
REVISTÃ DE CULTURÃ - ISSN 1584-5672  •  ANUL XIII, nr. 5-6 (145-146), mai-iunie 2015 • Apare lunar la SLOBOZIA •  1,0 LEI

cyan   magenta  yellow  black

Editor:

Asociaþia Culturalã

HELIS,

Centrul Cultural

UNESCO

“Ionel Perlea”

Neºtiute merite,
acumulate de-a lungul
anilor, sau simpla
lucrare a Providenþei,
i-au adus lui Ambrozie
un post de ministru.

D e s i g u r ,
promovarea aceasta
nu s-a petrecut din
senin; totul are o
istorie. Ambrozie, din
obligaþii de serviciu,
trecea periodic pe la
Palatul Puterii, unde
figurase cândva ca
amploaiat, la sectorul

Monitorizarea norocului.
În ultimul timp, nu i se mai cerea „sã contribuie la

progres”, cãci progresul se încheiase definitiv.
Progresul ajunsese pe piscuri penibil de înalte.

Astfel cã, mai nou, s-a fãcut un plan cincinal pentru
„regres vertiginos”.

S-au fãcut grile de evaluare a retardãrii brave.
Oamenii erau ajutaþi sã devinã proºti ºi erau

sancþionaþi sever când nu regresau rapid ºi indecent.
Iar cei care regresau mulþumitor, erau promovaþi în
funcþii de rãspundere, sau erau trecuþi în rândul sfinþilor.

Sfinþii primeau salariu de sfânt (30 de arginþi
lunar), iar datoria lor era sã tragã societatea
îndãrãt, prin miracole.

Lui Ambrozie nu i se mai cerea sã semneze diplome
false de înalte studii academice, cãci promovarea se
fãcea de-acum pe bazã de analfabetism.

În acest scop, se dãdeau examene de analfabet, la
care cei mai mulþi eºuau, cãci mai aveau unele
rudimente de culturã.

Lupta pentru inculturã era tot mai aprigã, iar vechii
academicieni se reciclau urgent în ignoranþi lãudabili,
dând vestitul „test al stupizeniei”, prin care erai
declarat om nou.

Pentru cei care au avut nefericirea sã se nascã cu
un QI mai înalt de 69, se þineau cursuri intensive de
retardare mentalã ºi exerciþii de mediocritate. S-au
predat lecþii de tâmpire ºi s-au fãcut antrenamente de
imbecilizare.

La urmã, absolvenþii mai norocoºi ºi mai tâmpiþi
primeau diplome de mediocritate clasa I, care le asigura
un loc demn ºi amorf în societate.

*
Un curier municipal îi aducea lui Ambrozie un

salariu bunicel tocmai pentru cã era cu totul inactiv,
nu fãcea nimic ºi ca atare nu stãtea în calea
cretinismului de stat.

Primea banii, hârtii frumos colorate, despre care nu
ºtia cât valoreazã, nici la ce servesc, - cãci apãruse o
lege prin care se cerea vânzãtorilor sã ofere ei înºiºi
bani cumpãrãtorului, ºi nu invers. Adicã atunci când
cumpãraþi produsele, primeaþi ºi o sumã de bani,
echivalentã cu valoarea produselor cumpãrate. Astfel
cã te tocmeai cu vânzãtorul ca produsele sã coste
cât mai scump. Dar vânzãtorii erau vicleni ºi
revoluþionari, ºi declarau invariabil cã produsele costã
doar un „bunã ziua”.

Unii ziceau: „Veºnica lui realegere!” ªi trimiteau
telegrame la cârmuire, telegrame care, în loc de text,
aveau ataºate plicuºoare cu tãmâie. La fel, în petiþii
personale, nu mai mergeai cu jalba în proþap, ci cu
tãmâia în proþap.

Mulþi vorbeau despre o fiarã salvatoare. Alþii, mai

Vasile ANDRU

Noul Ministru al Inculturii ºi al Sãrãciei Duhului
visãtori, vorbeau despre cele ºapte peceþi.

Pentru încurajarea prostiei, se instituie Premiul
naþional pentru tembelism; însã, nu s-a acordat decât
medalia de bronz, cãci locurile unu ºi doi, aur ºi argint
adicã, nu s-au putut ocupa cu forþe din þarã, apelându-
se la strãini – spre disperarea Ministrului Inculturii care,
aºa stând lucrurile, a fost destituit chiar dupã 4 ore de
la investiturã.

*
Atunci a venit la Ambrozie o delegaþie aducând un

ciolan imens, înfãºurat în folie de plastic. Ciolanul era
purtat pe umeri de un voinic cu spatã latã. Acest ciolan
era chiar documentul de investiturã, prin care Ambrozie
era numit în cea mai înaltã funcþie a vieþii sale: Ministru
al Inculturii ºi al Sãrãciei Duhului.

Ambrozie se uimea cã ciolanul este atât de mare ºi
se întreba de la ce animal a fost prelevat.

Famfara a intonat imnul naþional „Tam-tam”.
I s-a înmânat ciolanul în cadru festiv.
Ambrozie preia „decretul” de investiturã, osul, cu

amândouã mâinile. Miroase „decretul”, în tot lungul lui,
ºi înþelege pe loc cã este ciolanul cel mare: Ministru!

I se comunicã oficial cã funcþia de ministru þine 24
de ore, aºa cum a propus un mare bãrbat al antichitãþii
romane. Cãci puterea corupe orice om, când aceastã
putere dureazã mai mult de 24 de ore! Existã un
idealism nictomeric, s-a vãdit cã nu poþi fi desãvârºit
în funcþii publice decât o zi ºi o noapte.

 Din cele 24 de ore ale mandatului ambrozian au ºi
trecut 12, cãci fusese numit ieri, de când precedentul
ministru a fost destituit ºi îngropat. Aºadar i s-a recitat
protocolul de investiturã; i s-a spus cã mai are 12 ore
de „domnie”, din care, dacã se scade impozitul pe
timp, tva, mai rãmân 9 ore.

ªeful delegaþiei oficiale zice:
- În aceste 9 ore de guvernare, ai suficient timp sã

faci o revoluþie în inculturã, adicã o „involuþie” sau o
regresie fericitã: sã faci o imbecilitate istoricã.

Ambrozie se uitã la ei cu veselie obositã. Erau infantili
ºi roºcovani. Îi venea sã-i mângâie pe cap ºi sã le dea
ceva dulciuri.  Dar ei aveau decoraþii mari pe piept ºi
revolvere la bandulierã.

Ambrozie se stãpânea sã nu râdã.
Dar ºeful delegaþiei insistã:
- Care este prima lege pe care ne-o daþi, tovarãºe

Ministru al Inculturii de Stat ºi al Sãrãciei Duhului?
Aºteptãm repede o lege. ªi nu primim orice lege, ci
obligatoriu una tâmpitã ºi epocalã. Puneþi-vã iute glava
la treabã ºi promulgaþi ceva. Altfel, vom fi nevoiþi sã vã
punem în lanþurile democraþiei.

Un gâde din consiliul local fãcu sã zornãie
cãtuºele ºi lanþul.

Atunci Ambrozie le-a spus:
- Lãsaþi-mã în pace, cã vreau sã dorm.
- Vrei sã dormi în funcþie? au întrebat oficialii.
- Da, vreau sã dorm.
Atunci ºeful protocolului a strigat:
- Uraa! Vivaat! Noul ministru a dat legea dormitului

în papuci ºi în senat. Lozinca mandatului sãu este
„Vreau sã dorm!” Programul sãu ministerial este: „Arta
aghioaselor”.

Aplauzele au fost chiar sincere.
ªeful protocolului continuã:
- Aºadar, Excelenþa Sa instaureazã practica

somnului de Stat ca singura cale de dobândire a
marilor regresii care aruncã omenirea pe adânci

piscuri de inculturã ºi retardare.
S-a aplaudat vibrant, profesional – cãci toþi urmaserã

cursuri superioare de aplauze.
- Mergeþi ºi vestiþi norodul! a strigat ºeful protocolului.
Patru curieri sofianici au alergat, în patru puncte

cardinale, sã trâmbiþeze legea datã de noul Ministru al
Inculturii.

Legea Aghioaselor fiind apreciatã ca epocalã, i-a
adus lui Ambrozie dreptul sã obþinã din oficiu un nou
mandat de Ministru al Ignoranþei ºi al Sãrãciei Duhului,
pe încã 24 de ore.

I s-a spus:
- Ciolanul ministerial mai rãmâne la dumneata Mãria

Ta 24 de ore pline, cu scutire de tva. Poþi sã-l amiroºi
cu veselie, sau sã-l ronþãi la capete. Poþi sã practici
nepotismul, la înfruptarea din marele ciolan. Cheamã-
þi toate neamurile în viaþã, cheamã-þi discipolii ºi
ucenicele sã înfulece din ciolanul naþiei!

Ambrozie a rãspuns:
- Mã faceþi sã râd, domnilor.
La care ºeful protocolului a jubilat prompt:
- Noul Ministru a dat a doua lege istoricã: Legea „Mã

faceþi sã râd!”, adicã legea râsului premergãtor
somnului, ca garanþie a suspendãrii funcþiilor raþionale
ºi a instaurãrii funcþiilor ludice, baza viitorului de stânga,
adicã regresul la epoca de aur a  lui Tata Morfeu.

Fiecare, de bucurie, îºi strângea mâna sa dreaptã
cu cea stângã.

Apoi delegatul puterii i-a explicat lui Ambrozie ce alte
atribuþii îi revin în timpul mandatului sãu ministerial:

- Sã dormi mereu pe-o ureche, ba chiar pe douã
urechi, cu rândul. Cu sau fãrã sforãituri. Sã abuzezi în
funcþie cât poþi, dormind chiar ºi dupã expirarea
mandatului. Vei intra în istorie dormind!  Vei rãmâne în
analele universale culcat pe-o ureche, ba chiar pe
douã! Vei primi o raþie dublã de marmeladã,  ºi o gardã
de corp, care va sta în poziþie de drepþi, fluturând steagul
patriei. Orele de domnie sunt mai scurte vara ºi mai
lungi iarna, cu suspendare în anii bisecþi. Rolul tãu este
sã te culci pe laurii victoriei, drept care am adus un
camion cu lauri.

În timp ce lucrãtorii descãrcau laurii în faþa casei, un
cor mixt cânta, foarte încet, noul imn naþional: „Intrãm
în istorie dormind. / Somnul e uºa istoriei!”

Apoi au plecat cu toþii, fãcând temenele ºi tumbe.

Ambrozie a rãmas lângã grãmada cu lauri, privea
la garda de corp, la steagul decolorat al patriei. I se
închideau ochii. Simþea o continuitate fluidã între el
ºi arbori, ºi oameni – toate formau un ocean vag
cugetãtor, bântuit de vãlurele numite gânduri. ªi
parcã pãmântul era învelit într-un câmp gânditor: o
minte subþire, albãstrie, peste toate, impregnându-
le firesc pe toate. Iar mintea personalã parcã venea
din afarã, ºi trecea prin el, ca un ºuvoi albãstrui.
Mintea personalã era numai temporar despãrþitã
de acel ocean cugetãtor exterior nouã. Despãrþitã
de întreg, pentru un scurt interval numit viaþã, numit
individ. Pentru un interval scurt se produce Eul,
fracþiune din acest câmp, pe care o primim la
naºtere, ca s-o avem ca ºi cum ar fi a noastrã.
Erau impresii între veghe ºi somn.

Peste puþin timp, noul Ministru s-a culcat pe-o
ureche. S-a lãsat pradã somnului. El doarme dus,
doarme un timp nedeterminat. A dormit pe toatã
durata mandatelor sale. Cînd au venit, a doua zi,
sã-l realeagã pentru al treilea mandat permis, el
nici nu s-a mai trezit, ci a parafat actul în vis.

(vasileandru @ yahoo.com)
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Dan Elias, p. 1 - Bine cã oficialii ministeriali nu au chemat
vânãtorii, ca sã tranºeze fãrã echivoc aceastã problemã!

ªerban Codrin, p. 1, 10, 11 - Adrian Bucurescu este o
personalitate complexã. Ipotezele sale istorice, ºocante
acum, pot fi validate sau nu în viitor. Scriitorul Adrian
Bucurescu ar trebui sã rescrie istoria, literar vorbind, aºa cum
îl îndeamnã intuiþia, poporul român având astfel o alternativã
istoricã frumoasã, cum a gândit-o dintotdeauna.

g. alex, p. 2 - Nu întotdeauna primarul este un intelectual
versat.

N. Teoharie, p. 3 – Observ la dumneavoastrã un discurs din
ce în ce mai clar... Este foarte bine.

Dan Elias, p. 3 – Uite aºa aþi creat o legendã.
Gheorghe Dobre, p. 3 – Libertatea este gradualã

dintotdeauna, la fel ºi democraþia. Aveþi dreptate,
„fragmentele” dumneavoastrã îl îmbie pe cititor la meditaþie
ºi poate rescrie în memoria lui versiuni inedite.

Georgian Ghiþã, p. 3 – Bunã.
Lili Balcan, p. 4, 7 – Textele sunt savuroase tocmai prin

simplitatea lor.
G. T. Popescu, p. 5 – „Simple rostiri” de o mare profunzime.
P. I. Creþu, p. 6 – Exuberant, într-un univers exuberant.
F. M. Ciocea, p. 7 – Din când în când toþi am vrea sã fim

tractoriºti. Poate fi o stare de spirit.
I. L. Mihalca, p. 7 - Scrieþi ca o îndrãgostitã din clasele

superioare de liceu.
Margareta, p. 8 – Îmi menþin afirmaþiile anterioare. Sunteþi

un scriitor matur, valoros.
F. L. Dalian, p. 9 - Stilul  literar este inimitabil. Realitatea

obiectivã o filtraþi prin lentila  subiectivã a personalitãþii
dumneavoastrã, imprimând personajelor propriile sentimente
ºi trãiri.

Grigore Spermezan, p. 12 – Ziariºtii chiar erau o forþã atunci,
dacã nu derapau din canoanele propagandei comuniste.

Vasile Panã, p. 13 – O carte se face ºi din astfel de materiale,
o carte deosebit de instructivã.

Gheorghe Marinel, p. 13 - ºi strãzile, ºi oraºele îmbãtrânesc,
dar acest proces la oameni este ireversibil.

Marian ªtefan, p. 14, 15, 16 – Sunt convins cã întineriþi.
Cum altfel s-ar explica acest apetit binecuvântat pentru scris?

Mihaela Racoviþeanu, p. 17 – Gândiþi-vã cã în viitor vor
exista biblioteci virtuale, accesate instantaneu de oriunde ºi
probabil asimilarea datelor se va face direct în cortex.

Angela Cernea–Dinu, p. 17 – Paginile scrise despre
MUSCELENII aproape depãºesc, cred, pe cele ale trilogiei.
Pentru o operã literarã este un fel de premiu nedeclarat.

Titi Damian, p. 17 – Nu cunosc autorul.
Maria Enache, p. 19 – Pãstraþi-vã sinceritatea. Aceasta-i

esenþa poeziei.
Costel Bunoaica, p. 20 - Chiar titlul este un poem în sine.
Adriana ªtefan, Elena Dobaºu, p. 20 – Aveþi talent. Meritã

sã-l cultivaþi ºi de acum încolo.
Dan Simionescu

Paris, 21.04.2015

Lanþul de siguranþã
(nelibertatea)

Presa a întors pe toate feþele un subiect în actualitate:
libertatea vs. siguranþã. Prilejul a fost oferit de dezbaterea
publicã a legii Big Brother, punându-se în discuþie dacã,
dându-se mai mare libertate autoritãþilor (n.n.- unor autoritãþi)
în monitorizarea informaticã cu scopul realizãrii unei eficiente
siguranþe a statului ºi implicit a cetãþeanului contra unor
pericole, cum este cel al terorismului, s-ar restrânge în mod
simitor ºi nepermis (dupã unii) libertatea individualã.

Aceastã susþinere este parþial corectã.
De regulã, când daþi ceva în plus cuiva, iei altceva

altcuiva ori, altfel spus, când unii câºtigã, alþii pierd, dar
per total e bine (aºa spunea un personaj anost dintr-un
film, o comedie autohtonã, contabil de cooperativã agricolã
colectivã care încerca sã se justifice pentru unele nereguli
în activitatea sa ºi a cooperativei, recunoscând cã ele,
neregulile existã, dar per total e bine) .

Poate cã e nevoie, însã, de monitorizarea amintitã, în
condiþiile în care se face numai cu autorizarea unui
judecãtor, spre binele public ºi al cetãþeanului, care fãrã
o oarecare restrângere de libertate nu s-ar putea face.
Adicã, asta ar putea fi ca un fel de rãul necesar. Uneori
libertatea unora pericliteazã siguranþa altora.

Existã ºi în naturã exemple în care vieþuitoarele, fie
aleg sã trãiascã în deplinã libertate, fiind expuse tuturor
riscurilor, fie trãiesc pe lângã casa omului, domesticite,
unde le este asiguratã supravieþuirea, preþul însã fiind
lipsa totalã de libertate ori libertatea limitatã.

Un elocvent exemplu este câinele, care, ca animal de
companie ori animal de pazã, pe lângã om se aflã în
siguranþã, dar nu are totalã libertate, fiind de regulã legat
în lan, iar liber numai când ºi cât vrea stãpânul sãu.
Aceastã libertate limitatã îi asigurã o viaþã în siguranþã,
fãrã risc ºi fãrã grija de a-ºi cãuta cele necesare
supravieþuirii pe care i le oferã omul, în schimbul unui trai
în lan.

Altfel, într-o deplinã libertate, pe lângã grija de a-ºi cãuta
ºi procura hrana, câinele riscã tot timpul sã fie capturã
pentru hingheri.

Premiile Filialei Constanþa
a Uniunii Scriitorilor din

România pe anii
2013 – 2014

La fel ºi-n cazul omului. Dar omul nu se mulþumeºte cu
o astfel de compensare. El vrea sã fie ºi liber ºi în
siguranþã. Sã aibã deplinã libertate, dar sã trãiascã ºi în
deplinã siguranþã. Statul sã-i garanteze deplinã siguranþã,
dar tot statul sã-l lase în deplinã libertate. Sã nu-i punã
nici un fel de lanþ, chiar dacã lanþul ar fi de aur.

Siguranþa este o noþiune complexã, care începe de la
siguranþa personalã, a locuinþei ori locuirii, la siguranþa
colectivã a tuturor, de la siguranþa de pe stradã, în locurile
publice, pânã la siguranþa juridicã a actelor încheiate
între oameni.

Ca orice bun, ºi libertatea devine preþioasã atunci când
n-o mai ai.

Arestãrile pe bandã rulantã atacã tocmai acest lucru preþios.

Totul depinde de cel care îi decide soarta.

Dacã vrea sã te menþinã în viaþã, atunci te þine, dar

neliber; situaþie în care e nevoit sã-i asigure supravieþuirea,

adicã îºi asumã grijile care nu mai sunt ale tale, devin

grijile lui.

Viaþa a demonstrat, de-a lungul secolelor cã, în realitate,

întotdeauna s-a plãtit cu preþul libertãþii ori de câte ori o

forþã ce nu mai putea fi opritã, îºi impunea voinþa, adicã

puterea. Protecþia impune o limitare a libertãþii,

obligativitatea unei conduite, condiþionãri politice,

economice ori de altã naturã.

Ca sã ai libertate deplinã trebuie sã te plasezi în afara

cercului, în afara sistemului, oricare ar fi el. Liber ºi integrat

în acelaºi timp, nu este posibil. Libertatea de alegere într-

o astfel de situaþie este o iluzie. Eºti nevoit sã alegi între

a fi liber ºi a fi integrat. Liber eºti supus tuturor riscurilor.

Integrat eºti nevoit sã accepþi lanþul de siguranþã ºi sã te

bucuri de protecþia oferitã. ªi poate cã este mai bine aºa,

adicã integrat, protejat, apãrat. Esenþial este însã dacã

ceri ori accepþi acest lanþ al siguranþei sau îi este pus

cu forþa.

Meritã oare sã fii liber, cu orice risc? Cu orice preþ?

La urma urmei libertatea poate cã nu este decât o iluzie,

un drept înscris în niºte cãrþi.
g.alex.

IOAN GHEORGHE TOFAN

PIAÞA VECHE
1. Comunistã; 2. Post-decembristã.
Aceste douã planuri existenþiale alterneazã neliniar în

carte, firesc ºi profesionist. Domnul Tofan surprinde, în primul
rând, cu  plasticitate deosebitã, Galaþiul anilor 50-60 ºi
devenirea lui ulterioarã, Galaþiul vãzut prin ochii unui copil,
apoi adolescent.

Planul secund, prin care autorul ajuns la maturitate
povesteºte o excursie în Italia, nu face decât sã îngroaºe
tuºele  primului plan. Domnul Tofan este deci un scriitor de
amplitudine, convenþional, în cartea domniei sale putându-
se regãsi, fãrã excepþie, toþi gãlãþenii vârstei a doua. .

Dan Simionescu
Paris

18.04.2015

CRISTIAN ROBU-CORCAN

FÃRÃ RUªINE
Un roman alert, cu eroi din actualitatea cotidianã.

Personajul principal, scriitorul, trãieºte parcã rupt din  contextul
acestei realitãþi, autovictimizat, autoexclus, inadaptabil.

Raporturile acestui inadaptat cu celelalte personaje oferã
autorului ocazia de a zugrãvi cu acurateþe atmosfera post-
decembristã a oraºelor provinciale. Sfârºitul  anost al
scriitorului nici nu are importanþã, în lumina acestei construcþii
inteligente. Este o carte bunã, care meritã cititã, dacã aveþi
posibilitatea sã o achizþionaþi.

Dan Simionescu
Paris

20.04.2015

DIANA CORCAN

POEMUL SINGUR
Dacã citiþi cartea, o sã observaþi ce relaþie ciudatã are Diana

Corcan cu lumea, cu universul  acesta în care existã fiinþe,
obiecte, fenomene, aºtri, luminã ºi întuneric. Autoarea
descoperã în ele conexiuni imposibile, se identificã cu fiinþele
ºi nefiinþele, le face sã vorbeascã aºa ca ºi cum interacþiunea
dintre ele ar fi ceva firesc.

Nu mulþi poeþi reuºesc asemenea performanþã ºi chiar dacã
tonul general este uºor sumbru, poezia Dianei Corcan  îºi
transmite mesajul fãrã echivoc.

Dan Simionescu
Paris, 24.04.2015

Sâmbãtã, 25 aprilie, la Muzeul Naþional de Artã din
Constanþa au fost decernate Premiile Filialei Constanþa a
Uniunii Scriitorilor din România pe anii 2013 – 2014. 

Juriul a fost alcãtuit din Angelo MITCHIEVICI (istoric literar)
ºi membrii – prof. univ. Nicolae ROTUND (istoric ºi critic literar)
ºi Ovidiu DUNÃREANU (scriitor). 

Prezentarea premiilor a fost realizatã de cãtre preºedintele
Filialei Constanþa, Angelo Mitchievici, ºi scriitorul Ovidiu
Dunãreanu.

Premiile pe 2013
 Premiul pentru POEZIE – IULIA PANÃ
Premiul pentru PROZÃ – PAUL SÂRBU
Premiul pentru ISTORIE ªI CRITICÃ LITERARÃ – EMIN

EMEL
Premiul pentru TEORIE LITERARÃ – ALINA BUZATU
Premiul OPERA OMNIA – ION ROªIORU
Premiile pe 2014
 Premiul pentru DEBUT ÎN ROMAN – CONSTANTIN

COSTACHE
Premiul pentru POEZIE – MARIAN DOPCEA
Premiul pentru PROZÃ – IOAN ROMAN
Premiul OPERA OMNIA – APOSTOL GURÃU



3

Marius STAN

Definiþie
Ce fericire sã te aud – zice orbul trãgând de mânã un orb
Lipsa vederii ascute auzul
ªi celelalte nouãsprezece simþuri
Ce fericire sã te vãd – zic eu
Ce fericire

Cele ºapte iubiri fãrã de moarte
Caramele cu lapte împrãºtiate pe covor
cum am putut sã irosesc atâtea vise?
Cu inima – mi-a zis prietenul cel mai bun
cu graba inimii tale

Aerul rãcoros al dimineþii
Mecanica respiraþiei este simplã
Mai întâi diafragma urcã
apoi coboarã ºi se poticneºte
ªi abia la sfârºit aerul din plãmâni se risipeºte
în atmo ºi sfere

Pe pãmânt
Pune de-o cafea ºi rãmâi pe gânduri
o lume minunatã zãboveºte în creierul tãu
fii fericit, eºti în viaþã
ºi bucurã-te, acesta e Raiul

Minte-mã frumos
La ce te gândeºti acum, chiar acum?
La tine – zice ea cu jumãtate de gurã
Dacã tot minþi, minte-mã frumos – arunc eu
ªi ea mã îmbrãþiºeazã ºi îmi ºopteºte
Nu pot trãi fãrã tine, nu pot trãi fãrã tine...

Din dragoste
Dacã o iubeºti, spune-i cã e frumoasã, ca sã înþeleagã
Dacã îl iubeºti, nu-i spune nimic, ca sã înþeleagã

În depãrtare
Asfaltul topit
amestecat cu zãpuºealã ºi cu
umbra paºilor tãi tot mai mici

Bucuria ºi tristeþea
La ºaisprezece ani aºteptam cu nerãbdare sã fiu luat

in serios
iar acum, chiar acum
aº vrea sã mã prind într-un joc periculos

Toþi oamenii vor sã aibã douãzeci ºi ceva de ani

Da!
Peste aºteptãri
aºa trebuie trãitã viaþa
peste aºteptãri

Dominus Zeus
O zi ca un fluture
bãtând din aripi s-a oprit
o altã bãtaie scurtã ºi
macazul se schimbã cãtre alt univers

Principiul de bazã al luptei omului
cu destinul

Totul se petrece de la sine
noi însã trebuie sã ne împotrivim

Liniºte
ªi parcã nimic nu stârneºte spaimã precum
aceastã liniºte picuratã
acest sunet fãrã ecou
al singurãtãþii

Diagnostic
Un singur cuvânt a mutat soarele
în spatele unui nor
ºi uite cum s-a înnoptat de ziuã

Tatãl nostru
Ne rugãm din fricã, nu din credinã
pentru ca vrem un Dumnezeu care sã ne apere
nu sã ne judece

Jãratic
Multe s-au stins, focuri ºi vieþi
în urma lor cenuºã ºi jãratic

Elidele
Elida este o poezie cu formã fixã formatã din patru

distihuri, de factura celor din finalul sonetului
englezesc, fãrã sã fie independente structural sau

semantic, dar purtând fiecare
o încãrcãturã similarã, proprie,
de sensuri poetice. Aceste
elemente sunt necesare dar nu
suficiente. Definitoriu pentru
aceastã formã fixã de poezie
este maximizarea muzicalitãþii
în armonii lingvistice cât mai
aproape de un firesc
inexplicabil.

Elida nu este alãturarea fizicã
a douã catrene, cum nici catrenul nu este
îmbrãþiºarea drãgãstoasã a douã distihuri. Starea lor
materialã, limitatã de topicã, rime sau pauzele
structurale, devine aproape nesemnificativã în clipa
în care substanþa poeticã atinge vibraþia optimã a
propriilor sonoritãþi. În mod cert la fel se petrec
lucrurile ºi cu sonetul, balada, haiku-ul sau rondelul,
ca sã dãm aici doar câteva exemple. Le face ceea
ce sunt o intimitate proprie, explicabilã doar indirect,
prin starea particularã a rezonanþei cu memoria
poeticã ascunsã în cititor. Aceasta este în mod
evident necunoscutã ºi devine sau nu explicitã doar
prin comuniunea cu sensurile revelate de cuvinte.
Poezia nu este numai ºtiinþa cunoaºterii de sine, ci a
cunoaºterii în general. Ea nu poate sã-ºi
îndeplineascã rolul decât prin intermediul unor
instrumente doar cu aparenþã materialã. Formele fixe
ale poeticii îndeplinesc rolul atingerii din iubire, dar
nu pot exista ca atare decât dacã produc acea vibraþie
care scuturã realul ºi îl reaºeazã în forme
recognoscibile.

Elida poate sã rãmânã în literaturã doar dacã se
va substitui unei astfel de atingeri, dacã va gãsi
calea, altfel inexplicabilã, spre ceilalþi.

Primele elide au apãrut în numãrul din iunie 2010
al Revistei Helis, condusã de scriitorul Gheorghe
Dobre.  În toamna anului 2011, publicam în volumul
de versuri „Aristocratica”, un ciclu de 37 de elide.
Spuneam atunci prietenilor mei, cu pudoarea
îndrãgostitului surprins mângâindu-ºi iubita: „Elidele

nu sunt formele materiale ale orgoliului meu, o
invenþie de laborator plin de eprubete ºi alambicuri

sofisticate. Ele sunt cadenþa respiraþiei mele ºi dacã
s-a întâmplat ca ea sã poarte spre înafarã, dinãuntrul
meu ºi trupurile firave ale unor cuvinte, cu atât mai
bine. Sunt conºtient de riscurile pe care mi le asum
propunându-vã acum, la început de secol XXI, o
potecã neumblatã. Nu vã pot asigura cã pãºind pe
ea veþi ieºi din acest codru, din niciun codru, dar nici
nu puteam sã mã bucur singur, egoist, de toate
celelalte singurãtãþi întâlnite în cale”.

Am continuat sã scriu elide, dar în sensul pe care
încerc sã-l explic aici, lãsând cuvintelor libertatea de
a-ºi gãsi singure formele în care se simt confortabil.
Aºa a apãrut un al doilea ciclu, cu 25 de elide, publicat
în decembrie 2014 în volumul „Groapa cu var”.

În februarie 2012, scriitorul Ion Roºioru constatã,
într-o cronicã la „Aristocratica”: (Dan Elias).. „este
creatorul unei noi specii de poezie cu formã fixã ºi
aceasta se va numi elidã, o asamblare de patru
distihuri precum cele din finalurile, întotdeauna
strãlucitoare, ale sonetului de facturã englezeascã.
Demersul are destule precedente în istoria literaturii
universale. Astfel, vilanela practicatã astãzi nu poate
fi separatã de numele lui Jean Passerat, dupã cum
nici pantumulului occidental nu i se poate nega
paternitatea hugolianã. Terzanela îl are drept creator
pe Lewis Turco, iar schaltiniena pe Raymond Schaltin.
Poemul într-un vers ne duce cu gândul la inventatorul
lui modern care este evreul ucrainean Emmanuel
Lochac cãruia i-a cântat în strunã Guillaume
Apollinaire, pe care Ion Pillat îi imitã ºi face ºcoalã în
literatura românã: Blaga, Voilculescu, Gheorghe
Tomozei, Utta Siegrid König, Bogdan I. Pascu, Dumitru
Radu, Paula Romanescu etc. Alecsandri a botezat ºi
ilustrat în chip strãlucit conceptul operaþional de
pastel, iar Arghezi pe cea de creion, neomolgatã însã
ca specie personalizatã de sine stãtãtoare.
Macedonski, unul din pionierii versului liber în Europa
a fost la un pas de a impune, pe urmele lui Banville,
rondopantumul cu o delicatã capodoperã intitulatã
Zori roze, rãmas asimilabil rondelului în care autorul
nu ºi-a aflat nici pânã astãzi un rival pe mãsurã.
Marcel Ion Fandarac a impus ºi experimentat, fãrã
sã aibã discipoli, fantumul. ªi desigur cã inventarul
creatorilor de acest gen matriceal ar putea continua.
Primul ciclu al cãrþii lui Dan Elias poartã chiar titlul
Elide ºi cuprinde 37 de bijuterii sclipitoare. Poetul dã
aici glas singurãtãþii absolute pe care omul modern
o simte într-un univers din care zeii s-au retras...”.

Maestrul Ion Roºioru nu s-a oprit aici. Atras de

sonoritãþile acestei noi forme fixe de poezie, publicã
în anul 2013 volumul de versuri „Mir(easmã) de

nard”, cu subtitlul „111 elide”, demonstrând încã o
datã natura infinitã a poeziei, independentã de haine,
modele sau forme. Faptul cã a ales sã-ºi îmbrace
Poezia în rochiile elidelor m-a onorat ºi m-a bucurat
în acelaºi timp. Scriitorul Ion Roºioru este indiscutabil
cel mai fervent promotor al formelor fixe, unele dintre
ele mai puþin folosite ºi cu atât mai interesante,
revalorizând spaþii culturale în aparenþã închise, de
multe ori cu migala unui sentimental arheolog al
culturii. Curajul este enorm într-o lume în care
libertatea de expresie pare sã-ºi suprime limitele ºi
criteriile de existenþã. În situaþia despre care vorbesc
lucrurile sunt totuºi extrem de simple ºi curajul amintit
înainte devine nesemnificativ din punctul de vedere
al cititorului, cel care simte doar (ºi ce „doar”!)
îmbrãþiºarea Poeziei.

  Nu ºtiu ce o sã urmeze ºi aºa este ºi firesc. În
iunie se fac 5 ani de la prima apariþie a unei elide ºi
deja se scrie ºi se vorbeºte despre aceasta. Meritul
principal îi aparþine scriitorului Ion Roºioru; prin
anvergura personalitãþii culturale, prin promovarea
în presa literarã, dar mai ales prin substanþa poeticã
aºezatã în elide. Domnia Sa amintea de curând
numele a doi scriitori care scriu ºi ei elide; Ion Vasiu
ºi Victoria Milescu.

   Aceste rânduri nu au avut un scop precis. Ele s-
au nãscut dintr-o maturã .. gelozie, dacã aºa ceva
existã! Sã nu credeþi cã este uºor sã-þi vezi iubita la
braþul altora, dar cu siguranþã cã numai astfel ne
recunoaºtem între noi; îndrãgostiþii de aceaºi femeie!

Marian ªTEFAN

ELEGIE

Mãrule, creanga-nfloritã când scuturi
Mângâi cãrarea cu roiuri de fluturi;

Doruri de mult potolite de vreme
Îmbietoare încep sã mã cheme...

...Tremurã creanga, sporindu-ºi risipa;
Cum sã fac oare sã-ntârzie clipa
Când timpul îºi fâlfâie iute aripa?

Dan Elias
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Ion Roºioru

 Îmi cântã-n limba ei statuia
Un ciripit nicicând mai verde reþine vântu-n orice ram:
Ascult ºi mã conving în tainã cã multã vreme nu mai am!

Pe semiluna-i minaretul ademeneºte-un porumbel:
A fost trimis din ceruri poate sã-mi poarte sufletul cu el!

Un cocostârc uitat de soartã stã-n singuru-i picior stâlp:
Mã simt un ciot de lumânare trãindu-ºi cel din urmã pâlp!

În plumbul norilor azurul se lasã-alene învãscut:
Îmi cântã-n limba ei statuia eroului necunoscut!

            Pe lespedea cu vers tombal
Se putrezeºte pasarela dintre ponton ºi tristul mal:
A încetat deja sã-mi pese de am sau nu destin astral!

În anafor se-nvâltoreazã decapitat un stârv de cal:
Nu mai doresc ca altãdatã sã-l ducã fluviu-n aval!

Un trunchi scobit ca o pirogã alunecã din val în val:
Îmi înþeleg ºi-mi iert destinul ce m-a purtat prin el fatal!

Din stâncã picurã izvorul pe lespedea cu vers tombal:
O sã cobor sub ea când zvelte se duc undinele la bal!

Ai încercat zadarnic
Departele ignorã amarnicul aici:
Ai fi putut odatã sã nu te mai complici!

Departele abhorã cãrarea spre aici:
Ai asurzit în troicã de pocnete de bici!

Departele adorã plecãrile de-aici:
Ai reuºit de mine complet sã te dezici!

Departele devorã pârdalnicul aici:
Ai încercat zadarnic din iad sã mã ridici!

Febril se strânge cercul
Din câmpul energetic doar franjuri au rãmas:
Deduc cã mã apropii de marele popas!

Pe faþa-i tristã luna nori scãmoºaþi ºi-a tras:
Deja aud cum timpul se nãclãieºte-n ceas!

Livid stãpânul taie viþelul cel mai gras:
L-aº fi pãscut prin cerul în care m-am retras!

Febril se strânge cercul în acul de compas:
Deºi prezent, sunt primul absent la parastas!

De sânge palmele-amândouã
Dinspre ceair aduce vântul miros sãlbatic de mãrar:
Azi noapte se fãcea cã fânul jilav îl aranjam în car!

Înverºunat se umflã vântul a dor de-ntoarcere-n trecut:
Trãgeam vârtos de sfoarã boii sã urce dealul cunoscut!

Spre zare vãlãtucii negri de nori se lasã duºi de vânt:
Pânã ºi tãlpile-mi plãpânde muºcau avide din pãmânt!

Se rãsuceºte-a ploaie vântul vârtejuri albe-n drum iscând:
De sânge palmele-amândouã icnind mi le ºtergeam pe rând!

Bãtrâna ne vorbise-n dodii
Doi foºti îndrãgostiþi îºi plimbã apatici câinele-ntre ei:
Pe strada asta-þi potriviseºi odatã paºii cu ai mei!

Încã-s bãltoace-n parcul unde gazonul tuns miroase-a crud:
Pe-o bancã ascultasem cârduri de raþe ce zburau spre sud!

Pe masa vrãjitooarei zace ciobita ceaºcã de cafea:
Ne îmbiase-n trista searã sã bem alternativ din ea!

În viºinul uscat din gardul geamiei graurii se strâng:
Bãtrâna ne vorbise-n dodii de drumuri ce-ntre noi se frâng!

Drept care o s-adorm...
Deºi e larg deschisã poarta, caii sã pascã nu mai ies:
S-a-nfipt singurãtatea-n mine cum colþuoarsa stâncã-n ºes!

Ceairul stã sã facã parte dintr-un deºert de zile mari:
Galant dau vrabia din mânã pe toate ciorile din pari!

Prin breºa timpului se-ntoarnã secunde vii de peste veac:
Aud cum schimbã surugiii cu vervã caii de olac!

Privindu-se-n oglindã ceasul devine tot mai anticeas:
Drept care o s-adorm în iarba þepoasã ce ne-a mai rãmas!

Am înþeles cã evadarea...
Necheazã-un cal a depãrtare ºi a copite cu scântei:
În cavalcada lor toþi anii m-au azvârlit nebuni din ºei!

C-o sfoarã albã calul roºu-i de-o stâncã neagrã priponit:
S-alerg spre tine niciodatã destinul nu m-a slobozit!

În preajma calului de pazã stau ºapte câini comunitari:
M-am aruncat eu însumi hranã în gura anilor amari!

În jurul calului cetatea romanã-ºi strânge zidul cerc:
Am înþeles cã evadarea din soartã n-are rost s-o-ncerc!

Plecarea ta o retrãiesc
Depozitul de lemne-al urbei primeºte noi încãrcãturi:
Pãtrund în el. Nimic nu cumpãr. M-aduce dorul de pãduri!

În cimitirul alb ca varul mai rece-i vântul ºi mai crunt:
Pãtrund în el. Nu-ngrop pe nimeni. Mi-e dor de cei ce

nu mai sunt!

Bãtrânul parc îºi etaleazã cu jale lipsa de tumult:
Pãtrund în el. Îl ºtiu prea bine. Mi-e dor de crângul de demult!

Un insondabil calm e-n portul placid ºi tot mai nefiresc:
Pãtrund în el. N-aºtept pe nimeni. Plecarea ta o retrãiesc!

N-am încetat sã mã înstânc
Deasupra norilor pe Steaua Polarã s-a fãcut târziu:
În vis sunt pajul care-i poartã zãpezii trena prin pustiu!

Sub rãdãcina ierbii caii din vechiul basm se-ntorc din drum:
Sã-i mân spre diligenþa morþii cu bici de foc cobor acum!

A smoalã-ncinsã ºi-a pucioasã miroase râul subteran:
Voi trece pe sub stânci de gheaþã cu caii nechezând avan!

Se-ntoarce timpul sã-ºi dea duhul în propriu-i izvor adânc:
De dinainte de-a mã naºte n-am încetat sã mã înstânc!

Te-am aºteptat un secol
Deasupra casei tunã, sub casã câinii latrã:
De-a pururi pentru tine am evadat din ºatrã!

Sub casã latrã câinii, deasupra casei tunã:
Nu ne-a voit o clipã destinul împreunã!

Deasupra casei tunã, sub casã câinii latrã:
Vei fi rãmas de-a pururi cu inima de piatrã!

Sub casã latrã câinii, deasupra casei tunã:
Voi fi rãmas de-a pururi cu fulgeru-n furtunã!

Deasupra casei tunã, sub casã câinii latrã:
Ai fi putut vestalã sã-mi fii la orice vatrã!

Sub casã latrã câinii, deasupra casei tunã:
Ne-a fost din start exclusã iluzia comunã!

Deasupra casei tunã, sub casã câinii latrã:
Þi-ai prefãcut refuzu-n izbândã idolatrã!

Sub casã latrã câinii, deasupra casei tunã:
Te-am aºteptat un secol cu lotca pe lagunã!

E primãvarã
E primãvarã ºi e crizã mare,
cãþeii rup cu dinþii pungi la ghenã,
maþele-ºi fac de cap tot la gunoaie
iar bãncile au amuþit de jenã.

E primãvarã ºi sunt rãni adânci.
Politica varsã noroi prin nãri.
Þiganii au îndesat urzici în pungi
ºi e potop de cerºetori în gãri.

E primãvarã ºi-nãspritul trai
ne-a scos din iarnã palizi ºi clorotici,
triºti, depresivi ºi parcã
fãrã grai.

E primãvarã ºi pe strada mea
mi-am agãþat de suflet, azi, o floare,
sã las în urmã lacrima Dior,
iubitului sã îi miros a.... dor.

Mic dejun pentru
iubitul meu 

(poem insomniac)

În oul tãu fiert
M-aº reinventa,
Sã fiu femeie,
Sã fiu a ta.

În zaþ de cafea
Aº înota,
Sã-þi fiu Trezirea
din Noaptea grea.

Salcâmii din Vis
I-aº scutura,
În luna lui mai
Sã fiu mierea ta.

ªi unghii mai lungi
Eu mi-aº lãsa,
Sã-þi fiu felinã
Frumoasã ºi rea.

O zi fãrã ploaie
Aº cumpãra,
sã fiu, prin padure,
o Potecã a ta.

ªi-o Beznã mai neagrã
eu aº fura,
s-avem ºi o Noapte,
dacã ai vrea…

Pe Dunãre, seara,
M-aº legãna
cu-un dor ºi un cântec,
sa fiu scoica ta.

Margareta
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Nedumerire sau marinã doi sau...
- ziua întâi -

vântul singuratic subþire strecurat între coaste
întomnez  la marginea serii printre aºtrii palizi
lupii bezmetici desprinºi din întuneric
într-o copleºitoare ºi admirabilã confuzie
se învârt în jurul umbrei mele
rãstignitã pe cruci orbitoare în cuie de fier

eu omul amorþit lângã pietre mã cutremur
mã urlu pe nisipul ciobit îmbrãþiºat cu marea
cu ochii pierduþi rãtãciþi înfipþi în fire de iarbã
ºi ei scânteiau de zici cã iarba erau lumânãri de Paºte
cu care se cãra lumina dinspre înviere în moarte
cu o poftã nebunã
un du-te vino continuu de luminã ºi speranþã spre nicãieri
poate spre locuri copleºite de uitare

am rãmas cu o jumãtate de rãsãrit în palme

ºi nu ºtiu ce sã fac cu el

Flash
cumva
crucificat în abatorul gri ºi gol
priveam cum putregaiul verde
crescut în rãni
îmi lumineazã carnea în lãuntrul ei
ºi scânteiam ca fulgerat
de o fãrâmã de luminã amarã
ºi multã vinã din ele se prelinge
în pietre moi, în frunze, în erori...
te uitã cum se întoarce în amiazã
cireºul alb ºi leneº înspre flori

nu te grãbi
de aici nu mai am de unde
nici sã mã mai mor în zori
aºa întors iremediabil
în vechiul pod cu grauri
gravi ºi vrãbii
cu ciocuri mici ºi din oþel

cirezi de îngeri roºii trec rânduri-rânduri peste cer

Data shadow
fiinþele care trãiesc în somnul meu
s-au schimbat, nu ºtiu cum
dar le-au crescut gheare ºi colþi ºi pãr
din când în când le mai ieºea un os
prin genunchii de sânge
ºi se auzeau de nicãieri
respiraþia timpului greoaie
ºi ghilotine desprinzând universul
dintre nove ºi stele cu o singurã tãiere
de o parte luminã de alta întuneric

noi rãmâneam în neant suspendaþi
loviþi nãpraznic de timp
sau priveam prin ochiul calului mort
cumva întors înspre interior
ca printr-un ochean cu lentile fumurii
cum înfloreau ploile în nori
ºi cum stãteam cãlare amândoi
pe un înger burtos
apoi hãituiam cu unghiile cerul
în disperarea noastrã de a avea un început

ne erau frunþile încinse de sete, sclipeau

iar vântul ne bãtea cu pãsãri peste mânã

Petre Ioan CREÞU
Poezii din volumul “Acoperiºuri”

cumva ne bântuia piatra în somn
ºi noaptea se scufunda în moarte
ca într-o hazna infectã
aici ceasurile îºi dormeau de milenii secundele
parcã am fi o pãdure bãtrânã iubito
cu durerile adunate în scorburi
cu frunzele scârþâind la fiecare adiere de vânt

ne iubeam neºtiuþi dezbrãcaþi de pielea frivolã
pe sub clipe, pe sub crâmpeie de timp
semãnam rãvãºiþi
iluzii aduse din lumea unui prinþ
sau puneam de o revoltã în prunii uscaþi
tu erai pasãre rarã
când albastrã când amarã

zãpezile
îmi frigeau tãlpile ori de câte ori încercam sã te vând
ºi mi se fãcea iarnã pe sub frunte
ºi mi se fãcea dor în spital pe balcon
de unde

fluturam batista însângeratã albastru

Uitare luminã ºi întuneric
te rãsuceºti în mine ºi mã zgârii
virginã adânc în coaste
parcã eºti o floare
o umbrã de moarte ce te scuturi
un Dumnezeu teribil în noaptea
fãrã împãcare
pe cãi de alb un vânt turbat
în livezi pomii au încãrunþit de tineri
lumina curge verde în crizanteme
iar noi pictãm cu mov în cer
pãcate grele

te-ai construit din piatra stâncii arse
amestecându-te cu lacrimi ce mã udã
maiestuos
în dimineþi cu lunã
iar noaptea înmugureºte carnea în tine
ºi se aude
un zvon de mir suav icoanã bizantinã
e caznã grea în noi
ºi greieri lustruiþi de iarba crudã
pe lângã casurile din turn
trec pãsãri ºi ne trece vremea

eu vin culoare caldã peste umbrã
floare de sânge arsã de poeme
cu luna colcãind în oase a lene
un turn ciudat cu focul ars pe umeri
sunt doar luminã fãrã întuneric
poate un gând cumva misterios
un dangãt trist surâs de brumã
în piept tot sângereazã albastrã
o mlaºtinã ºi nimeni nu observã
se rup sigilii în carne ºi se vede cerul
în tâmplã îmi stau ascunse sub trei peceþi de aur
tot felul de himere

tu treci prin somnul meu sublimã
ºi te loveºti cu sânii de întuneric
treci nuntã rãtãcitã în umbrã
cu pãrul palid printre îngeri
caii sãlbatici se întorc în cai
în mânji în armãsari
sau iepe lungi nebune

tu locuieºti de o viaþã în oglindã
cu pleoape arse
de fier topit ºi praf de lunã

ºi-un nimb mâncat de viermi ºi râme

Flaºneta turbatã
în carnea mea îmi hohoteºte plânsul
în carnea mea sunt morþi toþi fluturii becheri
din carnea mea eu am fugit
ºi-mi este frig acum ºi-o sete de mor
în ochii tãi mã putrezeºte zarea

sunt viermele ucigaº scãpat de zãbalã
abia ieºit din mãrul orb înºurubat
într-o orbitã scopitã cu alb
cu un pantof ºi cu un cui de ruginã
pe coridoare trec asistente scârþâind fioros
pe sub cãrucioarele lor
se prelinge timpul încet pe lângã ceasul ºchiop

ne indexeazã cumva, unul câte unul
pânã când numai rãmâne nimic

din osul luminii curcubeului ros
de o pizmã nebunã ºi o urmã vultur
deodatã prin mine trece femeia
cu un buºtean cu pãrul strâns în coc
cu þâþele lovindu-i cãlcâiele în mers maiestuos
apoi se multiplicã odios în nopþi cu buºteni
parcã ar fi niºte jobene cu crãci
în vise urâte dospite în nori
cumva David Lynch îmi deschide uºa
ºi fug în urma celui ce am fost
ºi fug neîncetat ºi fug mov
ºi mã usuc în ploaie de gândul miop

ºi dintr-odatã toþi cei din salon ne facem fericiþi
în spaþiul strãvãzui dintre uºã ºi cer
ne þinem de mânã sãrim într-un picior
cineva urlã scâncind din toþi plãmânii
mã uit mai de aproape buimac, sunt eu
cu mâna dreaptã bãlãngãnitã a limbã de clopot
cu cealaltã strânsã cu urã în pumn
am gura ºtirbã în clãnþãnit de fufe
de zici cã sunt flaºnetã turbatã
înfãºuratã cu o tablã mov cu rost ºi migalã
ºi multe zorzoane de sticlã, roºii ºi verzi

aruncate zglobiu peste umãrul rece

Cutia neagrã
ºi vor face din noi gândaci
ºi viermi ºi frig
ºi nu ne pasã
ne vom scoate dinþii
unul la altul pe rând
apoi vom râde cu gura pânã la urechi
unul de altul

ºi suntem slabi slabi
atât de slabi
ºi ne pierdem
aurelia
oasele ni se subþiazã
sub piele
ºi se transformã
în linii albastre

ne paºtem de sub unghii
omãtul
ne adunãm unul
în altul pe furiº
mie îmi urlã cumplit
în sânge
câinii nãprasnici ai morþii
tu îþi râzi plânsul tãu trist
ºi în ochi îþi creºte
o cruce din lacrimi

copite de rouã
ne picurã în vis
pe caldarâmul de sticlã
albit al nopþii
dar vine vara ºi vine ºi toamna
ºi iarna pe furiº

- sunt câmpul belit de zare ºi miriºti

În cerc
îmi desfrunzeºte fruntea în aºteptare a verde
încrâncenat se scurge ochiul în zare
a uitare a tristeþe ºi iar a uitare
oglindeºte-te în mine îþi zic
ºi uite cum a înflorit veºnicia
ºi cum focul se stinge
în lumânarea fãrã de sfârºit
cad îngerii unul câte unul
cu rana de cer desprinsã din umãr
ºi suflã a moarte în lujeri de crini

trãiesc numai în mine
în interior dincolo de vãmi
unde tot creºte lumina
mare cât o cruce
ºi unde gândul repetã urma
sãrutului pe piatrã
ºi pãmântul se lumineazã mirat
deodatã a moarte
ºi umbra ta creºte înaltã înaltã
ºi atâta þãrânã am strâns pe piept
de urcã iarba în somnul nopþii
pânã la cer

- la noapte am sã ies la cules de cioburi în poartã
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Când tinereþea se
întâlneºte cu Poezia… învie
Balaurul cu multe capete al

Singurãtãþii
Carmen Tãnase - Comprimate de timp,

Ed.Eikon, 2015

Când tinereþea, nu neapãrat literarã, se întâlneºte
cu Poezia, deseori se nasc… cãrþi-copii! Sau se lasã
cu câte o boalã, „sprijinitã pe realitatea mea de om/
mereu fãrã imunitate la poezie” ( p.21, toate citatele
sunt din cartea lui Carmen Tãnase!)…

Cãrþile-copil cresc repede, pot fi repede cãrþi-
adolescente, alte mãºti pentru jurnale mai mult sau
mai puþin intime: „stau pe pat ºi nu mã gândesc la
nimic/ decojesc tavanul cu privirea” (p.17); sau: „încã
învãþ sã scriu din viaþa mea/ fãrã prea multe pretenþii/
subþire/ cu un singur drum”…

Ca întotdeauna, candoarea este vulnerabilã,
„realiºtii” vor fi gata sã vâneze poetul ieºit la plimbare
cu Poezia, însoþiþi de umbrele visului, când „realistul”
din poet se trezeºte ºi el, rezultã ceva „peste
înþelesuri” (titlu de poem, p.8): „o altã zi în care aº
rãsuci beregata realitãþii/ fãrã nicio remuºcare/ îmi
ating pãrul ºi dibui o senzaþie/ un soi de leºin treaz/ o
lipotimie de singurãtate/ irascibila coardã se întinde/
se rãsuceºte/ fiecare strop de apã care mã atinge/ e
o întrebare/ rãspunsurile devin fluide/ sã limpezeascã
adevãrul/ închid ochii mã sprijin de umbra ta/ visul
devine atât de real/ în timp ce viaþa/ fabuleazã calmã.”

Textele sunt ºi o fugã de „mizeria ezitãrilor”, „reflexe
de adaptare” (p.7), prinzând în cuvinte de chihlimbar
tãceri, distanþe, despãrþiri, întoarceri (moderate), auto-
referinþe (cã de aceea este lirism!) ºi aluzii culturale
(Kafka, Shakespeare º.a.m.d.), Carmen Tãnase
chemând parcã „un regizor” pentru reînvierea unei lumi
„în care amândoi decapitam singurãtatea” (p.10), un
alt fel de balaur, cu o paginã mai înainte recunoscându-
se, totuºi: „orice încercare de a ieºi din singurãtate/ a
eºuat lamentabil”…

Deºi ºtie (din „nimic deosebit”, p.13; „ard cuvintele
pânã la metaforã”), relaþia poetã-cuvinte este printre
cele mai interesante, dar ºi, deocamdatã, complicate.
Iatã ce rezultã dintr-un poem trist (p.19): „probabil n-
am sã mai scriu/ rândurile mele sunt tot mai palide/
au respiraþia sugrumatã/ pierdutã prin inciziile literelor/
s-a dezlipit pulsul inimii/ scâncind printre suspine/
amintirile/ culorile/ cele mai frumoase nimicuri ale
mele/ ung metaforele sã se vindece/ degeaba mã aratã
cu degetul/ le-am hrãnit – cuvinte crude/ la fiecare
masã”…

Transformarea cuvintelor în complici va continua,
probabil, ispita literaturii fiind prea dulce sau amarã,
depinde de cafeaua artisticã, dar fereascã sfântul de
vreun „verb linguºitor”, care cautã gâlceavã! Cam cum
se întâmplã pe la pagina 20, în „poemul de mâine”.ªi
fiindcã tot veni vorba de cafea, hop ºi ea, în „dacã
vezi nu desluºeºti nimic”: „cafeaua ºi porþia zilnicã
de melancolie/ mi-a pãstrat-o destinul/ repede trec
dincolo/ timpul se cerne ºi mã întreb/ cum aº putea
anula/ intenþia tâmpã a felului/ în care se succed
zilele”…

Rãtãcirea prin sine („ din când în când rãtãcesc prin
mine/ nu mã gãsesc mereu acasã” – p.26) face bine
la poezie, neînþelegerile ºi mai bine (ºtim de la Blaga!):
„ nu pot înþelege/ de la un timp/ setea de viaþã/ de ce
nu vrea/ sã-mimai þinã de urât”, cãderea întru filozofie,
uneori, este beneficã, când se propune discuþia
despre cât de periculoase pot fi aparenþele, chiar dacã
nu se ajunge la o epopee saramagoianã despre orbire
(p.27).

ªi chiar dacã i se înapoiazã „vizibilul”, pentru poezie
parcã tot mai bunã rãmâne lumea celor nevãzute, ca
ºi necuvintele în care, oarecum paradoxal, ispita
nichitãstãnescianã lipseºte!

Dar nu ºi o antologicã decapitare de îngeri sau de
„i”-uri (bunã mai este ºi ambiguitatea!) din „lost”, care
ne reaminteºte cã orice poem bun este un labirint!

Lovindu-te de „muchiile lucrurilor” (pe la pagina 30),

constaþi, totuºi, o lipsã a unei religiozitãþi asumate
(nu cã aº cãuta sacrul din orice manifestare liricã ºi
undeva, dacã te strãduieºti, auzi „cum cântã îngerii
la harpã” iar unul chiar strãnutã aducând altã viaþã!),
mai ales când poeta scrie despre absenþe („niciodatã
nu sunt singurã”), o anumitã violenþã se poate silabisi
(  „cuv inte le/  încep sã te în junghie º i  sã te
înspãimânte”), dar sufletul se poate îmblânzi ( „nu se
mai supãrã/ nu se mai trage deoparte”), se poate ridica
deasupra, chiar ºi „40 cm deasupra adevãrului” (iatã
un poem favorit!): „cu pumnii strânºi/ ghemuiþi adânc
în buzunarele paltonului/ pornesc pe un drum ce duce/
mult mult mai departe/ nici un suflet strãin nu se
rãtãceºte pe-aici/ doar o presimþire se lipeºte de mine/
se strecoarã sub piele// mi-ai bãnuit tãcerea dupã cât
de pustii/ am strãzile memoriei/ tãcerea mea plinã de
golfuri/ în care stai ancorat toatã noaptea/ va sã zicã
moartea mea de plastic/ îmi astupã locul de unde sorb
puterea/ 40 de cm deasupra adevãrului/ ºi-nvãþ ceva
din firescul cu care cade ploaia.”

Da, iatã, poate cã un poem adevãrat chiar are 21 de
grame ºi poate chiar stã cam 40 de cm deasupra
adevãrului, contemplând sau nu ºi poate cã aºa ar
trebui sã o aºteptãm din nou pe poeta Carmen Tãnase,
care a vãzut cum soarta îºi linge copiii („în joacã sau
în bãtaie de joc”), care a aflat cã sentimentele nu se
potcovesc, cã „moartea… se lipeºte ca guma de
mestecat/ de dâra strãvezie a vieþii”, dar, atenþie, a
bãtut ºi cuie în soartã…

Da, totul poate fi luat de la început, chiar ºi poezia,
îmblânzind însã ºi luciditatea… cronicã! Exilând
melancoli i le prea sãrate „pe insula cu cel mai
complicat nume din suflet” ºi renunþând la culorile
pentru vopsit întâmplãri (p.63). Iar din „dimineþi pe care/
nu-mi amintesc sã le fi trãit vreodatã” se vor naºte
nunþi noi de cuvinte pentru ceea ce „mulþi îi spun
inimã”, se va jongla cu mitul relativitãþii: „la developarea
acestor rânduri/ timpul se îndoaie ºi trece peste/ încât
ajunge sã te întorci puþin/ ºi atingi umãrul cuiva” (p.61).

Pentru cã, nu-i aºa, ºi relativitatea este relativã, deºi
„nicio logicã nu are braþele atât de lungi/încât sã mai
poatã schimba întâmplãrile”… dar poate tocmai de
aceea picioarele lungi ale poeziei lasã atâtea ºi atâtea
urme pentru a aminti cã sufletele nu au picioare!

Din cuvintele-întâmplãri care ronþãie dragostea
(p.53) se vor face pilule pentru „paloarea scrisului” care
o înspãimânta, poate ºi auto-critic, pe Carmen Tãnase!
Dar kilometrii întregi de tãcere brodaþi de oftaturile
poetei rãmân în memorie, umbrind ºi luminând un
debut care consfinþeºte „cât de subþire este peretele
dintre/ viaþã ºi moarte” (p.49) ºi care spune cã „nu
vorbele-mi erau atât de importante/ cât cusãtura lor!”
ªi cã „prin cãptuºealã se ascunde adevãrul”. ªi cã
vom avea de-a face cu o poetã de care vom mai auzi,
dacã va trece cu bine peste aceastã primã despãrþire
de poezie!

Dupã cum se încheie un „poem cu mâin i le
încruciºate/ în faþa sorþii”: „acest poem/ în care numai
eu/ port rãspunderea disperãrii”. Nu ºtiu de ce, iniþial,
am citit în loc de „disperãrii” „despãrþirii”!

Porþile raiului care se aud din când în când trântindu-
se (p.45) poate chiar se deschid pentru „poeme de
alungat singurãtatea” deoarece nu ºtiu de ce, acum,
o voce îmi ºopteºte cã fiecare este cu paradisul lui în
cea mai mare singurãtate, paradis ºubred proptit în
cuvinte, asaltat de „apele confuziei” (titlu de poem de
la pagina 46) care dacã te iau te vor duce cãtre singurul
psalm al cãrþii, numit atât de ºtiinþific „între cauzã ºi
efect”, poem care te face sã simþi, dupã cum începe,
prin scrâºnet de muºcãturã, povara pãcatului
strãmoºesc, întrupat prin încãlcarea cuvântului:

„dimineaþa numai muºcãtura zilei mã trezeºte
tresar la gândul cã viaþa mea s-a strepezit
veninul îºi face poftele cu gândurile mele
privirea/ mâinile/ picioarele dein inerte
Doamne
nu mai pot împinge aerul atât de uzat!
(…)
Învaþã-mã Tu cum sã mã feresc acum
de greul cuvintelor.”
Grea ºi frumoasã misiune pentru Carmen Tãnase ºi

toþi tinerii poeþi!
Adi George Secarã

Diana Dobriþa BÎLEA

fiicei mele
mai întâi
aºterne-i pãrul
lung
în altare
de la capãtul unei singurãtãþi pânã la cealaltã zãpadã

a lumii

nu mã-ntreba de fleacuri precum fericirea
dezmiardã îndoielile de orice fel pentru ultima datã
copilã
apoi sãrutã mâna cãrþii
ºi stai în genunchi pe coji de nucã
pânã când literele vor sãri din pagini sã te ajute

dupã ce priveºti dimineaþa în ochi
primeneºte-i zâmbetul cu îngerii rãmaºi prin buzunarele

inimii
ai grijã de mâini sã nu fie goale
când plânge un copil de om de pasãre
sau un copil de floare
leacul pentru drumurile lungi ºi grele e sã nu calci
visele altora
culcate pe burtã în sfântul lãcaº al þãrânii

dintre oameni
unii chiar dragi îþi vor intra în suflet cu noroiul  strâns

pe tãlpile zilei
nu-i da afarã
nu-i opri sã stingã o candelã
ci
deschide larg fereastra unui acatist
ºi iubirea ta sã le spele picioarele

în ziua a ºaptea
dã fuga la scara crinului
sã vezi dacã poþi sã te odihneºti ºi tu
pe vreo treaptã

la poarta îngerilor

între mine ºi mine:
raiul se aºazã pe umãrul tãu
ºi-þi încolþeºte din verdele mirului
uneori aranjeazã cu un sãrut câteva pietre
sã curgã mierea ºi laptele
ºi sã sfinþeascã þipãtul zilei

între tine ºi tine:
eu spãl aripile întunericului cu roua de la poarta îngerilor
ºi le ºterg cu pletele zilei

între mine ºi tine:
tu vii
dar ajungi dupã ce trec Sfintele Daruri

hai sã ne mai naºtem  o datã
tu deschide cu un rãsãrit de acvilã turlele bisericii
sã dumnezeiascã þipãtul venirii împreunã pe lume
al braþelor noastre

Noapte Muzeelor, 2015
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”

Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim
(XII)

(continuare din numãrul trecut)

Din notesul cu foi maronii
*

Ultima lecþie        Logica        M Florian („Caiet 1944...
în anul 4 la Litere ºi filosofie...”, „Memorii...”, vol. 2, p.12
- n.n. A.B.)

*
Trãesc într-o absenþã constantã a oricãrui impuls vital.

Nici o þintã  Ziua de mâine e ºtearsã Nu antreneazã nici
un entuziasm, nici-o pornire. S‘ar crede cã gândesc, cã
mã frãmântã probleme. Dar este o absenþã totalã. Un gol
chinuitor. Stau prãbuºit în mine ca o casã veche nãruitã
plinã de bãlãrii. Nu prind nici un gând clar,  nimic nou ci
totul se reduce la un film incoerent de expresii ºi imagini.

*
  Calitãþi                                                Defecte
1. Fire sensibilã 1. Lipsã de simþ practic
2. Sociabilitate 2. Dezordonat
3. Idealism ºi devotament 3.  Egoism
4. Inteligenþã generalã 4. Lipsã de energie
5. Spirit critic 5. Lipsã de spirit religios
6. Aptitudini literare 6. Lipsã de aptitudini de educator
7. Exprimare corectã 7. Inconsecvenþã
8. Spontaneitate 8. Nestatornicie
9. Imaginaþie productivã 9. Lipsã de aptitudini comerciale
10. Scrupulos 10. Voinþã slabã

Fire sensibilã, emotiv, intuitiv având o inteligenþã
generalã de ordin  teoretic, înclinat spre latura
artificialitãþii, a preocupãrilor literare, fãrã a avea simþ
practic. Fiind lipsit de voinþã, de consecvenþã ºi
nestatornic în acelaºi timp activitatea se declanºeazã
spontan cu intermitenþe.

Tip egocentric, introvertit.
*

Sunt paºi târzii pe strãzile din cer
ªi noaptea se împacheteazã‘n case.
Oamenii citesc poveºti din epoca de fier
Privirile galbene vegheazã noaptea‘n oase.

Din caietul  1952 – 1953
*

23 Februarie 1953
Ora 10,40 seara  Un cer de martie, cu o transparenþã

paradisiacã. Cerul are ceva nou, constelaþiile strãlucesc
pur, într‘o regiune rarefiatã, umedã în care palpitã primãvara.
Senzaþie de liniºte, de liniºte extraordinarã ºi de împãcare
cu lucrurile, cu cosmosul. Acum, moartea nu mai are nici
un sens, ºi de aceea mi se pare indiferentã. Mi se pare
doar o comuniune cu claritatea asta nespusã, cu
transparenþa asta plinã de efluvii. Veneam încet pe strãzi,
mã uitam din când în când sus, la norii alburii diafani, la
vãzduhul umed, - era o undã proaspãtã în totul, ºi pentru
întâia oarã – nu ºtiu de când – sufletul mi-a vibrat curat,
descãtuºat, ca un pahar de cristal.

Din carnetul cu pãtrãþele
*

Oltul
Îl salut pe Bogza
El e Hãlmaºul
mare. Din
Bogza izvãreºte
Bogu = Olt.
Destinul unui
om legat de
un rîu
E profund,

blajin
pletos cu
sãlciile
aplecate
  Un rîu
liric
De cîte ori vãd
Oltul, mã gîndesc
la Bogza ºi
aºtept sã-l
vãd  trecînd pe
Bicicleta lui
Bunty, pedalînd
rar, pe mal -

Din caietul 1956-1957
*

1956 (scris ºi încercuit cu pastã albastrã – n.n. A.B.)
Tare mi-e teamã ca natura sã nu fie un prim obicei,

dupã cum obiceiul este o a doua naturã (Pascal)
*

Fr. Nietzsche Originea tragediei  II 15331
O mie una de nopþi
Mardrus  D.579
Hegel: Logica
Filosofia naturii C. 1654
Filosofia spiritului II 15956
Enciclopedia ºtiinþelor filosofice
Estetica C 2548
E. Poe  A. 7356
Apollinaire - Cubismul B 16061
Alcooluri B.12312
Doktor Faustus – B.9265
Procesul B. 5278
Chamisso Peter Shlemil A 3974
Esthetique comme  science de l’ expression et

linguistique générale (Benedetto Croce) Doc. C. 8346
*

(scris pe o jumãtate de paginã A4 – n.n. A.B.)
Groteschi – Loggia - Rafael
Femeia cu braþele þinînd globul... cu picioarele

transformate în lujeri de crini din care cresc într-o parte
ºi alta frunze lungi îndoite în pãrþi ca alte picioare
desfãcute – viziune sexualã. Un bãrbat varsã apã dintr-o
anforã peste glob. În stînga ºi în dreapta, douã capete de
femei cu pãrul lung legat cu o fundã fãcutã din douã tulpini
de crini...

1959 (scris cu pix cu pastã albastrã – n.n. A.B.)
(scris cu creionul - n.n. A.B.) Geworfenheit =
werfen = a arunca
starea de cãdere în
starea  de cãdere în lume
Geworfenheit =  starea de cãdere în lume
Neantul curge prin noi (Negoiþescu) (Ion Negoiþescu,

1921-1993, critic ºi istoric literar – n.n. A.B.)
M. Heidegger
Innigkeit = realitatea intimã a unei fiinþe care se face

deosebitã de alte fiinþe, dar care în acelaºi timp asigurã
comunitatea interioarã cu tot restul lumii.

(adãugat cu albastru - n.n. A.B.)
(GEWORFENHEIT) – ideea romanului – din 1956-57
(Cãderea în lume – 1987)
Geworfenheit
 (Aruncarea) Cãderea în lume
(Heidegger)

*
„La Chute d’Icare” de Breughel.
În faþã un plugar ce-ºi arã liniºtit ogorul, un pãstor

pãzindu-ºi oile, peisaj idilic, calm, iar undeva în fund,
marea cu o corabie, în spatele cãreia se vede doar un
picior ieºind din apã. Icar cãzînd în mare într-o indiferenþã
generalã -

*
Sticletele Carduelis elegans
broasca þestoasã de baltã Emys orbicularis

*
I Articolul: Conformismul în literaturã
Aluzie la Petru Dumitriu: cele douã categorii de  scriitori:

cei care pun preþ pe meºteºugul literar, cei pentru care
literatura este un instrument de cunoaºtere

II În literaturã se produce un proces de osificare –
deasupra actului spontan de creaþie, pururi mobil, se aºazã
ca un þesut mor t „literatura” - ponciful, ºablonul,
convenþionalismul, imitaþia, automatismul, locul comun,
falsitatea. Impresia de veridicitate pe care þi-o dã o paginã
din Marin Preda sau Petru Dumitriu, de sezisare a realitãþii
în toate articulaþiile ei...

*
Domnul y nu participã la banchetul  mondial al ideilor,

are gutã la intelect...
*

...avea un fel de a vorbi ºi de a tãcea cu enfazã...

(Giraudoux)
*

...ideile lui vibrau la diapazonul oficial...
*

rasa sumbrilor
stil sumbru, incisiv; fraza poncivã...
...o femeie neagrã, unsuroasã, mustãcioasã, cu nasul

lat ºi plin de coºuri...
...se scaldã cu toþii în balta cãldicicã a

conformismului”... stil crispat, tonitruent
(stil apoplectic R. Popescu)
H. - are ºira spinãrii suplã
stil claironant

*
(scris pe coperta 3 a caietului - n.n. A.B.)
Constantin Þoiu (scris de douã ori, unul sub altul;

cuvântul Þoiu  este acoperit cu  urme groase de minã de
creion - n.n. A.B.)

Hesiod II 14534
Herodot II 15128
Schiller
Estetica C. 3498
Giraudoux
Racine B. 25311
Giraudoux
L’ école des indifferents II 14950

Din caietul cu  supracoperta din vinilin maro piele
de ºarpe

*
„Une vie ne vant presque rien; mais rien ne vant une

vie.” (Malraux)
*

Note pentru volumul de nuvele
„Nimic nu mutileazã omul ca rãbdarea ºi supunerea din

cauza condiþiilor exterioare” (Gorki)
20 mai 1965 – Bucureºti

*
„Dificultatea de a fi”

*
- Trebue sã devenim profesioniºti – spunea I.N.
- Evident... (dar cum ?) trãim „în diletant”

*
Ideia cã nu trebue sã te mai joci, - timpul care preseazã.

C’ est toujours comme ça! Cum spunea Butor ? Scrisul e
un mijloc de „rester debont”

*
Kobal:
Isosterie
Egal în tot ca triunghi isoscel
A da ºi a lua – sã dai cît iei ºi invers. Teoria lui V.Iliescu

Alternativã la liberul arbitru.
*

Întîmplarea cu aerodromul dinArdeal. Piloþii romîni stau
în comun cu piloþii nemþi. Dupã 23 august, aceºtia pleacã
pe furiº ºi îi bombardeazã pe romîni – (Erau prieteni, jucau
pocker – nemþii s-au ridicat încet de la mese în seara
zilei de 23 august ºi au plecat spre nedumerirea romînilor.
Fuseserã anunþaþi. Romînii îi vãd pe platoul aerodrom.
îmbarcîndu-se. 42 de inºi în 7 avioane, claie peste
grãmadã, ciorchine, legaþi de aripi, de fuselaje... Uimirea
romînilor. Pe urmã bombele...

Mã întîlnesc cu Midowschi, camarad pilot. Aflu în cîteva
minute cã a fãcut 16 ani închis. Pilot de linie – Milano –
Paris – Bruxelles – acuzat de spionaj. Ne amintim seara
dinaintea lui 23 aug., cu piloþii germani, cînd ei au plecat
pe furiº. Ne amintim de asta într-o cîrciumã bînd bere.
Lulu, Ghiþã, Radu, Ady (Piloþi romîni) (Piloþi germani. Kurt)

*
Titluri
Coniac cu fluturi
Un sãrut pe (în) întuneric. Un drum pînã la o femeie. O

zi ca altele, dar pentru mine asta !
Cealaltã faþã a lunii.
Luna bate peste tot la fel.
          Generaþia celor de 40-41-42 de ani care se

înþelege mai bine cu tinerii care au azi 22-26 ani fiindcã
„se reia o filiaþie autenticã”. Ceilalþi, 29-35 de ani, au rupt,
falsificat rapor turile, în vir tutea unei demagogii –
(nesinceritatea).

         Tocmai aceºtia, din „mijloc”, sînt „dezamãgiþi”,
Bãieºu, Velea, Fãnuº, Titus, (fiindcã au fost victimele
jocului). Ceilalþi au o puritate – angajaþi de fapt mai serios,
pe planuri umane viabile în istoria literaturii noastre.

*
(scris pe coperta 3 – n.n. A.B.)
„Iar noi, a Turchiei floare
Într-o slavã stãtãtoare
Dãm cu sîc din Isarlîc !”
(Ion Barbu)

(urmare în numãrul viitor)
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Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)

     (urmare din numãrul trecut)

EL, COSTICÃ BALCAN

În Urziceni, pe strada Traian, a treia casã pe stânga
cum vii dinspre vechea Primãrie, unde astãzi se înalþã
mândrã casa lui Puiu Mãlãiescu, locuiau, în urmã cu 130
de ani, Gheorghe ºi Sofia Balcan. Veniþi, unul din cãtunul
Sãtuc de lângã Malu Roºu (Gheorghe) ºi celãlalt din
comuna Manasia, din neamul Simindreºtilor (Sofia), ei s-
au alãturat aici unor vechi familii asemenea, ca: Motrogan,
Moise Jarcã, Tulumbã, Ichim, Lambru, Zarafu, Trifu,
Þigãnilã, Babã ºi altele, creând pãtura de mijloc a târgului
într-un sfârºit de secol  XIX.

Cei doi ºi-au croit ºi rostuit cu propriile puteri o casã
din chirpici (pãmânt amestecat cu paie ºi turnat în formã
de cãrãmizi), casã care a supravieþuit cutremurelor ºi
inundaþiilor vreme de 120 de ani, pânã în anul 2005, când
cu mare greutate a putut fi demolatã.

Viaþa lui Gheorghe ºi Sofia nu se deosebea cu nimic de
a celor din jur, din lupta permanentã pentru existenþã
neeliberându-i decât drumurile de duminica la bisericã sau
rarele cununii ºi cumetrii la care participau, respectând
cu sfinþenie legãturile cu biserica, legãturile de rudenie ºi
legãturile de bunã vecinãtate.

În curtea lor mare plinã de magazii, coteþe ºi grajduri,
creºteau laolaltã gãini, raþe, gâºte, porci ºi viþei. În faþa
casei, pe o micã îngrãditurã, Sofia planta an de an garofiþe,
petunii ºi cãlþunaºi iar într-o odaie anume avea instalat
permanent un razboi de þesut, cãci þesea ºi vindea pânzã
de casã ºi stofã de lânã ”abba” sau ”siac”.

Sofia purta cãmaºã albã, din pânzã de casã, cu mâneci
treisferturi ºi fustã creaþã din pânzã þesutã ºi vopsitã de
ea, bleumarin sau albastru, peste care avea ºorþ colorat,
tot din pânzã.

Consideratã femeie solidã, când se miºca legãnat, în
fustele sale largi ºi lungi se pierdea tot cârdul de raþe ºi
gâºte pe drumul, de dimineaþa ºi seara, pânã la iazul din
spatele Bisericii  Volnei,  de se fãcea tot o larmã pe uliþã,
rãscolindu-se câinii ºi dându-se semnalul în vecini: “- Se
duce Sofia la iaz!” sau “- Se întoarce Sofia de la iaz !”

În casã aveau ºtergare la icoane ºi paturi din scânduri
cu saltele de paie. Tavanele erau din scânduri ºi pe jos
era pamânt lipit acoperit cu scoarþe. Scoarþe acopereau
ºi paturile ºi unii pereþi ai casei. Totul era þesut ºi lucrat de
mâna Sofiei.

În ceeace îl priveºte pe Gheorghe, acesta era poºtaº
ºi, în timpul liber, pe lângã obiºnuitul grãdinãrit practica
ºi mãcelãria, tãind ºi tranºând animale la rude, prieteni ºi
cunoºtinþe.

Pe atunci întreaga corespondenþã venea zilnic cu
poºtalionul de la Bucureºti, poºtalion ce se oprea la
intersecþia Ploieºti-Buzãu, unde era un punct de lucru,
numit Ceair, cu magazii de încãrcare-descãrcare ºi grajduri
pentru caii de schimb , de unde coletele poºtale ºi plicurile
erau luate ºi distribuite de poºtaºii locali. Funcþia aceasta
i-a dat lui Gheorghe o anumitã cunoaºtere ºi deschidere
spre viaþã, pe care a transmis-o apoi copiilor, întâlnind-o
mai mult la trei dintre ei: Costicã Balcan, Tãvica Balcan
ºi Tanþa Balcan.

Gheorghe ºi Sofia au avut zece copii din care patru nu
au depãºit vârsta prunciei iar ºase au trãit devenind
centenar (Dumitru Balcan), nonagenarã (Tãvica Balcan)
sau octogenari ( Costicã Balcan ºi Tanþa Balcan).

Rãmas astfel cu patru bãieþi ºi doua fete, Gheorghe ºi-
a îndrumat bãieþii spre negustorie, dintre ei remarcându-
se apoi, ca o personalitate aparte, Costicã Balcan.

Costicã Balcan a învãþat meseria de mãcelar de la tatãl
sãu ºi dupã satisfacerea stagiului militar, în anul 1916
este luat în armatã la serviciul de Manutanþã al Infanteriei
din Primul Rãzboi Mondial. Ajungând cu frontul în
Dobrogea, în zona comunei Biulbiul Mare (azi Ciocârlia
de Sus), în urma unei operaþiuni de achiziþionare de hranã

pentru armatã de la populaþie, o cunoaºte pe Ileana
Mangiurea, fiica cea mare a vãduvei Maria Mangiurea. Între
cei doi se leagã o idilã cãreia însã i se opune rãspicat Maria.

    Maria Mangiurea stãpânea mari suprafeþe de pãmânt
în zonã cãci soþul sãu, Dumitru Mangiurea (mort la numai
42 de ani) fusese Notar, om cu carte  în acele vremuri, ºi
ºtiuse sã agoniseascã o considerabilã avere,
neprecupeþind  niciun efort, împletind puterea minþii cu
puterea braþelor sale, creându-ºi, pânã în zilele noastre,
un binemeritat renume de ”Boierul Mangiurea ce muncea
cot la cot cu argaþii “ sau “ Notarul – argat “. Despre el ºi
urmaºii lui se mai vorbeºte ºi acum în zonã, hãrnicia ºi
omenia lor fiind de-a dreptul proverbiale.

Refuzul Mariei Mangiurea de a-i cãsãtori, motivat de
faptul cã Ileana îi era spijin ºi mâna dreaptã în gospodãria
ce numãra ºapte copii (ºase fete ºi un bãiat), orfani de
tatã, l-au determinat pe Costicã sã o fure pe Ileana în
anul 1918, aceasta însoþindu-l pe frontul aflat de acum în
retragere, pânã la Urziceni.

Pusã în faþa faptului împlinit, Maria Mangiurea, dupã
aproape un an, vine la Urziceni ºi se învoieºte sã-i dea
Ilenei partea ei de zestre, constând în pãmânt ºi o
considerabilã sumã de bani obþinuþi din vânzarea de lânã.
Cu aceasta ºi cu un ajutor primit ºi de la tatal sau,
Gheorghe Balcan, Costicã închiriazã o casã ºi-ºi deschide
mai întâi mãcelãrie ºi o micã cârciumã.

Casa este situatã la intersecþia strãzilor Panduri cu
Regele Ferdinad, vizavi de Biserica Sfânta Treime, ea
aparþinând mai întâi lui Ghiþã Casierul, apoi învãþãtorilor
Gogu ºi Geta Tãnãsescu iar în prezent adãposteºte
cârciuma ”La Smochinã”. În aceastã casã s-au nãscut
cei patru copii ai lui Costicã Balcan: Florica , Haralambie
(Licã), Gheorghe (Gigi) ºi Ecaterina (Zizi).

Aici începe  Costicã Balcan negustoria, transformând
impedimentul de a nu avea un vad bun, în imediata
vecinãtate a bisericii, în reversul sãu, încingând grãtarele
cu mici ºi bere pânã aproape de poarta bisericii, astfel cã
nu puþini erau aceia care, în drum spre bisericã, la slujba
de duminicã sau alte sãrbãtori creºtine, sã nu uite de
cele sfinte rãmânând sã-ºi facã semnul crucii ºi sã-ºi
miluiascã morþii, în faþa îmbietoarelor grãtare cu cãrnuri
încinse ºi a halbelor cu bere rece!

Revoltatã de scãderea numãrului enoriaºilor, Biserica,
în persoana pãrintelui Gheorghe,  ia atitudine, ameninþând
cã orice cale ademenitoare de a întoarce faþa oamenilor
de la cele creºtine este lucrarea diavolului !

Costicã Balcan nu neagã, adãugând:
- Pãrinte, sã-mi fie iertate pãcatele, dar vãd cã biserica

are ºi ea nevoie de ajutor ! Gardul pe partea stângã dã sã
cadã, la fel ºi scãrile, ca sã nu mai zicem cã fereastra
dinspre altar nu are vitraliu!

Pãrintele Gheorghe, clãtinând  din cap a neputinþã, îºi
ridicã ochii ºi mâinile spre cer. Costicã profitã de moment,
continuând:

- Pãrinte, consider cã-i creºtineºte ca din banii câºtigaþi
sã fac ºi o donaþie la bisericã ,dar…

- Dar ce ? se precipitã Pãrintele Gheorghe.
- Ca membru în Consiliul Parohial aº putea ajuta ºi mai

mult biserica!
Astfel Costicã Balcan ajunse consilier bisericesc ºi

pacea se aºternu.
Costicã Balcan nu a renunþat niciodatã la funcþia de

consilier bisericesc, a fãcut numeroase donaþii bisericii,
dezvoltând o frumoasã relaþie de prietenie cu pãrintele
Gheorghe. Acesta, de câte ori îi trecea pragul la sãrbãtorile
creºtine cu crucea ºi busuiocul, îi zicea: ”-Costicã, taicã,
rogu-te, pânã ajung eu cu închinãciunea la capãtul celãlalt
al strãzii, pune sã-mi facã niscai ochiuri  în apã cu ceapã
prãjitã ºi mai adu ºi tu niºte vin la Sfânta Bisericã cã nu
mai am ce sfinþi !”

Din negoþ ºi mãcelãrie precum ºi din vânzarea
pãmântului de zestre al soþiei, Costicã Balcan îºi ridicã
în anul 1933, dupã proiectul unui architect italian,  cel
mai frumos restaurant cu mãcelãrie anexatã ºi cramã la
subsol, continuând pe latura nordicã cu o casã ºi o grãdinã
la fel de frumoase.

Ca semn al bãrbãþiei, pe acoperiºul casei avea un cocoº
de ceramicã iar pe turla balconaºului de la intrare se înãlþa
un paratrãsnet.

Restaurantul era dotat cu instalaþie de ventilarea aerului
ºi cu sonerii la fiecare masã, iar ospãtarii aveau þinutã
obligatorie, purtând la cãmaºa albã fie papion negru fie
cravatã neagrã.

    Mai apoi are inspirata idee a înãlþãrii unei terase în

arcade la care ajungeai urcând treptele din lateral. Terasa,
cu ghivece de muºcate agãþate la arcade, avea deschidere
ºi spre grãdina negustorului, de unde îþi zâmbea un pitic
de ceramicã, ºi spre stadã. Seara, oamenii se adunau pe
trotuar, privind ca la teatru cocheta terasã luminatã,
perechile ce se zãreau dansând, printe ramurile unor peri
înalþi ºi zvelþi, pe o muzicã vãluritã de tangouri ce curgea
lin din arcuºul inegalabilului lãutar Gheorghe Lupu sau al
fraþilor Olmazu. Lãutarii nu pãrãseau Terasa pânã în zorii
zilei, cântând la ureche boierilor care, într-un final, se
aºezau la mesele de joc încingând un pokeraº pe care-l
udau din belºug  cu vin de buturugã.

La sfârºit de mai era suficient sã vezi chiar ºi numai o
data  Terasa ca imaginea ei sã rãmânã de neºters.

Tot atunci se comentau ºi ultimele zvonuri ale tâgului,
adevãrate legende:

- Ce-l mai plânge Geta Spiridon pe bietul sãu bãrbat,
Jipa Ionescu! Zice cã el n-ar fi murit de n-ar fi divulgat ea
la Comandamentul Unitãþii de Aviaþie relaþia acestuia cu
sora ei, Cameluþa Spiridon !

- Basme domnule, rãspunde altul, vorbe de femeie ! Ce
crezi cã trimiterea unui pilot în luptã se face pe motive de
amantlîc ?! Hai sa fim seriosi !

Alteori se vorbea de adevãrate sinucideri:
- Domnilor, e tamjã mare, Miþi Dumitrescu s-a sinucis

pentru cã ai ei n-o lãsau sã se mãrite cu ªerban
Mihãilescu!

- Basme domnule, vorbe de femeie ! A fãcut septicemie
dupã operaþia de apendicitã !

Dupã un timp, aceleaºi voci se fãceau auzite :
- Dar de asta ce mai spuneþi ?! Jan Spiridon s-a împuºcat

tot din dragoste nefericitã !
- Basme domnule, vorbe de femeie! N-a iubit pe nimeni!

S-a descãrcat singur pistolul în timp ce-l curãþa!
- Dar de Aurica Dumitrescu, care a fugit cu Nicu

Iordache, ce mai zici?!
Vocea scepticã rãsuna:
- Basme domnule, vorbe de femeie ! Cum, tu fatã tânãrã

ºi frumoasã, sã fugi cu un bãrbat însurat ºi cu copil, mai
bãtrân cu 20 de ani ?! Lãsãm cã e urât ca dracu ºi alcoolic
! Nu cred ! Nu se poate !

- Parol ! Nu sunt vorbe goale ! Tot târgul vuieºte !
- Eu ºtiu cã vuieºte târgul  cã a fugit mireasa cu fostul

sãu iubit, chiar în noaptea nunþii !
- Cine dom‘le ?! Vorbeºte clar ! Care mireasã ?
    - Zizi Carpen, dom‘le, fata avocatului Carpen, l-a lãsat

pe veterinarul Ionel Constantinescu dupã numai 48 de
ore, cât a durat  de la cununia civilã pînã în noaptea nunþii...

În “Memorii din când în când”, cunoscutul scriitor
Constantin Þoiu îºi aminteºte de partidele de poker de la
Terasã ºi de figura lui Puiu Rãdulescu, filantropul ”ce plãtea
lãutarii cu saci de grâu, pe foametea ce se lãsa…”

Acelaºi Puiu Rãdulescu, mai târziu, ajuns în pragul
sãrãciei, încearcã sã supravieþuiascã vânzând scrisorile
de dragoste ale marelui filozof ºi poet Lucian Blaga
dedicate sorei sale decedate, Coca Rãdulescu.

Cât era ziua de lungã, restaurantul nu ducea lipsã de
muºterii, cãci, atraºi de bogatele  meniuri prezentate, aici
îºi fãceau abonament nefamiliºti, lucrãtori de la Drumuri,
lucrãtori de la Poºtã, navetiºti, ingineri, avocaþi.

Printre personalitãþile de marcã ale târgului ce treceau
aproape zilnic pragul restaurantului se numãrau: foºtii
primari Gogu Mihãilescu ºi Paul Teodoru, Costicã Negrea,
negustor de cherestea, Nicu Iordache, fiul veteranului
Iordache, patronul depozitului de bere de la Pompierii Vechi
ºi tatãl revoluþonarului Claudiu Iordache din Timiºoara
zilelor lui decembrie ‘89, Gogu Constantinescu, negustor,
Vasile Goºman, negustor, Costicã Mihãilescu, negustor
de cherestea ºi atâþia alþii .

În zilele de sãbãtoare îºi fãceau apariþia ºi doamne
elegant îmbrãcate, dupã moda vremii, dintre ele
remarcându-se Tãvica Balcan, sora mai micã a lui Costicã,
a cãrei frumuseþe monumentalã fãcea ca  lumea sã se
opreascã în loc sã o admire. A fost naºã a lui Octavian
Alexandrescu, tatãl doctorului Puiu Alexandrescu ce
activeazã azi la Spitalul Urziceni.

Toþi veneau atraºi în primul rând de bunãtãtile gastronomice
pregãtite sub directa îndrumare a soþiei patronului, Ileana
Balcan. Dupã o ofertã ce cuprindea de la ciorbã, tocanã,
fripturã la cuptor pânã la cãpãþâni de miel la cuptor, frigãrui de
”vrãbioare” cu dropie, ºniþele din viþel de lapte pesmuite, cârnaþi
uscaþi, creier pane, chiftele, pârjoale, babik, ghiudem ’i momiþe,
puþini erau aceia ce nu plecau lingându-ºi degetele la propriu.

(continuare în pag. 9)
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Lupta cu tentaiile nu lua însã sfârºit, pentru cã odatã ajunºi
afara , pe trotuarul împrejmuit vara de leandrii, îi aºteptau
grãtare încinse ce trimeteau îmbietoare mirosuri de antricoate,
fudulii, mititei fãcuþi cu supã de oase ori pastramã de berbecuþ
uscatã în vânt.

În casã, camerele erau separate numai de uºi în douã
canaturi sau stil glasvant care, adãugate unor ferestre mari în
arcadã ºi unui ambient minuþios, bine gândit ºi garnisit,
dãdeau aripi unor vise pline de mister de parcã ai fii pãºit
într-un muzeu… Pe pereþi, tablouri mari de familie, în cele
mai întunecate unghere, mici glastre  cu flori, în canaturile
uºilor deasemeni coºuleþe cu flori proaspete, draperii grele ºi
icoane de argint, totul, dar totul în deplinã ordine, purtând
marca Ilenei Balcan.

Tot ea, Ileana Balcan, la bucãtãrie dãdea cele mai
pertinente comenzi, de la prepararea fazanilor, dropiilor,
prepeliþelor, potârnichilor pânã la un simplu ou fiert, care nu
trebuia sã depãºeascã un anumit grad de firbere sau pânã
la simpli cartofi prãjiþi, care nu puteau fii decât rondele prãjite
strat cu strat.

Priceperea ºi simþul esteticului o însoþeau ºi în alegerea
vestimentaþiei, întreaga sa þinutã inspirându-þi prestanþã ºi
autoritate. Purta pãrul lung prins într-un coc la spate nici prea
sus ºi nici prea jos ci exact unde i se potrivea, avea rochii
drepte potrivit de lungi, garnisite cu pliuri ori nasturi ornamentali
ºi întotdeauna încãlþãmintea era  cu toc, neaccepând, oricât
ar fi fost de obositã, sã încalþe “papuci lipãindu-i la spate ºi
azvârliþi pe la toate pragurile” -  cum îi plãcea sã spunã.

Regulile de etichetã în familie erau deasemeni stricte ºi de
netãgãduit, astfel cã se respecta ora prânzului, prânzul se
lua numai în sufragerie, nu aveai voie sã pui coatele pe masã,
nu aveai voie sã vorbeºti, sã sorbi sau sã plescãi, nu aveai
voie sã mãnânci totul din farfurie, nu aveai voie sã loveºti
tacâmul de farfurie, nu aveai voie sã înmoi furculiþa în sare,
nu aveai voie sã atingi nimic cu degetele, cu excepþia pâinii
ºi chiar ºi pepenele trebuia mâncat cu furculiþa ºi cuþitul. Peste
ani, nepoþii  negustorului, sufocaþi de regulile  marca Balcan,
se vor retrage pe rând, invocând subite dureri de burtã !

Negustor de seamã, viceprimar al Urziceniului ºi în perioada
interbelicã ºi în perioada rãzboiului, preºedinte al Societãþii
de vânãtoare ”Vulpea”, Costicã Balcan reuºeºte sã impunã
in jurul sãu o conduitã aparte, dirijându-ºi cu mândrie ºi
autoritate avutul.

Declinul postbelic general începe pentru Costicã Balcan
odatã cu decesul fiicei sale, Florica Balcan, cãsãtoritã
Tomescu, al cãrui tragic destin face sã moarã la numai 22 de
ani, în urma bombardamentelor din 1944, când ºi Maternitatea
din Ploieºti, unde se afla internatã spre a naºte, a fost
transformatã  într-un munte de moloz rãu mirositor, din care
au reuºit, cu greu, sã recupereze, dupã îndelungi sãpãturi,
numai mâna cu semn de recunoaºtere, verigheta…

O sãptãmânã a sãpat în moloz Costicã împreunã cu fiul
sãu mijlociu, Gigi.

În ºocul cumplit ce se produsese, el nu putea sã se
desprindã de imaginea frumoasei sale fiice stând în uºa
prãvãliei ºi învârtindu-ºi pãrul în jurul degetelor pentru ca apoi,
dându-i drumul, acesta sã se rãsfire în inele, pe gât, pe umeri,
pe spate, pãrând a fi o zeitate…

Fiului sãu, Gigi, de 18 ani, puterea de a sãpa în acele zile,
cãutându-ºi sora, i-o dãdea amintirea ei, în urmã cu numai
douã luni, zicându-i: ”- Gigi, sã stai, sã pleci cu trenul de
searã, cã vreau sã mã duc în Halã sã iau creier sã þi-l fac
pane, cum îþi place ! Dar, te rog sã nu-mi mai umbli iar prin
geantã, sã-mi iei toþi banii, mai bine spune-mi ºi-þi dau eu
câþi vrei !”

Plîngeau ºi sãpau !
Mâna ei a fost adusã la Urziceni ºi se aflã în cavoul familiei

pe aleea principalã a Cimitirului Vechi.
Din ziua morþii fiicei sale ºi pânã la moartea sa, Ileana

Balcan a purtat numai straie cernite, acceptând sã-ºi
pãrãseascã curtea doar pentru a merge la Cimitir…

Decesul fiicei  iubite duce  la instalarea unei depresii ce-l
face incompatibil pe Costicã Balcan cu negustoria, iar apariþia

Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)

     (urmare din pag. 8)

unei boli de ulcer îl leagã de Spital mai multe luni. Operat de
marele chirurg Gerota, se reface cu greu,  continuând apoi
sã munceascã pânã când Naþionalizarea lui ‘48 rupe
aproape totul.

În ianuarie 1950, considerat chiabur, este luat la Canal,
unde participã la lucrãri de curãþare a canalelor mai mici din
zona Olteniþa-Poarta Albã, lucrãri pregãtitoare pentru mai
marele obiectiv, Canalul Dunãre- Marea Neagrã.

Munceau zi luminã, stând pânã la genunchi într-o apã
mocirloasã, plinã de ºerpi, tãind trestii, sãpând ºi cãrând cu
site mari noroiul. Seara erau duºi în niºte cazarme ca de
puºcãrie, adevãrate lagãre… A fost þinut acolo un an, fiind
trimis acasã în iarna anului 1950, fãrã niciun ban, albit ºi
slãbit pânã la a nu-l  mai recunoaºte…

Perioada cât a stat acolo i s-a pãrut asemeni iadului, a unei
osânde greu de îndurat, astfel cã întors acasã a început sã
preþuiascã totul, nemaiatingându-l niciun rãu, nemaiavând
niciun resentiment faþã de nimeni, începând sã-ºi iubeascã
pânã ºi duºmanii, cãci fusese în fundul pãmântului ºi din
trupul lui muºcaserã ºerpii ºi ºobolanii… iar acuma ieºise la
suprafaþã !...  “O tempora! O mores!”

Fire muncitoare ºi descurcãreaþã, cãlit în lupta pentru
supravieþuire, Costicã Balcan se înscrie în C.A.P, acceptând
sã fie când paznic la grãdina de zarzavat, când vânzãtor,
când muncitor la atelierul de tâmplãrie, fãrã a-ºi pierde nimic
din distincþie ºi rang,  considerând ºi susþinând cã nobleþea
stã în muncã ºi cã în viaþã trebuie sã ºtii sã faci de toate.

El, Costicã Balcan, a ºtiut, într-adevãr, sã facã de toate,
cãci a fost ºi mãcelar ºi negustor ºi cârciumar ºi grãdinar ºi
tâmplar ºi bucãtar ºi pãlmaº.

Munca, elitismul ºi spiritul descurcãreþ s-au transmis din
tatã în fiu, de la Gheorghe Balcan la Costicã Balcan ºi mai
departe la fii acestuia: Haralambie (Licã)  Balcan, medic ºi
Gheorghe (Gigi) Balcan, mãcelar; atât medicul, Licã, cât ºi
mãcelarul, Gigi, au strãlucit în meseria lor reuºind sã-ºi
croiascã un bun drum în viaþã.

Licã Balcan, aflându-se singur în faþa prigoanei comuniste
din anii ‘46-‘48, neputând sã-ºi termine studiile la Facultatea
de Medicinã din Bucureºti, decide sã facã o vremelnicã adopþie
ºi sã-ºi piardã urma, terminând ultimii doi ani de studiu la
Facultatea de Medicinã din Târgu- Mureº.

Nici pentru Gigi Balcan lupta nu a  fost uºoarã, cãci dupã trei
ani de armatã fãcuþi la minele de la Lupeni, la eliberare, pe
nãprasnica iarnã a anului 1953, era în situaþia de a fi familist cu
doi copii ºi fãrã nicio sursã de venit. Toate încercãrile sale de a
se angaja se loveau, ca de un zid, de originea sa
chiabureascã… A acceptat atunci sã fie hamal în garã ºi apoi
sã jupoaie porci într-un grajd la I.A.S. Andrãºeºti, pânã când
unghiile i s-au desprins de degete !...  “O tempora ! O mores !”

Dar cum uleiul iese întotdeauna la suprafaþã,  tot astfel ºi
Gigi Balcan, cãci a reuºit sã facã din meseria pe care o
cunoºtea o adevãratã artã, preparatele sale ajungând de
notorietate, astfel cã þãranii din zonã, când se apropiau de
grãtarele de mici, întrebau: ”- Sunt fãcuþi de Balcan ?”

Pierzând o fiicã, pe Florica, Costicã ºi Ileana Balcan îºi
concentreazã toatã dragostea pe fiica cea micã, Zizi,
cãsãtoritã Dane. Iubitoare de pãrinþi ºi neam, Zizi este o
excelentã purtãtoare a memoriei înaintaºilor pe care îi iubeºte
ºi îi respectã pânã la idolatrizare, þinându-i vii  în sufletul sãu
ºi raportându-se în permanenþã la ei. Dar cum în orice poveste
este nevoie de doi, iatã cã bãtrâneþea ne-a apropiat, noi douã
formând acum un cuplu, dânsa  pentru a povesti iar eu  pentru
a scrie. Cui ar fi povestit  de n-aº fii fost eu ºi ce aº fii scris de
n-ar fi fost dânsa ?!...

ªtafeta a fost predatã apoi cu speranþã cãtre fiul lui
Gheorghe, Costel Balcan, purtãtor al numelui bunicului ºi nu
numai, cãci, la rândul sãu, a ºtiut sã fie ºi agricultor ºi
crescãtor de animale ºi procuror ºi senator ºi primar ºi avocat.

În zilele fierbinþi ale acelui sfârºit de decembrie‘89, în
adunarea  generalã  care avea ca scop alegerea democraticã
a noului primar, spiritele se încinsesãrã ºi discuþiile pãreau a
fi nesfârºite. Atunci, din mulþime, se auzi un glas care a
pronunþat un singur cuvânt, Balcan. Era vocea puternicã a
notarului Dan Laurenþiu. Ca o recunoaºtere a numelui, în
unanimitate ºi ovaþionat în lipsã, a fost ales, pe loc, ca primar
al oraºului, Costel Balcan. O comisie constitutã în acea noapte
s-a deplasat la domiciliul alesului, gãsindu-l printre oile sale
cu un miel abia fãtat în mânã. Era de bun augur pentru zorii
ce începuserã a se ivi! A fost cu adevãrat un vot democratic
ºi când este democraþie oamenii ºtiu sã-ºi aprecieze valorile!

El, Costel Balcan, ºtie… ºi poartã cu mândrie dar ºi cu
nostalgie emblema de ULTIMUL BALCAN.

Fotografia

Am un obicei pãcãtos. Îmi place sã fotografiez. În
plimbãrile mele zilnice, cu cãþelul sau singurã, ba mã cocoþ
peste câte un gard sã fotografiez vreo pisicã zburlitã, ba
mã ghemuiesc la pãmânt sã surprind cât mai de
aproape o tufã de flori. Sãptãmâna trecutã, pe
înserat dacã ne luãm dupã ora convenþionalã “de varã”,
dar încã devreme ºi pe luminã dacã ne orientãm dupã
Soare, mã strãduiam sã fotografiez, cu telefonul meu deloc
performant, un arbust cu flori roºii dintr-o curte.

În timp ce potriveam telefonul ca sã cuprind în imagine
cât mai multe flori, aud cã mã strigã cineva: “Doamna, nu
vreþi sã-mi faceþi ºi mie o fotografie cu fata mea?” “Ba
da!” am zis, un pic miratã de cerere. M-am dat doi-trei
paºi înapoi, am încadrat personajele cum m-am priceput
ºi-am apãsat. “Gata!” am zis. “Mulþumim! Sã vã dea
Dumnezeu sãnãtate!” mi-a zis femeia. “ªi þie la fel!” i-am
rãspuns ºi eu. “Sã-þi trãiascã fata!”. ªi ne-am despãrþit,
fiecare cu drumul ei.

Am plecat spre casã uºor amuzatã, nedumeritã ºi
încântatã de acest moment.

Poate ºtiþi scenele acelea din filme, în care câte o
pereche de tineri fericiþi ºi îndrãgostiþi, aflaþi în vacanþã,
roagã un necunoscut sã le facã o fotografie. Apoi, la finalul
filmului (fie el fericit sau nu) apare imaginea fotografiei,
înrãmatã ºi aºezatã pe un dulãpior. Sigur, toate au un
rost ºi se încheie rotund în filme. Nu ºi în cazul meu.
Femeia cu fetiþa, de condiþie modestã, sigur nu avea nici
telefon mobil, nici adresã de mail. Nici eu nu aveam vreun
aparat de fotografiat din acela care scoate instant poza
color. Din punctul meu de vedere, gestul rãmânea
nefinalizat, fãrã feed-back. Dar ea nu cred cã s-a gândit
la asta. Nici nu cred cã aºtepta de la mine vreo fotografie.

Privesc acum fotografia din memoria telefonului ºi simt
acelaºi lucru pe care l-am simþit ºi atunci, privind bucuria
sincerã, neprefãcutã ºi nesofisticatã din ochii acelei femei.
O bucurie pe care ar fi vrut sã o arate ºi celorlalþi, mândria
cã fetiþa pe care o þinea în braþe merita la fel de bine sã
fie fotografiatã, la concurenþã cu toate florile Primãverii.

Nu cred în revelaþii mistice ºi nici nu cred cã dacã mã
duc în Bucegi, la Sfinx, în nu ºtiu ce zi, la nu ºtiu ce orã,
o sã mã loveascã un fulger de energie pozitivã.

Dar cred cu tãrie cã Sufletele noastre pãstreazã, bine
ascunse, frumuseþi nebanuite, pe care le dezvãluim,
aparent întâmplãtor, dar de fapt când suntem pregãtiþi,
atunci când are loc o întâlnire. O întâlnire cu un om
frumos, cu un apus de soare sau cu un lan înflorit de
rapiþã, mai galben decât orice galben.

Din când în când, telefonul meu mã atenþioneazã cã
are memoria prea înghesuitã ºi trebuie sã mai ºterg din
mesajele ºi fotografiile stocate. Dar aceastã fotografie
am sã o mai pãstrez ceva vreme....ºi am sã mã întreb:
oare de câte ori am fost atât de fericitã încât sã-mi doresc
sã opresc timpul în loc ºi sã imortalizez momentul  într-
o fotografie?!  

Margareta
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Ionel Perlea este una dintre personalitãþile muzicale
legendare ale secolului XX, din pãcate prea puþin cunoscutã
în propria þarã, România. În Occident a fost folosit din plin
pentru promovarea muzicii clasice germane, austriece,
italiene, ruse, franceze, apoi abandonat în uitare, sãrbãtorit
în calendare o datã la 365 de zile ºi vândut prin milioane de
discuri, unde se aflã înregistratã, conservatã muzica lui Mozart,
Beethoven, Brahms, Brukner, Verdi, Belini, Donizetti, Pucini.

Destinul sãu a început într-un sat din judeþul Ialomiþa,
Ograda, unde s-a nãscut la 13 decembrie 1900, a continuat
în ºcolile ºi universitãþile muzicale germane, din Munchen,
Leipzig, pentru ca strãlucita carierã muzicalã sã ºi-o înceapã
devreme, în jurul vârstei de 21 de ani. A dirijat, inclusiv în
þarã, iar dupã 1945 numai în strãinãtate în sute ºi sute de
concerte ºi spectacole de teatru muzical, a împrimat serii de
opere cu marii cântãreþi ai epocii, Maria Callas, Renata Tebaldi,
Giulitta Simionatto, Boris Christoff, a suportat rigorile politicii,
internat prizonier, dupã al doilea Rãzboi Mondial, într-un lagãr
american, dar l-au salvat talentul ºi gloria. Eliberat, a rãmas
în noroi, pentru cã þara natalã îi retrãsese cetãþenia, acuzându-
l de trãdare, nu se cunoaºte din ce cauze concrete, invidii
artistice sau politice într-o Românie ocupatã ºi în curs de
comunizare forþatã. Întâmplãtor, a reuºit sã se facã
remarcat de însãºi Sanctitatea Sa Papa de la Roma ºi,
imediat, i s-au deschis toate podiumurile dirijorale, pânã
la legenda cã ar fi primt o baghetã direct din mâna lui
Arthuro Toscanini, pe vremea aceea dirijorul cel mai
important al lumii, fericit cã ºi-a gãsit înlocuitor la Teatrul
Scala din Milano în ajunul plecãrii în America. Ionel Perlea
îºi va continua, fãrã odihnã, munca zilnicã ºi nocturnã în
faþa orchestrelor italiene, germane ºi americane pânã în
1957, când a suferit un atac de cord în timp ce dirija, la
New York, finalul Simfoniei IX de dragul sãu Beethoven.
Paralizat pe jumãtate, îºi va reveni treptat, cu ochii întregii
lumi muzicale îndreptaþi asupra sa. Suferind, va dirija în
continuare, va încerca sã compunã. În anul 1969 va fi
convins de compozitorul Theodor Grigoriu sã viziteze
România ºi satul natal, Ograda ialomiþeanã. L-am urmãrit
la o repetiþie cu Orchestra simfonicã în marea Salã a
Radiodifuziunii din Bucureºti, repetând uvertura „Oberon” de
Weber, „Omagiu lui Enescu” de Theodor Grigoriu, „Preludiu ºi
moartea Isoldei” de Wagner, Simfonia I de George Enescu.
Cu o rãbdare infinitã, zâmbind trist, abia ridica mâna stângã,
dirija cu ochii ºi umplea spaþiile cu muzicã, dãscãlind orchestra
ºi rugând-o blând sã-i urmeze indicaþiile, totul din memorie.
De fapt, Radio România transmitea destul de des imprimãri
ale maestrului cu orchestra simfonicã din Bamberg, aºa cã
pentru mine Ionel Perlea devenise un echivalent cu glasul
marii muzici.

A murit pe 30 iulie 1970 la New York, pe pãmânt strãin,
departe de þara care l-a ignorat, însã l-a iubit aproape cu
fanatism dincolo de limite o întreagã lume muzicalã. Pentru
mine, a început o tristeþe pe care nu mi-o mai vindecam, îmi
devenise apropiat prin zâmbetul sãu dureros, prin omenescul
cu care regândise Simfonia V, a Destinului, de Beethoven,
probabil cea mai frumoasã interpretare din câte existã, prin
soarta de compozitor, care se sacrificã pentru a scoate
din partitura mutã muzica altora, ignorând-o cu desãvârºire
pe a sa.

În aprilie 1990, pe atunci proaspãtul ministru al culturii Andrei
Pleºu m-a invitat, împreunã cu Nicolae Stan ºi Andrei Damian,
pentru concursul de ocupare a celor trei locuri de consilieri la
Inspectoratul judeþean de culturã Ialomiþa, spre supãrarea
altora, care au ratat ºansa ºi nu ne-au/nu m-au iertat pânã în
ziua de azi. Noile autoritãþi postdecembriste, în speþã Primãria
judeþului Ialomiþa, prin primarul Gheorghe Savu ºi secretarul,
jurnalistul, actualmente membru al Uniunii Scriitorilor, Valere
Burlacu, luaserã decizia cea mai raþionalã, sã repartizeze
impozanta clãdire din centrul municipiului cãtre gãzduire ºi
administrare instituþiilor de culturã, Inspectoratului judeþean
însuºi, Bibliotecii judeþene, Centrului creaþiei populare, galeriilor
de artã, la fel, spre supãrarea multora, pentru cã, în fosta
cramã reamenajatã nu se aflau spaþii adecvate pentru Muzeul
Agriculturii, care a primit mai apoi cu mãsurã împãtritã, cât

despre pretenþiile gãlãgioase de a se deschide restaurante,
magazine, buticuri sã nu mai discutãm. Cultura fusese pe
drumuri de colo pânã colo ºi sub cenzurã în vremea dictaturii,
acum se muta într-o casã plinã de moloz, care urma sã fie
curãþatã, recompartimentatã ºi dedicatã muncii specifice. Pe
frontispiciu apãruse numele noii instituþii, Centrul Cultural, iar,
la insistenþele mele, IONEL PERLEA, pentru cã eram singurul
din partea locului iniþiat în încãrcãtura simbolicã a acestui
nume magic. Imediat, am fost ocãrât de proaspeþii nostalgici,
chiar de unii colegi, cã marele om fusese nu ºtiu ce ºi nu ºtiu
cum, pe când alþii mâncaserã salam de soia, dupã un slogan
al epocii, deci orice în locul adevãrului.

În acelaºi an, prin varã, 1990, am fãcut o cãlãtorie la Bacãu.
Aflasem din presã ºi de la televiziune cã Uniunea Criticilor
Muzicali „Mihail Jora”, Bucureºti, condusã de un prieten din
vremea studenþiei, prof. univ. doctor Grigore Constantinescu,
organiza un concurs pentru arta dirijatului. Am propus, în
numele Inspectoratului Judeþean de Culturã Ialomiþa, sã
conferim un premiu special cu numele marelui dirijor, patronul
nostru spiritual. Cum nu s-a opus nimeni, ba din contra, câþiva
ani am cãlãtorit în numele lui Ionel Perlea când la Constanþa,
când la Craiova. Atunci, la Bacãu, am avut cu cine dialoga ºi

reînnoda o prietenie, care nu se rupsese niciodatã. Dupã
discuþii cu Alfred Hofman, reputat muzicolog, membru în jurii
internaþionale, am propus lui Grigore Constantinescu sã
gândim ceva special pentru Slobozia ºi Ialomiþa lui Ionel
Perlea, patria micã a legendarului dirijor, deocamdatã, pânã
va fi descoperit compozitorul. O idee a pãrut aproape imediat,
un festival de muzicã, poate un concurs. Am revenit la
Slobozia cu promisiuni, care au devenit foarte curând fapte,
pentru cã Grigore Constantinescu a vizitat „Centrul Cultural
Ionel Perlea”, s-a lãmurit ºi a revenit, peste puþinã vreme, cu
clasa de canto a profesoarei universitare Maria Slãtinaru-Nistor,
care a susþinut în sala mare, încã neterminatã pe atunci, un
prim concert cu arii ºi coruri din repertoriul baroc, Vivaldi,
Bach ºi Haendel, ceea ce pregãteau studenþii la orele de curs
ºi repetiþii. A fost un prim succes, iar decizia, în culise, era
aproape luatã: Grigore Constanþinescu ºi eu, am cãzut de
acord sã organizãm periodic, anual, un concert de muzicã de
camerã, clasicã ºi contemporanã, în speþã, un concert de
lieduri, cuvânt german cu sensul de cântec, song, romanþã,
ºansonetã, un poem expresiv de Goethe, Heine, Eminescu,
Arghezi sau de oricare alt poet, preluat de un compozitor ºi
transformat în creaþie muzicalã. Se interpreteazã cu
acompaniament de pian, orgã, chitarã sau, mai rar, orchestrã.
Un lied nu este muzicã de dans, ci muzicã de ascultat, de
reflectat. Drumurile mele la Bucureºti se tot repetau, pânã
când, dupã rezolvarea multor amãnunte, în prima sãptãmânã
a lunii mai 1991 a avut loc prima ediþie a Festivalului ºi
concursului naþional de interpretare a liedului „Ionel Perlea”.
Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora”, preºedintele, prof.
univ. dr. Grigore Constantinescu, ºi-au asumat alcãtuirea
juriului, selectarea studenþilor din toate centrele universitare
din þarã, Bucureºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara, Constanþa, alcãtuirea
repertoriilor, mai mult, susþinerea unor recitalurile speciale
de cãtre membri ai juriului ºi de alþi invitaþi.
                                                 (continuare în pag. 11)

Premii  acordate la Festivalul
ºi Concursul Naþional  de
Interpretare a Liedului

“Ionel Perlea”- ediþia a XXIV-a,
15 - 17 mai 2015

Marele Premiu  “IONEL PERLEA -  Florina Ilie  -
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti - acordat
de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”;

PREMIUL I – Alexandru Chiriac - Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti - acordat de Centrul
Cultural UNESCO “Ionel Perlea”;

PREMIUL II – EX AEQUO - Sergiu Colþan, Academia
de Muzicã „Gheorghe Dima” Cluj ºi George Vîrban,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti - acordat
de Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”;

PREMIUL III  - EX AEQUO- Bogdan Podlovschi,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti - ºi Lamatic
ªtefan, Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti -
acordat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”;

Premiul Mihaela Agachi – Rodica ªtefania ªtefan
Butu, Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti -
acordat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.

PREMII SPECIALE:
Premiul “Doina Micu”  - Miriam Draºovean - pentru

acompaniament, acordat de Uniunea Criticilor Muzicali
“Mihail Jora”;

Premiul “Martha Joja” – Ion Radu ºi Cristiana Mihart
- pentru stil cameral, acordat de Uniunea Criticilor Muzicali
“Mihail Jora”;

Premiul “Steliana Calos” – George Godja - pentru
interpretare vocalã, acordat de Uniunea Criticilor Muzicali
“Mihail Jora”;

Premiul “Bianca”  - Ana Maria Bãcanu ºi Raluca
Ouatu - pentru acompaniament, acordat de Fundaþia
Culturalã Bianca;

 Premiul special „Victoria ªtefãnescu” – duo
cameral - Sergiu Colþan ºi Bianca Murariu,   acordat
de Fundaþia ACCUMM;

  Premiul „Suzana Szoreny”  pentru duo cameral –
Andra Demidov ºi Florina Ilie;

 Premiul „Theodor Grigoriu” - Alexandru Chiriac -
pentru interpretarea liedului românesc, acordat de
fundaþia Theodor Grigoriu;

Premiul de interpretare muzicalã ºi scenicã – Nanu
Cãtãlina;

Premiul pentru interpretare „Dan Iordãchescu” –
Alexandru Chiriac – acordat de Heliana Munteanu.

RECITALUL DE MUZICÃ SACRÃ de la Catedrala
Episcopalã din Slobozia a încheiat triumfal aceastã
ediþie de aur. În prezenþa Preasfinþiei Sale Vincenþiu,
Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi a iubitorilor de muzicã
de calitate, Corala Sf.  Mare Mucenic Mina a
Protopopiatului Slobozia, condusã de Pr. Cãtãlin Stanciu
ºi Corala „Armonia” din Constanþa, sub bagheta arhid. Drd.
Iulian Dumitru, cele douã prestigioase corale au emoþionat
profund. Alãturi de Corala ,,Armonia,, au fost soliºti Pr.
Cãtãlin Stanciu, arhid. Iulian Dumitru si Alexandru Chiriac,
câºtigãtorul premiului I la aceastã ediþie.

Este a patra ediþie la care Festivalul ,,Ionel  Perlea,,
se încheie cu un recital de muzicã sacrã,  creând  ,,arcul

peste timp ºi timpuri între spiritualitatea de altãdatã ºi

cea a zilelor noastre, un memento concret, pilduitor pentru

genialitatea cu care Ionel Perlea a încrustat creativitatea

româneascã în cultura lumii,,.

Florina Ilie - Marele Premiu ,,Ionel Perlea,,

„În þara de luminã a tãrâmului Ialomiþei s-a ridicat arhitectura spiritualã a Concursului ºi Festivalului naþional de
interpretare a liedului „Ionel Perlea“.

Ctitoria acesta muzicalã este menitã a aduce omagiul nostru celui care a fost marele artist român, aparþinãtor al
culturii universale, dirijorul ºi compozitorul Ionel Perlea. Existã, printre cei care au lucrat la aceastã faptã,

recunoscutã drept o valoare a patrimoniului UNESCO, oameni care cred în mai binele nostru prin artã.”
Prof.univ. dr. Grigore Constantinescu

ªerban Codrin

Ionel Perlea ºi Festivalul sub patronajul
marelui sãu nume

Festivitatea de premiere
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(urmare din pag. 10)
De atunci încoace, fiecare ediþie a fost un succes. Mi

s-a reproºat cã am iniþiat ºi am susþinut o astfel de idee,
alþii ºi-au însuºit-o, dar câºtigãm toþi, numai suflet sã
avem ºi urechi pentru muzicã într-o variantã mai
economicoasã ºi concentratã, un poet, un compozitor,
un interpret ºi un pianist în faþa claviaturii. Astfel a apãrut
o întreagã familie a festivalului, alcãtuitã din membri
fondatori, membri ai juriilor anuale încã de la primele ediþii,
Maria Slãtinaru, Bianca Manoleanu, Remus Manoleanu,
Pompei Hãrãºteanu, Mariana Stoia, Ionel Voineag, Dan
Iordãchescu, Steliana Calos, Florenþa Marinescu, Ana
Rusu, Daniela Caraman Fotea, Dan Voiculescu, Ede
Terenyi, Vasile Spãtãrelu, grupul elitist al câºtigãtorilor
Trofeului „Ionel Perlea”, începând cu Claudia Codreanu,
mai apoi Oana Ulieru, Marius Brenciu, Gabriela Cojoc
Pepelea, Irina Iordãchescu, ialomiþeanca Diana Þugui,
Cãtãlin Toporoc, Iustinian Zetea, premianþii cu premiile I,
II, III, câºtigãtorii de menþiuni ºi de premii speciale, toate
valoroase. Un premiu la Festivalul ºi concursul cu numele
binecuvântat al lui Ionel Perlea a devenit un blazon, o
recomandare pe prima paginã a carierei unui cântãreþ

talentat. S-a alcãtuit o familie a pianiºtilor, cu Alexandru
Petrovici, Ina Oncescu, Iulia Soare, Cezara Petrescu,
exigentul profesor, pianist ºi compozitor Andrei
Tãnãsescu. Nu în cele din urmã, valoroasã a devenit
participarea, schimbul de impresii, faptul cã prefesori ºi
studenþi au prilejul de a se întâlni, de a se asculta ºi de a
judeca rezultatele. De la început, conducerea localã a
festivalului a cãzut pe umerii mei, Nicolae Stan ºi ‘tefan
Damian nu erau prea convinºi, dar s-au lãsat antrenaþi,
apoi, dupã apariþia oficialã a unei noi instituþii în subordinea
Consiliului judeþean, am devenit directorul „Centrului
cultural” ºi unicul organizator secondat de consilierii Doina
Roºca ºi Mihaela Racoviþeanu, secretara Aura Papacioc,
contabilã fiind Vasilica Nedelcu.

Deocamdatã, sã-i mulþumim extraordinarului om de
culturã Grigore Constantinescu, secondat de soþia sa,
devotata doamnã Liliana Constantinescu, pentru
imaginaþie ºi perseverenþã, calm ºi rãbdare, cât despre
cunoaºterea universului muzical sã ne plecãm în faþa
ilustrului muzicolog ºi sã-i citim cãrþile. M-a întrebat dacã
aº fi de acord sã invite la festival ºi concurs pe
preºedintele Fundaþiei naþionale „Ionel Perlea”,
compozitorul Theodor Grigoriu. Îl adulam pe acest geniu
muzical, creator al muzicii din zeci ºi zeci de filme, de la
Dacii la Pãdurea spânzuraþilor, de la Columna la Valurile
Dunãrii. Îi ascultasem oratoriul Canti per Europa, muzica
pentru quartet de coarde Pe Argeº în sus, fascinantele
variaþiuni pe o temã de Anton Pann. Aºa a apãrut în pragul
Centrului cultural cel mai important compozitor român din
descendenþa lui George Enescu, cum îi plãcea sã se
autoprezinte. Intimidat de prestigiul oaspetelui, nu ºtiam
ce sã fac, dar m-a scos din încurcãturã felul sãu simplu
de a fi, de a discuta. Primãvara înfloritoare din preajma
casei lui Ionel Perlea ºi-a asumat un rol, nu încape
îndoialã. I-am oferit volumele mele de versuri, iar el mi-a
acordat prilejul de a-mi vorbi despre muzicã, despre
Haciaturian, Shostakovici, foºtii sãi profesori la Moscova,
în orice caz, Theodor Grigoriu era un fenomen în varianta
unui om de omenie. La fel or fi fost Mozart, Beethoven,
Brahms, Enescu, Paul Constantinescu, Ionel Perlea
însuºi? Membru permanent al juriului, Theodor Grigoriu a
devenit preºedinte de onoare al Festivalului ºi concursului,
iar din 2007, alãturi de Grigore Constantinescu, cetãþean

de onoare al municipiului Slobozia, la propunerea
primarului Gabi Ionaºcu.

Mai departe, profesorul Grigore Constantinescu a venit
cu sugestia, prin 1996, de a invita câte un compozitor, cu
propunerea sã creeze special pentru concurs partituri
originale. Primul a fost freneticul ºi strãlucitorul Dan Dediu,
urmat de mulþi alþii, fiecare maestru în universul sãu, Ede
Terenyi, Dan Voiculescu, Valentin Timaru, Vasile Spãtãrelu,
Felicia Donceanu, Dumitru Capoianu, Livia-Teodorescu-
Ciocãnea, Adrian Pop, Mihaela Stãnculescu-Vosganian,
Carmen Petra-Basacopol, mã opresc aici cerându-mi
iertare pentru omiterea celorlalþi.

La început, în calitate de consilier, apoi de director al
Centrului Cultural, am condus în tandem festivalul vreo
opt ani, apoi, preluând direcþia Bibliotecii judeþene, grijile
au început sã se transfere cãtre, întâi, Cristian Obrejan
ºi, din greu, cãtre Doina Roºca ºi colaboratorii ei, dar am
fost mereu prezent, pentru cã în culise sunt prea multe
de fãcut, inclusiv de dialogat cu invitaþii.

Soprana Bianca Manoleanu, pianistul Remus
Manoleanu au prezentat într-un recital un ciclu de lieduri
de Dan Dediu pe versurile mele haiku ºi tanka.

Compozitorul Ede Terenyi, oaspete al festivalului,
membru în juriu, a compus alt ciclu, apoi l-a
orchestrat, succesul a fost extraordinar. Am propus
maestrului Vasile Spãtãrelu sã compunã un
Requiem, oferindu-i textele, dar m-arefuzat dupã
un an de reflexie cu cuvintele „Îþi dai seama la ce
muncã fãrã sfârºit mã obligi când simt în umeri
respiraþia lui Mozart?” Avea dreptate, în muzicã
existã minuni, dar nu în preajma lui Mozart, de
umbra cãruia Beethoven nu a scãpat niciodatã.
Într-o altã lunã mai, Grigore Constantinescu a
programat în concert un ciclu de lieduri de Vasile
Spãtãrelu, care îmi selectase câteva tanka, cu totul
altceva decât îi oferisem. La una dintre ediþii, liedul
„Poarta ºi zgomotul” de Cornelia Tãutu, un poem
tanka din volumul „Scoici fãrã perle”, a fost preferat
de toþi concurenþii. Felicia Donceanu mã ruga sã
mai aºtept, se gândea, avea unele idei ºi încerca
valurile nestatornice ale muzicii, pânã când, în mai

2011, la Sala de Concerte a Radiodifuziunii, Tiberiu Soare
a dirijat cantata „Salbe” pentru orchestrã ºi mezzo-
sopranã, pe versuri de Eminescu, Bacovia, Lucian Blaga
ºi ªerban Codrin, de Felicia Donceanu. Prezent la
Bucureºti, compozitorul japonez Satochi Tanaka a
prezentat, pe scena Ateneului, mai multe
cicluri de lieduri, în limba japonezã, pe
versuri haiku de poeþi europeni, poemele
mele numãrându-se printre cele selectate.

Mai ales Theodor Grigoriu nu mã uitase. A
meditat mult ºi a compus trei extraordinare
cicluri de lieduri, „Iisus”, „Duhul câmpiei”,
„Drum cu pãsãri”, selectând tanka ºi haiku
din toate volumele mele, inclusiv din „Messa
Requiem”. Prezentarea în primã audiþie a
douã cicluri a aparþinut Biancãi ºi Remus lui
Manoleanu pe scena festivalului începând
cu anul 2001, mai apoi le-au cântat în
Festivalul internaþional „George Enescu”, inclusiv în sala
Ateneului Român, Palatul Cotroceni sau în Sala Uniunii
Compozitorilor. Ciclul „Isus” a fost prezentat în primã
audiþie de  tenorul Cezar Dima (Germania) ºi pianista
Cezara Petrescu (Academia de muzicã „George Enescu”,
Iaºi). Bianca ºi Remus au asigurat primele audiþii pentru
„Dincolo de tãcere”, ºapte dintre liedurile lui Ede Terenyi. Nu
ºtiu cine, la Cluj, au interpretat liedurile lui Valentin Timaru.

La ediþia a XXI, din 4-6 mai 2012, un poet talentat ºi
dedicat, Ilie Comãniþa, a intrat în atenþia câtorva compozitori
invitaþi la festival, Andrei Tãnãsescu, Mihai Mãniceanu,
Mihai Morariu, Darius Nemeº Botta (nepotul actorului-poet
Emil Botta), George Balint, Valentin Petculescu. Inima a
avut motive sã-i tresarã, când versurile i-au fost interpretate
de acum celebrul cuplu de muzicã de camerã, Bianca ºi
Remus Manoleanu. Ambii întreprind turnee în strãinãtate
ºi în þarã cu repertorii de unde nu lipsesc lieduri pe versuri
de Ilie Comãniþã ºi ªerban Codrin.

Ediþia de anul acesta, consideratã
de maeºtrii prezenþi la festival o

ediþie de aur
Anul acesta, între 15 ºi 17 mai, s-a desfãsurat ediþia a

XXIV a Festivalului ºi concursului. 21 de studenþi de la
Academiile de muzicã din Bucureºti, Cluj, Iaºi, Timiºoara,
Constanþa au revenit la Slobozia, trecând peste ºantierul

care metamorfozeazã centrul civic al municipiului.
Liedurile obligatorii din concurs fuseserã compuse pe
versurile mele ºi prezentate de multe ori în concerte, pios
omagiu adus lui Theodor Grigoriu, plecat dintre noi spre
astre în ziua de 20 mai 2014. Pentru mine a fost mai mult
decât copleºitor, dar ºi pentru doamna Mihaela Marinescu,
soþia ºi legatara testamentarã a marelui compozitor, care
a acordat un premiu special pentru interpretarea liedurilor,
fiecare concurent alegând câte douã piese din totalul de
douãzei ºi ºapte. Între timp, Uniunea Compozitorilor a
editat un CD, unde pe lângã „O simfonie psalticã” ºi patru
psalmi, figureazã ciclul „Isus”, în interpretarea lui Cezar
Dima ºi Cezara Petrescu.

Anul acesta, festivalul a fost important ºi din alte cauze:
Bianca Manoleanu, Cristina Simionescu, Claudia
Codreanu, pianiºtii Remus Manoleanu, Cezara Petrescu,
Ina Oncescu au interpretat integrala liedurilor de George
Enescu, de la moartea cãruia s-au scurs 60 de ani. Ana
Rusu ºi pianista Iulia Suciu au interpretat ciclul „Lieder
und Oden” de Cristoph Willibald Gluck, probabil primele
lieduri compuse vreodatã, în jurul anului 1770.

Culmea recitalurilor a fost atinsã de bas-baritonul
George Crãsnaru, un mare om-spectacol, un cântãreþ
de operã cu o carierã uriaºã, de peste 40 de ani pe scenele
germane. De un optimism artistic fãrã frontiere, teribilul
cântãreþ a electrizat auditoriul cu lieduri de D.D.Kiriac, Pascal
Bentoiu, Radu Paladi, Robert Schumann, Maurice Ravel,
J. Ibert, P.I.Ceaikovski ºi Modest Mussorsky, bineînþeles,
balada puricelui, cântatã de Mefistofel în taverna lui Auerbach
din Leipzig, dupã „Faust” de Goethe.

În ziua a treia, duminicã 17 mai, ora 10, dupã scurtul ºi
percutantul concert al laureaþilor, rãmãsese deja prea
puþinã energie pentru a-l mai asculta pe câºtigãtorul
Trofeului „Ionel Perlea” din anul 2014, basul Iustinian
Zetea, actualmente prim-solist al Operei Române. Un
repertoriu de cântece de Franz Schubert (compozitor
romantic austriac, care, între 14 ºi 18 ani a compus peste
800 de lieduri pentru saloanele vieneze, considerat
principalul creator al acestei forme muzicale), Brahms,
Mozart, Beethoven, Musorgsky (acelaºi purice!),
Ceaikovski a avut darul sã încânte un public totuºi obosit
dupã maratonul celor trei serii de concerte de muzicã
superioarã, de o frumuseþe sublimã, interpretatã impecabil.
Dupã isprava extraordinarã de anul trecut, Iustinian Zetea
ºi-a început cariera sub strãlucite auspicii ºi-i dorim putere
pentru a reuºi, cu talentul sãu ieºit din comun.

 Îmi repet o idee mai veche, acest festival ºi concurs
sunt demne de marile oraºe ale muzicii, Viena, Berlin,
Sankt-Petersburg. Simplul fapt cã municipiul Slobozia este
o gazdã primitoare de 24 de ani þine, de acum, de miracol,
iar Centrul Cultural „Ionel Perlea” ºi Consiliul judeþean
Ialomiþa protejeazã o flacãrã rarã, care s-ar stinge fãrã
multe sacrificii ºi ocrotire. O ºuºã cu trei cântãreþe la
modã, în fluierãturile gloatei este de preferat, cred cei cu
urechea mai puþin muzicalã, unei demonstraþii de înaltã
intelectualitate ºi demnitate a marii tradiþii universale ºi
româneºti. Sã se cânte la Slobozia muzica lui Gluck,
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms,
Mahler, Wagner, Enescu, Shostakovici, Theodor Grigoriu
este o ofrandã a zeilor, oricât de precare vremi, considerã
unii, am trãi. Sã ne ridicãm deasupra vremurilor este datoria
noastrã moralã, în caz contrar, manelele dau în clocot
dupã colþ, unde Adrian Minune pândeºte pe Mozart sã-i
rupã aripile. Este caricatural, dar posibil, îmi daþi dreptate?
Preºedintele Consiliului judeþean, Silvian Ciupercã, este
un intelectual de largã suprafaþã, ºtie ce ºi cât poate sau
nu poate cultura în general, muzica în special. A citit mai
multe biblioteci ºi luptã cu „balaurii”, fiindcã a fost ales
pentru asta ºi s-a dedicat luptei, însã a luat totdeauna ºi
va lua în continuare deciziile cele mai drepte, fie chiar
împotriva vremurilor.

Maestrul George Crãsnaru, doamna Aurelia Stoian
(nepoata lui Ionel Perlea) si prof. univ. dr. Grigore
Constantinescu - la Casa Memorialã Ograda

Recitalul de muzicã sacrã - Catedrala Episcopalã Slobozia
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Tatãl meu Pandele Cerkez
4 februarie 1895. Mai zilele trecute i-am arãtat lui Emil

[fiul memorialistului], care nu viseazã decât soldaþi ºi
marinari, o uniformã de ofiþer în Regimentul al treilea a
bietului tatã al meu. Trebuie sã fie aproape jumãtate de
secol de când a fost fãcutã ºi purtatã. Unde or fi, prin ce
culmi, ce soartã or fi avut toþi aceia care au contribuit la
confecþionarea ei? Pieptul, pe mãsura cãruia fusese
fãcutã, de mult s-a prefãcut în cenuºã. Când o comandase
bietul tatãl meu, pe atunci poate nici în vârstã de 30 ani,
la croitorul probabil la modã în acel timp, o fi crezut cã ºi
pe asta, ºi multe altele, o sã le uzeze. El însã s-a stins,
de sunt acum aproape 30 de ani, ºi numai stofa fragilã i-
a mai pãstrat forma. Tunica e de postav subþire, albastru
închis, cu guler înalt drept, bordatã pe marginea
cusãturilor, la gât ºi la mâneci, cu un chenar (liser) subþire
de postav galben. Se încheie cu un rând de nasturi de
metal galben, purtând cifra 3 a regimentului. Mâneca
strâmtã are jos trei asemenea bumbi pe un mic rever de
aceeaºi stofã.

Pulpanele sunt mai umflate decât se poartã acum ºi
coboarã pânã pe la jumãtatea ºoldului. Se vede cã moda
era ca ofiþerii sã se strângã foarte mult în talie, cãci mijlocul
e foarte strâmt. Mã mir cum îl încãpea pe tatãl meu, cãci,
precum mi-l aduc eu aminte, la vârsta de 45 de ani era
înalt ºi spãtos. Intrase în oºtire, dacã nu mã înºel, pe la
1830, deodatã sau mai înaintea fratelui sãu unic ºi mai
mare, Costache, cu rang de cadet sau praporcic (e scris
în micul sãu memorial) ca fecior de boier.

La 1846 se însurase. Revoluþia de la 1848 l-a gãsit
maior în Bucureºti, în regimentul [colonelu]lui [Ioan]
Solomon1; fusese ºi el cu roata în curtea Palatului, cu
ocazia tulburãrilor de atunci.

Guvernul provizoriu îi dãduse comanda regimentului,
luatã de la Solomon, ºi gradul de colonel, cum dovedesc
douã adrese oficiale ale Ministerului de rãzboi de atunci.
Pe la începutul domniei lui ªtirbey, fiind deja împovãrat
de familie, poate rãu vãzut de guvernul de atunci, pentru
comanda efemerã ce exercitase [în timpul revoluþiei],
poate descurajat de mutãrile la care sunt supuºi militarii
ºi dupã stãruinþa mumã-mi, totdeauna doritoare de a sta
a îngriji pãrinþii sãi bolnavi, îºi dãduse demisia.

Nu mult dupã aceea plecase la Râmnicul Vâlcea, ca sã
ºazã câtva cu familia mamei, nu cu gând de strãmutare
definitivã, însã acolo a rãmas pânã la moarte, care s-a
întâmplat în anul 1859, luna martie; înmormântarea la
biserica Maica Precista.

Tot sub ªtirbey fusese numit la Slatina prefect, unde a
stat opt luni, pânã la retragerea domnului. Noul guvern al
cãimãcãmiei lui Ghica-vodã, la care se prezentase ºi
cãruia îi oferise demisia, l-a trimis înapoi la post, dându-
i toate încredinþãrile, însã l-a scos imediat în urmã ca sã
facã loc lui Solomon – fiul bãrbatului unei nepoate a
domnului. Astfel, bietul tatã-meu a fost silit sã se ridice
cu toatã casa, pe o vreme rea de toamnã ºi cu destulã
pagubã ºi dificultate, sã se înapoieze la Râmnic.

Era un om, pe cât þin minte (eram un copil la moartea
lui), tihnit ºi blând, rare ori se supãra, din fire afabil ºi
politicos; nu era þãran, mi-aduc aminte într-o varã la
Cãlimãneºti, sã-l salute în cale fãrã sã-ºi ridice pãlãria.
Prea îngrijit de persoana lui, consacra mult timp toaletei.
Purta pãrul adus pe deasupra urechii cãtre tâmple, cum
era moda pe la’30-’40 ºi deasupra frunþii îl aranja pe deget,
cu multã apã ºi perieturã, într-n tapet adus frumos. Avea
trãsãturi regulate ’ºi o înfãþiºare virilã, pãrul negru,
mustãþile plãvie, o forþã corporalã însemnatã. Îmi spunea
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inedite din jurnalul lui Iancu Cerkez (1847-1921), în care
erau evocate întâmplãri ºi oameni de la mijlocul
secolului al XIX-lea. În acest numãr vom cunoaºte alte
douã personaje dragi memorialistului. Douã portrete de
oameni ºi o istorie mult mai vie ºi convingãtoare decât
orice paginã dintr-un studiu savant, cu zeci de trimiteri
în subsol. Ca sã nu mai vorbim de manualele de istorie
din zilele noastre...

Pentru a elimina eventuale dificultãþi de lecturã, am
introdus mici explicaþii marcate prin paranteze drepte,
iar în alte cazuri am întocmit scurte note explicative.
Nouã ne aparþin ºi titlurile fragmentelor.
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unchiu-meu cã, odatã, într-o disputã cu un ofiþer camarad,
numit Teologu, numai cu o mânã îl ridicase ºi-l trântise
peste niºte fân... Altã datã, îmi spunea maiorul Papazoglu2

anticarul (dacã o fi adevãrat), zvârlise tot aºa afarã pe un
ofiþer rus pentru cã zisese cã miliþia româneascã nu e
oºtire regulatã, e o ceatã de panduri, ceea ce, pe atunci,
se vede pãrea o ofensã, deºi pandurii, cu Solomon ºi
Magheru, fãcuserã vitejii mari la bãtaia de la Bãileºti3.

Din învãþãtura greceascã a timpului îi rãmãsese obiceiul
de a zice în toate dimineþile pe Tatãl nostru.

Cunoºtea puþin ºi franþuzeºte, dar n-avea obiceiul,
deprinderea vorbirei; citea însã cu înlesnire. În monotonia
ºi inacþiunea din Râmnic citea uneori într-un dicþionar
Bouillet vieþile oamenilor însemnaþi; era asemenea un
abonat fidel ºi cititor nelipsit al jurnalului ºtiinific (poate
primul la noi) numit Isis sau Natura, redactat de un doctor
ovreiu Iuliu Barasch, profesor la Sf. Sava de ºtiinele
naturale. În anii din urmã se apucase sã-ºi scrie viaþa într-
o condicã mare ºi veche care se pãstreazã de frate-meu
Nicu. Pentru noi plinã de interes, parcã-l auzim vorbind ºi
comunicând ideile ºi lucrurile ce l-au impresionat; e prea
sumarã însã din nenorocire, prea lipsitã de detaliuri. Parcã
avea o presimþire cã timpul îl grãbea ºi cã dacã vrea sã
ajungã pânã la epoca în care trãia trebuia sã o scurteze.

Scria pe genunchi, o scriere finã ºi regulatã. A apucat
Unirea ºi a întrevãzut noua erã de dezvoltare ºi înãlþare a
þãrii. Viitorul oºtirei îl preocupa, dorea creºterea ºi
organizarea ei. Regreta cã-ºi dãduse demisia. Vrusese la
început sã reintre în armatã, dar nu putuse, se opusese
colonelul Pasnauski. Ce realizare de ideal ar fi fost pentru
dânsul dacã i-ar fi prelungit soarta zilele pânã la Rezbelul
independenþei!

Mai mi-aduc aminte cã pe timpul rezbelului Crimeei sau,
probabil, înainte, pe timpul campaniei ruºilor de la ’53,
fugisem cu toþii din Râmnic în Bucureºti, într-o casã cu
ziduri din strada Vestei (de astãzi) ºi cã acolo fãcuse la
mânã o bubã rea ºi a trebuit sã-i facã doctorul o tãieturã
dureroasã. Mai þin minte cã tot pe atunci, în Bucureºti, fusese
numit într-o comisie catagraficeascã de vodã ªtirbey.

Mama îmi spunea cã pe când era tânãr ºtia sã cânte
din chitarã, instrument favorit ºi la modã pe timpul acela.

În fiecare an spera sã se poatã muta din Râmnic ºi
avea mare dor sã facã o cãlãtorie în strãinãtate, în
Occidentul civilizat. Sfârºitul l-a surprins ca întotdeauna
cu visele neîmplinite.

Mãtuºa mea Charicle Budiºteanu
4 ianuarie 1907. Astã noapte a încetat din viaþã mãtuºã-

mea Charicle Budiºteanu, sorã mai micã a mamei. Þinuse
înainte în cãsãtorie pe Matei Prejbeanu, dintr-o familie
nobilã, coborâtoare prin femei din neamul Cretzuleºtilor ºi
posesor al moºiei Preajba în Vlaºca. El însuºi fusese o
primã datã cãsãtorit din dragoste cu o tânãrã care pierise
de holerã la 1848. Puþin timp dupã recãsãtorie se
îmbolnãvise de piept. Au fost în Franþa, au stat pe acolo
vreo 2-3 ani în care timp s-a nãscut Marie Jarca, varã-
mea. Întors în þarã pe la 1854, a mai tãrãgãnit pânã la anul
1857. Mi-l aduc aminte, blond, cu mici favorite. Trebuie sã
fi fost om de gust. A lãsat frumoasã argintãrie ºi ediþii de
lux cu ilustraþii de J.J.Granville, gravuri ºi ediþii ale unor
cãrþi ce nu cred sã se mai gãseascã astãzi cu înlesnire.

Când ne-am mutat de la Râmnicu Vâlcea în Bucureºti,
la anul 1860, mãtuºa mea vrea sã se aºeze la þarã la
Preajba, însã bunicã-mea ºi mama, cu acel sentiment de
dragoste, au hotãrît-o sã vie în oraº. Am stat într-o iarnã
cu toþii în Podu Mogoºoaiei vis à vis de casele Törok. Pe
atunci distracþia elegantã era de a merge la Opera
italianã... Mama ºi tante gãsiserã ocaziunea sã se
aboneze. Mergând deci regulat sã asculte sau pe tenorul
[Julius] Steger în Norma, sau pe baritonul [Francesco]
Steller în Maria di Rohan [ambele opere aparþin
compozitorului Giacomo Puccini], mãtuºã-mea, foarte
brunetã, dar vioaie ºi deºteaptã, a plãcut unui tânãr
elegant, Costicã Budiºteanu. Nunta s-a fãcut vesel la þarã,
la Baloteºti, ºi masã mare s-a întins la umbrã de copaci.
Pe atunci tot se mai gãsea pe la câteva case boiereºti
câte un servitor arnãut cu fustanelã, ghetre ºi mintean
refecate cu fireturi. Pe capra trãsurii consulului francez
bãtea la ochi de departe unul în mantie roºie. Pe la alte
câteva rare curþi arnãutul fusese înlocuit cu câte un jäger
[vânãtor] dupã moda nemþeascã. Aºa, de pildã, generalul
Manu, care-ºi fãcuse studiile la Berlin, avea unul.
Budiºteanu venise ºi el la nuntã cu jägerul lui îmbrãcat în
uniformã cenuºie cu verde, plus la ºold un lung cuþit de

vânãtoare. Acest lux occidental izbise imaginaþia mea
de copil abia ieºit din orãºelul Râmnicu Vâlcea, dar tot
atât mã mirase faptul cã noul meu unchi, cam exigent ºi
sever în îndeplinirea serviciului, aplica pe ici pe colo câte
o calcavurã [palmã, dojanã] jägerului sãu, fãrã nici o
consideraþie pentru decorul costumului. Pe atunci stãpânii
prea apropiaþi de epoca robiei þiganilor, cam pãstrau
obiceiul de a corecta servitorii cu mâna sau cu bãþul, ca
în timpul comediilor lui Moliére. El avea, ca ºi rãposatul
Prejbeanu, aceeaºi înclinare pentru lucrurile fine ºi
luxoase, dar în acelaºi timp aceeaºi predispoziþie pentru
boala de piept. Dar din norocire, de rândul acesta ºederile
la Nissa, Pau reuºiserã deplin sã înlãture orice temere. A
fost în timpul primului guvern conservator al lui Lascãr
Catargiu (1871-1876) unul dintre prefecþii cei mai energici
ºi distinºi. A administrat jud. Vâlcea de mergea ca un
ceasornic ºi l-a înzestrat pentru prima datã cu multe ºi
excelente ºosele. Apoi a trecut la Dolj. A mai fost sub
guvernul junimist-conservator vice-preºedinte la Senat.
Avea vreo trei ani mai puþin ca tante, a precedat-o însã
acum vreo ºase ani. Când îi mergeau lucrurile dupã plac,
era foarte glumeþ ºi povestitor de anecdote. În crezul sãu
politic avea douã puncte intangibile: sfinþenia principiului
autoritãþii ºi necesitatea jandarmului. Era de altfel un
perfect gentelman ca þinutã ºi înfãþiºare. Îi datoresc multe
cãlãtorii agreabile pe la Preajba ºi Râmnic din timpul primei
mele tinereþi.

Tante Charicle se supãra lesne, dar avea un mare fond de
bunãtate ºi era foarte ospitalierã ºi ajutãtoare. Avea
totdeauna o cocoanã-douã, o protejatã-douã pe lângã ea.
Multe zile plãcute ale copilãriei, în casã ºi la moºia dumneaei,
multe plimbãri pe la mãnãstiri ºi aiurea în datorez.

Se poate zice cã a fost una dintre rarele fiinþe fericite.
De lipsã, de boale cumplite n-a suferit. Pe fie-sa unicã a
vãzut-o mãritatã bine ºi a trãit despãrþitã de dânsa. Toþi o
menajau ºi în primul rând, lucru rar, ginere-sãu Scarlat
Jarca; casa ei a fost casã, masa ei masã. O menagerã
francezã, m-me Victoria, care crescuse pe Mari, avea
toatã sarcina gospodãriei pe care a împlinit-o cât a trãit
cu cel mai mare devotament. La bãtrâneþe, tante se
ataºase cu nespusã dragoste de Ara, fiica adoptivã a fie-
si. A avut fericirea sã o vadã logoditã cu un tânãr care
întrecea speranþele. Când ºi acest vis s-a împlinit, s-a
culcat seara ºi nu s-a mai deºteptat. Avea 75 de ani...

Note:

1.La 19 iunie/1iulie 1848, ca urmare a unui complot
pus la cale de adversarii revoluþiei, coloneii Ioan
Odobescu ºi Ioan Solomon au arestat guvernul
revoluþionar; reacþia promptã a populaþiei oraºului a dus
la capturarea celor doi ofiþeri ºi eliberarea miniºtrilor
revoluþionari.

2. Maiorul Dimitrie Papazoglu (1811-1892), ofiþer,
publicist, colecþionar, istoric, cu contribuþii importante
în cunoaºterea istoriei oraºului Bucureºti.

3. În timpul rãzboiului ruso-turc din 1828-1829, în ziua
de 14/26 septembrie 1828, la Bãileºti s-a dat o luptã
între turci (26.000 ostaºi cu 30 tunuri) ºi ruºi (4.500
soldaþi ºi 14 tunuri). În ciuda inferioritãþii numerice, ruºii
au obþinut victoria. Balana victoriei a fost înclinatã de
eroismul unui detaºament de panduri comandaþi de
colonelul Ioan Solomon ºi de cãtre viitorul general
Gheorghe Magheru, care a ºi fost rãnit la braþul drept
în cursul acestei bãtãlii.

Noaptea Muzeelor, 2015
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Clara Mãrgineanu

,,Amintiri din hristosferã”,
topite magistral în

literaturã

1. Vasile Andru, un avva mirean
Pe scriitorul Vasile Andru îl percep ca pe un avva

mirean. Un om care nu este din lumea aceasta ºi de
la care ºtiu cã ,,nu am venit pe o planetã facilã” ci pe
una în care, la o singurã ºansã, avem 99 de
adversitãþi. Înarmat cu asemenea limpeziri, domnia
sa îºi împlineºte în fiecare zi, exemplar, menirea.  A
cãutat, a înþeles, a avut îngeri puternici de-a stânga
ºi de-a dreapta, a scris cãrþi memorabile ºi, prin tot
ce face, ne ajutã pe noi, cititorii ºi bine-primitorii sãi,
sã trecem prin viaþã mai senini ºi mai împãcaþi.

Vasile Andru este unul dintre cei mai spiritualizaþi
oameni din acest spaþiu. Ani de zile, dupã ce îi citisem
cãrþile, mi-am dorit sã îl aud vorbind, sã îl vãd la
televizor, sã ne fie mentor ºi îndrumãtor spiritual.
Lucram pe atunci la Televiziunea Românã. Prin anii
2010 sau 2011, am cãutat în arhiva TVR emisiuni cu
Vasile Andru. Am gãsit una singurã, din 1990. Am
înlemnit ºi am înþeles cã este o fiinþã care, cumva,
se ascunde la umbra modestiei ºi menirii sale. Nu se
ascundea la propriu, pentru cã nu se izolase în munþi,
l-am cãutat ºi l-am gãsit. Am avut una dintre cele mai
mari bucurii ale îndeletnicirii mele de jurnalist. Domnul
Vasile Andru, împreunã cu noi, echipa TVR am realizat
un portret în dialog pentru TVR Cultural. Într-o jumãtate
de orã cât a durat emisiunea am învãþat enorm. Despre
luminã, despre maeºtri, despre modele, despre
literaturã. Despre ,,arta româneascã de a trãi”, pentru
cã Vasile Andru deþine câteva repere clare despre
salvare. Îmi doresc în continuare sã îl vãd la televizor.
Dar tot de la domnia sa am învãþat cã existã mâini
nevãzute care traseazã destinele, cã lucrurile au sens
ºi semnificaþie acum ºi aici. În felul în care tocmai se
întâmplã ºi noi nu înþelegem de ce. Poate cã ºi aceste
rânduri care conþin emoþie ºi  preþuire vor ajunge, tot
pe cãi nevãzute, exact acolo unde trebuie sã ajungã.

2. Amintiri din hristosferã
Am recitit volumele domnului Andru, aproape toate.

Au fost ca un cutremur de înþelegere ºi simþire, în
urma cãruia s-au aºezat în mine plãcile tectonice ale
credinþei, rostului, bucuriei. ,,Nu mai existã eu, ci
numai conºtiinþã. Acest stadiu îl numim hristosferã”.

,,Amintiri din hristosferã” este un volum care aºeazã
între coperþi mari ºi rare, vãzute ºi nevãzute întâlniri
spirituale ale autorului. Vorbeºte despre Monseniorul
Ghika, Apostolul Toma, Eminescu, Iulia Haºdeu,

Maica Tereza. Am oferit doar câteva repere ale
cãutãrilor ºi edificãrilor domnului Andru. Cel pe care
multã vreme, cum spuneam, îl vedeam ca pe un avva
mirean, un om din altã sferã, cu alte preocupãri decât
cele ale istoriei imediate sau ale grijilor ºi neliniºtilor
cotidiene.

Din aceastã carte, ca ºi din ,,Veacul meu, fiara mea”
(Editura ,,Antet, 2014) am aflat cã autorul a trãit
acut ,,Paºtele roºu la Moscova”, dupã care
,,Revoluþia ºi Crãciunul la Roma”, urmate de
un „Pelerinaj la 300 000 de morþi, în Bosnia”.
Prin urmare, Vasile Andru este unul dintre cele
mai bine ancorate conºtiinþe în delirul acestor
vremuri scoase din minþi. I-a cunoscut pe unii
„Mistici din Carpaþi” (titlul unui volum reeditat
în 2013), ni i-a fãcut ºi nouã, profanilor,
cunoscuþ i  º i  a revenit  sã trãiascã ºi  sã
înþeleagã istoria.

Ca sã revin ºi eu aici ºi acum, spun cã ar
trebui inventatã o televiziune românã, la care
Vasile Andru sã coordoneze departamentul
spiritual. Sau mãcar o publicaþie constantã ºi
difuzatã. Pare utopic, dar nu e. Pentru cã
volumele domnului Andru sunt scrise limpede,
omenesc precum hohotul de plâns, nu se
adreseazã doar unei elite ezoterice.

La prima lecturã a ,,Amintirilor din hristosferã”,
am citit întâi cuprinsul ºi mi-a atras atenþia titlui
,,Cum se piseazã dracii în Polinezia”. Mi s-a
pãrut nostim ºi amuzant. Capitolul dens, cu
informaþie consistentã ca toate celelalte conþine
fraze ca acestea: ,,În mitologia Oceaniei, nu s-
a cristalizat un exponent al Rãului Absolut,

diavolul, de ce? Poate pentru cã acei copii ai naturii
nu apucaserã sã trãiascã Rãul absolut, nici spaime
apocaliptice. (...)Mult le-a trebuit misionarilor creºtini
sã le bage în cap bieþilor polinezieni noþiunea de diavol”
Ni se explicã faptul cã un ritual al locului, haka, iniþial
un dans rãzboinic a  fost adaptat la exericiþiul de
exorcizare al dracilor. Întreg spectacolul este descris
cu minuþie ºi artã literarã în filigran de cãtre autor.
Concluzie: ,,E un spectacol teribl sî vezi cum toatã
biserica, toþi participanþii, cu o dezlãnþuire redutabilã,
ajungând pânã la transa ºamanicã, nimiceºte diavolii!
Iar în final, ieºiþi din transa hãcuirii, pleacã acasã cu
o dispoziþie ºi o seninãtate admirabil, cu senzaþia de
purificare totalã. Dar nu definitivã...”

3. ,,Ai învins, Galileanule!”ºi o posibilã
tezã de doctorat

Am oferit cititorilor aceastã mostrã literarã pentru a
spune cã aceasta este mare bogãþie Vasile Andru. Este
un român printre noi care ne poate învãþa câte ceva
despre liniºtire, purificare, blândeþe ºi iubire. Nu mi-
am propus sã ofer detalii despre aceastã carte, mai
ales pentru a nu vã diminua impactul primei lecturi.
Spun doar cã ,,Amintiri din hristosferã” este o carte
foarte bine scrisã, alertã, pedagogicã, emoþionantã,
o carte mãrturie despre marile întâlniri ale lui Vasile
Andru, care, topite în literaturã, au devenit daruri
pentru minþile ºi sufletele cititorilor. Desigur cã celor
care, de-abia acum îl vor descoperi pe autor, în aceeaºi
serie, amintesc o altã carte remarcabilã, ,,Întâlniri cu
maeºtri ºi vizionari”.

Este greu sã compun un final, pentru o temã foarte
amplã ºi ofertantã cum este literatura lui Vasile Andru.
Poate cã cineva îºi va alege acest subiect pentru o
tezã de doctorat. Eu, una, simt cã de-abia am început
sã spun câte ceva. Voi încheia, citându-l pe autor, din
capitolul ,,Apostatul bizantin ºi Apostatul indian.
,,Iulian murea rãpus în rãzboi, îºi dãdea seama cã se
sfârºeºte nu doar viaþa sa ci ºi epopeea reintroducerii
pãgânismului. Ultimele sale cuvinte înainte de moarte
au fost: ,,Ai învins, Galileanule!”

Nota
Existã o tezã de doctorat despre proza lui Vasile Andru,
susinutã la Oxford, de Manuela Gheorghe Balcarek:
Baundaries in Motion: Christian initiation and literary
discours in Vasile Andru’s fiction (Hotare în miºcare:
Iniþiere creºtinã ºi discurs literar în proza lui Vasile

Andru).

Nuestra Senora di Guadalupe:
Proba materialã a apariþiei Maicii Domnului la

Tepeyac-Guadalupe, Mexic

Cititorul, scriitorul
Când un scriitor scrie despre confraþi, mai adaugã

câteva trepte acelei scãri cãtre cerul literaturii sale, dar
ºi al literaturii în genere: conºtiinþã de sine, altruism, ochi
critic în beneficiul celui autocritic, analizã întru asumarea
sintezei, relevarea unicitãþii în diversitate.

De la poezia pentru copii (6 cãrþi), cu care a debutat ca
un venerabil absolvent al ªcolii Pedagogice din Buzãu, o
minunatã ºcoalã a ºcolilor, la poezia pentru cei mari (2
cãrþi) ºi de inspiraþie creºtinã (3 cãrþi), la prozã (7 cãrþi)
pânã la criticã ºi esteticã literarã (4 cãrþi, incluzând ºi
volumul la care se referã rândurile de faþã), Aurel Anghel
dovedeºte „zãbava”  sa rodnicã nu doar pentru sine, ci ºi
pentru cititori. Cãci nu e puþin lucru ca din oceanul de
tipãrituri, (pentru cã se scrie enorm ºi se citeºte infim!),
un ochi avizat sã selecteze pentru ceilalþi esenþa unor
cãrþi, corespondenþele  dintre clasic ºi contemporan,
predispoziþiile tematice ale unor autori ºi stilul lor. Iar când
„cronicarul” e la bazã scriitor, nu doar critic, privirea asupra
textului literar e ºi mai vie, ºi mai generoasã. Cei 71 de
autori puºi „sub lupã” au în comun arealul geografic (Buzãul
ºi zonele limitrofe: Râmnicu Sãrat, Slobozia, Focºani) ºi
arealul sentimental, ambele la îndemânã pentru cronicile
de întâmpinare pe care Aurel Anghel le face cãrþilor
contemporanilor lui.

„Introducerea” volumului avertizeazã sincer asupra
motivaþiei  autorului, a calitãþilor în care scrie („ de pãrinte,
profesor, vecin, prieten /.../om de lângã mine, pentru care
trãiesc, simt, gândesc , scriu ºi citesc. Iatã de ce nu mai
pot  citi fãrã sã scriu...”).

De la cronicarul domnitorului din istorie ºi pânã la
cronicarul „domnitorilor” pãstorind istorii contemporane
convertite literar din viaþa însãºi sau din imaginaþie, e o
„zãbavã a timpului”, neºtirbind nicicum „zãbava  citiului”,
nu doar „frumuseþe ºi folos în viaþa omului”,  ci spor de
culturã, originalitate, perseverenþã, iniþiativã, spirit
competitiv  ºi chiar nonconformism în idei.

Ordinea autorilor selectaþi e una alfabeticã, tratamentul
exegetic în ton cu stilul celor trataþi. Învãþãtorul/profesorul
care „zace” în Aurel Anghel supraliciteazã uneori calitãþile
autorilor descriºi, rareori trãgându-i de urechi pe cei cu
„lecþia neînvãþatã”. Îngãduinþa sa priveºte mai ales
debutanþii, ale cãror aripi, chiar dacã nu de anvergurã, nu
trebuie ciuntite.

Nu voi da nume. Voi îmbia cãlduros la lecturã. La
curiozitate. Cartea în sine e o caldã pledoarie pentru
redescoperirea literaturii, a  lecturii, a modelor ºi modelelor
literare contemporane.

Passionaria Stoicescu

În curs de apariþie la Editura Helis
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F. M. Ciocea

A ªASEA  NOAPTE  A LUI
SINBAD

- Se vor împlini profeþiile lui Nostradamus?
- Dupã cum este de învolburatã atmosfera politicã

internaþionalã, s-ar putea.
- Adicã ?
- Pionul care va bulversa tabla de ºah este Rusia. Când

Putin a anexat Crimeea a fãcut-o cu acordul tacit al marilor
puteri europene ºi al SUA. Dar ruºii nu ºtiu sã se opreascã,
vor ºi o halcã uriaºã din Ucraina, or sã vrea înapoi þãrile
baltice ºi Moldova, într-un cuvânt o sã-ºi punã în cap
mulþi duºmani puternici.

- Care nu vor reacþiona decât insignifiant.
- Depinde de context. Mi-am aprins o þigarã ºi am sorbit

o gurã de cafea din ceaºca aburindã. Sunt douã scenarii
posibile:

1. Ori Rusia face o demonstraþie de forþã implicându-ºi
imensul aparat militar într-un rãzboi pe care îl va pierde  iar
China, cu asentimentul SUA ºi UE, va confisca Siberia,
devenind cea mai mare putere militarã ºi economicã a lumii.

2. Ori Putin este înlãturat, iar Rusia îºi retrage armata
din Ucraina, pãstrând totuºi Crimeea, urmând ca în viitor,
dupã reforme radicale, sã adere la UE, un pas important
pentru crearea unui guvern planetar, care va gestiona
eficient, atât resursele economice cât ºi pe cele umane.

- Deci profeþia care spune cã ne va domina  rasa galbenã
nu se va îndeplini în acest al doilea caz.

- Se împlineºte chiar acum, prietene. Prin aºa zisa
politicã de persuasiune pas cu pas, China se infiltreazã
în economia mondialã. Ea  nu-ºi risipeºte resursele în
rãzboaie regionale ºi nu peste mult timp va deveni actorul
fãrã de care va fi imposibilã colonizarea lunii ºi a lui Marte.
Dar, indiferent de scenarii, Pãmântul va avea un guvern
mondial, cândva, poate fi peste treizeci de ani ºi nu mai
târziu de o sutã de ani. Fãrã coordonare unitarã, pe o
planetã suprapopulatã ne paºte extincþia ca specie,
fiindcã, dragã prietene, omul nu ºi-a însuºit niciodatã
lecþiile istoriei, preferând confruntarea ilogicã ºi dramaticã
în locul cooperãrii paºnice ºi constructive.

Nu am mai auzit replica tovarãºului meu de conversaþie,
fiindcã m-am trezit bulversat în bazinul rozaliu.

În mintea cui mã strecurasem ºi cine era cel care îmi
þinuse companie ?

(18.03.2015)

A ªAPTEA NOAPTE
A LUI SINBAD

Astãzi este mare sãrbãtoare în sat. Am fost invitat ºi
eu, iar la masa festivã copiii au insistat sã le spun o
poveste.

- Nu se poate, intervenirã adulþii, este sãrbãtoare ºi cât
timp soarele nu a coborât peste dealuri vom cânta ºi
dansa,  doar la noapte mergem împreunã în peºtera lui
Sinbad sã ascultãm poveºti.

Când luna apãru pe cer, aproape tot satul se îngrãmãdise
în peºtera mea.

- Spune-ne o poveste, Sinbad, care sã ne ajute sã
reflectãm  înainte de culcare, îl îndemnarã sãtenii.

- Exact la asta m-am gândit, spusei, ºi am ales una.
- Te ascultãm, prietene .
................................................................................................................................
- De mult, continuã Sinbad, când universul era încã

tânãr, pe cer sclipeau atât de multe stele încât noaptea
era doar puþin mai întunecatã decât ziua. Aveai impresia
cã o sitã uriaºã de luminã fusese aruncatã pe firmament,
o sitã cu ochiurile dese, dese.

Oamenii nu se nãscuserã încã, doar zeii populau
întinderile nemãrginite ºi viaþa lor era tihnitã ºi veselã.
Asta pânã când stelele au început sã disparã de pe cer.

- Ce se întâmplã ? se întrebarã zeii.
Îl cãutarã pe curierul oficial ºi îl trimiserã în inspecþie.
- E grav, le povesti el, dupã ce coborî  din carul sãu de

foc. Un vierme uriaº ne mãnâncã stelele.
- Stelele noastre ?!
- Are o foame de speriat! Dacã nu facem nimic, în scurt

timp vom rãmâne în întuneric.
Se adunarã cu toþii la curtea Tatãlui-zeu pentru a lua o

decizie.
- Sã meargã zeul-rãzboinic ºi sã-l ucidã, hotãrârã ei .

Dar  dupã câteva zile acesta se întoarse spãºit:
-Nimic nu-l atinge, spuse el, sabia nu-l taie, fulgerul nu-

l arde ºi este aºa de mare încât poate înghiþi lumea noastrã
dintr-o datã.

- Suntem condamnaþi! exclamarã zeii, cu lacrimi în ochi.
Nici mãcar fuga nu ne va salva!

Numai  un  zeu bãtrân, gârbovit într-un colþ, îºi pãstrã
calmul.

- Fraþilor, le spuse, mai avem o soluþie:
Se întoarserã toþi cu privirea spre el.
- Putem salva stelele doar....otrãvindu-le!
- Cum sã le otrãvim ?! exclamarã nedumeriþi.
- Simplu. Turnãm în ele otrava care le face necomestibile

pentru vierme. Desigur, nu ºtim care este cea potrivitã,
dar putem încerca mai multe sortimente, contaminând
stelele din calea lui.

Asta ºi fãcurã, pânã la gãsirea uneia eficace. Zeii erau
bucuroºi.

- Dacã am rezolvat problema, cuvântã zeul arhitect,
hai sã folosim necazul spre binele nostru .

- Cum aºa ? întrebã o zeiþã.
- Otrãvind selectiv stelele transformãm viermele în

grãdinar. Dacã pânã acum erau pe cer doar  puncte  de
luminã, strãlucind haotic, care ne ºi tulburau somnul,
putem, folosind viermele sã creãm constelaþii, deci
adevãrate grãdini cosmice, demne de admirat.

- Nu-i rea ideea, nu-i rea ideea! acceptarã zeii entuziaºti.
ªi aºa s-a nãscut universul a doua oarã, aºa cum îl

vedem noi.
- Dar Pãmântul ? întrebã un copil, tot zeii l-au creat ?
- Planetele, dragii mei, sunt pur ºi simplu excrementele

viermelui, dupã ce a digerat stelele!
(24.04.2015)

FORME ALE NEBUNIEI ÎN
LITERATURÃ ªI ÎN

ALTE ARTE
(fragment)

Nebunia, consideratã de mulþi o stare de anormalitate
determinatã de pierderea judecãþii, este o temã întâlnitã
în diferite forme în literaturã. Adeseori nebunul este
caracterizat de dorinþa de a-ºi depãºi condiþia, de a atinge
absolutul. Dar este oare el cu adevãrat nebun? El care
vede mai limpede adevãrul ºi raþioneazã mai mult decât
restul lumii? Adeseori poetul, iniþiatul, par nebuni printr-
un aspect al comportamentului lor, cãci ei nu se
încadreazã în normal. Nimic nu pare mai nebunesc decât
înþelepciunea pentru cel care nu cunoaºte altã regulã în
afarã de cea a bunului simþ. Nebunul se aflã în afara
normelor societãþii, de aceea primeºte acest statut. Astfel
fiecare epocã redimensioneazã înþelegerea nebuniei ºi
conceptul de nebun capãtã diferite accepþiuni.

În Renaºtere nebunia e misticã, iar nebunul e tolerat
ca spectacol divin; existã chiar o „nebunie înþeleaptã”, a
celui care recunoaºte cã mãsura lui e nebunie în faþa
divinitãþii. Aceastã idee este înfãþiºatã în “Elogiul
nebuniei sau discurs spre lauda prostiei”(1509) scrisã
de teologul Erasmus din Rotterdam, o satirã la adresa
tuturor moravurilor omeneºti. Erasmus, în general tradiþia
umanistã, sunt cei care închid nebunia în universul
discursului, minimalizând-o în acelaºi timp ca „meschinã
ºi relativã”. Prin ironie ºi comic, el înfãþiºeazã în “discursul
Prostiei” teoria cã cei care evadeazã de sub influenþa
acestei “zeiþe”, aºa cum este numitã Prostia în operã,
vor fi consideraþi nebuni. Astfel, dacã vreun înþelept ar
arãta oamenilor adevãrul absolut al vieþii, toþi l-ar
considera un nebun. Viaþa este de fapt o comedie, în
viziunea autorului, iar oamenii sunt actori care poartã
anumite mãºti, ºi dacã cineva ar încerca sã vadã dincolo
de aparenþe ºi sã le dezvãluie adevãrata identitate,
spectacolul ar fi distrus.

În discursul sãu, Prostia acuzã ºtiinþa ºi înþelepciunea
pentru îngreunarea sufletului. Omul cu mintea luminatã
de raþiune este împovãrat de griji ºi nu se poate bucura
de viaþã ca restul lumii aflate sub umbra protectoare a
prostiei. Oamenii nu trebuie sã fie mai înþelepþi decât le
este firea deoarece ar sfida divinitatea ºi ºi-ar depãºi
condiþia de muritori, încercând prin cunoaºtere sã atingã
absolutul. Apare totuºi un paradox, deoarece atât proºtii,
cât ºi înþelepþii vãd adevãrul, însã doar primii pot rosti
adevãrul fãrã a insulta mândria oamenilor. ”Pentru cã nu

e nimic mai nesocotit decât o cuminþenie dãunãtoare,
precum nu e nimic mai prostesc decât o înþelepciune
nelalocul ei. “Nebunia are deci douã feþe: una izvorâtã
din dorinþa de cunoaºtere a omului, care îi va aduce
numai necazuri, ºi una care ia chipul unei “dulci amãgiri”,
care face omul sã evadeze din lumea  aceasta. În primul
caz de nebunie, aceasta are la bazã neputinþa omului
de geniu, care a avut o viziune a absolutului, în a se
adapta la mediocritatea lumii. Este ca ºi cum un muritor
are ocazia de a vedea pentru câteva secunde lumea de
dincolo. Atunci când acesta va încerca sã le povesteascã
celorlalþi muritori ce a vãzut, el va fi luat drept smintit,
ºi va trãi în continuare cu acea sclipire a eternului pe
care a prins-o, condamnat sã viseze la idealitate. ªi totuºi
“nu toate smintelile sunt nefaste. Altminteri n-ar fi spus
Horaþiu: Nu cãzut-am oare pradã dulcii nebunii? ªi n-ar
fi socotit Platon printre cele mai de seamã bunuri ale
vieþii nebunia poeþilor, profeþilor ºi îndrãgostiþilor”. Un om
care reuºeºte sã îºi elibereze sufletul ºi sã îºi creeze
propria realitate este luat drept nebun, însã el este cu
adevãrat fericit.

Acest lucru a reuºit sã îl facã Don Quijote de la Mancha,
el devenind simbolul omului care îºi dedicã viaþa unui
ideal vãzut doar de el, pe care însã nu îl poate atinge, el
fiind sortit eºecului încã de la început. La începutul
romanului este prezentatã pasiunea lui Don Quijote
pentru citirea romanelor cavalereºti, pasiune care se
transformã într-o manie. Astfel, în cazul eroului acestui
roman, cãrþile au rolul de a-i înfãþiºa acestuia o lume
idealã pe care el ºi-o proiecteazã în lumea realã. Însã
cele douã lumi se aflã în antitezã din punct de vedere al
concepþiilor ºi valorilor, de aceea apare o discrepanþã
între realitate si imaginar, pe care personajul nu o poate
sesiza ºi de aici rezultã ºi nebunia sa. În secvenþa arderii
cãrþilor este înfãþiºatã ideea societãþii cã luminarea minþii
prin cunoaºterea oferitã de cãrþi reprezintã un pericol,
deoarece aceasta duce la eliberarea spiritului ºi a minþii.
Omul trebuie deci sã rãmânã la stadiul sãu mediocru ºi
sã nu aspire la cunoaºterea misterelor universului.

Tema nebuniei în opera lui Cervantes constã în
inadaptarea personajului la realitate, el acþionând sub
influenþa dorinþei de a schimba lumea în bine. Eroismul
lui Don Quijote, voinþa, credinþa într-un ideal, curajul
nesãbuit, sunt calificate drept curatã nebunie. Rãspunsul
lui George Cãlinescu la întrebarea – Ce e Quijote ? este
foarte concis : „Un nebun trãind cu capul în nori!”
Rãspunsul lui Turgheniev a rezistat timpului: „Înþelegem
prin donquijotism principiul unui sublim sacrificiu de sine,
privit fireºte prin prisma comicului”, iar prin Don Quijote
exprimã „credinþa în ceva etern, nestrãmutat, credinþa
în adevãrul care se aflã în afara omului, un adevãr greu
de pãtruns, care cere slujire ºi jertfe, dar care-i accesibil
unei totale devoþiuni ºi puteri de sacrificiu”.

Nebunia lui Don Quijote este o mascã pe care o
foloseºte pentru a-ºi atinge idealul. El îºi transformã
realitatea prin vis, deºi este considerat, de ceilalþi, nebun.
Don Quijote rãmâne fidel idealului sãu pânã în ultima
clipã, e gata sã suporte orice privaþiune ºi sã-ºi sacrifice
viaþa. El nu trãieºte numai pentru sine, ci pentru alþii,
pentru semenii  lui, pentru nimicirea rãului, pentru a
învinge vrãjitori, monºtri, deci, rãul din lume.

În spatele aventurilor comice ale lui Don Quijote se
aflã un mesaj puternic, nebunia cavalerului devenind cea
mai vie forþã de care dispune omul: credinþa în
posibilitatea unei lumi mai bune decât cea în care trãim.
Gândirea eroului atinge uneori profunzimi ce îl apropie
de modelul „nebunului-înþelept”. În esenþã, imitarea
modelului ºi asumarea rolului de cavaler rãtãcitor a avut
un efect purificator asupra profilului psihologic al
personajului, acesta devenind viteaz, mãsurat,
mãrinimos, bine-crescut, generos, prevenitor, cutezãtor,
blând ºi rãbdãtor.

Tema nebuniei este o inspiratã alegorie ce dã noi
valenþe stãrii aparent anormale, dezertare a înþeleptului
dintr-o lume care nu-l înþelege. Don Quijote rãmâne cel
mai mare simbol al transformãrii realitãþii prin vis, prin
ideal, prin vieþuirea într-o ordine superioarã, cu riscul de
a fi socotiþi de ceilalþi care nu aspirã la astfel de
transformãri „nebuni”, iar nebunia sa devine energie
creatoare, forþã vitalã, o manifestare a libertãþii umane.

CRISTINA DINU,
 clasa a XI-a, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul”

Slobozia
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Adrian Bucurescu

Arºiþã cu viþel zgubilitic
La punctul de control al oraºului Urziceni, acolo unde

se desparte ºoseaua cãtre Buzãu de cea spre Constanþa,
stãtea de veghe sergentul-major Mantelipon Plevuºcã.
Era o zi de Iulie înfiorãtor de caldã. Deºi amurgul era pe
aproape, zãpuºeala era în toi. Parcã ºi maºinile, toropite
de Soarele nemilos, treceau mai încet. Sergentului-major
îi era lehamite sã le mai opreascã. ªtergându-ºi cu batista
deja udã transpiraþia de pe gât, agentul de circulaþie se
trase mai la umbra uriaºului „borcan” , de unde de obicei
veghea la bunul mers al camioanelor, autoturismelor,
motocicletelor, tractoarelor, cãruþelor ºi cãrucioarelor cu
butelii de aragaz. Uitându-se la ceas, constatã cu nãduf
cã mai avea destul pânã la ieºirea din schimb. Uf, pe
deasupra mai era ºi mahmur! Petrecuse pânã în zori cu
prietena lui, Dolores Nicovalã, ºefã de turã la „Bãrãganul”,
ºi, imprudent, bãuse cu ea cam fãrã mãsurã. Înainte de
plecarea la serviciu, îºi clãtise gura cu apã de colonie,
ca sã nu-l miroasã ºefii, dar, drãcia dracului, acum era
nevoit sã-ºi potoleascã setea cu apã caldã. Ce, nu puteau
ãºtia sã le dea ºi lor un frigider la punctul de control?

De durere de cap ºi de plictisealã, subofiþerul începu
sã vadã totul numai în galben. Uite, chiar acum un câine
galben trece pe ºoseaua galbenã – dar nu pe trecerea de
pietoni! – ºi se întinde cu limba scoasã la umbra galbenã
a unui plop galben... Trei „Dacii” galbene trecurã ºi ele una
dupã alta spre Bucureºti, dar sergentul-major nu se mai
ridicã de la umbra fierbinte...

Câinele se sculã ºi începu sã dea târcoale uriaºului
plop galben. Subofiþerul se gândi cã va trece timpul mai
uºor dacã va numãra de câte ori se va roti câinele galben
în jurul plopului galben. „ªapte... treiºpe... ºaptiºpe.. douã-
º-trei. Ei, drace, mai dai mult târcolae p-aici?”, se cam
supãrã miliþianul. La „douã-º-opt”, câinele se opri brusc
ºi sergentul-major se opri ºi el cu numãrãtoarea, înciudat
ºi întrebãtor, fãrã sã-i dea prin cap cã, poate, bietul câine
nu mai avea târcoale. Aºa, buimãcit, îl scoase din
schimbul galben un echipaj galben, sosit într-o „Dacie”
galbenã...

Maºina miliþiei plecã pe ºoseaua dinspre Buzãu.
Mantelipon se aºezã cât mai comod pe bancheta din spate
ºi începu sã picoteascã. ªoferul fluiera la volan pe
melodia ultimului ºlagãr de la Radio-Tv, „Cincinalu-n patru
ani ºi jumãtate”. Când sã vireze maºina la dreapta, ca sã
intre în Urziceni, motorul strãnutã, mai mârâi câteva
secunde ºi se opri. Furios, miliþianul de la volan, sergentul-
major Ajoianei, deschise portiera ºi coborî înjurând.
Descinse ºi cel din dreapta, plutonierul Mãtãrãu. Ridicarã
capota ºi-ºi aplecarã capetele asupra motorului.

În acest timp, Mantelipon se trezi, coborî amãrât de
întârziere ºi se lungi în iarba de pe marginea ºanþului.
Lângã el pãºteau priponiþi o vacã ºi un viþel; stãpânul
acestora se întinsese ºi el mai încolo, la umba unui
salcâm impunãtor ce strãjuia ºoseaua. Înjurãturile celor
ce studiau maºina în panã dovedeau cã încã nu-i
gãsiserã hiba.

- E de la carburator, auzi deodatã miliþianul ce moþãia
pe marginea ºanþului. Surprins, se ridicã într-o rânã, dar
nu vãzu lângã el decât viþeluºul bãlþat, care îl privea blajin.
Se lungi iar în iarbã, plictisit peste mãsurã.

- Nu pricepi? E de la carburator, auzi Mantelipon chiar
lângã el.

Enervat, sergentul-major se ridicã din nou ºi privi spre
viþel. Numai dinspre parte acestuia se auzise glasul.
„Aoleu, ce zãpuºealã a fost astãzi!”, gândi Mantelipon,
aruncându-ºi privirea tulbure spre tovarãºii sãi, care
trebãluiau fãrã spor în jurul maºinii.

- Îþi repet cã e de la carburator, se auzi iar misterioasa
voce. Miliþianul îºi întoarse brusc faþa spre viþelul care îl
privea þintã.

- Auzi, Ajoianei, vezi cã la carburator trebuie sã umblaþi,
strigã Mantelipon, foarte nervos, spre cei de la maºinã.
Apoi îºi întoarse iar ochii spre viþelul care începuse iar
sã muºte iarbã cu botul lui fraged.

Dupã vreo cinci minute, Plevuºcã se auzi strigat de
plutonierul Mãtãrãu:

- Mantelipoane, tu parcã nu le-aveai, bã, cu mecanica!
De unde, dracului, ai ghicit, de-acolo din ºanþ, cã tocmai
la carburator era chichiþa?

- De la viþelu-ãsta. El mi-a suflat, rãspunse cel întrebat.
Tovarãºii sãi râserã ca de o glumã bunã.
- Hai, c-a pornit, îl invitarã ei. Mantelipon se urni cu

greu ºi se îndreptã spre maºinã. Apoi se rãzgândi ºi zise:
- Mi-am uitat ceva la postul de control. Duceþi-vã, cã

gãsesc eu cu ce sã vin!
- Treaba ta. Salut!

- Salut!
„Dacia” porni cu vitezã spre oraº. Miliþianul ajunse

posomorât lângã unchiaºul ce dormea la umbra
salcâmului.

- Hei, tovarãºe, scoalã!
Moºul, nici gând. Atunci, sergentul-major scoase fluierul

ºi ºuierã tare.
Unchiaºul sãri drept în sus.
- Actele la control, vã rog!
Moºul se scãrpinã cu dreapta dupã ureche ºi zise nãuc:
- Apoi, mãi taicã, io-s din Coºereni, d-acilea. N-am acte

la mine, însã, dacã vrei, mergem în sat ºi þi le-arãt.
- Sã vezi ce amendã îþi trag eu mãtãluþã! Ce cauþi cu

vitele pe ºosea?
- Da’ nu e pe ºosea, pãcatele mele, e pe marnea

ºanþului.
- ªi cin’ þi-a dat voie sã deteriorezi spaþiile verzi?
- Nepoatã-mea, primãriþa din Urziceni.
- Tovarãºa Vasilica Fâsâiac?
- Da, tãicuþule, chiar ea.
A fost rândul miliþianului sã se scarpine dupã urechea

dreaptã.
- Unchiule, schimbã el macazul, ai un viþel dãºtept cum

nu sã aflã. Uite, am rãmas în panã ºi el mi-a... aaa... dat
de-nþeles cã defecþiunea e de la carburator.

- ªi nu era de la carburator?
- ?!?
Mantelipon ezitã oarecum, dupã care întrebã:
- Se pricepe la maºini?
- Pãi, cum nu, rãspunse moºneagul zâmbind, pãi, el

toatã vara a pãscut pe marnea ºoselei. A hi început sã le
cunoascã.

- Tovarãºe, nu mi-l vinzi mie?
Moºul se cam mirã:
- De, mãi taicã, io l-aº da, cã nu prea mai am cu ce-l

þine, cã nepoatã-mea nu prea are timp de mine. Da’
vorbeºti sirios?

- Foarte serios.
- Pãi, hai sã facem actele. Trecem ºi pe la cârciumã, îl

luãm pe secretar de-acolo, ºi megem la sfatul popular. Pe
dumneata n-o sã te rifuze, chiar dacã e cam târziu.

- Hai!
Moºneagul se duse spre cele douã vite, le scoase

pripoanele, le mânã pe stânga ºoselei, ºi plecarã tuspatru,
agale, spre Coºereni. Pe drum, viþelul nu mai scoase însã
nicio vorbã.

*

Încã nu rãsãrise Soarele, dar spre Manasia cerul se
fãcuse purpuriu, anunþând iminenta apariþie a mãreþului
astru. Vrãbii gureºe umpluserã curtea miliþiei de zarvã.
Cu capul pe masa de la biroul de informaþii, locotenentul
Tudose Stãncuþã, ofiþer de serviciu, aþipise fericit. Doar
puþin timp îl mai despãrþea de ieºirea din schimb. ªi asta
nu era cea mai mare bucurie. Revanºa, mult visata
revanºã asupra comandantului sãu sosise! „Dinamo”
pierduse Cupa României la fotbal, în favoarea „Stelei”. În
urma pariului încheiat cu ºeful, alaltãieri, înfocatul stelist
Stãncuþã trebuia sã intre în posesia celor douã mii de lei
cu care pariase pentru meciul de ieri.

Locotenentul se trezi ºi se întinse de-i pârâirã oasele.
Auzise zgomote în dosul uºii, care se deschidea încet.
Stãncuþã se frecã iute ºi cu nãdejde la ochi ºi sãri în
picioare. Nu-i venea sã creadã ce vedea. Din uºã îl privea
un cap de viþel!

- Ho, boalã! Nieee, strigã ofiþerul de la ghiºeu.
Uºa se deschise de tot, ºi viþelul, ferindu-se, intrã în

sediu. În urma lui se ivi sergentul-major Plevuºcã, zâmbind
ºi agitând un bãþ de salcâm.

- Sã trãiþi, tovarãºe lent!
- Mantelipoane, ai înnebunit complet? Acum trebuie sã

vie ºeful.
- Pãi, pe dumnealui l-aºteptãm ºi noi. ªtiu cã-i ºucãrit

c-a pierdut „Dinamo”, ºi d-aia i-am adus un meºter pe
cinste. Cel mai tare mecanic-auto din judeþ.

- Bã, tu ai bãut de dimineaþã.
- Ei, am luat ºi eu un pãhãrel de viºinatã. Se merita.

Am fãcut cea mai bunã afacere din viaþa mea.
Stãncuþã îl privi aiurit.
- Bã, sergent-major, de mult am vrut sã te-ntreb: de ce-

þi zice þie Mantelipon? Ce nume mai e ºi-ãsta?
- Pãi, pe naºã-meu îl chema Pantelimon. Mie mi-au

greºit numele pe certificatul de naºtere, cã toþi erau bãuþi.
ªi-am rãmas aºa, Mantelipon, rãspunse Plevuºcã, abia
stãpânindu-ºi veselia.

- Aha!
Locotenentul rãmase trãsnit. Apoi, revenindu-ºi, se rãsti:
- Scoate imediat mamiferul de-aici!
- Nu, tovarãºe lent, permiteþi sã raportez: i l-am adus

lui ºeful.

- Bã, tu eºti zdravãn la cap?
- Da, sã trãiþi, mulþumesc de-ntrebare. Eu ca eu, dar

viþelul e ºi mai zdravãn.
În toiul disputei lor, auzirã o pereche de cizme bãtând

militãreºte pavajul. Pe uºã intrã locotenent-colonelul
Bãlmãjoiu, comandantul Miliþiei Orãºeneºti, vânãt la faþã.
Stãncuþã luã poziþia de drepþi ºi salutã îngrozit:

-Sã trãiþi, tovarãºe colonel! În timpul serviciului meu nu
s-a-ntâmplat nimic deosebit.

Comandantul holbã ochii spre viþel. Plevuºcã salutã ºi el:
- Sã trãiþi, tova...
- Cum, bã, Stãncuþã, nu s-a-ntâmplat nimic deosebit?

Pãi, ce-i cu fiara asta aici? întrebã Bãlmãjoiu, tremurând
de furie.

-Eu, sã trãiþi, am adus acest pui de vacã, cel mai bun
mecanic-auto din judeþ. Cred cã trebuie sã-mi decontaþi
banii care i-am dat pe el.

- Cuuum? Ceee? zbierã Bãlmãjoiu. Duhneºti a butoi. Ar
trebui sã-þi faci harakiri. Îþi baþi joc de Miliþia Republicii
Socialiste România?

- Nu, sã trãiþi... bâigui Plevuºcã, uimit de reacþia
superiorului. Am vrut sã vã fac o surprizã.

Comandantul simþi cã se îneacã de necaz. Dãdu din
mâini a lehamite ºi o luã la pas spre biroul sãu. Intrã ºi
trânti uºa dupã el. Câteva bucãþi de tencuialã se
desprinserã de pe pereþi. Uºa se deschise iar ºi Bãlmãjoiu
rãcni dinlãuntrul biroului:

- Lent Stãncuþã, fuga marº la mine!
- Ordonaþi! rãcni ºi Stãncuþã ºi alergã la datorie...

*

Cam la o sãptãmânã dupã aceste întâmplãri, Mantelipon
Plevuºcã, în civil, pãºtea viþelul pe malul Ialomiþei.
Degradat ºi trecut în civilie, se trezi fãrã niciun rost pe
lume. Ba, adeptã a uniformelor, Dolores îl pãrãsise ºi ea,
fâþâindu-se acum prin oraº alãturi de sergentul-major
Ajoianei. „O nenorocire nu vine niciodatã singurã”, filosofã
Mantelipon. ªi viþelul îl dezamãgise. Deunãzi, îl dusese
în curtea unui vecin cãruia i se stricase maºina. Îl trãsese
pe viþel de lanþ în jurul rablei, dar acesta refuzase sã-ºi
dea vreo pãrere. Vecinul trântise poarta prea tare dupã
plecarea vizitatorilor, iar lui Mantelipon i se pãruse cã
aude în urmã ceva despre spitalul de la Bãlãceanca. Oftã
amãrât. Nu prea avusese noroc în viaþã. La ei, în satul
Pupezeni, tovarãºii de joacã îl luau mereu peste picior.
Dupã ce mai crescuse, tatãl sãu îl trimisese în lume,
sfãtuindu-l:

- Mantelipoane, du-te la militãrie! Ai ºi tu o calitate: eºti
ascultãtor.

Soarta îl aruncase la miliþie, în târgul de câmpie.
Cumpãrase de curând o cãsuþã, ºi era mulþumit cã nu
intrase în planurile de demolare. Ce necaz a dat peste el
ºi cu viþelul ãsta! I-a distrus cariera ºi nu va mai ajunge
niciodatã plutonier-major. Gândindu-se mai bine, îºi zise
cã de fapt numai Dolores l-a terminat. Ea îl nãrãvise la
bãuturã. „Lasã cã-l vãd eu ºi pe Ajoianei mâine-poimâine

civil!”, se mai consolã el. Se hotãrâse. Desearã va duce
viþelul cu pricina în oborul unui þãran din Manasia ºi i-l va
lãsa ãluia sã se descurce cum o ºti. Se fãcuse de amiazã.
Mantelipon despriponi animalul ºi se îndreptã spre casã,
trãgând pacostea dupã el.

Numai cã þãranul, îngrozit de apariþia viþelului în ograda
sa, fiindcã nici nu prea avea cu ce-l þine ºi era ºi interzis
sã-l taie, umblase din om în om ºi, aflând al cui era, i-l
înapoie stãpânului.

Într-o zi, bând o bere la cârciuma de-i zicea „Pufoaica

ruptã”, de la marginea oraºului, ex-miliþianul vorbise cu
un pietrar, care avea „ARO” ºi remorcã, sã ducã viþelul
spre Colelia, în inima Bãrãganului, sã nu mai ºtie nimeni
al cui este.

*

Aºa cã, pe la miezul unei nopþi de August, un „ARO”
argintiu trãgea o remorcã pe ºoseaua Bucureºti-Constanþa.
La intrarea în comuna Cãzãneºti, maºina o luã la stânga,
apoi peste calea feratã. În fine, pânã ce sã ajungã la
Colelia, o coti pe un drum, oprindu-se la marginea unui
lan de porumb. Pe cer tremura o mare de stele. Viþelul fu
dat jos, ºi Mantelipon îl atinse duios cu mâna dreaptã
între corniþe, apoi îºi luã bun-rãmas:

- Adio. Fii fericit!
Oamenii se urcarã în maºinã. Pânã sã porneascã din

nou motorul, auzirã limpede:
- La revedere. Drum bun!
ªoferul privi surprins spre Mantelipon ºi vru sã coboare.
- Nu. Nuuu! þipã cu spaimã fostul miliþian. Mânã, mânã

mai repede! O sã-þi spun eu ce ºi cum.
Din ce în ce mai uimit, pietrarul porni motorul. Deºi în

toiul nopþii, tot arºiþã era.
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Florãria din centrul vechi

2
Primul se arãtã profesorul de muzicã. Un ins deºirat, cu

mâinile atârnându-i parcã inutil pe lângã corp. Zisese odatã
cã el nu prea ºtie ce sã facã cu mâinile, în afarã de a dirija
sau de a þine flautul. Cânta la flaut ºi dirija corul unui liceu.
Cel mai des privea dincolo de oameni, de parcã în spatele
acestora ar fi gãsit vreo partiturã. ªi-l imagina având numai
note muzicale în cap. De altfel, când treceai pe lângã el, îl
auzeai fredonând câte-o melodie; uneori dãdea ºi din cap, în
ritmul de el ºtiut. Ei îi atrãsese atenþia cã are numele format
din note muzicale – Mi-re-la – ºi, de câte ori intra în florãrie,
nu prea des, totuºi, îi solfegia numele pe diverse tonalitãþi.

În fiecare an, de 8 Martie, cumpãra câteva fire de orhidee,
pentru colegele sale profesoare ºi un buchet de garoafe roz
pentru mama sa. Anul acesta, comandase dinainte ºi un
aranjament de crizanteme albe. S-au mirat fetele, dar nu-l
întrebaserã nimic, Mirela le interzisese cu desãvârºire sã
iscodeascã clienþii. Asta se întâmplase odatã când una dintre
ele ºi-a permis sã întrebe o clientã: „Pentru cine, tot pentru
domnul Primar?”. În ziua aceea fusese ziua Primarului ºi asta
o ºtiau toþi florarii, vânzãrile lor crescând simþitor în ziua
respectivã. Mirela o auzise ºi doar se încruntase la ea, cât
sã-i îngheþe aceleia orice elan, apoi, dupã ce clienta pãrãsise
florãria, a început sã le prelucreze: „Sã nu vã mai prind
vreodatã cã întrebaþi clienþii pentru cine cumpãrã florile!
Misiunea voastrã se rezumã la a-i sfãtui ce sã aleagã, ºi asta
numai în cazul în care vi se cere ajutorul. Dacã ei vã spun,
ascultaþi-i, dacã nu, nu e treaba voastrã. ªi nici sã n-aud cã
vã bateþi gura cu alte poveºti. Suntem aici ca sã vindem flori,
nu sã declanºãm un rãzboi civil!” Prin „alte poveºti” fãcea
referire la cererile mai speciale ale unor clienþi care solicitau
la domiciliu câte un coº cu petale de te miri ce floare, petale
care trebuiau împrãºtiate artistic pe nu ºtiu unde, ba pe covor,
ba în pat, ba în cadã. Petale vreþi, petale vã dau! De regulã,
aceste servicii le efectuau bãieþii, cei doi care se ocupau de
livrãri la domiciliu sau la adresele menþionate de clienþi. Dar
aceºtia fuseserã deja instruiþi în privinþa discreþiei. „N-aþi vãzut
ºi n-aþi auzit nimic! Dacã primiþi ciubuc, pãstraþi-l. Dar sã nu
atârnaþi ca cerºetorii! Iar dacã nu primiþi, nu cumva sã vã
treacã prin cap sã vã rãzbunaþi în vreun fel. Vã promit cã, nu
doar vã dau afarã, dar ºi cã nu vã mai angajeazã nimeni pe
o razã de o sutã de kilometri.” Asta i-ar fi lipsit, sã se afle cã
domnul X ºi-a umplut dormitorul de petale de trandafiri când
nevastã-sa era plecatã de-acasã la bãi. Sau cã simandicoasa
doamnã Y obiºnuieºte sã se scalde în petale de iasomie. Ori
cã scrântita babã Z îi cumpãrã flori cãþelului de ziua lui. Treaba
lor! ªi dacã se afla, sã se afle din altã parte.

Profesorul de muzicã însã simþise nevoia sã spunã pentru
cine vrea crizanteme. Mirela se arãtase doar miratã privind
alegerea: „Crizanteme în primãvarã, domnule profesor? ªi
de ce toate albe?” „E ceva în neregulã cu aceste flori?” „Nu,
desigur. Doar cã mie mi se par cele mai reci cu putinþã. Dar
prezintã astfel ºi un avantaj: sunt neutre, nu exprimã un
sentiment anume. Depinde cui sunt oferite, în fond.” „Eu vreau
sã le ofer unei domniºoare doctor care m-a tratat pentru gât,
ºtiþi, am avut probleme mari. ªi, ca semn de mulþumire...”
Roºise. Dovadã pentru Mirela cã nu era numai semn de
mulþumire. „ªi vreau sã fie albe, precum halatul dumneaei.”
„Bine. Vã doresc succes atunci! Sper, pentru binele
dumneavoastrã, ca halatul domniºoarei doctoriþe sã fie cel
puþin la fel de alb. Altfel, sã nu vã treziþi cu ele în cap.” Plecase
zâmbind nãuc, parcã nu mai auzea nimic. Uitase sã îºi ia
restul, Carmen l-a alergat ºi i l-a strecurat în buzunar.

Tot aºa nãuc s-a repezit ºi la ºcoalã, în cancelarie, sã ofere
florile colegelor sale (obligaþii, deh! Nu cã i-ar fi fãcut vreo
realã plãcere), apoi se scuzã la director, asigurându-l cã elevii
nu vor ajunge mai puþin beethoveni dacã el, Mozart (cum îl
porecliserã ºmecherii pe care se chinuia sã-i înveþe sã
solfegieze) va lipsi astãzi câteva ore; apoi o zbughi, cu
buchetul de crizanteme în mânã. În drum, îºi aminti sã îl sune
pe colegul sãu, profesorul de educaþie fizicã, aºa-i promisese
directorului, cã va trimite pe cineva sã þinã elevii ocupaþi.
Deºi, dacã ar fi fost dupã el, i-ar fi lãsat liberi. Prea-i zãpãcim

cu atâta carte, ce-om fi vrând sã scoatem din ei?

- Sandule, sunt eu, Mozart. Cum care Mozart? Cum adicã
nu cunoºti decât unul ºi ãla-i mort demult? Te asigur cã pe
acela nu l-ai cunoscut. Pe mine, în schimb... Hei, trezeºte-te!
Azi e 8 Martie. N-ai ºi tu o floare de oferit? Mã rog... eu am.
Aºa cã te rog du-te tu la ºcoalã în locul meu, tot ai zi metodicã;
gãseºti în orar clasele la care am ore. Nu pot sã-þi explic
acum, am treabã. Nu, omule, nu te pune nimeni sã-i înveþi sã
cânte la pian; le dai ºi tu o minge sau îi pui sã joace ºah. Am
aranjat eu cu crizatul. Cum care crizat? Câþi sunt în ºcoala
noastrã? Unul e ºi ãla-i cel mai tare. Aaaa, cum? Mã scuzaþi,
domnule director! Am... am crezut cã vorbesc cu Sandu, de

sport, ºtiþi... Crizatul? E aºa, o vorbã între noi. Nuuu, cum sã
fiþi dumneavoastrã???

Bãga-mi-aº! A-nchis. Cum oi fi apãsat ºi eu tastele alea?
Eh, acum, am fãcut-o, am fãcut-o. Vãd eu ce-oi pãþi. Trebuie s-
ajung mai repede la cabinet.

În sala de aºteptare, se perindau asistente, infirmieri,
doctori, un du-te-vino continuu. Bolnavii îºi aºteptau rândul
resemnaþi, cu bonurile de ordine în mânã, unii tãcuþi, alþii
povestindu-ºi cu lux de amãnunte aventura lor medicalã de
la primele simptome pânã la... Ce naiv fusese când îºi
imaginase cã va gãsi-o câteva momente libere, cã îi va întinde
buchetul cu un zâmbet exersat în oglinda din hol, cã îi va
spune câteva cuvinte prin care sã o asigure de întreaga lui
preþuire. Preþuire? Asta sunã naºpa! Naºpa, aºa cum a-
nceput ºi el sã vorbeascã, dupã zgubiliticii ãia de copii.
„Smetana e naºpa, dom’ profesor! Nu pot s-ascult decât douã
fraze din Vltava, cã mã ia somnul.” „Naºpa eºti tu, mãi copile,
cu tot cu urechea ta muzicalã. Nu de la Vltava te ia somnul, ci
de la faptul cã stai pânã târziu la calculator!” „Nu-i adevãrat!
Puneþi-mi Gangnam Style ºi sã vedeþi ce mã trezesc!” „Numai
peste cadavrul meu o s-ascultaþi voi Gangnam Style în ora
de muzicã!” Of, Doamne! Uneori e-atât de greu. Poate c-ar

trebui sã începem sã le vorbim pe limba lor.

- De ce suferi, maicã?, îl iscodeºte o babã.
Asta mai lipsea! Fix de babe cu chef de vorbã avea nevoie

acum. ªi asta nu-ºi ia ochii de pe el.
- Eu, ºtiþi, nu mai sufãr de nimic. M-am vindecat.
Sperase zadarnic c-o va face sã tacã.
- ªi totuºi, de ce suferi? Te vãz încruntat. Asta miroase-a

suferinþã.
Ah, babo, iar þie îþi miroase gura a usturoi! Zâmbetul lui

blajin însã nu dãdu de înþeles babei cã e inoportunã,
dimpotrivã, o încurajã:

- Eu sufãr de gâlci. Am dat cu niþel gaz asearã pe ele, da’ crez
c-a fost cam mult, cã m-a ars de nici nu mai poci vorbi.

Nu s-ar zice. Pãcat cã n-ai dublat doza.

- De ce ziceai cã suferi?
- De... sufãr din dragoste, mamaie.
- Aaa, pãi asta nu se trateazã cu doctorii.
- Uneori, se mai trateazã ºi cu doctorii. Cu doctoriþele...
- Aha! Pricepui. ªi ce mai aºtepþi? Du-te la ea!
- Mamaie, nu trebuie sã ne ºtie tot spitalul!
- Atunci dã-te mai aproape sã-þi spui la ureche cum se trateazã.
Îi spuse de-l fãcu sã roºeascã. Noroc c-a apãrut o altã bãtrânã

cãreia se grãbi sã-i ofere locul ºi scãpã neinstruit. Începu sã se
plimbe pe holul spitalului, cu cãºtile pe urechi, ascultând
Sonata lunii. Mãcar de-aº fi ºtiut sã compun muzicã! Poate

ieºea mãcar ceva din suferinþa asta.

Rãmãsese ultimul. Plecase ºi de la ºcoalã, intrase ºi în
gura directorului ºi tot degeaba. Acum, dacã tot a venit, o sã
stea pânã când va putea sã intre. Florile parcã îºi mai
pierduserã din vioiciune, noroc cã, totuºi, crizantemele sunt
mai rezistente. Uitase ºi ce voia sã-i spunã. Dar ce mai conta?
Uºa de deschise brusc ºi asistenta îl pofti înãuntru. Îi venise
s-o ia la fugã. ªi totuºi pãºi timid peste pragul cabinetului.
Simþea un gust de coclit în gurã ºi ar fi dat orice sã fie în altã
parte. Ce caut aici? Nu sunt întreg la minte. Bine mi-a zis

odatã Sandu: „Hei, prietene, coboarã de pe portativ!” Sandu
n-avea nicio problemã cu femeile sau cu dragostea. La el,
totul se reducea ca în cazul babei de mai ’nainte. Vorba lui:
„Þac-pac! ªi care-i problema?”

- Numele ºi prenumele!, întrebase asistenta, pregãtindu-
se sã noteze în registru.

Îi venise sã zicã: Mozart Amadeus ºi asta îi stârni un zâmbet.
Uite, vezi, nici asta n-a avut curajul sã facã. Poate aºa îi atrãgea
atenþia doctoriþei care stãtea cu spatele, tot spãlându-ºi
mâinile la o chiuvetã.

- ªtiþi, eu.. vreau numai sã ofer niºte flori domniºoarei doctor.
Abia atunci realizã cât de stângaci fusese, cã doar ºi asistenta

e tot femeie ºi ar fi putut sã ia ºi pentru ea mãcar un ciulin.
Doctoriþa se întoarse uºor ºi îi adresã fãrã sã-l priveascã:
- Daþi-le, vã rog, Sofiei! Sau puneþi-le acolo!, îi indicã un loc

unde erau înghesuite mulþime de flori.
- ªi totuºi, aº vrea sã vi le ofer personal!, îndrãznise,

mirându-se ºi el de îndrãzneala lui.
Se ºterse pe mâini, se apropie de el (Doamne, cât e de

frumoasã!), îi luã aranjamentul ºi îl puse laolaltã cu celelalte
flori primite în ziua aceea.

- Mulþumesc!
Vocea i-a sunat precum cea a comandantului de pluton de

la UM 01662 TR-iºti, atunci când le comanda „Rupeþi
rândurile!” Înþelese ºi plecã. Poate cã baba avea dreptate:
„Iei asistenta de guler ºi-o zvârli afarã, încui uºa pe dinãuntru
ºi zvârli cheia pe geam ºi dupã aia...” Roºi din nou când îºi
aminti cu ce vorbe îl sfãtuise. Babã nebunã! Sã te iei de mânã

cu Sandu!

- Da, Sophié, spune repede ce ai de zis, nu mai mustãci acolo!
- Pãi am de zis, normal! Nu v-a fost milã de amãrâtul ãla?

- Sophié, spune-mi, te rog, scrie cumva pe fruntea mea
„Armata Salvãrii?” Dar ce-þi veni? Noi suntem cadre medicale,
mila e bunã doar în mãsura în care ne ajutã sã salvãm
pacienþii. Dar nici atunci nu-i cazul sã le plângem pe umãr.

- Lãsaþi, domniºoara doctor, cunosc teoria! Vorbeam
omeneºte. Sã nu-mi spuneþi cã nu v-aþi dat seama cã e
îndrãgostit de dumneavoastrã, încã de pe vremea când îl trataþi!

- ªi dacã mi-am dat seama, ce se presupune c-ar fi trebuit
sã fac? Sã-i creez iluzii deºarte? Asta mi s-ar pãrea cea mai
mare cruzime. Nu crezi?

- ªtiu ºi eu? Mã gândeam cã...
- Ascultã, Sophié, de cât timp îmi eºti asistentã?
- Pãi... cam de trei ani, nu?
- ªi în aceºti trei ani, ai vãzut mãcar un bãrbat, unul singur

care sã fi trecut pragul acestui cabinet ºi care sã nu se fi
îndrãgostit de mine? Te rog sã n-o iei ca pe o dovadã de
îngâmfare. Tu ai vrut sã vorbim „omeneºte”.

- E drept cã nu...
- ªi ce se presupune c-ar fi trebuit sã fac eu, Sophié? Sã-l

iau pe fiecare acasã, sã-l mângâi pe creºtet, sã-i vindec rãnile
orgoliului rãnit? Spune, ce??

Andrada Vilt ridicase tonul cam tare, contrar obiceiului de-
a vorbi calm în aproape orice situaþie. Dar tonul ei ridicat n-o
sperie pe Sofia care ºtia cã domniºoara nu se supãrã cu
una, cu douã.

- Mã gândeam... dar dintre toþi ãºtia, dumneavoastrã chiar
nu v-a picat niciunul la inimã?

- Ba da, Sophié, dar asta nu-i treaba ta. Te rog cheamã
portarul, dã-i banii ãºtia ºi spune-i sã care la maºinã doar
trandafirii. Cu restul florilor fã ce crezi! Sunt obositã, mi-a
ajuns pe ziua de azi!

Se schimbã ºi plecã, nu înainte de-a lungi gâtul în direcþia
capelei, sperând mãcar sã-l zãreascã. Trecuse ºi ziua de azi
fãrã sã-l vadã. Aºa treceau zile dupã zile, trecuserã ani. ªi
nici acum nu era lãmuritã dacã îi era mai dor de el atunci
când nu-l vedea deloc sau atunci când îl vedea. Ca un
blestem, îi „cãzuse la inimã”, cum zisese Sofia, singurul bãrbat
pe care nu putea sã-l aibã. ªi nici nu putea vorbi nimãnui
despre asta. Poate aºa simþea ºi nefericitul ãla de profesor
de muzicã pentru ea. Îi simþise amãrãciunea, se vãzuse
pentru o clipã în locul lui ºi încercase sã-l trezeascã, doar,
doar i-o trece. Þi-ai gãsit! Parcã pe ea nu încercase sã se
trezeascã de atâtea ori! ªi ce rezolvase? Atunci când credea
cã e mai stãpânã pe ea, era de ajuns doar sã-i audã vocea ºi
totul se dãdea peste cap. ªi baba aia de mai devreme, cu
gâlcile ei ºi cu gazul bãut, ce emoþii îi mai dãduse. Îi spusese
în ºoaptã: „E cineva afarã, cu un buchet mare de flori albe în
mânã, care aºteaptã sã intre la dumneavoastrã.” Inima i-o
luase razna, raþiunea la fel ºi dãduse buzna pe uºa
cabinetului, convinsã cã e el. Când dãdu cu ochii de profesor,
îi pieri tot elanul ºi îi venise sã-i bage babei instrumentarul
pe gât. Aºa o fi fãcutã viaþa asta, sã nu te poþi bucura de ea?

Avea multe întrebãri de pus. Pe vremea când era studentã ºi
fãcea practicã la Urgenþe, vãzuse ºi pacienþi murind. Pe unii
îi asistase în ultimele zile. Luase parte la multã suferinþã, de
toate felurile, dar nimic n-o impresionase mai mult decât o
neîmplinire în dragoste. ªi-acum o treceau fiorii când ºi-o
amintea pe doamna Cleopatra, o femeie trecutã de 80 de ani
care o rugase, cu douã zile înainte sã se „ducã”, sã înmâneze
un bilet. O întrebase dacã nu vrea sã-l punã într-un plic sigilat.
„Ce rost are sã stricãm hãrtia? Copaci omorâþi de pomanã.
Eu am iubit copacii, florile ºi iarba. ªi... pe el. Nu trebuie sã
omorâm ceea ce iubim! Nu mã intereseazã dacã citeºti biletul,
chiar te rog.” Citise, îndemnatã de curiozitatea tinereþii: „Am
gãsit rãspuns la aproape toate întrebãrile vieþii. O singurã
întrebare, totuºi, mi-a rãmas: dacã ai înþeles cât de mult te-
am iubit.” Semnase cu iniþiala ºi scrisese un nume ºi o adresã
pe verso. Insistase: „Sã nu i-l dai decât dupã ce se declarã
decesul!” Pe Andrada o bãtuse gândul sã înmâneze biletul
mai devreme, imaginând o frumoasã poveste de dragoste,
închipuindu-ºi cã va veni la patul ei mãcar în al
douãsprezecelea ceas. Totuºi, nu avusese tãria sã treacã
peste dorinþa femeii. Mai târziu avea sã constate cã bine
fãcuse. Cel cãruia i-a înmânat biletul, emoþionatã, dupã ce
Cleoparta pãrãsise lumea aceasta, s-a arãtat indiferent,
aproape deranjat: „Trebuie sã fie o greºealã. Nu cred cã mie
îmi este adresat.” „Totuºi, sunt numele ºi adresa
dumneavoastrã...” „Domniºoarã, de unde ºtiu cã nu sunt
subiectul unei glume proaste?”, se oþãrâse la ea. Chiar aºa,

de unde ºtii? De unde ºtim noi toþi cã nu suntem subiectul

unei glume proaste?

În seara aceea, profesorul de muzicã notase în jurnal: „Azi
m-am comportat precum un clown de mâna a doua. Ea a fost
atât de rece cu mine. Simt cã n-o mai iubesc pe A. Deºi sunt
convins cã prima datã când o voi revedea, inima o sã-mi
batã la fel de tare. Ce glumã proastã, ce glumã proastã!”

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 17, 26 martie 2014
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Zaporojeanul

Vasile Trofimov e nãscut în Criºan, o comunã de pe malul
drept al canalului Sulina, dar locuieºte la Tulcea, împreunã
cu familia. La fel ca majoritatea piloþilor de Dunãre maritimã,
dupã revoluþie ºi instalarea noilor vremuri de tranziþie, a fost
nevoit, ca sã poatã trãi decent din meseria pe care a
îmbrãþiºat-o cu drag, sã se mute de la o societate privatã de
pilotaj, la alta, dupã cum bãtea vântul schimbãrilor pregãtite
în culise de cei care fãceau cãrþile. De fiecare datã a fãcut-o
cu strângere de inimã, de fricã sã nu rãmânã fãrã loc de
muncã, cum s-a ºi întâmplat într-o perioadã, vreme de
unsprezece luni. Dar mai înainte de acest necaz Societatea
World Pilot Services Galaþi reuºise sã concesioneze
activitatea de pilotaj, începând cu anul 1997, reuºind astfel
sã-i adune pe majoritatea piloþilor la un loc, instituind vreme
de ºapte ani ºi jumãtate, un fel de monopol. Cei trei piloþii
care reuºiserã sã preia frâiele acestei societãþi, ca acþionari
principali, impuserã un regim sever de conducere. Trasul de
ºireturi a fost repede abandonat. Era ºi firesc sã fie aºa, altfel
s-ar fi instalat babilonia în desfãºurarea activitãþii de pilotaj.
În particular puteai sã-l tutuieºti pe oricare dintre cei trei
patroni, dar la apariþia unei persoane strãine, îl luai imediat
pe „domnule director” în braþe. Era, în aceastã privinþã, o
înþelegere civilizatã ºi tacitã. Abaterile ca insubordonarea,
întârziatul la îmbarcare, lipsa uniformei, neîntocmirea corectã
a buletinelor de pilotaj, care ar fi dus la neplata prestaþiei,
neglijarea exercitãrii corecte a serviciului de dispecerat al
pilotajului, etc, erau sancþionate imediat. Consumarea
bãuturilor alcoolice în timpul serviciului sau prezentarea la
muncã în stare de ebrietate erau pedepsite aspru, mergându-
se pânã la desfacerea contractului de muncã.

Vasea, cum i se spunea, era pe atunci un bãrbat în puterea
vârstei, abia trecut de patruzeci de ani. Înalt, ciolãnos ºi suplu,
cu pãrul de culoarea paiului de grâu, posesor al unei mustãþi
falnice, lãsate pe oalã, la fel de aurie, inspira încredere de
cum îl vedeai. Prietenos ºi modest, era recunoscut drept un
pilot excepþional de bine pregãtit, care vorbea o englezã
avansatã, în comparaþie cu alþi colegi de pe Dunãrea
Maritimã. Aducea la chip cu unul din mândrii cazaci
zaporojeni, zugrãviþi de Repin într-unul din celebrele lui
tablouri. Vocea lui groasã, dar caldã, cu un uºor accent slav,
cât ºi nasul proeminent, uºor bombat spre vârf, puteau
constitui suficiente motive de atracþie pentru unele femei. Aºa
s-a întâmplat ºi într-o dupã-amiazã de toamnã pe când firma
de pilotaj avea sediul pe str. Portului, nr.28 din Galaþi, într-un
imobil preluat de la Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos.
Vasea, proaspãt sosit de la voiaj, s-a cazat la apartamentul
pe care societatea îl avea în centrul oraºului Galaþi. Primise
dispoziþie sã rãmânã la îmbarcare pentru a doua zi, când se
aºteptau mai multe comenzi de plecare pentru aval. Beneficia
de timp de odihnã de cel puþin patru ore, iar pe vremea aceea
vapoarele nu plecau noaptea din port. Pânã a doua zi, când
dãdea prima geanã de luminã, pilotul Trofimov era liber ca
pasãrea cerului. Singur la camerã, ceea ce se întâmpla mai
rar, s-a hotãrât sã iasã în oraº ca sã mãnânce ceva. Nu s-a
deplasat prea departe ci s-a oprit la restaurantul King din
apropierea vechii biserici Mavromol. Restaurantul era de fapt
o bombã, instalatã dupã revoluþie într-o construcþie nouã,
aducând a grajd sau a magazie, joasã ºi kitch-oasã, apãrutã
peste noapte alãturi de vechile imobile etajate de pe strada
Nicolae Bãlcescu, patinate de vreme, care mai pãstrau ceva
din farmecul oraºului de altãdatã. Zaporojeanul, cu mustãþile
lui picate pe oalã, s-a aºezat la o masã, hotãrât sã mãnânce
ºi sã bea bine. Pilotase un vapor mãriºor de la Sulina pânã în
Portul Mineralier ºi stãtuse zece ore în picioare. Obosit ºi
flãmând, avea nevoie de o votcã, înainte de masã, care sã-i
punã în miºcare sângele din picioarele amorþite. Savurã votca
cu înghiþituri mici, trãgând cu poftã din þigarã, cât timp i se
pregãtise ceafa de porc la grãtar ºi i se prãjiserã cartofii pai.
Se uita superior la bãrbaþii care se înghesuiau sã ocupe
mesele din jur. Tocmai ce ieºiserã de la serviciu ºi semnau

condica  înainte de a pleca spre casã. Se uitau des la ceas ca
sã nu întârzie prea mult ºi sã fie luaþi la întrebãri de soþie, îºi
zise. Se simþea în largul lui, ºtiind cã el nu va mai da socotealã
nimãnui de timpul petrecut la cârciumã. Mâncã cu poftã
cotletul în sânge ºi cartofii crocanþi. În loc de salatã de roºii
preferase castraveþi muraþi. Se dãdea în vânt dupã acrituri,
indiferent de anotimp. Deoarece friptura cerea întotdeauna
udãturã, comandã o baterie de Cotnari la sticlã de trei sferturi
ºi apã mineralã. Doar era pilot de Dunãre Maritimã ºi nu
vreun marinar oarecare. Avea sã-ºi respecte rangul, nu sã-ºi
baloneze stomacul cu cine ºtie ce poºircã de bere. Dar pofta
vine ºi bând, nu neapãrat mâncând. Bine dispus comandã
încã o sticlã. Afarã începuse sã se întunece, dar pilotului
Vasea nu prea-i ardea sã se mai ridice de la masã. Gândul îi
zburã la familia lui de la Tulcea ºi la cei doi bãieþi, unul în
ultimul an de liceu ºi celãlalt abia trecut în clasa a IV-a. Zâmbi
ºi oftã în acelaºi timp. Tare mult ºi-ar fi dorit sã aibã ºi o fatã.
Din pãcate, nu prea mai era posibil aºa ceva. Ultima naºtere,
naturalã ca ºi prima, o chinuise rãu de tot pe nevastã-sa, o
ºatenã frumoasã ca o cadrã, fiind cât pe ce sã o piardã.

Medicul îi recomandase sã renunþe la serviciul de la ªantierul
Naval Tulcea, unde lucra ca vopsitoriþã. Se cãpãtase, dupã a
doua naºtere, cu o insuficienþã respiratorie. Boala sau altceva
o cam îndepãrtase de soþul ei, refuzându-l tot mai des în
patul conjugal. Cãuta sã nu se supere prea tare pe ea, din
aceastã pricinã, dar în mintea lui se profila posibilitatea
legãturii carnale cu o altã femeie. Era însã un familist convins,
care-ºi iubea soþia ºi copii, gata sã facã orice pentru ei, ºi nu-
ºi dorea s-o înºele în mod real pe mama copiilor lui. Refuza
cu încãpãþânare sã recunoascã cã îi plãceau unele femei pe
care le întâlnea pe stradã. Mintea o mai lua razna, împotriva
voinþei lui. Visa treaz cum le dezbrãca, surprinzându-se cum
se uita lacom la formele lor cu rotunjimi apetisante. Unora le
admira sânii, mijlocul mlãdios sau posteriorul bombat, altora
picioarele lungi pânã-n gât sau chipul angelic, º.a.m.d. Mai
rãu era când dormea. Atunci nu mai deþinea nici un control. În
vis îºi înºela jumãtatea aproape noapte de noapte. Uneori
partidele de sex sãlbatic din somn era urmate de poluþii care-
l eliberau, dar care lãsau pete pe cearceaf ce îl trezeau în
puterea nopþii. Atunci, ruºinat, se fãcea luntre ºi punte, ºi le
ºtergea, cu o cârpã sau batistã umedã, fãrã sã bage de seamã
nevastã-sa. Se condamna de parcã ar fi comis o crimã. Nu
concepea aºa ceva. Era, nu-i aºa, ditamai omul matur ºi nu
vreun adolescent plin de coºuri. Refuza însã sã recurgã în
baie la autosatisfacere, aºa cum auzise cã fac alþii,
considerând acest obicei drept un mare pãcat, pe deasupra
ºi dãunãtor, dupã cum ºtia încã din adolescenþã, din timpul
liceului, de la profesorul de anatomie. Trupul lui mare ºi
sãnãtos îºi cerea însã drepturile. Unele femei îl mãsurau lung
sau chiar întorceau capul atunci când îºi intersectau drumul
cu el pe stradã. Elegant, în uniforma bleumarin cu trese aurii
pe mâneci, cu albul caschetei purtatã ºmechereºte, pe-o parte
(aidoma altor cazaci, a celor de pe Don, pe care îi vãzuse în
copilãrie într-un film sovietic despre revoluþia bolºevicã), dar
mai ales cu mustaþa lui stufoasã ºi nasul cãrnos, bãrbãtesc,
stârnea curiozitãþi vinovate.

Chelnerul îi aduse a treia sticlã de Cotnari taman când în
restaurant intrã o bruneþicã însoþitã de doi adolescenþi romi,
îmbrãcaþi în blugi ºi geci din fâº bleumarin. Puºtanii þineau
nasul pe sus, uitându-se superior la clientelã printre genele
mijite, deplasându-se printre mese, în mers sãltat, de parcã
ar fi dansat. Fata, frumuºicã foc, de vreo douãzeci de ani, cu
pãrul bogat, negru ca tãciunele, lãsat pe umeri, ducea în
braþe o vazã mare din plastic alb, plinã cu garoafe. Se aºezarã
la o masã din apropierea barului. Unul dintre bãieþi, plin de
importanþã, se deplasã la bar unde îi ºopti ceva bãrbatului
care freca de zor niºte pahare cu un ºervet alb. Puºtanul,
dupã ce se uitã precaut în jur, scoase din sân un pachet
lunguieþ, învelit într-un ziar, pe care îl plasã rapid barmanului,
peste tejghea. Vasea, pe care îl cam luase anaforul, visând
cu mâna în barbã, se frecã la ochi ºi o localizã pe brunetã.
Deºi afarã era destul de rãcoare fata nu purta nimic peste ia
strãvezie, cu mâneci lungi, traversatã de sumedenie de
râuleþe din arnici. Sânii, ca doi hulubi neastâmpãraþi,
împingeau obraznic þesãtura, gata parcã sã strãpungã cu
gurguiele frumoasa cãmaºã þãrãneascã, în ciuda sutienului
alb care-i þinea în frâu. Pilotului Trofimov îi cam ieºiserã ochii
din cap ca la melc, tot holbându-se fascinat la pieptul
þigãncuºei. Apoi privirea îi alunecã alãturi, spre vaza de flori.
Se sculã hotãrât de la masã, îndreptându-se spre cei trei. Îºi
trasase întâi un itinerar drept printre mese, ca sã fie sigur cã
nu o sã se legene în mers. Fãcu o plecãciune ºi vorbi:

- Frumoasã porumbiþã, aº dori sã cumpãr un buchet de flori
pentru doamna inimii mele din seara asta.

- Cu plãcere! Câte fire doreºte domnul? întrebã profesional
fata, nereuºind sã-ºi ia privirea de la nasul lui Vasea.

- Câte te lasã inimioara ta caldã, porumbiþo!
- Hauãleu nene, mâncaþi-aº, cã nehotãrât mai eºti! ªî ce

mai nãnãu ai! Te pomeneºti cã vorba aia-i adevãratã?
- Care vorbã, drãguþã? întrebã încurcat Vasea, sprijinindu-

se de masa celor trei, ca sã nu cadã.
- Aia cu nãnãul, bre. N-o ºtii? Dacã ai sfârla aºa mare ºî

daravela-i cam la fel. Sau nu-i adevãratã în cazu’ matale?
Cei doi þigãnuºi se hlizirã îngãduitori.
Cazacul îºi ridicã ochii în tavan, de parcã acolo era scris

rãspunsul pe care trebuia sã-l dea.
- Nu rãspund la astfel de provocãri. Ai putea sã fii fetiþa

mea, rãspunse bãþos Vasea.
- Aº putea, dar n-ai mata atâþia biºtari ca sã mã înfiezi.

Mâncaþi-aº mustaþa ta bãlanã de marinel, unºpe fire dã
garoafe e bine?

- E foarte bine, minunea ochilor mei! Ai fi putut fi fata mea,
se repetã el, de data asta privind-o ca pe un copil.

Fata scoase, pe alese, garoafele din vazã ºi i le întinse:
- Mi-ai mai spus asta, nene. Nã-i fi vreun papagal. Uite, na

d-acilea ºi du-le soþioarei mai repede.
Vasea bãgã mâna în buzunarul de la piept al uniformei ºi-

ºi scoase portofelul. Sustrase, bãlãbãnindu-se, câteva
bancnote.

- Ajunge, turturico? întrebã, dupã ce le puse pe masã.
- Pune jos înc-o piþulã, ca sã fie cu noroc, îl îndemnã þiganca,

uitându-se lung la portofel.
- Uite, poftim, sã fie cu soþ, trânti el alte douã bancnote pe

masã.

- Mulþãmesc, barosane! îi zâmbi fata mulþumitã, arãtându-
ºi dantura albã perfectã.

Vasea simþi cum i moaie inima. Luã garoafele din braþele
tinerei þigãnci, bãgându-ºi nasul în ele ºi inspirându-le
parfumul. Suspinã apoi, cu ochii înlãcrimaþi de beþiv. Molfãi
din buze, ca atunci când nu-ºi gãsea cuvintele. Duse
stingherit buchetul la spate, cuprinzându-l ºi cu cealaltã
mânã. Dupã câteva clipe, în care nu-ºi putu îndepãrta privirea
de sânii fetei, brusc, ca un prestidigitator, mâna stângã,
reapãrutã de la spate, îi întindea florile.

- Pentru tine erau fata mea. Dacã nevastã-mea ar fi rãmas
grea prima datã cu o fetiþã, ca tine ar fi fost de mare.

- Poate, nene, da’ nu-i chiar ezact. Ar fi fost gãlbioarã, nu
tuciurie ca mandea. Hai mai bine sã mergem la masa matale,
cã te-ai cam paradit în aripã? ªî am ameþitãrã de când ne tot
bunghim dã jos la chipiul dã vaporean. Eºti ditamai prãjâna
ºî te clatini mai nasol dãcât barca pe valuri, dupã cum zâce ºî
cântarea.

Fãrã sã mai stea pe gânduri, þigãncuºa puse buchetul
înapoi îi vazã, întinzându-i-o apoi unuia dintre adolescenþi.
Se ridicã apoi decisã de la masã, luându-l pe pilotul Trofimov
de braþ. Pe la spate le fãcu semn bãieþilor s-o urmeze.

- Balaurii sunt cu mine, îl lãmuri bruneta dupã ce se aºezarã
toþi patru la masã.

- Ãla mai balaoacheº îi Pardaillan, iar mezinului îi zâce
Napoleon. Eu mi-s Cireºica, surioara lor mai mare, fãcu fata
prezentãrile.

Adãugã:
- Dacã tot eºti aºa dã boier, comandã-ne câte cinci mici dã

fiecare ºî câte-un þap dã bere, cã n-am halit nimic dã dimineaþã.
Matale bea-þi vinul liniºtit.

Ce s-a întâmplat pe mai departe, lui Vasea îi vine greu sã-
ºi mai aducã aminte. ªtie doar cã dupã ce a sorbit ºi ultima
picãturã de vin ºi a vrut sã se ridice de la masã, nu prea a mai
fost în stare. Cei trei fraþi l-au ajutat, însoþindu-l pânã la
apartamentul companiei. Mai þine minte cã era aºezat pe
marginea unui pat, iar fata i-a luat o mânã ºi i-a pus-o pe unul
din sâni. Apoi i s-a rupt filmul.

Pe la ora trei dimineaþa l-a sculat propriul sforãit. S-a ridicat
în capul oaselor, uitându-se în jur. Lumina era aprinsã ºi patul
nedesfãcut. Îºi pipãi cerul gurii, brobonat ca ºmirghelul, cu
senzaþia cã tocmai i-ar fi fãtat o mâþã în gurã. Setea îi dãdu
ghes sã se ducã la bucãtãrie dupã apã. Atunci realizã cã era
îmbrãcat. Se uitã fãrã succes dupã papuci. Pe parchet geanta
de voiaj zãcea desfãcutã, cu bulendrele împrãºtiate prin
camerã. Se repezi sã caute cartonul de þigãri „Prezident” pe
care i-l dãduse comandantul navei ucrainiene pe care o
pilotase. Nu-i luã prea mult timp pânã sã-ºi dea seama cã
þigãrile dispãruserã. Dupã ce bãu pe nerãsuflate douã cãni
de apã de la robinet reveni în camerã ºi începu sã caute ce
mai lipseºte. Descoperi cã-i nu-ºi gãseºte pantofii ºi restul
de bani din portofel. Bine cã nu-i luaserã actele. Rãsuflã
uºurat. Lipsea ºi telecomanda televizorului. Rapandula
dracului! O fi crezut cã-i telefon mobil, îºi zise. Nu toatã lumea
era familiarizatã cu mobile astea, deºi apãruserã de câþiva
ani. Cel mai rãu era cã ºterpeliserã cheile de la apartament.
Probabil, cu gândul sã se întoarcã mai târziu cu vreun cãrucior
ca sã fure ºi obiectele mai voluminoase. Se întinse în pat,
gândindu-se la ce are de fãcut. Nu putea sã aºtepte pânã era
chemat la voiaj. ªtia cã tura începea la ora ºase dimineaþa.
Trebuia sã se ducã mai devreme în port, la agenþie, înainte
de a veni unul din ºefi. De regulã venea primul, cel mai mic
dintre cei trei, în ordinea acþiunilor pe care le deþineau în
societate. Se va rezolva într-un fel, nu se poate ca bãieþii sã
nu-l ajute sã muºamalizeze toatã încurcãtura asta. Dacã afla
bossul cel mare ce se petrecuse în apartamentul lor, precis
cã l-ar fi dat afarã ca pe o mãsea stricatã. Problema era cã
trebuia sã plece numai în ciorapi pe stradã ºi nu putea sã
închidã uºa de la intrare. Cu toate astea, nu situaþia ridicolã
ºi lucrurile furate îl mãcinau aºa de mult, ci gândul cã ar fi
putut sã-ºi înºele nevasta. Bineînþeles cã nu o înºelase, din
moment ce era îmbrãcat. Nici vorbã! se încuraja el. Era logic,
nu? Apãsat de remuºcãri se duse la bucãtãrie sã-ºi facã un
ness. Avea întotdeauna în geantã câteva pliculeþe de Mocca.
Bine cã nu le luaserã ºi pe astea. Erau într-un buzunar lateral
pe care nu-l vãzuserã. Lipovenii pravoslavnici din satul în
care te-ai nãscut nu ºi-ar spurca niciodatã cununiile, îl tot
pisa o voce cuibãritã pe undeva. Ori el, fusese cât pe ce sã o
facã. Îºi scuturã capul ca un catâr pus în ham care refuzã sã
se urneascã din loc. Aºtepta parcã sã audã clinchetul
zurgãlãilor. Se aºezã apoi la masã, cu cana în faþã, privind pe
fereastrã. Zorii aveau sã mai întârzie mai bine de o orã. Stãtu
neclintit, pândindu-le. Ce bine ar fi dacã oamenii ar putea
auzi cum se crapã de ziuã! îi trecu prin cap. Nu ar mai avea
nevoie de ceas deºteptãtor care sã-i trezeascã dimineaþa.
Automat se uitã la cadranul ceasului de mânã. Dãdu pe gât
bãutura dulceagã ºi leºioasã care se rãcise. Întinse patul,
strânse lucrurile împrãºtiate, punându-le înapoi în geantã.
Dupã o clipã de gândire împãturi haina galonatã, luã ºapca
din cuier ºi le înghesui ºi pe acestea în geantã. Se hotãrî sã
plece chiar dacã de afarã nu se auzeau cum se crapã zorile.
O sã-i fie puþin frig, dar nu putea sã meargã în uniformã ºi cu
picioarele goale pe stradã, îi mai trecu prin minte.

(continuare în pag. 18)



18

(urmare din pag. 17)
Ieºi din apartament ca un hoþ, în vârful picioarelor, de teamã sã

nu fie vãzut. O luã pe dupã blocuri pânã la malul Dunãrii. Venind
dinspre Cotul Pisicii, zorile planau deasupra oraºului ca un stol
de pãsãri albe, împrãºtiind treptat întunericul. Nu se întâlni decât
cu o potaie mare ºi flocoasã care-i arãtã colþii. Nu-i plãcea,
probabil, mirosul ciorapilor. Pe malul Dunãrii nici unul din cei doi
undiþari, care se sculaserã cu noaptea în cap nu-l vãzurã,
preocupaþi cum erau sã priveascã ca tâmpiþii pluta aia care nu se
mai ducea la fund. Amatori, strâmbã el dispreþuitor din colþul gurii.
Habar nu aveau cum se prinde peºtele.

Dând sã intre în sediul companiei era sã se împiedece de
câinele încovrigat care dormea pe preºul din faþa uºii de la intrare.
Reuºi sã-l pãºeascã în ultima clipã. Cu toate astea dulãul, un
madanez corcit, numit Otto Doi (spre a-l deosebi de tatãl lui, un
brac german cu numele de Otto, care murise între timp ºi fusese
câinele de vânãtoare al patronului cel mare), ridicã pentru o clipã
capul, uitându-se dupã el ºi mirosindu-l. Mulþumit, puse capul la
loc pe preº. Era suficient sã adulmece un om doar o singurã datã,
ca sã-l recunoascã a doua oarã. Moºtenise pedigriul de la tatã ºi
inteligenþa de la mama lui, Fetiþa, o cãþea maidanezã, care-i lãsase
moºtenire preºul.

La ora ºase fãrã cinci minute, când Vasea bãtu încet în uºa
dispeceratului Agenþiei de Pilotaj, toþii piloþii turei de la serviciul
de port erau adunaþi în pãr.  Când îl vãzurã intrând pâº, pâº,
numai în ciorapi, rãmaserã cu gura cãscatã. Izbucnirã apoi în
hohote de râs. Primul care îºi reveni din uimire fu Dorel Buricea,
care se lãfãia pe canapeaua roasã, dezarticulatã, alãturi de Ionel
Corban ºi Marcel Judeanu.

- Ce-ai pãþit, Vasea? Nu ai avut cu ce sã mai plãteºti pileala la
cârciumã ºi þi-ai lãsat pantofii amanet? îl întrebã Dorel,
scãrpinându-se într-o ureche.

- Pe dracu’! Am avut cu ce sã plãtesc. Mi-au fost furaþi.
- Mergeai sau stãteai pe scaun când þi i-a sãltat? îl întrebã

rânjind Pache, un pilot cu ochii galbeni ºi dinþii laþi ca de cal.
- Bãieþi, ºtiu cã-s de râsul curcilor. Numai cã treaba-i mult mai

groasã. Dacã vreun grangur de la companie aflã ce s-a întâmplat
la apartament, am belit-o.

- Ei, ce sã spun, doar nu ai belit vreun bou, se hlizi ºi Suvarov,
zis Brata.

Dupã ce aflarã întreaga poveste, piloþii intrarã imediat în prizã
ca sã-ºi salveze colegul. Un marinar legãtor de încredere a fost
trimis de urgenþã la apartament ca sã stea de pazã, iar Dan
Zeamãneagrã se sui în maºina proprietate personalã, repezindu-
se pânã acasã ca sã-i aducã lui Vasea o pereche de pantofi.
ªeful de cart, un pilot cu urechile mari, clãpãuge, poreclit Ilã, de la
Urechilã, scoase din portofel banii necesari pentru cumpãrarea
unui butuc nou de broascã yale ºi pentru o telecomandã de
televizor. Cu procurarea acestora ºi înlocuirea butucului a fost
rugat sã se ocupe Laurenþiu Boza, unul din bãieþii de la atelierul
firmei, care era în relaþii foarte bune cu cei de la pilotaj. Pânã la
orele prânzului se rezolvase tot ce era de rezolvat, iar Vasea, în
picioare cu pantofii lui Zemosul, cum i se mai spunea lui Dan, a
plecat în aceeaºi zi, pe la orele nouã dimineaþa, la Sulina, cu
aceeaºi navã ucrainianã pe care o pilotase în ajun. Cargoul,
încãrcat cu minereu de fier, fusese repede descãrcat. La plecare
pilotul Vasile Trofimov þinu sã le mulþumeascã bãieþilor din cart,
aducându-le un carton de bere polonezã, cumpãrat din banii
împrumutaþi de Ilã. Cartonul fu repede dosit pe undeva.

- Bãieþi, vã mulþumesc pentru cã m-aþi scãpat de necaz! Sunt
mândru cã facem parte din aceeaºi breaslã! le declarã el solemn.

Niciodatã însã nu poþi sã-þi spui cã ceea ce era sã þi se întâmple
s-a cam întâmplat ºi cu asta basta. Ajuns la Cotul Tulcei, navei i se
opreºte motorul, iar cârma i se blocheazã. Cu prezenþã de spirit,
Vasea îi recomandã comandantului sã foloseascã cârma
hidraulicã de rezervã pânã ce vor putea trece cotul în siguranþã.
Imediat dupã cot, dupã farul roºu de pe stânca de la Mila 38,
cargoul face pe stânga rondou forþat, ancorând imediat. Din fericire
defecþiunea se remediazã în jumãtate de orã ºi nava, dupã virarea
ancorei ºi întoarcerea spre aval,  îºi continuã voiajul spre Sulina.

A doua zi Vasea ajunge acasã, în Tulcea. Seara,  în patul
conjugal, nevasta se întoarce cu faþa spre el ºi îl îmbrãþiºeazã.
Surprins ºi fericit face dragoste cu femeia lui, ca în prima zi, dupã
cãsnicie, când o deflorase.

Poate vã întrebaþi de unde aceastã schimbare neaºteptatã de
atitudine din partea femeii. Ei bine, în noaptea dinaintea plecãrii
din Tulcea, Vasea pãþise iar ruºinea. Se iubise iar în somn cu o
necunoscutã, dar exact spre dimineaþã, când trebuise sã se
trezeascã. În graba plecãrii uitase sã ºteargã pata pe care o
lãsase pe cearºaf. Soþia o descoperise ºi pricepuse despre ce
era vorba. Studiase un pic contururile hãrþii, zicându-ºi cã ar
semãna cu o þarã anume, dar oricât se strãdui nu reuºi s-o
identifice. Îºi fãcu în schimb mea culpa, pentru rãceala cu care îl
tratase atâta timp pe soþul ei nãsos. Din acea searã Vasea avea
sã se bucure de trupul iubitei lui consoarte, dupã pofta inimii, ºi
niciodatã nu-i mai trecu prin cap cã s-ar putea s-o înºele. Nici n-
o fãcuse vreodatã. Cum se mai întâmplã uneori, nu numai
nenorocirile se pot þine lanþ, ci ºi bucuriile. Frumoasa lui soþie
rãmase grea chiar în noaptea împãcãrii ºi dupã nouã luni nãscu
o fetiþã bãlanã, ca ºi tatãl ei, dar care moºtenise nasul mult mai
mic al mamei. Aºa cã vorbele acelea – ai grijã ce-þi doreºti cã s-ar
putea sã þi se întâmple – avurã pentru Vasea un final minunat, de
film cu happy end.

Galaþi, 6 aprilie 2015
Ioan Gh.Tofan

Zaporojeanul Melania FLORESCU

În pãtratul ferestrei
În pãtratul ferestrei câmpia era neclintitã, netulburatã de

vreo miºcare, de vreo patã de culoare în albul orbitor aºternut
pânã în dunga sumbrã ºi nehotãrâtã a pãdurii orizontului.
Nici un sunet nu spinteca vidul în douã nici dincolo ºi nici
dincoace de cadrul zgârcit, de parcã realitatea s-ar fi pierdut
în ea însãºi, înþepenitã într-o singurã clipã, de parcã întreg
pãmântul ar fi stat golindu-se brusc de acþiune, voinþã ºi
culoare. În cadrul ferestrei putea foarte bine sã fie întinsã o
fotografie. La fel ºi dincoace de cadrul ferestrei, deºi în
nemiºcarea lor pereþii pãreau cã se unduiau uneori în coada
ochilor prinzând o clipã de neatenþie în jurul umbrelor ce
tremurau peste ei. De-ar fi existat vreun ceas în odaie ar fi
indicat cu ticãitul lui monoton o activitate anevoioasã, e drept,
erodantã, urcând ori coborând pe rama cu vopsea crãpatã a
ferestrei. Gândurile saltã ori alunecã în chenarul limitat, vorbe
din amitire se frãmântã animându-se într-un furnicar neliniºtit
dincoace de nemiºcare.

La început a fost cuvântul, apoi a venit timpul ºi l-a
descompus în mici fãrâme, nimicindu-l.  Gândurile, cuvintele
lor se nasc ºi se duc unele dupã altele, îngrãmãdite unele
peste altele, se dilueazã unele într-altele depunându-se ca
sedimente ale conºtiinþei, devenind în final nimic. Nimic, prea
mult nimic ºi gerul contractã simþirea, amorþeºte ideea, nici
gândul nu zãboveºte sã se formeze, ci se duce înainte de a fi
agãþat de minte. Pãrea un gând important ºi disoluþia sa îmi
lãsã impresia unei pierderi ireparabile. Ar fi putut fi acela
ce ar fi adus alinarea, calmul în liniºtea aceasta ce-mi
sparge urechile.

Frige rãceala bucãþii de geam iþitã zgârcit de dupã oblonul
tras pe jumãtate. Focul s-a stins. Sunt doar un bolovan þeapãn
sub marea de zãpadã. Refuz sã simt, dar simt arsura frigului
din mine. Zilele astea se întind prea lungi ºi prea îngheþate,
de parcã îmi testeazã rezistenþa în faþa nimicului, în faþa mea.
Nu-mi place sã stau cu mine acum când sufletul îmi este un
pietroi, când gândurile ºi cuvintele din ele frig pe dinãuntru.
Tânjeam sã fie varã, soare, cer albastru, sã deschid ochii ºi
sã ies din visul ãsta, dar nu-i vis, e viaþa mea, oricât îmi e de
greu sã cred, sunt aievea zilele acestea ce mã destramã lent
ca pe o cârpã putredã. S-au dus zilele mohorâte în aºteptarea
ninsorii, zile de rãsfoit albume de fotografii ºi cãrþi uitate, zile
de pipãit speranþa ºi aºteptat corespondenþa, zile de urmãrit
vreo miºcare pe uliþã.

Aici în marginea satului puþinã lume mai umblã pe drum.
Ieri abia am zãrit o umbrã prin ceaþa viscolului. Acum câteva
zile eram eu. Oare ce cãutam? Bunicul cãutase liniºtea în
locul acesta, eu am dat de un pustiu incolor.

Cum conteneºte ninsoarea ies cu toþii pe la porþi
bucurându-se de alb ca niºte copii. Aº ieºi ºi eu de nu m-aº
teme cã îmi vor citi pe chip vina ºi frica de nimicul ce mi se
aºternea în faþã de fiecare datã când îmi îndreptam gândurile
cãtre zilele mele. Îmi lipseºte râsul meu hohotit ºi exuberanþa
tropotului în treptele de acasã a fiecãrei diminþei rãmase în
urmã. Sã greºesc prosteºte cum îmi stã în fire, nu m-ar mai
posomorî mustrarea, ar fi alinare.

”Oanã, nu-þi mai roade unghiile!” M-am oprit cu dinþii în
pielea tare a degetelor. Glasul era ca un tic în mine strâns lipit
de un anume gest, un ecou, reflexia acelui gest.  Mã
abandonaserã? În mine sãlãºluia vocea lor, umbre ale
miºcãrilor lor prin casã. Îmi scriau fãrã sinceritate. Anevoioasã
e munca de a scurma printre rânduri când crivþãul izbeºte în
ferestre ºi când mintea fuge nãucã într-o sutã de alte pãrþi
fãrã sã se lipeascã de vreun gând. Le e bine cãci sunt
împreunã în vreme ce eu mã lupt cu vidul. Deºi ºtiu cã sunt
îngrãmãdiþi într-o odaie mizerã cu baie comunã pe hol ºi se
simt ca niºte viermi amari cu simþurile amorþite, pãrãsiþi de
soartã, iar eu aº putea benchetui în patru odãi reci doar ale
mele, îi invidiez chiar ºi pentru privilegiul de a tace plângându-
ºi unul altuia de milã. Eu vântur filele ultimei scrisori fãrã sã
vãd cuvinte. Corespondenþa are sã întârzie un timp de-acum,
câtva. O lungã singurãtate mi se aºterne înainte. Timp
berechet sã-mi supun sinele torturii gândurilor ºi conºtiinþei,
sã mã secãtuiesc lovindu-mi fãrã milã peste degete trecute
clipe de greºealã, sã le aduc cadavrele în minte de parcã de-
abia s-ar fi scurs, ticãloasele inserându-se ca niºte rãni
deschise în existenþa mea. Iar glasul din minte sã fie în
continuare cu mine: „Oanã, nu mai alerga! Stai dreaptã!
Coatele pe lângã tine! Nu înfuleca! Unde þi-ai lãsat manierele!
Parcã ai fi o caprã zvãpãiatã!” ªi eu râdeam ºi muzica îmi
umplea urechile. Fãrã sã îmi pese de nimic, de lume, de
vreme, de vremuri, de parcã ºtiam cã nu mai aveam sã am
parte de o petrecere aidoma cu aceea, de o vârstã ca aceea,
de muzica sprinþarã, de bucurie, râsete, exuberanþã, clinchet
de pahare, orchestra minimalistã ºi bunã.

Doar în acea searã îmi propusesem sã uit cu totul de
necazurile lãsate în urmã ale adultului ce mã trezisem a fi, de
privirile îngrijorate ale mamei ºi tatei, de murmurul pânã în
miez de noapte al glasurilor lor, de uºurinþa ticãloasã de a le
ghici gândurile în sclipirea palidã a ochilor, de vizita lui nea
Stericã ºi de chipul sãu prelung ºi deznãdãjduit, de oamenii
ce se închideau cu tata în birou, de moartea mãtuºii, de

pustiul, de murmurul a jale ce le-a urmat, serviciul de porþelanuri
spart, niºte argintãrie pierdutã, cordonul draperiei stând strâmb
ºi deºirat, lumina pieziºã ce topise culoarea tapetului, servantei
ºi spintecase în jumãtate tabloul stupid de sufragerie. Cât îl
dispreþuisem ºi cât îi duceam lipsa acum, cu personajele lui
apoase ce valsau în costumele lor ca de carnaval!

Muzica tare în urechi ºi lumea ce se rotea în jurul meu, ba
sus, ba jos ºi cerul crestat de dantela arborilor, unduirea din
flãcãrile torþelor, adierea din pãrul meu, parfumul cald din
decolteu, foºnetul din pãrul meu, degetele din pãrul meu,
glasul meu, râsul meu, râsul sãu. De ce râdea? Eu vorbeam
ºi vorbeam despre tot felul de lucruri fãrã importanþã. Eram
amuzantã ºi mulþumitã de vorbele mele spontane, trezindu-
mã cã mã întreb distratã pe unde m-oi fi pierdut pe mine ºi pe
cine am gãsit în loc. ªi lumea vorbea la fel ºi râdea dorindu-
ºi sã uite la rândul sãu. Domnul D, complimentele sale, mâna
mea sub buzele sale, eu strãlucind fãrã sã îmi pese de
privirea dezaprobatoare a mamei din coada ochilor. Mi-a pãrut
rãu mai târziu cã am nesocotit-o, crezând cã am fãcut-o sã
sufere. Dar vedeam bine cum sclipea admirativ privirea
oamenilor ce se aºternea asupra mea ºi nu mi-am refuzat
plãcerea vanitoasã de a-mi rãsfãþa egoul.

Aura: „Mama vrea sã mergem.” Întuneric în spatele meu,
luminã în spatele ei ce-mi lucea pe gene împiedicându-mã
sã îi disting trãsãturile feþei. Un duh tainic mã îmbia sã mã
opun, dulcea adiere a serii. Eu aº fi vrut sã întârzii pânã
dimineaþa, Aura nu ar fi ieºit din cuvântul mamei. Aproba
orice spunea, de-asta þinea atât la ea, Aura cea impenetrabilã,
deºteaptã.  Aura, pentru mine o dezamãgire, mulþumindu-se
cu mai puþin decât socoteam cã i s-ar fi cuvenit, pentru mama
o fatã înþeleaptã ºi demnã. Eu nu eram aºa, ci foc de artificii,
chin ºi zbatere, vârful ºfichiuitor al biciului lung ºi ecoul
trosnetului lui într-o zi nemiºcatã de iarnã. Am fost întâi
bãieþoaica, durdulia, mâna pietrei din capetele gãinilor sau
porumbeilor, apoi râzgâiata, neîmblânzita, nervii de dimineaþã
ºi de dupã-amiazã ai tuturor, apoi preþioasa, studioasa,
rãtãcitoarea, spilcuita, dispensabila. Mama s-ar fi aºteptat sã
fiu desfrânatã (crezusem uneori prosteºte cã îºi dorea sã
aibã dreptate), tata ca eu sã fiu cea înþeleaptã, sclipirea
inteligenþei, alinarea unui tatã de fete ca el. O fi fost o urmã de
înþelepciune în hotãrârea mea de a mai petrece sau doar
lipsa de minte a unei fete flatatã de atenþia unui bãrbat, ispititã
de farmecul clandestin al flirtului cu un necunoscut, de colonia
cu florile de tei din aer, scoarþa de copac din palmele mele,
petele negre ale arborilor, sferele lucitoare ale torþelor, stropii
de stele de pe cer, aerul ce-mi umplea pieptul, blândul tremur
al aerului prin pãrul meu, ca o mângâiere, ca o dezmierdare?

Pe unde-o mai fi domnul sãrutului mâinii mele? L-or fi luat
ºi pe el, duºmanul poporului, cel mai frumos bãrbat pe care
îl vãzusem vreodatã, vata de zahãr, zgomotul bâlciului, salutul
reverenþios, complimente în ochii ce sclipeau cu neîngrãditã
admiraþie, eleganþa ce-mi amintea de alte vremuri. Bogdan?
El nu-i nici pe departe astfel. E întunericul, toate tenebrele
din mine, noianul meu de neajunsuri, piatra dureroasã
aruncatã în interiorul meu, ispita mea înaintea unui previzibil
regret. Râsul lui clar e sunetul dorinþelor nerostite,
stânjenitoare, al gândurilor sincere de copil. O arsurã m-a
sudat de el ºi nu mã pot desprinde, iar acum am ajuns sã
exist ca o mândrã pietricicã de pe talpa sa. Îl dispreþuiesc
pentru cã mã intimida cu dezinvoltura ºi sincertatea sa, dar
mai ales pentru cã ºtiu sigur cã citeºte adânc în mine ºi pentru
cã este singurul cãruia i-am cerut ajutorul, dar nu am
descoperit ce gândeºte despre aceasta. ªi mai ales pentru
cã sunt nopþi în care întârzie acolo în miezul minþii mele, ºi nu
numai pentru cã am ales atunci, în ciuda dorinþei Aurei, sã
pãtrund pe-un fir de poveste bezna parcului cu el alãturi
încredinþatã cã n-aveam sã îl mai revãd.

Acum gândul la el îmi arde vârful inimii umbrindu-mi
fruntea de parc-ar fi atârnat de tavan, vãl tenebros al
speranþelor spulberate.

Începe sã se întunece de parcã cerul gri cobora peste toate
ca o doamnã masivã cu picioare ºubrezite. Privirea mi-e grea
de întunericul ce vine, pleoapele par cã-mi stau deschise pe
jumãtate, apãsate. Sunt captivã, a zãpezii, a frigului, a
spaþiului pustiit de viaþã,  fãrã putinþa de a scrie un bilet de
ajutor cuiva care sã îl primeascã. Nici un val nu e sã poatã
duce sticla mea cu rãvaº. În momente asemeni acestuia simt
cel mai profund lipsa lui tanti. De-ar fi fost ea sã-i scriu  ar fi
înþeles, ar fi fãcut ceva, epistola ar fi ajuns ca prin minune în
mâna sa. Gândul la ea ar fi fost vâltoarea mãrii ce, fãrã rãvaº,
ar fi dus oftatul meu cu ea. Mai bine cã nu este. Sunt vremuri
care i-ar fi frânt inima, deznãdejdea mea ar fi îndurerat-o.
Avusesem niºte aºteptãri ce s-au distanþat de mine cu fiecare
zi de spini de plante ºi de lujere lemnoase. N-aº fi crezut cã
rostul meu va ajunge sã se reducã la un petic de grãdinã, la
iarba livezii.  Îmi venise de multe ori sã strig, dar am aflat
dinþii rozându-mi din pumni. În sfera ochilor tuturor vedeam
acelaºi strigãt de când se lumina pânã înainte ca întunericul
sã lase din fiecare doar glasuri domoale, ostenite. Mai întreabã
uneori câte o voce dacã n-ar fi fost mai bine de am fi ales alt
drum. Dar ºtiu cã orice drum am fi apucat ne-ar fi adus tot aici,
în purgatoriu, pe mine sub mormanele albe ºi reci fãrã putinþã
de a striga acum cã nu m-ar mai auzi nimeni. Simt dinþii
încleºtaþi în vorbe mute.                        (continuare în pag. 19)



19

(urmare din pag. 18)
Tac de atâta vreme! L-am mai luat pe uchi cu mine în casã sã

am cu cine vorbi. Câinele mã priveºte mirat ori împãciuitor de
parcã m-ar fi înþeles. Actor minunat, cum sã mã înþeleagã? Nici eu
nu puteam. Mai venea Paulina, dezagreabilã femeie cu delãsarea
ºi lipsa ei de tact, dar era cineva cu care sã stau de vorbã. A
rãmas vreo douã zile cu mine. Sigur cã nu din altruism. Trebuie sã
fi avut ceva de câºtigat, fiind prea necioplitã pentru a gãsi plãcere
în gustul umilinþei mele. Mi-a fost teribil de ruºine, simþind cã mi-
am pierdut ºi urma de încredere ºi surâs ce ar mai fi întors vreodatã
colþul gurii în sus. Niºte frunze uscate erau captive sub gheaþã pe
masa de sub mãr. Lemnul vechi dospise sub zãpadã. Câinele
sãpase tunele prin mormanul din grãdinã. Doar un vârf de trandafir
mai tremura într-o frunzã neagrã deasupra lui.

O palã de vânt trosni crengi de zid, izbindu-mã de mine.
Aþipisem, aburii propriei respiraþii încãlzindu-mi nasul deasupra
genunchilor. S-o fi stins focul. Mi se pãrea anevoie ridicarea din
pat. Focul s-ar fi putut stinge. S-o fi stins? Fulgii cenuºii se
precipitarã plutind albi în pãtratul negru din burta sobei. Dincolo
de mine, de peretele casei simt cum albul contureazã monoton
totul, semiobscuritatea dinnãuntru a decolorat odãile. Mã
orbeºte. Mi-e frig, urãsc frigul. Flacãra foºnitoare a chibritului
dãdu culoare mâinilor. Arsura sa e dulce. Jarul luci în vârful
vãtraiului roºind. Hârtia se albãstri, se schimonosi înnegrindu-
se, fremãtã sã se mistuie, pulbere, flacãra se mutã înroºind
bulgãri din jar, apoi muºcã din aºchiile lemnului, strecurându-
se prin ºanþurile lui sã-l roadã. Focul se înveseli, se învolburã
trosnind. Am privit un timp la contorsiunea materiei consumate,
la culoarea caldã a flãcãrilor vioaie. Le-am ferecat dintr-o miºcare
dincolo de uºiþã. Miroase a cald, a îmbrãþiºare. Pare de mult
când umerii i se strângeau în jurul meu.

Smalþul întunecat al cãrãmizilor dãdeau sã se înfierbânte sub
palma mea. Nu prea mai erau lemne ºi zile la rând am ales sã
dorm pe laviþa din bucãtãrie trasã lângã cuptor. Acum mi se pãrea
cã geamul e prea subþire ºi trage pe sub uºã ºi am revenit în
odãiþã, prea modestã ca sã nu se încãlzeascã repede. Aici nu
aveam decât dulapul prea mare ºi patul prea mic, pe preºul
dungat un teanc de cãrþi, o canã cu apã, o lampã alãturi. O aprind
cu zgârcenie, mi-e greu sã ajung la prãvãlie dupã gaz, de s-ar
gãsi. Nu mai am prea multe provizii, doar conserve ºi mãlai, vreo
mânã douã de fãinã ºi nu ºtiu ce nuci ºi prune uscate. De-aº avea
bani poate cã s-ar gãsi ceva de cumpãrat. Nici gãinile nu au mai
ouat de mult ºi sunt cam sfrijite. I-am interzis Paulinei sã taie
vreuna ºi acum regret. Mi-ar fi prins bine ceva cald, dar atunci am
socotit cã fac risipã. Acum mi-e teamã sã nu îngheþe. Mi-e foame,
dar gândul la frigul ºi întunericul casei îmi injecteazã treptat o
spaimã ce creºte otrãvindu-mi voinþa. Nu aº fi simþit astfel
înainte. Nici nu mai simþisem o foame atât de asprã dinainte ca
perdeaua albã a zãpezii sã îmi orbeascã brusc conturul
dureros, geometric al uºii. Doar un un fâlfâit de aripi ºi Þuchi
zgâriind uºa bucãtãriei au precedat detunãtura, apoi liniºtea
se lãsã îngheþându-mi oasele.  Am trântit uºa ºi am ferecat-o.
De-abia apoi am început sã tremur.

Am verificat uºa odãiþei. Þineam minte cã rãsucisem cheiþa ºi în
uºa casei. Pânã deunãzi nu mai încuiasem. Acasã nu încuiasem
vreodatã. Dar acasã lumina zilei pãtrundea prin ferestrele mari
colorând în fel ºi chip odãile de dimineaþã pânã la asfinþit, duioase
zile cu soarele uitându-se la noi prin frunziºul pomilor. Chiar ºi
noaptea felinarele luceau pe dupã perdele sclipind mici stele
aurii în lacrimile vreunei ploi repezite peste geamuri. Aici chiar ºi
în cele mai însorite zile lumina vine cu zgârcenie, ferestrele sunt
mici cu sticlã mãtuitã la colþuri, degeaba ne-am cãznit noi deseori
sã o curãþãm, de vechime nu avea sã o cureþe nimeni. Acasã era
cald ºi n-am ºtiut cum e sã-mi fie foame, de parcã-aº fi trãit într-un
vis edenic. Acum simþeam cum plonjasem din acel vis într-o
realitate despre care nu aº fi vrut vreodatã sã aflu cã existã, în
viaþa mea, transformatã dintr-o datã în carcerã. Nimic nu mai
pãrea sã aibã uºurãtatea ºi exuberanþa ce fusese odatã în toate,
în gesturile noastre, în faptele noastre, în scopul acþiunilor noastre,
pierduserãm naivitatea de a crede cã partea noastrã de pãmânt
este cea care stã în picioare, pierduserãm edenul meu mult iubit
ce tocmai închisese porþile infernului. Dar prea târziu, pentru cã
se eliberaserã mulþi demoni. Iar aceºtia ne pârjoliserã speranþa,
ne sechestraserã sufletele otrãvindu-ne mintea, uscaserã pânã
ºi florile cele mai frumoase.

Totul era sub zãpadã. Ghiceam de la fereastrã moviliþele
plantelor ce fuseserã odatã verzi în varã. O dârã de paºi adânci
înnegrea o potecã, niºte du-te ºi niºte vino greoi, unii peste alþii.
Un sunet înfundat vãrgã vag liniºtea – câinele ori ºoareci. ªi eu
ferecatã într-un cub îmi ronþãi degetele în genunchii de la gurã.
Nu ies deºi mi-e foame de senin, de luminã, de râs, de culoare,
claritate, vrãbii gregare dis-de-dimineaþã, de soare, de cerul ce
se legãna pe sub verdele mãrului ºi-i albãstrea gãurile din frunziº,
de norii albi atârnaþi deasupra câmpiei, leneºi ca niºte purcei
pufoºi ºi toropiþi, de rândunelele ce-ºi þeseau pânza nevãzutã
cosînd vãzduhul de lanul cerealelor, de vânt, de mine plutind în
visele copilãriei prin el, cu el, dând roatã curþii ºi odãilor, apoi
odihnindu-mi aripile în iarba jilavã.

Am aþipit! Mâna murdarã ºi asprã cãuta iar sã-mi curme suflul.
Am ascultat în beznã – nimic, doar vântul când ºi când repezea o
mânã de fulgi în fereastrã. Am întins mâna sub pat, buricele
degetelor au simþit rãceala cocoºului puºtii. Am regretat deunãzi
cã nu am luat-o cu mine. M-am lãsat sã alunec la loc sub plapumã.

În pãtratul ferestrei Cum închideam ochii vedeam nãmeþii roz ai înserãrii – ciudatã
luminã, de-un cer dãdea sã se lumineze ºi din altul nori grei se
lãþeau peste noi ºi frig ºi înþepenire, iar eu afundam urme în
neaua purã a drumului. Galoºii Aurei mari ºi obositori mã trãgeau
în strãfunduri ºi ochii lupului mã pândeau de la distanþã cãutând
sã îmi devoreze grabnic sufletul. Eu mogâldeaþã neagrã, o luminiã
ce licãrea printre uluci ºi frigul ºi frica. Avea sã-mi spunã cã nu-l
omorâsem, dar nu mi-a oferit prea multã liniºte. Nãdejdea mea,
cãldura ce-i stãtea în jur, lumina caldã a lãmpii, eu doar ochii ce-
i pândeau orice miºcare. Ca lupul ce aºtepta calm ºi imens
gândind flãmând sã-mi lase în urmã galoºii Aurei drept semn al
trecerii mele. Strigãtul îmi pãrea al alteia, la fel ºi pumnul ce lovea
dincolo de fricã. Stãteam acolo pânditã, comprimatã în mine
undeva într-un hãu ca o boabã de neghinã, minuscula mine din
mine. Poarta s-a crãpat târziu sã intru, deja eram nãlucã, vedeam
cum viaþa mi s-a dus din faþa ochilor, cum albul avea sã-mi mai
stea doar în lucirea lunii din apa gamelei ºi mai bine-aº fi murit în
colþii lupului sau mai bine m-aº fi volatilizat.

Prezenþa lui Bogdan mã revigorã, dar pe el venirea mea nu. Iar
colþii lupului hãmesit! Grea mai era privirea lui. Îi nãruisem pofta
de soare. Aº fi vrut sã mã priveascã deºi eu nu-l puteam privi.
Aveam sã plec de-acolo cu fiara urmându-mã ºi mâna asprã
ameninþând din zãpadã. În mintea mea îºi fãcuse culcuº teroarea.

Vorbeau cu toþii ºi am minþit ºi mã priveau cu luare-amite ºi nu
gãseam nici un rãgaz sã-i zic. Ce i-aº fi zis? Tavanul din lemn
întunecat cobora apãsãtor asupra creºtetului meu, era sus, apoi
iarãºi mai jos ºi mirosea a þuicã fiartã. N-am vrut sã stau, mi-erau
picioarele prea obosite, iar cãldura aceea, mirosul de lemn ars
îmi fãceau gândurile sã se destrame. I-am zis! Iar mâinile-mi
devenirã inutile, stângace, degetele niºte apendice moi ºi reci ºi
toropeala din cãldura sobei era otrãvitoare. Am ieºit înainte sã-mi
îmbie pleoapele cu somn ºi gânduri mai bune spre vise de mult
visate. El dupã mine, se afundã în gãurile anevoioase ale zãpezii.
Mulþumeam lui Dumnezeu pentru Bogdan ºi pentru gândul sãu
bun ce-l fãcuse sã mã însoþeascã.

Urma modestã de sânge ºi lipsa „mortului” nu m-au convins sã
mã liniºtesc, ci amintirea mâinilor care m-au ajutat sã trec peste
ºanþ, braþul de care m-am sprijinit. O iluzie! Mi-a luat mâna ºi mi-
a îndepãrtat-o. N-a fost nevoie sã îmi spunã nimic, de ar fi spus ar
fi însemnat o sentinþã. Preºul de pe podea se îndoise la un colþ,
stânjenitor de murdar. La ce mã aºteptam, nu ºtiu ce avusesem
de gând. Doar eu mã ruºinasem de el, încã mai crezând cã trãiesc
în vremea ce se închisese în urmã. Mã aºteptasem sã fie altfel
decât îmi pãruse ºi m-am ruºinat de mine ºi de purtarea mea
când a pãtruns în zilele mele ca o furtunã de soare orbitor.

Iar el mi-a luat mâna ºi mi-a aºezat-o la loc pe genunchi, apoi
s-a ridicat fãrã o vorbã. Gestul lui îmi pãru mai grav decât focul
meu de armã. „Nu-i mort,” îmi zicea fãrã sã ºtie cã nu-mi mai pãsa
de asta. Mi-a explicat ceva destul de evident chiar ºi pentru
una ca mine ºi a chemat-o pe Paulina. N-am zis nimic, i-am
tolerat femeii prezenþa. ªtiam cã are sã plece curând, cum
hãrnicia nu era atuul ei, iar aici de când rãmãsesem în pãtratul
angoaselor mele cu mine se simþea nevoia încã unei perechi
de mâini. ªleampãtã ºi nepãsãtoare era doar cineva cu care
aº mai fi schimbat o vorbã, cineva ai cãrui paºi sã tulbure
liniºtea casei ºi albul grãdinii.

Ghiceam în movilele albe ale grãdinii fiecare plantã sau arbust
ce înverziserã ºi înfloriserã anul trecut, încâlcitura lor, culoarea
florilor, mirosul uscãturii lor ori al pãmântului ce se aºternea sub
ele, confidentele amãrãciunii mele nerostite.  Toþi se mirau de
frumuseþea lor ºi mã lãudau cã am îngrijit bine de ele, desigur cã
trebuia sã fie astfel doar fuseserã udate cu lacrimi.

Necazul pe care mi-l provocasem era departe acum cã aºezase
cu un gest calm mâna mea la loc pe genunchi ºi ieºise, iar conturul
ferestruicii zgârcite a bucãtãriei, podeaua, apoi iar ferestruica,
podeaua, preºul strâmb – trebuia sã îl îndrept, dar nu m-am putut
urni – jucau în valuri scânteindu-mi pe gene. Crãpãtura din varul
peretelui tremura apoasã pe gene, mi-am zis mereu cã trebuie
sã o reparãm. Laviþa de sub mine mã þinu acolo un timp, cu
gândurile înþepenite într-un singur punct negru ca o muscã, fãrã
sã se urneascã ºi ele. Simþeam doar trupul împietrit cu mâinile
odihnind pe genunchi ºi eu mã priveam din mine comprimatã în
cercul subþire al pupilei ºi îmi eram strãinã ca o marionetã de
lemn cu mâneci suflecate.

Am împuºcat un om, mi-am zis, ºi chiar de n-ar fi mort, de s-
ar ºti cã am o puºcã m-ar culege cu visceralã plãcere ºi pe
mine ca pe alþii, un fir de iarbã dãunãtor grãdinii de zarzavat
care trebuie cultivatã.

Douã boabe! Douã boabe! Grãia glasul tatei. Dã-mi douã
boabe! Auzeam în mintea mea ºi cuvintele aveau o semnificaþie
copleºitoare, cuprinzãtoare, aproape infinitã. Boabe! Dhã-mi be!
Boabe! Vorba mi se conturã clar în conºtiinþa semilucidã, în care
geana visului se dizolvã treptat în realitatea de dincoace de
pleoape. Hã-mi be! Bhem-hã! Hãm! Ham! Þuchi lãtra afarã.
Adormisem într-un final. O urmã de luminã pãrea cã lumineazã
un colþ de cer departe în pãtratul ferestrei. Þuchi lãtra cu un glas
constant ca o plesniturã. Îl uitasem afarã. Nu-mi venea sã las
cãldura culcuºului. Spaþiul dintre pat ºi uºa la care aºtepta câinele
se prefigura sinistru ºi rece, ideea traversãrii lui renãscând în
mintea copilului din mine spaime date de mult uitãrii. Dar am
strâns gura sacului imaginaþiei, cãci nu mã lãsã inima sã-
mi las blajinul companion sã îngheþe. Cu cine-aº mai fi
vorbit? Am tremurat în uºã o vreme pânã ce s-a îndurat sã-
ºi abandoneze cauza.

Dincolo de scheletele negre ale plantelor mele copleºite de

zãpadã pe lângã gãrduleþul ce despãrþea curtea de grãdinã am
zãrit din deschizãtura uºii o umbrã întunecatã care se miºca
liniºtitã dintr-o parte în alta. În întunericul muribund douã mãrgele
lucirã scurt. Am mulþumit gândului ori lenei care m-a împiedicat
sã curãþ uscãturile. Am auzit agitaþie în coteþul gãinilor ºi am revenit
repejor la cãldurã întrebându-mã dacã va renunþa la pândã ori
va rãzbi în curte sã-mi prade gãinile ori pe mine. Pãrea un câine
înfometat ºi bãtut de soartã, dar ºtiam cã nu-i aºa. De-aº fi fost mai
curajoasã ori fãrã minte aº fi luat puºca din ascunzãtoare ºi aº fi
terminat cu frãmântarea care mã fãcea sã îmi arunc mereu privirea
pe geamul bucãtãriei, care mã împiedica sã ies afarã sã dau
pãsãrilor de mâncare.

Dar ziua începu. Încã una prelungã ºi rece, îngheþ afarã ºi
îngheþ în mine. Am îndesat toate lemnele în muºcãtura flãcãrilor.
Curând lumina mã gãsi tremurând lipitã de teracota fierbinte. ªi
mi se nãzãri cã lupul a intrat în casã ºi mã fixa iar cu ochii lui
galbeni cum scoteam dovleacul stricat din cãmarã. Ce copilãrie
sã mã sperii degeaba! am zis precipitându-mã la treabã ca sã
nu-mi divulg tulburarea.

„Nu e mort.” Îl gãsiserã. Ce noroc! aº fi spus, de n-ar fi avut
chipul acela grav, de nu mi-ar fi luat mâna acolo pe laviþã sã mi-
o dea de-o parte. „Era prea beat ca sã-ºi mai aminteascã ceva”,
spunea. Ce fericit! Mi-am zis. Apoi a stat sã se încãlzeascã, dar a
rãmas la masã ºi mi-a povestit cât de greu le-a fost prin nãmeþi ºi
cã i-au salvat beþivului viaþa. ªi am constatat cã era proaspãt
bãrbierit ºi mirosea frumos în haine curate, cã privirea îi este
ºovãitoare ºi se întinde la vorbã. Ce arme tãioase sunt vorbele!
De n-aº fi spus ce-am spus ar fi fost atât de simplu! Dar parcã un
fus de argint trãgea gând dupã gînd din caierul minþii ºi fiecare
hrãnea nãdejdea deºartã de a mai trãi un pic din fericirea rãmasã
în urmã. ªi cerul pãrea cã se luminase de la micul zâmbet ce
dãdea sã încolþeascã pe o scânteie. Aºa mi-am consumat alte
zile de singurãtate ruinând ultima redutã cu amintirea plecãrii
sale fãrã o vorbã ºi realitatea lipsei sale,  un meteor. Nici un semn
nu se mai prefigura, pedeapsa mea. În geometria imaginarã a
sufletului pierderile par cã se aliniazã în chenarul pãtrat al unei
ferestre, unele sunt paralele faþã de altele, altele frâng brusc în
unchi drept. Dintr-un moment anume paºii prin viaþã devin
înlãnþuirea pierderii a ceea ce am agonisit în primii ani, viaþa –
facerea ºi desfacerea unei cepe.

Am scris în oraº. Ce aveam de fãcut ore dupã ore? I-am scris ºi
unchiului. Doar de-avea sã mai fie gãsit tot la aceeaºi adresã! M-
am strãduit sã nu mã plâng de nimic, nici mãcar de lipsa banilor
ori a hranei. Mi-e foame, dar nu-mi vine sã mã urnesc. Îmi strâng
la gurã plapuma cu degetele albastre chircite în carnea ei.
Cursese cernealã ºi am irosit o foaie fãrã sã îmi pese. Eram ca
odinioarã în faþa ferestrei luminoase, cu draperiile grele cu flori,
obloanele date de-o parte, vrãbii ºi piþigoi ciripeau sub ea, florile
din vazã, foile de hârtie, cãrþile de alãturi, caseta cu parfum.

Îmi dau seama cã n-ar fi fost aºa de aº fi fost în altã parte, nici
zãpada atât de albã, nici gerul atât de crunt, nici pãrãsirea, nici
liniºtea atât de grele. Sunt toatã sub plapuma groasã a unei foi de
hârtie imense, pure, sunt un fir de praf, sunt puricele microscopic
al furnicii, sunt un ghem de neajunsuri ºi deziluzii înþepenit în
griul spaþiului cãruia i-am ajuns prizonierã. Am obosit, nu e nimic
pentru mine dincolo. Scrisoarea Mioarei? Întrezãresc prea multe
adevãruri nedorite dincolo de cuvinte. Iar caligrafia ei de pension
îmi aminteºte în singurãtate de teama nerostitã de a-i mima
destinul de fatã bãtrânã greoaie ºi stângace. Apoi de Aura ºi a ei
groazã de celibat, obsesia de mãritiº, spaima sa de singurãtate.
O înþeleg acum, mã întreb dacã aceasta este motivaþia inserãrii în
viaþa mea a acestor zile anevoioase. Tata ºtie prea bine sã
disimuleze in dosul vorbelor alese cu grijã, prea cu grijã ca sã nu
îmi dau seama de neadevãrul lor. În  aparenþã mã întreabã cum e
aici, de fapt nu le pasã ce fac, ci îºi fac mustrãri de conºtiinþã cã n-
au fost prevãzãtori ºi lucrurile au luat o asemenea întorsãturã
încât m-am trezit izolatã ºi singurã. Mi-e foame ºi-i urãsc acum
pentru cã nu pot simþi angoasa mea, pentru cã sunt acolo unde
mi-ar fi plãcut mie sã fiu mai mult decât lor, pentru cã nu erau eu
ºi nu îmi trãiau zilele, pentru cã mint socotind cã mã menajeazã,
pentru cã mã jignesc minþind, considerându-mã mai limitatã decât
eram, pentru cã vremea în care am fost departe unii de alþii ne-a
înstrãinat ºi pentru cã nu ºtiu cum sunt eu sau ce vreau. Îi urãsc
pentru cã mã constrâng sã exist aºa cum nu vreau, în colivia
aceasta ce mã strânge acum mai tare ca altã datã, pentru cã mã
determinã sã gândesc astfel despre ei, pentru cã mã revolt
împotriva a tot ºi a toate, dar nu pot face nimic pentru cã mi-e dor
de ei ºi pentru cã nu îndrãznesc sã îi rãnesc. Mi-e dor de ei, mi-e
dor de viaþa mea, viaþa noastrã, de odãile luminoase din casa pe
care nu o mai avem, de florile tapetului, de draperiile grele ºi de
mirosul de vanilie, de castanii ºi teii strãzii ce îºi unduiau umbrele
pe pereþii sufrageriei, de paºii uºori ai vechii noastre slugi, de
seninãtatea pe care i-o dau bunãstarea ºi vârsta inocenþei.

Umbre albastre s-au întins peste câmpia din fereastrã. E pustiu
în casã ºi în mine, dar soarele îngheþat ce se ridicã pe-o parte de
cer strecoarã o razã înspre mine cu boaba aceea de nãdejde pe
care o insereazã pervers în fiecare jivinã a pãmântului. Mã îmbie
sã cred în derizoriul  zbuciumul ninsorii zilelor trecute ºi sã mã
urnesc sã deretic, sã gãtesc delicii egoiste, sã ies sã îi permit sã
leviteze deasupra obrazului meu prin aerul îngheþat fidelã cãldurii
sale. În mãrul din grãdinã niºte pãsãri au pornit sã scuture zãpada.
În liniºtea neclintitã a dimineþii un pocnet scurt le goni spre vãzduh.
Þupi sãri din somnul de sub masã ºi scheunã, apoi ceru afarã
repezindu-se spre grãdinã. În pãtratul ferestrei eram eu privind
înspre tãcerea monocromã ce-mi cuprinse grãdina în lipsa perechii
de ochi ce pândise.
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 Înlãuntru, douã jivine
Noapte dupã noapte aºtept. În odaie e bine. ªi rãu.
Nu las pe nimeni sã intre. Înlãuntru sunt Eu ºi cu Mine.
ªi o parte nevãzutã de lume.
Sã iasã cine sau ce ar putea?
Duhul meu? Carnea mea? Aerul blând al iubirii divine?
Înlãuntru sunt doar Eu ºi cu Mine.

Strâng cerul în pumni ºi pumnii la piept. Fruntea o
þin sprijinitã de-o stea. Trec îngeri chilugi. Trec ºi
îngerii drepþi. ªi umbrele plânse din neîmplinitele morþi.
Mie mi-e bine. Uneori, îmi e rãu. Când viaþa se întoarce

cu faþa
spre mine. Când ceea ce fac se scufundã-n lumine. Când,
temãtor, îi vorbesc unui zeu. Atunci, Zânã Bunã, sunt Eu,
cel care fuge de Mine. Cel care nu are noroc. ªi sânge în
vine. Cel care trãieºte azi iubirea de mâine.

Noapte dupã noapte aºtept. Sângele se îngroaºã-n artere.
Pleoapele-mi cad ruginite, ca niºte lacãte, grele.

Întunericul
mã frige. Mã arde.
Unde sunteþi, lacrimi ale mele? Unde eºti, luminã ucigãtoare
de stele? Inima mea preamãreºte cãderea, n-o plânge.
În odaie e bine. ªi rãu. La masã sunt Eu ºi cu Mine. Dincolo
de casã înfloreºte iubirea. ªi în ea Dumnezeu.
Strâng cerul în pumni ºi pumnii la piept. Aºtept sã se
piardã mirosul de fiarã-n deºert.

Noapte dupã noapte aºtept. În odaie e bine. ªi rãu.
Nu las pe nimeni sã intre. Înlãuntru sunt eu ºi cu mine.
ªi-o parte nevãzutã de lume.
Sã iasã cine sau ce ar putea?
Duhul meu ? Carnea mea? Aerul blând al iubirii divine?
Înlãuntru sunt doar eu ºi cu mine.

În curs de apariþie la Editura Helis

Gheorghe Dobre

Liniºtea dintre stele
IX

ºi vor veni animalele

calme, stranii, majestuoase

dar flãmânde

haosul devorator

maimuþe, pantere, ulii

râme, ºobolani, cârtiþe

tigri ºi coropiºniþe

ºopârle ºi rechini

pelicani ºi iepuri

vaci ºi urºi, toate,

înfrãþite, dându-ºi labele,

aripile, ghearele ºi colþii

ºi vor porni sã caute oameni,

armatã ordonatã, înfiorãtoare,

imposibilã

diabolicã-n dezordinea noastrã

cãci nu-i va trebui cuvinte

Cuvântul nu ne va mai folosi nici nouã

cãci nu-l vom mai ºti

în fiecare dimineaþã

o ninsoare neadevãratã

ne-aºteaptã pe toþi.

X

de unde toate petele acestea

ca niºte solzi ce vã-mpiedicã zborul?

pãcate stranii, tandre

ºi lipsã-n cercurile zilei

placentã aproape uscatã

parazitându-vã paleocefalul,

ca o graniþã-ntre douã þãri duºmane,

scindare-n perfecþiunea sferei.

cine le va rupe va linge ºi sângele din rãni

ca însetatul ce-ºi deschide venele

ºi bea

cãci nimeni nu vine sã tulbure liniºtea

sacrificiului

dureri ce au nevoie de noi

ca sã îmbãtrâneascã

ºi noi nu mai venim

nu mai venim cãci suntem

prinºi în rãnile noastre

ca sticleþii-n minciuna cu clei

ºi iarãºi Golurile îºi vor flutura

braþele primitoare

în a nu ºtiu câta amiazã

imperfectã.

XI

nimic nu-i rãu, nimic urât, nimic frumos

lumina cade egalã peste lucruri ºi fapte

ºi ele se tãvãlesc prin timp

ca pisicile în somn

ºi-un aer rãcoros te distanþeazã de ele

ºi le vezi clare, tãioase

ºi nu le mai înþelegi

nu mai înþelegi nimic

clape de pian

care nu existã cât timp sunt singure

de ce crânceni?

de ce-ndoliaþi? speriaþi?

priviri blocate-n pleoape

cãci nimic nu-i rãu

nimic urât

nimic frumos

lumina doar

prin repetare

cade egalã peste noi ºi faptele noastre

aºa de umflate

aºa de strãine, aºa de duºmane

ca fraþii vâslind la continentele singurãtãþii

sub indiferenþa unei ploi de fotoni

ce nu vrea sã mai spele nimic.

În curs de apariþie la Editura Helis

O nouã apariþie la Editura Helis


