã;
încolþirea ºi înrãdãcinarea în tine
aduce ploaie.
(e necesar sã plângi).
Nu mai are vin sângele
nici pãsãri bolnave
care prin inimã sã-þi treacã.

      În asfinþitul soarelui
      inaccesibili par munþii
      ºi atotputernici.

De aceea,
e necesar sã plângi
ca via tãiatã primãvara,
e necesar sã plângi
sã plângi,
fiindcã
plânsul,
cu copilãrie ochii þi-i umple.

Selecþie ºi traducere:Dina Cuvata

Stilizare:Gheorghe Dobre
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Titi DAMIAN

CURENTUL TURBIONAR

de Ion P. IACOB

- rãtãcitor în turbionul poeziei -
.
Prin intermediul distinsei scriitoare Passionaria

Stoicescu primesc o car te de poezii, CURENTUL
TURBIONAR, editura Princeps Multimedia din Iaºi, 2013,
76 p., a poetului buzoian Ion P. IACOB, având o prefaþã
semnatã de Daniel Corbu. Despre autor nu ºtiam nimic.
O cercetez îndeaproape: Cine? Ce? Cum ? Rãspunsul
este dat printr-o singurã propoziþie: „Ceva deosebit!” ºi
am vãzut, dupã ce cartea a aºteptat cuminte, sã-i vinã
rândul, câteva luni. Când citesc o carte, mai ales de
poezie, ºi mai are ºi prefaþã, desigur încep cu ea, pentru
cã aflu un punct de vedere cu care mã pot confrunta de-
a lungul lecturii, mai ales în privinþa temei ºi a abordãrii
ei stilistice. O afirmaþie din prefaþã mã pune în gardã:
„Ion P. Iacob este un optzecist parcimonios, exigent cu
fiecare text oferit cititorului. Poetul ºtie cã esenþa se
pãstreazã în sticle mici, de aceea poemele au de multe
ori alura haiku-ului sau a aforismelor lirice.”

Mãrturisesc sincer cã poezia optzecistã nu mi-a venit
niciodatã la îndemânã, întrucât, ca formaþie, sunt adeptul
clasicului. Mi s-a pãrut cã optzeciºtii sunt puºi mereu pe
experimente, fiindcã nu mai au de spus prea multe în
poezie. Aºa credeam. Pânã la acest volum, a cãrui primã
lecturã mã familiarizeazã cu tema – Poetul ºi Poezia - ,
dar nu reuºeam sã-i prind „esenþa” de care fãcea vorbire
dl. Corbu. Dupã un timp de reflecþie, reiau lectura, de data
aceasta cu condeiul în mânã. Citesc poezii mai lungi ori
mai scurte, unele cu titluri, altele fãrã titluri, cu intercalãri
de haiku-uri, dar nu descopãr elementul de legãturã. Închid
cartea ºi meditez: „Mãi, sã fie, ce-i ºi cu optzeciºtii ãºtia?
Ori sunt obscuri, ori sunt ermetici!” Derutat, îmi arunc
ochii spre titlul volumului pe care pânã atunci nu-l prea
bãgasem în seamã. „Evrika!”, exclam eu amintindu-mi
de Arhimede. „Curentul turbionar”, ca metaforã, este
excelentã. O metaforã integratoare a întregului volum care
sunã ca o singurã poezie, un mare poem în care este
sugeratã ideea cã poezia are menirea, în viziunea lui
Iacob, sã-l absoarbã pe poet, ca un turbion, proiectându-
se împreunã în neant. Dintr-o datã, imaginaþia mea o ia
val-vârtej ºi-mi rãsare în minte imaginea unei gãuri negre
din univers care absoarbe, absoarbe...Descopãr, bine
mascatã, o lungã confesiune, dar nu monotonã, în care
eul liric se destãinuie poem dupã poem, întrerupt de câte
un strãlucit haiku în care Poetul este frãmântat sã-ºi
descopere ºi sã-ºi acopere menirea prin Creaþie.

Chiar din primul poem se autodefineºte într-o „esenþã”
sclipitoare: „eu locuiesc într-un fruct/ precum într-o casã/
totul a fost clãdit încã din floare.”(p.7) Imediat apare ºi
percepþia acestei relaþii nou construite, deºi atitudinea
faþã de aceastã realitate este neaºteptatã: „rãzbãtea din
lume ecoul/ ºi disperarea/ prin ferestrele casei/ pe care o
construiam/ cu lentoare/.”Vorbeam de atitudine: „închis
în nuca tare/ nu-mi pasã/.” Este clar cã aici poetul are
intenþia sã-ºi dirijeze discursul spre relaþia: eu - lume, eu
-  poezie, cu o atitudine uºor ironicã faþã de amândouã.
Poetul, la început, pare a se lãsa amãgit: „poemul poate
fi ºi el/ o minciunã frumoasã/”(p.8) În acest turbion al
existenþei poetice, poezia îºi are rolul ei, devenind ea
însãºi un personaj poetic: „poezia/ are totul/ sub control/
pe harta gerului/ unde o stea rãtãcitã/ palpitã/.” „Prestãri
intelectuale” este un poem meºteºigit construit, având la
bazã o inteligentã alegorie care descrie o cãlãtorie
halucinantã „din secolul trecut” a doi amici poeþi care cãrau
un pat prin parcul central al oraºului.. Apare ºi poetul g.e.,
„puþin confuz ºi puþin ameþit de alcool/”, fiind invitat „pe
marginea de rãsãrit a patului.” Morala este explicitã: „oraºul
se pregãtea deja de culcare/ iar noi trezi de atâta poezie/
rãtãceam prin ora târzie/”(p.10) Turbion gata sã absoarbã
tot ce-i poezie, notez eu.

De aici încolo, în poem dupã poem apare imaginea
poetului aflat într-o cãlãtorie fantasticã spre neant. Iatã
cum începe aventura: „un om singur/ care trage la edec/
corabia asfinþitului/.” (p.12) Corabia spre moarte? se poate
întreaba cititorul. „Poetul obscur (în loc de epitaf)” poate
fi socotitã o artã poeticã polemicã. În titlu este imaginea
poetului obscur, dar în poem, ironic, sunt pecetluiþi „poeþii
cei mari”: „prietenii mei/ poeþii cei mari/ scriu capodopere/
ei filtreazã esenþe/ lumni de absint/ direct din creier.” Iar
mai departe, tonul devine ºi uºor polemic: „poeþii cei mari/
au iarba fiarelor/ ºi mii de jivine/ ascund în verbul lor.”/
Rãutatea dintre confraþi? mã întreb eu odatã cu cititorul.
În final, le deplânge, cu o discretã satisfacþie, destinul

asemãnãtor cu al celui „obscur”: „poeþii cei mari/ vor
ajunge/ exact ca ºi mine/ un pumn de þãrânã./”

Din loc în loc, parcã pentru a feri de monotonie acest
lung poem care este întreaga carte, apar ºi versuri de o
mare limpezime cãrora nu numai cã le savurezi strãlucirea,
dar invitã ºi la reflecþie:

„minciunile sunt atât de fierbinþi/ când un bolnav îi
ureazã/ altui bolnav: sãnãtate/”(p.19);

„pe tãrâmul dinspre Styx/ doar aripile îngerului/ nu-s de
vânzare/”; (p.21)

„nu mã revendicã/ nimeni/ cine/ ºi-ar pune mintea/ cu
un teren/ minat/”; (p.25)

„fãrã Dumnezeu/ trebuie sã-þi asumi trecutul/ de
maimuþã/”; (p.26)

„un poet genial/ o bomboanã/ în gura disperãrii/”; (p.30)
„iluzia e clarã/ ºi tãietura precisã/ prin spãrtura din cer/

vãd/ lumea promisã/”; (p.42)
„viaþa e/ marele critic/ ºi nu m-a indexat/ în nicio

moarte/”; (p.43)
„e târziu sunt rãnit/de gloanþele unui vers/ ºlefuit/

pregãtiþi-mi patul de glicine/”; (p.60)
„a fi este acum/ urmeazã staþia/ finalã/ coboarã cineva/

în eternitate?/”; (p.69)
„o viaþã/ a trudit îngerul/ ca sã devinã om/ o viaþã de

om/ cât o iluminare/ de înger/”; (p.73)
În acest curent turbionar al vieþii trudnice de poet este

cuprins, odatã cu el, ºi poemul, îngemãnându-se:
„patria de acum e întunericul/ iar rege este umbra/

acestui poem/ pe care-l urmezi în neant/”; (p.15)
„poezia/ e o celulã/ din care poþi evada/ oricând/ realul/

te primeºte/ împãrãteºte/”; (p.24)
„cocoþat/ pe gardul poemului/ mã binoclez/ în tranºeele

altora/ ca sã vãd/ peste tot/ numai ruine/”; (p.36)
„poezia este la fel/ ca mierea/ în cantitãþi mari/ devine

toxicã/”; (p.48)
„poezia/ e o bucatã de rocã/ precum un ºarpe/ în soarele

amiezii/ acolo mã ascund/”; (p.71)
Poezia înseamnã muncã, trudã, victorie, miracol, dar

mai ales epuizare, iar oboseala îºi spune povestea „ca o
maºinã de scris” care bate automat, singurã, în gol:

„n-am/ sã îmbãtrânesc/ niciodatã/ pentru cã eu/ m-am
nãscut/ bãtrân ºi obosit/”; (p.29)

„când se naºte un poem/ mã nasc/ ºi eu/ sunt þipãtul/”; (p.49)
„miracolul care m-a gãsit/ a plecat aºa cum a venit/

îmbãtrânit bolnav plictisit/” (p.63
„neputinþa/ lucreazã în mine/ ca o maºinã/ de scris/” (p.71)
Cãlãtoria în acest turbion al vieþii ºi al morþii este

imaginatã sfârºindu-se trist:
„mi-am uitat bagajele-n garã/ ce naºpa/ cã era ºi inima

mea/ învelitã în pojghiþa de cearã/” (p.75)
Existã în volum ºi douã poeme care concentreazã în

ele toatã maºinãria optzecismului: „În salonul de gheaþã”
(p.38) ºi „24.11.1973 sau O descindere în forþã, în banal.”
(p.53) Un poem are titlul mai lung decât poemul însuºi:
„Teama de moarte ºi de ulcioarele sparte, frica de
aparatele domestice, mici reparaþii, idiosincrazii ºi alte
nerozii folositoare poetului într-o reluare din papirusurile
vechi”  Iatã ºi poemul: „capete acoperite/ cu diademe de
zãpadã/ siluete prin ceaþa stradalã/ ºi frica/ mi-a
împrumutat pentru o clipã chipul/: într-o zi de luni/ un
bãtrân care traverseazã strada/ de huni/(p.22)

Poemul care concentreazã strigãtul disperat al poetului
în cãutarea perfecþiunii se intituleazã „Gramofonul”: „eu
eu eu eu/ eu eu eu/ eu/ un gramofon stricat/ pe care-l
inspirã/ mereu/ Dumnezeu/” (p.32)

Frumuseþea acestei cãrþi semãnând cu un amplu poem
nu este datã numai de haiku-urile, intercalate cu ºtiinþã,
dar ºi prin cultivarea cu ºtiinþã ºi graþie a paradoxului,
trimþiând permanent spre o plajã care se numeºte
ambiguitate. Paradoxul dã savoare textului, iar poetul are
inspiraþia de a nu cãdea în capcana poeziei obscure sau
ermetice:

„într-o zi de luni/ un bãtrân/ care traverseazã strada/
populatã de huni/”; (p.22)

„laudã lucrãtorilor/ cel care însãmânþeazã ultimul/ sã-
ºi recunoascã vina”(p. 27)

„golite de sens - / gãri mici care-mi pãstreazã -/
copilãria/”; (p.33)

„pânã la urmã/ minciuna are picioare lungi/ ºi soarele
de searã/ mã carã în spinare/” (p.57)

Aºadar, un poem cât un volum, având douã „personaje”
lirice: Poetul ºi Poemul, cu alte cuvinte Spiritul ºi Truda
sa aflate mereu unul în urmãrirea tragicã ºi obositoare a
celuilalt, într-o cãutare ºi alergare perpetuã. Cuvântul s-a
rostit, s-a resorbit, iar poetul a obosit, a dispãrut. Rãmâne
doar Mãria Sa Poemul, semn al eternitãþii, urmându-ºi
Destinul, rãtãcitor în lumea mereu surprinzãtoare ºi
proaspãtã a marii Poezii.

Trandafirul
O priveam pe furiº cum, surprinsã, dar ºi parcã

bucuroasã, îºi gãsea în fiecare dimineaþã trandafirul alb,
pus de mine cu atâta grijã încât sã nu fiu vãzutã de colegi
sau - Doamne fereºte! - chiar de ea. Mi-am sacrificat
dimineþile, somnul la care þineam atât de mult, chiar banii,
care nu mã dãdeau afarã din casã, doar pentru a-i pune
zilnic un trandafir alb în bancã. Începusem sã mã întreb
ºi eu dacã asta nu-i curatã nebunie, dar mã încãpãþânam
sã merg mai departe în demonstraþia mea. Cãci asta
urmãream: sã-i demonstrez Oanei cã viaþa nu e aºa cum
o vede ea. Cã nu poþi fi convins de adevãrul tãu, pânã ce
nu l-ai trãit ºi pe al altuia. Faptul cã nu fusese niciodatã
îndrãgostitã nu-i dãdea dreptul sã priveascã cu
superioritate sentimentele altora.

Deocamdatã nu era momentul sã mã deconspir. Trebuia
s-o determin sã nu mai aibã liniºte, sã-ºi frãmânte mintea
întrebându-se cine-i acela (cãci nu putea fi decât un el,
nu-i aºa?) care o iubeºte atât de mult încât zilnic îi aºazã
trandafirul în bancã. Dar demonstraþia mea nu trebuia sã
se opreascã aici. Voiam s-o fac sã se îndrãgosteascã,
sã viseze cu ochii deschiºi la presupusul Fãt-Frumos.
Cu alte cuvinte, þineam sã-i demonstrez prietenei ºi
colegei mele de bancã faptul cã se poate trãi într-o iluzie,
cã poþi iubi pe cineva fãrã sã ai habar cine este, cu alte
cuvinte cã, pânã la urmã, totul nu-i decât în mintea
noastrã. Iatã ce încercam sã fac cu trandafirul alb. Pe
jumãtate, demonstraþia îmi reuºise. Deja o simþeam pe
Oana cã nu mai are liniºte, îi surprindeam ºi câte o uºoarã
îmbujorare, atunci când gãsea trandafirul, vedeam cum
mâna îi tremurã uneori la scris, o surprindeam neatentã
la explicaþiile profesorilor.

Considerând cã “epoca tradafirului” ºi-a fãcut datoria,
am trecut la urmãtorul pas în demonstraþia mea. Într-o
dimineaþã de luni, când Oana, ca de obicei, aruncase o
privire nerãbdãtoare în bancã, surprizã! Tradafirul alb
lipsea. Am urmãrit-o atent ºi am vãzut cum, deodatã,
devenise ea albã ca varul ori ca trandafirul aºteptat. Se
vedea clar cum lipsa florii pe care începuse sã o aºtepte
ca pe ceva firesc, cuvenit, o deranja atât de tare, încât
nici mãcar nu putea sã ascundã. Ba chiar s-a nãpustit
asupra clasei: “Care te þii de farse?!”, cãutând prin
ghiozdane, în bãnci, convinsã, iniþial, cã trandafirul trebuie
sã fi fost acolo, ca oricând, la locul lui, aºteptând-o. Nu-i
greu de imaginat chinul care a cuprins-o. De altfel, fãrã
sã o întreb nimic, întrucât voiam sã par cât mai indiferentã
la chestiunea în cauzã (pentru a nu mã da de gol ºi pentru
a putea sã-i urmãresc mai bine reacþiile), am vãzut-o
fãcându-ºi o listã cu presupunerile ei, o listã pe care o tot
muncea, ba adãugând, ba tãind.

1. Azi n-a putut sã vinã la ºcoalã, dintr-un motiv anume
(poate-i bolnav, poate e plecat undeva)

2. N-a gãsit deschis la florãrie.
3. ªi-a uitat banii acasã ºi n-a mai avut cu ce cumpãra

trandafirul.
4. A renunþat sã mã curteze, vãzând lipsa mea de reacþie

(dar cum era sã reacþionez, dacã el nu s-a arãtat?) Asta
chiar nu mi-ar plãcea!!!

5. A întârziat ºi n-a avut timp sã-mi punã trandafirul
fãrã sã fie vãzut.

Lista continua astfel, încheindu-se cu concluzia: “Sã
aºteptãm ziua de mâine!” Numai cã ziua de mâine a venit
tot fãrã trandafir. ªi tot aºa, a continuat ºi zilele urmãtoare.
Oana era era din ce în ce mai tristã ºi mai abãtutã. Eu
amânam, aproape cu sadism, desluºirea adevãrului. În
fond, n-avea decât sã sufere! Nu era ea cea care spunea
despre iubire cel mai adeseori: “Prostii!”?

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 24 ianuarie 2015
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Marian ªtefan
Din cronica Marii Uniri

BASARABIA – ZIUA ÎNTÂI (II)

(urmare din numãrul trecut)
Sã urmãrim în continuare desfãºurarea ºedinþei Sfatului

Þãrii din ziua de 21 noiembrie 1917 ºi evoluþia
evenimentelor din Basarabia pânã la sfârºitul acelui an.
Cum se va constata, fãrã sprijinul României, republica
autonomã basarabeanã nu ar fi putut rezista pretenþiilor
teritoriale ridicate atât de guvernul naþionalist ucrainean,
cât ºi de bolºevicii lui Lenin. Încã din primele zile ale
existenþei sale, guvernul bolºevic a acþionat în spiritul
vechii politicii anexioniste þariste, reorganizând vechiul
imperiu sub formula unei federaþii de republici sovietice,
a cãror egalitate n-a fost niciodatã confirmatã de fapte.

DE LA AUTONOMIE LA INDEPENDENÞÃ
1917

21 noiembrie (continuarea ºedinþei): „În continuare,
au rostit cuvinte de salut: T.B. Cotoros – reprezentantul
Comitetului executiv gubernial unit din Basarabia al
Sovietului deputaþilor soldaþi ºi muncitori, AC. Smidt –
primarul oraºului Chiºinãu. sublocotenentul Vasile Þanþu
– preºedintele Biroului de organizare a Sfatului Þãrii,
Dobrovolschi – din partea Comitetului executiv gubernial
al Sovietului deputaþilor soldaþi ºi muncitori, dr. Luþenco –
în  numele Radei militare din Odessa ºi al Radei Centrale
din Kiev, Luzghin – preºedintele Tribunalului regional din
Chiºinãu, dr. Niselsohn. – din partea Comitetului executiv
al Sovietului deputaþilor soldaþi ºi muncitori din Chiºinãu,
dr. E.V. Alistar – reprezentanta Ligii femeilor moldovene,
sublocotenent G.Mare – în numele soldaþilor moldoveni
de pe frontul românesc, Pomorschi – reprezentantul
minoritãþii poloneze, P.V. Sinadino – reprezentantul
minoritãþii greceºti, Stern – reprezentantul Partidului
socialiºtilor poporani. În declaraþia sa, M.S. Stoianov,
reprezentantul populaþiei bulgaro-gâgãuze, a spus: «S-a
turburat marea fãrã de sfârºit a poporului rus. Revoluþia
rusã a rupt toate lanþurile autocrate ºi a eliberat toate
corãbiile popoarelor dintr-un iernatec lung... În aceastã
zi, corabia noastrã basarabeanã a sosit istovitã în portul
Sfatul Þãrii. Sânt fericit de a saluta consiliul superior al
þãrii – Sfatul Þãrii – în numele poporului bulgaro-gãgãuz».“

Din partea Partidului Naþional Moldovenesc ia cuvântul
I. Pelivan. El face o incursiune în istoria Basarabiei,
precizând: „Numai mulþumitã limbii, noi am trãit ºi numai
mulþumitã ei noi vom putea trãi mai departe... Dacã noi
nu ne vom putea învãþa copii i noºtri în l imba
moldoveneascã, zadarnice sânt toate principiile libertãþii...
Nu uitaþi, domnilor, cã poporul nostru pune toate speranþele
în voi. De aceea mã adresez cãtre voi din tot sufletul: nu
vã certaþi, ci lucraþi în înþelegere. Aºa cum ne învaþã
poetul nostru: «Unde-i unul, nu-i putere/ La nevoi ºi la
durere,/ Unde-s doi, puterea creºte/ ªi duºmanul nu
sporeºte»“.

Între vorbitori s-a aflat ºi Onisifor Ghibu, ardelean,
redactor al ziarului Ardealul: „Când în acest moment eu
am cinstea sã vorbesc aici în Sfatul Þãrii al Basarabiei,
ca reprezentant al unui ziar care poartã numele scumpei
ºi mult încercatei patriei mele, eu am convingerea cã d-
voastrã simþiþi ca ºi mine vocea puternicã a acestei þãri
pe care n-au putut-o înnãbuºi nici suferinþele de o mie de
ani... D-voastrã aþi suferit o sutã de ani ºi acum vedeþi cã
idealurile d-voastrã s-au înfãptuit. Noi am suferit o mie de
ani ºi astãzi încã n-am auzit cã a sosit ceasul dreptãþii...
Mulþumitã suferinþelor noastre s-au creat acele cântece
celebre care au rãsunat astãzi aici în salã; de la noi s-a
auzit prima datã cântecul Deºteaptã-te, române ºi Pe-al
nostru steag e scris unire. Aceasta fiindcã cu toate
suferinþele noastre noi am pãstrat credinþa în sufletul
nostru cã, mai devreme sau mai târziu, ºi noi trebuie sã
fim liberi. ªi astãzi, când vorbesc în Chiºinãu, în Sfatul
Þãrii al Basarabiei, eu trec cu gândul departe, peste Prut
ºi peste Carpaþi, gândul meu se îndreaptã spre capitala
þãrii mele, spre Alba lulia, unde va trebui sã fie înfipt
drapelul tricolor al întregului nostru popor. (Aplauze
prelungite ºi voci: «Trãiascã Ardealul!, Trãiascã
Transilvania!»). Ora dreptãþii pentru întregul nostru popor
trebuie sã soseascã“.

În continuare, au rostit saluturi reprezentanþi ai soldaþilor

de pe diferite fronturi, ai unor societãþi culturale ºi
profesionale, ai studenþilor ºi clerului etc. ªedinþa s-a închis
la orele 20.15.

2 decembrie: Sfatul Þãrii proclamã Republica
Democraticã Moldoveneascã autonomã ºi se formeazã
un Consiliu al directorilor generali (guvern) ai Republicii
Democratice Moldoveneºti.

3 decembrie: Sfatul Þãrii expediazã o telegramã
guvernului rus, precum ºi Radei Centrale Ucrainene,
Cercului Militar (Ocârmuirea cazacilor), Republicii Urali
ºi Republicii Musulmane: „Prin declaraþia de la 2
decembrie a Consiliului superior al þãrii, Sfatul Þãrii,
Basarabia este proclamatã Republicã poporanã
moldoveneascã, ca membru cu drepturi egale în
Republica federativã democratica ruseascã. Republica
Moldoveneascã aduce la cunoºtinþã despre aceasta. Pâna
la [data când se va alege] Adunarea Constituantã a
Republicii Moldoveneºti, autoritatea superioarã în
Basarabia aparþine Consiliului Superior Sfatul Þãrii, care
este singurul organ al puterii depline în Republica
Moldoveneascã. Sfatul Þãrii este compus din
reprezentanþii soldaþilor, þãranilor, muncitorilor, din partidele
socialiste ºi din organele administraþiei“.

Toate aceste evenimente se petrec pe fundalul unei
situaþii extrem de grave pentru liniºtea ºi ordinea publicã,
pentru siguranþa vieþii. Guvernul nou format trece urgent
la transpunerea în practicã a programului propus de Sfatul
Þãrii: organizarea pe baze noi autonome a administraþiei,
finanþelor, a armatei, naþionalizarea învãþãrnântului de
toate gradele, normalizarea ºi asigurarea transporturilor
pe calea feratã, pregãtirea unui proiect de reformã agrarã.
Anarhia ºi actele tâlhãreºti provocate de miile de soldaþi
ruºi bolºevizaþi, pe care comandamentul rus de la Iaºi,
în frunte cu generalul Scerbacev, nu-i mai poate stãpâni,
iau o tot mai mare amploare. Cetele de pradã împânzesc
toatã Basarabia, jefuind ºi terorizând populaþia. Pe adresa
Sfatului Þãrii sosesc sute ºi sute de telegrame, prin care
se cere ajutor ºi luarea unor mãsuri contra acestor bande.
Republica are jandarmeria ei ºi chiar un început de armatã,
dar cu totul insuficiente pentru ca Sfatul Þãrii sã poatã
domina situaþia. Pe de altã parte, încercãrile guvernului
republicii de a introduce ordinea se lovesc de rezistenþa
opusã de bolºevici. Frontotdelul (secþia frontului bolºevic
stabilitã la Chiºinãu) acþioneazã din plin, concentrându-
ºi forþele în vederea preluãrii  puterii.

8 decembrie: hotãrât sã punã stavilã anarhiei, guvernul
din Chiºinãu trimite o delegaþie la Iaºi, spre a solicita
reprezentanþilor Antantei ajutor militar. Întrucât armata rusã
este în plinã descompunere (însuºi cartierul generalului
Scerbacev are pazã asiguratã de militari români),
delegaþilor moldoveni li se promite cã vor fi trimise în
Basarabia o divizie de voluntari sârbi dislocatã la Odessa
ºi una de cehi ºi slovaci aflatã la Kiev. Totul rãmâne însã
în fazã de promisiune, în timp ce situaþia din republicã se
degradeazã vertiginos.

27 decembrie: neîntrezãrind nici o altã soluþie, guvernul
Republicii Democratice Moldoveneºti expediazã
urmãtoarea telegramã cãtre ministrul de rãzboi al
României: „Conform hotãrârii Consiliului directorilor generali
ai Republicii Moldoveneºti, vã rugãm sã binevoiþi a
dispune trimiterea în Chiºinãu a unui regiment ardelenesc
[compus din voluntari ardeleni ºi bucovineni foºti prizonieri
în Rusia ºi care se alflau la Darnia, lângã Kiev ºi aºteaptau
sã fie aduºi la Iaºi] cu posibilã urgenþã. Totodatã vã rugãm
sã ordonaþi ca acest regiment sã stea la dispoziþia
directorului Republicii Moldoveneºti. Preºedintele
Consiliului, P. Erhan; directorul general de Externe, I.
Pelivan; drectorul general de Interne. V. Cristi”.

31 decembrie: ministrul român la Petrograd. C.
Diamandi, împreunã cu personalul legaþiei, este arestat
ºi internat la închisoarea Petropavlovsk; este eliberat la
2 ianuarie 1918, în urma protestului ºefilor misiunilor
diplomatice din Petrograd, ºi obligat sã pãrãseascã
teritoriul Rusiei Sovietice.

1918
6 ianuarie: în baza rezoluþiei pusã de ministrul de

rãzboi al României pe telegrama guvernului Republicii
Democratice Moldoveneºti, guvernul român a aprobat
cererea de ajutor („Se va da ordin ca 1.000 ardeleni, cu
arme ºi mitraliere, ce ne vin din Kiev, sã se opreascã la
gara Chiºinãu, de unde se vor trimite pentru paza
depozitelor de subzistenþã“) ºi primele detaºamente de
ardeleni sosesc în gara Chiºinãu. Bolºevicii reacþioneazã
violent ºi trec la dezarmarea ostaºilor români. Situaþia

devine extrem de complicatã. Ciocnirile dintre forþele ruse
credincioase generalului Scerbacev ºi bolºevici iau
amploare, bolºevicii ameninþând sã punã mâna pe putere.
Sfatul Þãrii ºi guvernul sânt direct ameninþaþi ºi nu îºi pot
exercita prerogativele în deplinã siguranþã. În cadrul
Sfatului Þãrii, în primul rând deputaþii moldoveni, dar ºi
mulþi dintre cei ai minoritãþilor, se declarã de acord cu
solicitarea intrãrii armatei române pe teritoriul republicii,
pentru a restabili ordinea.

11 ianuarie: comisarul judeþului Cahul trimite urmãtoarea
telegramã guvernului din Chiºinãu: „Eri seara, la ºedinþa
Radei ucrainene [locale], la care au luat parte împuterniciþii
tuturor organizaþiilor obºteºti ºi comitetul revoluþionar, s-a
hotârât sã se cheme, la întâmplare [în caz] de nevoi, pazã
româneascã, care dupã ce se va întocmi oastea localã,
va trebui sã pãrãseascã oraºul la cea dintâi cerere“.

I.I.C. Brãtianu, primul ministru român, cãtre generalul
Coandã, reprezentantul guvernului ºi al comandamentului
român la Kiev: „Noi am fost solicitaþi de cãtre generalul
Scerbacev [comandantul trupelor ruse de pe frontul
românesc, adversar al bolºevicilor] sã asigurãm
securitatea liniei Chiºinãu-Ungheni. În consecinþã, noi am
trimis un simplu detaºament de infanterie sã facã muncã
de poliþie. Aceste forþe de poliþie militarã au gãsit Chiºinãul
ocupat de trupe ruseºti revoltate contra autoritãþilor militare
de pe front ºi care s-au fãcut stãpâne prin forþã pe membrii
guvernului Republicii basarabene, la apelul cãruia
rãspunsese generalul Scerbacev... Am aflat cã la Chiºinãu
domneºte teroarea, detaºamentele transilvãnene trimise
de la Kiev pentru a pãzi depozitele au fost dezarmate ºi
ultragiate, ofiþerii români în misiune pentru a face
aprovizionãri au fost arestaþi, printre aceºtia de asemenea
ºi reprezentantul nostru pe lânga Directoratul Republicii
[guvernul basarabean].

În faþa unei astfel de provocãri sântem obligaþi sã luãm
noi dispoziþii militare pentru care sântem solicitaþi de toatã
populaþia interesatã în menþinerea ordinei în republicã ºi
care trãieºte sub teroarea bandelor devastatoare. Este inutil
sã se adauge cã aceste mãsuri de securitate pentru
aprovizionãrile armatelor ruse ºi române ºi pentru þara însãºi
nu înþeleg sã împiedice cu nimic autoritatea politicã a
guvernului Republicii Moldoveneºti. De îndatã ce membrii
acestui guvern, la ora actualã sub teroarea bolºevicã, îºi
vor fi reluat libertatea de acþiune, trupele noastre vor fi la
dispoziþia sa ºi se vor retrage când va putea asigura
securitatea prin organizarea propriilor sale forþe“.

12 ianuarie: Comitetul moldovenesc din Kiev cãtre I.I.C.
Brãtianu, primul mnistru al României: „Fiind informaþi de
cãtre reprezentantul Sfatului Þãii despre situaþia criticã a
Basarabiei, creatã prin retragerea armatei ruse, rugãm
trimiteþi imediat în Basarabia armata românã pentru
salvarea þãrii.“

13 ianuarie: Divizia 11 românã, sub comanda
generalului Bro’teanu, intrã în Chiºinãu. Este dat publicitãþii
manifestul generalului Prezan, ’eful Marelui Cartier
General al armatei române, cãtre locuitorii Basarabiei,
din care reþinem: „...În aceste clipe de grea cumpãnã ºi
nestatornicie, Sfatul Þãrii Moldoveneºti ºi-a adus aminte
de noi ºi ne-a cerut, prin Comandamentul militar rus [de
la Ia’i], sã trecem Prutul: 1. Ca sã aducem rânduialã ºi
liniºte în satele ºi târgurile voastre, punând la adãpost
viaþa ºi avutul întregului popor împotriva rãufãcãtorilor ºi
2. Ca sã chezãºluim transportul celor trebuincioase pentru
traiul armatelor ruse ºi române, care fac paza la hotarele
noastre, apãrând prin aceasta ºi hotarele þãrii voastre...
Oastea românã nu doreºte altceva decât ca prin rânduiala
ºi liniºtea ce aduce, sa vã dea putinþa sã vã statorniciþi
ºi sã desãvârºiþi autonomia ºi slobozeniile voastre,
precum veþi hotãrî voi singuri... Oastea românã nu va
obijdui [împila, asupri] pe nici un locuitor din Republica
Moldoveneascã, oricare ar fi neamul ºi credinþã lui!“

Telegrama ºefului de stat major al trupelor bolºevice
din Chiºinãu cãtre Sovietul soldaþilor ºi marinarilor din
Odessa: „Situaþia este gravã. Românii aºezaþi în formã
de semicerc se gãsesc la 20-25 verste de liniile Bender-
Chiºinãu ºi Ungheni-Chi’inãu. Românii de la Strãºeni au
un dos de apãrare slab. Sub influenþa propagandei Sfatului
Þãrii, Comitetul moldovenesc a cerut evacuarea Front-
otdelului care luptã împotriva românilor... Sfatul Þãrii nu
cedeazã1. Ne gândim sã lichidãm astãzi-mâine Sfatul Þãrii
ºi Directoratul.

(continuare în pag. 14)
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(urmare din pag. 13)
Caminski [comandantul trupelor roºii din Chiºinãu]

a pãrãsit comanda ºi, nepredând-o nimãnui, a
depozite de bunuri materiale, muniþii ºi alimente ale
armatei române fuseserã retrase pe teritoriul Rusiei].
Scop politic nu au, nici n-au avut... Ne-au garantat
împreunã cu Franþa cã nu urmãresc nici un scop
politic. D. Broºteanu mi-a spus, când i-am ieºit înainte
la Strãºeni, cã ne garanteazã toate libertãþile
noastre...». D. general Broºteanu: «Mulþi cetãþeni ai
Republicii sânt cuprinºi de bãnuieli ºi fricã pentru
libertãþile lor. Trebuie sã vã declar cã România este
într-o situaþie prea grea ºi cã la conflicte ºi rãzboi de
cucerire nu se poate gândi. Aþi hotãrît sã vã creaþi o
republicã, dar nu aveþi puteri [de ordine ºi apãrare]
proprii. În fiecare ceas, pe teritoriul Republicii sã petrec
prãdãciuni ºi omoruri ºi nu le puteþi împiedica... Din
momentul când armata românã a intrat pe teritoriul
Republicei Moldoveneºti, în toate punctele prin care
am trecut, reprezentanþii populaþiei se prezentau ºi
ne mulþumeau pentru noaptea liniºtitã petrecutã. În
Chiºinãu se petrece acelaºi lucru: populaþia ne
mulþumeºte cã poate trãi liniºtit, sub paza armatelor
române. Guvernul român pune la dispoziþia d-voastrã
[a Sfatului Þãrii] aceste armate, care sânt aici pentru
a veni în ajutorul d-voastrã... Creati-vã viaþa d-strã
cum credeþi ºi nimeni nu se va amesteca în ea. În
organizarea ei, noi nu vã vom împiedica»...“

Nota ministrului Franþei la Iaºi, Saint-Aulaire, cãtre
consulul Franþei la Chiºinãu: „Legaþia în România,
Iaºi, 15 ianuarie 1918. Din partea ministrului Franþei
în România, domnului consul al Franþei la Chiºinãu,
Sarret... Toþi colegii mei, miniºtrii Puterilor Aliate ºi
eu însumi sântem autorizaþi sã vã declarãm oficial
cã intrarea trupelor române în Basarabia aste o
mãsurã pur militarã, având ca obiectiv asigurarea
funcþionãrii normale a spatelui frontului ruso-român,
conform regulilor stabilite pentru toate statele
beligerante. În acest fel, intrarea trupelor române în
Basarabia nu va avea nici o influenþã asupra situaþiei
politice actuale în Basarabia, nici asupra soartei
acestei þãri în viitor. Vã autorizez sã comunicaþi
oficial, cele de mai sus Consiliului directorilor generali
ºi, dacã ei doresc, sã le remiteþi o copie certificatã
conform cu aceastã notã“.

22 ianuarie: din telegrama Parlamentului român
reunit în sesiune la Iaºi cãtre Sfatul Þãrii: „În vremile
grele prin care trecem cu toþii, este o mare mângâiere
pentru poporul român cã a putut sã rãspundã la
chemarea Sfatului Þãrii ºi sã puie o’tile sale în slujba
tinerei Republice Moldoveneºti pentru apãrarea
rânduielii în lãuntrul ei ºi a vieþii sale de republicã nouã
ºi neatârnatã. Nãdãjduim cã aceste legãturi de
frãþeascã prietenie între douã þãri de aceeaºi viaþã
vor ajuta sã întãreascã din ce în ce mai mult legãturile
sufleteºti, care nu au încetat niciodatã sã fiinþeze între
noi. Preºedintele Senatului, Em. Porumbaru;
preºedintele Adunãrii Deputaþilor, V. Morþun“.

23 ianuarie: din telegrama adresatã de consulul
Italiei la Odessa Legaþiei Italiei din Iaºi: „Rumcerod
[Comitetul executiv reunit al Sovietelor de deputaþi
ai soldaþilor, matrozilor, muncitorilor ºi þãranilor
frontului român, flotei Mãrii Negre ºi Circumscripþiei
militare Odessa, organism bolºevic creat în mai
1917] a adresat consulilor aliaþi urmãtoarea notã:
«Prin prezenta, Comitetul executiv al Rumcerodului
are onoarea sã vã aducã la cunoºtinþã cã el a adoptat
urmãtoarea rezoluþie ºi vã roagã s-o examinaþi în
ce priveºte fondul ei ºi de a-i comunica rãspunsul.
Cât priveºte reglementarea raporturilor româno-
ruse, Comitetul central executiv a recunoscut
indispensabil ca o comisiune mixtã constituitã pe

Marian ªtefan
Din cronica Marii Uniri
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baza principiului paritãþii delegaþilor Comitetului
central executiv ºi a reprezentanþilor Consulatului
român din Odessa ºi ai Misiunii militare române, cu
participarea reprezentanþilor consulatelor neutre sã
se deplaseze, în aceste circumstanþe, la faþa locului
pentru a cerceta toate evenimentele ce s-au produs
în ultima vreme în Basarabia ºi pe teritoriul frontului
rusesc, dupã care reprezentanþii Rumcerodului ºi
cei ai consulatelor neutre vor trebui sã se deplaseze
la cartierul general al guvernului român pentru a-i
comunica acestuia din urmã procesele-verbale ale
numitei comisiuni ºi sã negocieze oficial cu el
referitor la ocuparea Basarabiei de cãtre trupele
române, precum ºi despre circumstanþele ce au
însoþit aceastã ocupaþie. În acest scop, Rumcerodul
apreciazã a fi necesar sã roage Corpul consular
din Odessa [al cãrui decan de vârstã era consulul
italian] sã garanteze inviolabilitatea numitei comisiuni
precum ºi facultatea de a-ºi îndeplini sarcina fãrã
nici o piedicã. Rumcerodul roagã reprezentanþii
puterilor din Odessa sã aducã la cunoºtinþa legaþiilor
lor acreditate pe lângã guvernul român cã Comitetul
central executiv a primit ºi primeºte o mare mulþime
de plângeri privitoare la acþiunile ostile din partea
trupelor ºi autoritãþilor române faþã de populaþia
paºnica a Basarabiei. Estimând cã ocuparea
Basarabiei de cãtre trupele române ºi împrejurãrile în
care ea s-a produs constituie de fapt o ocupaþie
militarã, Rumcerodul considerã de datoria sa sã aducã
la cunoºtinþa Corpului consular cã el va fi obligat sã ia
mãsurile necesare pentru salvgardarea intereselor
cetãþenilor ruºi ºi sa tragã toate consecinþele
corespunzãtoare»... Datã fiind gravitatea situaþiei de
la Odessa, îndeosebi pericolul pentru Consulatul
României, consulii subsemnaþi, prin intermediul
decanului lor, roagã Legaþia Italiei sã binevoiascã a
comunica prezenta telegramã miniºtrilor þãrilor aliate
de la laºi ºi sã punã cât mai curând posibil pe
subsemnaþii în mãsurã sã rãspundã Rumcerodului.
Semnat: Devisart, consul general al Italiei, Greceanu,
consul general român, Rapsambeli, consul general
grec, Rey, consul general al Statelor Unite, Tserovici,
consul general al Serbiei, Vautier, consul general
francez, Laudon Gerat, consul general al Angliei”.

Din telegrama consulului român la Moscova cãtre
guvernul român: „Tezaurul ca ºi valorile ce se
gãsesc depuse la Kremlin au fost sechestrate. S-a
fãcut la fel cu tipografia Bãncii Naþionale, inclusiv
totalitatea biletelor gata [tipãrite] al cãror total se
ridicã la aproximativ 40 000 000, precum ºi valorile
ºi titlurile bãncilor particulare ºi ale Casei de
depuneri. Materialul ºi cliºeele Bãncii Naþionale au
fost de asemenea puse sub sechestru“.
24 ianuarie: Sfatul Þãrii, sub preºedinþia lui Pan

Halippa, hotãrãºte, cu unanimitate de voturi,
proclamarea independenþei Republicii Democratice
Moldoveneºti. Din Declaraþia adoptatã cu acest
prilej: „Marea revoluþie ruseascã ne-a scos din
întunericul de robie, în care am trãit atâta amar de
vreme, la calea slobozeniei, dreptãþii ºi frãþiei! Prin
jertfa ºi osteneala voastrã a tuturora, þara noastrã,
înfãptuindu-ºi dreptul dobândit de revoluþie, de a-ºi
hotãrî singurã soarta, s-a declarat republicã
democraticã slobodã. Înfrãþiþi prin sângele vãrsat sub
steagurile revoluþiei, noi ne-am arãtat dorinþa
neclintitã sã trãim în unire cu republicile ce s-au
înfiinþat pe pãmântul fostei împãrãþii ruseºti,
alcãtuind toþi la un loc marea republicã democraticã
federativã ruseascã. Dar vremurile sunt
schimbãtoare ºi împrejurãrile politice de azi
împiedicã cu desãvârºire înfãptuirea acestei uniri.
Republica Democraticã a Ucrainei, vecina noastrã
de pe Nistru, s-a proclamat neatârnatã ºi noi astfel
ne-am despãrþit de Rusia ºi republicile alcãtuite în
vechile ei hotare. În astfel de împrejurãri ºi noi
suntem siliþi sã ne proclamãm, în unire cu voinþa
norodului, Republicã Democraticã Moldoveneascã

slobodã, de sine stãtãtoare ºi neatârnatã, având ea
singurã dreptul de a-ºi hotãrî soarta în viitor.
Proclamarea neatârnãrii este o cerinþã politicã a
vremii, cãci Republica Moldoveneascã nu mai poate
aºtepta de la nimeni orânduirea vieþii sale ºi popoarele
Republicei trebuie sã înþeleagã cã viitorul lor atârnã
numai de la dânsele ºi cã acest viitor poate sã fie
înfãptuit numai prin aºezãmântul înalt de ocãrmuire
– Sfatul Þãrii ºi stãpânirea pusã de el – sfatul
miniºtrilor. Republica Moldoveneascã neatârnatâ îºi
pune ca scop pacea ºi înþelegerea prieteneascã în
viaþa politicã ºi economicã cu toate þãrile îndepãrtate
ºi vecine, socotind rãzboiul ca cel mai vrãjmaº
duºman al noroadelor ºi þãrilor. Deci, în politica sa
din afarã, Republica Moldoveneascã neatârnatã va
urmãri încheierea cât mai degrabã a pãcii obºteºti
democratice, înelegere cu toþi întovãrãºiii. În politica
sa lãuntricã, Republica Moldoveneascã neatârnatã,
chezãºluind drepturi depline tuturor naþiilor, va urma
mai departe cu întãrirea slobozeniilor câºtigate prin
revoluþie ºi vestite prin declaraþia Sfatului Þãrii de la
2 decembrie anul 1917".

 Dupã ce aminteºte cã primele mãsuri ce vor fi luate
þin de constituirea unei Adunãri Constituante, aleasã
„pe temeiul glãsuirii obºteºti“, pentru a hotãrî
organizarea internã a þãrii ºi legãturile ei externe,
înfãptuirea unei reforme agrare, care „va trece
[pãmântul] în mâinile plugarilor fãrã platã“ ºi
elaborarea unui întreg sistem de legi „care sã
îndestuleze nevoile de azi ale þãrii“, declaraþia
precizeazã cã „prin venirea oºtilor frãþeºti române
pe pãmântul republicei noastre s-a întocmit o stare
prielnicã pentru munca harnicã ºi orânduitã pe toate
ogoarele vieþii... Cã oºtile româneºti nu ne
primejduiesc neatârnarea, slobozenia ºi drepturile
câºtigate prin revoluþie, chezãºie ne sunt Franþa,
Anglia ºi America, cu mãrturiile lor, precum ºi
declaraþiile împuterniciþilor României“. Documentul se
încheie cu urmãtoarele cuvinte: „Fiind încredinþaþi cã
zidirea vieþii noastre nu va fi atinsã de nimeni ºi cã
nimic nu primejduieºte neatârnarea ºi slobozeniile
dobândite prin revoluþie, noi vã chemãm pe toþi spre
unire, spre muncã paºnicã ºi liniºte, pentru binele ºi
folosul tuturor noroadelor Republicii Democratice
Moldoveneºti, de acum ºi pururea neatârnate“.

(Continuare în numãrul viitor)

(Note)
1 Exercitând o puternicã teroare asupra autoritãþilor

basarabene, ºeful stalului major bolºevic din Chiºinãu,

Caabac, semnatarul telegramei din care am citat mai sus,

iniþiase o serie de mãsuri extrem de dure împotriva Sfatului
Þãrii ºi guvernului basarabean. La 6 ianuarie, a chemat la

sine întreg Consiliul directorilor. V. Cristi, N. Codrean, T. lancu,

I. Pelivan ºi ªt. Ciobanu s-au ascuns (l. Pelivan, împreunã cu
deputaþii Buruianã, Crihan, Buzdugan, Gafencu, Þanþu ºi alþii

au reuºit sã se refugieze la laºi).

Erhan ºi Inculeþ au fost aduºi la cartierul general al lui
Caabac ºi siliþi sã expedieze la laºi o telegramã cu urmãtorul

cuprins: „Guvernului român. Iaºi. Protestãm contra introducerii

armatelor române pe teritoriul Republicii Moldoveneºti.
Cerem în mod categoric oprirea imediatã a trimiterii armatelor

ºi rechemarea neîntârziatã a acelor armate care sânt deja

introduse. Introducerea armatelor române în Basarabia
ameninþã cu grozãviile rãzboiului civil, care deja a început.

Armatele ruse trebuiesc lãsate sã treacã libere, fãrã nici o

împiedicare“. Sub semnãtura lui Inculeþ ºi Erhan, preºedinþii
Sfatului Þãrii ºi, respectiv, Consiliului directorilor, în

Svobodnaia Basarabia s-a dat publicitãþii un comunicat privind

demisiile lui Cristi,
Pelivan ºi Codrean. Dar la apropierea trupelor române

comandate de generalul Broºteanu, la 13 ianuarie, detaºa

mentele lui Caabac s-au retras din
Chiºinãu. Inculeþ ºi Erhan, rãmaºi liberi, au plecat la

Strãºeni, în întâmpinarea trupelor române.
2 Cum se ºtie, printr-o convenþie semnatã între guvernele

român ºi rus, la 14 decembrie 1916 ºi la 27 iulie 1917, rezerva

de aur a Bãncii Naþionale a Românie ºi bijuteriile reginei,

tablourile pinacotecii statului ºi ale unor colecþionari
particulari, ocumente, cãrþi rare, manuscrise, acte ale

Bibliotecii Academiei Române ºi ale Arhivelor Statului,

obiecte de cult de la diverse mãnãstiri etc. au fost depuse
spre pãstrare la Moscova.
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Legislaþia arhivisticã
româneascã  de-a lungul

timpului (II)
Legea prevede ºi pedepse pentru funcþionari „cari vor

încãlca îndatoririle impuse de legi ºi regulamente sau vor da
dovezi de incorectitudine, incapacitate, imoralitate sau purtare
rea în societate”1. Pentru aceste încãlcãri legislative sunt
prevãzute 5 grade de pedeapsã, de la avertisment pânã la
excluderea din instituþia Arhivelor Statului.

Activitatea ºtiinþificã este reglementatã prin obligaþia
instituþiei de a publica cataloage ºi indici de documente,
redactarea unei reviste oficiale care sã trateze problemele de
organizare ºi funcþionare ºi sã publice studii ºi cercetãri pe
baza documentelor deþinute, organizarea bibliotecilor de
specialitate  ºi a unei expoziþii permanente.

Nu este de neglijat învãþãmântul arhivistic,  legea, stipulând
organizarea unei ºcoli practice de arhivari – paleografi, cu un
curs complet de 2 ani, având ca materii: arhivistica, paleografiile:
latinã, slavã, gracã; diplomatica, cronologia, genealogia,
sigilografia, heraldica, miniaturistica, numismatica, instituþiile
româneºti, izvoarele istoriei românilor ºi drept românesc2.

O altã prevedere a legii, deosebit de importantã este aceea
a înfiinþãrii unui Consiliu de perfecþionare care sã se ocupe de
activitatea ºtiinþificã, cu membrii numiþi pe o perioadã de 3 ani,
compusã din 7 membri – directorul general, 3 profesori ai
ºcolii ºi 3 specialiºti numiþi de minister3.

În expunerea de motive, ministrul instrucþiunii, dr. C.
Angelescu arãta de ce era necesarã legea: dupã 1918 au
intrat în subordinea statului depozite importante de arhive, iar
progresele arhivistice moderne necesitã punerea arhivelor
pe baze ºtiinþifice. „Sunt aproape o sutã de ani de când s-a
înfiinþat, prin Regulamentul Organic instituþia Arhivelor Statului.
Cu toate acestea ea nu are încã o lege de organizare, ci se
conduce dupã un regulament învechit, alcãtuit în 1872 ºi
modificat foarte puþin în 1906”4.

Legea din 1925 a fost uºor modificatã prin „Legea pentru
modificarea unor dispoziþiuni din Legea de organizare a
Arhivelor Statului” nr. 1084, publicatã în Monitorul Oficial  nr. 81
din 5 aprilie 1932.

Aceastã lege are un articol unic care modificã sau
completeazã 8 articole ale legii din 1925, ºi anume, art. 2 alin.
d) ºi art. 4, 8, 12, 14, 15, 16 ºi 17.

Modificarea la art. 2 lãrgeºte sfera documentelor care se depun
la Arhivele Statului, precizându-se cã se primesc spre pãstrare
„actele ºi documentele, dosarele, condicele, registrele ºi orice
alte scripte”5, rãmânând valabilã vechimea de 30 de ani.

Art. 8 modificat, aduce în plus notificarea cã, piesele heraldice
anterioare anului 1881 care au legãturã cu istoria unor localitãþi,
nu se depun în mod obligatoriu la Arhivele Statului, ci pot fi
pãstrate, în muzeele sau bibliotecile din localitãþi. Acelaºi articol
se referã la arhivele minoritare ºi confesionale care, în legea
din 1925 erau puse „sub supravegherea ºi controlul
directorului general al Arhivelor Statului”6. În 1932 dispare
menþiunea privind controlul. Tot în art. 8 se menþioneazã ca
inventarierea sã se realizeze în luna ianuarie a dosarelor
create pe parcursul unui an de cãtre ºefii serviciilor de arhivã
de la toate autoritãþile: civile, bisericeºti, militare ale statului,
judeþelor ºi comunelor, iar inventarele sã fie înaintate la
Arhivele Statului urmate ºi de dosare, atunci când acestea nu
mai sunt necesare activitãþii respectivelor instituþii.

Referitor la conducerea arhivelor, spre deosebire de legea
din 1925 în care se precizeazã doar gradele ºi gradaþiile, în
1932 se aratã ºi pregãtirea pe care trebuie sã o aibã directorii
arhivelor centrale din Bucureºti, Iaºi, Cluj, Chiºinãu ºi Cernãuþi:
pregãtire universitarã, adicã profesori de istorie la universitãþile
din localitãþile respective, iar directorii arhivelor locale –
pregãtire de profesori secundari, adicã, profesori la ºcolile
secundare din localitãþile unde se aflã arhiva.

Art. 14 aduce în plus faþã de legea din 1925,
responsabilitatea funcþionarilor de la Arhivele Statului, superiori
ºi inferiori faþã de materialul arhivistic din depozite ºi faþã de
transcrierea ºi colecþionarea copiilor ºi traducerilor dupã
documentele deþinute.

Articolul 15 înlocuieºte noþiunea de „ºcoalã practicã de
arhivari – paleografi” cu aceea de „ºcoalã specialã de arhivisticã
ºi paleografie”, în organizarea cãreia trebuia sã se implice ºi
universitatea, iar pentru ºcoalã ºi pentru publicaþiile Arhivelor
Statului, Ministerul Instrucþiunii ºi Cultelor trebuia sã prevadã
o sumã anualã în buget.

Pentru prima datã legea cere sã se organizeze cursuri pentru
„funcþionarii arhivelor de la autoritãþile ºi instituþiile publice ºi
particulare”7 cu autorizarea Ministerului Instrucþiunii ºi Cultelor.

La art. 16. completarea constã în cerinþa întocmirii unui
regulament de organizare ºi funcþionare pentru Consiliul de
Perfecþionare.

Legea din 1925 cu modificãrile ºi completãrile din 1932 va
fi valabilã aproape 25 de ani.

În 1948 apar unele instrucþiuni arhivistice care nu contravin
legii, dar dupã 1950, legislaþia arhivisicã va cunoaºte
modificãri esenþiale.

Primul din seria de HCM-uri care reglementeazã activitatea
arhivelor este Decretul nr. 17 pentru trecerea Arhivelor Statului
de la Ministerul Învãþãmântului Public la Ministerul Afacerilor
Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 01.02.1951. Acest
transfer marcheazã o nouã etapã în organizarea Arhivelor
Statului. Atribuþiile ºi normele de funcþionare se vor stabili prin
HCM, iar pânã în momentul respectiv Arhivele Statului
funcþionau potrivit normelor existente la data publicãrii. Decretul
nr. 17 a fost urmat, în acelaºi an de „HCM nr. 472 privitoare la
atribuþiunile ºi normele de funcþionare ale Direcþiunii Arhivelor
Statului” publicatã în Buletinul Oficial nr. 67 din 16.06.1951.
Structuratã în 3 capitole, hotãrârea prevede funcþionarea
Arhivelor Statului ca direcþie pe lângã Ministerul Afacerilor
Interne, cu atribuþii de: îndrumare ºi control a organizãrii ºi
conservãrii materialului arhivistic al instituþiilor ºi întreprinderilor
de orice fel; primire ºi pãstrare a arhivelor preluate; stabilirea
duratei pãstrãrii documentelor la unitãþile creatoare,
reglementarea folosirii documentelor în scopuri ºtiinþifice ºi
practice, luarea de mãsuri pentru conservarea documentelor etc.

În noua schemã de organizare existã organe centrale:
Serviciul Documente Strãine, Serviciul Arhivã Specialã,
Serviciul Arhivã Economico – Socialã, Serviciul Studii ºi
Documentare, Srviciul Administrativ, Corpul de inspectori ºi
sercretariat ºi organe exterioare: serviciile ºi secþiile regionale
se întocmeau cu avizul Comisiei pentru simplificarea ºi
raþionalizarea aparatului de stat.

Primele instrucþiuni elaborate în baza noii legislaþii sunt
cele din 1954: „Instrucþiunile generale pentru organizarea
ºi funcþionarea arhivelor ºi pentru expertizarea materialului
arhivistic”.

În 1957 avem o bogatã legislaþie arhivisticã: Decretul nr.
353 din 26 iulie 1957, HCM nr. 1119/1957, HCM nr. 57/1957,
Instrucþiunile generale nr. 6720/27.11.1957.

Decretul nr. 353/1957 proclamã înfiinþarea Fondului Arhivistic
de Stat ºi precizeazã atribuþiile DGAS ca administrator al
Fondului Arhivistic de Stat.

Conform Decretului, Fondul Arhivistic de Stat se înfiinþeazã în
vederea asigurãrii evidenþei centralizate, a pãstrãrii ºi folosirii
în scopuri ºtiinþifice ºi practice a materialelor documentare8.
Documentele sunt împãrþite în douã categorii, în funcþie de
perioada în care au fost create, înainte ºi dupã 23 august 1944.
În categoria „materialelor documentare” care fac parte din Fondul
Arhivistic de Stat mai sunt trecute scripte vechi de istorie, drept,
literaturã, artã..., negativele ºi pozitivele filmelor ºi fotografiilor,
plãci de magnetofon ºi diferite înregistrãri fonice cu importanþã
tehnico-ºtiinþificã ... manuscrisele materialelor de afiºaj9.

O menþiune specialã se face pentru „materiale documentare
colecþionate” în biblioteci, muzee ºi alte instituþii care ordonate
ºi inventariate se concentreazã în depozitele Arhivelor Statului,
cu excepþia celor de la Biblioteca Academiei, Biblioteca
Centralã de Stat ºi bibliotecile centrale universitare de la
Bucureºti, Cluj ºi Iaºi.

În acest decret sunt luate în discuþie douã categorii de arhive
mai putin vizate pânã atunci: colecþiile particulare de
documente ºi arhivele de la culte. Pentru colecþiile particulare
se menþioneazã cã „pot fi depuse, date în folosinþã sau
transmise prin donaþie sau vânzare numai cãtre Direcþia
Generalã a Arhivelor de Stat sau Biblioteca Academiei R.P.R.;
la fel manuscrisele de valoare culturalã ºi artisticã,
corespondenþa oamenilor de litere, arte ºi ºtiinþã”10, iar pentru
arhivele de la culte se specificã cã îºi pot pãstra ºi administra
documentele în baza unui regulament întocmit în colaborare
cu Arhivele de Stat, documentele nu pot fi înstrãinate, dar pot
fi predate, spre pãstrare permanentã Arhivelor Statului.

Decretul fixeazã atribuþiile DGAS de organizare ºi control a
activitãþii de arhivã la creatori, de elaborarea a regulilor de
prelucrare, pãstrare, sistematizare a documentelor care fac
parte din Fondul Arhivistic de Stat, de hotãrâre asupra
importanþei ºtiinþifice ºi practice a documentelor. Nu sunt
prevãzute sancþiuni.

HCM nr. 1119 din 13 august 1957, în fapt „Hotãrârea privind
organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Arhivelor
Statului ºi administrarea Fondului Arhivistic de Stat al R.P.R.”
preia în esenþã reglementãrile din HCM nr. 472/1951, dar
contureazã mult mai bine atribuþiile Arhivelor Statului. În plus
hotãrârea se ocupã ºi de problema selecþionãrii documentelor
„munca de expertizare a materialelor documentare în vederea
pãstrãrii acelora de interes ºtiinþific, politic sau practic”11.

Hotãrârea insistã, de asemenea, pe prelucrarea
„tehnico – ºti inþif icã” a documentelor ºi publicarea
instrumentelor de evidenþã.

Apar modificãri în ceea ce priveºte organizarea Arhivelor
Statului. Organele centrale sunt în numãr de 8 (7 în HCM 472/
1951), iar denumirile sunt schimbate: Direcþia de Organizare
ºi Evidenþã, Serviciul Arhiva Istoricã Centralã, Serviciul
Publicare, Serviciul Arhivã Centralã a RPR, Serviciul Arhive
Economice, Serviciul Tehnic, Serviciul Secretariat, Biroul
Personal, Inspecþia Arhivelor Statului, iar la organele
exterioare, apar ºi filialele raionale, pe lângã serviciile
regionale. Prin ordin al ministrului de interne se stabileau
raioanele unde urmau sã se înfiinþeze filiale.

La capitolul IV, Administraþia Fondului Arhivistic de Stat sunt
subliniate, în special, obligaþiile creatorului: obligaþia organelor
ºi instituþiilor de stat, a organizaþiilor economice ºi obºteºti de
a-ºi organiza arhive proprii ºi de a-ºi crea servicii sau birouri
de arhivã, în funcþie de cantitatea de arhivã deþinutã; folosirea
instrucþiunilor DGAS, obligativitatea întocmirii indicatoarelor
arhivistice; constituirea comisiilor de selecþionare etc.

Câteva articole se referã în perioada de pãstrare a
documentelor permanente la creatori, care diferã în funcþie de
creatori: 15 ani de cãtre organele supreme ale puterii de stat,
instituþiile ºi organele centrale, reprezentanþele diplomatice ºi
consulare, instituþiile ºi întreprinderile de interes republican;
10 ani de cãtre organele ºi instituþiile de stat, organizaþiile
economice ºi obºteºti, regionale ºi orãºeneºti; ºi pe perioade
mai mici: 5 ºi 3 ani pentru unitãþile raionale, comunale, sãteºti,
cu excepþia actelor de stare civilã care se pãstreazã 75 de ani.
Aceste termene pot fi prelungite pânã la 25 de ani.

Sunt exceptate de la predarea documentelor permanente
cãtre Arhivele Statului, Academia cu f i l ialele sale,
Biblioteca Centralã de Stat, bibliotecile universitare din
Bucureºti, Cluj ºi Iaºi, dar aveau obligaþia sã depunã la
Arhivele Statului, inventarele.

Hotãrârea reglementeazã eliberarea de copii ºi fotografii
dupã documente, extrase ºi certificate, instrucþiunile de
eliberare ale Arhivelor Statului fiind valabile pentru toþi
creatorii de documente.

Finalul se referã la situaþia spaþiului Arhivelor Statului. Se
autorizeazã Arhivele Statului sã lase în pãstrarea creatorilor
documentele care trebuiau sã fie preluate, în condiþiile legii,
„pânã îºi vor construi clãdiri proprii, care sã satisfacã condiþiile
tehnice de pãstrare a arhivelor”12, cu obligaþia  cãtre creatori
ca „materialele documentare sã fie ordonate, inventariate ºi
pãstrate în bune condiþii ... potrivit instrucþiunilor DGAS”13.

În perioada 1957 – 1971 au fost emise mai multe
instrucþiuni, anume, nr. 6720/1957, nr. 3813/1961, pentru
expertizarea materialelor documentare, instrucþiunile din
1965, privind activitatea în interiorul Arhivelor Statului
referitoare la desfãºurarea operaþiunilor arhivistice
asupra fondurilor ºi colecþiilor deþinute, nr. 222/1968, dar,
cel mai important act legislativ este Decretul nr. 472/1971
devenit Legea nr. 140/1973, publicat în Buletinul Oficial
nr. 164 din 20.12.1971 ºi republicat în Buletinul Oficial nr.
155 din 10.12.1974.

În cele ºapte capitole decretul stabileºte controlul asupra
tuturor documentelor, inclusiv de la culte ºi persoane fizice
particulare, obligaþiile creatorilor ºi deþinãtorilor de arhive,
modalitatea de depunere a documentelor cu valoare istoricã
la Arhivele Statului, sancþiunile pentru nerespectarea
legislaþiei arhivistice.

Decretul nr. 472/1971 a definit clar componenþa Fondului
Arhivistic de Stat ºi a pus bazele fondului de asigurare,
prin stipularea obligaþiei de microfilmare a celor mai
importante documente.

Actele normative anterioare, decretul 353/1957, HCM 1119/
1957, instrucþiunile 6720/1957 nu cuprindeau reglementãri
referitoare la înregistrarea actelor ºi regimul de folosire sau
conþineau prevederi incomplete pentru documentele
fotografice, cinematografice, video.

Ca reglementãri noi, Decretul nr. 472/1971 aduce: stabilirea
rãspunderii pentru toþi factorii împlicaþi în domeniul arhivistic,
înlocuieºte noþiunea de Fond Arhivistic de Stat cu cea de
Fond Arhivistic Naþional, ceea ce înseamnã o arie mult mai
mare de cupr indere a documentelor, în categoria
documentelor ocrotite intrând ºi cele deþinute de culte ºi
persoane fizice.

Prin Decretul nr. 472/1971 se instituie un cadru juridic mai
larg, completat ºi prin stabilirea unor sancþiuni penale pentru
înstrãinarea sau scoaterea peste graniþã a documentelor cu
valoare deosebitã.

Decretul înscrie ºi restricþia de donaþie sau vânzare a
documentelor istorice cãtre alte persoane înainte de a prezenta
oferta Arhivelor Naþionale. Tot pentru ocrotirea documentelor
care fac parte din Fondul Arhivistic Naþional, decretul
menþioneazã obligaþia cultelor de a declara la Arhivele Statului
documentele cu carecter istoric, pe care le deþin.

În plus faþã de legislaþia din 1957, instituþiilor exceptate de
la depunerea documentelor la Arhivele Statului li se mai
adaugã ºi Arhiva Naþionalã de Filme ºi Comitetul de Stat al
Radioteleviziunii Române, întrucât s-a considerat cã
documentele fonice, video, filmele de televiziune sunt
permanent utilizate în desfãºurarea activitãþii acestor instituþii,
dar Arhivele Statului îºi menþin dreptul de a îndruma,
coordona ºi controla activitatea arhivisticã.

O reglementare nouã, deosebit de importantã este aceea
de creare a unui fond de reproduceri dupã documente aflate
în arhivele altor þãri.

(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)
Pentru cea mai bunã coordonare a activitãþii de cercetare,

decretul prevede înfiinþarea unei comisii ºtiinþifice pentru
probleme arhivistice, formatã din specialiºti a DGAS.

Prin prevederile sale, decretul 472/1971 a reglementat
principiile de bazã ale activitãþii arhivistice la nivelul de dezvoltare
a arhivisticii româneºti de la deceniul 7 al secolului XX.

Întrucât  decretul prevedea numai principiile de bazã ale
activitãþii arhivistice au fost elaborate ºi norme tehnice
aferente, atât pentru creatori, cât ºi pentru fondurile deþinute
de Arhivele Statului.

Cadrul legislativ actual este reglementat de Legea
Arhivelor Naþionale nr. 16 promulgatã la 1 aprilie 1996,
care reprezintã o sintezã a experienþei, teoriei ºi practicii
arhivistice româneºti de peste un secol ºi jumãtate. Este
de menþionat faptul cã anul trecut aceasta a fost republicatã
în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014 ca urmare a
unor modificãri ºi completãri.

———————————-
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Gheorghe Marinel

De la „Arcadia” la
„Însemnãrile lui Gregor”,

de  Nicolae Sirius
În perioada 1971-1984 la Slobozia îºi desfãºura

activitatea  cenaclul „Arcadia”, unde  participau o seamã
de viitori poeþi ºi scriitori ialomiþeni, dar ºi din alte localitãþi,
inclusiv din capitalã. Scrierile ºi dezbaterile cenaclului
erau publicate în revista omonimã „ Arcadia”. Am avut
prilejul sã-i cunosc pe toþi, mai cu seamã cã lucrãrile lor
treceau pe la secretariatul de redacþie, unde  eram
tehnoredactor. Aici s-au consacrat George Alboiu, ªerban
Codrin, Mihai Viºoiu, Costel Bunoaica, Ioan Neºu, Iulian
Talianu, Marin Lupºanu, Vasile Poenaru, Aurel David, Ion
Vãduva, Dan Laurenþiu, Enciu Bobârniche, Ion Alecu,
Gheorghe  Dobre, Marius Stãnilã ºi alþii. Printre ei îl
întâlneai ºi pe sentimentalul cu privirea durã, dar cu vorba
dulce ºi zâmbetul permanent, Nicole Sirius. Nãscut  în
1950 în comuna Lupºanu din judeþul Cãlãraºi, a plecat
din România în 1986. A trãit ºase luni într-un lagãr din
Austria  ºi a devenit cetãþean australian în 1988. Este
cãsãtorit cu o valoroasã pianistã japonezã, are doi copii
ºi în prezent locuieºte în Japonia. A primit douã burse din
partea guvernului australian, a devenit membru al Uniunii
Scriitorilor din Australia. Nicolae Sirius  este un scriitor ºi
dramaturg valoros,  cunoscut deja pe plan internaþional.
Piesa sa de teatru, „Ultimul dictator, Cain, Abel ºi
Dumnezeu “, s-a jucat în 1990 la Melbourne, alãturi de o
alta, intitulatã „Castelul”. Volumele „Poezii fãrã þarã”,
„Poeme vechi ºi noi “, ( în limba japonezã ) dar ºi „ Exilul
”, publicate în þarã, dar ºi în strãinãtate, se bucurã de
atenþia cititorilor ºi a criticii literare.  Obiºnuit sã ascult
teatru radiofonic la „Radio România Actualitãþi” am rãmas
surprins când crainicul a anunat cã vom audia piesa de
teatru „Insomniile lui Gregor “ de Nicolae Sirius, în regia
lui Vasile Manta, spectacol realizat cu sprijinul  S.C.
Teletext SRL Slobozia. Asta ne aminteºte cã Sirius nu a
uitat oamenii din Slobozia, în special pe domnul Criºan,
acest  Mecena al urbei. Într-o idealã distribuþie, am avut
prilejul sã-i ascult pe Dorel Viºan, Virgil Ogãºanu, Mihai
Constantin, Maia Morgenstern, Petre Lupu. Piesa este o
parabolã despre libertatea individului în regimuri totalitare,
bazatã pe trãiri personale ale autorului, într-un timp  greu
de stabilit, care poate fi orice epocã, dar mai cu seamã
se poate rãsfrânge în actualitate. Rememorarea acelor
ani, cu oameni plecaþi de lângã noi ºi reveniþi cu opere
valoroase pentru cultura universalã, ne dã sentimentul
unei aprecieri demne de consemnat. Odatã cu „Insomniile
lui Gregor ”, ascultând piesa pânã în miez de noapte, am
adormit liniºtit, visându-mã alãturi de Nicole Sirius la
cenaclul  Arcadia.

Adrian Bucurescu

Tradiþii dacice
de primãvarã

De ceva vreme încoace, latinomanii, care pretind cã de la
romani am fi moºtenit totul, inclusiv graiul, sunt complet
depãºiþi de noile cercetãri în domeniu, iar teoriile lor
fantasmagorice stârnesc doar nedumerire, dacã nu ºi ilaritate.
Ultimele cercetãri  vãdesc înalta culturã a strãmoºilor noºtri
antici, cãrora le datorãm întreaga noastrã moºtenire spiritualã,
aºadar ºi tradiþiile care încã se mai pãstreazã. Printre acestea
se numãrã datina Mãrþiºorului ºi sãrbãtoarea de Buna-
Vestire, amândouã legate de luna Martie. Norocul face ca
acestea sã se dezvãluie din lexicul dacic care s-a mai pãstrat.
Astfel, pe o coloanã votivã de marmurã, descoperitã la Jupa,
jud. Caraº-Severin, se aflã urmãtoarea inscripþie:
MARTIAVGIPRSALVTEIDIN. Cum am mai arãtat ºi cu alte
prilejuri, Dacii erau adevãraþi maeºtri ai tãinuirii mai multor
mesaje într-o singurã inscripþie sau într-un singur cuvânt,
graþie ºi graiului lor hãrãzit poeziei ºi cântecului. Aºadar,
inscripþia de la Jupa se poate citi astfel:

1. MARTI AV(Ã)G I PR(Ã)SA LUTE IDIN „În Martie, se
spune, Leto a fost înºtiinþatã cã va naºte”. Lexic: MARTI
„Martie”; AV(Ã)G  „a (se) spune; a (se) povesti”; cf. latin.
evoco „a evoca; a aduce la cunoºtinþã fapte; a aminti”; rom.
a prãsi „a face pui; a naºte; a plodi”; LUTE – variantã pentru
Leto, numele Mamei Gemenilor Divini, nãscuþi în Dacia,

Apollon ºi Artemis; IDIN „experienþã practicã; ºtiinþã;
înºtiinþare; prevestire; dinainte”; cf. rom. idenie „încercare”;
ajun; a ajuna; latin. idoneus „care are calitãþile cerute ºi
necesare pentru ceva; adecvat; potrivit; convenabil”. 2.
MAR(Ã)TI AV G(H)IP(Ã)R(Ã)S A LUTE IDIN  „Ghipãrãs I-a
dus (adus) vestea lui Leto; A venit Ghipãrãs cu vestea la
Leto”. Lexic: MAR(Ã)TI „a merge; a veni”; cf. rom. a (se)
mãrita; AV „a avea; au”; G(H)IP(Ã)ROS – variantã pentru
CAEPROEZUS, unul dintre Arhanghelii Raiului dacic; cf.
rom. Chipãruº – erou al basmelor populare. 3. MARTI AV(Ã)G
I P(Ã)R SALUTE I DIN „În Martie, se spune, se poartã fire
împletite”. Lexic: P(Ã)R „fir”; cf. rom. fir; pãr; sulit (reg.) „însãilat;
cusut; þesut”; a þine; 4. MARTI AV(Ã)G I PR(Ã)SALUTE I
D(Ã)IN „În Martie, se spune, se pomenesc (se strigã) pribegii
(cei duºi; cei dispãruþi)”. Lexic: PR(Ã)SALUTE „pribeag; dus”;
cf. rom. priºleþ „pribeag; vagabond; strein; venetic”; Dalbul de
Pribeag – apelativ al mortului în bocete; a tãini „a vorbi, a
discuta”; doinã. 5. MARTI AV(Ã)G I PR(Ã)SALUTE I D(Ã)IN
„În Martie, se spune, se vorbesc (se strigã; se dau în vileag)
leneºii (urâcioºii)”. Lexic: PR(Ã)SALUTE „prãpãdit; neghiob”;
cf. rom. prâºleþ „om bicisnic”; a tãini  6. MARTI AV(Ã)G I
PR(Ã)S ALU(Ã)T E I D(Ã)IN „În Martie, se spune, se coace
(se fierbe) aluat ºi se împarte”. Lexic: PR(Ã)S „a arde”; cf.
rom. a prãji; ALU(Ã)T „aluat”; D(Ã)IN „a împãrþi”; cf. rom. tain.

E posibil ca acest text sã mai aibã ºi alte interpretãri.
Lecturile, atât de multe, erau posibile graþie faptului cã, scriind
cu litere greceºti sau latineºti, dacii nu notau sunetul ã,
inexistent în aceste alfabete, iar pe de altã parte, limba
dacã avea tonuri, vocale lungi ºi scurte, precum ºi o bogatã
omonimie. Aºadar, cuvintele puteau fi înþelese dupã cum
erau rostite, precum ºi din context.

Cum se vede, textul de la Jupa este de o importanþã
covârºitoare pentru zestrea noastrã spiritualã. Mai întâi,
pentru vãdita moºtenire a cuvintelor româneºti din limba
dacã, apoi, pentru enumerarea obiceiurilor româneºti din luna
Martie, de asemenea moºtenite direct de la strãmoºi, fãrã
legãturã cu cele creºtine. Astfel, în acest text e vorba despre:
firele împletite, adicã Mãrþiºorul; obiceiul strigãrii leneºilor ºi
a celor rãmaºi necãsãtoriþi, din seara de Lãsata Secului;
pomenirea morþilor, adicã Moºii de Primãvarã; aluatul gãtit,
care se împarte, adicã Mãcinicii; înºtiinþarea Zeiþei Leto de
cãtre Arhanghelul GHIPÃRÃS, adicã Buna Vestire a
Fecioarei Maria de cãtre Arhanghelul Gabriel. Toate aceste
datini se þin ºi astãzi.

Mai demult, Mãrþiºorul era un ban de aur sau de argint, ori
un medalion, legat cu un ºnur roºu-alb, pe care românii îl
puneau copiilor la gât sau la mânã. Mãrþiºorul se mai numeºte
în unele þinuturi Mãrþiguº sau Marþ, ºi era purtat pentru noroc,
în decursul anului, iar cei care-l purtau credau cã vor fi
sãnãtoºi ºi curaþi ca argintul ºi cã peste varã nu-i vor mai
apuca ºi scutura frigurile. Mãrþiºorul se punea în zorii zilei
de 1 Martie, înainte de rãsãritul Soarelui, iar când îl puneau,
pãrinþii se fereau sã fie vãzuþi de vreo femeie însãrcinatã,
crezând cã se pãteazã copilul pe ochi. Unii copii purtau
Mãrþiºorul 12 zile de gât, iar dupã aceea îl lãsau pe crenguþele
unui pom tânãr; ºi, dacã pomiºorului îi mergea bine în acel
an, însemna cã ºi copilului îi va merge bine în viaþã. Alþii îl
pãstrau pânã ce vedeau arbustul înflorit, de obicei porumbar
sau pãducel, ºi îl puneau pe pomiºor, sperând sã fie albi ca
florile acestuia. În unele zone, Mãrþiºorul se poartã pânã
când începe cucul a cânta sau pânã când vin berzele. Nu
numai pãrinþii le puneau Mãrþiºoare copiilor, ci ºi alþi români
ºi le dãruiau unul altuia la 1 Martie. Astãzi îl poartã mai ales
femeile ºi fetele ºi, doar în unele sate mai izolate, îl poartã
bãrbaþii ºi bãieþii. Rareori se mai face din bani de aur sau de
argint ºi nu mai e þinut toatã luna, ci numai câteva zile, la
începutul lui Martie. În Muntenia, se spune: Cine poartã
mãrþiºoare / Nu mai e pârlit de Soare. Pe la sfârºitul lui
Martie, femeile ºi fetele iau ºnurul Mãrþiºorului ºi îl pun pe
trandafiri, iar moneda sau medalionul le dau pe vin, pâine
albã ºi caº, crezând cã aceea care le-a purtat va avea faþa
albã cum e caºul ºi rumenã ca trandafirul ºi vinul. Culorile
ºnurului vin ºi ele tot de la daci, simbolizând numele Celor
Doi Gemeni Divini: A POLLON „Cel Alb; Cel Curat” (cf. rom.
bãlan) ºi A R(Ã)TEMIS „Roºioara; Strãlucitoarea” (cf. got.
rauths „roºu”; latin. ardens „ardent, strãlucitor”).

Cât priveºte Buna-Vestire sau Blagoveºtenia, þinutã la
25 Martie, unul dintre numele acestei sãrbãtori s-a transmis
unei plante dacice de leac, notatã de medicii antici,
KOIKOLIDA, rostitã KOIK O LIDA, ºi tãlmãcitã prin
„Prevestirea lui Leto” (cf. rom. ghioc; cuc), Lida fiind o
variantã pentru Leto sau Lute. De la denumirea acestei
plante magice, româna a moºtenit cucuruz „con de brad,
molid sau pin”; dupã aspectul lui se prevesteºte rodul
plantelor peste an. De la KOIK „Ghiocul; Cucul”, tot la 25
Martie românii þin ºi Ziua Cucului, pasãrea fiind consideratã
ºi astãzi prevestitoare.
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HOMO  EMIGRANTUS

Fenomen social-istoric de mare complexitate ºi diversitate,
emigraþia nu este o invenþie a timpurilor moderne. De-a lungul
timpului, din Antichitate ºi pânã în zilele noastre, emigraþia
fost întâlnitã în toate societãþile, constituind o realitate ce nu
poate fi eludatã, emigranþii fiind aceia care au pãrãsit þãrile
unde s-au nãscut ºi au crescut pentru a se stabili în altã þarã,
alungaþi de sãrãcie, de persecuþie ori de frica de represalii,
sau atraºi de bogãþia, libertatea ºi modernitatea þãrii unde s-
au stabilit. La limitã, se poate face o distincþie între exilaþii
politici, care adesea pleacã definitiv spre alte zãri ºi emigranþii
economici, care au plecat cu intenþia unor câºtiguri financiare
ºi cu visul de a reveni în þara lor.

Dacã ne referim la realitãþile din România, o categorie
aparte o constituie emigranþii plecaþi în timpul regimului lui
Ceauºescu în Occident. Unii, puþini la numãr, au fãcut-o legal,
cu aprobarea autoritãþilor vremii, alþii au ales o cale mai
riscantã, aceea de a fi transfugi, cel mai adesea destinaþia
fiind Jugoslavia, ca tranzit spre Vest, cu speranþa de a ajunge
în ,,lumea liberã”, acceptându-ºi condiþia de neinvidiat de
refugiaþi politici. Unul dintre norocoºii care au avut ºansa de
a traversa Atlanticul dupã o astfel de experienþã a trecerii
frauduloase a frontierei în 1988 a fost doctorul Augustin
Ostace, cel care a reuºit sã-ºi povesteascã peripeþiile în
câteva cãrþi de autor. Stomatolog de profesie, bun psiholog ºi
cunoscãtor de oameni, dotat cu un incontestabil talent literar,
Augustin Ostace – originar din Bistriþa-Nãsãud, actualmente
stabilit în Germania, dupã o ºedere de ºapte în SUA, având
ºi statutul de cetãþean american - relateazã despre experienþa
sârbeascã într-un veritabil ºi consistent jurnal de emigraþie1.
Intelectual de anvergurã, având un orizont de cunoaºtere de
invidiat, autorul dovedeºte aplecare spre istorie, filosofie,
literaturã, ºtiinþã, politicã, toate bine asimilate ºi integrate într-
un sistem propriu de gândire. Aceastã curiozitate
epistemologicã va fi sesizatã, de altfel, ºi de Gabriel Liiceanu,
cel care îl prezintã astfel pe Augustin Ostace – pe care l-a
cunoscut în Germania - în cartea sa Uºa interzisã: ,,Are ochii
larg deschiºi cãtre toate zãrile culturale ºi poate în orice
clipã sã spunã ceva definitiv despre greci, Averroes, Hegel,
Tübingen, americani, Nietzsche, religii orientale ºi þãranii
din împrejurimile Nãsãudului”. Un om care mereu s-a
întrebat cine ºi ce suntem, de unde venim ºi încotro ne
îndreptãm, cãruia niciodatã nu i-a fost indiferentã problema
sensului vieþii.

Acest jurnal al emigraþiei succede unei alte cãrþi de autor
(între timp, acestea au ajuns la cifra 33), Neºfârºitele frontiere,
unde sunt prezentate împrejurãrile în care doctorul nostru a
fugit din România comunistã în toamna anului 1988, cu mai
bine de un an înainte de cãderea regimului Ceauºescu. Ajuns
la vârsta de 36 de ani, dupã ce a profesat câþiva ani în
România ca stomatolog, doctorul Ostace îºi face o radiografie
a propriei vieþi ºi ajunge la concluzia cã este persecutat ºi
urmãrit politic, lipsit de libertate în propria sa þarã, decizând
cã viaþa sa trebuie sã ia o altã turnurã, soluþia fiind fuga
departe de þinuturile natale. El încearcã sã se iniþieze încã
din România în mai multe limbi strãine pentru cã nu ºtie în ce
þarã occidentalã va ajunge, îºi îmbunãtãþeºte condiþia fizicã
prin exerciþii ºi alergãri, posteºte zile întregi pentru a fi obiºnuit
sã rabde de foame în condiþiile în care îºi pregãteºte evadarea
dintr-un universe concentraþionar, este pregãtit sufleteºte sã
îndure eventualele chinuri la care ar fi supus în cazul în care
ar fi fost prins de grãnicerii români, se deplaseazã în zona
Jimboliei pentru a-ºi face un plan de scãpare ºi reuºeºte sã
obþinã informaþii despre punctele vulnerabile al frontierei de
la un localnic binevoitor, apoi îºi încearcã norocul. Tentativa
reuºeºte, dupã ce rãmâne nebãut ºi nemâncat câteva zile ºi
nopþi în ºir culcat printre lanurile de culturi vecine graniþei cu
Jugoslavia, târându-se pe coate ºi genunchi spre libertate.
Mai târziu, ajuns la sârbi dupã ce gloanþele grãnicerior români
i-au ºuierat pe la ureche, îºi spalã în mai multe ape treningul
cu care a evadat ºi constatã cã mirosul þãrânii strãbãtutã în
coate ºi genuunchi  s-a impregnat atât de tare în haine, încât
nu dispare nici dupã mai multe clãtiri: ,,ªi pãmântul are
amintirie sale”, conchide autorul…

  Nici la sârbi nu este primit cu braþele deschise. Autoritãþile
lor îl repereazã ca suspect, ajunge epuizat dupã fuga sa
peste graniþã în puºcãria de la Zrenjanin, apoi cea de la
Padinska, trãieºte câteva luni teama de necunoscut împletitã
cu coºmarul returnãrii în România ceauºistã, dar are ºansã
ºi mulþumeºte cerului pentru cã nu este extrãdat, fiind eliberat
dupã câteva luni chinuitoare de detenþie, dobândind
legitimaþia albastrã de refugiat ONU, care îi permite sã
beneficieze de ºedere în Jugoslavia. Nu e o rezolvare
definitivã a problemei sale, care depinde mai departe de
bunãvoinþa celor din Vest dacã va fi acceptat sau nu ca
transfug, dar oricum era preferabilã returnãrii în România,
unde ar fi fãcut cunoºtinþã cu penitenciarele de la Popa ªapcã
ºi Gherla.

Practic, de aici începe cartea Emigrant iniþiatic, unde sunt
prezentate tribulaþiile ºi trãirile celor fugiþi din þarã, atraºi de

mirajul occidental, deocamdatã staþionari în Jugoslavia.
Autorul cãrþii primeºte o hârtie care îi dã dreptul sã beneficieze
de cazare ºi hranã la hotel Titel, undeva în apropierea
Belgradului, ajunge acolo împreunã cu alþi refugiaþi români
ºi întâlneºte o lume pestriþã, alcãtuitã din toate categoriile
sociale, de la doctori - asemenea lui - la preoþi, depanatori
de televizoare sau þãrani pur ºi simplu, cu credinþe diverse,
de la ortodocºi la catolici ºi sectanþi ce acuzau persecuþii
religioase, toþi plecaþi ilegal din România ºi convinºi cã
singura soluþie este fuga în Occident. Doctorul nostru crede
cã acum a dispãrut mitul catastrofic al returnãrii, dar nu în
întregime, ei putând fi oricând expulzaþi de autoritãþile sârbeºti
dacã încalcã unele reguli impuse noului lor statut.

Îºi înþelege curând condiþia umilã de emigrant nebãgat în
seamã de nimeni, ajuns la mila altora, un anonim bãtut de
soartã într-o þarã care îi este, totuºi, strãinã ºi reflecteazã:
,,fac parte dintr-o odisee precarã între umanul strivit ºi
indefinitul destin…sunt unul dintre cei ce stau la imensele
cozi pentru un pahar cu apã, o coajã de pîine, un acoperiº  ºi
o pernã sub cap…o temporalitate impersonalã a unor
interioritãþi zguduite, dezagravatã  de  speranþa  întru
redestinare” (p. 7) Se simte înstrãinat ºi crede cã viaþa lui are
o singurã direcþie: ,,Aici, mai amãrãºtean, mai nevolnic, mai
înjurat, mai certat, mai umilit, mai pricãjit dar cu o  singurã
direcþie:  to  West” (pp. 95-96).

Strânºi în grupuri, refugiaþii încearcã sã-ºi explice ºi sã-ºi
justifice gestul de a-ºi pãrãsi þara, acuzând autoritãþile
comuniste din România regimului Ceauºescu: ,,Aºa-i, Cristi,
un regim aberant al istoriei, sub conducerea unui  cizmar
balcanic, un pseudo-faraon, un megaloman înconjurat de
penibilisme opuse dialecticii istoriei, care ne-a transformat
pe noi, românii,  într-un  neam  de  traistã,  într-o miloagã
existenþialã, niºte devertebraþi cerºind blidul refugiat ºi mila
Occidentului, niºte pribegi ai nimãnui” (p. 84). ,,Suntem niºte
emigranþi care reflectã criza catastrofalã a  comunismului
românesc, noi fiind prin refugiul nostrum un simptom de
agonie al sistemului. Pentru curajul de a fugi suntem închiºi
ºi bãtuþi în puºcãriile de la nord de  Dunãre, închiºi ºi refuzaþi
în puºcãriile de la sud de Dunãre, iar cei care scãpãm ca prin
urechile nenorocitului ac suntem cerºetori la tot felul de
ambasade. Nu mai adaug faptul  cã a avea hotel ºi cantinã
gratuite e tot un fel de miloagã, tot cerºetorie curatã! ªi atunci
ce-am  putea  fi  altceva?  Buricul  lumii?  Sau  centrul  buricului
lumii? Ce am putea fi?” (p. 168) Concluzia este una singurã:
„De la fiii ploii am ajuns fiii pierzaniei” (p. 53).

Sârbii manifestã compasiune faþã de vecinii lor ajunºi
refugiaþi la ei, pe care îi numesc ,,ceauºeskii”. Epuizat ºi
permanent în restanþã cu somnul, cel pe care ceilalþi refugiaþi
români îl numesc Doc  (prescurtare de la ,,doctor”), noteazã
în însemnãrile sale aproape zilnice: ,,Mã trezesc tîrziu, e
aproape 9 dimineaþa. Mã grãbesc sã prind cel puþin ceaiul
de la cantinã, dar Vera e drãguþã cu întîrziaþii. Rumunii,
rumunii, gladan, gladan, zudnja,  zudnja, san, san...cei  cîþiva
întîrziaþi  traduc  rîzînd: <<români, români, flãmînzi,  flãmînzi,
sete, sete, somn, somn >>” (p. 69).

Grupul de români aflat în hotelul de pe malul Tisei dã
dovadã de solidaritate, refugiaþii îºi fac reciproc cinste cu
þigãri ºi cafea atunci nu sunt în panã  de bani, croiesc planuri
de viitor, iar depanatorii improvizeazã un televizor alb-negru
din materialele electronice aruncate la gunoi ca deºeuri, la
care urmãresc programele televiziunii sârbeºti ce cuprind
transmisii ale formaþiilor Beatles ori Uriah Heep, meciuri
interne ºi internaþionale, inclusiv întâlnirea dintre Steaua
Roºie Belgrad ºi A.C. Milan, spectacole de varietãþi etc., iar
întrebarea de pe buzele tuturor rãmâne: de ce televiziunea
sârbã poate fi consonantã cu televiziunile occidentale, iar
cea româneascã nu?

 Refugiaþii noºtri au parte de un adevãrat festin atunci când
unii dintre ei aduc peºti gãsiþi în apele Tisei, fripþi pe ascuns
în hotel pe o plitã electricã improvizatã, se bucurã de norocul
dat peste ei, apoi sunt ºocaþi când se lãmureºte povestea:

,, -  Bãieþi, uite ce-i cu peºtii, au fost deversate în Tisa din
greºealã ceva toxice ºi au ameþit peºtii, populaþia este rugatã
sã nu consume sub nici o formã peºte prins din Tisa.

- Or fi peºtii periculoºi pentru sîrbi, dar emigrantu’ român
nu moare, el are o genã în plus, se rãspunde din grup.” (p.
149). Chiar dacã au emoþii, toþi scapã cu bine, fãrã sã se
îmbolnãveascã.

Refugiaþii urmãresc veºtile aduse din þarã prin diferite
mijloace, viseazã o nouã viaþã pe alte meleaguri ºi aflã
stupefiaþi cã, urmând exemplul unor sportive celebri precum
Ionel Drâmbã, campion olimpic, fotbaliºtii Marcel Rãducanu
ºi Sãtmãreanu II ori legendara formaþie Phoenix, antrenorii
de gimnasticã Martha ºi Bela Karoly, la finela anului 1988 a
lãsat România în urmã ºi internaþionalul fotbalist din lotul
Stelei, Miodrag Belodedici:

,,- Cum? A fugit ºi Belo?
- Nu, nu Doc, tu ai fugit, el a venit în þara lui, e o diferenþã!”
Este prilejul autorului de a reflecta: ,,(...)  Sã  fi  intrat  þara

într-o mitologie a pãrãsirii? Într-un declin ireversibil de
evadare? (...) Dar poate cã Mirko spune un adevãr cã Belo a
revenit în þara lui, pe cînd eu am venit într-o þarã strãinã...eu
sunt sutã la sutã nepatriot pe cînd el are imensa iertare a
ardentului sînge slav dat de strãmoºi... a plecat ºi Belo!

Mamãã...” (p. 157). Ceva mai târziu, românii vor avea ºansa
de a face o partidã de fotbal cu Belodedici, aflat în perioada
de suspendare de cãtre federaþia internaþionalã de fotbal, un
prilej de satisfacþie pentru toþi refugiaþii.

Devenid adevãrat lider informal, Doc îºi ajutã conaþionalii
sã completeze tot felul de formulare în limba englezã, are
neplãcuta surprizã sã constate cã unul  dintre sectanþii cãruia
îi împrumutase o carte a plecat ,,uitând” s-o mai înapoieze,
îºi permite sã ofere sfaturi de comportament celor care se vor
prezenta la interviu la ambasadele strãine, speranþele fiind
legate mai ales de autoritãþile din SUA, Canada ºi Australia:

,,-  Mergeþi sã munciþi ºi sã învãþaþi în America, nu sã cereþi
de pomanã!

- America  îi  þara  muncii.  Fãrã  lozincã,  fãrã  pancarte,  fãrã
congrese, fãrã activitãþi de partid, fãrã de UTC ºi organizaþii
de pionieri, fãrã fãuritorii omului nou multilateral dezvoltat!
Curajul  de  a  lua  viaþa  în  piept,  daring  to  challange  the
life! curajul  de  a  fi  emigranþi:  tu,  oricare  de  aici,  trebuie  sã
te descurci  în  America  prin  muncã  ºi  studiu,  Working  and
studying! totul prin tine însuþi, self made man…” (p.304).

Atunci când vine rândul grupului refugiaþilor români
îndrumaþi de Doc la interviul consulatului american din
Belgrad, care au aplicat pentru America, din 17 candidaþi
reuºesc 16, cel mai mare procentaj de reuºitã de pânã atunci.
Ar fi putut fi toþi 17, dar cel cãzut în dizgraþie, un tânãr barbos,
fusese sfãtuit sã-i radã barba pentru cã riscã sã sã fie
considerat terorist de cãtre cei de la consulatul american,
dar acesta se împotriveºte cu argumentul: ,,am fugit din þarã
tocmai pentru cã am dorit sã adopt ce þinutã vreau în calitate
de om liber, inclusiv sã port barbã, iar acum trebuie iar sã
suport o constrângere, fiind obligat sã mã port cum vor alþii,
nu cum doresc eu însumi?” Aceastã opþiune a dreptului la
autodeterminare o va regreta cu mintea românului cea de pe
urmã, aºteptând sã i se ofere o altã ºansã la viitorul interviu,
constatând cã din greºeli se poate învãþa.

Faptul cã au fost acceptaþi de americani nu înseamnã sfârºitul
refugiului în Jugoslavia pentru refugiaþii români. Mai trec câteva
luni pânã când se vor gãsi câteva organizaþii umanitare sau
religioase din State care sã sponsorizeze plecarea lor
individualã dincolo de Atlantic, între timp românii sunt mutaþi
într-un alt loc de lângã Belgrad ºi cautã de lucru pentru a-ºi
face rost de bani, angajându-se cu ziua la particularii sârbi
pentru diverse munci fizice: sapã ºanþuri, sunt salahori în
construcþiile de case, încarcã sau descarcã camioanele de
cãrãmizi, muncesc din greu la roabã pentru câþi dinari,
mâncare ºi bere, conducând la reflecþia cuiva din grup: ,, În
dictaturã eram domni, în libertate suntem zilieri! Noi, românii
suntem un paradox al istoriei! Evoluþia emigrantului român!”
(p. 324). Dar, pânã la urmã, se gãseºte sponsorizare aºteptatã
ºi Doc lasã în urmã experienþa sârbeascã trãitã vreme de
câteva luni, îmbarcându-se pentru America.

Nu toþi sunt convinºi cã plecarea doctorului Augustin Ostace
din România este justificatã, aºa cum reiese din dialogul
purtat în finalul cãrþii de acesta cu un alt refugiat roman aflat
în Jugoslavia:

,, -  Am întîlnit pe cineva din Bistriþa-Nãsãud care vã cunoaºte
ºi el a povestit cã aþi avut o viaþã bunã în România, cã aþi avut
maºinã, cabinet medical, bani, relaþii, gagici.

-  Pot sã audã ºi ceilalþi. Dintr-un anumit punct de vedere, da,
dar am avut ºi curajul, puterea, sau nebunia sã renunþ la ele.

- Dar acela spunea cã persecuþiile de care vorbiþi ar fi,
majoritatea, inventate, cã mai  mult se temeau ei de
dumneavoastrã decît dumneavoastrã de ei.

- Dragul meu, eu am trãit nedreptãþile în sufletul meu undeva
în profunzime, nu la  suprafaþã, poate de aceea mulþi nu ºi-au
dat seama de realitatea mea interioarã. Confuzii existã peste
tot ºi e de înþeles.  Nu cer sã fiu compãtimit de nimeni. Nu  cer
sã  fiu  crezut  de nimeni. ªi fiecare are dreptul sã-ºi exprime
pãrerea. Inclusiv eu însumi.

- De asemenea, acela spunea cã aþi greºit fugind ilegal, cã
aici viaþa e grea, dar cã nici în America n-o sã vã fie uºor!

- Apreciez grija lui, dar dacã am avut curajul sau nebunia sã
renunþ la avantajele din  România, înseamnã cã ceva foarte adînc
din mine a hotãrît  astfel.  Eu  am  riscat,  eu  îmi  duc povara!
Întotdeauna vor exista regrete legate de ceea ce ai lãsat în spate
ºi ceea ce gãseºti. Dar viaþa merge înainte ºi cel puþin un  vis  de-
al  meu  se  împlineºte.  Mîine  zbor  peste  ocean. Trecutul rãmîne
întotdeauna în urmã chiar dacã reverberaþia lui o simþim mai mult
sau mai puþin dureros!” (p. 409)

Carte document, aflatã la punctul de confluenþã al literaturii
cu adevãrul, Emigrant iniþiatic – apãrutã în versiunile românã
ºi  englezã – prezintã o realitate prea puþin cunoscutã
cititorului români, aceea ce se poate numi homo emigrantus

român. Scrisã cu nerv ºi talent de cineva care a trãit
evenimentele ºi le-a prezentat din perspectivã proprie,
incitanta lucrare a ,,doctorului-filosof” Augustin Ostace poate
fi privitã ca un reper de cunoaºtere dintr-o altã perspectivã a
societãþii româneºti din ultima perioadã a regimului comunist,
un prilej de reflecþie asupra omului pus mereu sã aleagã ºi
care îºi asumã responsabilitatea deciziilor sale.

(Note)
1 Augustin, Emigrant iniþiatic, Editura Europress Bistriþa, 2006.

Grigore SPERMEZAN
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Alexandru Bulandra

Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului

O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din Noul
Testament

Eseu

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

(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)
(continuare din numãrul trecut)

 V. Proiectul Asaltul cerului

6. Privitor ca la teatru

 a. O înscenare ca un semn divin

 Ideea de martor la Al Doilea Isaia – Dumnezeu nu este
nimic fãrã martori ! - implicã desfãºurarea acþiunilor la
vedere, spectacolul,  astfel încât oamenii care asistã sã
poatã relata sau atesta cum au decurs faptele. (...)

Iatã ca exemplu scena cu asinul. Aflat la porþile
Ierusalimului, Isus trimite sã i se aducã un asin ca sã
intre cãlare pe el  pentru a arãta  cã ºi în privinþa acestui
amãnunt el respectã înscrisurile sfinte.

Cui sã arate ?
Lui Dumnezeu ºi celorlaþi spectatori  prezenþi acolo.
Câþi dintre privitorii umani ar fi cunoscut acest detaliu

din  profeþiile lui Zaharia ?: „21,5 Spuneþi fiicei Sionului:
Iatã,  împãratul tãu vine la tine blând ºi ºezând pe asinã,
ºi pe mânz, fiul celei de sub jug.”

În Biblia de referinþã, textul este la Zaharia  9,9: „Bucurã-
te foarte, fiica Sionului, veseleºte-te, fiica Ierusalimului,
cãci iatã împãratul tãu vine la tine: drept ºi biruitor; smerit
ºi cãlare pe asin, pe mânzul asinei.” Nu pot sã nu constat
încã o neconcordanþã – a câta oare ? - în citarea
evanghelistului: împãratul vine cãlare pe asinul care este
mânzul asinei, ºi nu pe amândoi.

Dacã Isus ar fi cãlãtorit de obicei cu acest mijloc de
transport, intrarea lui astfel  în Ierusalim ar fi fost, într-
adevãr, o adeverire fireascã. Dar altfel, aºa cum ni se
prezintã, pare ceva fãcut în mod demonstrativ. Sau, pur
ºi simplu, Isus fãcea acest lucru ca pe un gest magic
menit sã-i aducã, ºi el, mai multã putere în credinþa care-
l mâna spre divinitate  pe calea  aºternutã ºi bãtãtoritã de
glasurile evlavioase în sinagogile iudaice ?

Ori, ca la Iezechiel,  era o înscenare ca un semn divin ?
În scena evanghelicã, personajul principal este Isus,

care trebuia autentificat ca fiu al lui Dumnezeu ºi Împãrat
al iudeilor. Asina ºi mânzul ei,  cãutaþi prin împrejurimi ºi
introduºi în scenã, au tocmai rolul de a legitima identitatea
biblicã a lui Isus. Nu este exclus ca un esenian sã fi fost
stãpânul asinei ºi al mânzului ei, tot aºa cum  cina cea
de tainã se va oficia în casa unui om  anume indicat tot
de Isus: 26,17 „Mergeþi în cetate, la cutare, ºi spuneþi-i:
Învãþãtorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine voi face
Paºtile, cu ucenicii mei.”  Pentru esenieni, cuvântul
Învãþãtorul  era ca o parolã. (...)

b. Ce-aþi ieºit sã vedeþi ?

Prezentarea   a ceea ce vom numi, cu un termen actual
care vrea doar sã sublinieze ideea directoare a analizei,
Raportul de evaluare a  scenei botezului,  începe  la  11,7:
„Iar dupã plecarea lor (a ucenicilor lui Ioan), Isus a început
sã le vorbeascã mulþimilor despre Ioan: Ce-aþi ieºit sã
vedeþi în pustie ?”  Adicã: atunci când aþi auzit cã ceva
neobiºnuit se petrece pe malul Iordanului ºi v-aþi hotãrât
sã vã duceþi sã vedeþi cu ochiii voºtri cine ºi ce face
acolo, ce vã aºteptaþi sã vedeþi ?

„O trestie clãtinatã în vânt ?...”  - le suflã Isus în urechi.
Altfel spus: un om  fãrã un rost anume  rãtãcit în trestiiºul
foºnitor...   Într-adevãr,  ar fi putut constata un gând  înviorat
de întrebarea retoricã,  trupul slab ca vai de el acoperit
cu îmbrãcãmintea din pãr de cãmilã ºi cingãtoarea de
piele din jurul mijlocului  îl fãceau  pe Ioan sã se piardã
în peisajul sãrac  ºi prãfuit  de vânt.

Dupã ce a fost sigur cã imaginea  sugeratã ºi-a produs
efectul scontat, Isus repetã apãsat  întrebarea, pentru a
fixa  temeinic în mintea împrãºtiatã a mulþimii tema
intervenþiei sale: „8 Dar ce-aþi ieºit sã vedeþi ?”  Apoi  le
mai încearcã imaginaþia cu o nouã  alternativã de rãspuns:
„Un om îmbrãcat în haine moi ?...”  Aproape vedem  cum
Isus  aruncã   grãmada de ochii ai  minþii mulþimilor dintr-
o  extremã  în alta, ducând-o din pâlcul de trestii  direct
într-un palat. ªi parcã auzim ºi vorbele care  însoþesc
aceastã hurducãturã:  dacã nu aþi ieºit din casele voastre
ºi din obiceiurile voastre zilnice sã vedeþi o plantã crescutã
în ochiul de apã  secat al deºertului, atunci „Iatã, cei ce
poartã haine moi sunt în casele regilor !”  Haina din pãr
de cãmilã  e cu adevãrat moale – ºi-ar zice acelaºi gând
vioi încã în  masa derutatã a oamenilor veniþi sã-l vadã
pe Isus  acesta -, dar un om acoperit cu ea  pe malul
Iordanului nu putea fi un fiu de rege !  Locul ºi omul nu s-
ar potrivi deloc.

Isus revine a treia oarã cu întrebarea  obsesivã pe care
mulþi o vor auzi ºi  la noapte în somnul  hãrþuit  de  oratoria
ameþitoare a  unei guri  deschisã ameninþãtor: „9 Dar ce-
aþi ieºit sã vedeþi ?”  Un prooroc ! - va fi fost un rãspuns
care, în sfârºit, aduna la un loc  minþile rãvãºite ale celor
interogaþi fãrã încetare. „Un prooroc ?...” - se aratã
oarecum nemulþumit de rãspuns Isus. Pãi, noi aºa am
crezut ºi de aceea ne-am dus sã-l vedem, cã n-am mai
vãzut ºi  n-am mai auzit  astfel de oameni niciodatã.

c. Ioan  Botezãtorul este  îngerul  Ilie

(...)  ªi cum arãta  proorocul Ilie ?
Rãspunsul l-am aflat în Cartea a patra a regilor, 1,8:

„Omul acela e pãros peste tot ºi încins peste mijloc cu o
cingãtoare de curea.”

Are el vreo asemãnare cu Ioan Botezãtorul ?
Sã vedem: „3,4  Iar acest Ioan avea îmbrãcãminte din

pãr de cãmilã, ºi cingãtoare de piele împrejurul mijlocului.”
Dacã  expresia „pãros peste tot” referã la o îmbrãcãminte
din pãr de cãmilã care-i acoperea trupul de la gât pânã la
picioarere,  atunci cele douã vestimentaþii sunt asemenea.
Iar cingãtoarea de piele/curea le identificã.

Dar ceilalþi prooroci cum erau îmbrãcaþi  ?
Iatã-l, de exemplu,   pe  marele  profet  Isaia, pe care

Dumezeu îl lasã gol, poruncindu-i: „dezbracã sacul de pe
coapsele tale ºi descalþã încãlþãmintele tale.”

Costumaþia lui  este diferitã de  aceea a  lui Ilie ºi Ioan.
La profetul  Zaharia 13,4, am mai descoperit o variantã

de  acoperãmânt pentru prooroci: „ªi în ziua aceea se vor
ruºina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grãi ca
un prooroc, ºi nu se vor mai îmbrãca cu mantie de pãr ca
sã spunã minciuni.” Aici  lipseºte cingãtoarea de curea.
Rezultã cã  proorocii Ilie ºi Ioan sunt îmbrãcaþi la fel, ºi
dacã cineva i-ar vedea pe unul ºi pe celãlalt  pe malul
Iordanului, nu ar putea sã-i deosebeascã.  Cu alte cuvinte:
Ioan Botezãtorul s-a îmbrãcat aºa pentru a fi asemenea
proorocului Ilie. (...)

d. Un scenariu fãrã succes la public

(...) În scenariul pe care ni-l sugereazã Isus, Ioan
Botezãtorul este îngerul Ilie - probabil forma celestã a
profetului cu acelaºi nume -, care-l anunþã pe Dumnezeu.
Rezultã cã Ioan este botezãtor doar într-o primã instanþã
– ca mod al sãu de a intra pe scena biblicã a lumii iudaice
-,  pentru ca mai apoi sã-ºi  împlineascã  sarcina  din
rolul primit în  scenariul pus la cale împreunã cu Isus.
Transpunerea aceasta – ca primã formã a   transformãrii
imaginii literare într-o imagine realã cvasiteatralã – este,
mi se pare, o inovaþie ciudatã pentru oamenii deveniþi
spectatori fãrã sã ºtie: Isus le spune: Ioan este Ilie, iar
prin  el,  Ilie a sosit deja printre noi.

De ce avea nevoie Isus de Ilie ?
Întrucât numai el îl putea arãta pe Isus ca fiind Fiul lui

Dumnezeu: „Nimeni nu-l cunoaºte pe Fiul decât  numai
Tatãl” - ne destãinuia Isus la 11,27. Dar Ilie, prin simpla
lui prezenþã ºi anunþare a lui Isus ca Fiu al  Domnului,
avea tocmai aceastã  funcþie în desfãºurarea Proiectului
Asaltul cerului. Cu cât identitatea lui Ilie va fi recunoscutã
ºi acceptatã de mai mulþi credincioºi, cu atât mãrturia lui

despre Fiul lui Dumnezeu va fi mai credibilã.
În Evanghelie am mai gãsit o dovadã a faptului  cã

Isus  a fost  foarte preocupat de lipsa de efect a scenei
botezului asupra celor prezenþi. Ea  apare  în contextul
unui schimb de întrebãri, care s-a petrecut în templu, între
arhierei ºi Isus.  Sunt, vom vedea,  douã formulãri ale
aceleiaºi  mirãri: de unde vine puterea lui Isus ºi Ioan ?
Prima formã este datã de  arhiereii ºi bãtrânii templului:
„21,23 ªi venind El în templu, în timp ce învãþa s-au
apropiat de El arhiereii ºi bãtrânii poporului ºi I-au zis: Cu
ce putere faci tu acestea ? ªi cine þi-a dat aceastã putere
?”  Rãspunsul  îl gãsim la  capitolul 11,27, unde Isus se
adreseazã mulþimilor: „Toate Mi-au fost date de cãtre Tatãl
Meu...”  Dar aici, în templu, el  are o altã atitudine faþã de
interlocutori, pe care-i ºtia ca duºmani ai sãi: „24
Rãspunzând, Isus le-a zis: Vã voi întreba ºi Eu pe voi un
cuvânt, la care de-Mi veþi rãspunde, vã voi spune ºi Eu
cu ce putere fac acestea...”  A doua formã  a  mirãrii este
exprimatã  acum  de Isus: „25 Botezul lui Ioan,  (când
Ioan  M-a botezat pe Mine, Isus, în  apa Iordanului) de
unde a fost ?: din cer sau de la oameni ?”  Altfel spus, în
termenii primei forme: de unde avea Ioan puterea de a
mã boteza ?  „Iar ei cugetau în sinea lor zicând: De vom
zice: Din cer !, ne va spune: Atunci de ce nu i-aþi dat
crezare (cã eu sunt Fiul lui Dumnezeu) ; 26  iar de vom
zice: De la oameni !, ne temem de popor, fiindcã toþi îl au
pe Ioan drept prooroc.” (adicã, va spune Isus,  el a fãcut-
o în numele lui Dumnezeu, prin urmare Dumnezeu mã
recunoaºte ca fiu al sãu.) Rezultã cã, în ambele variante
ale  sale,   rãspunsul era unul singur: Deci  Ioan – ca ºi
mine -,  avea  putere de la Dumnezeu.  „27 ªi ei,
rãspunzîndu-I lui Isus, au zis: Nu ºtim. El le-a zis: Nici eu
nu vã spun cu ce putere fac aceste...”

Prin ceea ce spune ºi aici, Isus neagã atingerea scopului
urmãrit cu scena botezului – de a fi recunoscut ca Fiu al
lui Dumnezeu -, deci  cele afirmate în versetele 3,16-17
nu sunt dovedite ca adevãrate  în evaluarea eroului însuºi.
La fel,  la 17,5: „...iatã glas din nor, zicând: Acesta este
Fiul Meu Cel iubit întru Carele am binevoit; de acesta sã
ascultaþi !”  Este o intervenþie declarativã, ca de pe o
staþie îndepãrtatã, astfel cã schimbul de vorbe atât de
aºteptat de cititor dintre Tatã ºi Fiu nu se produce.

Învãþãminte pentru
testul final

Isus îºi supune contemporanii unui test nemaiîntâlnit
de ei pânã atunci: sã recunoascã  într-un semen un anumit
personaj biblic. Altfel spus: vãzând ºi auzind ce face ºi
ce spune acest om, sã-ºi construiascã o anumitã imagine
despre el ºi sã o compare cu imaginile virtuale ale
personajelor biblice din memoria lor; iar dupã aceastã
confruntare, sã decidã în cunoºtinþã de cauzã: „Am gãsit
! Acest om seamãnã cu X din Biblie !” Dar de la asemãnare
pânã la întruparea acestui X în individul uman respectiv
era o cale pe care nu mulþi aveau curajul sã o strãbatã:
„Individul A este X  din Sfânta Scripturã!” (...)

...Isus se intereseazã, ia pulsul masei: dacã a acceptat
regula jocului cã  un individ uman dintre noi poate fi
întruparea unui personaj biblic, ºi la ce rezultat au ajuns.
Care este, dupã opinia lor, personajul interpretat/
reprezentat/întrupat ? „16,13 ...Cine zic oamenii cã sunt
Eu, Fiul Omului ? 14 (...) Unii, Ioan Botezãtorul; alþii, Ilie;
alþii,Ieremia sau unul dintre prooroci.”

Ce a  învãþat Isus din analiza  receptãrii scenei botezului ?
Pentru oamenii simpli,  care formeazã masa

credincioºilor,  transmiterea unui mesaj prin intermediul unei
scene teatrale, oricât de bine ar fi pregãtitã ºi jucatã, având
toate întemeierile biblice posibile, este fãrã ºansã de reuºitã.
Ei nu se pot desprinde de percepþiile imediate furnizate de
persoanele umane, obiectele, miºcãrile ºi gesturile din faþa
lor, cãtre un sens mai înalt din Sfânta Scripturã.

Ce era de fãcut ?
Oamenii aceºtia nu au acces la sugestiile livreºti. Numai

ce se întâmplã aievea, în faþa lor, ºi corespunde felului
lor de a vedea lucrurile, îi poate impresiona.

Cum va influenþa aceastã concluzie  pregãtirea morþii
ºi învierii lui Isus astfel încât sã nu mai dea greº ?

(urmare în numãrul viitor)
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I. Neºu

„AMINTIRILE  SLOBOZIEI”
- o nouã carte semnatã de George STOIAN -

„Intenþia mea a fost sã scriu un capitol din istoria moralã a þãrii
mele ºi am ales Dublin-ul ca scenã pentru cã acest oraº îmi
pãrea a fi centrul paraliziei generale… Am scris cartea de faþã în
cea mai mare parte într-un stil de o platitudine cãutatã ºi cu
convingerea cã acela care are îndrãzneala sã modifice, ba chiar
sã deformeze  în prezentarea sa tot ce a vãzut ºi a auzit, trebuie
sã fie un om de mare curaj.. Eu unul nu pot face mai mult decât
atât. Nu pot schimba ceea ce am scris” – afirmã scriitorul irlandez
James Joyce  despre cartea sa „Oameni din Dublin”, carte cu
care eu asociez volumul „Amintirile Sloboziei” de George Stoian,
apãrut de curând la Editura Star –Tipp. Este a 9-a carte a
scriitorului, toate scrierile sale bucurându-se de un mare interes
documentar ºi de un real succes.

Ca în majoritatea cãrþilor sale, domnul George Stoian a ales
din nou oraºul Slobozia, ca spaþiu al desfãºurãrii sale literare,
dintr-un motiv probabil sentimental, dânsul locuind aici de peste
30 de ani. Au fost ani în care s-a implicat activ ºi divers în viaþa
cetãþii, ca ziarist cunoscând  oameni din toate categoriile sociale,
mulþi dintre aceºtia fiindu-i azi  surse de interesante ºi desigur
inedite informaþii, ori furnizori de documente scrise sau fotografice
despre trecutul oraºului nostru. Desigur, acestea toate se adaugã
unui bogat material  documentar  pe care îl  gãseºte cu trudã ºi
migalã în fondul arhivistic naþional.

Referindu-se la cartea sa, scriitorul George Stoian noteazã în
prefaþã: „Aceastã carte despre trecutul Sloboziei nu are un caracter
monografic, ci mai degrabã unul anecdotic…” , deºi dupã lecturã
eu am avut o solidã convingere cã tocmai am citit o carte foarte
serioasã, bine documentatã, cu subiecte interesante ºi cu o
scriiturã de aleasã calitate literarã.  Îmi este foarte clar cã domnul
G.S. a gãsit pentru aceastã nouã carte a sa stilul adecvat ºi ritmul
cel mai potrivit, atribute  importante în scrierea unei proze. În plus,
sunt convins cã, dupã lectura acestei cãrþi, cititorii vor fi mai informaþi
despre intimitatea istoricã a Sloboziei ºi se vor simþi mai atraºi de
acest oraº.

Iatã cã domnul George Stoian dã iarãºi dovada talentului sãu
de prozator ºi încercãm regretul cã scriitorul nu ne-a propus încã
o respirare amplã de ficþiune literarã, un roman deci, nici mãcar
dupã atât de multe  vizite în Irlanda, ori dupã experienþa fabuloasã
cãpãtatã ºi trãirile avute cu ocazia unui lung periplu de
documentare în Israel. Sau poate cã scriitorul are deja gata sau
în avansatã pregãtire o astfel de carte ºi nu ne spune nimic,
pentru a ne putea surprinde la timpul potrivit.

„Amintirile Sloboziei” este în primul rând o carte despre oameni
ºi nu cu precãdere despre evenimente. Oamenii acestei cãrþi au
existat, s-au miºcat în ritmurile timpului lor, au trãit ºi au murit în
anumite contexte ºi cadre. Despre ei, noi cei de azi, am auzit cel
mai adesea vag, ori chiar nu am ºtiut nimic, deºi mulþi ne apar ca
adevãrate efigii ale unui timp slobozean revolut. În aceastã carte
nu citeºti numai conþinuturi de documente, aºa cum ar fi fost
poate normal pentru un volum care se vrea evocator ºi la care s-
au folosit materiale de arhivã, ci citeºti despre stãri, despre
sentimente ºi trãiri umane extrase din realitãþi care au fost ºi care
se relevã ca izbânzi ale mãiestriei cu care ni le înfãþiºeazã
scriitorul,  inspirat inserate între materiale mai reci ºi mai exacte,
mustind  de istorie purã.  .

Mãrturisesc cã mã aflu în dificultatea de a evidenþia ceva anume
din cuprinsul cãrþii, având chiar tentaþia de a aduce în prim-planul
calitãþii tot ce aceasta cuprinde. Sã amintesc totuºi paginile
dedicate  marelui cântãreþ de operã George Folescu, nãscut la
Slobozia Nouã, povestea brutãriei lui Drãgan, ori a familiei
Georgescu-Fuerea, povestea de esenþã criminalisticã purtând
titlul acroºant „Enigma din strada  Matei Basarab”, istorioara
despre   muzicantul  Alexe, tatãl profesorului Niþã Ioniþã, despre
fotograful Costicã Acsinte, despre farmacistul Cupali sau doctorul
Ion Pantelimon, despre Matei Marinescu etc. ªi nu trebuie sã uit
relatarea completã a evenimentelor tragice de la Slobozia din
decembrie 1989. Acord o atenþie aparte sprinþarei schiþe  „Casa
cu stafii”, o micã bijuterie plinã de un fin umor, care oferã inspiraþie
chiar pentru scrierea unui roman..

Desigur, poate cã au existat ºi alte evenimente sau alte
personalitãþi puternice la Slobozia, dar cred cã autorul a ºtiut sã
aleagã vârfurile, sã ni le serveascã pe cele mai semnificante.
Poate cã la fel de interesantã ar fi ºi o lucrare despre  oamenii
contemporani cu noi,  valori care trãiesc azi în Slobozia ºi pe
lângã care trecem neºtiind multe lucruri, dar simþind un inexplicabil
fior de respect.

Este de menþionat în aceastã carte ºi un artificiu de impecabilã
tehnicã literarã folosit de autor, respectiv precizãri filigranate de
amãnunt, care poteneazã textul cu un joc plãcut de culori. Decupez
aici, aproape la întâmplare, câteva exemple: „… ªi eu atunci m-
am gândit sã deschid ochii, dar mai încet, sã nu-l sperie zgomotul”;
„s-a stins într-o dimineaþã, fãrã sã-ºi fi dat seama ce i se întâmplã…”;
„Era prin anul 1954, lumea se schimbase în rãu, din Slobozia
cealaltã rãmãseserã doar amintirile, nimeni nu mai ºtia cãtre
unde merge”; „Într-o noapte geroasã de joi spre vineri, când se
schimba secolul…”; ”venise peste el o amintire ºi nu o mai putea
îndepãrta, aºa cum fãcea altãdatã…”; s-a dus atunci într-un somn,

nu, era altceva, era un tunel nesfârºit”; „ªi într-o dimineaþã i-a
bãtut sãrãcia la uºã” etc., etc.

Ar mai fi destule de spus, dar vom conchide cã, aºa cum zice ºi
autorul, scopurile demersului ºi strãdaniei sale scriind aceastã
carte au fost atinse.

Aºteptãm cu nerãbdare urmãtoarea carte semnatã de
acelaºi autor.

În cãutarea normalitãþii
Dezbaterea publicã este preocupatã obsesiv de o temã cu

o participare de invidiat: intrarea în normalitate.
Analiºti, politicieni, specialiºti în discipline cu obiect de

studiu adecvat ori apropiat ºi mai ales nelipsiþii dãtãtori cu
pãrerea, dezbat aproape în fiecare zi necesitatea intrãrii în
normalitate.

Deºi a trecut un sfert de secol din decembrie 1989,
normalitatea încã nu s-a restabilit. Poate ºi pentru cã nu mai
ºtim ce este normalitatea.

Poate pentru cã normalitatea nu înseamnã acelaºi lucru
pentru toþi.

Pentru unii, este normal sã furi din bugetul statului, adicã
din avutul nostru, al tuturor.

Pentru alþii este normal sã trãieºti mai mult în închisoare,
decât în libertate.

Unii cred cã e normal sã-þi huleºti þara ºi neamul.
Alþii cred cã e normal sã-þi pãrãseºti þara ºi pe ai tãi, plecând

peste hotare.
Nu puþini sunt ºi cei care în loc sã-ºi apere þara, o vând pe

nimic ori o trãdeazã pentru a-ºi umple conturile în bãnci de
aiurea ori din paradisurile fiscale. ªi aºa mai departe.

Or, dacã aceasta este normalitatea, atunci nu mai are rost
sã o mai cãutãm. O avem deja. Iar cei care cred astfel, se
considerã a fi normali ºi pe ceilalþi, care cred contrariul, îi
considerã a fi în afara normalitãþii.

Din pãcate, trãim într-o stare de inversare logicã, o
adevãratã implozie socialã, în care hoþii, mincinoºii, escrocii,
criminalii au pus stãpânire pe þarã, ceea ce pentru ei înseamnã
a fi ceva normal, firesc ºi demn de urmat ºi de cãtre alþii.

Numai cã acest “normal” nu este un sens evolutiv, ba
dimpotrivã, fiind un sens involutiv, un semn indubitabil al
decadenþei, al imoralitãþii, care se intensificã ºi ne indicã faptul
cã o astfel de “normalitate” se apropie de sfârºit.

ªi când vorbim de normalitate nu trebuie sã uitãm cã între
normalitatea comportamentalã ºi normalitatea psihicã,
mentalã, sãnãtatea mintalã, cu alte cuvinte, existã o strânsã
legãturã, atunci nu ne rãmâne decât sã ne dorim ºi sã ºi
facem, ca în locul celor care se cred “normali” furând, minþind,
înºelând ºi ucigând, sã vinã cei care sunt cu adevãrat normali
mintal ºi comportamental ºi care sã readucã þara la starea de
normalitate, atât de mult clamatã, de dimineaþa pânã noaptea,
pe toate media.

ªi fiindcã a venit vorba de decembrie 1989, la scurt timp
dupã acele evenimente, când s-a trecut la înfiinþarea noilor
partide politice, pe ecrane a apãrut un individ care a chemat
la aderarea la un “partid al recidiviºtilor”.

Partidul nu a mai apãrut oficial pe arena politicã a vremii.
Sã fi reuºit oare pe cãi oculte, iar “normalii” de azi sã fie

membrii ai aceluiaºi partid ori urmaºi ai acestora?
g.alex

Trãdarea
- Unii s-au apucat sã facã hermeneutici, ori le place cum

sunã Hermeneutica lui X, Y sau Z ºi vor sã parã super inteligenþi,
ori e la modã ºi mie mi-a scãpat. Oricum, mulþi citesc, puþini
pricep. Ce a rãmas de priceput e simplu: de umplut burta, de
purtat moda, de dus vorba, ba chiar ºi oleacã de râcã între
dobitoace, cã nu stricã dacã se presarã pe ici pe colea.

Celan ºi-a scuturat palmele de cretã ºi ºi-a dat pãrul din
ochi. Îl lãsase de câþiva ani buni sã creascã, mai economisea
bani din tuns ºi, dacã era la o adicã, îl tãia ºi-l vindea, cã tot
se purta asta prin oraº. Cu studenþii lui era deschis ºi sincer.
La fel ºi ei cu Celan.

- Domnule profesor, îmi permiteþi?
- Te rog, Panaite, spune!
- Suntem obligaþi sã urmãm cursul de Hermeneuticã ºi

atunci vã întreb, cine este vinovat? Noi, cã suntem dispuºi,
ori profesorul, care considerã acest curs obligatoriu? Tot
dumneavoastrã ne spuneaþi cândva cã ”rãul se taie de la
rãdãcinã”, dar acum priviþi ºi comentaþi, în acceptul ºi admiraþia
colegilor mei, tocmai acest rãu.

- Panaite, acesta nu-i un rãu, ci o prostie. Hermeneutica
asta e un ciolan, care nu-i al tãu, nici al meu, nici al nepoþilor
copiilor noºtri, pentru cã de ciolan se þine boierul care vã
bagã pe gât principiile altora ºi el crede la un moment dat, în
prostia lui umanã, cã-i aparþin. Osul ãsta, ciolanul, este pentru
el o condiþie de existenþã, constând într-un numãr de bani,
drept salariu. Voi primiþi, îndesat ºi fãrã rost, scopul unui boier
de-a se realiza pe plictiseala voastrã. Naivilor!

Panaite îl privea siderat. Aproape cã nici nu mai clipea. Nu
se aºtepta la un rãspuns direct. Putea profesorul Celan sã

debiteze ceva despre planul de învãþãmânt ori sã dea vina
pe sistem, cã tot e la modã.

- Domnule profesor, rãspunsul dumneavoastrã spune multe.
- Spune pe dracu! Nu spune nimic. E o orã de curs anormal

de aiurea pentru toþi. Prefer sã þin opþionale despre artã, politicã,
filosofie, orice, dar pe teme libere, asta ca sã nu ne mai þinem
aºa de fixaþi pe un orar fãcut de idioþi. Ce spuneþi, vreþi sã ne
vedem sãptãmâna viitoare la ”Groapã”. Încropim o discuþie liberã.
Scrieþi pe un bileþel orice cuvânt care vã vine în minte. Extragem
unul ºi acela sã fie subiectul hermeneutic data viitoare. De acord?

În clasã s-a auzit deodatã un zumzet ºi-o foialã generalã de
mulþumire, de scãpare, descãtuºare. Mai multe voci, puþin timide,
spuneau aproape în cor:

- Da, e super! Cool! De acord, domnule profesor! Ce fain!
- La treabã! Scrieþi, frumoºilor, ºi aduceþi la catedrã bileþelele

voastre de amor. Un singur cuvânt, da?
Zis ºi fãcut. Se rupeau coli ºi se scria de zor ceva. Era o fericire

generalã. Tþoi senini ºi fericiþi. Se duceau la catedrã ºi puneau cu
grijã bileþelul în faþa profesorului Celan, care se aºezase comod,
cu picioarele pe un scaun din apropierea ferestrei. Privea pierdut
afarã, în direcþia parcului.

- Gata, domnule profesor. Am gãtat!
- Care a vorbit?
- Eu, domnule profesor. Panait.
- Mãi, Panaite, mãi, nu mai folosi ardelenisme din astea la

ºcoalã. Fii ºi tu neutru.
- E-he, râdeþi de mine, domn profesor! ºi dumneavoastrã

vorbiþi…
- Sã vinã la catedrã o fatã mare, sã extragã un bileþel.
- Adicã sã fie grasã?
Întrebã ºi Frusina, roºie toatã la faþã.
- Nu, Frusinã, nu. Sã fie domniºoarã, adicã virginã.
Toþi studenþii au început sã râdã zgomotos. Bãieþii mai

dezgheþaþi comentau deja în fraze de genul: ”poate pe la
grãdiniþã mai gãsiþi, domnule profesor”.

- Ei, în acest caz am sã aleg eu un bileþel.
Cu privirea spre tavan, profesorul întinde mâna în maldãrul

de hârtii ºi ia una, la întâmplare.
- Buuun! Ia sã vedem ce scrie aici! Scrie aºa: trãdare. Vom

vorbi despre trãdare. Sã vã pregãtiþi, copilaºi! Subiectul este
foarte profund. Sã-mi argumentaþi, totuºi, trãdarea ºi din punctul
de vedere al autorului, cum ar fi Marin Preda, dar ºi în viziunea
lui Iulius Cezar. Fie cei doi în inimile voastre, iar restul
demonstraþiei pe care o s-o faceþi sã fie personalã, vã rog!

Studenþii au plecat fericiþi din sala de curs, iar profesorul
Celan, la fel de trist ºi plictisit cum venise, spre ieºire. Era
ultima orã în ziua aceea. Cuvântul ales, trãdare, îl rãscolise.
Amintirile îl sugrumau. S-a oprit pe prima bancã din parc ºi a
aprins o þigarã.

Ce poþi spune frumos despre trãdare? Oare trãdãtorul sã
fie în stare? El poate orice, deci e posibil. Cred cã trãdarea îºi
are o rãdãcinã în copacul vieþii. Nu existã om care sã nu fi fost
trãdat, dar sã fi fost ºi trãdãtor. De ce iubea Cezar trãdarea?
De ce sã nu o iubeascã? Beneficia din ea. Dar tu? Om al unei
civilizaþii înalte, mereu înaintate, dar cu aceleaºi minþi
bolnave, cum sã iubeºti trãdarea? Dacã aº avea puþinã
raþiune, aº accepta rostul acestei vieþi mizerabile care m-a
lãsat întotdeauna singur. Aº putea numãra de câte ori am fost
trãdat? Of, pe multe le-am uitat! Sunt un laº. Laºul din cearã,
sugrumat de ignoranþi. Am fost trãdat prin minciunile unor
oameni care rãcneau la infinit vulgaritãþi, sperând sã câºtige
o treaptã mai sus prin înjosirea altora. Iar eu ce am fãcut? Am
înflorit în tãcerea mea ciudatã. Doar nu era sã intru în cocina
porcilor. Urãsc mirosul lor. Nu ºtiu, frate, ce-i cu mine! Mi-e a
fugi spre undeva unde sã nu gãsesc din mine, din trecut, sã
am creierul spãlat ºi sã pot trãi ca un fugar al propriei mele
vieþi. Sunt dat dracu’ de romantic azi. Soarele ãsta mã
prosteºte. Oricum, e liniºte. Cred. Asta vreau? Sãraca, mama!
Niciodatã nu s-a bucurat de vreo realizare de-a mea. Mereu
spunea: ”Celan, de ce nu faci ºi tu ceva cum fac ceilalþi oameni?
Sã munceºti undeva de unde sã iei bani mulþi, sã ai ºi tu
maºina ta, familia ta. Nu mai scrie, mamã, prostiile alea de
cãrþi! Ce, altã treabã nu ai, mama?” Avea ºi ea dreptatea ei.

- Aveþi un ceas, vã rog!
- Nu am, dar trebuie sã fie trecut de ora cinci.
- Sã fie? Mulþumesc, bãiete!
- Nu aveþi de ce, domnule!

Bãtrânelul acesta îmi pare cunoscut. Este simpatic. Uite ce
frumos merge el cu bastonaºul lui. Cred cã a fost ºi el trãdat
de multe ori în viaþã. Acum îi e bine, cred. Probabil face o
partidã de ºah cu vreun coleg pensionar, cã, ce altã grabã sã
aibã el? Nu tu muncã, nu tu stres! Bãtrâneþea e un remediu
cumva. Sunt sigur. Cred cã e vremea sã merg la cãmin. Îmi
ajunge atâta lenevealã. În fond, timpul acesta îl voi plãti al
dracului de scump.

Dorina ªiºu

Dublin, 23 octombrie 2014



20

ADMINISTRAÞIA

SLOBOZIA,
Str. Matei Basarab, Nr.26

Centrul Cultural „Ionel Perlea”
Et.1

CONT:
RO88CECEIL0143RON0091587

Suc. CEC Slobozia

REDACÞIA
Redactor ºef adjunct - Titi DAMIAN
PROZÃ - Ion NEªU
POEZIE - Costel BUNOAICA
TEATRU - ªerban CODRIN
FILOZOFIE - Alexandru BULANDRA, dr. Grigore
SPERMEZAN
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Marian ªTEFAN,
dr. Florin VLAD, Vitalie BUZU
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ,         dr. Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE, Doina
ROªCA, Mihaela RACOVIÞEANU
INTERVIU, REPORTAJ, ESEU - Ion ALECU,
Vasile IORDACHE
TEHNOREDACTARE - Veronica PANÞURU

Tiparul executat la S.C. ARTPRINT“ S.R.L.
Slobozia – Ialomiþa; Cod. 8400, str. Ianache, Lot 2

Tel: 0243  234480; 0744 356 593,
E-MAIL: artprintsrl@yahoo.com

Revista poate fi procuratã de la sediul redacþiei
ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,

Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,

Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa

E-mail: gigizap2002@yahoo.com

Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.revistahelis.ro

REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE

cyan   magenta  yellow  black

Sponsori:  CONMET Slobozia, CONCIVIC Slobozia,
PUCHI ELECTRO Slobozia, ANONIM Urziceni,

Muzeul vieþii mele
„Bunã ziua ºi bine aþi venit la muzeul vieþii mele!” aº spune

eu unui grup de vizitatori avid de cunoaºtere. „Taxa de intrare?
Este valoarea mea personalã.”. Unii ar intra fãrã sã plãteascã,
criticând expoziþia înainte sã o fi vãzut, alþii mi-ar oferi sume
modeste sau comori întregi. „Biletul este scump, dar meritã
osteneala.”, mi s-ar spune.

ªi grupul ar începe sã forfoteascã printre obiectele expuse.
Pregãtisem expoziþia aceasta timp de ºaisprezece ani. Vitrinã
cu vitrinã, încãpere cu încãpere – îmi petrecusem ºaisprezece
ani din viaþã aranjându-le. Pe unele le planificasem pânã la
cel mai mic aspect, peste altele trecusem mai repede, ºtiind
cã dacã zãbovesc prea mult la ele, cioburile vitrinelor m-ar fi
rãnit. Prima salã s-ar numi „Începuturi timide”. Fotografii cu
un copil, jucãrii demodate, nimic insolit. Cuvinte în limbi
inexistente, chipuri familiare, jocuri, mesaje încifrate în
mâzgãleli. Dintr-o datã, imaginea reflectatã în lupa prin care
priveam în vitrinã devine neclarã, apoi din ce în ce mai
indescifrabilã. Aºa e, nu mai trecusem de mult pe la aceastã
vitrinã, iar praful se aºezase leneº peste tot. Am suflat peste
el, fãcând pulberea finã sã-mi pãrãseascã muzeul. Începeam
sã descopãr locuri cunoscute, a cãror imagine pãrea neclarã
ºi lapidarã, oricât de mult aº fi lustruit vitrina. Vestigiile
copilãriei mele trebuiau restaurate. Am luat o pensulã cu mine
ºi m-am aruncat în vitrinã cu toatã puterea. Nici cel mai mic
ciob nu lipsea din dreptunghiurile de sticlã, care se depãrtau
din ce în ce, pânã am ajuns lângã mare. Am vrut sã mã
apropii de ea, dar firele de nisip mã trãgeau ca niºte lanþuri de
fier. Apoi un chip cunoscut m-a ridicat ca pe un fulg ºi m-a
adus lângã întinderea albastrã, la fel de grandioasã ºi diafanã
ca prima datã când o cunoscusem. Vrând sã-i vorbesc fiinþei
de lângã mine, ceva îmi spunea cã aceea chiar era prima
datã când o vedeam. Nu scoteam decât niºte silabe, la care
mi se rãspundea cu alte silabe, mai lungi ºi mai sofisticate
decât ale mele. Tocmai ce mã obiºnuisem sã vãd lumea aceea
supradimensionatã (sau poate eram eu prea micã?), când
pensula m-a trimis sã repar un alt vestigiu. M-am gãsit în faþa
unui ceva verde, de care atârna un alt ceva, alb. Am vrut sã-
l ating, dar picãturi de sânge mi s-au scurs din deget. Mi-am
continuat încercarea. Am reuºit sã ating acel ceva alb, a cãrui
puritate a fost întreruptã de roºul sângelui. Dupã ce pensula
m-a adus înapoi, am vãzut cã muzeul meu pãstra în vitrina
„Începuturilor timide” o carte coloratã, între paginile cãreia se
ascundeau câteva petale albe de trandafir, pãtate de sângele
unui copil ce se gãsea acum în mine.

Apoi, filme ºi alte fotografii, de data aceasta cu o fetiþã cu
pãrul scurt aºezatã în faþa unei mese. Încerca sã scrie, dar
apoi renunþa ºi scotocea într-o grãmadã pestriþã de cãrþi, deºi
nu cunoºtea semnele esenþiale ale vieþii. Era momentul „trezirii
din somn”: avea conºtiinþa celor scrise, a capacitãþii sale
infinite de a descoperi. Apoi, voci cristaline îi rãsunau în minte:
„Vino sã te joci cu noi!”. Dar ea nu se clintea. Rãmânea aºezatã,
pânã când scaunul devenea un ataºament al ei, fãrã sã-i
lase sã scape nici cea mai micã slãbiciune. Cãrþile ei, expuse
în vitrine îi semãnau perfect: într-o stare perfectã, rãmâneau
imobile, solemne în spatele perfecþiunii transparente a sticlei.

Urmãtoarea salã s-ar numi pur ºi simplu „Adolescenþa”. ºi
mai multe cãrþi sunt expuse. Biblioteci în miniaturã se ascund
dincolo de vitrine. Brusc, liniºtea de cristal este spartã într-o
explozie violentã. Cu toate acestea, cãrþile sunt încã acolo.
Fotografii cu prieteni, amintiri dragi, muzicã ºi râsete ca fond
sonor. Sala rãmâne într-o obscuritate impenetrabilã. O
succesiune de fulgere revelã în lumina lor  imagini cu un aer

melancolic. Lumina se strãduie sã se aprindã. Fulgerele
înceteazã, iar adolescenþa este iluminatã. Muzica ºi
râsetele reîncep.

Într-un final, grupul ar dori sa avanseze în adolescenþa
mea. Se întrevãd fantome, proiecþii ale viitorului. „Ce urmeazã
mai departe?” m-ar întreba cineva. „Eu trebuie sã descopãr.”.

OANA-MIRUNA MÃCHIÞÃ,
clasa a XI-a , Colegiul Naþional “Mihai Viteazul”

Slobozia,

IMMORTALITY
Ideea  mi-a venit aºa, din neant, ºi a început sã mã

obsedeze câteva zile la rând, apoi, noaptea, cu ochii
deschiºi, am început sã construiesc detaliile. Pãrea simplu
la prima vedere, dar complexitatea stãtea în detalii. Ce
era simplu? Dorinþa omului, setea lui de nemurire. Ce era
greu? Cum sã-i oferi nemurirea.

Nopþile mele de veghe mi-au relevat calea nemuririi, cu
repere teoretice relativ coerente.

Când am crezut cã îmi este destul de limpede în minte
cadrul general, am apelat la un prieten, mare specialist
în calculatoare.

- Deci vrei sã oferi o viaþã virtualã persoanelor reale
care doresc asta, concluzionã el.

- La început, un spaþiu de stocare a datelor personale,
un fel de autobiografie pe care clientul  ºi-o completeazã
singur  pe tot parcursul vieþii cu impresii, fotografii, filme,
note, etc., iar atunci când se apropie sfârºitul, specialiºtii
noºtrii, având profilul psihologic, sã  creeze persoana
virtualã, care va fi capabilã sã dialogheze cu prietenii
sau rudele ºi chiar sã  fie activã atât în interiorul spaþiului
virtual, cât ºi în cel real.

- Deja intrãm în domeniul S.F.
- Pentru început facem doar stocarea ºi conservarea

datelor, urmând ca în viitor, când tehnica va permite asta,
sã dãm viaþã individului cibernetic.

- Nu-i aºa simplu. Trebuie sã ai propriile servere
securizate ºi oameni care sã le opereze, iar asta costã.

- ªtiu. Dacã vrei sã fii partener în afacere, hai sã schiþãm
o simulare pe calculator, dacã se poate, ºi apoi oferim
proiectul celor care îl pot susþine financiar.

- Iar noi vom avea niºte procente, nu-i aºa?
- Sigur.
- S-ar putea sã meargã!...
ªi a mers. În doi ani eram milionari în euro, cu

perspectiva de a deveni multimilionari în scurt timp.
Site-ul IMMORTALITY era pur ºi simplu asaltat de

clienþi, mai ales dupã inventarea unui CIP revoluþionar,
care a fãcut posibile nenumãrate aplicaþii, astfel încât
generarea unui avatar uman a devenit realizabilã.

Primii noºtri clienþi deja puteau discuta cu alter ego-ul
virtual, fiind cât se poate de mulþumiþi.

Dar ne-am confruntat imediat cu un paradox existenþial;
dacã persoana virtualã moºtenea toate atributele
psihologice ºi personalitatea celei reale, dupã moartea
persoanei fizice ce statut juridic va avea avatarul?
Controversa a fãcut vâlvã în presã, dar soluþia a venit
cât se poate de firesc: încã din timpul vieþii, individul real
semna un acord cu rudele, iar cei singuri cu autoritãþile
statului. Averea rãmasã la dispoziþia persoanei virtuale
nu putea fi folositã decât în scopuri caritabile sau pentru
plata serviciilor de susþinere electronicã. Virtualii pierdeau

dreptul de vot, iar cei cu afecþiuni psihologice grave erau
inactivaþi sau chiar ºterºi.

Totuºi, mã gândesc uneori ce se va întâmpla atunci
când medicii ºi biologii vor fi capabili sã fabrice corpuri
umane, în creierul cãrora sã transfere personalitatea
fiinþelor virtuale? Poate nici mãcar nu este nevoie de un
corp biologic, ci de unul construit la comandã din cele
mai fiabile materiale inventate de om, corp în care nu
simþi frigul, foamea sau boala.

Ce v-ar place?
18.01.2015

F. M. Ciocea

Duminicã
E duminicã dupã-amiaza. Ora de obiºnuita odihnã dupã

masã, sau de siesta cu telecomanda în mânã. Mã plimb
printre programele TV cât sã ametesc suficient pentru a
aþipi. Dar astãzi acest lucru nu se întâmplã. La etajul de
deasupra mea un om e pe moarte. De câteva nopþi îl aud
þipând de durere. Am înþeles cã ºi-a epuizat stocul de
morfinã ºi nu a mai primit reþeta. Un vecin “cu relaþii” i-a
mai fãcut rost de câteva doze. Se pare cã n-au fost
suficiente. Stau în pat ºi urmãresc ritmul þipetelor de
durere. Este egal cu ritmul respiraþiei mele. Probabil cã
inspirã adânc ºi apoi, în loc de expiraþie, dã drumul acelui
vaiet care mã înfioarã.

În rest, nimic neobiºnuit. La intrarea în bloc s-au strâns
câþiva tineri. Glumesc, au câte un pahar cu cafea în mânã,
plãnuiesc unde sã iasã mai pe searã.

Aceste blocuri, invenþii monstruoase, care ne strâng
laolaltã, strãini unii de alþii, îngrãmãdiþi, unii peste alþii, cu
bucuriile, tristeþile, eºecurile, bolile, mizeriile, toate
amestecate într-un fel de amalgam din care nu înþelegi nimic.

Fiecare bloc, ca un organism viu, pulsând de viaþã ºi
ne-viaþã în acelaºi timp, monstru din beton cu ochi din
termopan, cu pleoape din rufe fluturând în vânt, mirosind
a prãjeli amestecate cu detergenþi cu diverse
arome. Adãpostindu-ne ºi distrugându-ne în acelaºi timp.
Dându-ne iluzia de confort ºi furându-ne intimitatea.
Conectându-ne pe toþi la utilitãþi indispensabile printr-un
fel de stativ comun cu perfuzii. Funcþionând dupã reguli
pe care, recunosc, nu le-am înþeles niciodatã.

Privesc pe geam. Un vecin ºi-a cârat afarã, în spatele
blocului, bradul de Crãciun, dezbrãcat de ornamente, dar
încã verde ºi frumos. L-a înfipt într-o moviliþã de zapadã
murdarã. Pe o ramurã fluturã o bucãþicã de betealã care
sclipeºte în soarele amiezii. Un câine maidanez s-a
prezentat imediat sã-l miroasã ºi sã-l marcheze triumfãtor.

Dupã o pauzã, în care poate a aþipit, bietul om a
reînceput sã þipe de durere.

Un om moare, undeva, chiar lângã mine, la câþiva metri
deasupra mea ºi durerea lui mi se transmite prin cabluri,
þevi ºi pereþi. Mã simt neputincioasã, mã simt egoistã ºi-
mi vine sã þip cu vorbele lui Lucian Blaga :

“opreºte Doamne Trecerea !
ºtiu cã acolo unde nu e Moarte
nu e nici Iubire
ºi totuºi...te rog !
opreºte Doamne ceasornicul
cu care ne mãsori
destrãmarea..!!!”

Margareta


