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Bãtãtura fãrã cocoº
Playboy-ul finanþelor româneºti, adicã Eugen Teodorovici,

cel care vorbea despre taxe ºi impozite din vârful buzelor, ca
ºi cum nu ar fi vrut sã-ºi murdãreascã ºi limba, fost ministru ºi
actual „membru” al comisiei de finanþe din nefericitul nostru
de parlament, a fost la „tv” sã-ºi prezinte scuzele ºi muºchii.
Nici nu pot continua! Am un nod în gât de ruºine ºi scârbã!

Marele sindicalist Liviu Luca dã cu subsemnatul pentru tot
felul de matrapazlâcuri fãcute cu banii altora. Vile ºi piscine
suprapuse, dupã modelul Semiramidei, maºini ºi „domenii”,
toate subsumate activitãþii de înnobilare a jegului.
Sindicaliºtii? Iobãgimea muncitoare.

Patriarhul bnr-ului, adicã mãria sa „casa” isãrescu, dã-i ºi
luptã cu parlamentul pentru legea cedãrii .. caselor în contul
împrumutului. De pe mormanul de bãnet strâns de aceastã
þarã, fericit cã a distrus mineritul aurului dupã milenii de
exploatare, chiar „euforic” (de la podgorii, probabil), scurmã
precum gãina care s-a trezit pe grãmada de boabe. Numai cã o
face doar pentru „puii” lui, bãncile comerciale, nu pentru amãrâþii
de beneficiari de credite mãsluite pânã la hoþie. Sã facã un
regulament de acordare de împrumuturi prin care sã protejeze
cetãþenii în faþa abuzurilor, nu are timp. Ce vreþi! O þarã ca o
bãtãturã fãrã cocoº!

ªi apropos, de „cocoº”. Mã rog, cel cãruia i-a spus aºa
Mihalache „somnorici”, cã i-a ºoptit Gâdea, care ºi el auzise
„pe surse” cã este cocoº. Adicã, chiar dacã nu este, mãcar sã
se prefacã. În fine (pierd prea mult timp cu explicaþii despre

ceva arhicunoscut), „care va sã zicã” .. „cocoºul” strânge toate
gãinile în coteþul casei poporului ºi în o mie de „cucurigi”
(dacã acesta este pluralul de la cucurigu!) le vorbeºte despre
starea „bãtãturii”; democraþie „canci”, populism „canci”, pensii
„canci”, justiþie „canci”, salarii „canci” (la el nu se pune!),
educaºie ºi sãnãtate „canci-canci”, reforma partidelor „canci”
ºi tot aºa. Nu ºtiu ce au înþeles (poate se cerea o traducere
din partea unui „Pãun”), dar un mucalit mi-a spus cã din salã
se auzeau din când în când urale de „baluba!” (pentru
cunoscãtori..). Nu ºtiu voi cum sunteþi, dar eu, dacã nu aruncã
ºi cu pardesiul .. de pene, nu mã convinge.

Aproape în acelaºi timp,  nea Buºoi s-a înecat cu „cucurigu”.
Cântase pânã mai ieri pe toate gardurile. I-a lãsat locul unuia
mai dat la puicuþe decât el ºi care cântã hip-hop, nu arii din
opere. Abia aºtept sã se lupte pentru „bãtãtura” capitalei cu
„ãla bãtrânu”, zis ºi „marele jumulitor”.

Nu pot sã nu amitesc despre „o gãinã” liberalã (cu cocoºel)
care propunea „ministerului alfabetizãrii” sã punã în clocitori,
automate pentru prezervative ºi sãpun, sã aibã puiºorii „de
hârjonealã” de cum ies din ouã. Gãinãrii!!

Sã nu credeþi cã aceste rânduri sunt despre cocoºi! Nu!
Aºa a ieºit, deºi  gândisem, cu mintea mea, sã vã prezint
ultima actualizare din nomenclatorul meseriilor din România:
cabotinul.  Dicþionarele spun (dar ce ºtiu ele!) cã un cabotin
este un actor mediocru care în loc sã stoarcã lacrimi, produce
hohote de râs ºi care poate face comedie din cea mai aprigã
dramã; drama noastrã.

Dan ELIAS
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Costel Bunoaica

Ochii vãd, inima cere. Ce
pãcat! Ce grea durere!

Sunt pe lume multe flori. Tinere. Snoabe. Surori.
Una slabã, alta grasã. Mai diformã, mai frumoasã.
Fel de fel. ªi chip de chip. De pâmânt. ªi de nisip.
Sunt râvnite ºi au vinã: toate rãspândesc luminã.
Nu poþi sã te hotãrãºti pe care sã o iubeºti!
Însã mie mi-e totuna, de-i Trecuta, de-i Cadâna.
De e tânãrã, zglobie sau Muiere pe vecie.
Ochii vãd, inima cere. Nu am bani, nu am avere. Dar în cap
am mii de draci, de limbrici, de vârcolaci. Turmentaþi,
plini de-ntuneric. Iar de suflet n-au un petic.
Se snopesc în pumni, netoþii,
ºi se tãvãlesc –  vai, porcii! – prin mocirla vie-a morþii.
Se luptã ºi fac mãcel ca în vreme de rãzbel. Trag cu tunul.
Ucid apa. ªi îºi sapã singuri groapa.

Groapa lor sau groapa mea? Îmi rãspunde cineva?

ªi mai am,
of! dezinvoltã, de pitici cam o cohortã. Zdravãnã ºi fãrã

minte.
Împotrivã am un dinte. Cariat. Vetust. Subþire.
Ca dreptul la fericire.
De aceea þin în boalã disperarea mea carnalã, sã fac pas
peste rãzor, când o fi în jos sã zbor. Sã mã duc,
sã plec departe,
unde zarea se desparte de vise ºi de nãpârci.

(Când mã vezi, uimit sã zici: Ai trecut ºi tu pe-aici,
aruncând în grea ninsoare umbra dintr-o înserare!)

În extaz, chiar pietrele
aþâþã trompetele sã vesteacã-n lung ºi-n lat,
cã, de mâine, la palat, bestii mari ºi ordinare dau pe gratis
o mirare, ce pe viii în pierire îi trece în nemurire.
Pe cei tineri îi fac mari. Porci mistreþi. Mãgari. Mârlani.
Pe bãtrâni îi fac mai tineri, pânã joi. Cã, sigur, vineri,
cei care-au rãmas în viaþã pun la jug o dimineaþã ºi o scot
în Piaþa Mare. Iar alãturi, pe cãrare,
îl aºeazã – ghici pe cine? – pe Nemernicul din mine,
ce n-a ºtiut sã rosteascã, din prostie omeascã,
manifestul sufletesc: mamã, tatã, vã iubesc!

N-a ºtiut…?!
I-a fost ruºine!
Nu de voi.
Mai mult de sine. Cã îi mânca frica spusa ºi din inimã,
cãpuºa.

Acum, geaba se cãieºte. Ce e dus nu înfloreºte!

Ia priviþi cãtre ºosea!
Dezolanta viaþã-a mea ºi-a gãsit iubirea tristã
lângã Cel-ce-nu-existã. ªi s-a rupt uºor de toate. ªi de viaþã.
ªi de moarte.
S-a-nhãitat cu-ntunecimea. Cu hãul. Cu risipirea.
Mi-a zis însuºi Dumnezeu cã Acela sunt chiar Eu!
Viul mort ºi mortul viu.
De netrebnic toþi mã ºtiu.
Soaþe tinere. Brumate. ªi pantere-ndoliate. Mã cunosc
de giurumea. De Golan. De acadea.
Ocãrând, îºi scuipã-n sân. Pieri, Satanã! Fugi din drum!
Mergi cu Domnul pe pustii. ªi pe-aici sã nu mai vii!

Sunt pe lume flori, o groazã. Ochii-mi n-au timp sã le vazã.
Doar cu gândul le privesc. Le ador. Le mult iubesc.
ªi în faþa lor mã-nclin. Le sãrut cu mult venin.

Ochii vãd, inima cere. Ce pãcat! Ce grea durere!
În belele zac. ªi zac...  Doamne, cautã-mi un leac!

O nouã carte excepþionalã semnatã de Grigore
SPERMEZAN

Muzeul Agriculturii prezintã:

Colecþia apiculturã:
Stupul sistematic vertical

Colecþia de apiculturã a Muzeului Agriculturii conþine
stupi primitivi în formã de clopot, realizaþi din împletituri
de nuiele, lipiþi cu lut amestecat cu balegã, buduroaie din
trunchi de copac, scobite la mijloc, precum ºi stupi din
scânduri dispuse cap la cap, care în interior aveau
scândurele sau þepuºe de lemn pe care se sprijinea
magazia de miere, stupi cu rame, cu un etaj sau cu douã
ºi acoperiºuri în douã ape din ºindrilã sau din tablã,
centrifuge pentru miere etc.

Din acestã colecþie face
parte ºi stupul sistematic
vertical, adãpost pentru
albine, de tip ver tical,
divizibil, cu douã etaje
suprapuse, de formã
p a r a l e l i p i p e d i c ã ,
confecþionat din scândurã
de brad. Prezintã un
acoperiº detaºabil în douã
ape, acoperit cu tablã.
Etajele sunt separate între
ele printr-un raft de susþinere
pentru rame. Ramele se
introduc în stup printr-o trapã
lateralã de mari dimensiuni,
prinsã în balamale ºi care
se închide cu un foraiber,
ceea ce reprezintã un inconvenient, deoarece examinarea
tuturor ramelor se poate prelungi o perioadã mai mare de
timp ºi poate interveni fenomenul numit „furtiºag” – furtul
de miere de cãtre alte albine, provenite de la stupii învecinaþi.
Are douã urdiniºuri, fante dreptunghiulare, fiecare fiind prevãzut
cu un „podiºor” - scândurele care previn aglomeraþia albinelor
în perioada roitului.

Avantajele acestui stup sunt date de producþia mãritã de
miere, deoarece albinele au condiþii asemãnãtoare celor din
mediul lor natural. În acelaºi timp, datoritã faptului cã are rame
separate pentru puiet ºi miere, prezintã un grad ridicat privind
calitatea mierii. Totodatã, în timpul recoltãrii mierii, familia de
albine este foarte puþin perturbatã, iar accesul la miere este
mai facil.

Un alt avantaj oferit de acest tip de stup este dat de
faptul cã favorizeazã formarea ciorchinelui (ghemului) de
iernat (albinele se agaþã unele de altele, construind o sferã
sau un ciorchine uriaº din corpurile lor, fapt care le ajutã
sã îºi pãstreze cãldura pe timpul iernii) ºi astfel, primãvara,
albinele încep mai rapid sã îºi construiascã fagurii.

Dezavantajele acestui tip de stup sunt: necesitã mai multã
atenþie ºi vizitarea sa mai deasã în timpul culesului; iarna
trebuie avut grija sa se furnizeze hrana albinelor, deoarece
acestea depoziteaza mierea numai în magaziile situate în
partea superioara a stupului, pe când ele se refugiazã în
partea de jos ºi se poate ajunge la situaþii în care albinele
sunt atât de epuizate încat nu mai reusesc sã ajungã la
hranã ºi pot muri.

Muzeograf, Claudiu ªerban

Foto: ªtefan Olteanu
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HELIS, NOIEMBRIE –
DECEMBRIE 2015

Dan   Elias,  p. 1 - Bipolaritatea este o constantã a firii
omeneºti, dar vizibilitatea rãului se aseamãnã cu pata de
cernealã de pe hârtia albã, nu-i neapãrat mai mare ci doar
mai agresivã. În epoca comunicãrii globale balanþa poate
fi înclinatã uºor prin manipulare. Cum evitãm asta?
Inducând în conºtiinþa colectivã revenirea la valorile
consacrate ale omenirii.

Augustin  Mocanu, p.1-15 - Existenþa poporului român
în spaþiul intra ºi extracarpatic este ilustratã ºi prin unitatea
sa culturalã, iar elemente din folclor ºi lexic, dupã cum
bine ºtiþi, au translatat în cultura oralã a vecinilor, de altã
structurã etnicã.

Aureliu  Goci, p. 3 - Documentat, accesibil, redactat
într-o hainã romanescã, articolul domnului Goci se citeºte
ca o nuvelã de acþiune.

Gheorghe Dobre, p. 4 - Încet, încet oamenii au ajuns
sã trãiascã teoriile SF. Fiindcã suntem praf de stele, deci
energie diferit organizatã, universul poate fi stratificat la
infinit. Gândiþi-vã cã prin vis entitatea Gheorghe Dobre
trãieºte viaþa anti-eului  Gheorghe Dobre. ªi invers. Este
tot o teorie SF.

Viitorul îl facem noi, bineînþeles, dar Marea Conºtiinþã
ne traseazã direcþia, arhitectura lui, creând personalitãþile
ºi inspirând mijloace. Faptele bune îi limpezesc în primul
rând propria conºtiinþã. Nici mãcar nu trebuie sã le
monitorizeze cineva. Rãul comis voluntar distruge aura
energeticã a individului.

V-am înþeles foarte bine afirmaþia despre România visatã.
Nu poþi ºterge trauma celor cincizeci de ani de comunism
decât prin alþi cincizeci  de ani de libertate. Democraþia
se învaþã, uneori greºind, ºi devine  veritabilã dupã
dispariþia generaþiilor  contaminate de virusul totalitar. Sau
aplicãm, dacã e sã glumim, sistemul patentat într-un mic
stat african, aºa cum este ilustrat într-o povestire a
domnului Ciocea.

Vasile  Iordache, p. 6 - Comiteþi texte din ce în ce mai
bune. Felicitãri!

Vasile Andru, p. 7 - Puteþi observa diferenþa dintre
relatarea reportericeascã ºi cea a unui scriitor veritabil.

F. L. Dalian, p. 9 - Rãmâne pentru totdeauna o romanticã
incurabilã. Eroinele sale sunt o sintezã fericitã între femeia
puternicã a secolului 21 ºi romantica plenarã a secolului
19. De aceea prozele scurte ale domniei sale au acea
savoare specialã, care le ajutã mai ales pe cititoare sã
se identifice acolo fãrã echivoc.

Nicolae Teoharie, p. 8 - Un lung poem în prozã, care
justificã într-un fel durerea sufleteascã, împãcarea
domnului Teoharie cu Voinþa Supremã, care ne croieºte
destinele într-un mod ce scapã percepþiei noastre raþionale.

Adrian  Bucurescu, p.10 - Regretul etern al oamenilor
este cã nu se pot  întoarce în timp, deocamdatã.

Multe teorii ar fi confirmate sau infirmate, dar pe mine
personal m-ar interesa doar cãlãtoria temporalã  în sine.

Dan Elias, p. 11 - Titlul viitorului roman sunã incitant.

Sunt convins cã va fi unul foarte bun.
Jeni Cãciulã, p. 11 – Talentatã. Sper sã vã cultivaþi

talentul ºi dupã terminarea liceului.
ªerban  Codrin, p. 12 - Nu cunosc autorul.
Marian  ªtefan, p. 14-24 - Restituirile acestea, pe lângã

valoarea documentarã, au savoarea vinului bine pritocit,
care închide în sine cãldura ºi parfumul anului respectiv.

Marian ªtefan, p. 17 - Ar trebui sã începei publicarea
în Helis a jurnalului. Eu  cel puþin abia aºtept sã-l savurez.

G. T. Popescu, p. 17 - Dupã câte se vede excelaþi ºi în
prozã. Continuaþi, aveþi stofã!

Titi Damian, p. 22 - Nu cunosc autoarea.
Lili Balcan, p. 23 - Oare câþi români stabiliþi afarã poartã

într-o casetã pãmântul þãrii natale? Probabil nu aºa de
mulþi, dar amintirile ºi nostalgia, nostalgia mai ales, îi
însoþeºte întreaga viaþã.

Victor Nicolae, p. 13 - Eu nu mai cred în minciunile
americane. Dupã ce au destabilizat voluntar întreg orientul
mijlociu, acum transferã problemele în curtea  aliaþilor
europeni.

g. alex, p. 23 - Aveþi dreptate.
Alexandra Petre, p. 24 - Acelaºi îndemn ca pentru Jeni

Cãciulã.
ªtefan Grigorescu, p. 16; Maria Popescu, p. 18-21 –

S-au scris monografiile acestor localitãþi? Dacã nu,
articolele dumneavoastrã pot fi un punct de plecare.

Al. Bulandra, p. 19 - Mioriþa, aþi demonstrat-o, poate
genera discuþii ºi chiar controverse la nesfârºit. Este bine?
Eu cred cã da.

Marius Stan, p. 1-5; Costel Bunoaica, p. 2; F. M.
Ciocea, p. 4; Nicolae Teoharie, p. 5; Gheorghe Dobre,
p. 5; Ion Roºioru, p. 6; Loredana Stan, p. 8; Aurel
Anghel, p. 15; Carmen Tãnase, p. 20; ªtefan Neagu, p.
20; Ion Vãduva, p. 21 ; P. I. Creþu, p. 10; Margareta, p.
11 – Sper ca ºi în 2016 colaborarea dumneavoastrã la
revista Helis sã fie la fel de rodnicã. Sub Zodia Helis
sunteþi deja o forþã în cultura românã, indiferent de ce
spun sau cred alþii.

18.01.2016, Paris
Dan Simionescu

TITI DAMIAN

INTERIOARE DE
CONªTIINÞÃ

Cu un titlu foarte  sugestiv, domnul  Damian a adunat
în acest volum articole ºi cronici de întâmpinare publicate
în diferite ziare ºi reviste. Admir conºtiinciozitatea
autorului, care-l obligã sã citeascã – am dedus asta din
sublinierile textuale – fiecare carte cu pixul în mânã, ca
la ºcoalã. Este o metodã pe care o  aplic cu succes
garantat în lecturile cu studenþii mei, fiindcã numai aºa
poþi evidenþia  ideile relevate subit din subconºtient.

Cronica de întâmpinare are un rol foarte important; nu
îºi propune sã tranºeze imediat valoarea literarã a unei
opere, ci prezintã  în suportul mass-media ideile generale
ale cãrþii, stimulând interesul cititorului, care de cele mai
multe ori se aflã în imposibilitatea de a ºi-o procura datoritã
tirajelor limitate. Iar dacã autorul  cronicii o livreazã cu
profesionalism, nepartizan ºi mai ales din poziþia unui
scriitor redutabil, înseamnã foarte mult. Cine câºtigã aici?
Atât scriitorii recenzaþi, cât mai ales cititorii potenþiali.

22.01.2016, Paris
Dan   Simionescu

TITI DAMIAN

TABLOURI ÎN OGLINDA
SUFLETULUI

Dacã un pictor îºi realizeazã portretele cu ajutorul
culorilor, domnul Damian face asta  mult mai plastic
folosind cuvintele. Tablourile domniei sale  nu zugrãvesc
doar chipul subiectului, ci mai ales sufletul sãu, integritatea
lui moralã într-un anumit cadru social ºi politic.

Dovada tinereþii spirituale a autorului ne-o  relevã uºurinþa
cu care reuºeºte sã-ºi conserve vechile prietenii, ºi
îndeosebi modul subtil de a descoperi în alþii propriile
afinitãþi. Dacã vrem sã-l caracterizãm mai didactic, domnul
Damian va rãmâne toatã viaþa un pedagog, unul de marcã,
dar ºi un psiholog nativ, format în amfiteatrul mitic al
Muscelului.

08.02.2016
Paris

Dan Simionescu

IOAN NEªU

INTERVIU CU
PREªEDINTELE

Am afirmat deseori cã domnul Neºu este un romancier
de marcã, unul care se înscrie prin opera sa în galeria
marilor scriitori români.

Uneori, datoritã unui puseu de inspiraþie sau implicãrii
emoþionale, unele din operele lor sunt altfel. Altfel  este ºi
cea mai recentã carte a domnului Neºu, pe care eu am
citit-o mai mult ca pe o piesã de teatru.

Preºedintele, o struþo-cãmilã Iliesco – Bãsescianã, se
vrea, în viziunea autorului, preºedintele generic al ultimilor
25 de ani, cu evidente nostalgii ceauºiste în ceea ce
priveºte puterea absolutã. Discursul sãu, deseori plat,
alteori parcã inspirat din presa de partid a vremii, devine la
un moment dat obositor prin repetare, chiar iritant. Ziaristul
este personajul uman, personajul veridic, capabil sã
trãiascã o posibilã poveste de dragoste cu mica florãreasã,
un personaj care ar deveni principal dacã domnul Neºu ar
transforma textul într-o piesã de teatru. N-ar fi greu, iar
beneficiile imediate, deoarece, datã fiind actualitatea temei,
teatrele româneºti ar pune-o imediat pe afiº.

Finalul este magistral, cu un preºedinte fãrã miniºtri ºi
o þarã fãrã locuitori, un preºedinte alienat, rãtãcit aiurea
pe drumurile colbuite din jurul capitalei.

11.02.2016
Paris

Dan  Simionescu

LANSARE DE CARTE LA
FETEªTI

Sâmbãtã, 13.02.2016,  la Casa de culturã  LUMINA din
Feteºti, domnul Constantin  Gornea a lansat volumul de
senryu  ESENÞÃ DE ROUÃ. Cu aceastã ocazie, fratele
mai mare ºi sora domniei sale au prezentat numeroasei
asistenþe o expoziþie ad-hoc de aranjamente sculpturale
din crengi ºi oase  (lucrate cu deosebitã artã)  ºi picturi
pe cartonºi  pânzã.

În stilul caracteristic, domnul Gornea a transformat
lansarea într-un joc interactiv  cu premii, care a mobilizat
din plin publicul.

De la Constanþa,  Clubul umoriºtilor (C.U.C) a fost
reprezentat de:  Dan Norea, Petru Brumã, Constantin
Iordan, Ion Tiþa – Cãlin, Traian Brãtianu, Maria Magdalena,
Aurel Lãzãroiu, Ana Ruse, Ion Ruse.

Dintre scriitorii feteºteni au fost prezenþi: Emil Druncea,
Radu Munteanu, Mircea Dumitrescu, F.M. Ciocea.

Partea oficialã  a lansãrii a fost un succes din toate
punctele de vedere, dar latura neoficialã a întrecut toate
aºteptãrile, invitaþii fiind satisfãcuþi pe deplin spiritual ºi
mai ales culinar.

A consemnat F.M. Ciocea

Marius Stan

Ce nu i-am spus niciodatã

Rãsãritul îmi place cel mai mult.

Observ cã nu mai zâmbeºti aºa des.

Vreau sã ne iubim aici, pe covor.

Tot ce mai avem în comun sunt copiii.

Eºti atât de frumoasã!

Mi se rupe inima când te vãd singurã în camera de zi.

Nu mã atinge, nu vrei cu adevãrat.

Ce am vrut sã fac în viaþã s-a înecat în indiferenþa ta.

Eºti atât de frumoasã!

Muºchii din coapsa ta sunt ca niºte funii.

Ori de câte ori te uiþi prin mine îmbãtrânesc cu un an.

Te iubesc!

Te iubesc.
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     Viaþa ca un plici
Cumpãtul ºi Cumpãta
Se-mbãtarã sâmbãta
ªi, rãmaºi fãr-o lescaie,
Se luarã la bãtaie.

Cumpãtul, mai nãrãvaº,
Îi dãdu borºul pe naº.
Dar nici naºul nu-i de colo
ªi-ncepu sã cânte solo:

-D-aolicã, d-aolea,
Sãrãcuþ de maica mea!
Vai de banii azvârliþi,
C-am cununat doi pârliþi!

Nu mai au mãcar doi lei
Sã li-i dea la cumpeþei
Sã-ºi cumpere clenci pe ei,
Sã mãnânce cu mujdei.

Vai, sãracii cumpeþei –
Cât sãmânþa de ardei!
Vântu-i suflã, ploaia-i plouã
ªi ei stau sub coji de ouã.

Ouãle sunt de furnici,
Viaþa asta-i ca un plici!

Duios Tudoriþa trecea
I-auzi, Ioane, câinii latrã
C-au vãzut una mulatrã!
Mulatra cu pãrul creþ
Furã raþa din coteþ.

Raþa venise din baltã
Cu codiþa ridicatã,
Sã facã un ouºor,
Sã-l mãnânce Nicuºor.

Nicuºor avea o tobã
ªi bãtea cu ea în sobã
Pânã ce bãga în draci
ªase saºi în ºase saci.

Þurai, þurai, mãi Ionu,
Saºii se plângeau la ONU!
Mamã, ce mai tevaturã
La New York în bãtãturã!

Numai Tudoriþa nenii
Ducea la pãºune renii
Ce-i trimise sor-sa, Manda,
Emigratã în Thailanda.

     Ultima orã:
Nea Costicã din Bãneasa
Îºi reparã singur casa,
Noaptea pe la trei,
Pentru pupãza din Tei!

Adrian BUCURESCU  Vulpea nu crede în lacrimi
 Întru pomenirea lui
 moº Ion Roade-Oalã,
din Sãrãþeni – Ialomiþa

Pe câmpia verde, între mulþi bostani,
Moº Ion pãzeºte, încãrcat de ani.
Vrejii se-ncovoaie. Cu sãgeþi de foc
A Soarelui raze pepenii îi coc.
Când mantaua serii pe câmpii se-

aºterne,
Moº Ion adoarme între douã perne.
Pe la miezul nopþii, ca sã vezi drãcie,
ªapte cucurigu-uri liniºtea sfâºie.
Iar Ion ce-ºi zice-n mintea lui de moº:
„Pepenii, se ºtie, au câte-un cocoº.
Lasã cã-i duc babii sã facã o ciorbã
Cu un borº pe cinste. Ce atâta vorbã?”
N-aþipi moºneagul nici vreo douã clipe
Cã toatã bostana începu sã þipe:
„Cucurigu-gagu, cucurigu-gagu,
Sãriþ i, oameni buni, cã ne taie

moºneagu’!”
Moºu-ºi face cruce, îºi scuipã în sân;
„Mãi sã fie – zice – cât sunt de bãtrân,
Vãicãreli ca astea n-am mai auzit
ªi aºa bostanã eu n-am mai pãzit.
Ptiu, plesni-le-ar creasta! Ptiu, vedea-i-

aº þepeni!
Pãi, cocoºii ãºtia ºi-au ieºit din pepeni!”
Între timp, o vulpe cocoºii-i mânca;
Nemaiauzindu-i, moºul se culca.

     Corul antic:
     Moº Ioane, nu e bine –
     Vine ea, baba, la tine!

Ciulinii Bãrãganului
Peste prispa casei mele
Trece-un stol de rândunele.
Pisicile-nghit în sec
ªi cu ochii le petrec.

Peste þigle de mãtase
Zboarã un maldãr de oase.
Câinii latrã, ursul trece
ªi n-am cu cine petrece.

Peste miriºti ºi grãdini
Zboarã în amurg ciulini,
Iar mie gândul îmi zboarã
La clondirul din cãmarã.

Aoleu, ciulini, ciulini,
Cum zburaþi voi la streini
Care, cheful sã vi-l strice,
Vã vâneazã cu alice!

     Morala:
     Rupt e ca din tare stâncã
     Un proverb precum e fierul:
     Nu tot ce zboarã se mãnâncã –
     De pildã, elicopterul.

Chira Chiralina
Mânãstire-ntr-un picior
ªi cu cozile pe spate,
Ghici, ciupercã, pe rãzor
Cine doarme pe-nfundate?

Cine doarme fãrã griji?
Doarme Chira Chiralina.
Pe grãmada de ogrinji
S-a oprit din zbor albina.

Peste brazda de mãrar
O pisicã zici cã-i moartã.
Piuie un pui hoinar
     La popa la poartã.

Cu aplomb, lângã fântânã,
Behãie o curcã breazã.
Vaca mãcãne-ntr-o rânã,
Pupãza în crâng necheazã.

Dupã gardul de scaieþi
N-auzi nici o-njurãturã.
Ah, de ce n-am zece vieþi,
     Sã te cânt, naturã?

Peste sat rãsunã toaca;
Farmecul arhaic nu-i ºters.
Chiralina mulge vaca
ªi în lac se vede invers.

Pentru cauza lui Lenin
ºi Stalin

A fãtat cãþeaua în cãpiþã,
Dragi tovarãºi, nu i-a fost uºor,
Un cãþel cu coada-n furculiþã,
Bucuria-ntregului popor

     Refren:
     ªi dacã astãzi liberi
     Sub Soare ne-am vãzut,
     E pentru cã pe lume
     Partidul s-a nãscut.

Steagul roºu fâlfâie în zare,
Seceri ºi ciocane sar la joc,
Veselã e clasa muncitoare
ªi þãranii nu mai plâng deloc.

Roºie-i cravata mea ca focul,
Cum e roºul steag pe ºantier.
Între comuniºti îmi este locul.
Nu privi cã-s mic! Sunt pionier.

Cum cãþeaua puiu-ºi îngrijeºte,
ªi partidul ne vegheazã-ntruna;
De aceea, noi, pioniereºte
Zicem: Suntem gata-ntotdeauna.

Dupã melci
Melcului, care-i ºi melcã,
Nu-i trebuie nici pestelcã,
Nici opinci, nici pantaloni,
Nici manºetã cu butoni.

Melce, melce, fiarã micã,
Te doare drept în pingicã
De-ntreþinere, de piaþã,
Fir-ar sã fie de viaþã!

Tu scoþi coarne boureºti
ªi faci fiþe boiereºti,
Nu vrei de la Dunãre
Sã bei apã tulbure,

Ci vrei vin din frapierã
ªi mãnânci boboci de serã,
Dar n-alergi ca la raliu
Cules toamna pe târziu.

Melce, melce ghiurghiuliu,
Una ºi bunã eu ºtiu:
Geaba ai casã pestriþã,
Dacã n-ai ºi o pipiþã!

Fiind bãiet, prin gãri
cutreieram

Când m-am nascut, în jur pocneau
butoaie

ªi popa-n þuicã fiartã m-o scaldat
ªi Dumnezeu o dat cu vin o ploaie
ªi mejieºii tãþi s-or îmbatat.

Pi toþi i-or dus la dezalcolizare,
Pi mine într-o garã m-or uitat
ªi-un poliþai cu gradul foarte mare
La casa di copchii m-o transportat.

Dar pedagojii ne cafteau întruna,
I-am pãrãsit cã nu-mi erau pi plac,
Iar într-o zi, o fatã, ca nebuna,
M-o învaþat sã iau aurolac.

Mãmuca e acum patroanã mare,
Tãtuca este secretar di stat,
Dar io nu am mãrunt nici di-o þigare,
Aurolacul mi s-o confiscat.

Io ºtiu ce-ar hi mai bine pentru mine:
Sã-nºeapã iar o ploaie cu trascãu,
Iar România o s-o ducã bine
Când pinguinii s-or muta-n Bacãu.

Noapte de varã
Douã gâºte croºeteazã
Apã mineralã.
Luna-n nouri albi viseazã
Noaptea idealã.

În cãsuþa cu zorele
Lampa lumineazã.
O pereche de andrele
Se îmbrãþiºeazã.

De la Hanul lui Mânjoalã
Vine Gogu-acasã;
A bãut ºi el o oalã
Dup-o zi de coasã.

Pe deasupra casei zboarã
Lin, ca o iscoadã,
Vaca lui Vasile Sfoarã,
Fluturând din coadã.

Luna-n raze-ncondeiazã
Dealul Curcubãta.
Vaca spre Gogu necheazã:
-Bã, proastã e mã-ta!

Alea iacta est
Oaia ce-a mâncat-o lupu
A format cu el un cuplu
Ce din ce în ce mai suplu
A lãsat în urmã grupu.

De-aia, trecând Cãlmãþuiu,
A zis Cezar cãtre Puiu:
-Alea au fost aruncate.
Oricum, erau prea uzate.

Poate-au picat pe vreo vulpe
Încercând sã se disculpe.
Azi nimic nu e exclus –
Toate sunt cu fundu-n sus.

Iaca, un ºoarece beat
Strigã ca un apucat:
-Unde-i mâþa sã mã vadã,
Sã-i dau pixul sã mi-l roadã!

Dar mâþa, la ora aia,
Stã pe plajã la Mamaia,
Între doi motani isteþi
ªi nu-i plac ºoarecii beþi.

Mai bine sparge seminþe
ªi scapã ºi de ºedinþe.

Gelozie
Pe când se crãpa de ziuã,
Leana bãtea apa-n piuã.
ªi-o bãtea de mi-o snopea –
Apa cu amar plângea:

-Leano, ce þi-am fãcut eu
De mã baþi aºa de rãu?
Dar Leana, cu-nverºunare,
O maltrata ºi mai tare.

ªi iatã cã, pe la trei,
Venea Apa Sâmbetei
ªi þipa ºi se stropºea:
-Ce-ai fã, Leano, cu sor-mea?

Leana mâna-n ºold punea
ªi geloasã rãspundea:
-Pãi, aveam bãrbat cu mapã
ªi ieri a intrat la apã.

Din volumul “Zgubilitice”, apãrut
recent în Canada ºi

Statele Unite ale Americii
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Canþonierul dragostei
discrete

sau
Iubirea ca protest ºi

rugãciune
Ion Vãduva - ANOTIMPUL

VERBULUI A FI

      Poet monotematic, edificator al unui singular univers
al iubirii, dl. Vãduva probabil s-a gândit ºi la  o posibilã
monotonie, evitând situaþia prin eflorescenþa aventurii
erotice, prin exerciþiul de imaginaþie continuu, pe care îl
reprezintã dragostea.

În dinamica poemului, homo eroticus poate sã devinã
homo ludens. Acum intervine spiritul jocului, inventivitatea
ºi graþia cuplului erotic - mereu în cãutarea unor experienþe
cât mai originale, inimitabile, noncomformiste, dar
formative, în sens filosofic ºi religios pentru personalitatea
partenerilor.

În integralitatea lui, volumul devine un Canþonier, un
elogiu al iubirii, al sentimentelor înflorite cu puþine, ºterse
ºi obscurizate exemple concrete. Orice Canþonier este,
în fond, o utopie a iubirii ºi nu un avatar al sentimentelor
verificabile, cãci, nu degeaba,  G. Cãlinescu afirma cã
petrarchismul  este, la urma urmei, un mod de iubire între
oameni bãtrâni ºi reprezintã o poezie ceremonialã,
cultivând situaþii iniþiatice profunde, care atrag comentariul
filosofic ºi consecuþia moralã.

Anotimpul verbului a fi este un Canþonier, un unic poem
de dragoste de dimensiunea unui volum, în care toate
textele monotematice contureazã ºi nuanþeazã acelaºi
sentiment al împlinirii ºi deznãdejdii ori bucuria  întâlnirii
ºi tristeþea despãrþirii sau misterul iubirii la întâlnirea cu
credinþa ºi meditaþia existenþialã. Iubirea devine un
sentiment complex în conºtiinþele profunde, ”protest ºi
rugãciune”, invocaþie melancolicã ori suferinþã - nu lipsitã
însã de detaºare ºi de un anume sarcasm - ori turbulenþa
interioarã generatã de întâlnirea erosului cu credinþa. Ce
mi se pare interesant în poezia de acest tip rãmâne faptul
cã realitatea cotidianã existã, ca ºi natura, prezentã în
formula sacralizatã a ciclurilor naturale. Sentimentul
general al iubirii descoperã în discursul dlui Ion  Vãduva
o reprezentare particularizatã, o ipostazã în timp ºi spaþiu
a “marelui poem universal” (Shelley) ºi vorbind pe înþelesul
tuturor ”limba maternã a neamului omenesc”(Croce).

Un poem de dragoste poate avea, deopotrivã, implicaþii
religioase ºi cosmogonice: ”Noapte  bântuitã de chipuri/
Rãsfrânte în nebunia planetei/ Pierdutã-n pãcate/ Sub
taina zidurilor./ Sã mã strigi înaintea zorilor/ Din respiraþia
încãtuºatã/ În  trupuri de speranþã/ Clipa opritã din ce-am
crezut./ Sã-mi fii aproape, lãcrimând,/ C-am greºit ziua
de dor,/ Din ritmul stelelor devenite piatrã,/ Lângã bisericã./
În genunchi, te cuprind/ Ca ºi cum depãrtarea/ M-ar trece-
mpreunã cu tine/ Peste supãrarea ne-nþeleasã/ Ce-mi
îmbãtrâneºte cuvântul,/ Umezit de inimi,/ Sã ne cuibãrim
în vatra înserãrii,/Aþipiþi în Calea Lactee.” (Aþipiþi în Calea
Lactee). În esenþã, gândeºte poetul, la urma urmei,
diferenþa dintre iubirea pãmânteascã ºi credinþa cereascã
nu este foarte mare ºi Cartea omeneascã de identitate
rãmâne impregnatã  cu Evanghelia iubirii.

Probabil cã definiþia pe care G. Cãlinescu o dãdea
poeziei de dragoste, petrarchismul ºi-a pierdut
valabilitatea ºi nu rãmâne exactã decât pentru perioada
medievalã ºi clasicã a poeziei.

Tinerii, însã, ”petrarchizeazã” ºi ei , iar fermitatea ºi
durabilitatea lor pot fi reprezentabile ºi pentru vârstele
mai tinere, dar ºi pentru maturitatea severã. Iubirea cuplului
indestructibil rãmâne o aspiraþie, sau, poate, o utopie,
însã devine reprezentabilã pentru toate vârstele erotice.

Faptul cã, în cazul dlui Ion Vãduva, sentimentul poate
fi pus în relaþie cu meditaþia filosoficã ºi credinþa religioasã
sporeºte credibilitatea, complexitatea ºi specificitatea
poeziei. Dragostea aceasta nu se pune în relaþie cu vârsta,
ci cu puritatea, eleganþa ºi discreþia unei rafinate iubiri de
duminicã ºi care perpetueazã ideea de sãrbãtoare
ceremonialã.  Altminteri, discursul liric nu este deloc
comod, nici transparent, textul trebuind sã fie decodificat

dupã puterile fiecãrui cititor.
Poemele lungi, cu versuri scurte, fluente, egal

curgãtoare, performeazã formula adresãrii directe ºi multe
referinþe religioase, însã într-un imaginar teritoriu cosmic
rarefiat ºi martor genezelor cosmogonice, ”în abisul lumii”.
Dacã emoþia se converteºte în credinþã, iubirea singurã
poate aduce mântuirea. Invocaþia religioasã sau numirea
lui Dumnezeu nu lipsesc din nici un poem ºi angajeazã ºi
o meditaþie de tip filosofic.

În evoluþia volumului, poemele devin din ce în ce mai
misterioase, nu obscure, încercând sã surprindã misterul
iubirilor nepotrivite, dar ºi exaltarea modului de existenþã.
Fãrã sã intenþioneze sã realizeze o poezie încifratã,
obscurizatã, poetul încearcã sã sublinieze întregul mister al
iubirii ºi plenitudinea sentimentelor aflate sub pecetea tainei.

Poet ajuns la deplina maturitate, care ºi-a cristalizat
Conceptul de poezie, atât în raport cu tradiþia, cât ºi cu
vecinãtãþile contemporaneitãþii stricte, dl. Ion Vãduva
poate fi încrezãtor în destinul creaþiei sale. Nefiind deloc
prolific, ºi-a structurat opera pe unitatea ºi consecvenþa
discursului personalizat, prin aderenþa unitematicã din
diversitatea formalã a tuturor poemelor.

Ceea ce rãmâne surprinzãtor într-un univers erotic
deschis spre credinþã ºi filozofie   ar fi apariþia unor poeme
politice cu directitudine polemicã ºi chiar o impetuozitate
pamfletarã. Nu s-ar putea afirma cã aceste texte nu-l
definesc pe autor, câtã vreme în substanþa mesajului
descoperim elemente, dominante specifice ale universului
sãu, dar ºi o virulenþã ºi o ambianþã rãzboinicã  durã, cu
care nu ne-am mai întâlnit. Poemul Ora de democraþie  are
distincþia lui ºi nu putem zice cã este doar o simplã paginã
versificatã  de publicisticã angajatã: ”Clovnii sunt bolnavi
de/ ofertele vacanþei, de prea multã  admiraþie/ Pentru cei
care descoperã apãsarea exoticã/Sau îºi uitã chipul pe
Facebook / Privind  pe sticlã/ Cum se stã la coadã,/Cum
se face de veghe pânã la capãtul nopþii/ De-atâta cãldurã…/
Pe marginea vacanþei de varã/ Ora de democraie se mutã
în night-club/La vederea animatoare-lor/ Stimulate de aerul
condiþionat. /Ora de democraþie s-a reînvigorat/ Cu adoptãri
ale Codului Penal/ Privind ultrajul adus celor/ Ce-ºi poartã
pe hainã flori de nu - mã –uita./ Clovnii sunt bolnavi/ De
salariile demnitarilor,/ De nesimþirea închisã în cerc/ Când
îºi umflã nãrile/ ºi pe sub pleoape adunã nepãsarea/
Vicleniei de cum se adunã puterea./Ora de democraþie
coboarã de la demnitari/ Spre geamul bãlos al sãracului./
Ora de democraþie s-a terminat.”

Poet substanþial, cu trãiri complexe ºi profunde,
asociate cu o imaginaþie cultivatã ºi rafinatã de lecturile
operelor esenþiale care susþin  tema eroticã, dl. Ion Vãduva
ar fi meritat mai mult în contextul poetic actual. Autorul
ºi-a asumat vigoarea provincialismului elevat ºi eleganþa
semnificaþiilor dominante în structurarea unei personalitãþi
conturate foarte pregnant.

Volumul se încheie sub cupola unei ”optimiste” strigãri:
”Aleluia!”, care nu schimbã semnele dinaintea discursului
poetic al dlui Ion Vãduva, în care dominant rãmâne
universul ºi spiritul ludic al erosului, o formulã poeticã de
eros cu douã aripi: una filosoficã ºi alta religioasã.

 Aureliu Goci
(Prefaþa la volumul în curs de apariþie)

Gheorghe POSTELNICU

UN DASCÃL ÎN LITERATURÃ
Citindu-l pe Titi Damian, prozator ºi cronicar literar

important, e greu sã nu te contaminezi de incandescenþa
rostirii sale, sã nu te prinzi în þesãtura patetismului ºi a
sentimentelor degajate, pentru cã recunoºti în domnia sa,
înainte de orice, un cititor cu o forþã de muncã ieºitã din
comun, care, dacã ar fi putut contoriza sutele de cãrþi ºi
miile de pagini citite numai în ultimii zece ani, dupã intrarea
oficialã în literaturã (romanul „Fagul”, 2005), ar fi trebuit
inventat un mecanism special, care sã poatã fi, periodic,
întors la cota zero. Ca sã devinã un comentator bun, ºtie
cã se cade a fi un cititor bun, onest, metodic, sârguincios
ºi rãbdãtor. Lucrarea care oglindeºte întrutotul acest
buchet de trãsãturi rare se intituleazã „Scriitori din Zodia
Helis” (2013), o antologie de un fel aparte, meritând toate
onorurile, inclusiv financiare, din partea autoritãþilor
ialomiþene. Chiar dacã, din modestie, afirmã cã strãdania
sa „poate fi numitã doar convenþional antologie”, ea e un
document de lucru serios pentru generaþiile viitoare ºi un
ghid de iniþiere în lecturã. Cine nu ar dori, la nivelul oricãrui

spaþiu cultural, o astfel de lucrare, dar ºi confraþi care,
prin atitudinea lor pozitivã, sã o þinã cât mai mult timp în
lumina interesului cultural, rãsplãtind un efort cu adevãrat
titanic?

Tenacele Titi Damian a inventariat, a glosat, a recenzat,
249 de autori contemporani. Pentru 33 din ei, de vârste ºi
preocupãri diferite, a creat un scenariu invariabil:
biobibliografie, cronicã literarã bogatã ºi câteva piese
ilustrative ale autorilor antologaþi. Toþi sunt uniþi printr-un
element fundamental, spaþiul revistei „Helis”, întemeiat,
împreunã cu o asociaþie culturalã ºi o editurã, în 2003, în
„oraºul oamenilor liberi”, Slobozia („cetate a culturii”).
Acestor „seniori” ai culturii ialomiþene le adaugã 14 „juniori”
care au decolat de pe rampa de lansare a cenaclului „Dor
fãrã saþiu”, înfiinþat la Urziceni în 1977.

Pentru Titi Damian, dascãlul care a slujit învãþãmântul
românesc peste patru decenii, cãrþile ºi autorii lor sunt
ºcolarii nepreþuiþi îndeajuns de societate. Din acest motiv
îºi dã silinþa sã scrie temeinic ºi organizat, pãrând cã nu
oboseºte niciodatã. Imperturbabil, considerã munca sa
istovitoare, „un demers cultural”. Nu stabileºte ierarhii,
nu pune note. Este obiectiv de la un capãt la celãlalt, ca
un dascãl între dascãli. Dupã acest principiu introduce în
carte autori fãrã biografie literarã (profesorul Ioan Man,
etnologul Augustin Mocanu, doctorul în filozofie Grigore
Spermezan), fãrã sã dea impresia cã a fãcut concesii.
Consacrã comentarii lungi-lungi baladelor ºi sonetelor lui
ªerban Codrin, unui roman al lui Ion Neºu, unui volum de
versuri al poetului Nicolae Teoharie („Diavoli de cafenea”),
altuia al lui Ion Vãduva („Luminã nenseratã”), ca ºi unui
eseu dedicat „minciunii din literã” al liderului cultural
ialomiþean, „omul deciziilor ºi reformelor radicale”,
Gheorghe Dobre. Este interesantã structura foiletoanelor
critice, mereu aceeaºi, fãrã sã plictiseascã, întrucât sunt
doldora de informaþii: o introducere bazatã pe un fapt
anecdotic, în aparenþã minor, prezentarea exhaustivã a
unei lucrãri reprezentative, cu desfacerea  ºi reconstrucþia
pãrþilor componente, selectarea unor citate-argument ºi
o încheiere cu un portret-efigie sau douã-trei fraze
memorabile, totul realizat cu convingerea cã misiunea
cronicarului este sã semnaleze numai pãrþile bune ale
unei cãrþi, cã cele rele sunt cunoscute autorului însuºi
care se va strãdui sã le elimine. Fraza degajatã, tonul
analitic, profesoral, aparent intelectualizat ºi tehnic fac
dovada unei atitudini mereu active ºi a unui spectacol
atrãgãtor care este literatura lui Titi Damian.

N-am putea încheia comentariul de faþã fãrã a sublinia
cã Titi Damian practicã un estetism metodic, atingând
prin vibraþie lirismul ºi prin focalizarea imaginii, epicul. În
acest fel se aratã a fi urmaºul demn al lui Titu Maiorescu
ºi…Spiru Haret. În cronica literarã, este, nici vorbã, ºi
povestitor ºi portretist, dar, ca ºi în cazul prozatorilor
munteni din ultimele douã sute de ani, puterea sa stã în
graiul curat ºi în rãsfãþul vocabulei familiare. Prin literaturã,
Titi Damian face pedagogie înaltã!

Volum editat de cãtre Muzeul Naþional al
Agriculturii Slobozia
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Petre Ioan CREÞU

Probleme nerezolvate
sã ne iertãm sau nu taþii?
ºi când pot fi ei iertaþi,
în moartea lor sau în viaþã?
ce se întâmplã dacã ºi noi,
copiii taþilor noºtri,
devenim asemenea lor?

copil fiind
uram ceea ce deja mi se întâmpla
ºi mã uscam pe interior, scorburos,
de parcã o luminã rea mã sfredelea
din cap pânã în picioare

ce este mai trist
este cã nici nu bãnuiam
cã am sã devin ca el,
de parca cineva semãnase
în bãrbaþii neamului meu,
neputinþa de-aº vedea fiii, fiicele
cum cresc,
cum se înalþã la soare
sau cum devin ºi ei pãrinþi...

îi privim pe furiº pe copii
sã nu ne simtã cum cerºim un semn de la ei
sau ne înfãºurãm sufletele cu câte o amintire cu ei
ºi ne închidem în noi ca într-un mormânt.

îmbãtrânim urât ºi nici mãcar nu ne dãm seama de ce...

eu mi-am iubit tatãl
aproape cã nu l-am urât
l-am ºi iertat,
dar nu ºtiu cum, aºa s-a întâmplat,
nu am fost lângã el când s-a dus în pãmânt,
singur ºi nãuc ca un cuc blestemat

Pe sub pãmânt cumva ºi pe furiº
toate vorbele le-am ºoptit adânc în pãmânt
ºi mã cutremur ºi spice îmi cresc
la subsuori pe sub coaste în ochi
ºi crizanteme reci ºi pruni uscaþi
cât de prelung mã ºuierã vântul în livezi
ºi câini subþiri ºi cai mascaþi
ca ºi cum o mie de cristale mã strãpung
e zare ºi moarte pe câmpie în sus
ºi ne cresc crucile pe mormânt
cât cerul

se anunþã un an cu belºug
unul câte unul bunii mei s-au tot dus se duc
ºi-mi creºte frica în carne ºi ochiul mi-este stins
iar gerul în tâmplã ca un piron s-a înfipt
nici nu mai am genunchi de-atâta rugã
nici ochi de-atâta plâns nici gurã

ce crezi, mã închipuiam cât muntele de înalt
deasupra câmpiei la veghe
ºi mã visam o candelã, luminã ºi duh
ºi sângeram în cuie pe cruce prins cu lut
ce oarbã-mi este frica ce ranã îmi creºte vina
nici dinþi sã-mi mestec soarta nici timp nu mi-a rãmas
ce abis m-a cuprins de-a valma cât sunt de trist
ce coapse dulci aratã moartea cât e de frig
ºi mã strecor în lume mânat de presimþiri
mã pierd în neguri reci de fum un abur îngeri cãzuþi
m-am rãtãcit de mult

oriunde m-aº duce mã vei gãsi
deºi cumva m-am îmbolnãvit de moarte pe furiº
ºi ninge peste noi morminte

Calea feratã
mã uit cum frica înghite calea feratã
ºi cum scuipã piroane
ca pe niºte coji de seminþe
pe strãzi
nu-i joc ci doar teroarea de dupãamiazã
undeva pe la cinci cinci ºi jumãtate
timp greºit prelins din ceasul de fier
trãgãtorul miop îºi numãrã mai întâi
gloanþele apoi îºi aprinde tremurând
un chiºtoc ghemotoc dobitoc sãrãntoc

femei în travaliu pe ºinã stingher
stau câte douã la traversã
Doamne cât mister
ca într-o stare de ºoc stare bulversã
nici nu-þi vine sã crezi
cum îºi despletesc ele pãrul
una la alta
ºi cum îºi numãrã monezile
la fiecare trecere de tren
cad barierele ca spicele
una dupã alta într-un elan pervers
ºi trec cirezi de ugere întregi
spre abatorul de sticlã gri ºi fier

la mine în poartã
cineva a aruncat o pisicã pãtatã
apoi una tigratã alta timbratã
ºi trec pe sub ele un popã rãscopt
ºi calea feratã strânsã într-un coc
piºicher
împletitã duios de bravul picher
ca un fascicul de curbe de ºolduri sau sâni
mai trec ºi ofiþeri cu gât alungit cu umerii bruni
cu ochii înãspriþi hulpavi ºi hapsâni
cumva între cer ºi polatã
încearcã de zor sã fure toatã
calea feratã de la mine din poartã

Salonul trei
abia internat spãºit cu fiºa în mânã
deschid uºa salonului trei
ºi dintr-odatã se deschidea o altã lume
ceva mai stranie cumva unde pluteau prin aer
pungile cu ser de la perfuzii de-a valma
cu seringi bandaje ºi asistente mov
din când în când venea în picaj un cãrucior nãuc
trãgând dupã el o cutie de carton
care se lovea de paturi de noptiere
se mai lovea ºi de câte un bolnav
dar de obicei trecea ºuierând ºi se pierdea
în spital pânã la ziduri sub tencuialã

pe jos pe gresia umedã se târau
tot felul de garouri
aproape cã nu mai aveam pe unde pãºi
cei mai sãnãtoºi dintre noi
din cârje au fãcut un fel de picioroange
cu care se plimbau într-un du-te vino aiuritor

de undeva de sus picura o luminã firavã
ºi se prelingea prin ochi pânã-n strãfund
apoi dintre crãpãturi apãreau hoþii de luminã
cu o mie de picioare gãlbui
dupã care dispãreau ºi se fãcea întuneric

aici veºnicia nu e un mit
înflorea în fiecare dimineaþã de sub paturi
ºi fiecare perfuzie era o catedralã de spaimã
þâºnind din braþele noastre ca o luminare
pânã sus în tavan

Decembrie trist
am sã urlu pânã voi uita cã mai exist
cã moartea mi s-a cuibãrit în tâmplã
se stinge focul sfânt din lumânãri
pe holul de fum ce strãbate spitalul
ca o nãlucã timpul se strecoarã
mã zboarã cumva pieziº
ºi palma înfloreºte gri de aspra mea sudoare
morminte cununate în zori
ºi deodatã parcã am cãrunþit
ºi nu mai vãd ºi nici n-am sã mai aud
cum plâng icoanele în stranã

în mine creºte adânc o ranã
ºi carnea îmi sfârâie puroiul þâºneºte afarã

în oglinda din hol plouã cu soare

ºi degetele îmi sângereazã a cuie
þãrâna mã tot cheamã ºoptit dinspre ponoare
un ºuier pãtrunde câmpia undeva la ºale
ºtii zãpada acum nu mã mai ninge
ºi bruma în veci nu mã mai doare
este aºa ca un dat ca o flacãrã subþire
ce se scurge în firul de iarbã
în flautul de argint cel fermecat de zâne
ºi muzica mã cheamã în mâl
în mlaºtini vechi din cratere de sare
din liniºtea smeritã din icoane

sunt înger ºchiop cu aripile topite
de roºul viu din triste felinare

Sufletul meu loc comun pustiu
sufletul meu loc comun un cocon
atârnând într-un alt cocon
ºi un numãr de striptis lasciv
un ou de muscã plutind ca un spor
mai întâi îmi încheiam nasturele de sus de la pijama
apoi începeam sã-mi zbor ora de somn
din salon în salon de la un pervaz
la alt pervaz de cer
ºi de atâta zbor aerul se subþia
ºi mi se fãcea fricã deveneam fusiform
sau fãceam târâºuri pe sub paturi de fier
într-o întrecere de o frenezie nebunã
cu tot felul de gândaci decoloraþi de spital
cu cip sub elitrã ºi-o cruce pe burtã
la finiº mã aºteptau încolonaþi
sã trãiþi îmi ziceau iar eu îi treceam în revistã
dar de cele mai multe ori zãceam în pat
în patul de fier ca o langustã
doar ochii îmi rãtãceau tulburaþi pe sub cupola de sticlã,

câte o fustã
flutura uitatã pe pietrele crunte
mai flutura ºi câte o mânã în larg
amestecatã cu valuri mãrunte
cu pescãruºi albatroºi cu vapoare ºi plute

timpul bolnav se strecoarã încet pe sub uºã
spre lumea de afarã o lume pentru mine bizarã
dar eu, cel dintâi bolnav cavalerul de ler
cu spada înfloritã ca un lujer de crin
cu boala din oase cu fruntea arzând
într-o camerã îngustã stau pavãzã vouã, strãjerul de chin
ca un clopot de tainã Doamne
ºi mã subþiezi ºi mã ierþi ºi mã treci dincolo de vamã
iar sângele îmi fuge din carne ºi din crini

Salonul de trecere
ce sãrbãtori avem aici în salonul trei

cumva ca o maºinãrie de vânturat morþii de vii

unde pânã ºi asistentele sunt atât de bolnave

încât noi cei care ne mai þinem încã pe picioare

stãm la cãpãtâiul lor

ºi le punem compresii ºi ghiaþã pe tâmplã

pe pieptul turtit

unde moartea scobeºte în carne dupã sânge

ºi de unde

nimeni nu a vestit pânã acum o fãrâmã de zi

din când în când la ferestre ni se aratã

paraºutistul divin

îmbrãcat în flãcãri, creºtin ºi autist

ºi nu ºtiu de ce numai noi vedeam semnele

lãsate pe cer ºi nici nu ºtiam la ce folosesc

dãm din umeri apoi ne strecurãm

înapoi în boalã stingheri

în spitalul nostru

sunt douã rânduri de paturi

pe o parte bolnavii cei nemângâiaþi

cu somnul în spasme ºi chinul þipat

niºte oameni pierduþi câte zboruri s-au stins

ºi nimeni nu-i mai strigã pe numele dintâi

pe cealaltã parte morþii noºtri cãraþi prin întuneric

triºti singuratici ºi înviaþi

ºi ei se tânguiesc în paturile lor

apoi

trupul le curge prin haine prin crãpãturile luminii

ca o urmã de fum pânã se face liniºte

fâl-fâl se aude deodatã în pereþi

s-au dus

- oglinzile, cum ne sluþesc ele chipul ºi nici mãcar nu ºtim
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Vasile ANDRU

La Rodos,
în bãtaia unei puºti cu

lunetã

Întâlnirea Grupului Balkan. Tangent la PEN Club. Nu este
o conspiraþie, deºi toate grupurile astea internaþionale sunt
conspiraþii. Dar sunt conspiraþii la vedere. Marile întâlniri
misterioase sunt pe insule mici: Malta, Yalta, Rodos…

Cinci zile luminã am conspirat la vedere ºi am trimis
cinci proteste cu dedesubturi balistice, cãtre cinci state
dictatoriale, care condamnaserã la moarte scriitori, ºi noi
speram sa-i salvãm.

În timpul liber, m-am întâlnit cu ambasadorul Longinus.
Nu ºtiu de ce se afla Longinus acolo, el zicea cã din

întâmplare, dar nimeni nu se aflã la Rodos Yalta Malta
din întâmplare.

Dânsul a ales locul agapei: o terasã cu leandri roºii, cu
vedere spre mare. Chiar acolo unde cândva s-a fost
prãbuºit colosul din Rodos. Locul prãbuºirii e foarte tonic.
Energiile prãbuºirii sunt ameþitoare.

La un semn discret, cei doi body guarzi ai
ambasadorului s-au retras ºi ne-au lãsat singuri cu
microfoanele dosite.

– Ce luãm? a întrebat Longinus.
– Mã las pe mâna dumitale, zic.
A comandat ouzo. Bãutura asta îmi aminteºte de Athos.

Când ajungi la o mãnãstire athonitã, la arhondaric eºti
servit imediat cu ouzo, cu lukumi ºi apã. Ouzo este licoarea
pelerinilor nepilangii. De aceea, când aud ouzo,  aud Athos.

Nu mai spun cã eu nu gust alcool nici sã mã pici cu
cearã! Adicã paharul cu ouzo a rãmas nebãut pe masa
mea. Cum îmi spusese Nichita Stãnescu în 1973: „Paharul
lui Labiº a rãmas nebãut pe masa mea.”

Domnul Longinus este vizibil preocupat de ceva. Îl roade
grija. Înþeleg: au fost manifestaþiile curzilor sub geamul
Ambasadei române din Atena. Curzii manifestau împotriva
României, care þine prizonieri câþiva teroriºti de-ai lor.

Închis în ambasada lui, Longinus semãna cu ofiþerul
Drogo din cartea lui Dino Buzzati, Drogo obsedat cã este
asediat de tartari… acei tartari care nu au apãrut niciodatã.
Aºa mi se pãrea ºi domnul Longinus, aºteptând oºtirile
curzilor.

Totuºi… cine ºtie ce ochi curdistani ne privesc acum,
cu luneta… Ne aflãm în epoca atentatelor. Tot mai expuºi,
mereu în bãtaia unei bombe sau a unei puºti cu lunetã.

Altãdatã te asasinau pentru cã erai foarte important,
erai o piesã într-un joc mare, obscur. Azi te asasineazã
fãrã sã-þi facã testul de personalitate, fãrã sã-þi dea
anvergura martiriului. S-a dus vremea crimei mioritice sau

a crimei mesianice, când sacrificatul era cel mai bun, era
Fiul Omului. Preþul vieþii s-a ieftinit ºi eºti ucis la grãmadã.

Închinãm ºi ating marginea pãhãrelului cu ouzo. Trãsnet
dulce. Chiar gust un strop. Un strop de sfinþenie îmi arde
gâtlejul. Viniºoare etilice se aprind în corp, ca un arbore
sefirot. Dacã de la un singur strop se face un arbore… de
la o duºcã s-ar face o pãdure sefirotã.

Uitãm amândoi cã stãm în bãtaia unei puºti cu lunetã.
Ne credem în bãtaia Duhului. Ne credem pe insula Rodos.

– Ce-i prin þarã? Ce-i prin Bucureºti? Ce-i pe la revista
„Viaþa Româneascã”? mã întreabã dl. Longinus, cel nãscut
sã fie mereu ºef, ca atare era ºi ºeful „Vieþii Româneºti”,
ºef prin telefon fix ºi mobil.

 Îi spun ce-i prin þarã ºi prin revistã.
Apoi trec la miezul chestiunii. Zic:
– Am cugetat la perspectiva de ataºat cultural la Atena.
– Da, zice. Chiar voiam sã vorbim despre asta!
– Staþi sã vã spun. Am avut, zilele astea, o leneºã

iluminare. ªi am ajuns la concluzia cã nu-s potrivit pentru
postul ãsta de ata’at cultural.

– Cum aºa! Ce vorbeºti, domnule? Stai puþin!
– Da, simplu. Renunþ la „candidaturã”. Mã auto-elimin

înainte de a fi eliminat.
Mã priveºte mirat. Nu se aºtepta. Dar îi convine de

minune. Se aºtepta sã fiu  eliminat, dar nu sã mã auto-
elimin. Vorbisem ºi sãptãmâna trecutã la telefon, îl
întrebasem despre stadiul în care se aflã demersul ca sã
fiu numit ataºat cultural.

Constantele vieþii mele sunt scrisul ºi isihia.
Chestia cu diplomaþia s-a reactivat brusc când dl.

Longinus a fost propus ambasador la Atena. ªi mi-a spus
cã mã susþine ferm sã îi fiu ataºat cultural. Idealizând,
confundam acel post cu o întreagã mitologie.

Înainte ca el sã fie numit ambasador, când noi
comunicam uman ºi simplu, dl. Longinus mi-a spus:

„Nu, nu vreau sã fiu ministru. Tot ce-mi doresc, este o
ambasadã liniºtitã. Nu una asiaticã, plinã de probleme.
Ci undeva într-un oraº-luminã, unde sã  am  o  viaþã
calmã, ºi  sã-l  invit  în   week-end  pe Ion Iliescu la o
cafea, pe o terasã… iluministã.”

Soarta numitã Ion Iliescu a fost generoasã cu el: i-a dat
douã oraºe-luminã! Întâi Paris, apoi Atena. Trai nineacã!

Mi-a zis -  Pregãteºte-te sã pui scriitorul la hibernat!
Dar scriitorul nu se lãsa pus la hibernat. Aveam o

indiferenþã defetistã. Mai luptam cu jumãtate de lance.
În acest timp, Vikamiria de peste ocean îmi trimitea

scrisori lungi ºi nervoase, spunând ca nu cumva sa mã
las pe tânjealã, cã ea abia aºteaptã sã primeascã
indemnizaþie de vahine de diplomat, cum prevede
regulamentul. Nu-mi surâdea perspectiva venirii ei în
coasta mea, era o fiinþã albã ºi castratoare.

Valentin Taºcu mã mai scutura ºi el la realitate. Mi-a zis:
„Tu crezi cã ataºat în Grecia înseamnã cã una-douã

tragi o fugã pe Athos!… Cam asta-i în imaginarul tãu”.
 ªi mi-a demostrat cã eu subestimam postul de ataºat,

pentru cã subestimam arta de a fi spion.

Zicea - Nu vãd cum te-ai putea recicla în spion, deºi
marii misionari au fost adesea avangarda spionajului.

Îi spun lui Longinus pãrerile lui Taºcu.
– Lasã-mã, domnule, cu Taºcu! zice Longinus. Nu Taºcu

ne face nouã instructajul profesional…
– Ba sã ºtiþi cã discuþia cu Taºcu mi-a prins bine. Mi se

pare cã diplomaþia este un corp militarizat. Realmente n-
am experienþã militarã. N-am nici mãcar un trecut
securist… Asta-i situaþia. Taºcu mi-a demonstrat cã toþi
diplomaþii recenþi, ºi arhiereii recenþi, au un trecut securist.

–  Nici chiar aºa! protesteazã Longinus.
– Când m-aþi gãzduit acum patru luni la ambasadã la

Atena, când mi-aþi organizat lansarea cãrþii Istorie ºi tainã

la Muntele Athos… Sub geamul ambasadei erau
manifestanþii, erau curzi, puþini dar zgomotoºi, inspirau o
stare de asalt. Cadrul ambasadei mi-a amintit frapant de
„Deºertul tãtarilor”, romanul lui Dino Buzzati: acel avanpost
militaro-diplomatic la marginea deºertului, de unde ar
putea nãvãli inamicul turanic… ªi dumneavoastrã îmi

pãreaþi acel zadarnic, fantomatic general al deºertului, la
biroul cu steguleþe ºi telefoane…

Domnul Longinus râde.
Mi se pare cã este un om bun. Deºi orice putere corupe

ºi face pulbere bunãtatea.
Zice:
– Ar fi o soluþie sã pleci la o ambasadã în Asia… Cã

Asia este specialitatea dumitale.
– A fost o propunere veche. Laurenþiu Ulici, Dumnezeu

sã-l ierte, m-a propus pentru India. Aripile mele sunt indo-
dravidiene. Dar mie mi-ar conveni un ºef mai filosof. Vã
mai rezistã duhul filosofic? Cã dupã ce te bagi în
iarmarocul politicii, duhul se duce dracului…

Niºte frâne lãuntrice se opuneau sã las schitul alb de la
Dalles. Era grozav. Se strânseserã 300 de râvnitori. Cu ei
se petreceau evenimente noetice, altã lume. Iar acum,
prãbuºirea în diplomaþie… Ziceam – va fi ceva temporar,
o vacanþã isihastã, cu soldã în dolari, vexant de mare
faþã de lefurile din þarã. Ca ataºat, aº fi luat pe degeaba o
leafã în dolari, necesari schitului Dalles!

Zic: Ministrul Rãzvan spunea cã l-au dezamãgit
diplomaþii-scriitori. Cã noi nu suntem „de carierã”. În ce
mã priveºte, eu l-aº decepþiona chiar pe drept. Eu am
avut bune prestaþii culturale, la manifestãri scriitoriceºti
prin lume. Cred cã ilustrez bine genul misionar. Mai bine
decât genul diplomatic. Numai lui Eliade ºi lui Blaga li se
ierta faptul cã erau mai mult misionari decât diplomaþi.
Dar ei erau sub alte rânduieli. Una peste alta, eu mã retrag.

ªi iarãºi am avut o leneºã iluminare: Cã astãzi eu
divorþez de diplomaþie, de Atena.

Ni s-a adus o gustare. Un platou cu brânzeturi, o salatã
de fructe. Ne ospãtãm lângã mare, lângã piedestalul
Colosului prãbuºit. Locul prãbuºirii face poftã de mâncare.
Vedeam în Caius Longinus un trecãtor tovarãº de iluzii.
Parte dintr-un vast program de iluzii pe care viaþa ni-l
elaboreazã.

Dupã un café-frappé, întâlnirea „istoricã” de la Rodos a
luat sfârºit. I-am spus, riscând un oarece patetism:

– A fost fain… A fost o conexiune karmicã… Una din
cele mai tari legãturi umane este cea pecetluitã de spaima
puºtii cu lunetã…

În Grecia, îþi vine sã tragi concluzii pe greceºte, ca din
evangheliºti. Zici - Tetélestai! Adicã : Sãvârºitu-s-a!

Însoþitorii dlui Longinus, chemaþi prin telefon mobil, au
sosit prompt. Ne-au vãzut îmbrãþiºându-ne agapic ºi au
crezut probabil cã am perfectat un plan à la Malta. Cã
altfel, de ce s-ar întâlni, tainic, doi „eroi” ai timpului nostru,
ca ºi întâmplãtor, tocmai pe Rodos?

Volum editat de cãtre Muzeul Naþional al
Agriculturii Slobozia
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MOTORUL DEMOCRAÞIEI
„Culmea incompetenþei, poate, este

 sã fii competent ºi sã nu crezi cã eºti.”(E. Faguet)

Se ºtie cã istoria nu prea are imaginaþie. Ea s-a fixat pe
câteva scenarii, pe care le repetã obsedant de mii de ani,
cu alþi actori ºi cu niºte regizori care, uneori, mai schimbã
câte ceva, pe ici-pe colo, fãrã sã aducã, de fapt, nici o
noutate esenþialã. În fapt, omenirea face, tot de mii de
ani, cam aceleaºi greºeli, cu o obstinaþie de neînþeles.
Deºi are rezolvarea bunã la îndemânã, ea alege
întotdeauna soluþiile cele mai proaste(dar poate cã tocmai
în aceastã lipsã stã puterea de perpetuare a speciei,
regenerarea ei continuã prin greºealã). A rezultat o
decomprimare enormã a timpului în care ea trebuia sã
progreseze, înaintãrile fiind fãcute pe bâjbâite, la
întâmplare. ªi, deºi accelerarea fantasticã reuºitã în
secolul XX pare sã însemne – în sfârºit – drumul visat
de omenire, înaintarea s-a fãcut doar în planul ºtiinþelor
ºi al tehnicii. Omul, în esenþã, a rãmas acelaºi ca acum
douã mii de ani. În profunzime, caracterele oamenilor sunt
neschimbate. ªi ele trag poporul într-o parte sau alta,
cum observa un antic deºtept. În loc sã se niveleze în
plan superior, formele de organizare statalã au cunoscut
în secolul trecut o diversitate nãucitoare, atunci(ca ºi
acum) experimentându-se în acelaºi timp toate tipurile(cu
variante nenumãrate) de organizare socialã, de la triburile
din Amazon, pânã la democraþia americanã. Afirmaþia cã
istoria nu are imaginaþie ar putea fi contrazisã de
constatãrile de mai sus, ceea ce ar fi total neadevãrat.
Existã doar câteva tipuri de organizare ºi o puzderie
de variante ale lor. Cu aceastã temã s-au ocupat ºi se
mai ocupã o mulþime de capete luminate, dar nici unul nu
a gãsit rãspunsul la întrebarea: care este statul ideal, cu
constituþia idealã, condus de o guvernare idealã?

De ce acest ocol, pe care-l consider necesar, când eu
vreau, de fapt, sã-mi dau cu pãrerea despre o carte?
Pentru cã rememorãrile mi-au fost iscate tocmai dupã
lectura acestei cãrþi. Este vorba despre „CULTUL
INCOMPETENÞEI”, a lui Emile Faguet, în traducerea lui
Oliviu Vlãdulescu. Editura „Pod peste suflete” ºi
traducãtorul au marele merit cã ne-au fãcut cadou, nouã
ºi culturii române, o carte la fel de incitantã ca acum 87
de ani, când a apãrut prima ediþie parizianã.(N.A. textul
de faþã a fost publicat în 2001)

„Le Culte de l’Incompetence” e de o îngrozitoare
actualitate ºi, poate cã, tocmai de aceea a fost ocolitã.
Faguet pune toate tunurile pe tarele democraþiei ºi le
desfiinþeazã, nu înainte de a ni le arãta. Ne aratã, de fapt,
pe noi, pãrþile noastre rele, invitându-ne sã le exorcizãm.
Pornind de la lãmurirea principiilor diferitelor guvernãri, el
se opreºte la democraþie, întreaga carte demonstrând cã
existenþa democraþiei se bazeazã exclusiv pe cultul
incompetenþei. Nu pot sã spun decât cã, în final, cu
pãrere de rãu, i-am dat dreptate. Tot în final, senzaþia
lectorului nu e de disperare, ci de speranþã. Ne putem
îndrepta, greu, dar o putem face. Democraþia, cu
corecturile de rigoare, nu e idealã, dar e singura soluþie
viabilã. Vã rog sã citiþi aceastã carte! Chiar dacã vã va
deranja în cel mai înalt grad. Sau poate – tocmai de aceea.
Vã asigur cã veþi vedea altfel trecutul ºi prezentul
societãþii româneºti. Viitorul nu îl puteþi vedea, pentru cã
e impredictibil, nu-l putem bãga în nici o schemã.

Sã facem câteva ocoluri. „Cultul incompetenþei” este o
provocare la care ar fi bine sã nu rezistaþi, cum n-am
putut-o face nici eu. Chiar dacã, bineînþeles, n-am gãsit
chiar toate rãspunsurile corecte.

Faguet aduce în sprijinul sãu citate din mari gânditori ai
lumii: Platon, Aristotel, Montesquieu, Rousseau, Voltaire,
Nietzsche. Platon descoperise patru tipuri de constituþii
existente: timocraþia, oligarhia, democraþia ºi tirania. În
aceastã ordine se înainta din rãu în mai rãu, democraþia
fiind mama tiraniei. Negãsindu-le bune, Platon inventeazã
statul perfect, pe care n-a putut sã-l vadã niciodatã în
realitate. Celelalte patru tipuri sunt degenerãri progresive
ale acestuia. Pentru Aristotel, omul este zoon politikon,
deci este nãscut pentru a trãi într-o ordine asiguratã de
stat. El distinge: monarhia, tirania, aristocraþia, oligarhia,
datã jos de popor, care popor instaureazã democraþia.
Democraþia nu dã-n tiranie, ca la Platon, ci în ochlocraþie,
care terminã-n monarhie. ªi cercul se închide. Începe un
nou ciclu, cu acelaºi traseu. Montesquieu vedea: monarhie,

despotism, republicã.
Faguet descoperã cã incompetenþa era ºi este ridicatã

la rang de principiu în democraþie ºi se duce cu explicaþiile
pânã-n inima lucrurilor, analizând societatea francezã de
la începutul secolului XX. El anticipeazã corect
comunismul aplicat pe viu, dar ºi socialismul din care s-
a nãscut Hitler, aducând la zi teoriile celor doi mari greci.
Incompetenþã? E peste tot! ªi-n antichitate, ºi acum.
Platon vorbeºte despre cel pus sã conducã o corabie
doar pentru cã este mai bogat, nu pentru cã se pricepe la
aºa ceva. Tot în „Republica” el spune: „Eu cred cã
democraþia apare atunci când sãracii, biruind, îi ucid pe
unii dintre cei bogaþi, pe alþii îi alungã, restului îi dau parte
egalã în drepturi cetãþeneºti ca ºi în demnitãþi, ºi atunci
când, de obicei, demnitãþile se asigurã prin tragere la sorþi”.
Parcã vorbea de instalarea comunismului românesc! „La
Cartagina e o onoare sã cumulezi mai multe funcþii. Totuºi,
un om nu face bine decât o singurã treabã. Legislatorul
trebuie sã previnã inconvenientul acesta ºi sã nu permitã
aceluiaºi individ sã facã pantofi ºi sã cânte la nai totodatã.”
Aceste vorbe aparþin lui Aristotel. Prin Montesquieu,
Faguet reia ideea lui Platon(nu a lui Aristotel) despre
guvernãrile care cad prin exces. Oligarhia cade datoritã
„bogãþiei excesive”, democraþia dã-n tiranie din cauza
libertãþii excesive. „În fapt, a face ceva în exces
determinã o schimbare în direcþia unui exces contrar”.

„Cultul incompetenþei” ar trebui sã fie lecturã obligatorie
pentru foarte mulþi. Norocul nostru este cã tirajul ediþiei a
fost liliputan ºi nimeni nu vrea sã o reediteze.

N. A. Acest text a fost scris ºi publicat acum 15 ani.
Este generat de lectura unei cãrþi incitante, care mi-a
strãpuns armura de insensibilitate, scrisã de un francez
acum o sutã de ani, carte care n-ar trebui sã aibã nici o
legãturã cu plaiul mioritic unde, nu-i aºa, e raiul de pe
pãmânt. Îl reiau pentru cã HELIS nu exista pe vremea
aceea, dar ºi pentru a vã atrage atenþia asupra realitãþilor
româneºti de astãzi care respectã schema descoperitã
de E. Faguet („existenþa democraþiei se bazeazã exclusiv
pe cultul incompetenþei”; „când atingi culmea
incompetenþei, cineva te descoperã ºi te pune ºef.”).
Studiaþi istoria României din ultimii 25 de ani ºi vedeþi ce
calitate au oamenii care conduc instituþiile statului acum,
în acest moment. Toþi au atins culmea incompetenþei, deci
au tot dreptul sã fie ºefi. ªi sunt. E firesc, nu ºtiu de ce
ne mai vãitãm atâta. Am îndrãznit sã adaug o continuare
la concluzia lui E. Faguet, vãzând ce se întâmplã în jurul
meu, anume regula cã, atunci când atingi culmea
competenþei, cineva te descoperã ºi te dã afarã.

Sã fim iubiþi!

Un nou volum semnat de Titi DAMIAN

Gheorghe DOBRE

Fragmente
• Adevãr, bine, frumos. Simple trei cuvinte, pe care le

gãsiþi în DEX. Mai puþin în realitatea imediatã. Minciunã,

rãu, urât. Le gãsiþi ºi pe ele în DEX. ªi peste tot în realitatea

imediatã. Ne-am învãþat cu ele în aºa de mare mãsurã

cã le credem normale. ªi acþionãm ca atare, ºi în gânduri,

ºi în faptã.

• Dispar comunitãþi, meserii, obiceiuri, religii, limbi, dispar

specii, ºi multe altele, ca apa în nisip. Toate curg, aºa e

cum zice grecul. Spre ce? ªi cât?

• Toatã scena e ocupatã, din 1989 ºi pânã acum, de

profeþi mincinoºi. Cum sã gãseºti soluþia corectã? Sunt

mincinoºi pentru cã au gânduri ascunse ºi ne manevreazã

în direcþia doritã de ei fãrã sã ne spunã care e aceasta.

ªi de aceea societatea româneascã nu s-a stabilizat nici

acum.

• Copiii aparþin statului, el trebuie sã aibã cât mai mulþi

supuºi sãnãtoºi ºi spãlaþi pe creier, buni de muncã, buni

plãtitori de taxe ºi impozite, viitori soldaþi care vor apãra

patria de muºte. Ei, copiii, doar sunt lãsaþi în custodia

pãrinþilor, adicã nu sunt ai lor, ei doar i-au produs, ºi-au

fãcut datoria faþã de stat. Când nu le porþi de grijã, statul

ºi-i ia ºi îi dã în altã parte. Asta e lumea în care vom trãi.

Sau trãim deja ºi nu ne dãm seama. Îngroziþi-vã. Statul

se comportã ca un ºef de fermã zootehnicã ºi noi,

animalele, suntem ai lui ºi el face ce e bine pentru noi.

• Prãdãtori care se luptã-ntre ei, unii pentru accesul la

resurse, ceilalþi pentru a pãstra resursele acaparate. Totul

în numele democraþiei ºi al statului de drept. Între timp,

uitatã pe marginea ºanþului, România a devenit un

organism scheletic, pe cale sã se-ntoarcã în pãmânt, de

unde s-a ºi nãscut, ca orice organism viu.

• E de domeniul evidenþei, aºa cã nu cred cã sunt eu

primul care face observaþiile pe care le voi face în

continuare. Acum, în acest moment, pe glob funcþioneazã

în paralel toate formele de agregare pe care le-a

experimentat omenirea de-a lungul existenþei sale. De la

triburi care folosesc silex prelucrat, pânã la state care ºi-

au trimis oameni ºi maºinãrii pe lunã ºi maºinãrii care au

ieºit deja din sistemul solar. Avem, ca organizãri sociale,

de la grupuri mici de oameni conduse de înþeleptul satului,

de sfatul bãtrânilor sau de ºaman, pânã la imperii unde

conduce democraþia( cu toate cã sunã aiurea imperiu unde

domneºte democraþia) sau dictatura. Simultan, existã ºi

sunt folosite, arcuri cu sãgeþi, viruºi pe post de arme, dar

ºi tunuri electromagnetice. Simultan, ne deplasãm pe

distanþe mai lungi pe jos, în picioarele goale, cãlare pe

mãgãruºi sau cu Ferrari. Toþi oamenii de acum trãiesc,

într-un fel sau altul, folosind ce au la îndemânã. Culmea,

fiecare e fericit cu ce are. Avem toatã istoria omenirii sub

ochi, acum, aici! Ce bogãþie neexploatatã! N-o studiazã

nimeni?

Camuflaj
Port Sufletul în palme
ºi drept mãnuºi de viscol
obrazul tãu fierbinte.
Port Sufletul pe buze
ºi-n loc de rujuri roºii
port urme de intense,
promise sãrutãri.
Port Dragostea-n privire
machiaj periculos.
Sub pleoape înroºite
doi ochi ce ard...
frumos

Margareta
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Scântei mov

Bunului prieten Gheorghe Dobre,

Lumina misticã a acestui poem

My friend, ºi dacã reflectez bine,
În vremurile acestea cernite,

Urgia mã-ndeamnã sã-þi spun
c-o pioºenie clarã - my sweet lord -
tavernele micii burghezii sunt pustii.
(Pe nobilii puri ºi pe Granzii Burghezi

noi nu i-am cunoscut niciodatã.)
Rumoare-i doar în satele naturaliste

îngrãdite cu þarcuri caudate de bestiare-
Când îmi spui:

Sã ne fumãm liniºtiþi þigaretele regale.
Nu dã nimeni cu biciul. În timpul ãsta

Feþele noastre au doar paloarea fireascã a
cerului.

ªi dacã mã retrag din natura realitãþii,
Dacã evadez ca un tâlhar obosit,
Dupã  ce-am ratat câteva atacuri
În bãncile de date ale monºtrilor,

Dacã n-am reuºit sã rãmân în continuare
Gangsterul îndrãgostit lulea de primejdii,

Ce prilej voi gãsi pentru o nouã metamorfozã?
Poate o veºtedã chilie de cãlugãri,

O colibã, totuºi, a fricii
Asediatã succesiv de jivine,

Cum am visat-o în zorii
Unui octombrie  cu flãcãri mov,

Prea involte.
Care monºtri? Dacã stelele din frunþile lor

Sunt inoxidabile,
Apãrate  de biblii eterne  de duioasã amnistie.

Sã taci, ºi Domnul va fi generos,
Va ploua cu portocale pentru sãraci.

Strugurii aceºtia ai amãrãciunii
Sunt gustoºi

ªi nucile, sunatoare, cu miez galben,
Pentru pomeni liniºtite.

ªi lacrimile-sunt boabe de-argint
Din mila îngerilor.

Începe cãinþa. Pentru cã ai supãrat
Prea tare realitatea.

Era prea rãu într-o carcerã-
Sã-þi vinã  cei dragi la vorbitor,

Desigur, puþini, dar cu atât mai fierbinte
Ar fi fost durerea recluziunii.
ªi pletele blonde ale soarelui

Nu le-aº mai fi vãzut niciodatã…
Cãtuºele sunt bune pentru animale.

ªi zãbrelele, pentru paralei.
Acum bâjbâi sã-nchid ori sã deschid

Dopul cãlimãrii;
s-aprind sau sã sting mucul lumânãrii;

o paginã din Nietszche, ori din viul Bacovia
mã transportã în altã suprarealitate.

Poveºtile sunt identice.
Le diger în liniºte,

De parcã toate  se-ntâmplã
Din ,,glumã, rautate ºi rãzbunare,, .

Dar pentru toate câte-mi face
Timpul Satrap

Altã datã mã voi rãzbuna,
Altã datã voi da la cap.

…lentã, autoprotectivã, Luna în hãurile negre
Scânteiazã ºi ea – mov.

(28, 29 oct. 2015)

Ion Roºioru

O cange de-aº avea l-aº prinde
Doar pescãruºii mai coboarã pe putredul debarcader:
C-o sã apari într-o pirogã am încetat demult sã sper!

În anaforul de sub stâncã e rãsucit un vârf de brad:
Mã-ntreb de nu e cel din care spre-a te nunti era sã cad?

Un turc bãtrân pe malul apei a încropit un pui de foc:
Mã bate gândul sã-i cer voie sã frig pe tablã un pitroc!

Pe undele-nspumate saltã zglobiu de tot un pet rebel:
O cange de-aº avea l-aº prinde sã-þi pun acest poem în el!

Sunt sigur c-o sã-mi scoatã ochii
Patroana pompelor funebre traduce versuri de

Baudelaire:
Sunt sigur c-o sã-i cânt la geamul cu cruce neagrã Lerui-ler!

Patroana pompelor funebre a obþinut permis de dric:
Sunt sigur cã-ntr-o zi spre searã mã va plimba pe strãzi

un pic!

Patroana pompelor funebre prãseºte umbre de strigoi:
Sunt sigur cã mã va conduce spre Judecata de Apoi!

Patroana pompelor funebre dreseazã-n pod un pui de corb:
Sunt sigur c-o sã-mi scoatã ochii cu care-nfometat te sorb!

Sã mã despart de fosta moarte
Voiajul de pe urmã, Doamne, sã-mi fie unul clandestin:
Sã-mi las iubirile aprinse, sã pot la ele sã revin;

Sã sap în stepã o fântânã, sã scot din ea ulciorul plin:
Sã-mi dãltuiesc în stânci troiþã, la ea cu tine sã mã-nchin;

Sã strâng o crosnie de lemne, sã încropesc un pui de foc:
Sã-þi fiu în preajma lui poveste, sã fii în jurul meu noroc;

Sã mã cobor la râul negru, piroga-n apã s-o rãstorn:
Sã mã despart de fosta moarte, sã-i jur cã nu mã mai întorn!

Azi i-aº pasa fiþuici veline
Sã nu mai fie ºcoala veche a început de ani destui:
Mã-ncumet s-o revãd când plouã ºi-atunci realizez cã nu-i!

Cândva-nvãþa aici o fatã ascunsã-n propriii pistrui:
Mi-e dor de ea ºi vin s-o caut, dar trist realizez cã nu-i!

Pe locul fostei cancelarii dudãul creºte-n voia lui:
Aº vrea, sfios, sã-l vãd pe dascãl, dar brusc realizez

cã nu-i!

Plângea la fiecare tezã colegul smead cu ochi cãprui:
Azi i-aº pasa fiþuici veline, dar, vai, realizez cã nu-i!

E mai comod sã nu ne pese
Clãdirile de patrimoniu au astãzi scânduri la ferestre:
Uitãm sã le lãsãm trecutul moºtenitorilor ca zestre!

Clãdirile de patrimoniu privesc la cer prin hornul spart:
De tot ce i-a legat de ele urmaºii noºtri se despart!

Clãdirile de patrimoniu simt frigul ploii de sub var:
Cei ce le-am încãlzi c-un zâmbet gãsim cã totu-i în zadar!

Clãdirile din patrimoniu vãd cum le râde moartea-n prag:
E mai comod sã nu ne pese cã ne-au privit cândva cu drag!

Sã-þi ticluiesc poeme noi
Pe malul Dunãrii-un auºlu îºi mânã oile încet:
Prin minte-mi trece-o poezie ºi-n aromânã o repet!

Pe o pirogã rãsturnatã-ºi aºterne propriul zãbun:
Mã simt tentat sã mã apropii ºi poezia sã i-o spun!

Cu o ciubuche tru sileafi se-nclinã tainic peste veac:
Mã mulþumesc privindu-i fumul ca poezia sã i-o tac!

Rãgazul nu-i tihneºte, însã. Îl cheamã cele douã oi:
Îmi vãd de cale pe sub sãlcii sã-þi ticluiesc poeme noi!

Bolnav de tine-s surugiul
Deja e doar o amintire livada cu cireºi amari:
Mã pierd pe strãzi cu case dese ºi sper în cale sã-mi apari!

În comã-i ºi eoliana din parcul fostului spital:
La hanul cu fantome svelte o sã-mi comand un prânz frugal!

Un cimitir turcesc s-ascunde în bietul lacãt de inox:
Sã-l slobozesc din lesã-adastã imaginarul câine Fox!

Doar ore-ncremenite naºte bãtrânul turn rãsfrânt în lac:
Bolnav de tine-s surugiul ce-ºi vinde caii de olac!

Iubita mea cum douã nu-s
Pe clarul brumei de solstiþiu cu paºii numele þi-l scriu,
Iubita mea cu iad în sânge, iubita mea cu trup zglobiu!

Zeiescul nume la solstiþiu þi-l scriu pe drumuri de pãmânt,
Iubita mea cu foc în ºoapte, iubita mea cu zâmbet sfânt!

Frumosul nume de solstiþiu þi-l scriu cu nuferii pe lac,
Iubita mea cu rai în suflet, iubita mea cu ten de mac!

Pe cerul respirând solstiþiu scriu numele ce þi s-a pus,
Iubita mea dintodeauna, iubita mea cum douã nu-s!

Mã înteþeºte gândul
Solstiþiu-i în floare. Oraºu-i un colind:
Mã înteþeºte gândul cã te zãresc venind!

De duhul sãrbãtorii oraºu-i tot mai plin:
Mã înteþeºte gândul cã-mi intri în destin!

De flori de mãr sonore oraºu-i încãrcat:
Mã înteþeºte gândul cã îmi surâzi curat!

De-atâta du-te-vino oraºu-i ca un stup:
Mã înteþeºte gândul cã drumu-n prag þi-l rup!

Amân sã-þi spun cã te iubesc
Tot alte lebede cochete pe-acelaºi lac se-ndrãgostesc:
Dintr-un exces de umilinþã amân sã-þi spun cã te iubesc!

Tot alte flori înmiresmate cu-aceeaºi sevã se hrãnesc:
Dintr-un exces de umilinþã amân sã-þi spun cã te iubesc!

Tot alte murmure de ape cu-aceleaºi brize se-nfrãþesc:
Dintr-un exces de umilinþã amân sã-þi spun cã te iubesc!

Tot alte cântece albastre doar dintr-un singur flaut cresc:
Dintr-un exces de umilinþã amân sã-þi spun cã te iubesc!

Aura VÃCEANU semneazã un nou volum
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Florentina Loredana DALIAN

Dragã M

1

Noi ne-am trãit tinereþea
jumãtate gri jumãtate incolorã
ne-am visat visele jumãtate alb-negru
jumãtate color
umblam îmbrãcate-n jeans ºi-n tricouri
nu-mi amintesc sã-mi fi cumpãrat altceva din banii de

studentã
în afarã de cãrþi ºi þigãri

tu aveai bani mai mulþi da-mi amintesc
cum te jenai sã-i foloseºti de faþã cu mine
odatã îþi mai rãmãseserã
ne propusesem sã mâncãm câte-o prãjiturã
ni i-au furat în magazinul de bijuterii
unde intraserãm sã ne limpezim privirea
de-atâta cenuºiu
noroc cã apucaserãm sã luãm bilete la teatru
în Grãdina Icoanei o þigancã cu-n plod atârnat
ne-a scuipat cã nu i-am dat bani
m-am revoltat aº fi strâns-o de gât
tu pãreai sã iei lucrurile mai uºor
pe-atunci nu ºtiam cã ºi Mântuitorul fusese scuipat

aud dragã M cã eºti doctor cercetãtor
în chimie în fizicã tu ºtii
ai lucrãri publicate aºa te vreau!
tu ai rãmas ancoratã în ºtiinþa care ne-a scos peri albi
eu am cam lepãdat-o nu fãrã regret
eu cu ficþiunea care-mi aratã altã faþã a vieþii
poate una mincinoasã
desigur doamnã doctor suntem femei mature
avem copii mâine poimâine ºi nepoþi
avem funcþii cãrþi publicate
ºi totuºi doamnã doctor
aº vrea sã cred cã ºi tu ca ºi mine ai rãmas copila
îmbrãcatã-n jeans
cã n-ai uitat camera de cãmin nici modulul
pe care depãnam poveºti prin fum de þigarã la un pahar

sã ºtii dargã M cã ºi mie mi se spune doamna X
într-un fel sau altul cu titluri gãrgãuni
aº vrea sã le spun tuturor cã eu am rãmas absolventa
care în ultima zi de cãmin
a zãcut în poziþia lui Budha în patul de sus
cu tavanu-n cap
vãrsându-ºi lacrimile-n sine
cea care ºtia ca pe o premoniþie cã tot ce-a fost
nu se mai întoarce
cã nimic nicio piesã nu se va mai juca la fel
cã altfel viaþa altfel se va scrie de-atunci pentru noi
pe cãrãri diferite
a doua zi
eu am plecat prima m-am bucurat
nu-mi place nu suport sã rãmân
tu ai rãmas apoi mi-ai scris cã îmi uitasem
douã perechi de pantofi pe care i-ai luat
ghici pe care
(ºi-acum mã mir cã la vremea aceea aveam atâtea perechi

de pantofi)

aºa doamnã doctor cercetãtor ºi ce-oþi mai fi
sã ºtiþi cã pentru mine-aþi rãmas aceeaºi M
cu care plecasem într-o zi la teatru când
mediciniºtii strãini se distrau aruncând cu ouã de sus
pe tine unul te-a nimerit drept în pãr
în pãrul acela pe care þi l-aº fi tãiat de frumos ce era
ne-am întors am ratat piesa aceea
aºa cum uneori ne ratãm
întâlnirea cu viaþa…

2

Vezi tu, în anii aceia mergeam braþ la braþ
cu naivitatea
credeam în rosturile lumii în viaþa
ce ni se desfãºura ca o mare imensã înainte
cãutam sensurile existenþei în materie
în tratatele-cãrãmizi de chimie fizicã matematici speciale
rezistenþa materialelor ºi alte ºi alte
nimeni nu ne spusese dragã M cã viaþa a fugit în altã parte
cã sensurile ei nu erau de gãsit în tratatele noastre

seara, obositã de cãutãri
mã retrãgeam în colþul meu din patul de sus
cu tavanul în cap
acolo nu mã mai ajungeau nici spinul electronilor
nici orbitalii nici ecuaþiile Maxwell-Plank
mã piteam de numãrul lui Reynolds ºi de cel al lui Avogadro

de formula acidului izovalerianic ºi de rãcnetele madamei
Agneta

de la anorganicã

era bine în colþul meu sus
acolo mã refugiam cu alþi monºtri
Tolstoi, Camil, Istrati, Clavels, Fowells ce bruma aveam
cã nu prea erau
dar noi îi gãseam cand ºi când
ºi ne înfruptam cu voluptate din ei
în camera de cãmin acolo în patul de sus
era sãrbãtoare
mi-aduc aminte cã tu chiar îl aveai la un moment dat
pe Marquez, toamna patriarhului
ne citeai din ea
luam cartea ºi dispãream într-un univers paralel
mã amãgeam cu altã iluzie a descoperirii sensurilor vieþii
dar mãcar iluzia asta nu trebuia s-o învãþ pe de rost…
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Hei, dragã M, noi chiar am crezut în revoluþie,
în lozinci, în schimbare;
trãiam expuse grafic între abscisã ºi ordonatã,
cântãream substanþe cu exactitate de patru zecimale,
ne gãuream halatele ºi ciorapii cu acizi,
ne intoxicam în laboratoarele de ºase ore;
vara, mergeam la Convocare, în Ghencea,
mai ºtii când au testat mãºtile pe  noi?
ne-au bãgat într-un cort, au dat cu lacrimogene,
care ieºea afarã fãrã sã plângã, avea masca bunã;
aruncam cu grenade, trãgeam cu puºti AKM,
alea de ne zdrobeau umãrul,
învãþam despre STL-uri, despre cum
sã-þi înjectezi singur antidotul
(nu, n-am uitat, atât am fost de cutremuratã;
seringa se-nfige brusc, perpendicular ºi cu forþã
prin postavul hainelor, în picior.
nu, n-ai timp sã te dezbraci, efectul se instaleazã-n

secunde,
ce subþire graniþã între a fi ºi a nu);
bãteam pas de defilare în ritm de „Treceþi batalioane române

Carpaþii”,
purtam cu mândrie haina militarã
(doar bretonul, rebel, nu prea stãtea sub bonetã),
pe stradã, salutam ofiþerii,
generalii ne rãspundeau cu „sãru’mâna”,
în timp ce bucãtãresele ne luau la per tu,
azvârlind cu jigniri dupã noi
(atunci am aflat cã omul, cu cât e mai mãrunt, cu atât simte

nevoia
sã-i umileascã pe cei care nu-i sunt asemenea).
Ce naive am fost sã credem cã revoluþia ne va aduce pe

tavã respectul!
când ea n-a fãcut decât sã schimbe niºte mojici cu alþii
(mai mulþi, mai ajunºi, mai inculþi).
Da, dragã M, am fãcut ºi armata,
da’ când a fost vorba sã punem mâna pe arme sã tragem în

oameni,
nu în þinte desenate,
noi am uitat tot ce-nvãþasem
ºi ne-am amintit cã suntem din altã poveste.
Noi n-am ºtiut sã facem revoluþia,
ºi dac-am fi avut curaj, tot n-am fi ºtiut în cine sã tragem
(oricum, ei stãteau ascunºi, trãgând sforile).
Aºa cã ne-am întors în laboratoarele noastre
unde mãcar ne sprijineam pe certitudini
(întotdeauna, din reacþia unui acid cu o bazã, se formeazã

o sare)
unde învãþam cã pânã ºi apa ucide,
unde am continuat sã ne intoxicãm,
dar mãcar cunoºteam antidotul.
Dar n-am gãsit, dragã M, oricât am cercetat,
n-am gãsit antidotul pentru naivitate.
Probabil injecþia ar trebui aplicatã brusc,
cu forþã, direct prin podoaba capilarã, în creier.
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S-au dus, dragã M, anii mirãrilor noastre,
ai revoltelor tinereþii, ai entuziasmelor
când umblam fãrã griji
pe Calea Victoriei, pe Magheru...
ce lume frumoasã ne construiam
în cenuºiul acelor zile,
ce importante pãream în speranþele noastre!
râdeam atât de mult
chiar ºi de lucrurile care ar fi trebuit
sã ne doarã,
nici nu mai conta cã, uneori,
când ne întorceam de la facultate,
gãseam cantina închisã -
ne hrãneam cu iluzii -
nici nu conta cã renunþam la masa de searã
ca sã mergem la teatru,

cã n-aveam bani de þigãri, ori timp
de aprofundat materiile alea imposibile;
eram atât de tineri cu toþii,
atât de creduli, cu lumini în priviri!
împãrþeam totul: mâncarea, cafeaua,
tristeþile, bucuria,
n-aveam noþiunea de prietenie, dar o trãiam
real ºi intens, fãrã sã ne dãm seama;
s-au dus, dragã M, anii mirãrilor noastre,
au rãmas amintirile pe care le disecãm
fiecare în colþul sãu de lume,
de parcã nu în viaþa aceasta
s-ar fi petrecut.

Între rãsãrit ºi apus
În lumea aceea micã,
oamenii îºi duceau existenþa târâº,
încropeau de azi pe mâine
o zeamã lungã, o mãmãligã
o þuicã întru uitare;
în lumea aceea micã
se vorbea despre oameni mici,
despre lucruri mãrunte;
numai pãrintele mai avea predici înalte,
dar cine sã-l înþeleagã?
viaþa se rostuia între rãsãrit ºi apus
într-o alergãturã zilnicã dupã
pâinea cea de toate zilele.

în lumea aceea micã,
un copil a deschis o carte
ºi, prin ea, poarta spre lumea cea mare
în care a întâlnit oameni mari,
cu nimic mai deosebiþi,
alergând ºi ei, între rãsãrit ºi apus,
dupã aceeaºi pâine, doar ceva mai albã,
plus alte lucruri la fel de
trecãtoare

Rãzboi
Vezi, fata tatii, aºa-i la rãzboi,
n-ai timp sã te gândeºti la nimic,
eºti mai mereu pe muchie de cuþit.
Eu am fãcut la grãniceri,
era o noapte cu stele, mirosea a fân cosit;
de unde fân? doar moartea trecea cu coasa pe-acolo.
Cine mi l-o fi scos pe rusu-ãla-n cãtare?
L-am somat scurt: Stai cã traaag!
Serghei sau cum mã-sa l-o fi chemat
a ridicat mâinile ºi-a bâiguit româneºte:
Nu trage! Copii!
Nenorociu’ a scos poza ºi-a pus-o-n dreptul inimii;
ªi-acuma trage, Miticã, trage mã boule!
tu, care n-ai tãiat o gãinã-n viaþa ta,
care plecai la mat când se tãia porcu’,
trage, soldat, n-auuuzi?!
Am armat, ãla tremura ca varga,
pozhaluysta
am tras un foc în sus ºi i-am strigat tare: fuuugi!
blagodarya!
apoi din nou: staaai!
a-ncremenit;
mi-am scos vestonu’ ºi i l-am pus pe umeri,
dacã-l vedeau mai încolo sã nu-l recunoascã;
ne-am privit în ochi, ai lui erau albaºtri,
am vãzut cerul în ei.
De-atuncea, tatã, ceru-mi pare cã seamãnã cu doi ochi
într-o noapte când mirosea a fân cosit, a praf de puºcã ºi-

a moarte.
Da’ viaþa-i mai tare, chiar ºi-n rãzboi.
Mi-a azvârlit ceasul lui de aur,
(o fi fost ofiþer, soldaþii nu cred sã fi avut aºa ceva)
doi bani nu face aurul la rãzboi,
eu nu-i cerusem nimic, am vrut sã i-l dau înapoi,
a fugit.
Am rãmas cu ceasu-ntr-o mânã ºi puºca-n alta,
îmi cãºunase cã sunt trãdãtor,
da’ cum sã omori un om atât de aproape,
mai ales când ºi-a pus copiii la inimã?
Mie nu-mi treb’e aur, da’ ceasu-l pãstrez,
mã uit la el ºi-mi aduc aminte
de noaptea când m-am simþit de parca-aº fi fost Dumnezeu.
ªi mã-ta-mare cicã nu-s bun creºtin
cã nu merg la bisericã;
cic-o sã mã-nghitã iadu’,
da’ eu mi-am trãit iadu’ acolo, pe front,
ºi zic cã poate s-o deschide ºi pentru mine Raiul,
o sã mi-l deschidã ochii lu’ Serghei sau cum mã-sa l-o fi

chemat,
aºa cum semãnau ei atunci, în noapte, cu cerul.
Aºa zic eu... da’ parcã cine ºtie?
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ªerban  Codrin

Lucia ªtefanovici sau unde
se aflã opera unei poete

talentate?
Îi mulþumesc Luciei ªtefanovici cã mi-a oferit cartea

ei, ba încã într-o zi simbolicã, Ziua culturii române ºi a lui
Mihai Eminescu. Spun acestea tocmai pentru cã, prin
lecturã, i-a dat prilejul sã mã punã pe gânduri. Aº vrea sã
o întreb pe autoare când a scris textele cuprinse într-o
carte cu nume, la fel, simbolic? Dupã fragmentele de
scrisori semnate de Constantin Michael-Titus, datate 1992
ºi 1998, care sunt folosite în loc de scurtã prefaþã ºi
postfaþã, depãrtarea în timp pare destul de consistentã,
cel puþin vreo 18 ani, ceea ce mã face sã înþeleg cã poeta,
de atunci încoace, a avut vreme sã-ºi desfãºoare o bunã
parte din activitatea scriitoriceascã. Acestea sunt versurile
de debut, iar restul abia urmeazã, sau ce se întâmplã?
Vreau sã-i cunosc activitatea de dupã primele semne ale
talentului, de dupã recunoaºterea din cenaclul „Dor fãrã
saþiu” din Urziceni, pentru cã autoarea posedã cu adevãrat
un talent impresionant ºi o foarte avansatã tehnicã literarã.

Cunosc un caz ciudat. Criticul de artã ºi poetul Corneliu
Ostahie m-a fãcut posesor, pe la începutul toamnei
trecute, al antologiei ”Rostirea ºi tãcerea” de Laurenþiu
Cârstean (1946-2010). Astfel, luam din nou legãtura cu
imaginarul unui poet înzestrat, despre care se spuneau,
prin culisele vieþii literare, multe cuvinte de laudã, prin
anii dintre 1970-1989. Compusã în rãspãr cu gãlãgia
ridicolã, liricoidã, ode ºi imne de cele mai multe ori de
stadion sau de amvon, a epocii, poezia lui Laurenþiu
Cârstean deconstruia bacovian, însã rãmânea, îmi dau
seama abia acum, în pragul noilor propuneri de reclãdire.
Parcurgându-le atent, descopãr versuri golite cu forþa de
conþinut, fiindcã plinul lor era polemic faþã de zgomotul
de fond al revolutei epoci literare. Dispãrând hãrmãlaia, s-
au estompat inclusiv ecourile din sincerele ºi sobrele versuri
ale lui Laurenþiu. Norocul meu este cã îmi mai aduc aminte
câteva scârþâituri ºi rãgete de preamãrire a conducãtorului,
dar un cititor necunoscãtor nu mai intuieºte aproape nimic,
decât pagini albe de sens, rostiri rãtãcite, tãceri (vezi
admirabilul titlu) ºi vagi aluzii la memoria anulatã a unei
lumi dispãrute la rândul ei într-o lipsã de memorie.

La Lucia ªtefanovici gãsesc aceleaºi subtile aluzii la
poezia ante-decembristã, cu retorismul ei de tobã goalã,
fad, cu patriotismul de mãºti, cu vorbãria acoperitoare a
unui cadavru indecent. Bine, dar de atunci au trecut, iatã,
niºte ani. Unde este noua poezie a Luciei ‘tefanovici, unde
„Definire”, alt titlu admirabil, ar alcãtui numai un izvor de
pornire spre un mare ºi binemeritat fluviu?

Aici se aflã nedumerirea mea. Dacã noua poezie a Luciei
‘tefanovici existã, atunci sã fie tipãritã, cunoscutã, luatã
în posesie, dacã nu existã, poezia recentului volum este
numai o recuperare de ierbar frumos aranjat, bine alcãtuit,
calofil. Antiretoricã pânã aproape de anularea textului, plinã
de sentimente, dar antisentimentalistã, aceastã poezie
nu-ºi are comparaþie decât în complexitatea universulului
bacovian, unde însuºi marele poet ºi-a sacrificat versurile
pe eºafod, preferând sã tacã decât sã umple paginile cu
bastarzi sterili. Bacovia ºi-a permis ingratul sacrificiu dupã
cel puþin un prim volum genial, „Plumb”, însã Laurenþiu
Cârstean avea ºi, acum, Lucia ªtefanovici are primul
volum „genial” abia în formã vir tualã, imaginarã.
Fatalmente, Laurenþiu a ratat, din ce cauze nu ºtiu. Pe
Lucia o aºteaptã marea carte, la fel, de acum încolo, este
efortul ei sã o realizeze sau nu, cu toate sacrificiile, pentru
cã fãrã nu se poate.

Nu înainte de a-i sugera poetei din Urziceni cã „Mai nou
Solomon acceptã de dragul Dalilei/sã meargã la frizerie”;
perfect, frizeria are nevoie de clienþi, dar nu de Solomon,
probabil regele biblic, ci de Samson, filistinul, dãrâmãtorul
templui în capul duºmanilor. În  poemul, „Mai nou” (dedicat
domnului Paul Vinicius) apare o eroare repetatã: de ce
„domnului”, când ºtiu cã acest Paul Vinicius este una ºi
aceeaºi persoanã cu poetul Paul Vinicius; mai apoi,
„dedicatã domnului Mihail Grãmescu”, adicã prozatorului
Mihail Grãmescu. Virtutea unei dedicaþii constã în maxima
simplitate, nicidecum dupã modelul „dedicatã Domnului
Profesor Doctor Sergiu Diacicov”, transcriere exactã.

Sunt singurele cusururi, reparabile, pe care le gãsesc
acestei cãrþi de început a unei poete înzestrate ºi timorate
de umbrele, probabil obsedante, ale „domnilor” din preajmã.
Mi-o imaginez cum transcrie poemul pe curat, dupã o
prealabilã ciornã, ºi scoate toate cuvintele în plus. Iatã:

Copii gârboviþi,/geana pãstratã, /lacrima plânsã/uscatã,/
mâna orbeºte cãutatã, /pãmântul ars,/oaia/tãiatã, /carnea
tãiatã,/cartea tãiatã,/telefonul tãiat,/cãldura tãiatã, /
curentul electric tãiat,/lumina pãstratã. //Este filmul mut
al patriei mele. /Soarele plâns în agud,/pe fãratic de piatrã.

                                                                        (Radiogramã)
Eu aº fi renunþat inclusiv la ultimele douã versuri, ca

sã duc lapidaritatea pânã la capãt. La fel, aº mai fi tãiat
câteva cuvinte din „Mai rãmâne de spus”, pentru cã ºi-au
pierdut semnificaþia conotativã, cum aproape toate ºi-au
pierdut-o în Laurenþiu Cârstean, dovadã cã procedeul este
acelaºi. Rãmâne magia. Iatã un fragment:

Despre blândeþe ca formã de luptã /despre iubire ca
dizolvare supremã spre o nouã fiinþã /despre poezia ce

nouã /ni /s-a /nãscut
Veþi avea ceva de obiectat, bineînþeles, însã am reþinut

numai fragmenul final dintr-un poem care meritã transcris
în totalitate, minus cele câteva cuvinte deja uscate. Mã
întreb, câte se vor fana în viitor, având în vedere cele
notate mai sus.

Pe harta agãþatã în cui /cu lume cu /tot /este o lacrimã
în adânc./E þara în care /mãnânc.

(Cânt, dedicatã Domnului Tudor Þopa)
Acesta era rãspunsul poetei la gãlãgia patriotardã de

dinainte de Revoluþia din decembrie 1989. Aluzia avea
þintã exactã, astãzi i s-a pierdut semnificaþia. (Puþinã
atenþie: cum ar fi corect, literar, „e þara în care mãnânc”
sau „e þara unde mãnânc”, „ca o pasãre rãnitã în clipa în
care sãruta” sau „ca o pasãre rãnitã în clipa când sãruta”?
Neglijenþele nu au ce cãuta într-o poezie scrisã într-un
stil, repet, extrem de supravegheat)

         Impresionante sunt poemele de dragoste („Alb”,
„Peisaj cu dragoste”, „Un gând adevãrat”, „Întâlnire”), de
singurãtate („Când totul”, „Sunt cuvintele sale”, „Un fel de
a fi”, „Poezia ºi disperarea”), cele câteva rugãciuni.

Dacã aº fi ºtiut cã /oriunde s-ar merge /se calcã /pe
palma cuiva, /n-ar mai fi rãmas atât de lung drumul /pâna
la inima mea  (Fulguraþii,5)

  Unele poeme sunt compuse într-un impecabil (dulce)
stil clasic, bãtute cu ciocãnelul bijutierului („Când totul”,
„Un fel de a fi”). Dacã ar mai adãuga, la înãlþimea aceleaºi
intensitãþi, de cutremur liric, alte câteva zeci, ba chiar
sute de texte, într-o alcãtuire de mozaic, altfel am vorbi
ºi alt statut literar ar avea autoarea.

„Definire” cuprinde multe poeme scrise în momente de
graþie. Transcriu numai un final sublim:

            Iar eu n-am avut niciodatã pian /ºi asta a /
dar cum sã gãsesc pe astfel de vremuri deºerte /un

acordor de abis?  („Mi-aþi dereglat pianul”)
Oare câþi mari poeþi nu s-ar dori lansaþi la astfel de

înãlþimi?, pentru a fi retorici.
O aºtept pe Lucia ‘tefanovici cea nouã, dincoace de

reuºitele începutului, pentru cã talentul ei viguros, luminos
meritã acea intimã dãruire, perseverenþã pentru a se
împlini.

***„Definire”, Lucia ªtefanovici, Editura Ispirescu, Satu-
Mare, 2015

***„Rostirea ºi tãcerea” Laurenþiu Cârstean, Editura
Pandora, Bucureºti, 2014

A 11-a noapte a lui
Sinbad

De câteva nopþi am un singur vis, obsedant ºi
copleºitor: visez soarele. Aºa cã este neobiºnuit? Ai
mai auzit pe cineva spunând cã viseazã soarele?

În  viziunea mea, soarele apare ca un disc
clocotitor de luminã care suferã:

1 – Ori are prea puþinã substanþã ºi lumina lui se
învârsteazã cu pete întunecate, ca blana unui
leopard.

2 – Ori focurile interioare sunt prea intense ºi în
cazul  acesta astrul tinde sã-ºi destrame substanþa,
aruncând în spaþiu hãlci uriaºe de foc.

De fiecare datã, eu apar într-un vehicul ciudat ºi îi
aduc  sau îi iau, dupã caz, substanþa, iar minunatul
astru îºi recapãtã vitalitatea.

Îmi place acest vis obsedant. Dimineaþa mã trezesc
odihnit ºi .... fericit.

18.10.2015

***

Mã plimb prin lumea asta ca printr-un  muzeu
În  care trebuie sã plãtesc cu o fãrâmã din viaþa

mea ca sã exist.
Plãteºti ºi exiºti!
Scrie pe uºa din sala dragostei,
Unde dragostea a fost condensatã
Într-un mic cub transparent.
Îl  atingi discret ºi deodatã
Iluzia fericirii îi inundã creierul.
Apoi treci în sala rãzboaielor,
Unde  entuziaºtii naivi rãmân captivi pentru

totdeauna,
Dar ºi în sala  patimilor este mare înghesuialã,
Fiindcã, dacã ai noroc,
O maºinã de cântãrit suferinþele
Îþi lipeºte de corp câteva stigmate,
Care te vor face erou când pãºeºti debusolat
În sala aplauzelor frenetice,
De unde poþi  ieºi,
Ori nebun cu acte,
Ori înþelept veritabil.
Mie îmi place sã stau în anticamera muzeului
ªi sã privesc feþele celor care intrã ºi ies
Din aceastã venerabilã instituþie.
Dar nimeni,
Nimeni nu este imun la efectul dioramelor animate,
Efectul  muzeului atotputernic,
Dintr-un motiv foarte simplu:
Aici ne-am nãscut,
Iar vieþile noastre  ilustreazã impecabil
Temele efemere din spaþiul expoziþional.

20.12 .2015
***

Temeþi-vã  de femeile îndrãgostite!
Egoismul dragostei le adoarme percepþiile,
Astfel încât lumea se poate nãrui în jurul lor fãrã

sã observe,
Chiar ºi stelele devin simple umbre,
Reflectate în ochii subiectului adorat.
Temeþi-vã de femeile îndrãgostite!
Pot dãrâma imperii cu un singur gest,
Sau le pot ridica în aurora limpede a unui surâs.
Dacã priviþi o femeie îndrãgostitã în ochi
O sã vedeþi universul rotindu-se haotic,
ªi galaxiile pulsând în ritmul respiraþiei  ei.
Dacã  o strigaþi, nu va rãspunde;
Femeia îndrãgostitã nu mai este locuitã de ea ...
În sufletul  ei trãieºte o fiarã ciudatã,
Pãtimaºã ºi surdã,
Care devoreazã uneori
Cadavrul propriei iubiri.
De aceea femeile îndrãgostite
Se înscriu numai în partidele de opoziþie,
Iar discursul lor nu poate fi înþeles
Decât de suratele care iubesc acelaºi bãrbat.
Temeþi-vã, deci, de femeile îndrãgostite!
Când intraþi mai târziu în vieþile lor
O sã observaþi cã uneori vã privesc
Ca ºi cum ai fi altcineva.

12.02.2016
F.M. Ciocea
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Dan Elias

Biblioteca...
    Douã zile mai târziu, David îºi aºtepta prietenul

în apartament, pregãtit sã revadã, dupã multã vreme,
biserica ºi biblioteca. Dupã accidentul lui Teodot ºi
venirea unui alt preot, Dav a renunat sã mai meargã
acolo. Pentru el, fãrã Teodot, biserica nu era decât o
clãdire cenuºie. Preferase sã rãmânã cu ea doar în
minte, refuzând sã înþelegã trecerea timpului ca faptã
a lui Dumnezeu. ªtiuse tot timpul cã se va întoarce,
cã va trebui sã rãsuceascã odatã ºi-odatã cheia
ruginitã ce va reaºeza clipele în ordinea lor fireascã,
dar multã vreme crezuse cã nu este pregãtit. Nici
acum nu gândea altceva, numai cã acum timpul nu-
i mai era un  duºman pe care este mai bine sã-l
eviþi, ci doar umbra lui; umbrã de care lui David nu-
i mai era decât milã.

Alfred îi vorbise în ultimii ani despre lucrãrile de
reparaþie pe care preotul tânãr le pornise cu
entuziasm. Numai cã entuziasmul nu þine loc de bani,
de meºteri pricepuþi ºi nici de simþul practic al
organizãrii unui ºantier. Dupã spusele lui Alf, lucrãrile
trenau. Nu ºtia dacã era vorba despre bani sau
despre numãrul ºi calitatea echipelor de muncitori,
dar senzaþia pe care i-o produceau schelele puþin
animate era contrastantã cu ideea lui despre o
reparaþie; adicã repede ºi bine.

Despre biblioteca lui Teodot nu ºtia nimic. David nu
se temea pentru soarta ei, cel mai rãu lucru ce se
putea întâmpla era acela de a fi pustie, ceea ce
pentru o bibliotecã nu este neapãrat tragic. Seminþele
strânse în acel loc aveau cu siguranþã înþelepciunea
de a-ºi înþelege aºteptarea ca fiind în firea lucrurilor,
dincolo de orice grabã. Fãrã luminã ºi apã, naºterea
poate risca sã rãmânã doar un exerciþiu. David îºi
amintea uneori povestea cãrþilor unui prieten al
pãrintelui Teodot, preot ºi el. Nu-ºi aducea niciodatã
aminte numele lui. Aºa ºi trebuia, de vreme ce nu
gândurile, ci faptele lor trudite au rãmas sã fie
povestite. Acel preot era ºi el un scormonitor al lumii,
cãutând, dincolo de siguranþa cuvântului sfânt,
înþelesurile minunii la care fusese lãsat sã ia parte.
Pentru un slujitor al bisericii, nu era nici necesar ºi
nici indicat, dar, ca ºi Teodot, el nu se simþea doar un
slujitor. Spre deosebire de Teodot, era atras de acele
lucruri pe care oamenii le considerau parte dintr-un
mecanism banal; atât de mãrunte încât nici nu
meritau sã fie explicate, ci doar acceptate ca un dat
al lui Dumnezeu. Dacã Teodot se apleca, fãrã sã
recunoascã explicit asta, spre mãreþia creaþiei,
încercând sã desluºeascã sensurile, prietenul sãu
se minuna de bucuria unui fir de iarbã, rãmas întreg
ºi viu în mijlocul potecii pe care alergau zeii, oricare
ar fi ei, în cãutarea acestor sensuri. „Tu, Teo, ne judeci
faptele ca ºi cum viaþa noastrã ar fi un pãcat ºi ele
ne-ar salva în faþa unui înþeles la care nu avem acces.
Pe tine nu te intereseazã foamea zidarului, dragostea
ascunsã a cioplitorului de pietre pentru fata colegului
sãu ºi nici întrebãrile de nerostit, pe care le viseazã
un cãlugãr în singurãtatea chiliei; pentru tine este
importantã doar catedrala pe care ei o ridicã. Bordeiul
lipit cu pãmânt al dulgherului care þese oasele bolilor,
pentru tine nu existã. Nu-l recunoºti. Tu crezi cã
mãreþia ne spalã de pãcatul de a nu fi la nivelul
preteniilor Lui. Dar cine a vorbit de pretenii!? Nu te-ai
întrebat niciodatã dacã nu cumva cel care ne priveºte
nici mãcar nu vede pietrele, zidul sau statuile? Poate
el vede altfel decât noi ºi altceva decât noi.”

David nu cunoºtea aceste lucruri. Teodot îi
povestise, doar, cum într-o zi prietenul sãu fusese
avertizat de un cunoscut cã mai marii parohiei sale
se pregãteau sã-i facã o vizitã. Motivul era unul
neaºteptat. Cineva aºternuse într-o scrisoare tot felul

de acuze cu privire la cãrþile din biroul sãu; cã are
scrieri ruºinoase despre animale ºi viermi; cã þine
ascunse printre cãrþile sfinte reviste de modã, unde
femeile îºi lasã dezgoliþi sânii ºi coapsele; cã citeºte
ziarele de scandal ’ºi comenteazã despre politicã ºi
cine ºtie câte altele. La auzul acestor invenþii, preotul
a râs în hohote. Apoi, încet-încet, a realizat
stupiditatea situaþiei în care putea ajunge, întrebat
fiind dacã este adevãrat. Adevãrat, ce? Cã în micul
sãu birou, „Cãlãtorie pe Beagle” avea coperta lipitã
de „Biblia” lui Louvain? Cã din albumele lui Dali se
aud uneori gemete? Cã „Dialogurile cu Îngerul” de
Mallasz face atãta zgomot încât „Bhagavad Gita” nu
poate sã închidã un ochi douã rafturi mai jos? Cã
„Totem ºi Tabu” e în francezã, nu în germanã? Sau
cã Nietzsche, de pe coperta de „Dincolo de bine ºi
rãu”, priveºte cu prea mare insistenþã la „Vechiul
Testament” pe care Louis Segond tocmai îl traduce
„protestant”, adicã atent pânã la absurd cu fiecare
sens al sintaxelor ebraice? Nu era nimic de râs!
Prietenul lui Teodot se ºi vedea cu capul plecat,
rãspunzând acuzaþiilor cu un tremur în glas ca un
început de furtunã. Simþea cã nu va putea face asta
mai mult de câteva minute, oricâtã ierarhie
bisericeascã ar fi stat deasupra lui, gata sã-i
striveascã acele gânduri pentru care nu avea
aprobare. ªtia cã va rãbufni ºi era convins cã asta
va însemna sfârºitul acelui drum. „Prietenul meu era
un om cu frica lui Dumnezeu, nu cu frica oamenilor.
Tocmai de aceea – îi spusese atunci Teodot – era
pregãtit sã suporte orice umilinþã doar pentru a
rãmâne cât mai aproape de El. Într-o dimineaþã, a
cerut apropiaþilor sã-l lase singur ºi a cãrat în braþe
toate cãrþile pe care le-a considerat periculoase,
aºezându-le pe gresia bucãtãriei, o bucãtãrie
înghesuitã, dar suficientã cât sã pregãteascã
gustãrile ºi supa de duminicã. Nu i-a fost greu sã le
transporte, ci sã le aleagã, mirat cã în faþa multor
cãrþi uitase ce anume li se reproºa; sau ce li s-ar
putea reproºa. Când mi-a povestit despre acea zi,
râdea aproape fãrã motiv. Apoi am înþeles; când lua
de pe raft o carte ºi nu gãsea un argument cunoscut
care sã o facã suspectã, mintea lui se transforma
într-o salã de judecatã, cu acuzare ºi avocaþi ai
apãrãrii. Devenise propria lui inchiziþie.” Mult mai
târziu, citind din întâmplare o anecdotã despre
condiþia umanã, David ºi-a amintit de prietenul
preotului Teodot ºi de veselia lui nefireascã. Anecdota
vorbeºte despre cucerirea unei cetãþi dupã luni de
asediu. ªi acþiunea, dar ºi textul aparþin Evului Mediu,
ceea ce pentru David, mãcar în ceea ce priveºte
sensul povestioarei, era surprinzãtor. Comandantul
armatei învingãtoare îi cere unui ofiþer sã meargã
din casã în casã ºi sã adune prada de rãzboi. Acesta
se întoarce târziu în noapte  lângã carele pline cu
bogãþiile jefuite. „Ce fac locuitorii cetãþii?” - a întrebat
comandantul. „Plâng ºi se vaitã cã nu le-a mai rãmas
nimic ºi nu mai au din ce sã trãiascã” – a rãspuns
ofierul. „Mergi înapoi ºi scotoceºte din nou.” A doua
zi lucrurile s-au petrecut la fel; carele erau iarãºi pline.
„Ce fac locuitorii?” „Plâng ºi îºi smulg pãrul, c-o sã le
moarã copiii de foame.” „Mâine te vei duce din nou.”
ªi în cea de a treia zi soldaþii au reuºit sã umple
carele cu averile celor învinºi. Comandantul a întrebat
dupã cum îi era obiceiul: „Ce fac locuitorii?” Pe chipul
ofiþerului se putea citi cu uºurinã o mare nelãmurire:
„Au ieºit cu toþii în piaþã, unde cântã, râd ºi danseazã!”
„Vezi! Abia acum nu mai au nimic!”

Pânã pe searã, cãrþile se strânseserã într-o movilã
impresionantã pe piatra rece a bucãtãriei. Puþini ºtiau
cã acolo, în spatele bufetului de vase, se afla uºa
ruginitã a unui vechi cuptor de pâine ºi plãcinte.
Preotul a împins cu uºurinþã dulapul. Cuptorul era
încãlzit pe vremuri cu lemne, ºi cãrãmida dinãuntru

mai avea urme de fum. A adunat cu grijã, pe mãturã,
cele câteva plase de pãianjen ºi le-a scuturat pe
fereastrã. Ar fi fost prea mult sã le lase acolo. Nu
aveau nici o vinã. A apreciat volumul cãrþilor ºi ºi-a
dat seama cã va trebui sã le ardã de trei ori. Nu i-a
tremurat mâna; nu erau decât niºte obiecte. ªi cum
era pãcat de focul ce încãlzea cãrãmizile cuptorului,
cãci nici o flacãrã nu trebuie irositã, preotul a
frãmântat din apã, sare ºi fãinã trei azime. Asta a
fost tot. Când l-a întâlnit pe Teodot i-a spus, extrem
de serios: „Gustul pâinii era acelaºi. ªtiu cã tu te
aºtepþi sã spun ceva memorabil, dar pur ºi simplu
nu am ce. Nici mãcar nu este o tragedie cã le-am
ars. Practic, erau doar amintirile unor suflete cu care
stãtusem deja de vorbã. Cât despre gustul acestei
lumi, aflã de la mine cã nu se schimbã cu nimic”.

 Alf nu a mai urcat. A sunat de jos ºi cum David era
gata îmbrãcat, în cinci minute erau plecaþi. Au parcat
în capãtul strãzii ºi au mers pe jos.  Schelele ridicate
pe faþada bisericii te puteau uºor duce cu gândul la
gratiile unei închisori, dar unele care nu spuneau cu
exactitate unde era puºcãria; acolo, în spatele
zidurilor cenuºii sau aici, în stradã. Au intrat ºi la
început au crezut cã biserica era pustie. Apoi, fãrã
ca mãcar sã înþeleagã de unde, le-a ieºit în cale
preotul. Avea un chip de copil ºi David nu a putut sã-
ºi ascundã uimirea, cãci în mintea lui, spaþiul acela
boltit nu putea fi despãrþit de imaginea de patriarh a
lui Teodot. Când au vorbit la telefon, Alfred i-a spus
preotului cã David e un cunoscut de-al lui, venit de
curând în oraº. Aºa a vrut Dav ºi prietenul sãu îi
respectase dorinþa. Au fost conduºi prin bisericã ºi
parc de parcã atunci le vedeau pentru prima datã.

- Ar trebui sã vã invit în biroul meu, a spus preotul
cel tânãr, dar din nefericire acolo se lucreazã. Cel ce
a pãstorit înaintea mea a transformat încãperea într-
o adevãratã bibliotecã.

Dav devenise atent. Privea lemnul îmbãtrânit al
stranelor ºi se pregãtea sã suporte adevãrul unei
alte realitãþi. Acest adevãr, asemenea atâtor altora,
nu putea rãmâne încremenit în aerul nefiresc al unei
amintiri, oricât de dragã îi era acea amintire.

- ªtii, mulþi mi-au spus sã dau cãrþile unei biblioteci
adevãrate, sã arunc draperiile grele ºi sã las lumina
sã pãtrundã înãuntru. Nu i-am ascultat. Acum
refacem zugrãveala ºi reparãm mobilierul. De când
am venit aici mã tot gândesc la asta; eu nu cred în
alt creator înafara Lui, dar ceva trebuie sã fie acolo,
dacã preotul dinaintea mea le-a pãstrat cu atâta grijã.
Dupã ce locul va arãta aºa cum îmi doresc, o sã mã
apuc de citit. Sper sã gãsesc ºi timpul necesar.

... „Sã lase lumina sã intre înãuntru..” David era
surprins de aceste cuvinte. El nu simþise niciodatã
nici un fel de întuneric în acea încãpere ºi încerca
acum, rãscolind prin memorie, sã înþeleagã dacã era
aºa sau amintirea bibliotecii lui Teodot nu fusese
decât una din invenþiile lui; o altã corecþie a realitãþii.
A renunþat dupã câteva secunde, fiind mult mai
interesat sã se bucure de informaþia cã acea fiinþã
plinã de gânduri era încã vie.

Au mai vorbit despre problemele cu banii de
reparaþii ºi lipsa unor meºteri pricepuþi, preotul
recunoscând o parte din vinã; graba cu care a început
lucrãrile, fãrã o finanþare sigurã ºi fãrã contract cu o
firmã specializatã. Alfred i-a promis în continuare tot
sprijinul sãu, un sprijin care fãcea o evidentã referire
la relaþiile pe care le avea în diferitele lumi ale acelui
oraº. Preotul nu era un naiv, dar atâta vreme cât nu
ºtia amãnuntele acestor relaþii nu simþea nici un fel
de apãsare.

S-au despãrþit în uºa boltitã a bisericii, peste care
apãsau gratiile schelelor, cu promisiunea cã vor reveni.
Fiecare cu închisoarea lui; ºi fiecare cu credinþa cã
numai acolo unde se aflã el este libertatea.

(Fragmente dintr-un roman ce aºteaptã sã fie

terminat. Acum se numeºte “Valea Principilor”;

dar cine ºtie!)
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Loredana STAN

Femeia meditativã
Oamenii sunt astãzi mai previzibili ca oricând. Sunt atât

de strãvezii, încât vezi prin ei ca prin trupul unui peºte
transparent Prionobrama filigera care trãieºte în America
de Sud, are 6-7 cm ºi o duratã de viaþã de 8-12 ani. Le
vezi organele interne ºi sistemul circulator prin care trece
zeamã de minciunã ºi mixturã de ipocrizie ºi de indiferenþã.
Coloana vertebralã e noduroasã, nu de la depunerile de
calciu, ci de la tabletele de linguºealã consumate în exces
pentru a servi la comandã omagii folositoare. Bolul
alimentar ajunge în orificiile evacuãrii sub forma unor doze
consistente de calupuri de ranchiunã. Citeºti prin ei reþeta
cocoþãrii pe toate scãrile posibile: o fustã mai scurtã, o
ocheadã aruncatã cãtre þinta potrivitã, un jargon
profesional bine însuºit, un stomac puternic în stare sã
digere ºi ouã clocite, dar asta a zis-o altcineva, într-un
roman camilpetrescian. Nici nu mai contau acum textele
citite ºi astea treceau prin ea precum sentimentele ºi
atitudinile previzibile. Era o femeie uºor de citit. Bãrbaþii
o iubiserã o vreme pentru pisiceala ei care se vedea de
la o poºtã, din felul cum rostogoleºte cuvintele ºi din
rozurile ºi blondurile de pe trupul sãu. Altor bãrbaþi le
stârnise accese de violenþã. Vãzuse pe pielea ei ce
înseamnã sã nu ºtii sã prãjeºti cârnaþi, pentru cã mãnânci
doar raw vegane. Un bãrbat iubit, unul dintre minunaþii
care îi populaserã existenþa plinã de aventuri municipale,
îi aruncase deasupra capului, într-o explozie de cioburi,
farfuria cu zemuri sângerânde, în care pluteau obscen
cei doi cârnaþi, serviþi tandru de gospodina profanã. Femeia
amuþise ºi îºi scoase moaþele din pãr, de fricã sã nu-i
parã consortului prea ca Veta sau Ziþa ºi sã nu-i mai ofere
alte surse de enervare cu dumnezei ºi alte asemenea
transcendenþe. ªi atunci femeia nu s-a mai gândit la câte
cãrþi a citit ºi câte animale a salvat de la hingheri, ci ºi-a
fãcut urgent bagajele ºi s-a cãrat fãrã lesã ºi picãturi
antipurici. O vreme a plâns dupã bãrbat, aºa dur cum
era, era bun, fãcea umbrã în casã, o vedeau vecinii la
braþ cu un vieþuitor cu pantaloni, care ºtie sã repare prizele
ºi poate sã împartã lucrurile în cuºer ºi necuºer, datoritã
culturii sale mozaice. ªi apoi femeia n-a mai plâns. L-a
cunoscut pe bãrbatul cu nume de instrument muzical, la
fel de liric precum violoncelul ºi pasional în ceasuri
matinale. ªi lui îi pãruse previzibilã, dar asta îi plãcea. Nu
avea chef sã stea sã caute misterul feminin ºi o lua pe
rozalinã ca atare: deºteaptã, pisicoasã, cu citatele în
geantã ºi facebook ºi cu un dosar de femeie de carierã
bugetarã. Ea pleca la serviciu, se întorcea de la serviciu,
el asculta ”eºarfã în dar” ºi aducea bani acasã. Ea
peregrina prin câmpiile judeþului, el îºi completa colecþia
muzicalã cu ultimele torente rãvãºite ºi adunate de pe
plaiurile on-line-ului. Avea o profesie modernã ce îi ocupa
nopþile ºi îi lãsa libertate diurnã pe care el o gestiona,
dormind. Se iubeau corect, bifând amândoi experienþa
împreunãrii sensibile, la vieþuitoare cu cariere, alt domeniu
cu bifã, în rândul realizãrilor personale.

Astãzi, femeia era mai fericitã ca oricând. Avusese
succes. Implementase un proiect european, stãpânise
noþiunile, fãcuse faþã provocãrilor ºi întrebãrilor celor mai
dificili ascultãtori, nu se înroºise, nu se bâlbâise, fusese
bunã. Femeia cred cã l-ar felicita pe narator pentru jargonul
pe care ºi l-a însuºit. Asta înseamnã sã fii un narator cool,
sã-þi respecþi personajele ºi sã le redai întocmai cuvintele.

Acum, femeia era pe stradã, bãrbatul ei, pe canapea,
cu o blondã bere, aºteptând cealaltã platinatã din viaþa
sa. Era searã. Se întuneca devreme. La 17.15. Toþi se
întorceau de la muncã sau din plimbãri cu patrupede ºi
copii ce trebuiau obosiþi corespunzãtor. Purtându-ºi
poverile de toate felurile, femeia se gândea cã viaþa
presupune prea mult zbucium, cã de la o vreme, totul se
mãsoarã în agitaþie, neliniºte, frãmântare, cã viaþa
intelectualã e uneori susceptibilã de fraudã ºi cã sabia lui
Damocles e ºi deasupra capului ei. Reuºise ea ceva azi,
dar câte hârþoage adunase, câte drumuri bãtuse, ca ºi

acum, când gândurile o prinseserã pe drumuri. Pe drum,
îi plãcea sã se gândeascã la realizãrile de peste zi. Nu
avea timp sã scrie un jurnal, dar jurnalul îl avea în cap;
era nevoie de puþin timp ºi sã rãsuceascã butonul de
gânduri. Chiar dacã era fericitã, satisfacþia de azi se
învechise între timp; omul nu e niciodatã mulþumit de ce
i se întâmplã. Oricât de fericit ai fi, tot nu e fericire care
sã potoleascã setea de mai bine. Acum nu se mai gândea
decât la mâine. Trecutul era mâncat. Se gândea cã mâine
iar va pleca pe drumuri, iar se va afunda în sarcinile de
serviciu ºi va uita de sine, se întrista cã nu era decât
iubitã ºi nu soþie ºi nici mamã. Cãsuþele astea douã nu le
bifase în realizãrile personale. Toate colegele ei aveau
telefoanele pline cu poze cu copii frumoºi, cei mai frumoºi
copii ai celor mai mândre mame, iar ea se lãuda cu felurile
de mâncare de masterchef pe care le mai gãtea din când
în când, cu iubitul ei cu nume de instrument muzical ºi
cu aranjamentele florale pe care le primea, ca semn al
aprecierii sincere, din partea colaboratorilor care aveau
nevoie de semnãturile ei. Era de cincisprezece minute
pe drum ºi nu ajunsese acasã. Îºi amâna paºii, încetinind
ritmul pentru cã îi plãcea sã vorbeascã cu sine. Iubitul ei,
ca un fel de soþ, nu avea chef întotdeauna sã o asculte.
Dãdea drumul la muzicã ºi asta întrerupea orice
comunicare interpartenerialã, fiecare comunica cu
transcendentul mã-sii ºi odele înãlþate cãtre cer, dacã
ajungeau unde trebuie, ar fi putut provoca un cutremur,
doamne fereºte. În al ºaisprezecelea minut, ea s-a uitat
la ceas ca o gospodinã grijulie ºi a reevaluat starea
frigiderului cumpãrat în rate, din bucãtãria blocului ANL.
Pentru cã avea memorie vizualã,

ªi-a derulat filmul cu imaginea raftului gol, în care  se
oglindea increatul, alãturi, ouãle fiind obiect de
contemplaþie, cum cerea poetul. ªi-a schimbat puþin
traseul pentru a face o oprire la magazinul de peste drum
ca sã cumpere ceva care sã salveze masa de searã.
Dragul ei bãutor de bere nu era pretenþios, dar mãcar niºte
cârnaþi, ceva, trebuia sã mãnânce.  Ea nu mânca aºa
ceva, chiar ºi felul în care pronunþa cuvântul era de o de
o delicateþe demnã de premiile Oscar. Era poate
masochistã, cârnaþii îi provocaserã atâtea neplãceri,
fuseserã motivul unor tristeþi incomensurabile sau voia
sã-ºi testeze bãrbatul sã vadã cum se comportã la
vederea cârnaþilor prãjiþi. Era aproape de casã. Pe un stâlp,
era o pozã cu un cãþel pierdut. Poate ar fi mai bine sã-ºi
ia ºi ei un cãþel. Le-ar testa relaþia de cuplu ºi i-ar umple
timpul diurn muzicalului ei bãrbat. O sã se gândeascã
mâine la asta. Acum are de sãrit o baltã apãrutã în asfalt,
de curând. Dimineaþã nu-ºi amintea sã se fi întâlnit cu
ea. Sau a fost prea grãbitã când a urcat în taxi ca sã mai
priveascã vreo cosmogonie stradalã. Trebuie sã fie atentã
sã nu-ºi murdãreascã încãlþãrile de piele întoarsã, aºa
de bine întoarsã spre toate noroaiele drumului. ªi-ar fi
dorit sã aibã sub tãlpi niºte oglinzi care sã-i arate nu
bãltoace ºi zãpezi, ci praf de flori ºi nisip de stele care
sã-i lumineze drumul. Înainte sã intre în scara blocului,
pentru o secundã, femeia a avut ºansa sã fie poetã, dar
s-a scuturat precum calul din poveste ºi s-a întors în
pielea femeii de carierã cu griji pe cap, care nu are timp
de sensibilitãþi decât când se bagã în pat ºi o mângâie
amintirea primei nopþi de tandreþe. Acum era la uºã, se
pregãtea sã bage cheia în broasca uºii metalice, rezistente
la efracþii ºi alte intemperii ºi se gândea cã nu e nimic
special dincolo de zidul de fier. Îi venea sã strige AJUTOR!
precum scrisese Cãrtãrescu, pe multe pagini, în ultima
lui carte pe care o rãsfoise la un târg de carte, dar n-o
cumpãrase, cã i se pãruse o tâmpenie, ce o poate învãþa
o asemenea carte? Nimic practic, nu zece paºi care sã o
ducã spre extaz, nici vreo reþetã de îndepãrtare a stresului.
De ce striga ãla, în carte: Ajutor! pe atâtea pagini, cã
oricum nu te aude nimeni. Nimeni nu are suficiente urechi
sã asculte ºi sã înþeleagã þipãtul ei. Aºa cã a început sã
þipe muteºte ºi a intrat în casã, îmbiatã de un învãluitor
miros de mâncare. Prãjise cârnaþi dragostea ei. Tot n-are
nimeni bãrbat ca mine!

Venus de februarie. Gala

de ianuarie
Apariþie editorialã ºi Gala Premiilor Excelenþei

Româneºti în Benidorm, Spania

Pe Mircea Teculescu, câmpinean prin adopþie, dar
ialomiþean la origini, îl ºtiam autor de literaturã cu specific
nipon (haiku, tanka, haibun). La Gala premiilor de
excelenþã din Spania (15-17 ianuarie 2016) ne-am aflat
pe acelaºi podium, la concursul de prozã. ªi nu micã mi-
a fost mirarea când acolo, în însoritul Benidorm, m-am
trezit în braþe cu o carte de-a lui de... poezie. „Venus de
februarie”, aºa se intituleazã cartea apãrutã recent
(2016), la Fundaþia Culturalã Libra (coperta: Florin Dochia).
Mi-o oferã cu dedicaþie, înainte de-a pleca spre sala de
festivitãþi a primãriei. „Pentru Florentina Loredana, a cãrei
copilãrie s-a petrecut atât de aproape de a mea”. Într-
adevãr, Sfântul Gheorghe e faþã de Munteni-Buzãu la o
azvârliturã de prãjinã, dar noi ne-am cunoscut ºi ne-am
reîntâlnit prin alte pãrþi, pe meleaguri îndepãrtate. Mircea
îmi mai spune despre modul original în care a ales sã-ºi
prezinte poezia, întâi versurile ºi la urmã titlul. Deºi mi s-
a pãrut iniþial o idee trãznitã, citind apoi cu atenþie mi s-a
pãrut chiar interesant, titlul din coadã putând fi, adeseori,
asimilat poeziei ca ultim vers, sau reprezentând o
concluzie. Fãrã a intra într-un domeniu la care nu mã
pricep (critica literarã) voi spune numai cã lectura cãrþii
mi-a provocat bucuria imensã a oricãrui cititor pasionat,
la întâlnirea cu literatura bunã; ºi senzaþia cã parcã mereu
ceva a mai rãmas nespus, nevoia de a cãuta dincolo de
sensul cuvintelor.

Evident, a existat ºi bucuria cã acolo, pe îndepãrtata
Costa Blanca a Spaniei, nu eram singurã, mai mult chiar,
era ca ºi cum mi-aº fi regãsit copilãria. N-avem timp de
schimbat prea multe vorbe întrucât urmeazã începerea
galei. Gala Premiilor Excelenþei Româneºti „Mihai
Eminescu”, organizatã de redacþia revistei „Occidentul
Românesc” (Redactor-ºef Kasandra Kalman-Nãsãudean),
revistã în românã ºi spaniolã, cu apariþie atât on-line, cât
ºi tipãritã (având tiraje între 20.000-30.000 exemplare).
Scopul acesteia a fost de a premia români de succes din
toatã lumea ºi din toate domeniile de activitate, de a atrage
atenþia, în special autoritãþilor spaniole, cã existã ºi altfel
de români, în afara celor care le fac probleme sau care
sunt arãtaþi prin mass-media, de a promova tradiþiile ºi
cultura româneascã. Totodatã, s-a dorit omagierea poetului
Mihai Eminescu ºi sãrbãtorirea Zilei Naþionale a Culturii.

Evenimentul a avut loc în prezenþa unor oficialitãþi
române ºi spaniole, dintre care amintim numai câteva:
primarul Benidormului, domnul Antonio Pérez Pérez,
domnul Ilie Bãnicã – Ministru Consilier, Prim-colaborator
al Ambasadorului (Ambasada României în Spania),
domnul Dragoº Viorel Þigãu – Ministru plenipotenþiar, ºeful
oficiului consular (Consulatul României la Castellón de la
Plana), doamna Sandra Pralong – Consilier de Stat
(Departamentul pentru Relaþia cu Românii din afara
Graniþelor – Administraþia Prezidenþialã din România).

Au fost premiate personalitãþi ºi specialiºti din diferite
domenii: literar, juridic, medical, militar, afaceri,
învãþãmânt, culturã, muzicã, sport, design etc. ºi, evident,
câºtigãtorii concursului de prozã ºi poezie, printre care
ne-am aflat ºi noi, cei doi ialomiþeni.

Ne-am bucurat, împreunã cu alþi români veniþi din mai
multe þãri ºi adunaþi sub steagurile României, Spaniei ºi
Uniunii Europene, de aceastã iniþiativã lãudabilã a
redacþiei „Occidentul Românesc”, de generozitatea
sponsorilor (tot români), precum ºi de primirea cãlduroasã
care ni s-a fãcut. ªi putem spune, cu mâna pe inimã, cã
a fost, cu adevãrat, o galã a excelenþei.

La întoarcerea acasã, m-am delectat cu „Venus de
februarie”. Ceea ce sfãtuiesc sã facã pe oricine poate
intra în posesia cãrþii. ªi, cine ºtie, poate vor mai urma ºi
alte... Venus. De martie, de aprilie... Felicitãri, Mircea
Teculescu, ºi bine ai fãcut cã te-ai reapucat de scris!

„într-un sfârºit iatã iarna,
nu mai rãmân dupã noi
decât douã semne
ºi timpul,
privind prin ochii noºtri de fotografie”
(fãrã de cuvinte )

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 22 ianuarie 2016
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VICTOR NICOLAE :

DISTRUGEREA DISTRACTIVÃ

ÎN 3D
Trãim cinematografic, programaþi exemplar,

excitant ºi feeric, prin filmele ce ni se proiecteazã
direct pe ecranul ochilor. Realitatea ºi ficþiunea se
întrepãtrund vicios, irezistibil. Virtualitatea fascinantã
produce profit real, maxim. Visele ni se
contabilizeazã strict. Existã chiar o elitã de profitori
ordinari, ademenitori, ce îºi vând pe bani grei
încrederea furatã de la prostime. Presa vrea sã fie
complice la crimã. La sinuciderea euforicã. Orice
dezvãluire contrarã versiunii oficiale se suprimã.
Minciuna aratã ca jocurile de artificii. ªi dezastrul e
mai seducãtor ca niciodatã. Moartea s-a clownizat!

FILM ªI FLORICELE DE PORUMB: Globurile de
Aur au ajuns la cea de a 73-a ediþie. Hollywood
Foreign Press Association a premiat cele mai bune
filme ºi seriale ale anului la Beverly Hilton Hotel din
Los Angeles. Aºa a învins un Mr. Robot, iar Lady
Gaga s-a pomenit cã-i cea mai bunã dintre actriþe
într-un rol secundar din miniserialul American
Horror Story. Leonardo DiCaprio a obþinut Globul
pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, cu
rolul din „The Revenant”, care a mai primit douã
trofee pentru cel mai bun film dramatic ºi cel mai
bun regizor. DiCaprio îl considerã “un film despre
supravieþuire, despre sufletul omenesc ºi despre
încredere. ªi nimeni nu meritã mai multã
încredere decât regizorul nostru, Alejandro...”.
Pentru Cea de-a 88-a ediþie a Oscarurilor, “The
Revenant” deþine cele mai multe nominalizãri, la 12
categorii. Leonardo DiCaprio ar putea fi ºi Cel mai
bun actor în rol principal!

ACTORUL ACTIVIZAT: El ºi-a împãrþit premiul cu
nativii americani ºi cu toþi indigenii din lume. Aºa ar
fi conform speech-ului sãu: „În fine, vreau sã împart
acest premiu cu toþi cei ai Primelor Naþiuni
reprezentaþi în acest film ºi cu toate comunitãþile
indigene din lume”. Existã un decalaj între
momentul live ºi intrarea lui pe post, rãstimp în care
intervin tot felul de manevre tehnice. Nu se ºtie dacã
discursul lui Leo de acceptare a Globului a fost
cumva cenzurat. În transmisia la televizor, dupã ce
timpul alocat îi expirase ºi intrase muzica de fond,
Leo a mai spus plin de iniþiativã cãtre indigenii lumi
ºi cã: „E timpul sã vã recunoaºtem istoria ºi sã
vã protejãm pãmânturile indigene de interesele
corporatiste ºi de oamenii care încearcã sã le
exploateze. E timpul sã vã auzim vocea ºi sã
protejãm aceastã planetã pentru generaþiile
viitoare”. În ascensiunea sa protectoare fþã de
teritoriile indigene, împotriva intereselor corporatiste,
„The Revenant” a trecut pe primul loc în box office.
La o lunã de la premierã, ºi-a depãºit cu mult bugetul
de producþie ($135 mil.) distribuit de Fox.

STAREA NAÞIUNII: „O þarã poate fi împinsã
spre destrãmare pe mai multe cãi: economic, prin
acapararea instituþiilor statului de grupuri de
interese, prin dezorganizarea învãþãmântului,
distrugerea sistemului public de sãnãtate ºi
pierderea celui propriu de asigurãri, cât ºi prin
“conlucrarea’”tuturor acestor factori. Este cazul

României...”, scria Dinu C. Giurescu încã din 24 iunie
2013 - „Încotro ne îndreptãm, Doamne?” Peste
90% din industria româneascã a fost lichidatã. S-a
redus masiv producþia meºteºugãreascã.
Întreprinzãtorii autohtoni sunt ignoraþi de foruri.
Explorarea-exploatare: „Harta întocmitã de
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale aratã
cã toate zonele României, inclusiv platoul aferent
al Mãrii Negre, sunt cuprinse în perimetrele de
exploatare acordate la 26 companii strãine”. Tot
în proporþie de peste 90%, sistemul bancar se aflã
sub controlul sucursalelor din alte þãri. Avem cea mai
mare datorie din istorie. Independenþa justiþiei:
„Instituþiile statului – atât la nivelul superior
decizional, cât ºi pe trepte intermediare – sunt
direcþionate de reprezentanþi ai cercurilor de
interese transpartinice constituite de mulþi ani.
Încercãrile de a repune legea în drepturile ei se
izbesc de refuzul net al acestor reprezentanþi,
sub felurite “motivãri”. Nu au reuºit pânã în
prezent nici încercãrile de a clarifica ºi eventual
sancþiona multiplele ‘”combinaþii” pe seama
avuþiei publice”. Tânãra generaþie: „ªtergerea
treptatã a identitãþii, a conºtiinþei apartenenþei
la naþiunea românã se opereazã, de mai mulþi ani,
direct asupra tinerilor prin învãþãmânt, mai ales
prin disciplinele umaniste – limba ºi literatura ºi
istoria românilor. Operaþiunea se efectueazã prin
stabilirea curriculei ºi a unor tipare obligatorii
pentru manuale, care, prin însãºi alcãtuirea lor,
îndepãrteazã încet ºi sigur tineretul de la
disciplinele respective. Þelul educaþiei globaliste
este astãzi formarea unui om al secolului XXI
interesat de valori materiale ºi pseudo-culturale,
fãrã identitate naþionalã. Cu alte cuvinte, un
‘pãlmaº’modern”. Asigurãrile sociale:
„Încorporarea cetãþeanului într-un sistem de
asigurãri prin companii internaþionale înseamnã
supunerea acestui cetãþean în final unor reguli
standard fãrã legãturã cu posibilitãþile ºi evoluþia
þãrii...” Suveranitatea: „Asemenea evoluþii sunt
limpede influenþate de tendinþele integratoare ale
Uniunii Europene conduse de o birocraþie cu
reguli proprii. Reglementãrile succesive – care
merg pânã la reþeta de preparare a ‘mititeilor’ –
ca ºi impunerea regionalizãrii continentale
(obligatorie) – duc spre ºtergerea identitãþii
statelor europene”. Voinþa politicã: „În ultimã
instanþã vine opþiunea esenþialã a fiecãrui om
politic român. Câtã voinþã are – dincolo de
apartenenþa la un partid – de a pãstra ºi apãra
valorile proprii româneºti – materiale, morale ºi
culturale? Cât de mult mai este dispus sã se
plece, repetat, în faþa directivelor, regulamentelor
ºi grupurilor de presiune din interior ºi din afarã?
Cu prea puþine semne pozitive, atitudinile
oamenilor politici nu sunt încurajatoare. Tendinþa
merge spre slãbirea în continuare ºi chiar
destrãmarea statului ºi a naþiunii”. Previziuni: „Vom
merge în continuare spre destrãmare sau
dimpotrivã spre o redresare – deocamdatã greu
de întrevãzut?”

BREAKING NEWS: Ministerul regional al Educaþiei
ruse ºi-a informat cetãþenii de „distrugerea prin
ardere” a peste 50 de cãrþi, editate cu sprijin Soros,
printr-un ONG înfiinþat de miliardar. La sfârºit de
noiembrie, anul trecut, Fundaþia Soros a fost
declaratã “indezirabilã”, Procuratura Generalã
precizând cã aceasta punea în pericol ordinea
constituþionalã ºi securitatea þãrii. Cele 53 de publicaþii
selectate ajunseserã ºi la un liceu din regiunea Komi.
Probabil cã, pe-acolo, elevii mai citesc încã! Trimisul
prezidenþial în Districtul Federal de Nord-Vest, Andrei
Travnikov, a precizat într-o scrisoare cãtre forurile
locale cã volumele respective “formeazã o percepþie
pervertitã a istoriei, popularizând directive ideologice
strãine de ideologia ruseascã”.

„TEZAUR UMAN VIU” CU RISC SEISMIC:
„Cultura este cea care face o naþiune
nemuritoare. Ne mândrim cu geniul lui Eminescu,
pãstrãm ºi onorãm tradiþii ºi obiceiuri, citim
istoria þãrii noastre ºi suntem recunoscãtori
înaintaºilor noºtri care au luptat pentru ca

România de astãzi sã existe. Dar dincolo de a
rememora ºi respecta trecutul, avem de construit
un viitor. Cu toþi ne dorim, cred, sã trãim într-o
lume mai bunã, mai educatã, mai corectã ºi mai
decentã. Dar pentru a trãi într-o astfel de lume
trebuie s-o creãm zi de zi, împreunã ºi putem face
acest lucru prin culturã”, a spus preºedintele
Iohannis la Sesiunea solemnã dedicatã Zilei Culturii
Naþionale (15 ian.a.c.) – „Nu întâmplãtor,
promovarea identitãþii naþionale, inclusiv prin
prezervarea ºi valorificarea patrimoniului
cultural, se numãrã chiar printre obiectivele
noastre de securitate naþionalã”.  Cum sã se
transmitã noilor generaþii valorile culturale când
ºcoala „produce tâmpiþi” (conf. T. Bãsescu)? Elevul
nu mai vrea sã înveþe. Lãsaþi-l sã viseze! Somn uºor!
Iohannis e mai didactic (fost profesor de fizicã), puþin
mai afectat pesemne de eºecul educaþional:  „Ani
de zile clientelismul, nepotismul, lipsa de respect
faþã de legi, faþã de cuvântul dat, dispreþul faþã
de ºcoalã, de culturã, de valori spirituale au fost
afiºate fãrã rezerve ºi, mai mult, au impregnat
imaginea publicã despre ce înseamnã a avea
succes în carierã, în viaþã ºi mai ales în politicã”.
Preºedintele ne tranºeazã paradoxal cultura: „Avem
pe de-o parte filme premiate în plan internaþional
ºi un palmares de care putem fi realmente mândri,
iar pe de altã parte o reþea de cinematografe
publice care nu este capabilã sã le preia
difuzarea. Acelaºi contrast îl gãsim între
prestigiul internaþional al dramaturgiei ºi teatrele
care îºi închid sãlile aflate în imobile cu risc
seismic, între patrimoniul de excepþie ºi muzeele
care se desfiinþeazã din lipsã de spaþii sau
personal, între monumentele istorice remarcabile
ºi bugetul insuficient alocat întreþinerii sau
restaurãrii lor”.

DISTRACÞIE, DISTRAGERE, DISTRUGERE – 3D:
Realitatea sperie, respinge brutal. Imaginarul însã
atrage pervers, prin fãgãduieli mincinoase. Dar, de
indicele volatilitãþii, cine a auzit? Investitorii cautã cu
precãdere „realitãþi vir tuale” - VR. Software ºi
hardware au o profitabilitate maximã. Ne-am
digitalizat. Experþii anticipeazã cã vânzãrile de
echipamente VR vor depãºi anul acesta plafonul de
un miliard de dolari. Consumatorii vor cheltui cel puþin
700 milioane de dolari pe o astfel de marfã. Cu alþi
$300 de milioane îºi vor achiziþiona soft-urile
necesare. Costã scump, dar barierele tehnice nu
trebuie sã ne împiedice sã ne trãim experienþele
complete în toatã vir tualitatea lor. Devenim mai
ocupaþi, mai obedienþi la manipulare, persuasiune
ºi convingere. Sistemele VR vor întrece „ochelarii
inteligenþi” sau televizoarele 3D. Sigur, adaptarea
obligã la unele schimbãri comportamentale ºi pentru
cei mai îndãrãtnici. Noua industrie revoluþioneazã
educaþia, psihoterapia, industria filmului ºi
televiziunea. Pentru început, jocurile în realitatea
virtualã au atins un triumf comercial. Sony, Facebook
sau HTC reorienteazã dezvoltarea industriei de
entertainment. Oculus, compania cumpãratã de
Facebook acum 2 ani pentru 2 miliarde de dolari,
scoate la vânzare Casca Oculus Rift, în martie. Sony
îºi promoveazã sistemul PlayStation VR, iar Casca
HTC Vive intrã curând la desfacere pe piaþã.

INTERESUL CORPORATIST: El însuºi un produs
generic al „intereselor corporatiste”, Leonardo
DiCaprio ar fi trebuit sã-ºi ajusteze speech-ul, chiar
cu riscul excluderii sale: Ar fi timpul sã vã
recunoaºtem cultura ºi sã vã protejãm sãnãtatea
mintalã de interesele corporatiste ºi de cei care
încearcã sã le exploateze, ar fi timpul sã vã auzim
vocea autenticã ºi sã protejãm aceastã planetã realã
pentru generaþiile viitoare. Suntem mereu bombardaþi
cu diferite informaþii cosmetizate tocmai pentru a
avea reacþii previzibile. Obiectivul final al oricãrui act
de comunicare este obþinerea unei conduite, a unui
comportament, a unei conºtiinþe, a unei anumite
morale ºi a unor anumite valori. Generozitatea
folositã pentru a mai stoarce ceva în plus de la noi
este o investiþie prosperã. Scopul se realizeazã
printr-o seducþie uluitoare. Alinierea la cea mai
eficientã versiune a Realitãþii Virtuale în 3D îndreaptã
toate generaþiile, fãrã scãpare, sã alunece de bunã
voie spre distracþie, distragere, distrugere...
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GROAPÃ DE CULT EPOCA
BRONZULUI

(CULTURA COSLOGENI)

În anul 2007 a fost cercetatã arheologic o groapã de
cult descoperitã în locul numit ,,La Paizan”  situat în
localitatea Platoneºti, judeþul Ialomiþa.

Complexul avea o formã tronconicã cu diametrul de
1,60 m ºi adâncimea de 1,82 m.

La baza gropii, pe o lentilã de lut galben au fost depuse
ritual pe un fragment de fund de vas, douã statuete zoomorfe

din lut ars cu trãsãturi bine definite care indicã o pereche de
animale de talie mare, de sex masculin ºi feminin.

Statuetele respective erau încadrate de numeroase obiecte
din lut ars, ºi anume: nuclee (bulgãraºi), colaci, turte.

În umplutura gropii au mai fost descoperite zgurã, cenuºã,
oase de animale (unele proveneau de la animale de talie
mare) ºi fragmente ceramice aparþinând Culturii Coslogeni
din perioada târzie a epocii bronzului (sec. XIII-XI î.Hr.).

Complexul arheologic are caracter ritualic ºi este
deosebit de important pentru cunoaºterea practicilor de
cult ale comunitãþilor umane identificate în aceastã zonã.

Practica gropilor de cult din cadrul comunitãþilor
respective a fost observatã ºi în alte aºezãri ialomiþene
(Stelnica-Gr. Mare, de ex.), dar ºi în alte zone din Bãrãgan
(Cãlãraºi, Brãila).

Groapa de cult de la Platoneºti completeazã repertoriul
acestor descoperiri, dar ºi credinþele religioase ale acestei
lumi de la sfârºitul epocii bronzului.

Depunerea celor douã statuete zoomorfe ar putea fi
pusã în legãturã cu modul de viaþã transhumant al
comunitãþilor Coslogeni, determinat de activitatea
economicã în care predomina creºterea animalelor de
talie mare  (boi, cai, de ex.).

Reconstituiri
antropologice la Muzeul

Judeþean Ialomiþa
Începând din aceastã varã, la Muzeul Judeþean Ialomiþa

se pot admira douã reconstituiri antropologice-bust de
bãrbat ºi bust de femeie, realizate dupã douã schelete
umane, descoperite în necropola medievalã timpurie de
la Dridu, punctul “La Metereze”, datatã în sec. XI-XIII.

Cele douã reconstituiri sunt expuse în sala Evul mediu
din cadrul expoziþiei permanente, intitulatã “Evoluþia
comunitãþilor umane în bazinul Ialomiþei. Omul ºi râul.”

Cercetãrile arheologice din aceastã necropolã au adus
date noi cu privire la cunoaºterea populaþiei locale din
aceastã perioadã. Analizele pe scheletele umane au

Corn (Bos primigenius)

Exponatul a fost descoperit într-o aºezare preistoricã,
identificatã pe raza localitãþii Sãveni (jud. Ialomiþa), datatã
între anii 3700-3300 î. Hr. Prezenþa cornului de bour în
aºezare, împreunã cu alte resturi care provin de la acelaºi
animal, indicã preocuparea oamenilor preistorici de a-ºi
completa resursele de subzistenþã ºi din naturã.

Vânãtoarea, alãturi de alte ocupaþii (cultivarea plantelor,
creºterea animalelor ºi pescuitul), a jucat un rol important
în viaþa oamenilor pânã târziu.

Bourul este considerat strãmoºul bovinelor domestice
actualeºi a fost domesticit acum cca. 6000 de ani. În
þara noastrã resturi de fosile ale bourului au fost
descoperite în nisipurile ºi pietriºurile din Câmpia Românã
ºi Podiºul Moldovei. Era un animal de talie mare (cca.
3m lungime), iar masculii depãºeau frecvent greutatea
de o tonã.

Specia europeanã care a trãit ºi la noi în þarã era mai
mare decât bizonul, zimbrul sau gaurul indian ºi mai
agresiv decât bivolul african.

Ultimul exemplar de bour din Europa a fost ucis în anul
1627, la o vânãtoare desfãºuratã în Polonia.

Simona Munteanu-Expert Restaurare-conservare
Liliana-Mariana Burlacu
Muzeul Judeþean Ialomiþa

evidenþiat caractere antropologice care se regãsesc ºi la
populaþia actualã ºi atestã un fond vechi de origine
mediteraneanã. De asemenea, la unele schelete din sec.
al XIII-lea (anul 1250) au fost remarcate unele forme de
metisaj euro-mongoloide pe un fond local robust paleo-
europoid rezultate de unele contacte aleatorii.

Cercetãrile antropologice din necropola ialomiþeanã au
fost coordonate de prof. dr. antropolog Cantemir Riºcuþia
ºi soþia sa Irina Riºcuþia.

În þara noastrã cei doi cercetãtori au mai efectuat lucrãri
dupã materiale descoperite în numeroase aºezãri dintre
care amintim: Schela Cladovei (mezolitic), Boian ºi
Târpeºti (neolitic) sau necropola de la Histria.

Dupã 1970, Cantemir Riºcuþia ºi Irina Riºcuþia au fost
solicitaþi ºi în strãinãtate, ei reuºind refacerea unor chipuri
dupã douã fragmente de cranii de pithecantropus,
descoperite în Jawa (Indonezia). Aceste lucrãri incredibile
le-au adus recunoaºtere ºi apreciere internaþionalã.

Procesul reconstituirii a durat mai bine de trei luni, iar
înregistrarea video (de 12 minute) se aflã în arhiva de aur
a antropologiei mondiale de la Bruxelles.

MUZEUL JUDEÞEAN IALOMIÞA - MUZEUL JUDEÞEAN IALOMIÞA Din istoria Teatrului „George Ciprian”

Cristian ªofron despre
Buzãu:  „printre puþinele
oraºe unde publicul ar

rezista la orice propunere
repertorialã”!

 Actorul Cristian ªofron susþine cã e nãscut în Buzãu.
Îl cred, chiar dacã pe Wikipedia scrie cã acesta s-a
nãscut în Bucureºti, la 9 mai 1958. Ca actor, a devenit
celebru prin rolul marinarului Mihu din filmul serial „Toate
pânzele sus”. Are activitãþi artistice încã de la vârsta de
7 ani. La 13 ani joacã în filmul „Atunci i-am condamnat
pe toþi la moarte”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. La
Buzãu, pe scena Teatrului „George Ciprian”, a jucat în
„Ah, bacalaureatul”, o adaptare dupã „Fata Morgana” de
D. Solomon, alãturi de Anca Pandrea, Ion Lucian, Radu
Panamarenco ºi fratele sãu Cosmin ªofron. Este
cãsãtorit cu actriþa Andreea  Mãcelaru. La Cristian ªofron
am remarcat, încã de la primele repetiþii, excepþionala
mobilitate fizicã, mularea extrem de elasticã pe rol ºi
uºurinþa cu care îºi putea exprima personajul. Pe scurt,
un actor profesionist în cel mai pur sens al cuvântului.

Marin Ifrim

Reporter: Domnule Cristian ªofron, cât de viabilã
credeþi cã este formula „teatru de proiect(e)?

Cristian ªofron: Teatrul de proiect este deja un lucru
pe care foarte puþinã lume îl înþelege. Teatru de proiect
nu înseamnã teatru de lucruri minore ci, dimpotrivã,
teatru cu niºte idei ºi niºte propuneri viabile ºi interesante.
Eu cred cã Buzãul este unul dintre puþinele locuri din
þarã unde gãsim un public care – cuvântul pare demodat
– se preteazã la aºa ceva, este un oraº care meritã ºi
este în stare sã susþinã un astfel de proiect. Buzãul
este un oraº în care eu vin de câþiva ani buni, ºi înainte
ºi dupã anumite evenimente, cãci puþini ºtiu cã eu sunt
nãscut în acest oraº. Aºadar, acest oraº este printre
puþinele oraºe unde publicul ar rezista la orice propunere
repertorialã. Consider, în continuare, ºi cred cu toatã
sinceritatea cã aceastã idee, de a face un teatru în
Buzãu, este mai mult decât viabilã ºi trebuie sã þinem
cât putem cu toþii de acest lucru.

Rep.: Aþi întâlnit, ca sã zic aºa, rolul vieþii
dumneavoastrã? În ce piese aþi vrea sã jucaþi, ce
roluri v-ar interesa?

C. ª. : La Buzãu, sau în general?
Rep.: Desigur, în general…
C. ª. : E greu de spus. Din pãcate, asemenea lucruri

nu depind numai de actor. Sunt atâþia factori exteriori
care îl direcþioneazã. Dar ce pot sã spun eu, pentru mine
Buzãul înseamnã ceva. Faptul cã m-am întâlnit acum,
în acest teatru, cu aceºti oameni minunaþi care încearcã
sã facã teatrul acesta sã existe, lucru foarte complicat,
cred cã este foarte important. Oricând mi se va propune
ceva, în ideea de a veni la Buzãu ºi dea face ceva pentru
teatru, voi fi oricând deschis. Aºtept în continuare
propuneri.

Rep. : În afarã de teatru, ce alte pasiuni aveþi ?
C. ª. : Din pãcate, actorii au puþin timp liber. Sunt un

om cãruia îi place sportul - asta nu  e o vorbã în vânt, -
îmi place tenisul, un vin bun bãut cu mãsurã, îmi plac
femeile frumoase,oamenii interesanþi, deºtepþi.

Rep.: Dintre actorii români, care ar fi reperele
dumneavoastrã?

C. ª. : Da, am ºi o sã le spun tot timpul pentru cã m-
au marcat ºi sper sã le urmez unele criterii estetice. Nu
pot sã nu-l amintesc pe Amza Pellea, cu care am debutat
în filmul „Atunci i-am condamnat pe toþi la moarte”.
Aveam 7-8 ani, eram foarte mic, însã acest moment mi-
a direcþionat într-un fel viitorul. În acelaºi film l-am avut
partener, partener e un fel de a spune, pe Octavian
Cotescu, iar viaþa a vrut ca, mai târziu, sã-mi fie profesor
la Institutul de teatru. Drumuri care s-au legat în viaþa
mea. La fel de bine nu pot sã nu-l amintesc pe acest
uriaº George Constantin, care a dispãrut nu de foarte
mult timp dintre noi, dispariþia sa fiind mult prea
neobservatã. Actorii sunt niºte oameni minunaþi, existã
însã niºte fluide care circulã sau nu între noi. Aici la
Buzãu a funcþionat lucrul acesta.
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AªA A FOST...
1991

Marin POPESCU-SPINENI

În 1947, în luna septembrie, a avut loc la Fundaþia Carol I,
amfiteatrul cel mare, ºedinþa de analizã a felului cum s-a
desfãºurat studiul geografiei în România. Sigur, s-a tras
concluzia cã nu s-a fãcut aproape nimic ºi în ceea ce s-a
realizat se resimte puternic influenþa concepþiei neºtiinþifice
burgheze. Nu s-a ridicat nimeni din salã sã rãspundã. Am
cerut cuvântul ºi mi s-a dat. Am spus ce trebuia, cum m-am
priceput. La ieºire, profesorul Vintilã Mihãilescu mi-a spus:
„Þi-ai semnat actul de deces...“

În 10-13 noiembrie 1947, în amfiteatrul Liceului Mihai
Viteazul se þine un congres la care iau parte sute de delegaþi.
În noaptea de 13 spre 14 s-a produs un incendiu ºi amfiteatrul
a fost transformat în cãrbuni. Dimineaþa, când am intrat în
clãdire, era lume multã. Erau: decanul baroului D. Groza,
general ªachim, doctor Marianopol, din Comitetul ªcolar,
erau profesori, era ºi directorul Claudian, care vocifera. Îi
curgeau balele din gurã.

În cancelaria directorului, o comisie ancheta, lua declaraþii.
M-a invitat ºi pe mine. „Unde ai fost în noaptea asta?... V-a dat
pe lista bãnuiþilor...“ Lucrurile s-au lãmurit, dar faptul în sine
rãmâne. V. Claudian voia cu mine ceva. Sã scape, sã mã dea
afarã.

În mintea fostului conferenþiar de istoria geografiei cu
aplicaþie la pãmântul ºi poporul românesc se menþinea
cugetul de a se pregãti la o revenire în faþa studenþilor ºi a
publicului în total pregãtit cu probleme atât de vaste. Sã fi fost
semnul unei vocaþii? Spre binele neamului? Las sã fiu judecat
de alþii; de alþii ce vor veni dupã mine ºi dupã noi cei de azi.
Pe toþi ne judecã timpul.

În mijlocul unei lumi cu variate iniþiative ºi atitudini, eu
rãmãsesem la mentalitãþile tinereþii. Cu cât se adãugau anii,
cu atâta numãrul pretenþiilor sporea. De aceea, pregãtirea în
vacanþã, rând pe rând, a cãrþilor ºi materialelor bibliografice
mã trimitea la casa din Spineni. Clãdirea era construitã pentru
aºa ceva. Munca a început din plin în timpul rãzboiului; a fost
puþin tulburatã, dupã sfârºitul lui, de o parte din „inimoºii“
vremii.

Am cãutat, aºadar, sã scriu înainte. Spre ºtiinþã, am sã
menþionez câteva din manuscrise, din epoca 1940-1948:

Istoria geografiei, vol.I,II. Curs universitar 1943-1945, 586
pagini; Corpus Valahorum, 5 volume, 1.630 pagini; Indexul
bibliografic al geografiei ºi cartografiei, 8 volume, 1.555 pagini
(se gãseºte depus la Biblioteca Centralã de Stat); Monumenta
geographiae et cartographiae, 8 volume, 2.350 pagini (se
gãseºte la Arhivele Statului, judeþul Olt, Slatina);
Antropogeografia, 2 volume, 516 pagini; Geografia muncii, 300
pagini; Geografi strãini, 212 pagini (manuscris depus la
Arhivele Statului Slatina); De la Herodot la Mehedinþi, 275 pagini
(manuscris depus la Arhivele Statului Slatina); Etimologii ºi
lexic geografic, 188 pagini; Beitrag zueinen bibliographischen
Index de Geographie... 44 pagini (se gãseºte la Biblioteca
Centralã de Stat, Bucureºti).

Vioara împuternicitului
Comunismul ºi-a concentrat puterea sa prin izolarea

oamenilor, a unora, ºi cu sprijinul oamenilor, al altora. Lucrul
nu este de mirare. Au avut loc mari jertfe, pânã a ajunge la
renaºterea socialã ºi politicã în care acum suntem ºi vrem sã
trãim. Nu cã am luat ºi eu parte între proscriºi, dar mari
suferinþe s-au produs în acei ani...

La începutul anului ºcolar 1948-1949 vãd cã voi funcþiona
la ºcoala elementarã din comuna Ciolpani, raionul Snagov,
la catedra de limba românã ºi altele.

Întreb: de ce?, pentru ce sã pãrãsesc Liceul Mihai Viteazul,
unde sunt profesor de geografie, cu vechime de 20 de ani ºi
cu titlul definitivat prin examen?

Inspectorul ºef (d-na Teodorescu, fostã directoare a Strãjii
Þãrii, la [cuvânt indescifrabil], sorã cu Constanþa Crãciun, mare
comunistã) îmi spune pe scurt: „Du-te ºi lasã...“

În ziua de 17 octombrie am fost la Ciolpani; o ºcoalã cu o
singurã salã ºi alta improvizatã, în care erau sã funcþioneze
clasele I-IV ºi V-VII; la ultimele m-am încadrat la limba românã,
geografie, istorie, desen ºi gimnasticã.

Jandarmul localitãþii Ciolpani mã trimite la Secþia Baloteºti
cu buletinul de identitate. M-am dus. Mi l-a luat ºi mi-a dat altul

ISTORIA CA VIAÞÃ(II)
Noi episoade cutremurãtoare din viaþa unui cãrturar

român în anii regimului comunist. De prisos a spune cã
Marin Popescu-Spineni a fost doar unul dintre sutele de mii
de intelectuali declaraþi peste noapte „duºmani ai poporului“.
Refuzând sã colaboreze cu noul regim, fusese ameninþat
cu brutalitate: „Te aranjãm noi!“ Aºadar, cum a fost tradusã
în practicã aceastã ameninþare? (Marian ªTEFAN)

„nou”, cu sediul la Ciolpani, raionul Snagov. Am ripostat, dar a
fost zadarnic: „Aºa este dispoziþia de sus...”

Când mã duc la casa mea, str. Dr. Ciru Iliescu 4, clãdire
proprietate personalã, gãsesc instalatã în dormitor o persoanã
necunoscutã (cãpitan dr. dentist de la Ministerul de interne, Ilie
Barbu). Mi-a spus pe scurt: „Sunt trimis. Sunteþi cu domiciliul în
altã parte, la...“ ºi mi-a cerut buletinul.

N-a trecut mult ºi, pe baza unui denunþ fictiv, s-a prezentat
un [indescifrabil], a percheziþionat încãperile, a ridicat din
bibliotecã peste 250 volume ºi arhiva, ca „neadmise“ sã mai
fie în bibliotecã.

S-a prezentat apoi un locotenent-procuror; a mutat
biblioteca în beci ºi s-a instalat el în camera respectivã. Când
am încercat sã mi se dea o explicaþie, mi s-a rãspuns: „O sã
dãm de vremuri mai grele, poate sã vã fiu de folos“. Numele
n-a voit sã ºi-l spunã: „Nu intereseazã...“

În ianuarie 1951, primesc ordin sã mã prezint la ºcoala
elementarã din comuna Comana, ca director, „unde este
internat...“ Pe 2 februarie am fost la post (se fãcuse
stabilizarea, aveam în buzunar 2,75 de lei, realizaþi la
schimbul monedei).

Nu a fost deloc uºor. Intendentul internatului (cismarul
Binea) era ºeful partidului ºi lua mult din hrana elevilor. L-am
oprit, dar a trebuit sã plãtesc greu atitudinea.

La 7 iulie 1953 am prinit „mandat de aducere, dosar nr.
812/1953 de la Tribunalul militar teritorial Bucureºti, str.
Danielopol nr.2, în calitate de inculpat în cauza pentru
deþinerea de publicaþii interzise”. Controlul în biblioteca mea
din locuinþa din str. Ciru Iliescu a fost fãcut în 1951. Cum a fost
datat aºa, pe 1953, nu pot sã-mi explic, decât prin faptul cã
trimisesem o scrisoare preºedintelui republicii prin care
solicitam permisiunea de a primi dreptul de domiciliu în
Bucureºti, care mi se anulase prin fixarea în raionul Snagov,
în Ciolpani. În casa personalã fuseserã mutaþi oameni de la
Ministerul de interne, între care doi cu rangul de „ministru“.
Se înþelege ceea ce se urmãrea. Publicaþiile „interzise“ (mi
se ridicaserã aproape 300 de volume ºi documente ºtiinþifice)
erau un pretext, trebuia sã se gãseascã o justificare, între
altele, ºi pentru mutarea din Bucureºti în provincie.

Când se petreceau acestea, am fost chemat la raion, unde
am fost anchetat de „împuternicitul” – un brunet. Pe un perete
era atârnatã o vioarã. La început eu am cântat Pe umeri pletele-
i curg râu, de Coºbuc ºi Hora dreaptã, de Nãstase din Spineni.
El a cântat Brâul ºi Bãtuta. Era priceput...

Motivul invitaþiei: „Numele de Spineni îl am de la moºia cu
acelaº nume?“. Am dat explicaþii. M-a crezut ºi m-a obligat sã
scriu pentru el Monografia raionului Vidra. Am fãcut-o cu
plãcere. I-am dus-o. M-a sfãtuit sã plec din Comana: „Sunteþi
urmãrit ºi sã renunþaþi de a mai veni în Bucureºti. Astea-s
vremurile...”

Casele ºi cãrþile mele
În comuna Sinteºti s-a vacantat catedra de geografie. Cu

ajutorul inspectorului ºcolar Ivan, am pãrãsit Comana ºi m-
am stabilit în Sinteºti ca profesor de geografie, istorie,
constituþie, francezã ºi douã ore de sport. Am primit teren de
muncã ºi loc de casã. Cu 70 de târne de porumb am fãcut
cãrãmida ºi cu ea, aºa nearsã, am clãdit douã odãi ºi un
antreu drept bucãtãrie. Coceni ºi vreascuri de pe lunca
Sabarului mi-au încãlzit odaia pe care am terminat-o. Drept
podea, în „dormitor“ am pus zgurã de la tren, iar pe acoperiº
carton. În anul urmãtor am terminat a doua camerã, intrarea
ºi am aºezat pe acoperiº fierul roºu.

Ce va trebui sã fac sã urmeze rostul familiei? Eram patru la
numãr. Dar toþi ºi toate au soarta lor.

 Aºezat în locuinþã nouã, dotat cu 2.500 m.p. de muncã, cu
biblioteca adusã – ºi cea din Bucureºti, din beci, ºi cea de la
Spineni – îmi stau în faþã mai multe cãi deschise. Cine s-a
prins în horã, joacã pânã la sfârºit, altfel râde lumea. Aºa ºi
eu. Le-am continuat pe toate: gospodãrie intensã, cu vie, cu
grãdinã, cu pãsãri; activitate ºtiinþificã. Fãrã îndoialã, în condiþii
foarte grele: lampã cu petrol, spaþiu nesatisfãcãtor de a face
progres în largul preocupãrilor mele. Aºa stând lucrurile, ºi
astfel muncind, am dus-o pânã în anul când s-a deschis
problema înscrierii la ºcoala medie pentru fiica mea Wanda.

Evident, nu mai puteam sta la Sinteºti. Pe temelia acestor
preocupãri ºi gânduri, anul 1967 am luat hotãrârea sã lichidãm
Sinteºtii ºi sã ne apropiem de Bucureºti. Încercasem, prin cereri,
sã mi se dea locuinþa din str. Ciru Iliescu, ca luatã în mod
abuziv, cerusem sã mi se dea voie sã mã mut chiriaº.
Motivasem cã, în mod firesc, trebuie sã am posibilitãþi de lucru
pentru a termina lucrãrile ce urmãresc sã dovedeascã
drepturile neamului. Pe toate cererile nu mi s-a dat nici un
rãspuns din partea conducerii de stat. Nici un cuvânt. Am vândut
ºi, pe risc personal, am cumpãrat loc de casã în comuna
suburbanã Chitila, unde am întemeiat o gospodãrie nouã, eu
credeam ultima, dar, cum se va vedea, n-a fost aºa, încât
naufragiul va urma.

Celui ajuns în Chitila îi rãmânea acum, în 1968, un câmp
mai deschis. La conducerea statului venise om nou, din satul

vecin Spinenilor. Sigur, Ceauºescu ar putea aprecia mai mult
situaþia. M-am dus cu lucrarea România în literatura
geograficã ºi cartograficã, pe care o scrisesem la Sinteºti, pe
care o prezentasem la Editura ªtiinþificã, unde stãtuse patru
ani, rãtãcitã. La Palat [unde se afla sediul Consiliului de Stat],
cel care a primit-o era din judeþul Olt (Predescu din Balº).
Fusese de mai multe ori în Spineni... A plecat cu ea...  „Asta
da!...“ A luat lucrarea ºi i-a dat-o secretarului (Mãnescu?) . I-
a spus: „Material de care avem nevoie...“, a mãrturisit Predescu.

Rãspunsul fusese dat imediat ºi pozitiv. Rezultatul... Apariþia
a avut loc abia în 1978. Este cu totul de prisos sã mai stãruim
asupra acestei întârzieri.

La Chitila, într-o gospodãrie cu puþin confort ºi clãdire care
semãna cu cea de la Spineni, simþeam cã viaþa se va trãi fãrã
sfârºit. Mã aflam în faþa unei binecuvântãri: om de þarã mã
simþeam, om de carte eram socotit. Am fost vizitat pe rând de
multe persoane: de un inginer, istoric, Slãvoacã, de douã
personalitãþi din Ministerul de externe – aceºtia ºi-au ºi arãtat
de unde vin ºi pentru ce; de Crãciun Paul ºi Costache Dumitru;
de ziariºtii Ion Popovici ºi de Graþiela Vântu, de la România
liberã ºi de Mihai Creangã de la România pitoreascã. Prin
urmare, eram cãutat. Cu acest gând, plecând de la aceste
realitãþi, am ajuns la fundamentala convingere cã voi fi ajutat
ºi am adresat cererea de a mi se da dreptul de a locui în
Bucureºti. Nu am primit nici un rãspuns. Ce se întâmpla,
Dumnezeu ºtie.

Semnificativã a fost vizita a ºase persoane din domeniul
real al istoriei: ªerban Papacostea,. Tanaºoca, Popa, de la
Editura Enciclopedicã, Binder, un neamþ, profesor ºi publicist
de la Braºov, profesorii universitari Radu Vulpe ºi Gheorghe
ªtefan, fost decan al Facultãþii de istorie.

Ce þesãturã îndrãcitã de fapte! Nimic din ceea ce am pus la
cale nu s-a realizat, nici cu cei de la Externe, nici cu istoricii.
Douãzeci de ani i-am trãit la margine de oraº, la „þarã“, în
mijlocul naturii, în care m-am simþit bine, ca în copilãrie, în
mijlocul aceloraº dimensiuni accesibile ochiului. A fost o mare
bucurie. Nu pot nega trecutul apropiat, când am hãlãduit prin
Ciolpani, Comana, Sinteºti; am fost tot la þarã, dar când rãsãrea
ºi apunea soarele, la Chitila, mã simþeam la locul meu de
naºtere ºi de copilãrie, la Spineni. Chitila era ºi mai aproape,
ca ºi cum puteam sã întind mâna pânã la casa pãrinteascã
sau pânã la casa mea în care erau ºoareci, fiindcã fusese
transformatã în „magazie“ de cereale.

Viaþa, nu gândul hotãrãºte. Rana era acum închisã.
Consideram cã binele a biruit rãul. (Ormuz a învins pe Ahriman
[zeii binelui ºi rãului în religia medo-perºilor]). Aºa a ºi fost, în
parte. Ca sã nu lungesc vorba, aici am avut: casã confortabilã,
grãdinã de muncã, de crescut orãtãnii, iepuri, pomi de toate
categoriile, flori... Am lucrat în cimitirul satului, la þinerea
evidenþei locurilor de înhumare ºi deshumare a morþilor – un
post ca de gropar – care îmi aducea venituri. Având, apoi,
credinþa neclintitã cã „întâmplarea e atotputernicã ºi în bine
ºi în rãu“, continuam sã mã ocup ºi cu scrisul. Cartea Vlahilor
am terminat-o în Chitila, am început-o la Sinteºti. Am în
manuscrise, gata de tipar: 539 autori despre Vlahi, Chitila,
1968-1978, 1.356 pagini; De neamul valahilor (Valahica),
659 pagini (un exemplar este la Editura ªtiinþificã).

Evident, îmbãtrânesc. Semnalul mi-a fost dat pe 25 iunie
1985, când am cãzut pe trotuar, dar n-am murit, nici n-am
simþit moartea.

Ce bine este sã ai copii tãi! Nu dau amãnunte, nu stãrui
prea mult asupra a ceea ce s-a petrecut, dar menþionez cã în
dimineaþa zilei de 17 august 1986, copiii mã aºteaptã în Piatra
Neamþ, în apartamentul nou, cu uºile deschise.

Apartamentul are un balcon de 20 metri. Ca omul bãtrân,
de peste 90 de ani, întâmplãrile din ultimii ani, cu valoare,
cred cã sunt de arãtat cele petrecute cu cei doi nepoþi,
„odraslele” familiei, ale neamului susþin unii, Raluca ºi
Bogdan. Ei sunt pe urma mea, de când s-au pomenit a ºti ºi a
cunoaºte. Ca om, care nu se sperie de obosealã, abia îi aºtept
sã vinã în balcon, mai ales acum când eu nu mai pot merge
pe picioarele mele, aºa de uºor.

Într-una din zile, dupã ce veniserã de la mare, m-au luat la
întrebãri. Luîndu-mã de gât, Bogdan mi-a zis:

– Numa lui Raluca îi dai... Eu ce mai fac?
– Dragul meu, þie îþi dau jumãtate din casa de la Bucureºti.

O sã facã în ea Tata Dodu ºi Mama Doda, când vor ieºi la
pensie, un cabinet medical...

– Cabinet medical?... Ce este ãla?
– Un mic spital, nu mare ca acela unde sunt acum doctori

amândoi...
Ascultase o discuþie, în care fusese vorba despre felul cum

vor fi împãrþite bunurile dupã moartea noastrã, a celor ce ne
ducem cât de curând. Raluca a tot ascultat. La sfârºit a
rãbufnit, zicând:

– Dar n-o sã muriþi! ... Nu vreau! ºi s-a aºezat pe celãlalt
picior al meu. Nu vreau sã muriþi!

Mare eºti, Doamne, ºi minunate sunt lucrurile Tale!
21-26-30 iunie 1991.



16

Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”

Dumitru M. Ranetescu

Oameni cari nu mai sunt.

Urziceni  1906-1911
Cuvânt lãmuritor
Paginile memorialistice pe care le voi oferi în foileton

cititorilor revistei Helis au constituit pentru mine o surprizã
de proporþii: Dumitru M. Ranetescu este  un scriitor
adevãrat, al  treilea  în ordine cronologicã,  care a trãit în
Urziceni, cu 7 ani mai tânãr decât Nicolae Thomescu-
Baciu ºi Alexandru Toma (Solomon Moscovici).   E drept,
a stat puþin aici, cam ºase ani, ºi mai tot timpul  nedumerit:
cum de  a ajuns sã vieþuiascã în acest târg ?

Minunatã a fost ºi filiera pe care au ajuns  scanate sub
ochii mei aceste file scrise de mânã:  ea are la  celãlalt
capãt, originar, pe Horia Ranetescu, nepotul autorului,
locuind în Bucureºti, cãruia îi urmeazã Ion Ghiþã, jurist ºi
soþia sa, Reli Ionela, învãþãtoare,  din Urziceni, la fel cu
fratele meu spiritual, necunoscut pânã acum,  Constantin
Ilie, comerciant ºi iubitor de carte, fost elev al neuitatului
profesor Anatol Pavlovschi, mentorul meu ºi al  ultimelor
verigi  ale  acestui  lanþ informaþional: avocatul pensionar
ºi omul de aleasã  culturã Constantin Balcan ºi sora lui,
ºi soþia mea, scriitoarea Lili Balcan. Aºa am descoperit
cu toþii, legaþi într-o admiraþie înfrãþitã pentru omul ºi
memorialistul Dumitru M. Ranetescu, comoara de viaþã
ºi expresie literarã pe care o vom dezvãlui în continuare.

În Câteva explicaþii,  datate  23 decembrie 2014, domnul
Horia Ranetescu scrie urmãtoarele: „Autorul celor câteva
pagini descriind societatea din Urziceni la începutul
secolului XX este Dumitru Ranetescu (1882-1965), bunicul
meu. Strãbunicul sãu, Dinu Ranetescu, avusese o moºie
mare, aprox. 500 ha la Armãºeºti, dar ºi mulþi copii, care
au tot împãrþit pãmântul, fãrâmiþând proprietatea. Bunicul
sãu, Stanciu Ranetescu, a deþinut funcþia de primar în
Armãºeºti o lungã perioadã, cam 30 ani, în jumãtatea a
doua a secolului XIX. Dumitru Ranetescu absolvã Dreptul
ºi devine avocat la Urziceni în anul 1905, apoi primar în
acelaºi oraº  în perioada 1907-1911. Intrã în magistraturã,
devenind procuror. Participã la rãzboiul mondial în perioada
1916-1918. În anul 1918, Regele Ferdinand îl numeºte
preºedintele tribunalului Ialomiþa, calitate pe care a
deþinut-o pânã în anul 1924, când este ales Senator de
Ialomiþa. A fost o personalitate complexã, om de culturã,
scriitor, compozitor, prieten cu Nicolae Iorga, care l-a
apreciat în mod deosebit. Regimul comunist i-a confiscat
averea ºi l-a privat de pensie... Aºa cã în anul 1950, sãrac
fiind ºi cu fiul sãu, Alexandru Ranetescu, la închisoare,
Dumitru Ranetescu a lucrat câþiva ani ca muncitor tâmplar
la o cooperativã în Bucureºti. Eram elev ºi þin minte cã
venea acasã cu palmele bãtãtorite  ºi degetele
însângerate, dar demn ºi cu zâmbetul pe buze... Dar
acestea reprezintã alte amintiri...”

Cam prin  acele vremuri  ºi cu acele mâini,  omul  de 70
de ani,  oropsit dar liber,  începe sã  aºtearnã  pe pagini
albe de hârtie îndoite la mijloc,  cu un scris impecabil,
clar ºi  elegant,  amintirile din Urziceni, rãmase intacte în
sufletul sãu deschis ºi curat. Înainte de a le citi împreunã,
vã ofer, în avanpremierã, un text pe care Dumitru M.
Ranetescu îl publicã în 1935  în  ziarul „Pãmântul, Organ
pentru apãrarea intereselor ialomiþene, Redacþia ºi
Administraþia Cãlãraºi-Ialomiþa, Redactor: Eugen Cialîc.”
Titlul sãu, „Oameni cari nu mai sunt...”, ce  ne trimite la
„Oameni cari au fost” de Nicolae Iorga,  îl vom da  întregului
parcurs  memorialistic care începe acum.

Alexandru Bulandra

Oameni cari nu mai sunt...
Eram primar la U. Sunt vre-o 26 ani de atunci...
Azi nu mai recunosc orãºelul acela, tãcut, sãrac, murdar,

posomorît, aºa cum a ajuns printr-o vitregã voinþã a soartei.
Pe vremuri trãia acolo o mînã de oameni de duh, bãutori

vestiþi, cum nu cred sã fi fost prin multe pãrþi.
Erau zile cînd, dintr-o nimica, aºa cum se stîrneºte

furtuna din senin, se porneau petreceri grozave.
Se adunau doi-trei la o masã, apoi mai apãreau 5-6, ºi

alþii dupã ei. Soseau ºeapte tarafuri de lãutari, în cap cu
Toma, cu Gheorghiþã sau cu Tudorache, simpatici ºi
extraordinar de talentaþi þigani, ieºiþi din întunecatele

mahalale, ºi astfel, la o rãspîntie,
în faþa unei cîrciumi, azi
dispãrute, sub privirea miloagã a
douã felinare, sau, de cele mai
multe ori, sub sclipirea stelelor,
se încingea un chef de mama
focului.

Veneau „boerii” depe la cîmp,
advocaþii de la judecãtorie,
doctorii, inginerii ºi antreprenorii
cãii ferate, toþi romîni de... viþã
de vie – ºi se întîlnea nenea Nae,

cu boerul I., cu boerul L., cu regretatul judecãtor Z.,cu
actualul senator Chr., cu veterinarul M., sau cu acel faimos
Costicã dela Grindu, - aproape toþi prieteni între ei,
mucaliþi, amatori de farse, ºi iubitori de vin de Dealu Mare.

Dumnezeu sã-i ierte pe cei cari au plecat din lumea
asta, cãci nici eu nu-mi mai aduc aminte de toþi. ªtiu
însã cã s-au dus cei mai mulþi.

O þuicã era pretextul... A doua era „cinstea mea”. Rîndul
al 3-lea „ca sã se cunoascã cinstea” iar urmãtoarele veneau
ca niºte „ambiþii” -  nãvalnice, nenumãrate, adevãrate
cascade de spriþuri, miº-maºuri, macmahoane, vermuthuri,
þapi, halbe, complicate cu felii de salam, sardele, þîri fripþi
pe farfurie, icre cu ceapã, sau crestãturi de pastramã.

Se opreºte într-o zi boierul L. - mic, roºu ca sfecla, cu
o þãcãlie pe care ºi-o mîngîia veºnic – se dã jos din
cabrioleta galbenã cu doi cai suri, ºi spunînd vizitiului sã
aºtepte „cinci minute” intrã la cîrciumã, se aºeazã la o
masã ºi cere o felioarã de caºcaval grecesc ºi un spriþ.

Era mai toatã ceata adunatã.
Pînã sã vie comanda, boerul I. - un mare ºi

neastîmpãrat amator de farse – se dã dupã tejghea ºi
ºopteºte ceva bãiatului de prãvãlie.

Dupã cîteva minute soseºte spriþul ºi o bucãþicã de
caºcaval grecesc pe o farfurie.

Boerul L. gustã din caºcaval ºi începe sã vorbeascã
despre vreme, despre grîu ºi despre altele, mestecînd
caºcavalul ºi mîngîindu-ºi þãcãlia.  Apoi gustã din spriþ,
mai apucã odatã din caºcaval, iar mai mestecã ºi... de
odatã se opreºte, pune mîna la gurã, ºi observã cu
groazã, cã... a fãcut clãbuci.

Atunci începe sã sbiere la negustor:
- Mã, mã, mã, Oprescule, batã-te Dumnezeu de ticãlos,

ce fel de caºcaval mi-ai dat tu, mã, - fiþi-ar caºcavalul al
dracului... cã ãsta e sãpun, puºlamaua dracului...

E-te-te... drãcie, domnule, bani am dat,  sãpun mãnînc...
ªi roºu ca un gogoºar, scuipînd de zor, bietul conu L.

îºi întoarce privirile spre ceata, care rîdea pe înfundate,
dã cu ochii  de boerul I. ºi pricepe de unde vine isprava.

Atunci cu un ton amar, tot scuipînd ºi ºtergîndu-ºi
mustãþile, începe sã-l certe:

- Mã, mã, cumetre, nu te mai laºi de blestemãþii,
jagardeaua dracului... Sã-mi faci tu mie una ca asta ? Ia
uitã-te, domnule, parcã sunt un vier cu spume la gurã...
Ptiu ! Pramatie nenorocitã... Nesocotitule ºi pãcãtosule...

ªi tot scuipînd ºi înjurînd, supãrat foc, s-a dus bietul
conu L. acasã.

Vre-o jumãtate de an n-a mai vorbit cu boerul I., pînã s-
a împãcat tot la o petrecere.

Erau apoi doi mucaliþi cum rar am vãzut: nenea Nae, ºi
inginerul I. zis  Þiganul. Doi oameni, cari împreunã cu
proprietarul Miltiade azi în viaþã, stîrneau un haz
extraordinar în adunãrile noastre.

De obicei Miltiade îi sgîndãrea cu cîte ceva ºi cînd
ceilalþi doi începeau sã se înþepe, el punea pae pe foc,
iar noi ne tãvãleam de rîs... „Nenea Nae” era de prin
Muscel, un om cu miez la vorbã, foarte inteligent, ºi care
avea un dar nespus de a zeflemisi - ”Þiganul” nu se lãsa
nici el mai prejos -. Pãcat cã în amintirile mele gãsesc
multe glume cu un fond cam fãrã perdea, dar de un haz
nemaipomenit, cãci le-aº povesti aici.

Îm aduc aminte cînd s-a inaugurat calea feratã, de un
banchet pe care l-am dat în cinstea ministrului Mortzun,
a inginerilor inspectori ºi a oficialitãþei din U. O masã mare
într-o curte, sub umbra pomilor. Era prin Mai.

Dupã discursurile de rigoare, se scoalã ºi inginerul I. ªi
cu un ton foarte serios, începe sã vorbeascã, adresîndu-
se ministrului:

„Domnule Ministru, cînd am venit eu întîi în U. dupã ce
m-am dat jos din diligenþa lui Radu, am intrat – cum era
ºi firesc – într-o cîrciumã, ca sã vãd cum e vinul prin

pãrþile astea.
Am înemerit, la un colþ, într-o tagmã de beþivi, printre

cari era ºi dumnealui, ºi dumnealui, ºi ãla de colo (îi arãta
pe toþi de la masã), le-am dat bunã ziua ºi m-am aºezat
la o masã.

Pe cînd gustam din poºircã, - (arãtîndu-ºi paharul) –
ãsta e vin, domnule Ministru, cãci e din via nevesti-mi -,
mã pomenesc cu domnul J. - decanul apãrãtorilor de la
judecãtirie, - cã mã întreabã netam-nesam:

- Mã rog, dv. veniþi dela Bucureºti ?
- Da.
- Ce mai face Cuza ?
- Care Cuza ?
- Ei, care Cuza ? Domnitoril Þãrei, ce naiba !
- Cum Cuza, domnule – spun eu mirat - cãci acum e

Carol, nu e Cuza...
- Ce spui, domnule, nu mai e Cuza ? A murit ?
- Sigur, domnule.
- Dar Brãtianu, Rosetti ?
- He-he ! De cînd i-a iertat Dumnezeu pe toþi !...
- Taci, Domnule, au murit ºi ei ?
- Sigur, frate, - rãspund eu – acuma sunt alþii...
- Ei, uite, domnule, noi ãºtia dela U. nu prea suntem aºa

în curent, cu treburile de pe la Bucureºti... Cu diligenþa asta...
ªi aºa, domnule Ministru, noroc cã aþi fãcut dv.  calea

feratã. Altfel te pomeneºti cã pentru nenea Costicã J. ar
fi mai trãit ºi Kogãlniceanu, ºi Mihai Viteazu ºi Tudor
Vladimirescu. Ce sã-i faci ? Diligenþa lui Radu...

Sã trãiþi !”
A rîs Mortzun pînã n-a mai putut de discursul „Þiganului”,

un discurs scurt, dar care prezenta de minune situaþia
înapoiatã a orãºelului, lipsit de cale feratã pînã atunci.

Mai mi-aduc aminte de o nuntã la care s-a petrecut trei
zile ºi trei nopþi, la care s-au destupat 200 sticle de
ºampanie ºi s-au golit 7 butoae de vin. Cinci tarafuri de
lãutari se schimbau mereu, se aþipea pe apucate, ºi curgeau
mereu tãvile de purcei ºi curcani. Ceva ca în poveste.

Singurul care n-a dat ochi în gene timp de trei zile a
fost Costicã P. Era un om uscãþiv, brunet, încãlþat în
cisme Chantilly, cu pinteni, ºi, pe atunci... cu ceas la
mînã, ceea ce stîrnea ironii.

Costicã P. provocase la o întrecere în bãuturã, pe doi
dintre cei mai faimoºi cheflii de pe atunci. Nu le mai spun
numele, cãci au îmbãtrînit ºi nu mai sunt buni de nimic.

Trei zile încheiate, rezistenþa acestui trio – doi burtoºi
ºi un costeliv – a dat de lucru amfitrionului.

În dimineaþa zilei a treia – prin revãsat de zori – afarã
pe terasã, un spectacol rar.

La o masã burtosul M. cu capul pe braþ adormise tun.
Alãturi, mototol pe o canapea de lemn, burtosul G. Sforãia
din rãsputeri.

Pe masã, trei pahare ºi o sticlã de Cointreau. Lãutarii îi
trãgeau cu foc, jur împrejur, învioraþi de rãcoarea
dimineþei.

Costicã P. umplea paharele, apuca pe al lui, ºi ciocnind
cu celelalte douã pahare, spunea convins:

- Noroc M ! Noroc G !
Apoi îl da de duºcã pe al lui.
Dupã aceia umplea iarãºi paharul gol, apuca pe cel al

lui G. ªi, ciocnind solemn, reîncepea:
- Noroc C. ! (el) Noroc M !
ªi iar îl dãdea peste cap.
În felul acesta a fãcut „turul” în hazul þiganilor ºi al celor

cari ne aflam pe acolo.
Cîºtigase prinsoarea...

D.M. Ranetescu
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Prof. Dr. ªtefan GRIGORESCU

PRIMELE ALEGERI
REGULAMENTARE ÎN

JUDEÞUL IALOMIÞA (1831)

Cele dintâi aºezãminte constituþionale din Principatele

Române, Regulamentele Organice, au intrat în vigoare la
13 iulie 1831 în Muntenia ºi la 13 ianuarie 1832 în Moldova.
Dincolo de prevederile prin care au reînfiinþat armata
naþionalã (,,miliþia pãmânteanã”), au întemeiat ºcoli,
spitale, servicii de pompieri etc., ele au organizat politic
Muntenia ºi Moldova, dupã principiul separaþiei puterilor
în stat, definitoriu pânã astãzi pentru existenþa statului
de drept. Regulamentul Organic prevedea, în cazul
fiecãrui Principat, cã puterea legiuitoare era împãritã între
domnitor ºi Adunarea Obºteascã.  Domnitorul
(,,hospodarul”) avea iniþiativa legilor ºi tot el le sancþiona,
dar Adunarea era cea care vota legile ºi le trimitea
domnitorului spre aprobare. Rolul Adunãrii era prevãzut
în ,,Cap. al doilea. Pentru Obicinuita Obºteascã
Adunare”1,unde erau stabilite în amãnunt ºi modalitãþile
de alegere a  deputaþilor din cea dintâi Adunare legislativã
modernã a românilor. Componenþa Adunãrii era prevãzutã
la Art.45, care preciza cã:,,Obicinuita Obºteascã Adunare,
sub prezidenþiea mitropolitului, se va alcãtui: a. de trei
episcopi eparhioþi: al Râmnicului, Buzãului ºi Argeºului.
b. de douãzeci boieri de întâia treaptã, care trebue sã fie
pãmânteni, dupã vechiul obiceiu ºi sã aibã vârsta de cel
puþin treizeci de ani. c. de nouãsprezece deputaþi du prin
judeþe, câte unul de judeþ ºi unul pentru oraºul Craiova.
Aceºtia se vor alege dintre stãpânii de moºii tot dintr-
acel judeþ ºi vor fi boeri ori feciori de boeri, având vârsta
de treizeci de ani deplin. Toatã suma: patruzeci ºi doã
mãdulare”2. Art.46 prevedea cã cei 20 de mari boieri ,,se
vor alege în oraºul de cãpetenie [reºedinþã de judeþ-n.n.]
prin balotaþie, dupã mulþimea glasurilor, de cãtre toþi boerii
acestor ranguri, afarã de miniºtrii”. De asemenea, se
menþiona cã alegerea celor 18 deputaþi dintre boierii de
rangul al doilea, se fãcea astfel: ,,cei optsprezece deputaþi
du prin judeþe, precum ºi al oraºului Craiova, se vor alege
asemenea prin balotaþie, de cãtre toþi cei mai însemnaþi
boeri sau feciori de boeri, carii lãcuesc în locurile acelea
unde trebue sã se facã alegerea ºi au cel puþin vârsta de
25 ani deplin”3.

În judeþul Ialomiþa erau 12 alegãtori, ,,caftanlii ºi feciori
de boeri”, anume: biv vel stolnicul Gheorghe Lehliu,
slugerul Dumitrache Fochidis, biv vel ºetrarul Dumitrache
Sorescu, biv vel clucerul za arie Dumitrache Cruþescu,
vistierul Costandin Perieþeanu, treti vistier Crãciun, biv
polcovnicul Ioniþã Poenaru, biv cãpitanul de lefegii Oprea
Bulgaru, Alecu Cruþescu, Rãducanu Cãlãrãºanu, logofãtul

Iacovºi Teodorache Doicescu 4. În urma adresei cu nr.6759
din 18 octombrie 1831 a Marii Dvornicii a Treburilor din
Lãuntru, alegerile pentru desemnarea deputatului judeþului
Ialomiþa în prima Adunare Obºteascã a Þãrii Româneºti
s-au desfãºurat în ziua de 3 noiembrie 1831, în Urziceni,
atunci capitalã a judeþului. Procesul-verbal încheiat
menþiona rezultatul votului, astfel: ,,Astãzi, la 3 noembrie
leat ‘831, alegãtorii judeþului Ialomiþa adunându-se în
presutsva otcârmuirii în numãr de doisprezece, încredinþat
din chemarea pe anume supt întâia ºedere a dumnealui
biv vel cãminar Iordache Arion, alegând prin sorþi pe
dumnealui biv vel stolnic Gheorghe Lehliu, asupra cãruia
s-au adunat cele mai multe glasuri, l-am numit deputat al
acestui judeþ ºi spre încredinþare i s-au dat aceasta.
Otcârmuitorul judeþului, Iordache Arion. Secretar,
I.Burdeanu.1831, noembrie 3.”5

Cel dintâi deputat al judeþului Ialomiþa într-o Adunare
legislativã a þãrii, biv vel stolnicul Gheorghe Lehliu, avea
atunci 60 de ani, era nãscut în Bucureºti ºi avea mai
multe moºii în judeþul Ialomiþa, la Alexeni ºi Lehliu.6

Stolnicul Gheorghe Lehliu primise 11 voturi, el însuºi
acordând votul sãu marelui ºetrar Ispas Fãgãrãºanu, pe
atunci secretar al Ocârmuirii judeþului Ialomiþa ºi mare
proprietar funciar la Grindu ºi Malu.

Lucrãrile primei Adunãri legislative din istoria modernã
a românilor s-au deschis în ziua de duminicã, 29 noiembrie
1831, în Bucureºti. Adunarea îi cuprindea pe cei trei
episcopi eparhioþi, anume Neofit de Râmnic-preºedinte
al Adunãrii, Ilarion de Argeº ºi Chesarie de Buzãu, ca
membrii de drept. Urmau aleºii Colegiului boierilor de rang
I, anume: banul Grigore Brâncoveanu, banul Grigore
Bãleanu, vornicul Mihalache Ghica, vornicul Alexandru
Filipescu, vornicul Alexandru Scarlat Ghica, logofãtul
Mihalache Racoviþã, logofãtul Nestor, logofãtul ªtefan
Bãlãceanu, logofãtul Mihalache Cornescu, logofãtul
Scarlat Mihãilescu, logofãtul Manolache Bãleanu, logofãtul
Ioan Fãlcoianu, logofãtul Panã Costescu, vistierul
Alexandru Nenciulescu, hatmanul Nicolae Filipescu,
hatmanul Costache Cornescu, vornicul Ioan Cocorãscu,
aga Costache Cantacuzino ºi aga Manolache Florescu.
Boierii de rangul al II-lea sau deputaþii aleºi de judeþe
erau: serdarul Anastasie Dedulescu (Slam-Râmnic),
slugerul Costache Nicolaescu (Brãila), medelnicerul
Sãndulache Musceleanu (Buzãu), medelnicerul Ienuþã
Crãciunescu (Saac), stolnicul Gheorghe Lehliu (Ialomiþa),
paharnicul Ioan Bãlãceanu (Prahova), stolnicul Rãducanu
Cornescu (Dâmboviþa), paharnicul Ioan Ruset (Ilfov),
serdarul Grigore Obedeanu (Vlaºca), stolnicul Costantin
Brãtianu (Argeº), vtori vistiernicul Constantin (Teleorman),
medelnicerul Dumitrache Urianu (Muscel), Iamandache
Gigârtu (Olt), Ioan Viiºoreanu (Romanaþi), stolnicul Ioan
Lahovari (Vâlcea), stolnicul Ioan Oteteliºanu (Dolj),
cãminarul Gheorghe (Iorgu) Bibescu (oraºul Craiova),
stolnicul Barbu Viiºoreanu (Gorj) ºi serdarul ªtefan
Miculescu (Mehedinþi)7.

Prima Adunare Obºteascã a Þãrii Româneºti a funcþionat
între anii 1831-1836, iar biv vel stolnicul Gheorghe Lehliu
a reprezentat judeþul Ialomiþa în luarea deciziilor din prima
perioadã regulamentarã a Munteniei. Pentru cea de-a doua
legislaturã a Adunãrii Obºteºti a regimului regulamentar,
începutã  la 18 martie 1837, alesul judeþului avea sã fie
paharnicul Ioan Roset, fost în legislatura anterioarã
deputat de Ilfov.8

Note:

1 Paul Negulescu,Gheorghe Alexianu,Regulamentele
Organice ale Valahiei ºi Moldovei. Vol.I.Bucureºti,
Întreprinderile ,,Eminescu”, 1944, p.XXXVII ºi urm.

2 Regulamentul Organic. Întrupat cu legiuirile din anii
1831, 1832 ºi 1833, ºi adãogat la sfârºit cu legiuirile de
la anul 1834 pânã acum, împãrþite pe fiecare an, precum
ºi cu scarã desluºitã a materiilor. Bucureºci, Tipãrit la
Pitarul Z.Carcaleki, Tipograful Curþii, 1847, p.17.

3 Ibidem, p.18.
4 Analele Parlamentare ale României.Tomul

II.Obicinuita Obºteasca Adunare a Þãrei Româneºti.
Legislatura I-Sesiunea I.1831-1832. Bucuresci,
Imprimeria Statului, 1892, p.186.

5 Ibidem, p.186.
6 ªtefan Grigorescu, Notiþe istorice ialomiþene.
 Editura Pro Transilvania, Bucureºti, 2009, p.119.
7 Analele Parlamentare, II, 1831-1832, p.199.
8 Analele Parlamentare ale României.Tomul VII. Partea

I. Obicinuita Obºteasca Adunare a Þãrei Româneºti.
Legislatura II-Sesiunea I (V).1837. Bucuresci, Imprimeria
Statului, 1896, p.VIII. Iniþial a fost ales comisul Ion

Gãrdãreanu, a cãrui alegere a fost invalidatã.

Avem modele
În dezbaterea publicã revine, aproape obsesiv, ideea

cã lucrurile nu merg cum ar trebui, fiindcã, mai ales
tinerii, nu au modele.

Dezbaterea pe o temã de acest fel este binevenitã,
dar faptul cã nu ar mai exista modele este fals, dacã
ne gândim numai la gimnastele noastre care sunt
adevãrate modele de decenþã ºi dãruire, care muncesc
din greu ºi cu pasiune de la cea mai fragedã vârstã,
renunþând la bucuriile copilãriei ca sã atingã nivelul cel
mai înalt al performanþei. Sunt exemple de necontestat
în ce priveºte disciplina, efortul fizic, echilibrul psihic
ºi nu în ultimul rând dorinþa de a performa, astfel încât
sã facã sã fie ridicat drapelul þãrii lor în vârful celui mai
înalt catarg.

Gimnastele nu sunt singurele modele demne de urmat.
Avem muzicieni celebri, I.T.– ºti de nivel mondial, tineri
inventatori cu recunoaºtere internaþionalã, olimpici
medaliaþi cu aur ºi argint, realizatori media clasaþi în
vârful ierarhiei mondiale.

Iatã numai câteva dintre modelele pe care þara le are
ºi numai cine nu vrea nu le vede.

Generaþii în conflict
Recent, o bãtrânicã spunea cu indignare: “Oamenii, când

îmbãtrânesc, nu mai sunt luaþi în seamã, nici în bine,
nici în rãu”.Contextul are ºi el importanþa sa, dar indiferent
de împrejurãri, acesta este un adevãr care vine din trecut.
Conflictul dintre generaþii existã de când lumea.

La început, se manifestã ca o nepotrivire de dorinþe,
de nevoi, de prioritãþi. ªi este firesc sã fie aºa. Maturii,
de regulã, pânã la o vârstã rezonabilã îºi rezolvã, în
mare, principalele probleme de viaþã personalã, de la
ºcoalã pânã la bunãstarea ºi confortul personal ºi al
familiei. Unii îºi dezvoltã în continuare personalitatea
dorind sã acceadã în poziþii cât mai înalte în societate.
Alþii vor sã ajungã în astfel de poziþii fãrã sã-ºi mai
dezvolte personalitatea pretinzând cã sunt destul de
pregãtiþi, iar locul pe care ºi-l doresc ei li se cuvine,
numai pentru cã fac parte dintr-o generaþie mai tânãrã.
Evident cã o astfel de concepþie este o eroare, dar ce
mai conteazã atunci când urmãreºti cu obstinaþie
înlãturarea celor mai în vârstã decât tine.

Existã ºi motive perfect valabile pentru ca unii aflaþi
în diferite posturi, sã plece ºi sã-i lase pe alþii în locul
lor. Participarea în numãr mare a tinerilor la revoluþii nu
este însã întâmplãtoare. În romanul lui Tomasso di
Lampedussa intitulat “Ghepardul” este redatã o discuþie
aprinsã între un aristocrat reprezentant al marii nobilimi
italiene deþinãtoare de titluri ºi averi  ºi nepotul acestuia,
un tânãr revoluþionar care îi spune: “Dragã unchiule,
dar noi nu vrem sã vã ucidem, vrem numai sã vã luãm
locul”. Ceea ce s-a ºi întâmplat. E drept, ºi cu
contribuþia financiarã ºi nu numai a unchiului ºi a
unei pãrþi a nobilimii. Cãci la orice revoluþie iau parte
ºi elemente din “foºtii la putere”, ca sã-ºi asigure
perpetuarea privilegiilor de pânã atunci, dar cu o
altã faþã.

g. alex
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MONOGRAFIA UNEI
LOCALITÃÞI TRANSILVÃNENE

Demers îndrãzneþ ºi de mare responsabilitate,
sociologia constã în studiul sistematic al vieþii sociale, al
regulilor ºi proceselor care guverneaz grupurile ºi
societãþile. Este meritul lui Dimitrie Gusti ºi al celebrei
sale ªcoli de la Bucureºti de a fi impus în lumea ºtiinþificã
metoda monograficã, esenþialã în cercetarea sociologicã
a unor localitãþi. Reprezentat de seamã al primei generaþii
a ªcolii Sociologice româneºti, Traian Herseni defineºte
metoda monograficã drept studiul pe teren, multilateral ºi
intensiv, al unei unitãþi sociale sau fenomen social. Iar ca
trãsãturã principalã îi observ caracterul interdisciplinar ºi
multimetodologic. La rândul sãu, Dimitrie Gusti considera
cã, pentru a fi completã, monografia trebuie sã cuprindã
un studiu al tuturor cadrelor: cosmologic (aºezarea satului,
determinarea vieþii acestuia de teritoriu), biologic (studiul
populaþiei, alimentaþie, igienã etc.), istoric (trecutul satului),
cadrul psihic (conformism ºi inovaþie, conflicte etc.), la
care se adaugã manifestãri sociale precem cele
economice (producþie, câºtiguri, comerþ etc.), spirituale
(religioase, artistice, morale, ideologice), juridice (obiceiuri
juridice locale, forme de reglementare a conflictelor) ºi
manifestãri politice (forme de organizare ºi administrare).

Am parcurs cu interes monografia unei localitãþi
ardeleneºti din zona Nãsãudului, lucrare îndelung gânditã
ºi elaboratã1, care respectã cerinþele unui astfel de
demers enunþat de mentorul ªcolii Sociologice de la
Bucureºti. Ofiþer de meserie (este licenþiat al Academiei
Militare ºi al unor cursuri postacademice de perfecþionare,
azi rezervist), Vasile Mãgeruºan ºi-a asumat dificila
sarcinã de a realiza prima monografie a satului Nimigea
de Sus, localitate situatã pe malul stâng al Someºului
Mare, la câþiva kilometri de oraºul Nãsãud, oraº în jurul
cãruia a gravitat din dintotdeauna. Fãrã studii sociologice
de specialitate ºi având vagi cunoºtinþe despre taina
scrisului, dup cum declarã în Argumentul studiului sãu,
autorul s-a aventurat în alcãtuirea unei extrem de
documentate ºi masive monografii (530 de pagini!),
cãlãuzit de entuziasm ºi tenacitate în calitatea sa de ,,fiu
al satului”, finalizând cu succes ideea de a oferi
concetãþenilor ºi o lucrare care sã le confere identitate ºi
conºtiinþa statorniciei pe aceste locuri. Nu este prima
tentativã de a elabora monografia satului nãsãudean, dar
aceia care au cochetat cu ideea nu ºi-au putut realiza
scopul din varii motive, unul dintre acestea fiind puþintatea
surselor de informare. Aºa cum aratã în prefaþa cãrþii
economistul ºi sociologul Viorel Pupez, fost subprefect
ºi prefect al judeþului Bistriþa-Nãsãud, ºi el ,,fiu al satului”,
o sursã consistentã de informaþii constituitã din arhiva
bisericii ºi a ºcolii din sat este disprutã. Sã nu uitãm cã,

dupã ocuparea vremelnicã de cãtre Ungaria horthystã a
nordului Ardealului (1940-1944), zonã din care fãcea parte
ºi Nimigea de Sus, ocupanþii au avut grijã sã ia la plecare
înscrisurile oficiale, fiind uºor de þintuit care a fost scopul
sustragerii acestor documente. Pe de alt parte, ceea ce
se gãseºte acum în arhiva judeþeanã aflatã la Bistriþa nu
poate fi utilizatã din motive de protecþie a persoanelor
decât dup 100 de ani de la data primirii documentelor
spre pãstrare, iar acesta era singurul punct de plecare
pentru constituirea arborelui genealogic al familiilor de
nimigeni. Tocmai de aceea, trebuie apreciatã la justa lui
valoare imensul travaliu realizat de Vasile Mãgeruºan, cel
care a abordat o problematicã vastã, cãlãuzit de principiul
învãþat în spþaiul geografic ºi spiritual nãsãudean   în
care s-a nscut ºi trãit (Hordoul lui Coºbuc ºi Prislopul lui
Liviu Rebreanu sunt situate la doar câþiva kilometri), acela
cã, dacã te apuci de un lucru, trebuie s-l faci bine. Autorul
a avut tenacitatea de a gãsi argumentele necesare bazate
pe documente scrise de prim mânã despre satul Nimigea
de Sus, cercetând urme istorice ºi surse de informare
oral credibile (au fost consultate 25 de monografii ale unor
sate din judeþ), printre care s-au numrat Arhivele Naþionale
– Direcþia Judeþeanã Bistriþa-Nsud, muzeul ºi biblioteca
judeþeanã, Muzeul grãniceresc din Nsud, arhiva Mitropoliei
Vadului, Feleacului ºi Clujului, Biblioteca Universitarã ºi
a Institutului de Istorie ,,George Bariþiu” din Cluj, Muzeul
de Istorie a Transilvaniei ºi Arhivele Naþionale ºi fondul
ASTRA din Sibiu. Lucrarea este astfel rodul mai multor
ani de cercetare ºi strângere a materialului, de fiºare ºi
ordonare a acestuia în ceea ce a devenit o consistentã
monografie care meritã sã fie cunoscutã de toþi cei
interesaþi. Au fost mai multe argumente care au stat la
baza ducerii la bun sfârºit al acestui demers, dar – aºa
cum declar autorul - ,,argumentul principal a fost acela
de a nu lãsa sã treacã pe lâng noi istoria satului, ºi aºa
destul de estompatã odatã cu trecerea timpului” (p.11).

Dacã o abordare sociologicã ar trebui sã aibã un
caracter interdisciplinar, acest lucru presupune participarea
mai multor cercetãtori. Iniþial, în demersul elaborãrãii
monografiei satului nãsãudean s-au înscris mai mulþi
doritori de a fi coautori la o lucrare reprezentativã, dar
aceºtia au abandonat pe parcurs ideea, doar Vasile
Mãgeruºan finalizând proiectul iniþial, despre care declarã
cu modestie: ,,Probabil cã nu este o lucrare perfectã, dar
este un punct de sprijin pentru cei care vor dori sã o
completeze. Sunt deschis tuturor comentariilor în interesul
aflãrii adevrului istoric, indiferent de partea cui ar veni”
(pp.10-11). Sã recunoaºtem, este atitudinea unui
cercetãtor onest, dispus sã ofere o carte în care trebuie
sã primeze reflectarea onestã a realitãþii, nu una
apologeticã. Autorul a reþinut ideea lui Dimitrie Gusti,
aceea cã abordarea problemelor tratate presupune
aºezarea lor într-un context adecvat, în aºa fel încât un
cititor mai puþin avizat sã înþeleagã exact intenþiile
autorului. Aºa se explicã faptul cã istoria satului este
legatã de istoria Transilvaniei, din care localitatea de pe
Someºul Mare a fãcut mereu parte.

Oamenii au trãit în aceastã zonã din vremuri
imemoriale, lucru atestat de urmele materiale descoperite
pe teritoriul actual al judeþului Bistriþa-Nãsãud, ca de altfel
al întregii Transilvanii. Probele recoltate de pe Dealul
Cetãþii, la poalele cãruia se situeazã Nimigea de Sus,
dateazã din mileniul al IV-lea î. Ch. ªi sunt specifice culturii
Coþofeni. Dar cele mai vechi urme de locuire pe aceste
locuri dateaz din paleoliticul superior, cu 30.000 de ani în
urmã. Se pãstreazã un document din 1261, în care apare
denumirea ,,Nimigeholma” (Dealul Nimigii) ºi care nu poate
fi altul decât Dealul Cetãþii, dar prima atestare
documentarã a satului cu denumirea ,,Nimige superior”
dateazã  din 22 februarie 1392. Nu putem urmãri întreaga
istorie a satului, aflat vreme îndelungat sub stãpânire
maghiarã, apoi austro-ungarã, cert este cã satul primeãte
prin Decret regal numele de Nimigea de Sus în 1925, la
scurt timp dup ce acesta intrã în componenþa României
Mari. Atunci când, sub sfera de influenþã sovieticã,
România a fost administratã în regiuni ºi raioane, satul
(cunoscut ºi sub numele de Nimigea de Sus sau Nimigea
Româneascã) a fãcut parte din Regiunea Cluj, raionul
Nsud, astzi însã satul aparþine judeþului Bistriþa-Nãsãud.
În decursul istoriei, locuitorii acestei localitãþi au fost uniþi
ºi mândri cã sunt români, nici o putere strãinã neputând
sã-i dezrãdãcineze.

Vasile Mãgeruºan argumenteaz cã Nimigea de Sus a
fost un sat eminamente agrar, în sat nefuncþionând pânã

în prezent nici o întreprindere industrialã oricât de micã,
iar transporturile ºi comerþul sunt domenii colaterale. Dar
oamenii s-au adaptat vremurilor de azi, ºi-au gsit slujbe
în afara localitãþii, au devenit navetiºti sau au plecat spre
alte zãri artraºi de mirajul unei lumi mai bune. Sunt destui
de puþini aceia care au rmas acasã, cei mai mulþi gãsindu-
ºi loc de munc la oraº ºi fãcând naveta, completându-ºi
veniturile cu rezultatele muncii din gospodria proprie. Toþi
au case frumoase, utilate modern, cu încãlzire centralã,
apã curentã ºi sistem de canalizare în curs de realizare,
ceea ce atestã apropierea de condiþiile de oraº. Tinerii
conduc maºini moderne, acceseazã fonduri europene,
utilizeazã internetul, transformrile în viaþa oamenilor
satului fiind dovada conectrii ºi menþinerii pasului cu lumea
aflatã în miºcare.

Remarcabile sunt toate aspectele abordate în
monografie, cu documentare serioasã, cu fotografii ºi hãrþi
miglos lucrate acolo unde este cazul, dar mai ales cu
grija de a prezenta adevrul despre sat. Nu sunt uitate
reperele geografice ale acestuia (clima, reþeaua
hidrograficã, solurile, flora ºi fauna), istoria sa, modificãrile
teritorial-administrative, evoluþia demograficã, activitatea
religioasã, învãþãmântul, elementele de etnografie ºi
folclor, eroii satului, câþiva dintre oamenii ei de seamã,
sunt prezentate reperele cronologice, toate fiind rezultatul
unei serioase activitãþi de cercetãtor. Urmrind evoluþia
demograficã a localitãþii, aratã cã primul recensãmânt
realizat în anii 1720-1721 evideniazã o populaþie de 185
de locuitori, iar cel din 2011 consemneaz 560 de locuitori.
Abordând problema graiului nimigenilor, autorul reþine 658
de regionalisme, muncã de adevrat lingvist. Tradiþiile,
datinile, obiceiurile (de sãrbãtori, botez, nuntã ºi
înmormântare) sunt bogat prezentate, iar textul
spectacolului de Irod este redat integral. El subliniazã cã
Biserica ortodoxã a constituit un element fundamental ºi
primordial în formarea, evoluþia ºi dezvoltarea poporului
ºi limbii române, al gândirii ºi culturii sale, prima menþiune
despre biserica veche din sat construitã din lemn ºi având
turlã datând din anul 1650.

Dacã Vasile Mãgeruºan a considerat cã  este de datoria
sa sã-ºi omagieze satul natal prin realizarea unei
monografii, lucrul i-a reuºit cu asupra de msurã. Lectura
lucrãrii sale este instructivã pentru cei interesaþi,
cercetãtorul ad-hoc reunind calitãþile istoricului,
geografului, sociologului, etnografului ºi lingvistului care
s-a aplecat cu atenþie asupra probelemelor abordate.
Monografia localitãþii nãsudene se dovedeºte a fi o reuºitã
ce  meritã consemnatã ca atare.

  (Note)
1 Vasile Mãgeruºan, Istoria satului meu meu – Nimigea

româneasc, Nimigea de Sus; Studiu monografic, Editura
Barna’s, Bistriþa, 2015

Ion Cioran

Peisaj
în rostul nopþii
vântul dinspre mare
rãscolea geometric ochiul

nimic nu se ºtie despre
pescarul ce se îndepãrta
cu luare-aminte de þãrm
privind stãruitor nãvodul
ca pe raþiunea de a fi

atâtea lucruri în preajmã
unele mai neînsemnate decât altele
precum la potopul biblic
silogismul despre cãderea în lume
era mai fragil decât gerul
venit de nicãieri

jocul focului deasupra trestiilor
în nopþile anoste ale pescarului

se risipeºte un cântec
perceptibil doar de el însuºi
ce nu prevesteºte nimic
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Cum bine zicea cine zicea, bãrbaþii sunt de pe nu ºtiu
unde, iar femeile din partea opusã. În cazul nostru,
sâmbãtã, 20 februarie a.c., femeile (eu ºi Carmen) erau
în maºinã, parcate cât sã nu le salte Comunitara, bãrbaþii
(Dobre ºi Costel) erau la ºosea, uitându-se, chipurile, dupã
noi. Pânã la urmã, ne-am gãsit cum ne-am gãsit, ºi-am

demarat, în bombãnelile mele, spre Stâna lui Florin din
Maltezi. Eu rãcitã-cobzã, nãdãjduind, ca fraiera, cã Florin
o sã mã primeascã într-o camerã super-încãlzitã, dacã
tot îi fusese aºa dor de noi, cã doar nu ne mai vãzuserãm
de anul trecut. Ei, aº! Când am analizat situaþia la faþa
locului, am constatat - vorba lui Dobre - cã teracota sobei
se încãlzise de la ibricul cu þuicã fiartã introdus în cuptor.

E drept cã, de ochii soacrei, pâlpâia ºi-o flãcãruie în
compartimentul pentru combustibilul solid.

Dar, ce mai conteazã? Ne-am reîntâlnit, am fost
împreunã, cu tot cu poeziile noastre, cu poeziile altora
(Marin Sorescu, din care a citit Costel), cu raþa Magdalena,
veche de 15 ani, probabil strãbunica piropopircãliþei
buclucaºe, cu pisoiul Nevermore (fiul lui Carmen, Carmen
pisica, nu poeta), cu câinele care se crede oaie ºi cu
restul lighioanelor. Dupã ce ne-am ospãtat conform
protocolului de la Stânã, am fãcut o plimbare pe moºie,
împreunã cu nelipsiþii câini, din ce în ce mai mulþi, ba
încã ºi trei rânduri de proaspãt fãtaþi. Pãi bine, Florine,
cum era legea aia cu un singur câine la stânã? Cum ai fi
ales tu, dacã nu se abroga legea aia cretinã, din zecile
de câini, pe acela, unul singur care sã rãmânã? Mi-i ºi
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Raþa Magdalena, pânza de
pãianjen, Nevermore ºi alþi

extratereºtri
Bunoaica mituind haita.

În livadã

Aici s-au fãcut filmãri la “Piraþii
din Caraibe”!

imaginam pe amãrâþii ceilalþi alungaþi, plângându-ºi soarta
dupã modelul „Ciobãnaº cu trei sute de oi”, în varianta
adaptatã vremurilor: „Parlament cu cinci sute de boy /
Când vii ºi dai cu legea dupã noi,/ De-i vedea o turmã,
draga mea,/ Spune-i cã m-am depãrtat de ea.” Semneazã:
Buzulicã, Lory, Dalila, Þiganca, Picioruº, Dobricã ºi ceilalþi,
cum i-o fi chemând. Ei, bine cã n-a fost cazul!

Un moment deosebit l-a constituit hrãnirea lighioanelor
(mã rog, Florin le spune copii), va sã zicã: oile, caprele,
viþeii, vacile, câinii, pisicile, porcii... Lucrurile s-au petrecut
firesc, adicã Florin, Costel, eu ºi Carmen ne agitam cu
gãleþile cu mâncare, Dobre se agita ºi el cu aparatul de
fotografiat, unguroaica Bertha agita ºi ea un bãþ, dirijându-
ne pe toþi, de parcã ar fi fost Herbert von Karajan cu
bagheta, în timp ce omul muncii în funcþiune, ciobanul
oficial, frãmânta de zor o þigarã, aºezat pe o ladã. Aºa ne
trebuie dacã ne-a plãcut cartea!

Am fãcut o excursie de studii ºi în hangarul plin de
antichitãþi al lui Florin, unde gãseºti ce nu te-ai aºtepta:
de la ancore, timone, pânze de pãianjeni pe care se pot
legãna liniºtiþ i o sutã de elefanþi, pânã la raþe
matusalemice.

Odatã terminate treburile stânei, am trecut ºi noi la lucruri
mai serioase. Dacã se poate numi serioasã îndeletnicirea
asta cu literatura. Am citit fiecare din creaþiile mai noi,
am dezbãtut diverse teme fãrã sã ajungem la consens ºi
ne-am bucurat de a fi împreunã, cãci „bine este sã
locuiascã fraþii împreunã”.

Florentina Loredana DALIAN
Foto ºi  explicaþii: Gheorghe DOBBRE

Slobozia, 23 februarie 2016

Carmen în dialog cu puiul de piropopircãliþã

Sfârºit de an la
Oraºul de Floci

“Þara ºi-a împins hotarele toate pânã la cer” - scrie
Lucian Blaga.

Dar ce anume poartã aceastã dimensiune pe cãrãri
milenare? Imnuri creºtine înãlþate clocotitor peste
sanctuarele câmpiilor, munþilor ºi apelor, lumini tainice
arãtând sfinþenia pãmântului, semne care vorbesc despre
veºnicie ºi credinþã. ªi toate acestea aºteptând sã se
deschidã Porþile Cerului...

Valeriu Stoica, autorul proiectului Câmpiile Verticale,

plastician, scriitor ºi curator al expoziþiei de picturã, dedicã
evenimentul anului omagial al misiunii parohiei ºi mãnãstirii
Gura de Aur ºi al marilor pãstori de suflete din eparhii.

Muzeul judeþean Ialomiþa din Slobozia, principala
instituþie dãruitã cu pasiune ºi competenþã, condusã de
dr. Florin Vlad ºi Asociaþia Culturalã Helis, condusã cu
pasiune de scriitorul Gheorghe Dobre, sprijiniþi de
specialiºtii de la Baza de Cercetare ºi Expunere Muzealã
Oraºul de Floci: Simona Munteanu, Radu Coman ºi
Gheorghe Bondoc, alãturi de graficiana Melania Florescu,
au reuºit un act cultural primordial prin originalitatea sa.

Cultura merge pe conturul unui cerc ce se închide prin
reîntoarcerea la tradiþii, locuri ºi evenimente care erau
legate de mersul universului ºi al lumii.

Astfel, pornit de la Complexul Muzeal Curtea Domneascã
– Târgoviºte, dupã popasuri la CreArt, Muzeul de Artã Vâlcea
ºi Muzeul Naþional al Satului D. Gusti, ajunge la Baza de
cercetare ºi expunere muzealã Oraºul de Floci.

Cu sprijinul muzeului Ialomiþa ºi al Asociaþiei Culturale
Helis, care a participat la proiectele anterioare – Candela

de veghe, Cununa de spini, Mergând dupã rozã, Darul

magilor ºi, înainte de toate, Câmpiile Verticale, care va
continua în anul 2016 cu subcapitolul Omul profilat pe

cer, dupã un poem al lui Ion Caraion, personalizat aici în
imaginea ”dicomesianã”, cum ar zice ªtefan Bãnulescu

În contradicþie cu neclintitele concepþii comuniste de a
separa arta plasticã, ocolind valorile artei sacre atât de
strãlucitoare de-a lungul veacurilor, din primele secole ale
creºtinismului pânã în prezent, de la Voroneþ la Cozia, de
la Suceviþa la Horezu sau de la Pârvu Mutu la Brâncuºi,
curatorul expoziþiei a reuºit sã adune toate formele de artã,
de la icoanã la picturã peisagisticã, de la poezie la muzica
religioasã, de la ceramica popularã la graficã, toate sub
lumina versetului 150 din psalmii lui David ”Lãudaþi-L pe
Domnul!”

Minunatele tradiþii ºi-au reînnodat continuitatea aici unde
simbolul unirii tuturor românilor, marele Voievod Mihai, s-
ar fi bucurat de miracolul naºterii Mântuitorului lumii, de
frumuseþea ninsorii ºi bucuria vieþii.

Expoziþia de icoane executate în spiritul continuitãþii
vechilor pictori ºi a canoanelor bizantine este susþinutã
de prezenþa celor mai valoroºi artiºti români contemporani,
recunoscuþi în þarã ºi-n strãinãtate.

Grigore Popescu Muscel ºi Maria Popescu Dragomir
au prezentat superbe triptice ºi icoane, compoziþii
complexe dar unitare, atât din punct de vedere tematic
cât ºi plastic unde scena miraculoasã a naºterii divine
este însoþitã de imaginile profetice din Vechiul Testament,
de la Buna Vestire pânã la imaginea pruncului divin alãturi
de Sf. Ioan Botezãtorul sub mângâierea Maicii Preacurata.
Menþionãm ºi tripticele curatorului acestei expoziþii, Valeriu
Stoica, reprezentând Naºterea ºi Buna Vestire sau
icoanele executate pe lemn de Al. Mateiaº ºi Ana Maria
Marinicã, interesantele reprezentãri de sfânt stâlpnic sau
fragmente de frescã de profesor Diana Elena Borundel ºi
icoanele pe sticlã ale pictoriþei Elena Constantin, autoarea
repunerii în valoare a celei mai ample  catapetesme cu 3
altare de la  mãnãstirea Samurcãºeºti.

Locul acestor superbe icoane este oriunde în aceastã
lume, dar mai ales în lãcaºurile de cult, minunat
reprezentate în peisaje de Maria Iacob, Tania Dincã sau
Valeriu Stoica, peisaje alcãtuite în preajma mãnãstirilor
Cernica, Horezu, Pasãrea, Brâncoveni ºi nu în ultimul
rând la oraºul de Floci, cãutând posibila renaºtere a
bisericilor care, poate, au gãzduit botezul micului prinþ ce
va fi unificatorul Þãrilor Române.

ªi pentru a nu rãmâne în lumea terestrã, pictoriþa ºi
graficiana Melania Florescu construieºte cu har ºi
minuþiozitate o aripã menitã sã ridice spre cer modestele
laude aduse de autorii acestui proiect, divinitãþii....
Spectacolul lumânãrilor rânduite de Simona Munteanu în
vazele de ceramicã ritualã, ale ceramistei Georgete
Iordache întregesc expoziþia!

Lãudaþi-L pe Domnul!
Generaþia Helis este prezentã  prin poeþii Florin Ciocea,

Ilie Comãniþa ºi liderul acestei Asociaþii Culturale, Gheorghe
Dobre. Lãudaþi-L pe Domnul, lãudaþi-L cu timpane ºi jocuri,
lãudaþi-L, cântaþi-L! Astfel muzica a rãsunat în acest spaþiu
fabulos, pentru prima datã dupã sute de ani, în ajunul
sfintelor sãrbãtori dedicate Naºterii Domnului, la iniþiativa
domnului dr. Florin Vlad, care a invitat-o pe valoroasa
interpretã a muzicii ialomiþene Ioana Marin.

Modestã mai mult decât trebuie ºi serioasã, posesoarea
unui impresionant repertoriu adunat ani de-a rândul, de-a
lungul ºi de-a latul întinderilor Bãrãganului, departe de
tumultul vulgar al cântãreþilor oficiali, recunoscutã de
adevãraþii specialiºti, a înãlþat spre cerul câmpiei minunate
imnuri creºtine nãscute din credinþa profundã a oamenilor
acestor meleaguri.

Colindãtorii copii primiþi ºi rãsplãtiþi frumos, dupã datini
de generoasa noastrã gazdã, dl. Director Florin Vlad, au
fost prezenþi cu frumoasele lor cântece tradiþionale, alãturi
de grupuri din comunele ialomiþene: Sãveni, Giurgeni,
Mihail Kogãlniceanu.

De ce au întregit acest eveniment luminat de raza stelei?
De ce? De ce acest eveniment sub Porþile Cerului, sub
cele mai mari porþi terestre cãtre univers? Pentru cã, alãturi
de mãri ºi oceane, câmpia este mai deschisã spre cer
decât toate porþile lumii. De ce? Pentru a împlini textul
psalmului 150 al regelui poet David.

Lãudaþi-L pe Domnul!
Daniela MICU
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Carmen TÃNASE

ªi nici un rãspuns
o lumânare am aprins
ºi caut cu înfrigurare ce a mai rãmas
din tine
dupã furtuna de altãdatã
când prin cerul gurii treceau întrebãrile
stoluri
ºi nici un rãspuns nu le atingea zborul
aproape cã nu vãd mare lucru
ici acolo stârvurile unor visuri
picioarele mi se îngroapã în viaþã
scutur simþurile
aºez lumânarea lângã inimã
acolo unde resturi de versuri mã privesc în ochi
ºi muºcã din miezul cald al întâmplãrilor
apropiindu-ne sângele, lumina, ploile
rãtãcesc drumul ºi altã poveste
se deºirã gata sã mã împiedice, sã-mi fure
ºi cele câteva gânduri de la care mai speram
la reconciliere
îmi amintesc ºi acum alunecarea în fricã
sau cam aºa ceva
broboanele de transpiraþie se adunau
ca pe un câmp de luptã
cãlcând în picioare moliciunea pielii
în urmã ceara exfolia paºii
dându-mi bãtãi de cap
ºi nu mai ºtiu cum sã mã întorc
prin mine
în tine.

PRIN TINE ªI ÎNAPOI
nu mai þin minte cui îi vorbeam
despre cât de uºor se moare ºi
ce greu se trãieºte fãrã credinþã ºi alte

nimicuri
sau niºte chestii spumoase, zicea el
bune de digerat când eºti sãtul
ºi grija zilei de mâine
nu pipereazã nervii
nu-þi dã târcoale ca o hienã
gata sã fure ºi singurele firimituri de liniºte
care þi-au mai rãmas.

într-un strat gros
aºa de douã degete s-a aºezat praful
peste viaþa mea
cã nu mã mai zãreºte decât ratarea
ea mã întâmpinã de fiecare datã în prag
sã mã îmbrãþiºeze
ºi tu
îmi vorbeºti despre toate nebuniile
sã suport mai uºor timpul ce nu
mã mai recunoaºte
tu care fredonezi în oglindã
tot ce inspiraþia îþi dicteazã
ºi crezi cã imortalizezi fericirea
cine ºtie ce ascunzi între bãtãile inimii
la drept vorbind
cine ºtie ce vei face cu aceste cuvinte

care nu þin de foame
nici de sete, nici de urât, nici…
sunt pietrele mele de pe inimã
ai putea sã ridici un munte de tãcere cu ele
sã-l escaladezi în nopþile când somnul
uitã sã treacã pe la tine
ºi de acolo sã vezi
cum fuge viaþa.

UN început
noapte de noapte
lupt cu demonii tãi nãscuþi din
tot atâtea neîmpliniri
cât poate cuprinde un destin
în care a dat buzna disperarea

demonii tãi umblã
decapitaþi prin somnul meu
noapte de noapte cãutându-ºi puterile
scormonesc toate visele prin care treci
ºi laºi în urmã o interminabilã dorinþã.

te vei trezi dincolo de singurãtate
cu spatele lipit de trecut
cu degetele înfipte într-un rãsãrit
în miezul cãruia cuvintele vuiesc
cu gurile-ndesate-n semnificaþii
ºi o mirare strâns înnodatã
un început
în care ai tot sãpat cu privirea
pânã ai dat de viaþã.

Victoria Milescu

Un crin ºi-un trandafir
Se uitã pe fereastra mea un crin ºi-un trandafir
N-au fost aduºi de tine, nu, nici de un musafir

Se uitã pe fereastra mea uimiþi ºi curioºi:
Unde sunt cei ce te-au iubit, nebunii tãi frumoºi

ªi dintre toþi cel ce o varã þi-a fost ºi prinþ ºi zeu
Crezând cã soarta îþi zâmbeºte ºi-þi va zâmbi mereu?

Un crin ºi-un trandafir se uitã prin geamul ferecat –
E semn cã Dumnezeu ºi moartea încã nu m-au uitat.

Ne vom vedea...
Ne vom vedea dupã sfârºitul lumii, mi-ai spus
Când vom fi doar noi doi, rãsãrit ºi apus

Ne vom vedea dupã sfârºitul lumii, precis
Când vom fi doar noi doi, abis clamând abis

Ne vom vedea când toate vor fi trecut prin foc
Iar noi vom fi cenuºã sau nu vom fi deloc

Ne vom vedea când totul va cãpãta alt rost
Fãrã sã înþelegem de ce am fost ce-am fost.

Plouã
Ce bine cã plouã, cã pot sã merg prin ploaie afarã
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie sã parã

Ce bine cã pot sã dau vina pe ploaie când mã
împleticesc

Sã dau vina pe norul din zahãr candel dacã nu te gãsesc

Plouã tot plouã cu frunze galbene rupte din stele
Casele se scufundã cu toatã iubirea din ele

Tu ai putea oricând sã opreºti ploaia necontenitã
Curgând peste inima mea între doi stropi rãstignitã.

Împrumut
Iei cu împrumut luminã ca sã poþi trece ºi azi
Pragul zilei urmãtoare ºi la rândul tãu sã arzi

Iei cu împrumut miresme din grãdinile strãine
Ca sã treci cu anestezic printre oamenii de bine

Iei cu împrumut cuvinte, le alegi dintr-o privire
Iar dobânda e cât viaþa plus poemul de iubire

Iei cu împrumut iubire doar atât cât pentru-o pâine
Împãrþind-o cu cei singuri aºteptând un colþ de mâine.

Dacã treci cu galaxia
Dacã treci cu galaxia prin dreptul ferestrei mele
Sã îmi faci un semn sau douã ca de bunã revedere

Dacã treci cu galaxia încãrcatã cu gutui
Sã-mi arunci ºi mie una albãstritã cu pistrui

Dacã treci cu galaxia pe la geamul meu deschis
Fã sã plouã peste mine cu alune din cais

Dacã treci cu galaxia ºi-ai de gând sã te opreºti
Sã-mi aduci una sau douã din acele nuci cereºti.

Trei zile
Flori, înfloriþi ºi împodobiþi toamna cu zel
Cãci peste trei zile mã voi întâlni cu el

Soare, sã nu te cerþi cu luna în vreun fel
Cãci peste trei zile mã voi întâlni cu el

Ploi, nu m-ademeniþi în dansul vostru rebel
Cãci peste trei zile mã voi întâlni cu el

Nici voi poduri nu mã-ngropaþi sub grinzi de oþel
Cãci peste trei zile mã voi întâlni cu el.

Sã fie!
Sã fie arºiþã ca el sã-mi sufle versuri pe pleoape
Ori ger nãprasnic sã vin lângã el mai aproape

Sã fie cerul împurpurat de lumini, dimineaþa
Ori înnorat sã-mi vadã întâi sufletul apoi faþa

Sã fie viscol rãvãºind casele, apele în puhoi
Ori liniºte ascultând ce-ºi vorbesc inimile din noi

Sã se întâmple totul dupã sufletul lui ºi al meu
Ori sã fie dupã blânda cruzime a lui Dumnezeu!...


