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Participarea conservatorilor ialomițeni la 
primele alegeri desfășurate în baza votului 

universal (1919-1922)

Prof. Drd. Valentin Gheorghe
Liceul Tehnologic de Industria Alimentară Fetești

După primul război mondial situația politică a 
României s-a schimbat radical. Promisiunile 
Majestății Sale Regele pe frontul din Moldova în fața 
țăranilor, privitoare la adoptarea celor două reforme 
necesare, electorală și agrară la sfârșitul războiului au 
fost  onorate.  Aceste reforme au permis 
democratizarea vieții politice prin lărgirea spectrului 
partidelor, prin acceptarea celor deja existente în 
provinciile unite, cât și prin înființarea altora noi. Pe 
lângă acestea și-au continuat activitatea vechile 
formațiuni politice: Partidul Național Liberal, 
înființat în 1875, Partidul Conservator, fondat în 1880 
și Partidul Conservator Democrat, ale cărui baze au 
fost puse de Take Ionescu în anul 1908.

În această situație a democratizării vieții politice 
românești interbelice, partidele conservatoare au avut 
cel mai mult de suferit. Datorită structurii lor, 
compusă în cea mai mare parte din moșieri – 
asupritorii țăranilor -, acordarea dreptului de vot 
celor din urmă a complicat existența acestor 
formațiuni în viața politică a României interbelice. 
Prevăzând efectele votului universal și ale reformei 
agrare, conservatorii au căutat ultimele soluții pentru 
supraviețuire. Alexandru Marghiloman, conducătorul 
Partidului Conservator, a schimbat numele 
formațiunii sale în Partidul Conservator Progresist în 
luna decembrie 1918, sperând că astfel va reuși să 
rămână pe scena politică cu noua denumire și cu 

1modificarea programului.  Aceeași tactică a fost 
adoptată și de Partidul Conservator Democrat, dar în 
două etape: în primă instanță, în anul 1916 și-a luat 
numele de Partidul Conservator Naționalist, iar în 
timpul campaniei electorale din noiembrie 1919 a 

adoptat denumirea Partidul Democrat . Chiar dacă au 
încercat să introducă în programul lor și prevederi 
referitoare la reformele necesare dezvoltării societății 
românești, electorală și agrară și au luat alte denumiri 
asemănătoare, datorită faptului că din titulatură nu a 
dispărut numele de „conservator”, în mintea noilor 
îndreptățiți la vot ei erau percepuți tot ca fiind 
„chiaburi”, „asupritori” etc.

La nivelul județului Ialomița, partidele 
conservatoare au fost bine reprezentate până la primul 
război mondial. Fiind un județ preponderent agrar, 
marile proprietăți funciare se aflau în stăpânirea 
conservatorilor care își apărau interesele prin 
intermediul partidului, însă nu aveau influența 
Partidului Național Liberal în rândul electoratului 
local. Partidul Conservator  a luat ființă în Ialomița la 
sfârșitul penultimului deceniu al secolului al XIX – 
lea, iar disidența sa, Partidul Conservator Democrat, 
în anul 1908. Dintre personalitățile marcante ale 
conservatorilor ialomițeni care au făcut parte și din 
Parlamentul țării până la primul război mondial, 
amintim pe Alexandru Marghiloman și Mihail Gr. 
Cantacuzino. Ultimul a fost șeful conservatorilor din 
județ care, după război, a trecut la Partidul Democrat 
alăturându-se fruntașilor locali Alexandru Bădulescu, 
Vasile N. Stanciu și Nicolae Țopescu.  

Anul 1919, după mai multe amânări, a adus 
primele alegeri parlamentare desfășurate în baza 
votului universal. Prin lărgirea dreptului la vot, 

3numărul alegătorilor ialomițeni a ajuns la 21. 351.  
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NUCUL  DE  LA  VIE
de Marian Ştefan

sau
-  -demnitatea amintirilor

„Fântâna” de la Universitate. Început de decembrie 
sau sfârşit de februarie. Zloată. Aproape că-mi pierdusem 
răbdarea aşteptând un prieten. Regretam sfatul soţiei de 
a-mi lua mănuşile. Lângă mine un ins. Aştepta. Îl evaluez. 
Cam de statura şi de conformaţia mea. Poate un pic mai în 
vârstă. Frigul ne face să intrăm în vorbă. Bineînţeles, 
despre vremea câinoasă. Şi despre autobuzele care 
întârzie veşnic. El le găseşte o scuză: vremea. Deodată se 
luminează la faţă când zărim, în sfârşit, autobuzul. Mă 
luminez şi eu. Cel aşteptat, Florentin Popescu, venea 
grăbit spre... noi. Bineînţeles, cu scuzele de rigoare. 
„Cred că vă cunoaşteţi, mai mult ca sigur, sunteţi 
conjudeţeni: istoricul Marian Ştefan de la „Magazin 
istoric.” Ştiu că tata, ţăran din Subcarpaţii Buzăului, 
fusese abonat la revistă, iar eu îi savuram paginile. 
Căutam febril în memorie să-i regăsesc numele printre 
alţi autori. Văzându-mă oarecum derutat, îmi mai adaugă 
o informaţie: „Cum, nu ştiţi?, fratele cântăreţei Tiţa 
Ştefan din Fierbinţi!” M-am luminat, am mai discutat de 
una, de alta, am rezolvat problemele întâlnirii. Abia la 
despărţire am realizat că Florentin îmi adăugase: 
„Domnul scrie şi la voi la Helis”. Aşa era. Îi citeam cu o 
mare curiozitate paginile, multe pe teme de istorie...

A doua oară ne-am revăzut la o întâlnire prietenească 
a colaboratorilor revistei, la Slobozia, unde Dobrică era 
amfitrion. Lângă mine, domnul Marian Ştefan în 
persoană. Îl priveam de aproape dintr-un alt unghi şi pe o 
altă vreme: un bărbat bine legat, cu ochii bătând spre 
albastru, cum îi şade bine unui grizonat, o frunte deschisă, 
cu trăsături de actor din filme italiene. În dreapta 
dumnealui, Dan Elias, consăteanul său. Ştiam, şi au 
dovedit-o şi atunci, că au aceeaşi pasiune: istoria stră-
veche, adică despre pelasgi, traci, daci, geţi, goţi... Le-am 
urmărit fascinat argumentele. Nu se contraziceau. Se 
completau. Aproape tot grupul uitase de ce era în pahare, 
se strânsese în jurul lor. Asistam, în direct, la cea mai vie 
şi mai convingătoare lecţie de istorie, cel puţin, pentru 
mine, ca filolog care doar cochetam cu istoria.

Acum îl întâlnesc indirect. Prin cărţile trimise mie, cu 
dedicaţie, prin intermediul lui Dobrică, datate 15 
ianuarie, Ziua lui Eminescu şi a Culturii Naţionale.

„Nucul de la vie” (amintiri), Editura Oscar Print 
2009, Bucureşti (128 pagini), cu o dedicaţie care mă pune 
de la început pe drumul cel drept: „Cronica măruntă a 
unui sat de acum şase decenii”. O astfel de carte se citeşte 
uşor şi se reciteşte cu interes, pentru că stârneşte 
curiozitatea şi este, ca specie literară, un text „de graniţă”, 
alături de jurnal sau memorii. Gândul te duce automat la 
marile repere clasice: „Amintiri din copilărie” de Ion 
Creangă şi „Hronicul şi cântecul vârstelor” lui Blaga. 
Cartea Domniei Sale este altceva. Adică exact ce-mi scria 
în dedicaţie. Eu aş fi înlocuit modestul adjectiv  
„măruntă” cu unul mai complet, „univers” al satului de 
câmpie. Şi-o să explic...

Autorul procedează meticulos, ordonând cronologic 
evenimentele, mai precis din august 1944 când, spune el 
„aveam aproape cinci ani” (adică atunci când memoria 
afectivă începe să funcţioneze) şi le duce până la sfârşitul 
unei convocări în armată, la Botoşani. Trece prin cele mai 
importante evenimente din viaţa sa, fiecăruia dedicându-i 
pagini suculente şi istorioare emoţionante: copilărie, 
adolescenţă, şcoală, facultate – toate integrate în matricea 
patriarhală a familiei şi a satului din Bărăgan.

Motivul literar care conferă rotunjime volumului este 
cel al scrisorilor, frecvent în literatura de evocare. Într-un 
fel de prolog, autorul-personaj-narator povesteşte cum, 
întors acasă, este rugat de mama sa, femeie în vârstă, să 
dea jos din gura podului „un codru de săpun, dintr-o ladă 
învelită cu un sac”. Curios, lângă ladă, găseşte un 
geamantan vechi, de carton, din anii studenţiei. 

Titi DAMIAN
(continuare în pag. 3)

Doamne, 
de ce le-ai tăiat îngerilor aripile
și i-ai aruncat pe Pământ
fără să le săruți rănile
și fără să le cureți sângele
de clocotul ispitei
și-al păcatului?

Aici, 
în nemărginirea acestui rai părăsit,
în care veacurile măreției tale s-au prefăcut în clipe 
și zilele omului nu sunt decât suma stropilor de 
sudoare
și de sânge amestecați întru dăinuirea iluzorie
a unui Babel zidit din nisip,
care se va face una cu valurile neliniștite ale mării
la simpla atingere
a sandalei tale de foc,

Noi,
stăpânii de-o șchioapă peste marginile 
incomensurabile ale Universului,
mimând credința în subsolul nădufos al conștiinței 
alterate,
credem în mântuirea prin fumul de tămâie pe care-l 
inhalăm ca pe-un balsam vindecător
sau prin lumina albă a lumânărilor electrice pentru 
care seacă 
pântecele dătător de viață al pământului
și care ard între umedele ziduri ale marilor și 

bogatelor catedrale
deasupra oaselor morților canonizați
spre care ne avântăm, 
îmbulzindu-ne și înjurându-ne,
spre a le săruta,
întru sufletească și trupească tămăduire 
a dreptcredincioșilor.

Doamne,
cartea veacului acestuia se scrie cu fum și cu 
moarte,
sângele întinat al nelegiuirii dansează din buric
pe foaia albă a Cuvântului care se va scrie 
și din care se vor arde cărămizi pentru zidirea 
Vieții fără de moarte și a bucuriei fără de suferință.

Cât de mare e răbdarea ta, Dumnezeule?
Când mâna ta înveșmântată cu biciul de ștreanguri 
al Dreptății
va lovi nemilos peste fețele îmbujorate de beția 
câștigului 
și amețite de dulceața traiului ghiftuit,
care nu prin sudoarea frunții își capătă pâinea
și nici prin osteneală nu se hrănesc,
ci prin hula pe care o aduc Numelui Tău
își adună averi pe pământ.
Unde sunt moliile, Doamne,
și unde unde este rugina
care le va mânca bogățiile și inima.

Mă dor, Doamne,
rănile unde am avut aripi,
și lipsa sărutului Tău îmi atârnă greu pe umeri,
ca niște peceți ale izgonirii.

Petru BOTEZATU

(continuare în pag. 17)



Ion Roșioru, p. 7 – În numărul trecut lipsea parcă 
ceva...ritmul d-voastră inconfundabil.

Lili Balcan, p. 6 – Când terminați cu 
memorialistica puteți trece fără probleme la roman.

R. A. Ilie, p. 11 – Nu v-au reușit nici de data asta 
poeziile; n-au rotunjime, ritm, iar unele metafore sunt 
forțate.Pot fi salvate totuși intervenind radical la unele 
strofe.

Augustin Mocanu, p. 23 - Dacă puteți, vă rog să 
continuați până după colectivizare, după strămutările 
forțate. În minunatul grai ardelenesc, folosit cu 
inteligență și talent, deja sunteți pe cale să generați o 
mare operă literară.

Dan Elias, p. 2-4 – Din punctul de vedere al 
cititorului sunt egoist: am nevoie de diversitate, mai 
ales din partea unui scriitor complex ca dumneata. 

HELIS
februarie 2013
Versurile prezentate demonstrează că puteți scrie 
oricum,dar ați   câștigat mai multă libertate.

Loredana Stan, p. 2 – Cum am mai spus, d-na 
Loredana Stan explorează filonul liric cu dezinvoltură 
și originalitate.

Dan Elias, p. 7 – Pentru om ca individ, ce este 
timpul? O constantă fizică sau o stare de spirit? Oferiți 
niște răspunsuri care de milenii furnizează doar semne 
de întrebare.

George T. Popescu, p. 8 - Iată cum poți face 
exerciții de înțelepciune cu dezinvoltură.

Titi  Damian, p. 3-4 – Marius Stan este un scriitor 
complex. Ne poate oferi surprize în orice moment.

Titi Damian, p. 9 – Cumva intenționați să țeseți o 
punte între cele trei romane?

Georgiana Căciulă, Silvia Penciu, Alexandra 
Nenciu, p. 10 – Publicând aceste tinere talente v-ați 
asumat un rol pentru care vă felicit.Cum vă explicați 
că majoritatea lor sunt fete ?

I. Neșu, p. 19 – Fără comentarii.
Adrian Bucurescu, p. 12 – Sunt preambul la 

OAIA LITERARĂ, nu-i așa ?
Silvia Bitere, p. 17 – Dacă și restul poeziilor din 

volum sunt la fel de bune ca acestea, nu ne rămâne 
decât să aplaudăm apariția pe scena literaturii române 
a Silviei Bitere.

Victor Nicolae, p. 27 – Cred că ați strâns suficient 
material pentru un volum. D-l Dobre de-abia așteaptă 
să îi facă lansarea.

Al. Bulandra, p. 22 – După fiecare număr îmi 
spun: „să vezi că luna următoare va termina d-l 
Bulandra”! Dar fiecare text devine din ce în ce mai 
surprinzător. Continuați!

Vitalie Buzu, p. 1-18 - Și eu credeam până acum că 
numele îi vine de la comerțul cu lână.Teoria d-voastră, 
în contextul expus, este cea mai plauzibilă.

Marius Stan, p. 5 - O amprentă personală 
inimitabilă.

Petru Botezatu, p. 1-8 – Fără comentarii.

Marian Ștefan, p. 28 – Vitalitatea d-voastră 
creativă mă uimește de fiecare dată. Este un exemplu 
nu numai pentru tânăra generație, dar și pentru noi, 
care reușim mult mai puțin.

Valentin Gheorghe, p. 20-21; Marian Ștefan, p. 
24; Ștefan Grigorescu, p.25-26 - Lucrările d-voastră 
sunt citite de fiecare dată cu mare interes, iar eu 
recunosc, asimilez ca un școlar conștiincios informații 
pe care nu am timp să le caut altundeva.

Andreea Miruna Măianu, p. 28 - Textele d-
voastră mă duc cu gândul la un scamator, care 
amestecă cuvintele într-o pălărie, iar apoi le înșiră pe 
masă. Ce poate fi? Niște cuvinte ce au sau nu un sens. 
Cele trei strofe sunt slăbuțe.

                                                             
OAIA LITERARĂ

Pe la începutul lunii m-a trezit un telefon în plină 
noapte. Era un prieten din Bogota, editorul unei 
importante reviste literare, cu distribuție pe întreg 
continentul.

„Cum au procedat tehnic amicii tăi din România? 
m-a întrebat, după saluturile de rigoare, fiindcă la 
mine este o adevărată nebunie: am înștiințat 
colaboratorii noștrii despre acest proiect, le-am dat o 
temă, iar ei mi-au trimis material pentru zece reviste. 
Așa nu se poate!”

„Cei de la HELIS, i-am spus, sunt un grup de 
prieteni, care se întâlnesc față în față, la un pahar. 
Experimentul în sine este un exercițiu de spontaneitate 
și detoxifiere spirituală, dar poate fi extins pe scară 
mai mare prin intermediul internetului, cu o singură 
condiție: să inviți de fiecare dată minimum zece 
scriitori și să le impui timp de răspuns maximum o oră, 
ca să nu-și poată elabora materialele.”

„Doar atât?”
„Sigur, este un simplu  joc, ce nu trebuie să 

afecteze conținutul important al revistei. La HELIS 
aceste materiale sunt atașate separat, într-un 
supliment.”

La finele discuției mi-a smuls promisiunea de a-i 
mai trimite câteva numere traduse.

       Dan Simionescu               
       Tallin. Estonia

       07.03.2013

Fotografie mişcată

Doamnă, nu vă mişcaţi! Adineauri
adineauri eraţi atât de frumoasă
Strângeţi-mi mâna, adună-ţi privirea

sfielnic rătăcită prin casă

Eraţi dureroasă, îţi străluceau sânii
Cum am putut să vă pierd, să te pierzi
Trandafirul uscat îl sfărâm şi-l presar peste

gesturile tale cleioase şi verzi

Doamnă, eu încă te vreau și vă, Doamnă
rămâneţi aşa radiind în fereastră 
Să vorbim despre structura materiei sau să
Să vă-ndepărtați către dragostea noastră

Clipocind în silabe trupul tău se revarsă
Dumneavoastră acum suferiţi, nu-i aşa?

Strânge-mi mâna, sărută-mă, sfâşie-ţi rochia

Ce-a rămas a trecut, ce-a trecut va urma

Doamnă, tremurul ăsta năvalnic mi-eşti dragă

Te cojesc; zemuindă tresari ca o fructă
Lasă-ţi albă privirea încet să o mângâi

în memoria mea desenată şi ruptă

Ecou dinspre inimă

Mai porţi în tine, femeie
fata pe care-am iubit-o?
A mai rămas pe umărul tău vreun semn
din muşcătura clipei în care-am zărit-o?

Mai ştii cum încercam să mă apăr
ca să nu

ca să nu-mi fie dragă?

Rubinul tăcerii ei pe cărare
în umbră a crescut
ca o fragă

A mai rămas în tine, femeie
vreo urmă a strălucitorului ei trup?
Ochii ei plânşi
depărtarea
de care am tras şi
pe care n-am putut să o rup?

Îţi mai aminteşti cum treceam către ziuă
fluturând sufletul tău ca un steag?
Amintirea
amintirea se propagă prin mine
precum văpaia trăznetului prin lemnul de fag

Și iarăşi în umăr acea muşcătură a clipei
semnul spintecat al aerului prin care-am zărit-o
Niciodată
niciodată nu se va mai întoarce în tine
fata pe care-am iubit-o

Scrisoare 
către o femeie

Draga mea
cocorii au căzut pe 
arătură
au smucit o aripă şi
s-au tăiat în orizont

Am văzut cum îţi treceau zborurile lor prin gură
şi cum aşteptai ca o văduvă
scrisori de pe front

Am văzut cum îţi puneai
lucrurile acelea pe pat
şi cum trupul tău ca o hienă
sfârteca întunericul
Şi te-am auzit gâfâind şi ţipând 

ca o mireasă
prin care amintirea primei iubiri
trece cu telefericul

Acum a rămas doar culoarea închisă a vântului
inima ta 
ca o garoafă de cremene
Şi lesa vibrând încordată a gândului

Marius Stan



NUCUL  DE  LA  VIE
de Marian Ştefan

sau
- demnitatea amintirilor -

(urmare din pag. 1)

În geamantan descoperă scrisori, fotografii, vederi, caiete pe 
care mamă-sa, grijulie, le adunase „să nu se rătăcească”, multe 
fiind ronţăite de şoareci. Apropo, situaţia este verosimilă, pentru 
că eu însumi mi-am găsit, într-un ghiozdănaş, tot de carton, 
scrisorile de tinereţe strânse acolo de mama. „O, mamă, ...”

Să revenim. Prima dintre scrisori îl înduioşează. Mama 
plecase la băi la Amara. Era îngrijorată, pentru că-l lăsase pe 
bărbat cu toată gospodăria pe cap. Când s-a întors acasă, surpriză, 
a găsit totul în regulă, plus o bucătărioară de vară ridicată, pe care 
şi-o dorise. Apoi şi-au cumpărat aragaz, televizor – s-o 
urmărească pe Tiţa, cântăreaţă de muzică populară. Pe nesimţite, 
Marian Ştefan „te fură.”

De aici încolo, îşi intră în rol autorul. Îşi ordonează capitolele, 
dându-le titluri incitante, spre a stârni curiozitatea. Primul titlu, ca 
şi celelalte, are menirea de a rezuma evenimentele relatate: 
„Vremuri de război. Bombele aruncate la întâmplare. 
Amerikanskaia Apteka. Paul mă iubea de dorul fiului său.” 
Penultimul capitol vorbeşte, prin titlul său, despre primele succese 
ale studentului: „Domnul Stoian cumpără ziarul. Mama era 
fericită. Încolţit de Lupu. Un om nefericit: Ion Păun.” Ultimul 
capitol l-aş cataloga drept epilog: „O, Doamne, parcă a fost ieri!. 
Două umbre îmi fac semn cu mâna.” Şi întâmplarea ultimă de aici 
stă sub semnul motivului literar al scrisorii, de unde şi rotundul 
cărţii. De data aceasta, este vorba despre o scrisoare primită în 
armată de la sora sa Tiţa. Povestirea emoţionantă (de dragoste?) 
trăită acolo şi-ar pierde tot farmecul dacă aş repovesti-o, căci n-o 
pot face decât în pierdere. Aici este doar un nucleu. Dezvoltată, ar 
fi una dintre cele mai frumoase nuvele de dragoste din literatură. 
De fapt, multe dintre întâmplările şi evenimentele din carte, 
povestite cu har, ar putea deveni mari nuvele.

Volumul acesta depăşeşte cu mult condiţia unei simple cărţi de 
amintiri. Limba română, căreia îi aduc şi pe această cale un 
omagiu, a inventat două substantive mult mai încărcate de 
semnificaţii şi de emoţii, care se potrivesc acestei cărţi: „tânjire” şi 
„tânguire”. Personajul-autorul concret-narator priveşte înapoi, în 
viaţa sa şi în lumea satului, cu ochii maturului, ferindu-se să 
reinventeze satul, familia, copilăria şi evenimentele legate de ele 
(cum face Creangă), ci le priveşte sub zodia verbului „a tângui” – 
mai plin de semnificaţii decât latinescul „labuntur anni”, dar şi a 
lui „a tânji” – verb încărcat de vibrante emoţii întâlnite la fiecare 
pagină, un fel de bocet înfundat, abia auzit. Şi mai e ceva. Autorul 
reuşeşte să se detaşeze de istoricul din el care ar fi fost tentat să 
relateze sec, obiectiv, vârste, fapte şi întâmplări. 

Complexitatea cărţii rezidă, aşadar, din emoţia pe care o 
transmite spre cititor, izvorâtă din multiplele perspective din care 
autorul prezintă evenimentele: perspectiva istorică, geografică, 
umană şi spirituală, toate îmbrăcate într-o haină mereu proaspătă – 
cea documentară.

Perspectiva istorică are în vedere evoluţia şi formarea 
(iniţierea) firească a tânărului în interiorul familiei,  şi evoluţia 
familiei în cea a satului, iar a satului în cea a ţării. Bineînţeles că 
experienţele acumulate pentru copilul căruia îi mijesc scânteile 
înţelegerii, sunt uneori traumatizante. Iată prezentată întoarcerea 
tatei din război: „Auzeam (sub geam) un glas de bărbat pe care 
nu-l cunoşteam. După câteva clipe, mama a întredeschis uşa şi 
mi-a spus: <<A venit taică-tu, stai acolo cuminte, că am 
treabă...>>. Şi-am stat. Într-un târziu uşa s-a deschis şi au intrat 
în odăiţă. Tata s-a aplecat deasupra mea şi m-a luat în braţe. M-a 
mângâiat pe cap: <<Ei, da, te-ai făcut mare...>> Eu nu-l 
cunoşteam pe tata. Era cam caraghios. Purtase barba mare şi 
acum se răsese. Pielea de pe frunte şi pomeţii obajilor era mult 
mai închisă la culoare decât acolo unde fusese barba. Mă uitam 
uluit la el în timp ce mama îmi punea nişte târlici în picioare. Am 
ieşit pe sală. Am văzut albia mare de rufe, iar pe vatră ardea focul 
sub un cazan. Tata venise de pe front plin de păduchi.” (p. 11) Alte 
pagini pun în faţa cititorului imaginea deloc favorabilă a ofiţerilor 
români pe front: „Ceea ce m-a impresionat îndeosebi în 
povestirile tatei era impresia proastă pe care i-au lăsat-o mulţi 
dintre ofiţerii activi ai armatei române (slab pregătiţi, brutali cu 
subalternii şi dezinteresaţi de soarta lor); nu găsea cuvinte prea 
măgulitoare nici la adresa celor care trebuia să asigure 
aprovizionarea soldaţilor de pe front. Ştia că se fură din raţia 
soldatului. La Cotul Donului, în toiul iernii, bocancii primiţi de 
soldaţi aveau tălpi din lemn sau carton presat, iar hainele de iarnă 
n-au fost trimise ori s-au rătăcit pe drum. <<Mare noroc cu 
rezerviştii, ei au fost alături de soldaţi şi i-au ajutat în clipe 
grele.>>” (p.13) Imaginea nemţilor încartiruiţi în apropiere de sat 
este realizată dintr-o perspectivă umană: „Într-o zi m-a trimis 
mama la prăvălie, să cumpăr chibrituri. Când am intrat, am dat 
bună-ziua cu toată gura, cum mă învăţase. În cârciumă erau doi 
nemţi, la o masă mai retrasă. Unul dintre ei s-a ridicat, s-a 
apropiat de mine şi m-a întrebat cum mă cheamă. I-am răspuns, 
iar el mi-a zis: <<La mine cheamă Paul. Ia să-mi spui tu repede la 
mine, ce să cumpăr eu pentru tine?>> Apoi i-a spus 
cârciumarului: <<Dai la el pompoane şi limonada.>> Au plătit 
consumaţia şi au ieşit împreună cu mine, rugându-mă să le spun 
unde stau. Paul îi explica mamei că avea şi el un băieţel, nu-l mai 
văzuse de mult şi-i era dor de el. <<Aduc eu pe băiat acasă, fă rog 
mult să-l lăsaţi la noi>>. O întâmplare nefericită din familie îi 
obligă să ia contactul cu ruşii poposiţi şi ei în Fierbinţi în trecerea 
spre Berlin: „Înainte cu o zi de venirea lor, mama călca rufe şi 
ieşise în curte să aţâţe jarul din maşină, balansând-o în aer. Am 
apărut brusc în spatele ei şi mă lovise în frunte cu margina 
fierului. Nu prea tare, n-aveam rană deschisă, dar sub piele se 
formase un cheag de sânge şi se umflase rău. Părinţii erau 
disperaţi. Luându-şi inima în dinţi, tata a hotărât să mă ducă la 
„infelmelia” ruşilor. Unul dintre ei, cu halatul pe umeri, m-a luat 
de subsuori, m-a aşezat pe o masă şi m-a mângâiat pe păr. Apoi a 
luat un bisturiu şi mi-a crestat umflătura de pe frunte. Nu mă 
durea. După ce m-a curăţat, a luat un praf alb dintr-o farfurioară. 

L-a pus pe un tampon şi mi l-a fixat cu grijă pe rană. Era vestita 
sulfamidă.” (p.8) Concluzia evenimentelor istorice este relatată 
într-o dispută târzie a veteranilor români: „<<Voi ce scofală aţi 
făcut? V-aţi dus până la mama dracului, în fundul Rusiei, şi aţi 
venit cu ruşii după voi...>>”, obişnuia nea Gavrilă să pună capăt 
unei discuţii contradictorii. Tata îl privea şi-şi muşca buza de 
ciudă. Până într-o zi, când, luându-şi inima în dinţi i-a replicat: 
<<Dumneata nu poţi să pricepi un lucru: cu noi sau fără noi, ruşii 
tot veneau. Nenorocirea e că ne-au adus ce ne-au adus... ne e şi 
teamă să ne plângem morţii...>>” (p.15)

Următorul eveniment istoric care a marcat evoluţia satului a 
fost colectivizarea. Aici accentul nu este pus pe trauma produsă 
ţăranului prin lipsirea lui de pământ, ci pe felul în care ţăranul din 
câmpie se adaptează situaţiei nou create în viaţa sa şi îşi 
inventează o altă normalitate: ocoleşte sistemul, devine negustor, 
adică vinde pepeni, roşii, zarzavaturi, totuşi supravieţuieşte.  

Pespectiva geografică are în vedere satul din Bărăgan cu 
specificul său - ograda, ogorul, islazul, bostana, via, câmpia - 
vizând relaţiile dintre săteni, dar şi cu celelalte sate din jur. Satul se 
numeşte Fundul Danciului, foarte aproape şi în relaţie strânsă cu 
Scuipici, Grădiştea, Satul Nou, Fierbinţi Târg, Grecii de Jos, 
Maia, cu prelungiri până spre Armăşeşti unde era un liceu agricol 
renumit, dar şi spre Bucureşti unde călătoria era o aventură. Unul 
dintre ţărani, Ion Răbdan din Maia a intrat în istorie: avea ambiţia 
să facă, pe jos, cei şaizeci de kilometri dus-întors până la 
Bucureşti, o dată pe an. 

Perspectiva umană şi spirituală este copleşitoare. Copilul ia în 
stăpânire evenimentele, mai precis capătă conştiinţa de sine, intră 
în contact sufletesc cu membri familiei: tata, mama, fraţii (pe 
măsură ce se năşteau), cu bunicii din partea tatălui şi-ai mamei, cu 
unchii şi mătuşile, cu neamurile şi cu rudele, dar şi cu ceilalţi 
săteni. Toţi cu ocupaţii diferite, vârste diferite, moravuri, 
caractere, temperamente, bărbaţi şi femei. E o galerie 
impresionantă de portrete dintre care, literar, se detaşează cel al 
bunicii, mamaia Frusina: „Era o femeia plină de viaţă, măruntă, 
vioaie, cu obrajii rumeni. Avea ochii castanii şi o dantură de 
invidiat, frumoasă şi sănătoasă, spărgea nuca în gură la peste 60 
de ani... Nu avea periuţă de dinţi, dar o surprindeam deseori cum 
înmuia degetul în cenuşă şi se freca pe dinţi, după care se clătea cu 
apă. Alteori îşi înmuia degetul în sare.” (p.52) Tudorică, tatăl 
mamei, era unul dintre personajele interesante ale copilăriei sale: 
„Purta mustaţă bogată. Avea faţă măslinie, ochii albaştri, 
limpezi, nasul lung şi ascuţit. Când zâmbea, îşi arăta dinţii albi şi 
sănătoşi, dar cam rari, ceea ce nu-mi plăcea. Semăna cumva cu 
Vlad Ţepeş. Nu ştiu dacă era aspru, dar mai tot timpul era serios şi 
încruntat. Era însă aspru cu cei doi băieţi ai săi, Ion şi Alecu, pe 
care s-a străduit să-i înveţe meserie, dar n-a reuşit.” (p.45)

Universul domestic este bine reprezentat. Multe dintre 
animalele din curte sunt umanizate şi percepute ca membri ai 
familiei precum caii (Breazu, Stalin, Stavarache, Nela, Gică, 
Mogoş), găina Tomuleasa, căţeluşa Tuta, căţelul Ioniţă, 
„prietenul” vacii. Urmeză o galerie de meseriaşi şi negustori: 
Nicolae Ţânţaru (negustor ambulant), coana Lina (făcea comerţ 
cu stămburi), Vasile Ţârâmboi (pescar), Mieiţă „poştarul”, nenea 
Dona (frizerul), Costel Istrate, „meşterul bun la toate”, Mihai 
Ostapiuc, italianul Gigi Narici, Iordache Bordei, leneşul care juca 
rolul de prostănac, Mariţa Maciocoaia (moaşa satului) etc. 
Nelipsite sunt sărbătorile laice şi religioase din viaţa satului pe 
care copilul, adolescentul, apoi tânărul participa cu însufleţire 
alături de ceilalţi: colindele, Ajunul Crăciunului, Crăciunul, Sf. 
Vasile, Lăsata Secului, Paştele, Prohodul, mai târziu horele şi 
balurile de pomină din sat şi din localităţile învecinate.

Şcoala, în viziunea lui, nu înseamnă note bune luate, succesul, 
ci efortul învăţătorilor din ciclul primar, dintre care se detaşează 
portretul unui „Domn' Trandafir”, numit Bănică C. Pascu: 
„Munca învăţătorului nu se evalua în ore, acestea nu contau. 
Programul era simplu: dimineaţa, în aceeaşi sală învăţau patru 
clase, a doua şi a treia, formând o primă diviziune, pe un rând de 
bănci, iar clasele  a patra şi a cincea, formând o altă diviziune, pe 
un alt rând de bănci; după aceea erau copiii din clasa întâi, în 
aceeaşi sală, cu acelaşi învăţător, ocupau toată după amiaza până 
cădea întunericul, încheind astfel activitatea unei zile de şcoală. 
Aşa a înţeles să muncească învăţătorul Pascu în decursul vieţii 
sale, fără să aibă condică de prezenţă, fără să fie controlat de 
cineva, fără să-şi fi creat vreo zi liberă pe săptămână, fără să 
lipsească vreodată de la ore şi fără să fi pretins vreodată vreun 
titlu de glorie. În decursul patriarhalei sale cariere au trecut prin 
filiera învăţământului primar sătesc de cinci ani de sub 
conducerea sa peste patru mii de elevi.” (p.37) Trecerea la 
învăţământul gimnazial i-a adus ca modele buni profesori dintre 
care se detaşează directorul Dumitru Stoian: „Bărbat înalt şi 
prezentabil, elegant, întotdeauna proaspăt ras, cu părul pieptănat 
pe spate, avea ochii castanii, cu priviri sfredilitoare, fără a fi 
ostile, deşi îi plăcea să facă pe autoritarul. Avea avantajul că ne 
cunoştea personal aproape pe toţi, ne ştia părinţii...” (p.103) 
Dirigintele Florian Popescu, sau <<nea Foaie>>, cum l-am 
cunoscut şi eu, „avea ţinută ireproşabilă. Purta costum gri, 
întotdeauna cămaşă albă şi peste ea un plovăr-vestă, grena şi 
cravată asortată. O eleganţă sobră. Puţin cam rece şi distant. 
Râdea rar, dar atunci îşi arăta întreaga-i dantură albă şi îngrijită, 

iar în ochi îi apărea un licăr luminos. În timp ce râdea, pentru o 
fracţiune de secundă, o măsea îmbrăcată în aur sclipea ca un 
licurici.” (p.107) Anii petrecuţi la liceul din Fierbinţi îi schimbă 
viziunea şi perspectiva asupra vieţii. Apar profesori noi, se 
formează un nou colectiv de elevi, iar el face parte din prima 
promoţie de absolvenţi cu care din când în când se întâlneşte, spre 
amintirea vremurilor de altădată...

Perspectiva documentară înnobileză lucrarea. Acolo unde 
cuvântul tace sau oboseşte, vorbeşte fotografia – măsura supremă 
a autenticităţii. Sunt exact 61 de imagini în alb-negru, 
reprezentând autorul la diferite vârste şi ipostaze, apoi părinţi, 
bunici, prieteni, colegi, profesori, rude, sat, etc.

 Documentul mai înseamnă şi altceva decât fotografia. 
Cine mai ştie azi ce-i un temei? „Temeiul era un fel de încăpere 

de câţiva metri pătraţi, ai cărei pereţi, îngustându-se treptat, 
străpungeau tavanul şi ieşeau prin acoperiş, constituind coşul de 
evacuare a fumului. În acel temei se aflau gurile prin care se făcea 
focul pentru încălzirea sobelor oarbe. Se putea pune acolo şi o  
pirostie pentru gătit.” (p.4)

Cine mai ştie cum au fost distruse biblioteci întregi din 
poruncă politică? „Acum încerc să-mi imaginez ce se întâmplase 
la naţionalizarea din iunie 1948, când la conacul boierilor 
Greceni de la Grădiştea, după spusele unor bătrâni, zile întregi 
fuseseră aruncate în foc cărţi legate în piele, dar şi suluri mari cu 
documente scrise pe pergament.” (p.33) 

Cine mai ştie azi ce sunt aceia <<tartalaci>>? „Bunica lua o 
oală cu lapte, spărgea două-trei ouă în ea, după care punea făină 
şi pregătea un fel de pastă ca aceea pentru clătite. Lua florile de 
salcâm, le tăvălea în pasta aceea până se încărcau bine şi la punea 
într-o tigaie cu ulei încins. În timp ce ea pregătea tartalacii, eu 
făceam zahăr pudră în piuliţă. Când scotea tartalacul, bunica îl 
tăvălea bine prin zahărul pisat. Era delicios.” (p. 54)

Care dintre elevii sau studenţii de atunci, fii de ţărani, n-a trăit 
şantajul intrării părinţilor în colectiv? „<< Vrea să vorbească 
cineva cu tine>>, mi-a spus el... Am intrat, în încăperea unde m-a 
condus care era plină de oameni, între care şi conferinţiarul Lupu 
Natan, secretarul de partid al facultăţii şi titularul cursului de 
Istorie contemporană universală! Am rămas mut. 

<<Cam mică lumea, nu?>>, m-a întrebat el de parcă mă 
cunoştea foarte bine, deşi nu făceam nici cursuri, nici seminarii cu 
dânsul. <<Ne-am gândit să dăm şi noi o mână de ajutor... Am auzit 
că tatăl dumitale nu vrea să se înscrie la colectiv şi asta nu e bine... 
Nu e corect, dumneata eşti bursier...>>” (p.121)

Mărturisesc, în final, că încă nu m-am obişnuit cu sintagma 
„secolul trecut” pe care o foloseşte uneori autorul, deşi avem o 
biografie spirituală comună: eu – născut într-un sat de munte, el – 
într-un sat de câmpie; amândoi am trăit o jumătate de viaţă într-un 
regim politic, altă jumătate de viaţă, în alt regim; amândoi ne-am 
format ca intelectuali într-un regim, dar celălalt ne-a fovorizat 
manifestarea ca scriitori; însă, amândoi avem aceeaşi datorie faţă 
de sat: nu trebuie să moară. Măcar în conştiinţa urmaşilor, prin 
scrierile noastre...

Domnul Marian Ştefan şi-a făcut datoria cu prisosinţă. Dacă 
localitatea sa nu are o monografie, are cel puţin fundamentul. 
Rămâne ca cei din sat sau urmaşii lor să se adune împrejurul 
acestei cărţi, s-o dezvolte. Au la îndemână nu numai partea 
documentară, dar mai ales partea vie, adică pot însuti povestirile, 
pot înmii portretele şi pot da viaţă altor dialoguri. Cartea 
dumnealui nu condamnă nimic, dar pune lucrurile şi evenimentele 
în făgaşul lor firesc. Ţăranii săi îşi reinventează normalitatea, 
normalitatea lor. S-au adaptat şi vieţii grele, şi războiului, şi 
colectivizării, vieţii înseşi pe care o trăiesc cu demnitate, adică 
muncind. 

Cu demnitate din rândul lor s-a ridicat istoricul şi scriitorul 
Marian Ştafen, cu demnitate a muncit, din demnitate şi-a scris 
opera istorică, şi amintirile, şi poeziile. Să rămână...

Aşa cum sună două versuri pe care eu le consider mottoul 
operei sale: „Nici mort nu sunt, nici viu nu sunt:/ Zac sechestrat 
într-un cuvânt/.”(Distihuri, vol. „Calmul tristeţii)
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Note:



L-AM CUNOSCUT  

PE NICHITA STĂNESCU

La sfârşitul lui fevruarie 1982 s-a anunţat că 
laureatul premiului „Cununa de aur“ de la 
Struga este Nichita Stănescu din România. La-
nceputul lunii martie a anului 1982 am fost la 
Bucureşti. Cu domnul Dumitru M. Ion, am mers 
la Uniunea scriitorilor şi-acolo, pe culoar, am dat 
de Nichita Stanescu. Imediat, Dumitru M. Ion m-
a prezentat şi când i-a spus că sunt din Scopie, s-a 
bucurat nespus de mult. Eu l-am felicitat pentru 
premiul de la Struga. În august, acelaşi an, după 
sfârşitul festivalului de la Struga, iarăşi m-am 
întâlnit la Scopie cu Nichita Stănescu, dar n-am 
stat de vorba pentru că în jurul lui se învârtea un 
muşuroi de scriitori şi alţii cu alte feluri de slujbe, 
pentru că aşa era pe atunci. Nichita Stănescu a 
fost şi e şi azi mult iubit de scriitori dar şi de 
ceilalţi, pentru că el era un bărbat frumos. Puţini 
sunt poeţii care au câştigat premiul Cununa de 
aur şi să rămână aşa de mult în memoria 
macedonenilor. Atunci am auzit o „poveste“, cum 
se comportaseră „prietenii“ lui Nichita Stanescu 
în zilele cât au fost pe lângă el şi cu el la toate 
întâlnirile. Nu ţin minte exact cum a fost, dar de 
mare invidie, cineva (sau mai mulţi) din delegaţia 
româneascã a(au) luat cu el(ei) şi un craniu de 
om mort şi o coasa şi l-au speriat pe Nichita, 
prevestindu-i moartea, ceva ce s-a şi întâmplat 
după câţiva ani. Poate că Dumitru M. Ion şi 
Carolina Ilica îsi mai aduc aminte mai bine de 
„sinistra poveste“. Îmi fac şi eu datoria 
traducând patru poezii de ale lui Stănescu în 
aromâna, cu rugămintea să fie publicate. (Dina 
CUVATA, R. Macedonia)

ÃNVIRNAT CÃNTIC DI SIVDAI
(Trist cântec de dragoste)

Mash bana-a mea va s-moarã ti mini dealihea,
Vãrãoarã.
Mash iarba lu shtii nostul a loclui.
Mash sãndza-a mea lji-u dor, didealihealui,
Ti inima-a mea, anda u-alasã.
Era-i analtã, tini eshtsã-analtã,
Caimolu-a meǔ easti-analtu.
Yini hopa-anda psescu caljlji.
Yini hopa-anda sã-nvicljeadzã aftumubiljli.
Yini hopa-anda da ploai-aratsi
Shi muljerli tuti-l poartã caplu-a tàǔ
Shi fustànjli-a tali.
Yini shi-un pulj mari, albu,
Cari-ǔ oauǔã pi tser luna.

EMOTSII DI TOAMNÃ 
(Emoţie de toamnă)

Vini toamna, anvãlea-nji-u inima cu tsiva
cu-aumbra-a unlui pom icà ma ghini cu-
aumbra-a ta.

Nji-u fricã cà nu-a ti ved cama, niscãntili ori,
cà va-nji creascã àrchi pãn di niori,
cà va ti-ascundzã tu-un oclju xen
shi el va ti-ncljidã cu-unã frãndzã di pilonj.

Shi-atumtsea mi-aproch di chetsãri shi tac,
li ljeaǔ zboarãli sh-li nec tu-amari.
lji-ashuiru-a lunãljei shi u-ansar shi-ǔ prifac
tu-unã sivdai mari.

PUIZIEA
(Poezia)

Puiziea-i ocljul tsi plãndzi.
Ea-i anumirlu tsi plãndzi,
ocljul a anumirlui tsi plãndzi.
Ea- mãna tsi plãndzi,
ocljul a mãnãljei tsi plãndzi.
ea-i parlu tsi plãndzi
ocljul a cãlcãnjlui tsi plãndzi.
O voi, oaspits,
puiziea nu-i lacãrmã
ma easti insushi plãngul,
plãngul a unlui oclju nichiluit.
Lacãrma-a ocljului
a tsilui cari lipseashti s-hibã musheat,
lacãrma-a tsilui cari lipseashti s-hibã cu tihi.

INIMA
(Inima)

Bati, shi io shtiǔ cà bati shi voi io ta s-batã.
Bati shi u-avdu dipriunã shi cama nu voi ta s-
batã
Cafi oarã, ca di prota oarã.
Cafi oarã, ca-atsea dit soni oarã.
Nu-ari bãeauǔã, nu-ari, ca njedzlu di cheatrã,
ca njedzlu-a cheatrãljei, ma s-batã njedzlu di 
cheatrã.
Canã nu-ǔ vidzu putes.
Arãd atselji cari dzãc cà-ǔ vidzurã vãrãoarã …
Ea bati, shi io shtiǔ cà bati, shi voi cà ta s-batã.
O-avdu dipriunã, bileam sh-nu voi ta s-batã.
Ama avdzarea-a mea shi ea suntu mash 'nã 
cumatã,
mash un bloc di cheatrã nidisicatã.

Traducere în aromână - Dina Cuvata

Dan Elias

*  *  *

Stai rezemată de căderea lunii
Şi asculţi cum scapăr de sub tine
Ca pe nişte chibrituri ude
Câteva fire de iarbă.

*  *  *

Scormonesc cu lopata-n asfinţit
Apoi dau prin ciur
Grămezile de cer strânse în jurul meu.
Adun în cutii de carton 
Cioburi de paşi şi oase de roşu
Calde încă.
Într-o bună zi voi scrie
Istoria orizontului aşa cum a fost.

*  *  *  

După cum mă atinge
Această ploaie este cu siguranţă femeie!

*  *  *

Sunt tot ce uit
Dar nu tot ce-mi aduc aminte este al meu.
Am amintiri care susură, care fâlfâie, care curg
Şi nu le pot povesti nimănui
Pentru că abia acum
Inventez cuvintele care să le spună.
Dacă nu cumva vor trece până atunci
Aşa cum trece o răceală.

Discipulis

În faţa ochilor săi nişte papioane colorate,
Alăturate unor mâini agitate,
Lângă rame colorate şi zâmbete fără conştiinţă,
Nişte idei se plimbă rătăcite, prin aer,
Căutându-şi stăpânii.
Nici cu biciul nu se pot ameninţa 
culcuşurile minţii să-şi primească seminţele.
Prea multe labirinturi şi niciun dedal care să vrea 
libertatea cerului.

Hodie, non cras

Azi vreau să mă scald în cuvinte frumoase,
Să mă soarbă o mare de vorbe nespuse,
Să mă atingă clinchet de silabe diafane,
Mătăsuri de virgule virginale.
Azi vreau să arunc zăpada gândurilor negre

Să încep numărătoarea marilor fapte.
Azi 

Versus

Poezia mea trăieşte printre mulţumiri de Oscar
Şi modele reevaluate,
Printre priviri piezişe 
Şi haine trase la indigo.
Cuvintele din care sunt făcute poeziile mele
Sunt prea blânde şi de neînţeles pentru 
supravieţuitorii războiului cu viaţa.
Poeziile mele trăiesc împotriva gongorismului
Şi a ploilor acide din suflete,
Împotriva balansurilor dorsale protectoare de ouă 
închipuite.

Poetae

Un poet vorbea azi la radio

Despre umilirea morţii.

Altul era înjurat de către confraţi.

Neîncăpătoare ţara asta

Pentru atâţia poeţi. 

Versuri prea multe,

Caractere puţine.

Distanţe prea mari între

Istorii personale şi literare.

Ficţiunea şi realitatea se despart azi, parcă, pentru 
totdeauna.

LOREDANA STAN

                *  *  *
Pe aici
Pasiunea stârneşte legănări de cap
Şi atenţionări cu degetul.
Nimeni nu vorbeşte explicit despre ea
Ci doar zâmbete ruşinate.
Uneori o fac cu atâta exagerare
Încât mă aştept din clipă în clipă
Să fiu găsit incompatibil 
Cu tot acest întuneric
Şi să fiu trimis înapoi
La tine.



PROMETEU
Oglindă (Pe scenă este lumină doar pe acest personaj.) 

- Ursitoarele mi-au zis Oglindă. Eu sunt jumătatea nevăzută 
care vă umblă prin sânge. Când oamenii nu mai pot rezista şi 
mor, eu sunt singurul care rămâne. Eu sunt viaţa voastră sau 
voi sunteţi viaţa mea, n-am reuşit să răspund la această 
întrebare. 

Universul a apărut pentru mine: trebuia ceva ca să mă 
îmbrace. Apoi pietrele, copacii, animalele s-au lăsat locuite 
de necesara-mi fiinţă. Exist ca un râu subteran deasupra 
căruia urlă deşertul.

Eu îi cunosc pe zei: ei sunt deşertul ce-mi urlă deasupra. 
Un firicel dacă ar ţâşni peste ei i-aş distruge.

Dar cel mai mult îmi plac oamenii, în ei mi-am găsit 
adevărata locuinţă. Eu sunt în sală, cu voi. Vă urmez pe 
stradă, în somn, oriunde v-aţi afla, dar pot fi şi aiurea. 
Imaginile zboară în univers curate, primii oameni au ajuns 
undeva în dreptul Stelei Polare. Să mergem după ei.

(Scena se luminează în partea unde se află mai mulţi 
semisălbatici aşezaţi în cerc. În spate, pantheonul apare 
neclar.)

I - Ni s-a dat cuvântul pentru a putea sta în cerc. Şi totuşi, 
privindu-te, simt că lipseşte ceva. Te văd aşa de clar încât 
mi-e teamă să te ating. Cred că eşti rece.

II - Animalele pe care le ucidem cu pietre păstreză 
căldura câteva ceasuri. Atunci sângele lor este bun.

Sunt cald dar, cât de clară ar fi privirea ta, tot printr-o 
piatră mă vezi. Hoitului meu i se va lua cuvântul şi piatra se 
va fi plictisit deja de-atâta apăsare. Atunci sângele meu nu 
va mai fi bun.

III - În fiecare dimineaţă privesc vârful muntelui lins de 
vălătuci de nori. Cred că-i cald, căci piatra din priviri 
coboară în picioare şi-i aşa de grea încât nu reuşesc 
niciodată să ajung prea sus. Puterea lor stă-n neputinţa 
noastră.

IV - Tatăl nostru ne-a părăsit...

V - Nu! Ciuta nu-şi părăseşte niciodată iedul.

IV - ...Ne-a părăsit fără să ne spună ce să mai facem. De 
ani de zile omorâm animale, culegem fructe, ne umplem 
burţile cu ele, ne strângem în cerc şi vorbim mereu despre 
aceleaşi lucruri. Suntem săraci!

VI - Dar vom continua să-l aşteptăm.

II - Când se va întoarce, va schimba piatra din mijlocul 
nostru cu ceva pe care nu-l cunoaştem. El a spus-o.

III - În fiecare zi îl aştept. Prometeu va reveni. Trebuie!

IV - Să-l aşteptăm. Ce altceva mai bun avem de făcut?
(Grupul tace. Se aşează întunericul peste el.)

Oglindă (privind spre sală) - Aşteptaţi-l, oameni! 
Numai voi puteţi aştepta.

Prometeu (jucându-se cu o tulpină de narthex) - 
Oamenii mă aşteaptă. Încă puţin şi veţi intra în Olimp. Zeus, 
cred că eşti fricos! În puterea ta, ţi-e frică. Această tulpină va 
purta prăbuşirea ta şi-a zeilor tăi. Şi vârful muntelui va fi lins 
de nori de praf ieşiţi din veşmintele tale. Vei fugi, Zeus, şi-ţi 
vei găsi odihnă vremelnică numai în creierul vreunui nebun. 
Oamenii sunt nerăbdători, Zeus! Le-am dat viaţă, dar nu-i de 
ajuns; le-am dat cuvântul, dar nu ajunge. Te voi renega prin 
ei. Ascultă, sâmburele revoltei încolţeşte în fertilul pământ 
al cuvântului. Tulpina aceasta ne va pierde pe amândoi, dar 
nu-mi pasă. Nemurirea mea se va perpetua în efemerul lor. 
Şi tu vei trăi ca supusul meu, umilul meu lanţ pe care l-aş 
putea arunca oricând. Arma pe care o să le-o dau îi va rupe de 
noi. Vor fi zei, apoi vor fi mai mult decât atât. Tu n-ai ştiut să 
foloseşti focul, ei vor şti. Au nevoie de el.

Idiotul de frate-meu s-a jucat făcând tot felul de animale. 
A făcut şi-un şobolan, care ţi-a plăcut şi l-ai luat în Olimp. L-
ai pierdut şi-acum armate de şobolani rod temeliile oraşului. 
Fiinţele mele sunt mai presus de şobolani: au cuvântul, le 
voi da focul. Oamenii mă aşteaptă. Voi veni!

Zeus (Luminat din spate, ascuns de o pânză albă.) - Stai, 
răzvrătitule! De mii de ani pământul e-n puterea mea. Legile 
firii vrei să le răstorni?

Prometeu - Domneşti peste latenţe. Dar nu poţi fecunda 
cu-adevărat. Copiii tăi sunt zei, deci falşi. Olimpul e bătrân. 
Nu-l simţi cum scârţâie, cum cad cărămizile de pe turnul 
tău?

Zeus - Sunt încă stăpânul pământului şi-al cerului. Ca o 
fiară pământul se-nvârte în jurul soarelui, râvnindu-l ca pe o 
pradă aleasă. Eu îl pot deslega şi-l voi distruge.

Prometeu - Şi vei domni peste nimic.

Gheorghe DOBRE

Zeus - Să nu dai focul oamenilor! Ştii ce te aşteaptă?

Prometeu - Ştiu, dar voi începe istoria!

(Ia focul, se stinge lumina; în faţă, cercul 
semisălbaticilor este neschimbat. Prometeu vine printre ei, 
înlătură piatra, aşezând în locul ei focul. Se opreşte mai 
departe, privind aiurea. Înţeleptul intră în scenă şi priveşte 
spre foc.)

Înţeleptul - Pământul se-nvârte mai repede. Copiii vor 
creşte mai repede. Începe teribila istorie a oamenilor. Orice 
va veni mai târziu va fi primit uşor. Oamenii vor avea un 
trecut.

(Merge în partea opusă lui Prometeu. Oglindă se 
retrage spre titan. Oamenii, ca treziţi dintr-un vis, se 
privesc.)

I - Lipseşte piatra şi-n locul ei e ceva ciudat. Te văd 
mişcându-te, dar stai. Dacă te-aş atinge? Cred că eşti cald.

II - Ne apropiem, cercul nostru se strânge. Ne atrage 
animalul acesta care se zbate. Lipseşte piatra!

III - A fost printre noi! Prometeu nu ne-a părăsit.

V - Ştiam...

IV - Dar ce vom face cu creatura aceasta jucăuşă?

VI - O vom hrăni.

Prometeu - Acum e a voastră. V-a subjugat, stăpâniţi-o! 
În suflet şi-n trup, va fi cu voi tot timpul.

Oglindă (arătând spre Prometeu)  - Prometeu şi Zeus 
sunt copiii mei. Dar pe el îl iubesc cel mai mult.

V (ia o bucată de carne şi o pune pe foc) - Ce miros 
plăcut! (o scoate şi gustă)

E mai bună decât crudă!

(Oamenii se ridică fericiţi. Urmează dansul focului. 
Oamenii cad obosiţi, se stinge lumina, intră în întuneric. 
Oglindă şi Prometeu discută.)

Prometeu - Oamenii se bucură. Mă vor uita ei, oare?

Oglindă - Nu, mai au nevoie de tine. Mai au nevoie şi de 
Zeus, cu alter-ego-urile sale. Căci ce altceva sunt ceilalţi 
zei?

Prometeu - Nu uita că şi eu sunt zeu! Cum aş putea fi 
alter-ego-ul lui Zeus?

Oglindă - Eşti mândru, Prometeu! Mergi printre oameni 
şi ascultă-i. Zeus mă aşteaptă.

Înţeleptul - Muntele se-ntunecă. E ziuă, dar în mintea 
lui Zeus e noapte pustiită de vântul răzbunării. Fulgerele vor 
speria oamenii şi animalele, apoi va fi linişte, prea calmă 
linişte ca să fie adevărată. Oglindă e cu Zeus, pregătesc 
pedeapsa titanului.

Zeus (Oglindă îl surprinde gândind cu glas tare) - ... îl 
voi pedepsi. Groaznic am să-l pedepsesc. M-a trădat. 
Oamenii mă vor distruge şi-şi vor găsi alt zeu.

Oglindă - Gestul tău îţi va grăbi pieirea. Fierarul tău nu 
mai lucrează de milenii. Vrei să-i dai de lucru? Prometeu 
este şi va rămâne liber chiar dacă o mie de fierari îl vor 
încătuşa.

(către sală) Prometeu ţi-a spus-o: chiar tu vei fi lanţul.

Zeus (continuându-şi gândul) - Da, în lanţuri! Îl voi 
fereca în lanţuri, pe-un vârf de munte, cât mai aproape de 
soare. Departe de oameni. Cât mai departe.

Oglindă - Dar mai întâi îl vei alunga din sufletele lor.

Zeus - Da, Pandora! Regii vor şti de la mine cum să 
treacă peste prăpastie privind zâmbitori spre cer. Aici e 
secretul!

Să vină Pandora!

Înţeleptul - Oamenii trăiesc. Acum simt, în sfârşit, 
trecerea fiecărei secunde prin minţile şi trupurile lor. Sunt 
fericiţi, Pandora le va întregi fericirea dându-le chinul. Le va 

aduce ciudata miere a păcatelor, nenorocirile vor colinda 
nestingherite pământul şi ei le vor căuta zi şi noapte, fără 
odihnă. Mărului îi trebuie mereu un vierme pentru a se coace 
mai repede. Dar binele va fi întotdeauna mai mare decât 
orice rău şi timpul – purtătorul nostru – va merge în sus. 
Nisipul clepsidrelor e şi mai mărunt. Oamenii vor putea să 
moară. Zeii se vor desumfla. Se vor inventa muzeele.

Oglindă - Zeus greşeşte. Pandora va purta cu ea şi 
Uitarea.

S-o urmăm.

Zeus - Şi totuşi este singurul pe care-l iubesc.

(Altă scenă)

Pandora - Zeus m-a trimis pe pământ cu daruri pentru 
oameni. Ciudat, recele Zeus l-a lăudat pe Prometeu, fratele 
soţului meu, şi pe straniile lui creaturi de parcă ar fi adus cine 
ştie ce binefacere Olimpului. Zeii şuşotesc între ei că – 
dimpotrivă – nu-i plac oamenii şi Prometeu i-a căzut în 
dizgraţie. (gânditoare) Daruri pentru oameni!

Am ajuns lângă ei, dar încă nu mă văd. Voi deschide cutia 
fără să mă simtă nici chiar Zeus.

(Lasă cutia lângă cerc. O deschide. Apare Curiozitatea.)

Curiozitatea - Eu sunt Curiozitatea. Voi fi cu voi. Şi 
lângă gura leului. Şi lângă mărul cunoaşterii. Eu sunt mama 
Bârfei, Prostiei, dar şi a Dreptei Călăuze.

Voi fi cu voi!

Patima – Eu sunt Patima, fiica Iubirii şi a Urii. Vă voi da 
Orbirea şi vă voi pierde.

Hoţia – Hoţia mi-e numele şi mulţi vă veţi îmchina mie. 
Mi-e silă de mine şi – după ce mă veţi cunoaşte – îmi va fi silă 
şi de voi. Dar Zeus m-a trimis să vă atrag. Cine mă urmează?

Plăcerea – Sunt mai languroasă ca marea-n amurg. Voi fi 
în voi şi-n femeile voastre. Vă voi da băutura, cărţile de joc, 
haşişul şi-un marchiz care se va chema de Sade. Voi fi o 
secundă într-un secol şi fiica Înţelepciunii şi pentru asta mă 
veţi ierta. Eu sunt Plăcerea.

Boala – Eu sunt Boala şi vă voi măcina cu răbdare. 
Stâncile din voi le voi preface-n nisip şi vă voi da vântului. 
Voi tăia firul vieţii şi vă voi chinui. Mă simt bine printre voi.

Invidia – Eu vă voi da veninul. Piticii mă vor iubi şi mă 
vor ţine în ei. Cei mari ne vor dispreţui dar veninul nostru îi 
va distruge. Eu sunt Invidia.

Uitarea – Iar eu sunt Uitarea, leacul cel mai bun sau 
săgeata care va zbura în cerc străpungându-vă.

Oglindă – Zeus pe ea îşi joacă tronul. Oamenii îl vor 
slăvi pe Prometeu, îl vor înjura. Apoi îl vor uita. La fel vor 
face şi cu Zeus.

Pandora – Tu cine eşti de nu îndrăzneşti să mergi printre 
oameni? Te-ai rătăcit cumva pe-aici?

Speranţa – Eu sunt Speranţa, gândul cel mai ascuns al 
omului, pârghia care-i susţine trecerea prin viaţă. Vor trăi 
pentru că eu trăiesc. Vor muri dacă nu mă vor mai avea.

(Toate se aşează printre oameni. Vecinătatea lor îi 
trezeşte la viaţă.)

Înţeleptul – Cine o mai fi şi rătăcitul ăsta care trece prin 
oameni ca printr-un râu de munte? Şi ei de ce nu se dau din 
calea lui? Poate că nu-l văd, nu au simţuri să-l perceapă.

Nebunul – Astăzi voi fi copac. Toate crengile mele vor 
cânta duios când vântul va bate uşor. Se vor revolta, vor 
cânta şi vor dansa sălbatic atunci când vântul se va înteţi şi va 
întrece goana căprioarelor.

Crengile mele se vor îndrepta spre lună şi mi-o vor 
aduce, sângele meu va fi licoarea din care zeii-şi vor bea în 
taină nemurirea.

Înţeleptul – E om, dar e tolerat printre ei. E nebun!
Copilăria omenirii nu mai e copilărie. Au păcatele, sunt 

mari. 
Prometeu îşi aşteaptă răsplata.

(Textul a fost scris acum treizeci de ani. Pe vremea când 
doreau să schimbe lumea, nebunii de la „Dor fără saţiu” au 
vrut să joace şi teatru, dar într-o piesă „băştinaşă”, scrisă 
de unul de-al lor. La tragerea la sorţi a ieşit Dobre. Şi Dobre 
s-a documentat şi a scris ceva care aduce a teatru. Au fost şi 
două repetiţii. Şi ne-am oprit, că nu ne aproba nimeni să 
jucăm aşa ceva. Acum nu mă împiedică nimeni să îl public. 
Ceea ce şi fac, măcar pentru tolba cu amintiri.)



Fiul meu din geantă

Fiul meu, Andrei, a venit pe 
lume pe 3 iunie 1981, într-o frumoasă amiază de vară, 
când cântecul guguştiucilor din geamul maternităţii şi 
blândele raze ale soarelui îmi păreau de bun augur 
pentru băieţelul cu chip de înger care se născuse.

Semn bun a fost şi botezul său făcut în pacea şi 
bunăstarea casei părinteşti.

Dotat cu un chip luminos, cu o fire docilă şi blândă, 
Andrei şi-a trăit idilic copilăria. Priveam acestea tot ca 
pe semne bune ale viitorului.

Întrebărilor de la vârsta adolescenţei avea să le 
răspundă prin propriile puteri, alegând să-şi finalizeze 
studiile de filosofie în Canada. După doi ani de 
masterat la Calgary, urmează alţi patru ani de doctorat 
la Edmonton şi studiul nu se opreşte aici. În 2012 
publică la Edmonton prima sa carte.

Plecat din ţară de la 23 de ani, Andrei s-a maturizat 
şi împlinit departe, lăsându-mi mie, ca pe nişte 
inestimabile comori: poze, un ban străin primit „să-i 
poarte noroc” când a intrat la liceu şi poate prima 
poezie a atât de frământate-i sale pubertăţi:

„Nu poţi fugi nicăieri
În vremuri de minciună, luptă şi dureri
Viaţa nu-ţi valorează nimic.
Acum eşti în viaţă, peste o clipă pieri
Azi e război, pace a fost ieri.
Şi, nu poţi fugi nicăieri
Nu mai poţi să lupţi
Nu mai poţi să speri
Nu poţi fugi nicăieri.”
Sunt comorile mele nepreţuite, nestematele şi 

zilele mele pe care le-am adunat în geantă şi le port 
peste tot: mă însoţesc la piaţă, mă însoţesc în parc, mă 
însoţesc la cimitir...

Privind traiectoria fiului meu, zic că i-au fost bune 
semnele încă de la început, şi mă amăgesc cu gândul 
că el „a putut fugi”, dar mă sperie „atâta bine” pentru 
că ştiu că „nici prea bine nu e bine !”

Ce nu aş da să pot arunca geanta cu comori şi să-l 
primesc cu braţele deschise, aşa cum mă întâmpina el 
în anii frumoasei sale copilării !

Secretul colivei

Se împlineau trei luni de la decesul cumnatei mele 
Neta Balcan şi iarăşi eram chemate, eu şi tanti Lenuţa, 
în casa fratelui meu să pregătim cele necesare unei 
„pomeniri”. Tanti Lenuţa era, ca de obicei, 
responsabilă cu prepararea colivei, şi deşi făcea acest 
lucru de la vârsta de 30 de ani, de când îi decedase 
soţul, avea de fiecare dată emoţii ca nu care cumva să 
nu i se lege coliva şi „să ajungă la biserică cu ea în 
lighean”, repetând ca pe o anecdotă:

- Să nu păţesc ca Sofica lu Tăsel, la Călăraşi, când 
nu i s-a legat coliva şi, nestând pe platou, a trebuit să o 
ducă la biserică într-un lighean !

- Ai prea multă experienţă, nano, ca să poţi păţii aşa 
ceva ! o încurajam eu.

- Ei, ce ştii tu, îmi replica, cu coliva nu e niciodată 
uşor, are şi ea secretele ei, depinde de grâu, de punctul 
de firbere şi până la urmă de bunul Dumnezeu !

Între timp spălase grâul şi-l pusese la foc, 
apucându-ne una de tăiat nuca şi alta de pisat biscuiţii, 
când în uşa bucătăriei apăru Emil, omul bun de toate al 
bisericii. Venise cu două sacoşe de colaci 
reprezentând creştinescul „cap” ce însoţeşte o 
„pomenire”.

L-am invitat să ia loc şi i-am oferit o cafea. A urmat 
apoi un dialog cu tanti Lenuţa care pe mine m-a 
amuzat nespus.

Emil:
- Ce faceţi, bree, v-aţi apucat de colivă ?

Tanti Lenuţa:
- Da, Emile.
- Bree, să ştii că eu te cunosc pe matale de când 

vindeai la pâine în piaţă ! Ce mai cozi erau ! Şi acum e 
pâine pe toate drumurile !

Tanti Lenuţa:
- Da maică, ce de pâine am mai cărat !
Emil:
- Auzi, bree, da să ştii că faci colivă bună ! Îmi 

place !
Tanti Lenuţa:
- Îţi place ?! Zău aşa ?! Auzi măi Emile, şi lumea 

asta cică a lu Rogobete face cea mai bună colivă ! Tu 
ce zici ?

Emil:
- Care a lu Rogobete ! Ai, bree, vezi de treabă!...
Tanti Lenuţa:
- Zău ! Dacă-ţi spun ! Nu zici că i-am cerut reţeta ! 

Şi fi atent ! Cică fierbi o cană de grâu cu o cană de apă 
şi o cană de zahăr, apoi le răceşti şi apoi iar le fierbi...! 
Ia zi şi tu ?!

Emil:
- Ai, bree, ce-i asta iar o fierbi, iar o răceşti ?!
- Da, şi babele astea cică-i cea mai bună !
Emil:
- Ai bree, nu şti cum fac ?! E destul să zică una ceva 

că celelalte îi ţin isonul !
Tanti Lenuţa, încă nedumerită:
- Aşa m-am gândit şi eu: cum Dumnezeu iar s-o 

răceşti iar s-o fierbi ?!...

...Se vedea treaba că şi după atâţia zeci de ani coliva 
îşi mai are încă „misterele” sale, şi aşa cum niciun 
artist nu este absolut mulţumit de opera sa, căutând 
veşnic perfecţiunea, tot aşa se întreabă şi o 
bucătăreasă: Oare n-ar fi putut să-mi iasă mai bine ?! 
Oare n-o face cineva mai bine ?!

Visul fatal

„Proprietăresele”, cum spunea tanti Lenuţa la două 
bătrânele simpatice unde locuia cu chirie în Călăraşi, 
pe strada Flacăra, şi care avuseseră pe lângă moşii 
întinse în zona Ciulniţei şi studii la Paris, fiind una 
„domnişoara Ionica” şi cealaltă, văduvă de colonel, 
„doamna Florica”, obişnuiau să-i cheme dimineaţa 
pentru a servi cafeaua la o măsuţă rotundă pe care o 
scoteau vara în grădină:

- Guriţă, Lenuţa, cafeaua e gata !
- Imediat, doamnă, răspunse numai tanti Lenuţa în 

acea dimineaţă de septembrie a anului 1965. Unchiul 
Gogu nu răspunse, era abătut şi le povesti apoi:

- Am avut un vis îngrozitor ! Pe un teren viran era 
un colos din piatră cu cap de om... Toţi copiii, speriaţi, 
dădeau cu pietre în el... Am luat şi eu o piatră şi l-am 
lovit... Atunci s-a întors spre mine... cu totul... m-a 
privit drept în ochi... şi a zis... „Tu, ăsta, nu vei mai trăi 
nicio lună !”...

La nicio lună, pe 22 octombrie 1965, unchiul Gogu 
avea să moară.

Prozatori din Zodia HELIS

O călătorie, o călătorie care începe de undeva și se termină undeva la întâlnirea uscatului cu marea, ca și 
cum pământul ar fi plat și ai ajuns dintr-o dată la marginea lumii.O carte cu două personaje, dintre care 
numai unul are nume, Aurelian Lazăr, așa că povestea vieții acestuia se transformă într-un dialog al 
scriitorului cu sine însuși, chiar dacă convivul fără nume are propriile trăiri senzoriale. Treptat, lumea 
amintirilor scriitorului Aurelian Lazăr umple lumea reală, dar nu extatic, ci interacționând cu aceasta prin 
canale subtil creionate de autor. Scriitorul personaj, făcând abstracție de povestea sa emoționantă de 
dragoste, devine uneori purtătorul  de cuvânt al autorului, prezentând ideile sale despre literatură și artă, 
despre receptarea ei la cititor și mai ales în peisajul subiectiv al criticii literare. De astă dată, d-l Neșu s-a 
întrecut pe sine, fiindcă SIMFONIA PRAGA o citești pe nerăsuflate, este scrisă simplu, direct, persuasiv, 
demonstrând fără tăgadă că domnia sa nu este autor de romane „rurale”.

Dacă citiți cartea, sigur  o să trăiți experiențe senzoriale inedite, vă garantez!
06.03.2013, Paris 
Dan Simionescu
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De ani de zile de când venise paroh în colţul 
acesta uitat de lume, Părintele Petre (Petrică, aşa 
cum îl alintau enoriaşii, trei babe fără dinţi şi doi 
moşi fără blazon) nu-şi mai luase concediu. Se 
hotărî într-o vară să-şi ia preoteasa şi să plece şi el 
pe la mănăstirile din Bucovina, că multe auzise 
despre frumuseţea lor, dar nici măcar la televizor 
nu văzuse. Astfel, cu vreo două zile înainte să 
plece, îl chemă pe unicul său ajutor de nădejde 
(nădejde, vorba vine! dar altul n-avea), Ilie, şi-l 
instrui cum se cuvine: „Să ai grijă de biserică, mai 
ceva ca de ochii din cap! Vezi să n-o prade hoţii, 
vezi să nu joace florile vaca lui nea Stere de peste 
drum, să nu dispară vreo ţaglă din gard... să nu, să 
nu. Cât despre iniţiative, nu cumva să te prind că-
ţi crapă dovleacul vreo idee, că om te-am făcut! 
Ca acum doi ani când am fugit şi eu până-n satul 
vecin şi te-au convins babele alea proaste să scoţi 
icoana din Altar să faceţi procesiune pentru 
ploaie. Cine-a mai pomenit procesiune fără 
preot? Să nu te prind că faci ceva fără aprobarea 
mea! Ai înţeles, Ilie? Uite adresa la care mă 
găseşti, de-oi avea vreo nevoie, faci cerere şi 
aştepţi să se aprobe. Bine?” Ilie sărută mâna 
Părintelui şi se plecă smerit, că era el prost, dar 
om rău nu era, şi îl asigură pe Părinte că n-o să-i 
iasă din cuvânt nici mort. „Lasă, măi Ilie, că eu 
am nevoie să m-asculţi cât eşti viu; după ce vei 
pleca în „pelerinaj”, n-ai decât să nu mă mai 
asculţi!” Şi astfel se despărţiră, Ilie convins că o 
să facă toate aşa cum îl sfătuise Părintele, acesta 
convins că oricum vorbise degeaba. Cunoştea el 
marfa. 

Primele două zile au trecut cum au trecut, cu 
pace şi linişte. Ilie devenise mai important decât 
oricând; îţi dădeai seama după cum îl vedeai 
mergând pe stradă, mai ţanţoş ca de obicei (că 
deh! Avea „foncţie” mare). Mergea cu cheile de la 
biserică în mână, legănându-le într-un anume fel, 
aşa cum văzuse că făcea şi Părintele, apoi saluta 
precum acesta, cu o anume nobleţe în gesturi, ba 
încă de multe ori le mai ţinea şi predici prăfuiţilor 
de pe marginea şanţului, de ajunsese lumea să se 
întrebe: „Ce-are ăsta a' lui Ciocârlie? Nu cumva a 
luat-o razna?”. A treia zi însă, Ilie se confruntă cu 
o mare problemă, ce mai dilemă, daraveră cum îi 
zicea el. În sfântul locaş al bisericii intrase o 
nemernică de muscă mare care se tot aşeza peste 
tot şi parcă să-i facă în ciudă, când voia şi el s-o 
lipăie, aia îşi găsea loc pe vreun Sfânt şi cum era, 
Doamne fereşte! să pălească Ilie Sfântul cu 
pliciul? O fi el prost, dar cu mare evlavie. Aşa că, 
nereuşind să prindă dihania aducătoare de 
nelinişti pentru bietul Ilie, încercă s-o dea afară, 
dar îl păli în scăfârlie amintirea cuvintelor 
Părintelui: „Nu cumva să te prind că faci ceva fără 
aprobarea mea!”. Bietul Ilie asudă tot numai la 
gândul că era să omoare musca, va să zică să fi 
comis un act din proprie iniţiativă fără să ceară 
binecuvântare Părintelui. Dar bine că nu i-a 
reuşit! Uite, chiar acum se va aşeza la masă şi-i va 
scrie Părintelui o cerere prin care să solicite 
izgonirea nemernicei din sfântul locaş, s-o înveţe 
minte aşa cum i-a învăţat Dumnezeu pe Adam şi 
Eva când i-a izgonit din Rai. Scuipă în palme de 
parcă ar fi pus mâna pe coasă, luă pixul, suflă în 
pastă, apoi, cu gesturi importante, de scrib regal, 
începu să-şi aştearnă păsul pe hârtie: 

„Preacucernice Părinte care mi-aţi fost ca un 
tată şi încă-mi mai sunteţi pe-acolo pe unde-oţi fi 
şi v-oţi clătina ochii pe cele frumuseţi care eu nu 
le-am văzut că stau ca prostu' aci şi mă războiesc 
c-o desfrânată de muscă ptiu!, subînsemnatul Ilie 
Ciocârlie, că n-a putut să-l cheme şi pe tata măcar 

Nea Ilie Ciocârlie
Ciocârlan, de mă fac de râs cu-n nume ca ăsta, 
preaplecat şi preaobosit vă rog, cu adâncă 
smerenie şi supuşenie dinaintea feţei voastre pe 
care n-o văz da' mi-e dor de dânsa, cum ziceam 
eu, Ilie cu nume de pasăre cântătoare, vă rog să-
mi aprobaţi urgent şi fără preget să binevoiesc a 
huşui afară nesfânta muscă din sfânta noastră 
biserică, ori, dacă nu, să permiteţi să-i trag o 
sfântă bataie s-o învăţ minte să se mai c... iertaţi! 
uşureze pe sfinţii Sfinţi. Că dacă era după mine, o 
lipeam de nu se vedea, da' mi-am adus aminte de 
vorbele înţelepte ale sfinţiei voastre dinainte să 
plecaţi pe cele coclauri – Ilie, dacă te prind că faci 
ceva fără aprobarea mea, om te-am făcut. Eu 
ştiind care va's zică cam ce-nseamnă asta, n-am 
binevoit a-mi sta lubeniţa icişa unde-mi şed şi 
ciolanele, pentr-o preacurvă de muscă care mi-a 
mâncat ficaţii şi jumătate din creier, aia de mi-a 
mai rămas. De-aceea, preaiubite Părinte care nu 
mai pot să rabd, vă implorez să-mi daţi 
binecuvântarea pentru cele de mai sus. Acuma, 
dacă tot v-am scris şi-am stricat foaia degeaba şi 
dacă tot mă ţine pixu', zic să vă mai spui şi cele ce 
sunt prin parohia noastră. De murit, n-a mai murit 
nimeni (Nici de înviat). De unde tragem confuzia 
că noi, enoriaşii din sat, suntem beton de sănătoşi 
la trup. La cap nu prea ştim cum stăm. În rest, 
stăm bine, care pe prispă, care pe şanţ, care pe 
tron, care pe gânduri, care pe tânjeală. Vaca lu' 
nea Stere de peste drum taman a fătat ceea ce ne 
bucurăm că de-abea nu mai calcă florile pe 
termen limitat până la următoarea gestaţie 
finalizată cu succes. Altfel, eu trebuia s-alerg 
toată ziulica cu băţul de pe dânsa. Nici lighioana 
de Mariţa nu s-a mai îmbătat, că i-am zis fă, dacă 
mai duhneşti o dată, te spui lu' Părintele. Da' ea a 
zis că-mi arată ea mie, ceea ce nu mă-nteresează, 

că nu-ş' ce-ar mai putea să-mi arate din ce are şi eu 
n-am văzut. Că ultima dată când am găsit-o căzută 
peste cristelniţă mi-a arătat zău şi ce n-aş fi vrut să 
văz, iertaţi! Pe la dumneavoastră pe-acasă toate 
sunt bune mai puţin soacra care se vaită mereu că 
aoleu mor, da' nu mai moare. Alaltăieri zice: Ilie 
stai aci şi-mi ţine lumânarea, că ce mă fac eu că 
mor taman acum când e Părintele plecat de n-are 
cine să mă grijească şi pe mine. Da' eu am 
încurajat-o, i-am zis: Lăsaţi coană mamă-soacră-
preoteasă că dac-o fi, nu-i nicio supărare, că dau 
eu o fugă pân' la popa din satu' vecin, repede-l 
aduc, numa' să muriţi, că de restu' mă ocup eu. 
Nu-ş' ce-o fi apucat-o de-a aruncat după mine cu-
n papuc şi nici n-a mai vrut să moară, ceea ce am 
să v-o predau întreagă şi aproximativ vie în caz că 
nu s-o răzgândi. Câinele Vasilică e bine, sănătos şi 
vă transmite lătrături. Purceaua-i moartă-n coteţ, 
că s-a anunţat vizită de la Episcopie; da' las' că vă 
descurcaţi dumneavostră cum aţi mai făcut şi 
altădată cu purceaua lui nea Ipsilante. Da' zic c-o 
să scăpăm noi nevătămaţi şi din asta, cum am 
scăpat de turci la Plevna, doar cu oarece pagube 
inumane. A propos de Plevna şi de bătălii, mi-am 
adus aminte de nefericita muscă despre care supus 
vă rog a binevoi a aproba cu plaivazul pe foaie, ori 
s-o dau  afară,  ori  s-o  eutanasiez,  că  doar  n-o 
s-aşteptăm să moară de bătrâneţe. 

Eu cam atât am avut a suprasolicita de la sfinţia 
voastră şi aştept cu înfrigurare răspunsul, nici pe 
soacră-mea n-o aştept cu-atâta nelinişte. Al 
dumneavoastră preaplecat (cu sorcova), Ilie 
Ciocârlie, n-aş avea parte de numele meu, care vă 
slujesc ca un câine credincios de prost ce sunt, da' 
nu mă duce mintea ce să fac c-o amărâtă de 
muscă, că nu voiesc a mă afurisi pe mine pentru-o 
scârbavnică insectă de căcat pardon! Săru-
mâna!”

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, decembrie 2012

CREMENALA  
Se numește N și conduce o mașină roșie. Nu 

are importanță  ce marcă este, dar culoarea 
roșie se asortează perfect cu geanta roșie, cu 
pantofii  roșii și pălăria în același ton. Roșii 
sunt și  gândurile domnișoarei N, sau doamnei 
N, roșii ca sângele  pulsând  vertiginos  în 
venele ființelor care populează această planetă. 
Ce ne doare pe noi, veți întreba, de tabieturile 
doamnei N și automobilul ei roșu? Contează, 
dacă ați cunoaște năravul duduiei, viciul 
sângeros care îi colorează în fiecare secundă tot 
mai multe celule ale creierului, făcând-o  
dependentă de crimă ca de cel mai pervers și 
subtil drog.

În scaunele mașinii, mintea ei perfidă a 
instalat niște dispozitive ce se declanșează la o 
simplă apăsare de buton, proiectând pasagerul 
sau pasagerii în fața altui autovehicol rulând 
din sens opus sau strivindu-l pur și simplu de 
un copac  nevinovat  de pe marginea șoselei.

S-ar putea să existe zeci, dacă nu sute de 
victime, fiindcă autoritățile n-au reușit  să lege  
decesele  de fatidica  nălucă roșie. Doamna N, 
„Domnișoara Nimeni” să-i spunem, deoarece 
nimeni nu-i cunoaște identitatea, nici măcar nu 
realizează  că își ucide victimele, pentru ea este 
doar un joc, unde anumite persoane  sunt 
excluse pur și simplu printr-o apăsare de buton, 

din viața ei, din acel segment fatidic de timp. Să 
fie o veche traumă psihică? Probabil, dar 
acutizându-se  va rămâne prizoniera  șoselelor, 
în căutarea  perpetuă, aleatorie a victimelor. De 
unde știu asta? Păi am fost pasagerul ei. Cum am 
scăpat?

Un presentiment, o stare exacerbată de 
anxietate  m-a determinat să nu scot o vorbă, 
nici măcar atunci când am fost întrebat unde 
merg, arătând doar înainte printr-un semn 
imperativ al mâinii stângi. După nici un 
kilometru, „Domnișoara Nimeni” a frânat brusc 
și mi-a ordonat să cobor. Cum am pus tălpile pe 
asfalt, anxietatea m-a părăsit, copleșindu-mă în 
schimb o frică profundă, ca atunci când ai scăpat 
cu bine dintr-un accident urât. De atunci nici nu 
mă apropii de mașinile roșii, darămite să urc în 
ele.

Știu că „Domnișoara Nimeni” ucide zilnic și 
va ucide până când un scurtcircuit al sinapselor 
o va determina  să-și instaleze  sub propriul 
scaun un dispozitiv ejectabil, iar când va apăsa 
butoanele, o va face cu ochii închiși, ca la ruleta 
rusească, proiectând în moarte ori pe alții, ori 
propria persoană. Un lucru trebuie totuși să 
țineți minte: chiar și atunci când va zbura din 
scaun, nu va realiza nicio clipă că va părăsi 
pentru totdeauna șoselele, lumina ochilor ei 
topindu-se într-un  extaz uriaș și profund.

           17.03.2013    
          F. M. Ciocea



Stătea într-o gară veche, gri, de orăşel micuţ de 
provincie ce se întindea sub cerul mult mai cenuşiu de 
decembrie si privea. Privea cum frigul absoarbe viaţa 
din trecătorii şterşi, privea cum soarele se depărtează 
de oameni şi cum neliniştea tristă acaparează 
întregul...întregul din care nu făcea parte. Printre 
atâţia oameni captivi în spiritul sărbătorilor, alături de 
familie, care alergau de colo până colo cu cadouri 
ambalate strident, el era tânărul din colţ: îmbrăcat în 
negru, cu părul negru ; numai ochii si pielea aduceau 
puţină „culoare”, doi ochi căprui deschis, plictisiţi şi 
în acelaşi timp cutezători, cercetători, încadraţi de 
pielea albă-palidă. Aşa cum ei îl vedeau şters, într-un 
colţ, în alb şi negru, el îi vedea la fel; simple umbre, 
cenuşii sau pământii, mişcându-se derizoriu, circular, 
predictibil. Se aşeză pe un scaun prăfuit, rupt în două 
colţuri şi aşteptă.

..............................................................................
Ce ? Să vină ea, să plece el, să scape. Să evadeze ? 

Imposibil. Locul ăsta, gara asta, era făcută pentru 
orice altceva în afară de a servi drept instrument de 
evadare. Îi vedea pe cei care plecaseră cu speranţe 
inutile, cu opinii insuflate de prejudecăţile mamei sau 
ale vecinului, ale vânzătoarei. Îi vedea impresionaţi de 
nimicurile banale ale urbei, de evenimentele „majore” 
din viaţa obişnuită, îi vedea cum rămân închişi în 
cercul lor mediocru. Deşi au fost plecaţi mult timp, 
poate, s-au întors la fel de goi. Au analizat totul aşa 
cum fuseseră deja obişnuiţi,  numai la suprafaţă. „Am 
fost la capitală! Ce case mari..da' tare ciudaţi 
oameni..”auzi un călător mândrindu-se cu marea sa 
realizare in faţa altuia, care, modest, vizitase numai 
satul mamei şi care îl privea acum cu stimă.   

Plictisit de discuţiile din jur, se hotărî să se dedice 
naturii. Care natură? O salcie rămasă verde, luată pe 
nepregătite de frigul iernii, se balansa uşor în cadenţa 
vântului. Mişcările ei erau dramatice şi atât de lente 
încât uneori îi provocau fiori; nu era superstiţios, dar 
unduielile copacului transmiteau inevitabil un mesaj 
lugubru. Încet, încet, salcia începu să se mişte mai 
repede, aproape violent; iarna venea cu adevărat. O 
secundă privirea lui se opri asupra cerului şi parcă 

Am existat cu mult înainte de asta, în gânduri 
şi dorinţe. Însă... aşa am înflorit. 

Ca-ntr-un soi de Big Bang. Deodată… eram. 
Cu adevărat ! Iar doi erau cei ce-şi puteau da 
seama cel mai bine, din start, de prezenţa mea. 

M-am manifestat ciudat iniţial. Am produs 
incertitudine, am descurajat si am hrănit 
totodată doleanţa unei purtătoare de iubire. 
Încet, încet, însă m-am acomodat frumos si pe 
nesimţite. 

După ce sufletul m-a aflat, m-a băgat in 
seama şi ştiinţa. Mi-a dăruit o confirmare că pot 
sta in casa aceea fără nicio grijă. Le-a dăruit câte 
un zâmbet pe chip, flăcări în inimă, lacrimi în 
ochi, emoţii în mâini, o viaţă in plus celor doi. 

Eu ? Eu eram fericită. Nu făceam altceva 
decât să produc încântare fără măcar să ştiu ce 
este ea. Ah, şi mă priveam dezvoltându-mă in 
ceva ce mai târziu am aflat cum se numeşte. 

Clipa în care am reuşit să dăruiesc şi 
creierului şi inimii câte o cameră in casa mea a 
fost ceva ce poate n-am să ştiu vreodată cât e de 
divin şi obscur. Cu ele separate, mă cert cel mai 
des, dar mă împac cel mai bine.

Am stat în casă o vreme, aş fi numărat cât, 
dacă ştiam cum sau măcar ce înseamnă asta. 
Am primit vizite, care mai de care mai bizare. 
De fiecare dată păreau că mă verifică, ori pur si 
simplu găseau de bun augur să vadă ce mai fac. 

La un moment dat am început să mă joc. Am 
pus stăpânire pe spaţiul meu si întâi mi-am 
învăţat corpul să mişte. Am înţeles apoi că joaca 
mea era motiv de grandioasă bucurie pentru 
unii. 

Copacul si sufletul

Sufletul copacului l-am găsit
când căutam sufletul ploii.

Cu ploaia cea amară a sufletului
am udat rădăcinile copacului,

Copacul sufletului mi l-am găsit 
În fuga mea de al meu suflet.

Sufletul meu cu sufletul copacului s-a contopit 
În fuga mea de ploaia cea amară.

Cum să devii invizibil…

Închide ochii. Închide-i şi adu-ţi mâna pe piept…
Apoi pătrunde în interiorul tău
Până ajungi să-ţi atingi inima. 
 Simţi cum se zbate?

Nu deschide ochii. Nu încă… 
Mai ai puţin.

Acum, tot ce trebuie să faci e să smulgi inima.
Oricât de tare ar durea…oricât de mult s-ar zbate ea…

Acum poţi deschide ochii. Încă palpită inima, nu? 
şi sângele curge, încet, încet, luând cu el, parcă,
toată culoarea din corp. Deja începi să fii mai şters…
Deja parcă s-a mai dus din a culorilor tărie. 
Mai e doar puţin… puţin… până sa fii invizibil.

ANDREEA STANCIU, clasa a XI-a A, 
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia

PREMIUL al III-lea - Concursul Interjudeţean 
de Creaţie Literară/Eseu „Mihai Eminescu” , 

ediţia  a IV-a, Slobozia

Peronul văzu acolo, sus, oglinda celor ce se petreceau pe 
pământ: tristeţe, suferinţă, numai câteva raze de soare 
îndepărtate, mascate de norii denşi, gri. Cu zgomote 
puternice -vâjâituri ce semănau cu plânsete- se anunţa 
viscolul. În scurt timp din cer cădeau cuţite îngheţate, 
iar el le simţea pe toate cum i se înfigeau în inimă; reci, 
ţipătoare şi puternice, tăişurile erau numai fulgi de nea 
în ochii celorlalţi călători. 

În acel moment, în gară intră un bătrân veştejit, 
murdar, cu haine rupte şi vechi. Numai el îi observase 
apariţia, iar bătrânul îl fixa cu privirea, şi, încetişor se 
îndreptă spre tânăr. Puţin timp a trecut până când a 
străbătut lungimea sălii de aşteptare şi au ajuns unul 
lângă altul. Contrastul era izbitor: unul tânăr, celălalt 
bătrân; unul curat şi bine îmbrăcat, celălalt murdar şi 
sărăcăcios; unul mândru, celălalt spăşit; în ciuda 
acestor diferenţe evidente, ambii ascundeau în suflet 
tristeţea. Deşi nu se cunoşteau, s-au recunoscut 
imediat. “Băiete, uită-te bine la mine şi ţine minte : 
niciodată să nu îţi abandonezi visurile!” spuse 
bătrânul, apoi dispăru. Chiar dispăruse sau era numai o 
fantasmă? Întâmplarea era atât de bizară încât tânărul 
nu ştia ce să creadă; dacă totul se plăsmuise în 
imaginaţia lui din cauza frigului? Dacă se distanţase 
atât de mult de ceilalţi oameni încât înnebunise? Nu, 
nu putea fi asta.. Tocmai el, cel care avea judecata 
impecabilă, tocmai el care putea emite opinii 
pertinente despre orice ? Avea nevoie de o dovadă că 
bătrânul acela chiar intrase in gară. Daca se întâmplase 
întocmai, atunci nu putea să fi ajuns prea departe. 
Aruncă repede o privire de-a lungul sălii, pentru a 
verifica dacă nu cumva stătea ascuns printre ceilalţi 
oameni, apoi ieşi în viscol. Era frig, vântul bătea 
puternic, iar ninsoarea şi întunericul care se lăsau îi 
îngreunau destul de mult vederea. Cu toate acestea, 
totul îi părea o aventură. Trecuse mult timp de când 
avusese un scop, de când se abătuse ultima dată de la 
drumul pavat atent şi precis cu decizii “corecte” sau 
“raţionale”. 

CĂTĂLINA IONESCU, 
clasa a XI-a F, Colegiul Naţional 

„Mihai Viteazul” Slobozia
PREMIUL al III-lea- Concursul Interjudeţean 

de Creaţie Literară/Eseu „Mihai Eminescu” 
ediţia  a IV-a, Slobozia

(fragment)

SCHIMBARE

DE DOMICILIU

Timpul a trecut iar eu am reuşit să renovez. Mi-
am făcut casa mai mare, deşi părea că ea creşte 
singură, odată cu mine. Spaţiul era suficient cât să 
continui să mă joc şi să n-am idee de ce mă 
aşteaptă. Ceva ce ţin să menţionez este că 
permanent, repet, permanent, am simţit o căldură. 
Mă-nfăşura zică-se ca pe un prunc şi mă ţinea aşa 
întruna, întruna, orice ar fi însemnat asta.

Căldura de care tot vorbesc avea particule 
colorate în componenţă. Acestea, la un moment 
dat, fără ştirea mea, deşi nu aveam una, au devenit 
parte din mine. Purtau câte o etichetă, veneau din 
două surse, sigur ! Căci unele aveau culori de 
iarnă, iar altele de sfârşit de primăvară. Una se 
numea “suflet blând”, combina culorile, deci mi-
a plăcut cel mai tare.

Uneori pereţii mei se îndoiau sub o atingere. 
Forma aceea cu cinci alungiri îmi era atât de 
cunoscută, dar nu ştiam de unde... cert este că-mi 
plăcea. Şi lor, pereţilor mei, le plăcea, îi făcea să 
emane la rândul lor particule, si de alte culori; le-
am primit şi pe ele căci oricât de puţin eram, 
puteam să găsesc iubirea din ele. 

Ei bine.. ziua aceea n-am s-o uit. Ziua în care 
am decis să-mi schimb domiciliul. Vreau să spun, 
aveam nevoie in mod evident de ceva nou. Doar 
că nu ştiam ce. De fapt, nu prea ştiam nimic.

Tot în ziua aceea am auzit un zâmbet şi o 
inima cântând cu a mea. Asta m-a bucurat, atât 
de tare c-am dansat. Mi-am spus apoi că dansul 
acela l-au aplaudat ore întregi. Chiar şi aşa, îmi 
era greu să mă despart de locul unde am stat o 
perioada (pe care apoi, de mult plecată de 
acasă, am învăţat s-o număr).

Nu ştiu cum dar, hilar, mai era cineva care 
dorea să mă mute. Ce potrivire ! De fapt, mi-a 
intuit decizia; cum oare ? Oricum, m-a ajutat. 
N-aveam bagaj, doar pe mine dar... eram si mult 
si mare.

(Apoi am pierdut puţin şirul. E destul de 
greu când te muţi.)

Ţin minte că era cald şi altfel, ţin minte că 
am reuşit să spun că în casa mea nu era aşa, iar 
„vorbind” am dat un semn. Am fost treaza o 
clipa, apoi m-am pierdut, apoi m-am găsit, 
apoi... „Wow !”Am văzut frumosul ! 

„Ce frumoşi sunteţi ! De abia aştept să învăţ 
să vă spun mama si tata !” am spus într-un 
scâncet, obosită fiind şi-ncercând să mă 
odihnesc puţin în braţe moi, iubire si admiraţie. 
Mai pe scurt, la mine acasă ! Noua casă! 

Dedicat părinţilor mei, la împlinirea a 
op t sp rezece  an i  de  l a  s ch imbarea  
„domiciliului”. 

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

MENŢIUNE- Concursul Interjudeţean de 
Creaţie Literară/Eseu „Mihai Eminescu” , ediţia  a 

IV-a, Slobozia



INTRODUCERE
De câtiva ani buni el se blocase în amintiri, într-un 

trecut atât de îndepărtat, irecuperabil, uneori, amintirile, 
luminile care veneau de acolo erau din ce în ce mai 
estompate si mai rare. Cele din vis reveneau cu o frecvenţă 
tot mai mare şi de aceea  începuse să încurce planurile.Vis 
sau realitate? Simţea că se produsese o ruptură, ori era cazul 
să se producă odată. Obiectivarea se realiza greu, încerca, 
scria, revenea, ştergea, iar încerca, rezultatul nu-i dădea 
bucuria de acum câţiva ani, când se aşeza la masa de scris si 
stătea ore în şir pironit în amintire, construind din cuvinte o 
lume în culori şi mirosuri locale, îl năpădeau fragmente din 
lecturile, tot de demult şi ele … Uneori lăsa scrisul, lua 
cărţulia bibliofilă cu poezii alese din  Esenin şi cartea se 
deschidea la Scrisoare mamei, alteori i se năzărea că s-a 
rătăcit complet, o vedea pe bunica lui stând toată noaptea în 
poartă  aşteptându-l, cum i-a spus odată, „am visat maică 
urât, te-am visat că te-ai bătut cu Fane Moraru şi că îţi tăiase 
o mână, n-am mai putut să dorm, dar bine că ai ajuns acasă, 
ţi-e foame, hai să-ţi dau ceva, mai e un pic de tocană de pui, 
hai mănâncă, nu te culca nemâncat…”

Altă dată, citind Spovedania unui derbedeu, Radu 
deschidea fereastra, trăgea adânc aer în piept şi în loc de aer 
proaspăt din Crâng,  aflat în apropiere, simţea „mirosul de 
bălegar al plaiurilor natale”, se revedea în iesle, culcat pe 
spate cu ochii pironiţi în ochii lui Piciu, roibul pe care îl 
crescuse  şi acum îl simţea ca pe un frate...

Cel mai tare însă, îl chinuia pe el un vers :”Părăsit-am 
casa părintească şi Rusia cu albastru-i blând…”

Rusia, blândul ţinut al poamelor, albastrul din cartea 
autorului rus era orizontul satului Cocora în care umbla în 
voie, semeţ, acolo se simţea totdeauna puternic şi viguros, 
alerga după cal şi îl încăleca din fugă, cum văzuse el  un om, 
pe care îl purta în sine de ani de zile şi căruia trebuia să-i 
scrie o carte. De câte ori nu l-a auzit el pe Pârnod spunându-
le  celor pe care îi întâlnea şi aduna lângă el cu forţa unui 
magnet pus pe o grămadă de pilitură de fier.

 -Ce ştiţi voi, viaţa omului e un roman, fiecare cu 
romanul lui, dar romanul meu …., se oprea brusc, îşi 
potrivea privirea în ochii celui pe care îl ştia mai gură-cască 
şi începea de fiecare dată altă poveste. Nu erau toate legate 
de el, într-unele era doar în trecere, în altele oameni din sat, 
din satele vecine, din armată, oameni de la deal, de unde 
aducea vin pentru Costică Mircea sau pentru cârciuma lui 
Marinică, de la munte, unde se ducea cu porumb şi aducea 
ţuică de prună, mere, prune uscate, poame din mere şi din 
pere…

Pârnod era ca un nor călător printr-un spaţiu dăruit lui 
din care se revarsau cuvinte, texte, poveşti, glume de tot 
felul, auzite, înmulţite sau inventate chiar de el.

Pe toţi negustorii care intrau pe uliţa lui Pârnod îi oprea, 
vorbea cu ei, îi întreba despre locul de unde vin, ce leat sunt, 
ce mai e pe la ei pe acolo de unde veneau, dacă se făcea 
seară, îi aducea în curte, le dădea de  mâncare, un pahar cu 
vin, oamenii se dezlegau la limbă şi povesteau. Odată 
veniseră în sat nişte puţari, lipoveni care săpau şi sleiau 
fântâni. După ce le-a dat să bea ţuică de corcoduşe, o 
botezase „zărzărică”, de la renumitul cântec „Zărzărică, 
zărzărea” pe care îl cânta Ioana, copiii lui, o cântau lăutarii 
la nunţi. Flăcăii care plecau la armată, clienţii de la 
Cârciuma lui Marinică, toţi după ce se afumau cu ţuica din 
corcoduşe. Lipovenii s-au pus şi ei pe cântat, în loc de 
zărzărică, intonau cântece duioase fiecare pe vocea lui, s-au 
adunat vecinii, Leanca lui Petre Turlă se îmchină ca la 
biserică şi puse diagnosticul:

-A, maică, ăştia cântă mai frumos ca la biserică, nu cum 
fonfăie Gheorghe Dascălu, de zici că-l trage cineva de 
pantaloni. Ea însăşi fonfăia mai tare decât dascălu. Cei 
prezenţi s-au pus pe râs şi pe glume, lipovenii se opreau 
doar ca să-şi mai dreagă glasul cu zărzărică şi porneau alt 
cântec.

A fost prima oară când copilul auzea un cor, când 
veneau lăutarii de la Colilia de Sfântu Ion, stătea lipit de 
ţambalul lui Cănică, nu-i mai trebuia nici mâncare…

Pârnod a lăsat lipovenii să-şi încheie concertul. Peste 
câteva zeci de ani el scria într-o carte ”îmi amintesc că am 
asculat Есть на Волге утёс, celebrul cântec al lui Stepan 
Razin, chiar acasă, într-o frumoasă seară de iulie sub 
corocoduşul de lângă cuptorul de pâine.”

Şi tot peste ani el avea să înţelegă rostul întâlnirilor lui 
Pârnod cu lumea. Trebuia să-i descarce pe toţi de poveştile 
lor, să aiba apoi ce spune şi ”înfloritul poveştii” rămânea în 
sema lui. El cumpăra marfa nevăzută a trecătorilor prin 
Cocora şi o vindea apoi cu bucurie altora, fără să primească 
altceva îm schimb. Bucuria de a spune şi de a ţine pe alţii 
atenţi erau pentru Pârnod cea mai mare plăcere… Lumea îl 
credea. Aurel ANGHEL

 Pârnod, de cum punea la adăpost toate pentru iarnă, se 
suia în căruţă şi pleca, avea pământ puţin, îi adusese Ioana 
Mică şase copii şi oricât ar fi cusut ea, tot nu era deajuns…

Ceva îl încurca acum şi pe el, de unde să înceapă, de 
unde să pornească povestea lui Pârnod, venit pe lume în 
urma cu 94 de ani…

Încerca de câţiva ani să intre în pielea unui cuvânt, 
Pârnod, de fapt o poreclă, cunoscută în Cocora şi în satele 
vecine, a cărui plecare din această lume la vârsta de 94 de 
ani nu a  impresionat în mod deosebit   nici pe cei trei copii 
din şase câţi a avut. Rudele apropiate şi vecinii, chiar trei 
dintre copiii lui, odihneau de câţiva ani de ani de zile.

Ioana Mica în cimitir la  Turcescu de douăzeci de ani, 
Rada, fiica cea mai mare, la Fierbinţi de peste cincisprezece 
ani, Constantin, cel mai mic dintre copii, plecase pe 
neaşteptate de 8 ani, Vasile, după o boală grea odihnea întru 
Domnul de  patru ani la Bolovanul în Ploieşti.

 Atât le-a fost „sfoara” , cum zicea Pârnod despre cei 
grăbiţi, chemaţi sau plecaţi de capul lor Acolo. Când a murit 
fiica cea mai mare, el s-a dus acasă, Pârnod l-a întâmpinat în 
poartă, de pe chipul  bătrânului  dispăruse lumina. „Ştiu, a 
murit, a rostit sec, cu un glas bărbătesc, vocea se voalase 
uşor şi prefigura lacrimile  care-i jucau în ochi. Pârnod ştia 
bine ce e cu „nebuna fără minte”, cum zicea de multe ori:

-Să nu-mi spui, ştiu, am visat azinoapte că eram la 
Fierbinţi…a murit Rada,. Îl îmbrăţişă, simţi din nou puterea  
trupului care părea cioplit din lemn de carpen. Cei doi au  
consumat în linişte clipa durerii care se revărsa din unul în 
altul, un tată la peste 80 de ani, un fiu  al lui, care trebuia să 
înteleagă bine rosturile venirilor şi ale plecărilor….

* 
Acum  îi venise şi lui timpul. Se putea citi pe feţele 

tuturor. Era deja cazul ?
- Mai trăieşte Pârnod? îl întrebau consătenii când trecea 

prin sat. Mai trăieşte.
-A, maică, ăsta a fost dracu gol, îţi spun eu, o  auzi pe 

Tuşa Sira, o vecina, cu câţiva ani mai mare decât Pârnod, ea 
însăşi campionă la statul pe loc, în faţa porţii, pe marginea 
şanţului, cu privirea aruncată în gol, departe, spre satul 
Opăriţi, din Peralul Sărari, de unde venise cu Ironim Barna, 
soţul ei, adus de Pârnod la rugămintea primarului  Fusaru să 
fie pândar.  A plecat şi ea exact la 100 de ani, în urma ei 
lăsând acest text stupid: « a trăit destul, maică », pe care îl 
rostea automat. Şi când a murit băiatul lui Păcală, avea 15 
ani şi când a murit Chiar Surdu la 50 de ani, căzut din car,  
tot aşa, murise Tinca lui Zdrângu, avea 18 ani, Sira avea 
textul pregătit: a trăit destul. Apoi continua un fel de bocet, 
bocea ca la ea la munte, acolo lumea boceşte altfel maică, 
nu ca aici, unde femeile mai mult vorbesc şi mai spun şi tot 
felul de prostii, ceeace era adevărat, cum a făcut Lina lui 
Oală care, la groapă, când a auzit bătaia cuielor la coşciul în 
care era Nicu, soţul ei, se tânguia de mama focului că cine o 
mai încalecă pe ea, asta mergea tot timpul călare şi când era 
calul înhămat la căruţă. Unul a lui Streche i-a dat pe loc 
răspunsul

-Lasă Lino, că vin eu şi te încalec. Pârnod a prins textul, 
l-a pus la locul lui şi peste  câţiva ani povestea cu 
încălecatul o spunea şi un om mai şugubăţ din Strapazanu, 
aflat la 12 kilometri de Cocora. Ceeace era adevărat.

-.Numai pe mine m-a uitat Dumnezeu aici, pe marginea 
şanţului.

Pârnod a auzit-o odată şi i-a zis:
-Mai intră şi  matale  în  casă,  stai  frumos  pe  pat,  că 

p-acolo te caută.
-Să te arză focu, Pârnoade, să te arză focu.. Baba se 

ridică si intră în casă.
-Nu acum, tuşă Siro, mai stai până după Sf. Petru, că 

suntem în post şi ştii că nu s-a făcut fasolea…Ce le dăm 
oamenilor la pomană?

*
Pârnod a trăit destul ? se întrebă el cu câteva ore înainte 

de plecarea din capelă.
Se  dusese să-l  privegheze. A stat singur în capela cu 

patru locuri, toate ocupate…
Pârnod părea că doarme, avea un chip senin, nici-o 

grimasă, era frumos, cum auzea câte o bătrână: „ce mort 
frumos, maică ! „

In liniştea adâncă a capelei timpul se oprise, cei patru 
locatari vremelnici luau contact cu liniştea veşniciei… El 
alunecă uşor în filozofia vieţii… Auzea ecoul cuvintelor 
rostite de Pârnod,  simţea acut senzaţia de viaţă în 
comparaţie cu moartea care-i adunase în această zi 
frumoasă din mai, închidea ochii şi reteza întunericul pe 
care îl cuprinde înauntrul lor  şi care părea că-i lipeşte 
genele de globul ocular. Făcu un efort şi deschise ochii, 

imaginea celor patru coşciuge îi strecura un fior ca şi cum ar 
fi alunecat pe spate un ţurţur de gheaţă, senzaţie bine ştiută 
din copilărie, asta era una dintre glumele proaste pe care le 
făceau copiii. Radu ar fi vrut să se mişte, să se apropie de 
fiecare coşciug, dar încremeni şi simţi că cineva, o forţă 
necunoscută  îl lipise de coşciugul în care parcă dormea 
Pârnod. Cuvintele viaţă, moarte,  fiinţă zburau în jurul lui ca 
liliecii eliberaţi de un coleg de clasă la o oră când era prin 
anul trei la liceu. Vocea profesoarei, cuvântul tişe pe care îl 
striga îngrozită îl trezi la realitate. A urmat vocea  sonoră a 
profesorului de română. El  auzi clar:

-Astăzi vom învăţa pronumele  nimeni şi nimic. Încet se 
închegau propoziţii, definiţii, cu nimeni şi nimic, un text 
absurd care îl tulbură pe Radu profund.

 Nimeni…, nimic…, stătea  încremenit, departe de 
sensul vieţii şi al luminii, auzea cuvinte, rupturi de materie 
dintr-un text care căpăta forma necunoscutului îndeajuns 
până acum, un cuvânt. Moartea.

Era exact în locul şi  momentul cel mai potrivit să 
întrezărească sensul adânc al tăcerii ca materie, îi rezonau în 
memorie nenumăratele şi inutilele luări de cuvânt pe la 
şedinţe, chiar unele certuri  cu Pârnod care din două, trei 
replici te numea prost. Ce dacă ai învăţat pedagogie, eşti 
prost, nu întelegi nimic. Cuvintele de demult erau acum 
cărămizile din care era construită capela, bolţile unor locuri 
de veci, totul devenise un text fără pauze, o aglomerare de 
cărămizi, temporar organizate aici pentru a intra în veşnicie. 
Şi-a  amintit câteva cuvinte dintr-un poem pe care îl scrisese 
de curând, ”mă întorceam să fac din cuvinte prici de 
scurgere pentru lacrimi”, a simţit o căldură neobişnuită care 
l-a luminat din interior, a dat acolo de un sentiment 
copleşitor, era cuvântul dragoste de tatăl care te-a ţinut 
aprope de el, a simţit o imensă bucurie, că Dumnezeu i-l 
dăruise  pe Pârnod, s-a  apropiat de frunte, a  sprijinit-o  de a 
lui, a rămas  aşa într-o îndelungă uitare de sine, până ce 
mama Violetei Lazăr, mama celei din coşciugul vecin  l-a 
scuturat uşor de umeri

-Ce faceţi, domnule, aţi adormit ?
El  a pus instinctiv mâna pe fruntea tatălui, se încălzise şi 

a avut o clipă senzaţia că bătrânul a clipit din ochi şi a 
respirat adânc…

La ceilalţi vecini de capelă, Tenchiu Gheorghe, născut în 
anul 1924 şi la Stănescu Gabriela în anul 1965, nu venise 
încă nimeni, când în uşă au apărut pe rând celelalte rude şi 
cunoştinţe.

-Gata, tată, plec, gata, până aici mi-a fost, auzea clar în 
adâncul fiinţei vocea lui Pârnod care ştia să cânte, să suduie, 
să mângâie şi să înjure cu o forţă fără egal, tot ce lăsase 
Dumnezeu în jurul lui ca lume de oameni, de vieţuitoare, de 
cuvinte, fiecare cu sensul pe care  îl desluşea cu un farmec 
doar de el cunoscut şi inventat.

Îşi aminti cum vorbea cu viţelul abia fătat, cum suduia 
un cocoş căruia îi căzuse pe o găină care mai avea doar 
câţiva fulgi pe aripi, cum intra între cai şi vorbea cu ei, parcă 
mai frumos decât cu copiii lui.

-Dă-te în p. măti mai la o parte, uită-te şi tu la Piciu, ăsta 
cum ştie, ţie îţi stă gândul numai la iepe, poate rămâi fară 
coaie, acum îl chem pe Mărculescu de la Colilia să te 
scopească. Şoimu îşi încorda trupul frumos de armăsar 
răsfăţat si-i făcea loc să ajungă la iesle, să adune ogrinjii. 
Copilul iubea şi el caii, îi crescuse de când eru mânji, stătea 
atent ca la şcoală, când explica Mihăilescu lecţia despre 
Originea vieţii. Lecţia lui Pârnod era o lecţie adevărată, era 
o lecţie care  intră în toate mădularele şi poţi să ajungi 
academician, că tot ţăran rămâi şi când te scuturi de bruma 
de ştiinţă pe care ai acumulat-o tot acolo îţi rămâne sufletul.

El îşi mai aminti cum reuşise Pârnod să nu se mai teamă 
de niciun câine. Pe uliţa lui, Zamfirache avea un câine mare, 
Dulău, de culoare negră, un câine rău, care nu lătra, te 
pândea şi după ce treceai ieşea pe sub poartă, se repezea la 
picior şi te muşca. Copiilor le era aşa de frică, nimeni nu 
trecea pe lângă gardul lui Zamfirache, mergeau cu faţa spre 
poartă lipiţi de gardul lui Nae Grigoriţă.. Într-o zi, Pârnod a 
trecut pe lângă gard zicând:

-Stai, că te învăţ eu să latri…
- Ce-ai măi, Pârnoade, ce-ai cu câinele meu ? În clipa 

următoare s-a întors, câinele deschisese gura să-l muşte, l-a 
apucat de ceafă, l-a ridicat, l-a ţinut spânzurat câteva 
secunde şi l-a aruncat peste gard. Câinele a schelălăit crunt, 
s-a ridicat şi a fugit în copca lui de la paie..

-Latră în p… măti, că de-aia esti câine.
-Ce-ai, măi Pârnoade, cu câinele meu ?
- N-am nimic nea Gheorghe, bună ziua, l-am învăţat să 

latre, dacă mai iese odată îl învăţ să cânte ca Gheorghe 
Dascălu la biserică. Dascălu era un bătrân, cânta de nu 
înţelegea nimeni nimic, dădea drumul icosurilor direct pe 
nas, fără vorbe….Popa Zeamă, un basarabean refugiat, cu o 
voce de bas, îl corecta uneori în timpul slujbei :

-Gheorghii, dă mă slova pi gurî că-ţi padaet nasu pi 
zloatî. Lumea începea să râdă, popa intona un tişe prelung 
ca şi când ar fi cântat Doamne miluieşte.

Din ziua aceea, câinele lui Dulău n-a mai ieşit din curte.
 



 *
 Cândva, într-un moment de preaplin sufletesc, un 

prieten mi-a pus mâna pe umăr și mi-a spus:
- Ești bărbat, nu plânge!
După o vreme, ne aflam amândoi în fața unei situații 

de un comic irezistibil. M-am întors spre el și i-am spus 
răspicat:

- Ești bărbat, nu râde!
  *

Eram copii, ne făceam prăștii și vânam grauri și 
guguștiuci pe care îi prăjeam, și ne simțeam vânători 
adevărați. În trecere, zăresc împreună cu fratele meu o 
rândunică ciripind pe un cablu electric. Am întins armele 
simultan, iar rândunica și-a sfârșit căderea spiralată la 
picioarele noastre.

- Eu am nimerit-o! Eu am nimerit-o! am strigat 
simultan, țopăind victorioși.

Apoi, am privit tăcuți ultimele tresăriri ale păsării, 
auzind înfiorați un ciripit de pui.

-Tu ai lovit-o! mi-a strigat fratele meu cu reproș.
-Nu-i adevărat, nu eu! am îngăimat stins.
După aceea, simultan a mai fost doar plânsul...
                                    *
Am avut neșansa de a citi la o vârstă prea crudă 

”Puiul” lui Al. Brătescu Voinești. Acea durere, prea 
devreme neînțeleasă, m-a făcut să plec peste câmpie, în 
iarnă, plângând, cu speranța că îl voi găsi, că poate încă 
nu s-a întâmplat...

Mai dureroasă decât imaginea unui câmp de luptă 
plin cu ostași căzuți, mi s-a părut atunci întrebarea și 
disperarea din ochii celui rămas să moară SINGUR. De 
atunci, acel ”nu mă lăsați aici!” îmi răsună îmi răsună din 
fiecare tristețe a oamenilor, din fiecare scâncet al unui 
maidanez flămând și alungat, din fiece floare stingându-
se neprivită.

Și, pe fiecare cărare a singurătății ce-mi sângeră sub 
pași, încă mai privesc uneori după puiul acela, sperând 
că, poate, încă nu s-a întâmplat...

                                       *
Copil temător, cu mama prin cimitir, zăresc pentru 

prima oară mormâmtul unei fete care murise tânără. 
Alături, crucea părinților care îi supraviețuiseră 
douăzeci și ceva de ani. În mod ciudat, gândul meu 
necopt înțelegea că moartea nu elibera, nu-i ușura pe cei 
ce-i cunoscuseră ALTFEL nedreptatea, că durerea aceea 
încă nu s-a stins, ci ne-a fost lăsată nouă...

- Mamă, de ce oamenii mor și tineri?
- Ca să ajungă îngeri în cer! încercă ea să mă 

protejeze.
Eu nu înțelegeam că cei ce mor tineri ajung îngeri. Eu 

înțelegeam că și îngerii mor.
*

Uneori mergeam cu fratele meu spre lunca inundată a 
satului, într-un joc de copii: unul ducându-l pe celălalt, 
care își ținea ochii închiși. Să deschizi ochii direct peste 
minunea aurului rubiniu revărsat pe ape! Abia atunci 
regretam că făcusem drumul cu ochii închiși. Cât 
pierdusem din frumusețea amurgului dăruită lumii?

*
Conștientizând primul film de război, unul rusesc, 

am observat că, pe lângă nemți, mai cădeau secerați și 
CEILALȚI. Inocența mea a întrebat:

- Cum, tată, mureau și români în război?
- Mureau, măi copile!
- Mulți?
-Mulți, copile, mulți!
- Dar noi i-am bătut, nu-i așa?
- Da, noi i-am bătut, vai de victoria noastră!

*
- Tată, dar tu de ce nu ești la televizor, dacă ai fost 

acolo?
- Apăi, io mă feream măi Florică, nu vezi că, pe care-l 

filmează imediat îl împușcă?
- Eu aș fi ieșit în față, să mă vadă lumea!
- Apăi, dacă aș fi știut că viața asta o să fie așa acum, 

aș fi ieșit și eu!
Era în vremea când oamenii încă mai aveau curaj să-

și plângă glumele șoptit, în casa lor.
*
Puțin mai măricel fiind, dar tot stupid, am avut 

proasta curiozitate de a-l întreba pe tatăl meu:
- Tată, tu ai împușcat vreun neamț, în război?
Tata m-a privit interzis, dar mai puțin perplex decât 

frații mei cei mari.

”CĂLĂTORII PRIN ANOTIMPUL ÎNTREBĂRILOR”

Florian ABEL

- Nu știu, copile, trăgeam și noi aiurea, cu capul în 
pământ, ca să nu vină peste noi!

De unde să știu că pentru un luptător într-un război 
care nu e al lui, eroismul nu e sinonim cu a ucide!?

Separat, frații mi-au scrâșnit:
- Cum poți, tâmpitule, să întrebi așa ceva?
- Dar noi de ce ne mai jucăm, măi, de-a nemții și 

românii? De ce ”murim” cu atâta plăcere și spectaculos?
Târziu, am înțeles. Noi ne jucam ca în filme. Eu 

întrebasem ca în viață.
                                      *
O, de am putea șterge din minte inutilitatea numelor 

zilelor, lunilor, anilor... ce fără vârstă am fi în orice clipă! 
Ce înspăimântat am fost la douăzeci de ani, 
conștientizând că adolescența a trecut, și cât timp am 
risipit regretului de a nu mai fi copil, în loc să privesc 
spre nesfârșitul din fața mea, și doar în clipe de odihnă și 
tandrețe ale trupului să-mi mângâi sufletul cu bucuria 
amintirilor!

                                        *
Într-o seară, soarele incendiase norii cu o măreție 

demiurgică. M-am repezit în casă, căutând telefonul cu 
cameră performantă, spre a-l imortaliza. A durat mult 
căutarea. La ieșire, m-a întâmpinat un cer estompat, 
plumburiu. În dorința de a dărui lumii o clipă eternă, 
ochii mei pierduseră bucuria minunii trecătoare.

                                       *
 În casa unor persoane din aristocrația modernă, 

admirând cocheta mare bibliotecă, mi-am permis să 
doresc a extrage un volum oarecare.

- Vă rog, nu deranjați cărțile! m-a atenționat 
amfitrioana.

- Obișnuința e a doua natură și în cazul cărților, am 
insinuat pe ton de scuză, fără a-i privi ochii frumoși și 
inutili.

- Știu că dumneavoastră, poeții, nu prea prețuiți 
ordinea! amendează ea copleșitor.

Sper să nu cumpere vreodată o carte de-a mea!
*

 Aveam un prieten. Într-o zi îmi mărturisește că se 
legase în mângâiere cu o fată care se imortalizase în 
celulele mele de când o întâlnisem întâmplător, 
îmbrăcată în alb, cu garoafe roșii ,ca și obrajii, în mâini și 
un surâs ca o grădină cu trandafiri.

După aproape cinci ani am reîntîlnit-o, era la fel de 
frumoasă ca și patima din temerile mele. Și singură. Nu 
am avut curaj să-mi amintesc dorința. Aveam demult, un 
prieten, plecase departe, departe, dar stăpânise cândva 
cireașa acelor buze. Viziunea infractorului care taie 
ultimul cireș în floare din lume... Îl prețuisem prea mult 
pe cel pentru care înflorise cândva. Încă mai am un 
prieten. Pentru o iubire mai puțin.

*
Aproape de mine, semipuber crudac, trecea o fată 

fumoasă pe bicicletă. Îmi doream să-i cadă lanțul, să o 
pot ajuta și vorbi cu ea. Minunea s-a produs. Am pus 
lanțul și am tăcut, speriat de împlinirea visului. Încă nu 
eram pregătit pentru trezire!

*
 Narcisa e un copil al cărui suflet deosebit a inspirat o 

serie întreagă de cărți. Tot ea e generatoarea unor 
momente delicioase sau de mare uluire a înțelesurilor:

  
 Într-o zi (avea în jur de patru ani) pe la ora 14,00, vine 

hotărâtă la mine:
- Tati, mi-e foame!
Îi pun o farfurie cu ciorbă. Peste o oră, vine din nou:
- Tati, mi-e foame!
Îi mai pun o farfurie. Peste o oră, iar:
- Tati, mi-e foame!
- Ei, asta-i bună, tu vrei să ajungi cât golul din bugetul 

național? Poftim încă una, dar dacă până la ora 8,00 (PM) 
îndrăznești să mai spui „TATI, MI-E FOAME!”, te 
mănânc eu pe tine!

Peste o oră vine tăcută, privind oarecum subversiv. 
Apoi, cu o inocență monumentală:

- Auzi măi tati... DE CE mi-o fi mie foame !?!
                                       *
În alt moment dintre mese, Narcisa mănâncă o 

farfurie cu supă, iar la sfârșit:
- Îmi mai pui una?
- Bine, o mănânci și pe asta, eu trebuie să plec, dar nu 

cumva să-ți mai pui altă farfurie!

- Bine, tati!
După câteva sute de metri, îmi aduc aminte că am 

uitat ceva. Mă întorc, intru în bucătărie și o găsesc pe 
masă, stând pe vine în fața oalei cu supă, sorbind din 
polonic. Mă privește surprinsă, apoi, cu mirare 
încruntată:

- Păi, tati, nu ai zis să nu mai pun în farfurie?!
*

 - Am vrut să dăruiesc o jucărie unei fetițe, dar nu a 
vrut-o! De ce, tati? m-a întrebat Narcisa, pe la cinci 
anișori.

- Te bucurai dacă o primea?
- Bineînțeles!
- Atunci bucură-te ca și cum ar fi primit-o. A refuza să 

primesti e ca și cum nu ai vrea să dăruiești, e la fel de 
dureros.

- Dar nu mă doare pe mine, o doare pe jucărie!
Aici, nu am mai avut gânduri. Pentru copii, jucăriile 

au viață și sentimente. Dar noi, prea bătrâni și înțelepți, 
nu le mai simțim.

*******
 După una din zilele în care numărăm ceea ce nu va 

mai fi, condusesem la poartă prietenii care-mi fuseseră 
alături prin bucuria trecerii timpului. Întors în încăperea 
goală și vraiște, simțeam mai acut ca oricând sentimentul 
acela de ”la spartul nunții, în cămară”. Câteva clipe mai 
devreme acolo era atâta viață, exuberanță și cântec! 
Liniștea mi se părea nedreaptă și crudă. Apoi, a venit 
mama, și poate a înțeles că îmi lipsea ceva ce nu trăisem. 
O înduioșată neliniște pentru spaimele maturității mă 
îndruma spre copilul ce fusesem. Și am rugat-o să-mi 
spună o poveste.

Mi-a rostuit durerea unei mame care-și pierduse 
copilul și plecase către neștiutul altor tărâmuri, spre a-l 
găsi. În drumul presărat cu punți și strâmtori, vameșii îi 
cereau ofrandă câte o parte din trup. Și a lăsat în cale 
frânturi din sine, până i-au rămas numai sufletul și ochii. 
Am plâns atunci știuturile a ceea ce rupi din tine pentru a 
rămâne om întreg, și am înțeles ce anume știa mama că îi 
lipsea clipei după trecerea prin bucurie.

Primisem atâtea daruri, atâta dragoste și cânt de la 
prieteni! Dar nimeni nu se gândise să-mi dăruiască, de 
ziua mea, o lacrimă!

                                   *******
Prin clasa a șaptea trăiam, la fel ca toți colegii, prima 

pasiune bolnavă pentru o colegă cu care natura fusese 
copleșitor de darnică. Cum ea era numărul unu în toate, 
iubirea imposibilă a pițifelnicului care eram îmi era 
totuși un stimul continuu în încercarea de a ieși în 
evidență, deși obiectualizam distanța de nestrăbătut până 
la cucerirea ei.

Într-o zi, alergând în grup pe holul școlii, m-am 
împiedicat de colțul linoleumului, o cădere care poate 
mi-a fost prologul tuturor căderilor de mai târziu. Faza a 
fost văzută deformat intenționat de o profesoară rămasă 
fată bătrână datorită pesemne aspectului fizic deloc 
atrăgător. Ne-a chemat, a acuzat-o că mi-a pus piedică și 
i-a aplicat pedeapsa cea mai la modă. ”-Ține palma!” era 
pe atunci marea noastră spaimă, deoarece, între 
materialele didactice se evidențiau niște rigle de 40 - 60 
centimetri, din lemn masiv, cu niște canturi de toată 
gingășia.

Și a lovit! Îndârjit și repetat, cu toată ura ei de ființă 
neîmplinită. Ce satisfacție mai mare decât să rănești ceea 
ce tu nu poți fi? Pe profesoară am înțeles-o. Dar 
compromisul intuit fulgerător cu propria conștiință nu l-
am înțeles, nu știam că voi lua o doză din propriul venin 
fără a fi gândit măcar necesitatea antidotului. Trebuia 
doar să spun adevărul, dar imaginea flash a eroului inutil 
și ignorat a fost mai puternică decât privirea de căprioară 
rănită a ei, nu-mi reproșa tăcerea, era doar o mirare 
dincolo de limita oricărei înțelegeri și a oricărui răspuns. 
Știind că orice băiat s-ar fi aruncat în foc pentru ea, numai 
să nu o vadă suferind, nu mai era rost de întrebare, ci doar 
de neacceptare perplexă.

Cum ai putea vreodată să înțelegi, Victoria, că 
momentul acela, SINGURUL în care te puteam LĂSA 
SĂ SUFERI datorită mie, era și unicul prin care mă 
eliberam de suferința pentru tine? Simțeam că doar o 
pasiune dumnezeiască torturată de frustrări diabolice 
poate revela instantaneu o răzbunare atât de meschină, 
dar conștientizarea acelei trădări, machiavelica ei 
maturitate, nu putea avea ca urmare decât anularea 
dreptului de a te gândi, de a te spera. Pentru că victima 
poate uita și accepta ticăloșia iubirii, dar cel vinovat nu 
are dreptul.

Am păstrat această durere sperând zadarnic în 
momentul când MĂ VOI ierta, ca să îți cer iertare. Și 
singurul sacrificiu ce ți l-am mai gândit, a fost că toate 
cuvintele dăruite ție în visare, când îmi închipuiam  că 
ne-am iubi, nu le-am spus niciodată unei alte femei!
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PIROPOPIRCĂLIŢA DESTABILIZATOARE (II)
Investigaţii paralele care s-au încrucişat rău de tot şi care vor da, totuşi, o anchetă ce va ajunge 

sigur în manualele de specialităţi

Din totalul luărilor de poziţie referitoare la 
piropopircalitseus maltensis (şi au fost 
surprinzător de multe) pe care le-am contabilizat 
în, deocamdată, mica redacţie a Oii literare, o 
singură concluzie se regăseşte la absolut toţi 
reclamanţii: „Sunteţi nebuni!” În rest, nu sunt 
două păreri identice în răspunsurile primite. După 
regula că dacă nouă nebuni (care n-or să 
recunoască niciodată) îi spun celui de-al zecelea 
că e sisi, chiar dacă el ştie că nu e, acesta trebuie să 
se supună majorităţii (cam asta fiind esenţa 
democraţiei), ajungând, într-un târziu, chiar să 
creadă că este şi să se comporte ca atare. Noi 
credem că nu suntem nebuni, nebuni fiind doar 
cei care ne citesc. Aşa le trebuie, dacă n-au fost 
cuminţi în copilărie, plătesc acum.

Pentru edificare vom enumera câteva luări de 
poziţie, semnificative pentru starea de spirit 
existentă în zonă.

Domnul Georgică M. ne scrie următoarea 
epistolă:

„Multstimată Redacţie,
În viaţa mea n-am avut curajul să compun şi să 

şi trimit o scrisoare către o redacţie oarecare, 
darămite uneia aşa de serioase ca a 
dumneavoastră. Cu toate acestea, ce-am văzut în 
ultima vreme m-a speriat în aşa măsură încât m-
am hotărât să vă scriu, să rup tăcerea, s-o fac 
bucăţele şi s-o arăt opiniei publice, care are 
datoria să nu tacă dacă vrem ca ţărişoara noastră 
să nu mai fie considerată proasta satului, cum am 
auzit eu la televiziune că ne consideră unii.

Mă cheamă (când mă strigă) Georgică M., sunt 
din satul Maltezi, comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa şi locuiesc la marnea localităţii (pe care 
am enumerat-o mai sus) dinspre târla pârâtului 
Ciocea Florin, deci văd aproape tot ce se întâmplă 
pe acolo (noaptea e mai greu, că trebuie să mă 
apropii mai mult şi mă mănâncă haita de javre pe 
care acest Ciocea Florin o cocoloşeşte la pieptul 
său, cum bine zicea doamna Loredana despre 
şerpi în numărul trecut).

Văzând eu aproape tot de ani buni, om fiind, 
nu pot să nu mă sperii de  anomaliile temporale 
care au apărut la stână în ultima vreme: nori care 
staţionează prea mult deasupra saivanelor, după 
care dispar în ele ca duhul întors în lampa lui 
Aladin; oameni dubioşi, cu mutre de complotişti 
prost plătiţi, care vin sâmbăta, cam o dată pe lună, 
pe la ora 11 şi pleacă noaptea târziu; fumul care 
iese iarna pe coşul de la pavilion, când eu ştiu că 
n-a făcut nimeni focul pe acolo; oi deviante, care 
s-au apucat de literatură luând pâinea de la gura 
adevăraţilor scriitori. Şi, peste toate, acest pui de 
piropopircăliţă, pe care aţi încercat să-l descrieţi 
dar nu prea aţi reuşit, dovadă că ori e foarte 
periculos, ori n-aţi ştiut Dumneavoastră de unde 
să-l agăţaţi. Cred că el mi-a transmis şi mie acea 
stare de nelinişte, care-mi creează un mare 
disconfort fizic şi psihic. Şi care m-a făcut să vă 
scriu, ceea ce e de neconceput, eu fiind analfabet 
din tată-n fiu.

Deşi n-am văzut puiul, sunt convins că el e 
responsabil de ce se-ntâmplă acum în zonă. Cred 
că el mi-a dictat şi această scrisoare.

Pe care v-o trimit cu cele mai mari speranţe.
Sper ca informaţiile pe care vi le-am furnizat 

dezinteresat să vă ajute să prindeţi şi să anihilaţi 
această scârbă de piropopircăliţă care ne-a întors 
vieţile pe dos ca pe nişte şosete.

Vă stimez şi vă citesc cu mare atenţie 
distributivă,

Georgică M. (04.03.2013, ora 13,00)
(Dobre)

Stimate domnule Georgică
- leafă- mică, 

Sau nu? Cred că mai degrabă nu, având în 
vedere că retribuţia, în zilele noastre, este, de 
multe ori, invers proporţională cu gradul de 
alfabetizare şi culturalizare, la care domnia 
voastră sunteţi carenţat, aşa cum bine v-aţi 
autodemascat, cu o sinceritate dezarmantă 
(chiar şi Berthei i-ar pica din mână cazmaua) – 
analfabet din tată-n fiu. Păi e puţin lucru, 
domnule Georgică? Iată cum, în căutarea unei 
piropopircăliţe nenorocite, se dezvăluie omenirii 
adevăruri ştiinţifice indestructibile – cred că 
trebuie să daţi fuga la OSIM, să patentaţi această 
descoper i re  de  propor ţ i i ,  anume că  
analfabetismul se transmite genetic. Noi ştiam că 
doar prostia e transmisibilă genetic, dar cine-i 
perfect? Avem convingerea că informaţiile 
dumneavoastră preţioase şi incomensurabil de 
inestimabile ne vor conduce pe urma odioasei 
care înfulecă aproximativ constant din liniştea 
noastră. Cât despre dubioşii „cu mutre de 
complotişti prost plătiţi” (ha! Ce le-aţi zis-o!), 
care se-arată pe la stâna malteziană cu exactitate 
de ceas elveţian sau tren japonez (pe înţelesul 
Dvs., aceştia vin mai regulat decât ciclul, fix o 
dată pe lună, fix la ora 11, şi pleacă fix la ore 
târzii), aflaţi că nu are de ce să vă fie frică de ei. 
Chiar aşa, cu mutrele lor capsate şi cu aere de 
incontestabilă superioritate, aflaţi că sunt mai 
inofensivi decât piropopircăliţa care latră, dar nu 
muşcă. Pardon! Cred că am încurcat planurile. 
Dar ce mai contează? Acolo, la stână, toate 
speciile trăiesc în pace şi armonie deplină, şi 
numai din când în când starea de amorţeală 
perfectă mai e perturbată de câte-un eveniment, 
cum ar fi: explodarea mămăligii sau a roţilor de 
cauciuc băgate în sobă de iresponsabilul şi mai 
sus numitul Ciocea. Ziceţi că oile, dubios de 
deviate,  s-au apucat de scris, luând pâinea de la 
gura scriitorilor? Oh! Sunteţi într-o gravidă 
eroare! Care pâine, domnule Georgică? Ori nu 
ştiţi că scriitorul n-are pâine? (Cel mult 
mămăligă, şi aia furnizată în contra-partidă de 
câte-un mare cioban).

 În concluzie (sau în confluzie, cum preferaţi), 
astă bucurie, şi la voi să fie! Cum care bucurie? 
Pâinea, domnule! Pâinea scriitorului, utopia 
secolului, cum s-ar zice. Dacă ţara ar sta în 
nădejdea pâinii mâncate de scriitori, atunci 
producţia de grâu a patriei ar da – realmente – 
faliment. Sau am exporta la capul gol.  Apoi, 
scriitorii au gusturi mai rafinate, stimate 
maltezian din marnea satului! Păi ce credeaţi? 
Lor, fiinţe ce trăiesc într-un plan superior, 
aproape le-a dispărut plăcerea de a mânca, 
exceptând-o pe aceea de a se mânca între ei -  fel 
gastronomic ce nu satisface doar papilele 
gustative ci şi orgoliile lor tembele şi deplasate. 

Pentru combaterea stării de nelinişte şi a 
disconfortului pe care-l resimţiţi, care s-au abătut 
asupra domniei voastre analfabete cu forţa 
Uraganului Katrina, vă sfătuim să lăsaţi pana 
jos. Nu pana de la pălărie, domnule, ci aia cu care 
scrieţi! Cu siguranţă de-acolo vi se trage 
angoasa, că, nefiind obişnuit, e ca şi cum s-au 
încrucişat aiurea cromozomii în arborele Dvs. 
ginecologic, ceea ce nu vă dorim. Mulţumindu-vă 
din străfundurile miocardului şi contând în 
continuare pe dezvăluirile dumneavoastră 
senzaţionale demne de un post de televiziune 
proaspăt decedat şi sucombat totodată, rămânem 
ai Dvs. truditori pe ogorul Oii literare care se 
semnează şi pentru care contrasemnează, 

Cu nestăpânită şi indestructibilă stimă, 
Loricuţa S. (04.03.2013, 15 h) 
(Nu, S nu vine de la sexy, nu, nici de la SIDA, 

reveniţi-vă, domnule! Ce-aveţi? S vine – cum 
altfel? – de la Secretară. Iar secretară vine de la 
secret. Aşadar, Loricuţa Secreta(ra) de Redacţie). 

(Loredana) 
(continuare în pag. 12)



PIROPOPIRCĂLIŢA DESTABILIZATOARE (II)
Investigaţii paralele care s-au încrucişat rău de tot şi care vor da, totuşi, o anchetă ce va ajunge 

sigur în manualele de specialităţi

Loricuţa secretara a reuşit să ne pună pe fugă 
informatorul. Nu ştim ce cuvânt din scrisoarea lui 
Georgică a declanşat episodul de furie cu care l-a 
spulberat pe colaborator. Oricum, mi-am atins 
scopul, chiar asta urmăream, să-l uşuie pe 
Georgică M., care părea cam suspect, un infiltrat 
care dorea să ne ducă pe arătură, căci secretara de 
redacţie trebuie să mai facă şi lucruri de-astea, 
adică să şteargă pistolul de amprente şi să-l pună 
în mâna proaspătului dispărut, transformând o 
crimă cu premeditare într-o banală sinucidere; să 
ia la trei păzeşte colaboratorii talentaţi care fac 
greşeala să treacă pragul redacţiei, uneori reuşind 
să-i convingă chiar să se lase de scris. Cam ăsta ar 
fi rolul unei secretare care se respectă. Şi pe care 
Loricuţa l-a jucat la perfecţie. După acest episod, 
mi-e deja teamă să nu o fure concurenţa şi să 
rămânem fără jăndar şi să ajungă să-şi ţină 
filipicele ca la uşa redacţiei în altă parte şi pe bani 
infinit mai mulţi.

Dar să trecem la a doua scrisoare care, 
surprinzător sau nu, vine tocmai de la cine nu ne 
aşteptam, adică de la Marinică, scrisă probabil 
înainte de a ajunge la grădina zootehnică de la 
Budareşti, că acolo i-au interzis categoric să mai 
comunice cu exteriorul.

„Băi tâmpiţilor, că nu meritaţi să vă zic stimată 
redacţie,

Cine dreac v-a permis să mă băgaţi pe mine în 
istoria voastră de doi bani? Mi-aţi cerut mie 
permisiunea? Sau impresarului meu? Şi ce dacă 
mă am bine cu piropopircăliţa, ce, e treaba 
voastră pe cine simpatizez eu sau nu?

Maidanezi nenorociţi, în viaţa vieţilor voastre 
n-o să obţineţi de la mine descrierea frumoasei 
piropopircăliţe! Că asta urmăriţi, mi-am dat eu 
seama rapid, că măgarii nu e aşa proşti cum aţi 
crede, voi sunteţi proşti făcuţi grămadă şi habar 
nu aveţi. România e şi a mea, nu doar a voastră! 
Dacă stau bine să mă gândesc, e mult mai mult a 
mea decât a voastră. Uitaţi-vă-mprejur şi-o să vă 
convingeţi.

Încă o dată, boilor, vă spun că nu o să aflaţi 
nimic de la mine, chiar dacă o să mă trimiteţi 
exponat la Budareşti.

JAVRELOR!
Semnat

Marinică”
(Dobre)

Urecheate Marinică, 
Noi n-am insinuat nimic pe seama relaţiei de 

strânsă simpatie dintre Copităşenia Voastră şi 
numita piropopircăliţă, dar, dacă Dvs. ziceţi, noi 
ce putem face decât să vă credem? La fel cum vă 
credem că România e mai mult a dumneavoastră. 
E plină ţara noastră de măgari şi pupeze, nu e 
nevoie să ne uităm împrejur, cum ne sfătuiţi, e 
suficient să ne zgâim la televizor. Cât despre boi 
şi javre, cu asta nu suntem de acord. Poate, acolo, 
la Budareşti, vă veţi mai eleva şi dumneavoastră 
discursul, că până şi domnişoara EVA ştie să  
foloseşte „sunt” în loc de „este”. Ce mai tura-
vura, nu ne mai pierdem timpul cu o copitată (la 
Dvs. mă refeream), când avem atâtea scrisori de 
citit şi atâtea răspunsuri de dat. 

Nu vă zic la revedere!

Cu neostoită indignare, 
Loricuţa S. 

Iată, dragi cititori, scrisoarea pe care am 
primit-o de la domnul Isprăvescu Z, din comuna 
Urlătoarele (nu ştim la cine sau la ce): 

„Eronată redacţie, stigmate redactor şef, 
Cum vă spusei, fără dinadins şi cu totul din 

nimereală, am dat şi eu peste foaia asta de-i zice 
„Mioara literară”, că-mi adusese fi-miu de la 
oraş nişte zeare de le pui coloşa, la acaretu din 
fundu' curţii de-i mai zice şi veceu – scuzaţi! – da' 
când am văzut ce foaie îngălbenită are, am zis că 
o fi fost deja folosită, aşa că m-am lăsat păgubaş 
în chestiunea ceea, şi m-am apucat s-o răsfoesc. 
Văz că vă daţi de ceasu' morţii să daţi de urma la 
o piro…aia…cum îi zice, da' nu'ş de ce oţi fi 
alergând una singură, că eu, din cât mă duce 
mintea, aş elucida că sunt mai multe. După cât de 
bine o descrieţi, o asemui cu-n fel de grauri care 
mănâncă cireşele la oameni din pom, doar că 
vouă vă mănâncă ficaţii şi vă ciuguleşte 
inspiraţia (ce-o fi aia?). Păi de ce nu spuneţi, bre, 
aşa? Că numai eu am împuşcat astă-vară vreo 
douăzeci, cu tot cu năravu' lor spurcat şi, dacă aţi 
fi plătit bine, poate c-o împuşcam şi pe-a voastră. 
E, ce ziceţi? 

Altfel, dacă tot mi-am stricat tocu' pe de-alde 
voi, să vă spui şi ce-am înţeles eu din foaia 
voastră cu care n-am putut nici să mă şterg la 
orificiu. Am înţeles că sunteţi o şleahtă de inşi 
care n-au ce face şi, fiindcă vă plictisiţi, vă cătaţi 
de lucru alergând bestii care nu există. Da' veniţi, 
taică,-ncoace, că vă dau io sape şi coase şi lopeţi, 
de nu vă mai plictisiţi nici voi nici neamu' vostru! 
Că treaba – pentru cine se ţine de ea – nu se 
termină niciodată. Aşa că nu mă-nteresează 
revista voastră sau ce-o fi;  dacă vreau să mă 
cultivez, mai bine mă uit şi eu la televizor, abia 
mai văd cine cu cine şi-n ce fel, ce mai zice 
Războianca, câte perechi de gumari şi-a mai luat 
vreo ţâţoasă de la Paris, sau de câte ori s-a mai 
împreunat şi despreunat cu acte-n regulă 
Bahmiluţa cu Prigonitu' ei. Că voi nu-mi spuneţi 
d-astea şi eu mă plictisesc, gata să mă ia somnul 
în „bebleoteca” din fundu' curţii, tot citind la 
prostiile voastre. 

Să trăiţi bine şi cu cine vă place!

Isprăvescu Z.
(Loredana)

Vedeți ce înseamnă să fii martorul unui eveniment și să nu înțelegi nimic din el? De fapt, au înțeles numai 
ce am vrut eu și poropopircănița mea specială. De ce specială? Fiindcă trăiește doar aici, în spațiul maltez  și 
se arată doar celor care cred în ea. Este un fel de vasilisc, cu trup de curcan, gât de șarpe și un cap nostim de 
pechinez. Depune un singur ou, odată la zece ani, ou care se clocește singur în lumina blândă a lunii din 
nopțile calde de vară.. Pot să mărturisesc că poropopircănița mea are deja doi pui, la fel de speciali și 
invizibili pentru neinițiați. Aș putea să le dăruiesc celor doi( G.D.-ului și FLD-ului) câte unul, dar ar fi în 
zadar; scoși din spațiul lor vital se topesc ca roua în soarele amiezii. Să revenim, deci, la „Oaia” noastră. Ce 
au văzut ei a fost pur și simplu o iluzie indusă de poropopircăniță: Berta se prăpădea de râs când cei doi amici 
încercau să bea lapte direct de la ugerul vacii omonime, apoi au susținut cu Marinică un concert măgăresc, 
au vrut să guste din trocul porcilor, dar i-am oprit la timp, iar în țarcul caprelor erau pe cale să se dezlănțuie 
într-o scenă erotico-filozofică, stopată în ultima clipă, cu mari eforturi, strângând aproape brutal gâtul de 
șarpe al poropopircăniței, prinsă în acest joc de idei scriitoricesc.

Iată de ce nu este indicat să abordezi brutal tărâmul magic, fiindcă poți avea surpriza ca ceea ce vezi să nu 
fie și ceea ce trăiești cu adevărat. Dar eu îmi iubesc prietenii, așa că o să botez cei doi pui de poropopircăniță 
cu numele lor: Gică și Lori. Îi poți numi oricum, deoarece nu au sex, ca îngerii și, pentru ca N. Teoharie, 
respectiv C.Bunoaica să nu se supere, puiului de anul ăsta (tocmai se împlinesc 10 ani) îi voi spune Nicostel.

În concluzie, dacă vreodată mă veți auzi vorbind de unul singur, să știți că de fapt dialoghez cu 
poropopircănițele mele care, purtând numele voastre, îmi dau impresia că sunteți fizic aici, transportați în 
căpșorul inteligent de pechinez printr-o veritabilă transgresiune magică.

03.03.2013     
 F. M. Ciocea

Florin Ciocea ripostează

Ce chestie! Măi, nea Isprăvescule, de ce nu 
rămâi matale acolo unde ţi-e locul, adică în fundul 
curţii? Ia şi televizorul cu tine. Şi opreşte-te din 
împuşcat fiinţe nevinovate, că graurii matale n-au 
nici în clin, nici în mânecă (adică n-au de-a face) 
cu ce urmărim noi. Noi am pus capcane (sute) 
sofisticate pe domeniul lui Florin şi aşteptăm. 
Între timp, am cerut părerile cititorilor, poate 
aflăm şi noi, de la ei, cum arată piropopircăliţa, să 
nu găsim în capcane şoareci sau stăncuţe şi să 
credem că am dat lovitura, cum ai făcut mata cu 
amărâţii de grauri. Cât priveşte invitaţia la sape şi 
cazmale, să ştii că noi de multă vreme săpăm, 
îngropăm şi astupăm tot ce nu ne place. Aşa că fii 
atent să nu te întâlneşti cu noi, că nu se ştie cum se 
va termina.

În numărul viitor (sau următor) vom încerca să 
sistematizăm informaţiile primite, să le filtrăm şi 
să dăm, în sfârşit, portretul robot al lighioanei care 
a stârnit atâtea pasiuni. Nu rataţi numărul din 
aprilie! În el veţi găsi ce n-o să găsiţi nicăieri în 
lumea asta mare.

(Dobre)

Gheorghe Dobre & Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 04-05 martie 2013

(urmare din pag. 11)



Îl cunoașteți voi pe Ciocea,

Cel cu fermă lângă Borcea?

Am primit mai ieri o știre

Că e pus sub urmărire.

Tipul este acuzat

C-are grup organizat

Și-și maschează „lucrătura“

Practicând … literatura.

Deși pare-un ins decent,

Tipu-i foarte influent

Fiindcă are în dotare 

Forță de coagulare:

Țuică fiartă la ibric

Asortată cu babic

Ceapă, brânză, ouă, slană

Și vin roșu-n damigeană…

………………………

Totuși sunt nelămurit,

Omul ăsta ce-a greșit?

Dările și le-a plătit,

Nu este contrabandist,

Nu e nici „branconier“, 

N-are rude-n minister,

E un simplu fermier

Înzestrat cu „vino-n coace“,

Nici politică nu face,

De ce nu-i lăsat în pace?

.....................................

Am rămas cam interzis

Citind astăzi în Helis

Pagini edificatoare

Pe deplin lămuritoare.

O, bre,

Dobre,

Două cobre

Mult prea sobre,

Citind ”Oaia literară”,

Din râs nu mai încetară.

Râsul, rezemat pe speze,

Le roagă să înceteze,

Iar linxul, intrând în cramă,

Ar citi ”Oaia pastramă”,

Cu mujdei și cu muștar

Și-un pahar

De ”Murfatlar”. 

Însă oaia literară,

Șucărită foc și pară, 

Fiind crescută la țară,

Îl dădu pe ușă-afară,

Și, ca să-și facă reclamă,

L-înjură pe linx de mamă. 

Văzând astă îndrăzneală,

Linxul dădu-n bâlbâială,

Și, cu buzele mofluze,

Se cără, cerându-și scuze.

     End:

Linxu-și ține coada-n ploaie

C-a făcut-o prea de oaie.

Dar și oaia prea s-a-ncins

Și-a făcut-o prea de linx.

Loredana și cu Dobre,

Furnizează zeci de probe

Că piropopircălița –

Boală nouă-n Ialomița –

A ajuns și la Maltezi

Și ce să vezi? 

Uite-așa, ca din senin,

L-a pocnit și pe Florin...

Deși-i boală trecătoare

L-a bulibășit cam tare:

Nu mai are chef de viață

Tremură și are greață,

Clipe de halucinații

Ce pot naște complicații;

D-aia, presupun eu, Bertha,

Ca să-și stingă patima,

A pus mâna pe cazma...

....................................

Vaide biet Florin, săracu'

Cât pe ce să dea de dracu'!

Ceea ce îmi pare grav,

E că nici n-a fost bolnav!

Am aflat eu care-i „șpilul“:

Dobre a aprins fitilul!

Conspiraţia
Motto:
De când m-am pensionat
Nu mă mai dau jos din pat,
Nu mai prididesc cu treaba
Toată ziua stau degeaba!

Dobre ăla, prefăcutul– 

Îi cunoașteți toți trecutul–,

Sub pretext că vrea să-l vadă,

A dat iama prin cireadă...

Azi se laudă, se-nfoaie

Ce-a făcut el dintr-o oaie...

.....................................

P.S.

După câte am aflat,

Cazul s-ar fi rezolvat.

Dup-atâta lălăială,

Am o urmă de-ndoială:

Cred că Bertha ciobănița

Habar n-are ce-i jintița

Și-n această-mprejurare

A fost o provocatoare.

P.S.2

Marinică, pot s-o spun,

A rămas un bun român.

Și ca orice patriot,

I-a dat Berthei peste bot!

P.S.3

Eu nu știu prin care pile,

S-a vârât în grup Vasile.

Daliano, fii atentă

Și tratează-l cu prudență:

Fiindcă vine din „servicii“

Poate-aduce prejudicii...

Marian MOCANU (fost ŞTEFAN)

Oaia 

cea vitează

Adrian BUCURESCU 

Viața ca un plici

Cumpătul și Cumpăta
Se-mbătară sâmbăta,
Și, rămași făr-o lescaie,
Se luară la bătaie.

Cumpătul, mai nărăvaș,
Îi dădu borșul pe naș.
Dar nici nașul nu-i de colo
Și-ncepu să cânte solo:

-D-aolică, d-aolea,
Sărăcuț de maica mea!
Vai de banii azvârliți,
C-am cununat doi pârliți!

Nu mai au măcar doi lei,
Să li-i dea la cumpeței,
Să-și cumpere clenci pe ei,
Să mănânce cu mujdei.

Vai, săracii cumpeței –
Cât sămânânța de ardei!
Vântu-i suflă, ploaia-i plouă
Și ei stau sub coji de ouă.

Ouăle sunt de furnci,
Viața asta-i ca un plici!

     Festina lentă

A umflat-o râsul pe Marghioala,
Până ce, de-atâta umflătură,
Se văzu plutind – of, dar-ar boala! –
Peste sat și peste arătură.

-Și-asta-i una! Zise zburătoarea,
Când văzu că rochia îi saltă
Și că, hopa-hop, o poartă boarea
Peste miriște și peste baltă.

-Uite, drace, ce-mi zăriră ochii!
Exclamă un moș, ce vedea bine,
Tot holbat spre centrul largii rochii
Mândru imprimată cu buline.

Survolă Marghioala România
Și trecu și peste Capitală.
Cât p-aci s-ajungă și-n Rusia,
Dar o-ntoarse-n țară o rafală.

În sfârșit, a desumflat-o plânsul,
Dar de-atunci îi place geografia.
-Hei, Marghioalo, mai încet cu râsul!
Ai văzut ce mare-i România?

Nu zice nemica, dar, prudentă,
Numa-n blugi se-mbracă sărăcuța,
Chiar și când, într-o festină lentă,
La islaz își duce ea văcuța.

 Poezii zgubilitice și parodii fistichii

Adrian BUCURESCU 



                 (acest text poate fi citit de către cei 
cu IQ-ul sub 90 doar în stare de ebrietate)

  
Ceea ce nu se poate afla în prezent sau viitor poate 

fi găsit, cu siguranță, în trecut. Am ales acest segment 
al  existenței,  neexploatat de cercetă torii  
piropopircăliționiști, convins fiind că istoria e suma 
tuturor lucrurilor de care nu avem habar și a 
realităților pe care le aflăm atunci când fie nu mai e 
nevoie, fie devine alternativă.

Cu siguranță, în adâncimile preistoriei vom găsi 
ADN-ul monstruozității posesive care a înspăimântat 
Maltezii, venită poate cu OZN-ul lui Zamolxis, 
dovadă că pe primul mare preot îl chema DE CE 
NEW, adică nu aveam nici o certitudine, întrebarea 
primordială, care cutremură și astăzi grădinițele, 
stând la baza fondării acestui popor (popoarele din jur 
adaugă chiar: ”DE CE Doamne, i-ai format?) semn că 
bântuirea și posedarea pe bază de piropopircăliță au 
fost o necesitate universală.

 Piropopircălița având un nume mai lung decât 
cunoștințele noastre despre ea, o voi alinta cu 
diminutivul pironella malta, că tot am rămas pironiți 
aiurea după tra(c)tatul (intestinal) de la Malta, unde 
am aflat că-Y alta situația de cum o visau strămoșii 
noștri, dacii, romanii, gugumanii (foști și actuali), 
pecenegii (de la care ne-a rămas pecinginea), viceregii 

LUPUL FILOZOF
 
Un lup își văita amarnic soarta:
”Cum  voi mai trece eu la stână poarta?
Că toți ciobanii s-au modernizat,
Iar gardul este electrificat.
Sunt pretutindeni senzori de mișcare
Și camere cu infraroșu, care
Mă dau de gol, de cum apar în noapte
Și ah, mioarele sunt tocmai coapte!
Mi-e foame ca de lup și nu e cale
Pe lângă ele să mai dau târcoale.
Dar vă gândiți că lanțul trofic spune
Chiar prin înlănțuirea lui anume,
Veriga lipsă dacă eu aș fi,
Ce o să faceți, măi, când voi lipsi
Definitiv din peisaj, nu oare
Va dispărea și turma de mioare?”
 
MORALA? Știți, în lumea asta mare
Câți lupi sunt, fără blană pe spinare,
Ce numai astfel își percep valoarea?
Trăiesc doar pentru-a nu pieri mâncarea.

SCRIBUS IBIDEM LUPUS
(autoreplică la ”Lupul filozof”)

 

Lup flămând, filozofezi
Lângă stâna din Maltezi
Că tehnologia dură
Ți-a pus embargou la gură?
Crezi că e pericol mare
Sistemul de apărare?
Camere sofisticate?
Garduri electrificate?
Mielușei cu GPS
Și vaccinuri antistres?
Câini cu spray paralizant,
Care papă doar croissant?
De-astea îți e teamă ție?
Șezi elaborat, bădie!
Intră-n stână fără frică
Să vedem, la o adică,
Ce ai mai putea să zici
De pericolul de-aici!
Că vin, măre, uneori,
Niște chestii... te-nfiori!
Li se zice scriitori.
Sunt cuminți, frumoși... să-i pupi,
Dar sunt tot un fel de lupi,
Că nu beau doar vinuri reci,
Taie oi, mieluți, berbeci;
La proțap rotesc fripturi
Și mănâncă murături;
Fac din stână un pustiu,
Iar pe urmă stau și scriu.
Diferența deci, ar fi
Că tu, lupule, nu scrii!
Tu veniși să prinză o oaie,
Ei să zgârie o foaie;
Tu mănânci un miel cuminte,
Ei măcelăresc cuvinte;
Însă eu nu am habar
Care e mai măcelar?
Asta vreau acum să știu:

Tu, când prazi, sau ei când scriu?!

Florian ABEL

TRACTATUS LOGICO-

PIROPOPIRCĂLIŢO-PHILOSOPHICUS
(actualii prim-miniștri anticontraîmpotriva propriului 
rege), ostrogoții (goții rămași în ostroave), vizigoții 
(goții veniți în vizită cu viză), (h)unii (care vor în 
continuare noi teritorii), mongolii (pe care 
franțuzoaicele i-au asimilat etimologic: mon=meu, 
gol=gol), turcii (care nu ne-au învins nicicînd, de-aia 
n-au plecat încă, mai au de luptat cu fetele, că pe băieți 
îi terminaseră romanii) etc.

Ceea ce nu au înțeles nici mioreștii ciobănitici, nici 
cercetașii heliocrați, e că nu pironella malta este 
gărgăunele ancestral care se instituționalizează în 
forul interior al maltezului pașnic și condeier, ci 
tocmai ea, pironella, este victima gărgăunelui 
promovat subversiv și supraversiv, prin versificare 
deci, de către mutanții maltesiști (adică cei care se 
mută periodic la Maltezi asemeni popoarelor barbare 
(posesoare de barbă) migratoare, căutând noi locuri 
pentru ciufulit muzele și dând iama prin mioarele lui 
Florin, stresându-i măgarul și măgărizându-i stresul).

Deci, pironella a fost deconspirată! Aceasta ia 
naștere din împreunarea (la figurat, desigur, că doar 
sunt niște figuri...) heliocraților întru învălmășirea 
cuvântului, iar destabilizarea vine de la sine, că doar 
nu a văzut vreun muuuu...ritor adunare de două ființe 
atinse de cârcelul scrisului, care să fie de aceeași 
părere.

        Părerea mea!

Florian ABEL

Adrian BUCURESCU 

 Poezii zgubilitice și parodii fistichii
 Cât îi Maramurășu

Șade Văsălii la bar,
Cu carul tras pe trotuar,
Șăde Văsălii la birt
Și comandă numai spirt.
Beu geacă, beu blugi,
Da la nas tăt nu-i ajungi.
No, brișca-n tejghe o-mplântă
Și ceterașul îi cântă:

-Be cât poți, sărmană gură,
C-a plăti iapa cea sură
Care paște-n arătură,
Așteptând să ies din tură!
Du-mă, Doamne, și mă pune
Pe un'e-i zamă de prune,
La hanul ”Două Găini”,
Un'e nu afli streini,
Nici cu euroi nu plouă,
Da nici horilca nu-i nouă!
Nu beu zinul cu uiaga
Într-un birt din Copenhaga,
Nici beu bere de import,
Nici îmi trebă pașaport;
Beu horilcă-n țara me,
Că tare mi-i drag de e.

Cât îi Maramurășu,
Nu-i oraș ca Sighetu,
Nici om ca Văsălii nu-i,
Ce-și iubește țara lui.

După George Bacovia:
Plumb

Dormeau adânc coșciugele de plumb
Și cioclii toți căscau ca neamul prost,
Stam smirna în cavou ca un carâmb
Și cugetam că mâine-i zi de post.

Dormea profund un boschetar în colț
Și moțăiau coroanele de plumb
Și un vampir cu dinții de trei coți
Dansa prin cimitir cu pas scălâmb.

După Ion Barbu
Joc secund

Din ceas cu cuc oblâncul acestei calme cepe
Intrate în algebră prin sinus și prin ciur,
Tăind pe înecarea meduzelor sirepe,
În jocuri la ruletă, un joc secund, mai sur.

No, fii atent! Baletul răsfiră lumânarea
De cobze miresmate ce-n plus invers le pierzi
Și pupăza pufnește: pitit cum numai Marea
Tangentele le mână sub stelele ei verzi.

Fapt divers

La o școală-n Movilița
Bulă-ntreabă dăscălița 
Ce-i piropopircălița.
Biata a rămas tablou.
Bulă râdea ca un bou
Și-a întrebat-o din nou:
– Vreau să știu ce este aia,
Ca să-i spun și lui tataia… 
Profesoara, vrând s-o dreagă,
Îi răspunse: – Bulă dragă, 
Bunul tău e baci îmi pare, 
Are capre și mioare;
Când se duce să le pască,
Să-i dai asta să citească…
Și-i vârî la subsuoară
Foaia Oaia literară!

                   Marian Mocanu (fost Ştefan)



Petru BOTEZATU, 
Catedra de Filologie Română,

Universitatea „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Cahul, R. 
Moldova

Metafora. Precizări preliminare
Metafora (gr. metaphora – transport, transfer), 

considerată ca fiind „cea mai complexă şi cea mai 
profundă formă de existenţă a limbajului literar” [1; 
147], şi numită în vechile retorici „regina figurilor”, 
constituie un procedeu artistic, prin care, aşa cum se 
subînţelege din sensul etimologic al termenului, se 
realizează un transfer de sens de la cuvântul-imagine 
la cuvântul-obiect, de la sensul denotativ al unui 
cuvânt la cel conotativ. Această „strămutare” de 
semnificaţie poate fi realizată doar în baza unei 
comparaţii, din care însă, la nivelul expresiei, lipseşte 
elementul care compară (de exemplu: într-o 
comparaţie propriu-zisă vom spune: Limba noastră-i 
(ca, precum, la fel ca etc.) [un] foc ce arde, însă în 
binecunoscutul vers al lui Mateevici, tocmai din 
considerentul lipsei acestui element de compraţie (ca, 
precum, la fel ca etc.) avem de-a face cu o metaforă in 
praesentia sau, cum mai este aceasta numită, cu o 
definiţie metaforică: Limba noastră-i foc ce arde). 
Acest mecanism de constituire a metaforei a permis 
vehicularea unei definiţii mult mai simple, conform 
căreia metafora este o comparaţie subînţeleasă.

Considerată, mai mult decât un procedeu artistic, 
un dat ontologic, existenţa metaforei se identifică, în 
linii mari, cu cea a omului, care, în încercarea sa de a 
se explica pe sine însuşi, dar şi de a înţelege lumea 
care îl înconjoară, a gândit şi continuă – ce-i drept, la o 
altă scară - să gândească metaforizant. 

Primele teoretizări ale metaforei le găsim în 
gândirea filozofico-literară a antichităţii greco-
romane, mai exact,  în Poetica lui Aristotel, care 
defineşte metafora ca fiind transferul asupra unui 
obiect a numelui altui obiect în situaţii diferite, în 
fiecare dintre acestea  întrevăzându-se, de fapt, o 
apropiere a termenilor din relaţia metaforizantă, care 
şi face, de altfel, posibilă substituirea acestora. 
Definiţia pe care filozoful grec o dă noţiunii e 
următoarea: „Metafora e trecerea asupra unui obiect a 
numelui altui obiect, fie de la gen la speţă, fie de la 
speţă la speţă, fie după analogie”[2; 93]. Astfel, pentru 
fiecare tip de transfer de sens, Aristotel oferă fapte de 
limbă concrete. Trecerea de la gen la speţă e explicată 
prin exemplul „aici mi-a stat corabia”, fiindcă, explică 
filozoful, „a sta ancorat” este unul din felurile de „a 
sta”. Esenţa acestui procedeu este, vedem, înlocuirea 
particularului prin general. În exemplul „mii de 
isprăvi frumoase săvârşit-a Odiseu” cuvântul „mii” îl 
„înlocuieşte” în expresie pe lexemul „multe”. Acest 
tip de trecere este de la speţă la gen. Pentru trecerea de 
la speţă la speţă Aristotel oferă exemplele „sufletul 
luândui-l cu bronzul” şi „tăind cu bronzul 
neînduplecat”, unde pentru „a lua” este folosit „a tăia” 
şi pentru „a tăia” – a „lua”, ambele verbe având sensul 
de „a ridica”. 

Metafora bazată pe analogie presupune o relaţie 
dintre patru termeni în care „cel de al doilea se găseşte 
cu cel dintâi în acelaşi raport cu al patrulea faţă de cel 
de al treilea”. Redată grafic, această relaţia ar putea 
arăta astfel:

Cupa lui Dionysos

Scutul lui Ares
Această schemă simplă poate fi explicată astfel: 

cupa fiind pentru Dionysos ceea ce este scutul pentru 
pentru Ares, se pot construi expresiile „scutul lui 
Dionysos” (în care prin „scut” înţelegem „cupa”) şi 
„cupa lui Ares” (unde prin „cupă” avem în vedere 
„scutul”). Pentru o exemplificare mai convingătoare, 
şirul analogiilor de acest fel poate fi continuat prin 
sintagme de tipul „seara vieţii”, „toamna vieţii”, 
„dimineaţa vieţii” în care „seara”, „toamna” şi 
„dimineaţa” sunt echivalente cu bătrâneţea, respectiv 
cu tinereţea sau naşterea omului.

În aceeaşi ordine de idei, în lucrarea Metafora 
revelatorie în poezia lui Lucian Blaga, Claudia-
Carmen Botezat inserează următoarea schemă a lui S. 
Ullman, prin care acesta reprezintă schimbările de 
sens ale metaforei:

n n1  2 

s s 1 2   

Notând numele cu n şi sensul cu s, termenii n şi n1  2 

sunt numele corespunzătoare sensurilor s şi s .  1  2

Termenii diferiţi (n ,n ) prin sensurile lor (s ,s ) pot să 1  2 1  2

se potrivească unul cu celălalt aşa încât n prin 1 

potrivirea sa cu s  poate fi folosit în loc de n Acest 2 2. 

procedeu se poate observa în versurile:
Popi negri vestind sub pământuri soarele
cu fluiere greierii umblă
până-n pragul sicrielor
şi-acolo mor. 
(Lucian Blaga, Echinocţiu),
în care, datorită corespondenţei de sens dintre popi 

negri (n ) şi greieri (n ), are loc substituirea lui s cu s . 1 2 1   2

Adică,  sintagma popi negri este lipsită de sensul ei 
direct şi, prin analogie, i se atribuie sensul de greieri 
[3; 28]. O situaţie similară atestăm şi în versurile: 

Iar hanul, lung privindu-l, rosteşte cu durere:
O! Dan viteaz, ferice ca tine care piere,
Având o viaţă verde în timpul tinereţii
Şi albă ca zăpada în iarna bătrâneţii!... 
               (Vasile Alecsandri, Dan, căpitan de plai),
unde n este cuvântul iarna, care pe lângă sensul 1  

direct (s ) de anotimp primeşte şi o altă semnificaţie, 1

pe cea de cărunteţe proprie bătrâneţii (s ). Astfel, în loc 2

de cărunteţea bătrâneţii poetul a zis iarna bătrâneţii. 
Cicero consideră că metafora a apărut din cauza 

lipsei unor expresii proprii, denotative, pentru 
anumite noţiuni noi, ulterior acestea devenind 
ornamente retorice, artificii de limbaj. Cicero 
compară astfel metafora cu hainele care au apărut 
dintr-o strictă necesitate, dar au ajuns să fie, de multe 
ori, podoabe [4; 144]. 

În lucrarea Introducere în stilistică, Emilia Parpală 
listează unele reguli pe care poeticile clasice le-au 
impus metaforei:

- să fie justă, adică să exprime relaţii întemeiate pe 
natura lucrurilor;

- să nu fie fondate pe asemănari prea îndepărtate; 
altfel, par căutate, nefireşti, chiar penibile;

- să fie adaptate domeniului (poezie, proză, 
filozofie);

- să fie mai sugestivă decât termenul pe care îl 
înlocuieşte (Quintilian), să suplinească un loc vacant 
în vocabular;

- să fie folosită cu măsură; risipa de metafore duce 
la afectarea şi nonotonia stilului [4; 161].

Poezia modernă, însă, şi, mai ales, cea 
postmodernistă pune accentul, în construirea 
metaforelor, pe relaţii sintagmatice dintre elemente 
aparent disjuncte: „măduvă de lătrat” (Sufletul meu a 
umplut perne cu pietre / cu şisturi bituminoase – şi în 
oase / a curs cu măduvă  de lătrat – Florin Iaru, 
Cântec de trecut strada) sau „sânul cuptorului” 
(Brusc a înviat oraşul pierdut, damă de pîine / de la 
sânul turcesc al cuptorului – Florin Iaru, Palide, 
Imitaţii, Perfecte).

Metafora în viziunea lui Lucian Blaga
În studiul Geneza metaforii şi sensul culturii din 

Trilogia culturii, Lucian Blaga deosebeşte două tipuri 
de metafore:

1. Metafore plasticizante şi
2. Metafore revelatorii [5; 277].
Ambele tipuri de metafore sunt chemate să 

suplinească anumite deficienţe ontologice ale 
existenţei umane şi, anume, metaforele plasticizante 
corectează insuficienţa de exprimare a omului, iar cele 
revelatorii – pe cea de înţelegere a faptelor la care se 
referă, de revelare a „ceva ascuns”, de unde şi 
denumirea pe care filozoful a atribuit-o acestui tip de 
metafore.

Prin metafora plasticizantă, susţine Lucian Blaga, 
se realizează o apropiere între fapte sau un transfer de 
termeni cu scopul plasticizării unuia dintre ele. 
Motivarea acestui tip de metafore constă în diferenţa 
abisală dintre faptele concrete la care care se referă 
vorbitorul şi cuvintele – întotdeauna abstracte – care le 
denumesc pe acestea. Astfel, metafora plasticizantă va 
exprima intensitatea deplină a aspectului vizat al 
faptului concret comunicat pe care nu o poate exprima 
noţiunea abstractă sub aspectul ei denotativ. De 
exemplu, adjectivul „negri” din sintagma „ochii 
negri” este inferioară în ceea ce priveşte posibilitatea 
transmiterii intensităţii cromatice metaforei 
plasticizante „ochişorii lui – pana corbului” din balada 
populară Mioriţa, unde prin comparaţia dintre ochii 
ciobanului şi pana corbului se urmăreşte şi se reuşeşte 
corectarea deficienţei de exprimare directă despre 
care am menţionat anterior. 

Metaforele revelatorii vin însă să înlesnească 
înţelegerea unor lucruri ascunse, a anumitor mistere. 
Revelarea acestor taine este posibilă, consideră 
Lucian Blaga, prin îmbogăţirea unor fapte cu noi 
semnificaţii, prin anularea „înţelesului obişnuit al 
faptelor, substituindu-le o nouă viziune”. Exemplul pe 
care filozoful îl propune în acest caz este cel al 
alegoriei moarte-nuntă din Mioriţa, în care toate 
elementele naturii care participă la ceremonia nupţială 
capătă contextual semnificaţii noi. Putem spune astfel 
că în încercarea sa de a explica misterele care îl 
înconjoară şi care constituie spaţiul sacralităţii 
incomensurabile în interiorul căruia se plasează însăşi 
existenţa umană, omul revelează „vraja nepătrunsului 
ascuns” prin transferul semnificaţiilor faptelor 
contingente, din realitatea imediată, asupra celor 
transcedente, inaccesibile cunoaşterii empirice. 
Anume acest mod de cunoaştere, de pătrundere a 
„adâncimilor de întuneric” constituie dominanta 
creaţiei poetice blagiene.

Metafora cunoaşterii în opera lui Lucian Blaga
Lucian Blaga, poetul cu prea mult soare în sine, un 

soare-simbol al conştiinţei poetice „de zi” [6; 38], care 
nu-i permite să vadă imaginea reflectată pe bolta 
cerească a stelelor pe care le poartă în suflet: În bolta 
înstelată-mi scald privirea / Şi ştiu că şi eu port în 
suflet / Stele multe, multe, / Şi căi lactee, / Minunile 
întunericului, / Dar nu le văd, / Am prea mult soare-n 
mine / De aceea nu le văd (Mi-aştept amurgul),  
despre care George Călinescu scria că încearcă să 
depăşească spaţiul terestru, „să evoce un „peisaj 
transcendent” şi mai ales să depăşească momentul 
biografic, să intre în fondul ancestral” [7; 878], 
adoptă, chiar de la debutul în poezie din 1919, cu 
placheta Poemele luminii, cunoaşterea luciferică, prin 
care, spre deosebire de cea paradisiacă, nu se 
urmăreşte definirea şi inventarierea obiectelor şi, prin 
urmare, distrugerea misterului şi, o dată cu el, a 
emoţiei artistice, ci, sporirea acestuia prin atribuirea 
unor semnificaţii în plan estetico-emoţional care 
schimbă „tot ce-i neînţeles” în „neînţelesuri şi mai 
mari”. 

Textul care exprimă viziunea lui Lucian Blaga 
asupra creaţiei artistice este poemul Eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii care deschide volumul de 
debut al scriitorului şi din care am citat deja în 
prezentul articol. Pornind de la ideea că „pentru om, 
lumea dată, lucrurile nemijlocite, imediatul, nu e decât 
o semnalare a unui ce ascuns, a unui ce de dincolo” şi 
că „toate lucrurile sunt numai semne ale unor taine”, 
iar „destinul omului e de a-şi lămuri, de a descifra 
aceste taine, de a le revela” [8; 10], obervăm în poemul 
blagian o pledoarie pentru descoperirea misterelor 

(continuare în pag. 16)

METAFORA CUNOAŞTERII ÎN OPERA LUI 

LUCIAN BLAGA

De la Aristotel a rămas faimoasa definiţie: „Omul este animalul politic”. Mai îndreptăţită decât 
oricare din formule ni se pare aceasta a noastră, care nu e culeasă chiar la întâmplare de pe uliţele 
gândului: „omul este animalul metaforizant”.

Lucian BLAGA(urmare din pag.15)



METAFORA CUNOAŞTERII ÎN OPERA LUI 

LUCIAN BLAGA

De la Aristotel a rămas faimoasa definiţie: „Omul este animalul politic”. Mai îndreptăţită decât 
oricare din formule ni se pare aceasta a noastră, care nu e culeasă chiar la întâmplare de pe uliţele 
gândului: „omul este animalul metaforizant”.

Lucian BLAGA

lumii prin „mijloace care ţin de planul sensibilităţii 
sau al concretului intuitiv”, întrucât în concepţia lui 
Blaga opera artistică este „un dozaj de mister şi de 
revelare sensibilă” [8; 11].

Poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
este construit pe baza a două opoziţii majore: cea 
dintre întuneric, prin care înţelegem misterul, şi 
lumina, care înseamnă cunoaşterea. Cea de a doua 
opoziţie se stabileşte în interiorul câmpului semantic 
al cunoaşterii şi este redată de sintagmele „lumina 
mea” şi „lumina altora”, care sugerează metaforic cele 
două tipuri de cunoaştere pe care Lucian Blaga le 
teoretizează ulterior în Trilogia cunoaşterii – „lumina 
mea” reprezintă cunoaşterea luciferică, iar „lumina 
altora” – pe cea paradisiacă.

Faptul că lumea este văzută de către Blaga ca fiind 
construită dintr-o infinitate de mistere este sugerat de 
chiar metafora-nucleu din titlul poemului corola de 
minuni a lumii, iar tainele pot fi întâlnite în oricare 
dintre realităţile imediate, capabile să-i suscite omului 
ceea ce în Dicţionarul de filozofie „Larousse” este 
considerat a fi „mai mult decât respectul şi admiraţia, 
o fervoare particulară” [1; 37]: flori, ochi, buze sau 
morminte: 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.     
Verbele din această secvenţă a poemului (nu 

strivesc, nu ucid) intră într-o relaţie opozitivă cu cel 
din versurile următoare (sugrumă): 

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
reliefând, astfel, două posibilităţi – diferite ca 

metodă şi, esenţial, ca finalitate – de cunoaştere. Dacă 
lumina cunoaşterii raţionale, a minţii (lumina altora), 
distruge misterele, atunci cunoaşterea care are la bază 
iubirea (depăşind sensul strict al unui raport afectiv) – 
„primum movens al lirismului blagian” [9; 5] – 
(lumina mea) sporeşte „a lumii taină”:  

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină -
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.
Cunoaşterea luciferică se realizează în opera 

poetică a lui Lucian Blaga prin metaforele revelatorii 
care, aşa cum am arătat mai sus, sporesc semnificaţiile 
faptelor la care se referă. Vom încerca să comentăm 
unele dintre ele. Însuşi autorul listează câteva 
exemple din creaţia sa, în vederea explicării acestui tip 
de metafore. Astfel, misterul somnului este înţeles 
printr-o viziune (În somn sângele meu ca un val / se 
trage din mine / înapoi în părinţi); ninsoarea este 
„cenuşa îngerilor arşi în ceruri” (Cenuşa îngerilor arşi 
în ceruri / ne cade fulguind pe umeri, şi pe case); iar 
soarele din peisajul unui asfinţit marin este „lacrima 
Domnului” (Soarele, lacrima Domnului / cade în 

mările somnului). Misterul vieţii este, la Blaga, 
apropiat de cel al morţii, în sensul că naşterea nu este 
decât o ieşire din moarte în lumină (Mamă – tu ai fost 
odat' mormântul meu, – / De ce îmi e aşa de teamă, 
mamă, / să părăsesc iar lumina?). Acest ultim 
exemplu ar putea avea ca şi corespondent intertextual 
versurile eminesciene Căci toţi se nasc spre a muri / Şi 
mor spre a se naşte. 

Tot în acest plan semantic aflăm în poezia lui Blaga 
o alegorie moarte-lună, în care luna, închipuită ca o 
fiinţă cu mâini reci i se joacă eului liric în păr cu degete 
de gheaţă:

Întocmai ca şi cum mâini reci
mi s-ar juca în păr cu degete de gheaţă.
E moartea-atunci la căpătâiul meu?
Şi în lumina lunii
îmi numără ea oare firele cărunte?
                             (Fiorul)  
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Câmpiile verticale prin lume. Sau lumea prin câmpiile verticale
Slobozia, 15 martie 2013, Muzeul Judeţean Ialomiţa

Valeriu Stoica. Scriitor, artist plastic, pictor de biserici 
(nu neapărat în această ordine). Om. Om de cultură. Cum 
altfel poate fi numit artistul care nu îşi este suficient sieşi şi 
artei sale, mentorul care adună în jurul său discipoli pe care 
îi prezintă lumii, dar şi artişti din alte domenii, cum ar fi cel 
muzical şi literar. Valeriu Stoica a avut strălucita idee de a-şi 
plimba câmpiile verticale (expoziţia de pictură laică şi 
religioasă) prin toată lumea, dar mai întâi prin ţară, 
începând chiar din inima câmpiei. A venit de la Bucureşti, 
cu toate câmpiile-n spate şi împreună cu două pictoriţe mai 
tinere: Manuela Petre şi Tania Moroianu („achiziţie” 
recentă) şi cu tablourile altor două: Melania Florescu şi 
Ana-Maria Vasilescu. Totodată, i-au fost aproape: 
interpreta Ioana Marin şi câţiva poeţi şi istorici de la Helis. 

Florin Vlad. Un nume care, pentru slobozeni, nu mai 
are nevoie de prezentare. Doctor în istorie şi Directorul 
Muzeului Judeţean Ialomiţa. Care a fost deschis propunerii 
domnului Valeriu Stoica şi a găzduit şi moderat 
manifestarea artistică de vineri, 15 martie 2013, într-una 
din sălile muzeului. Voi menţiona ceea ce i-am transmis şi 
direct, anume că mi-ar fi plăcut ca publicul să fie mai 
numeros. E adevărat că arta se adresează în primul rând 
elitei, dar cu siguranţă în sală nu s-a aflat toată elita (sau 
marea ei parte) slobozeană. Nici pe departe. Aşadar, la acest 
capitol mai e de lucrat. Şi o putem face cu toţii. La capitolul 
istorici, remarcăm şi aplaudăm prezenţa altor doi: Vitalie 
Buzu şi Marian Ştefan. 

Ioana Marin. Am auzit-o cântând pentru prima dată la 
Casa Tudorii (Oraşul de Floci) în octombrie 2012. Şi nu mi-
a venit să cred că o voce atât de frumoasă a fost ţinută 
ascunsă ochilor şi urechilor, într-un cvasi-anonimat 
revoltător. Mai mult, doamna Marin este nu doar un 
interpret talentat, ci şi un folclorist cu înaltă ţinută artistică, 
având mare grijă la repertoriul ales şi la modul de „zicere” 
al acestuia. Este ialomiţeancă, din Moviliţa, de lângă 
Fierbinţi. Dar nu acesta este motivul pentru care nu e 
difuzată pe canalele media din ţară, ci faptul trist şi 
revoltător că, pentru apariţiile televizate, artiştilor li se 
solicită bani (acelaşi lucru mi-l spunea odată şi Nicolae 
Rotaru). În ce ţară trăim? Aşa se explică de ce s-au umplut 

televiziunile de scursuri. Azi sunt optimistă. Se va termina 
cândva şi cu dictatura banului în artă. Datorită celor cărora 
încă le mai pasă. Doar că procesul va fi mai de lungă durată. 
Azi sunt mai mult decât optimistă: sper să mai apucăm şi 
noi vremurile acelea. 

Helis. Un nume ca o marcă. Şi alte nume care, sub 
umbrela „Helis”, au răspuns invitaţiei iniţiatorului 
proiectului şi au recitat câte o poezie de dragoste: Costel 
Bunoaica, Florin Ciocea, Florentina Loredana Dalian, 
Gheorghe Dobre, Dan Elias, Marian Ştefan, Nicolae 
Teoharie. Întrucât nu a putut fi prezent (fizic) la eveniment, 
a ţinut să ne fie alături, prin intermediul unei înregistrări, şi 
poetul Ilie Comăniţa. 

Personalităţi locale. La eveniment, în afară de 
Directorul Florin Vlad, a ţinut un elevat discurs distinsa 
doamnă Elena Pacală. În sală s-au aflat şi Directoarele a 
două instituţii culturale importante din Slobozia: Doina 
Roşca şi Mihaela Racoviţeanu (Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea”, respectiv Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu”). La agapa de după, artiştii au fost onoraţi, 
pentru scurtă vreme,  de prezenţa domnului Vasile Silvian 
Ciupercă – Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Media. Antena 1 Slobozia. Din păcate, n-am urmărit 
emisiunile, să aflu dacă/ ce s-a transmis măcar pe această 
cale. (Am aflat ulterior că evenimentul a fost difuzat 
integral, în duminica imediat următoare. Mulţumim!)

Va urma… Florin Vlad ne-a propus deja itinerariul 
viitor: Feteşti, Urziceni, Tăndărei. Valeriu Stoica visează să 
ne plimbe prin lume, împreună cu cele câmpii. Noi ne 
străduim să-i întreţinem visul. Acesta chiar nu costă bani. 
Când se va plăti şi taxă pe visat, atunci chiar că încep şi eu să 
devin pesimistă. Până una, alta, îl aşteptăm pe domnul 
Valeriu Stoica în preajma Sărbătorilor Pascale, cu expoziţia 
de icoane, ocazie cu care a lansat poeţilor invitaţia (şi ea 
acceptată) de a fi prezenţi cu poezie religioasă. 

Până atunci, să ne bucurăm că mai există pictori, poeţi, 
muzicieni, oameni de cultură, oameni politici care nu fug de 
cultură ca ăla de tămâie, şi care, toţi împreună şi fiecare în 
parte, conferă acestui popor şansa la supravieţuire. 

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 18 martie  2013



Participarea conservatorilor ialomițeni la 
primele alegeri desfășurate în baza votului 

universal (1919-1922)
Chiar dacă în județ au luat ființă și organizații ale Ligii 
Poporului și ale Partidului Ţărănesc, acestea au urmat 
sfaturile de la centru și s-au abținut de la primele alegeri 
interbelice în semn de protest față de măsurile adoptate de 
guvernanți. În aceste condiții, s-au repetat alegerile de 
dinainte de război în care se înfruntau doar liberalii, 
conservatorii și conservatorii democrați, dar în alt context.

Abținerea noilor partide de la alegerile din noiembrie 
1919 a oferit posibilitatea lui Alexandru Marghiloman să 
spere că va obține un număr suficient de voturi încât să se 

4mențină în viața politică a țării . Astfel, candidații 
Partidului Conservator Progresist ialomițeni au fost: Vasile 
V. Maltezeanu; Dan Iordănescu – comerciant din Slobozia/ 
învățător Maltezi; Marin D. Dihor – țăran, președintele 
Obștii Dudești; Gherasim Livadă – arendaș din Țăndărei; 
Matei Marinescu – proprietar din Slobozia; Miltiade 
Teodoru – proprietar Urziceni; Ionel Niculescu Sighireanu 
– proprietar, fost deputat și Ilie Miulescu – proprietar, fost 
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deputat . Interesantă este prezența pe lista conservatorilor 
progresiști-moșieri a unui țăran! Acceptarea candidaturii 
unui țăran pe lista moșierilor se poate să fi fost o strategie 
electorală pentru atragerea țăranilor de partea 
conservatorilor marghilomaniști, pentru a le demonstra că 
ei susțin problema țărănească. Citind candidaturile, la 
statutul lui Dan Iordănescu observăm două ocupații 
diferite. Comerciant din Slobozia este prezentat în 
candidaturile apărute în Monitorul Oficial, iar în ziarul 
național al partidului, Steagul, este prezentat ca fiind 
învățător în comuna Maltezi. Este posibil ca acesta să fie o 
strategie electorală bazată pe faptul că respectivul candidat 
chiar era la bază dascăl, dar între timp s-a reorientat 
profesional, pentru că în vremea următoare îl găsim 
menționat ca fiind un comerciant în orașul Slobozia, 
posedând salon unde s-au desfășurau multe întruniri ale 
partidelor politice din județ.

Candidații Partidului Conservator Progresist pentru 
desemnarea senatorilor județului în Parlamentul țării au 
fost: Dumitru N. Seceleanu, Constantin Georgescu–Kiroiu 
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și preotul Alexe A. Butu.

Informații despre întruniri electorale sau alte 
manifestații ale conservatorilor progresiști în județ nu am 
descoperit în urma cercetărilor întreprinse. Singurele 
mențiuni ale campaniei electorale sunt prezentarea 
candidaților în oficiosul Steagul și câteva aspecte ale 
activității candidaților. Locomotiva progresiștilor în 
alegeri sau singurul cotat cu șanse reale în fața electoratului 
ialomițean era considerat Vasile V. Maltezeanu, care 
candida în capul listei pentru Adunarea Deputaților. 
Liderul listei era prezentat ca fiind „binecunoscut în tot 

7județul pentru numeroasele sale opere de caritate” . 
Referitor la problema cea mai delicată, reforma agrară, 
alegătorilor li se prezenta modul cum Maltezeanu a tranșat 
fără apel toate chestiile de expropriere! Oare un mare 
proprietar care își vede confiscată averea pentru a fi 
împărțită țăranilor, este de partea lor? Cum cele prezentate 
mai sus candidatul nu le putea realiza de unul singur, „în 
această operă de apărare a sătenilor”, el a fost ajutat de alți 
candidați, enumerați în persoana lui Constantin Georgescu 
Kiroi, Ionel Niculescu Sighireanu și de ceilalți 
conservatori care cereau voturile ialomițenilor.

La fel ca și liberalii, candidații lui Marghiloman din 
județ făceau apel la cei cu influență electorală în mediul 
rural – preoții și învățătorii -, dar și la săteni, țăranii asupriți 
până nu de mult, cărora acum le cerșeau voturile. 
Candidatul Dan Iordănescu se adresa „iubiților învățători, 
preoți și săteni” cu următorul slogan electoral: „citind 
menționata listă veți observa că toate clasele sociale sunt 
reprezentate; în ceea ce privește pe țărani, preoți și 
învățători, reprezentanții lor sunt aceia care ca și 
dumneavoastră duc aceeași viață și sunt inspirați de 

8sentimente” . În continuarea apelului către alegători, 
candidatul conservator progresist îndemna: „conduși de 
spiritul cel mai de pe urmă al românului, să vă prezentați la 
vot, spre a vi-l exprima”. Acest îndemn venea ca replică la 
îndemnul țărăniștilor și averescanilor către alegători de a 
nu se prezenta la vot, iar dacă se prezentau erau sfătuiți să 
anuleze voturile lor.

Partidul Democrat a decis să nu depună listă de 
candidaturi la aceste alegeri în solidar cu Liga Poporului, 
dar în Ialomița s-a produs o nesupunere „fericită” pentru 
candidat. Democrații Gheorghe Christodorescu și Stelian 
Bogdănescu au depus o listă independentă. Înaintea 
alegerilor, probabil la presiunea conducerii partidului, 

Christodorescu a încercat să își retragă candidatura, lucru 
ce nu s-a mai putut, deoarece scrisoarea trimisă de el din 
Urziceni către Biroul Electoral Județean a ajuns prea 

9 târziu.  
Pe perioada desfășurării campaniei oficiale, democrații 

ialomițeni, chiar dacă nu au participat la alegeri, s-au 
ocupat de compromiterea liberalilor în gazeta locală 
Deșteptarea Ialomiței, prezentând diferite informații 
negative din viața și activitatea politică a candidaților 
liberali la alegerile parlamentare din noiembrie 1919.

În urma campaniei desfășurate și a prezenței la vot a 
noilor alegători, rezultatul din Ialomița pe cât a fost de 
previzibil, atât a fost de neașteptat. Din cele 8 locuri de 
deputați cât reveneau județului, 6 au fost câștigate de 
liberali, conservatorii progresiști obținând un loc, iar 

10„independentul democrat” Christodorescu un mandat . 
Trimisul Partidului Conservator Progresist în Parlament a 
fost Ilie Miulescu, care a fost unul din cei 13 reprezentanți 
ai formațiunii aleși la nivelul întregii țări.

Rezultatele conservatorilor ialomițeni la primele 
alegeri parlamentare din România desfășurate în baza 
votului universal pot fi explicate și prin faptul că abținerea 
Partidului Țărănesc și a Ligii Poporului a determinat o 
parte a populație antiliberală să acorde voturile celorlalți 
candidați, chiar dacă aceștia nu le reprezentau interesele. 
Numărul însemnat de voturi obținute de  candidații 
conservatori se poate să fi fost pentru persoana care a 
obținut mandatul și nu pentru partid în sine.

Primul Parlament rezultat în urma exercitării votului 
universal a avut o existență efemeră. În martie 1920 în 
fruntea guvernului a fost numit Generalul Alexandru 
Averescu, care a organizat noi alegeri pentru desemnarea 
reprezentaților în forul legislativ al țării la sfârșitul lunii 
mai a aceluiași an. În timpul campaniei electorale, 
Alexandru Averescu a încheiat mai multe alianțe electorale 
între care și cu Partidul Democrat condus de Take Ionescu.

La nivelul județului Ialomița activitatea formațiunilor 
politice s-a dinamizat în rândul partidelor nou constituite, 
aceste consolidându-și organizațiile în teritoriu. Acest fapt 
le-a permis să se înscrie în campania electorală din luna 
mai 1920. Legea electorală a cunoscut unele modificări, 
între care amintim scăderea numărului reprezentanților de 
ales pentru județul Ialomița în Parlament de la 8 cât au fost 
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în anul 1919, la 5 în 1920 . Pentru aceste locuri au fost 
depuse 10 liste la Adunarea Deputaților, iar pentru cele 2 
locuri de la Senat au fost depuse 8 liste de candidați.

Și la aceste alegeri conservatorii ialomițeni au depus 
liste de candidați pentru ambele camere ale Parlamentului, 
în speranța că vor obține rezultatul din alegerile 
precedente.

Organizația conservatorilor democrați din Ialomița a 
depus o listă ce avea în frunte pe Mihail Gr. Cantacuzino, 
urmat de „independentul” din 1919, Gheorghe 
Christodorescu, Pascal Toncescu, Nicolae Țopescu și 

12Vasile Rădulescu , iar pentru Senat au candidat Alexandru 
13Bădulescu și Vasile N. Stanciu . Campania electorală a 

fost asemănătoare cu cea a liberalilor. În preziua alegerilor, 
Alexandru Bădulescu, candidat pentru un loc de senator, 
sfătuiește electoratul ialomițean cum să aleagă 
reprezentanții din cele 10 liste de candidaturi participante 
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la scrutin . Îndemnul fruntașului conservator democrat 
către votanți era să se decidă între lista democrată și cea 
averescană, pentru că „amândouă tind către același țel”.

Pe prima pagină a oficiosului local, la rubrica unde 
prezentau lista candidaților proprii, candidații democrați 
încearcă să-și atragă electoratul profitând de popularitatea 
Generalului Averescu, „alături de care vor lupta în 

15Cameră pentru pământul ce li se cuvine” . Ultima 
tentativă de sporire a capitalului electoral local, din tabăra 
averescană, este prin prezentarea candidaturii Generalului 
Averescu, la Severin și în Basarabia, nu pe listele de la 

16Ialomița  așa cum prezentau alegătorilor, membri 
Partidului Poporului din județ. Conservatorii lui 
Cantacuzino încercau să deruteze alegătorii, îndemnându-i 
să voteze numai oamenii pe care îi cunosc și care se găsesc 
pe lista cu semnul o stea plină într-un cerc. Semnul 
electoral al Partidului Poporului era o stea plină, 
asemănător cu cel al conservatorilor democrați, fapt ce 
putea crea confuzie în mintea votanților, fără prea multă 
carte. Ideea de stea, în gândirea alegătorilor, se asocia cu 
partidul și personalitatea Generalului Averescu, asemănare 
de care sperau să profite democrații ialomițeni. Toate 
încercările au fost în zadar, votanții nu puteau uita prea ușor 

că pe lista conservatorilor se aflau foștii lor „stăpâni” și 
voturile obținute au fost pe măsură.

Activitatea electorală a candidaților conservatori 
progresiști din județ, la alegerile parlamentare din luna mai 
1920, ne este foarte puțin cunoscută. Gazetele liberală și  
democrată s-au limitat doar să-i amintească, fără a da 
detalii concrete despre activitatea candidaților, modul lor 
de organizare la nivelul județului sau comitetele de 
conducere. S-au înscris în cursa electorală pentru Adunarea 

17Deputaților următorii candidați : Constantin Arion, 
Dumitru N. Seceleanu, Ilie Miulescu, Vasile Nedelescu, 
Vasile V. Maltezeanu. Față de scrutinul din 1919 au apărut 
candidați noi, dar cu vechime în partid și ne referim aici la 
Constantin Arion, Dumitru N. Seceleanu și Vasile 
Nedelescu. Dacă primii doi au mai reprezentat partidul în 
Parlament din partea județului, despre ultimul candidat nu 
avem cunoștință ce rol sau funcția avea în organizație.

Candidații pentru Senat au fost Constantin Georgescu 
Kiroiu și preotul Gheorghe Popescu Sachelarie.

Numărarea voturilor a confirmat situația dezastruoasă 
în care se aflau partidele conservatoare după adoptarea 
votului universal, prin care țăranii i-au sancționat drastic. 
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Într-un studiu contemporan evenimentelor , care prezintă 
rezultatele din alegerile parlamentare, singurul rezultat 
care este prezentat este cel al democraților lui Cantacuzino, 
care au obținut 636 de voturi în județ, ceea ce însemna 
1,76% din voturile exprimate de alegătorii ialomițeni. Cu 
siguranță voturile obținute de conservatorii progresiști au 
fost mult mai puține din moment ce nu au făcut obiectul 
studiului amintit mai sus. 

La începutul anului 1922, prin manevre de culise, Ion 
I.C. Brătianu a reușit înlăturarea guvernului condus de 
Generalul Averescu. Suveranul l-a însărcinat cu formarea 
următorului guvern liberal, care a și organizat noile alegeri 
parlamentare din martie 1922.

În Ialomița toate pârghiile se aflau în mâna liberalilor și 
aveau drumul liber spre un succes deplin în alegeri. Acest 
scrutin a fost ultimul care s-a desfășurat după legea 
electorală adoptată în anul 1918, dar și ultimul la care au 
mai depus listă partidele conservatoare ca entități politice 
separate.

Pentru aceste alegeri conservatorii ialomițeni au 
încercat o ultimă metodă de resuscitare prin cooptarea unor 
personalități din județ pentru a candida pe listele partidului. 
Cele mai însemnate modificări, privind candidaturile 
noilor membri, sunt la Partidul Conservator Progresist, 
care probabil mai spera în revenirea în Parlament, prin 
cooptarea pe listele electorale pentru Adunarea Deputaților 
a lui Dimitrie M. Ranetescu, fostul Președinte al 
Tribunalului Ialomița și a ofițerilor în rezervă lt. col. Aurel 
Solacolu și căpit. Alexandru Șerbănescu, alături de care au 
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mai candidat Dimitrie N. Seceleanu și Aurel Pană .

Conservatorii democrați au depus lista în frunte cu șeful 
organizației locale, Mihail Gr. Cantacuzino, urmat de 
vechii membri Vasile N. Stanciu, Alexandru Nițescu și 
Nicolae Țopescu, cărora li s-a alăturat candidatul 
independent de la alegerile din mai 1920, Mihail I. 
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Mușetescu din Țăndărei .

Ca element de noutate, în aceste alegeri partidele 
conservatoare și-au schimbat semnele electorale. Dacă la 
alegerile din mai 1920 conservatorii democrați au avut ca 
semn distinctiv o stea plină în cerc, probabil pentru a crea 
confuzie în rândul alegătorilor averescani, care aveau un 
semn asemănător, la alegerile din martie 1922 ei au ales ca 
semn electoral o seceră albă pe un steag negru. 
Conservatorii progresiști s-au prezentat în campania 
electorală cu semnul coasa, care fusese folosit în 
precedentele alegeri de candidatul independent Mihail I. 
Mușetescu, aflat acum pe lista conservatorilor democrați. 
Ambele semne adoptate de conservatori se adresau 
alegătorilor țărani, ele simbolizând ocupații tradiționale în 
satul românesc, seceratul și cositul.

Pentru desemnarea senatori lor  din partea 
conservatorilor progresiști au candidat „noii membri ai 
grupării”, Dimitrie M. Ranetescu și lt. col. Aurel Solacolu, 
iar la conservatorii lui Cantacuzino s-au aflat pe listă 
învățătorii Vasile N. Stanciu și Nicolae Țopescu, doi dintre 
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fruntașii organizației locale .

În cadrul acestor alegeri observăm pentru prima dată 
candidaturi pe ambele liste ale Partidului Conservator 
Progresist și Partidului Conservator Democrat. Aceștia au 
propus pe ambele liste candidați noi (Ranetescu și 
Solacolu) sau cu influență puternică la electoratul din 
mediul rural (Stanciu și Țopescu), probabil în ideea 
atragerii cât mai multor voturi ale țăranilor.

Activitatea competitorilor electorali conservatori nu ne 
este prezentată în sursele bibliografice și arhivistice 
studiate, fapt ce ne determină să concluzionăm că nu aveau 
așa mare importanță pentru electoratului ialomițean și nici 
pentru liberali, atâta timp cât autoritățile locale implicate în 
campanie nu consemnează nimic despre activitatea 
acestora.

(urmare din pag. 1)

(continuare în pag.19)



- Nimeni nu ştie ce se întâmplă după aceea! am zis eu.
- Adică după ce mori, nu?
- Da, domnule!
- Dar dumneata te-ai întrebat vreodată dacă o să 

mori?
- Nu m-am întrebat, dar m-am gândit. De multe ori m-

am gândit, nu este normal? Aş  vrea  să  mor  în  somn!  
Să mă culc şi să nu mă mai trezesc! Şi nici să nu-mi dau 
seama. N-aş vrea să le fiu o povară celor din jur. Şi mai 
mă gândesc şi la altele, de exemplu dacă am trăit într-o 
viaţă anterioară sau mai multe, cu atât mai rău, dacă au 
fost mai multe, că tot n-am învăţat nimic. Atunci nu 
înţeleg de ce m-am încăpăţânat să mai trăiesc odată. Sau 
n-a depins numai de mine? Şi dacă n-a depins de mine, 
atunci ce sunt eu? Sunt cumva o jucărie mare şi am să 
exist în continuare până când se va desfăşura tot arcul, ca 
să mă exprim aşa? Şi dacă acel cineva, programatorul, nu 
l-a întors cum trebuie sau nu l-a întors suficient? Şi arcul, 
dacă s-a înţepenit? 

- Şi eu aş vrea la fel, dar nu ştiu dacă am să reuşesc, că 
eu am fost dat dracului la viaţa mea. Eu nu prea am ştiut 
şi nici nu prea am ţinut cont de învăţătura lui Dumnezeu. 
Am cam exagerat. Dar nici  n-aş vrea să mă chinui.

- De câte ori moare câte unul, mă gândesc la aşa ceva. 
Mai ales când aud cât s-au chinuit unii.

- Dar nu ţi-ai făcut un obicei…
- Nu, domnule, mie nu mi-e frică! Am mai făcut 

această afirmaţie de atâtea ori. Chestiunea asta se 
întâmplă de atâtea mii de ani, de când lumea a început să 
fie conştientă. De ce nu mi s-ar întâmpla şi mie? Şi nouă? 
Prieteni, rude…

Şi n-am mai continuat. Am socotit că nu avea nici un 
rost.

- Când eram tânăr, m-am trezit eu vorbind mai apoi, şi 
mi se părea că vacanţele nu se mai sfârşesc, poate şi 
unde, prin sat, dintre colegii mei mai rămăseseră foarte 
puţini, aveam impresia că lunca, viile, râul, casele 
bătrâneşti ascunse şi ele sub salcâmii topiţi de secetă sau 
ţăranul care urcă la câmp pe jos, pe lângă măgăruşul lui, 
gândindu-se să-l  scutească pe acesta de o greutate în 
plus, aveam impresia că aceasta este veşnicia.

M-am gândit atunci că totul se va schimba şi că eu nu 
eram decât martorul unei felii de veşnicie. Că tot ce 
există în jurul meu nu putea să stea pe loc, că totul este 
într-o continuă mişcare, acum observ că lunca a rămas, 
gârla a rămas şi ea, chiar şi iarba care se veştejeşte de 
atâta arşiţă, dar care învie după prima ploaie, însă casele, 
multe dintre ele s-au prăbuşit din cauza vremii, dar nu 
numai a vremii, cât şi a bărbaţilor care nu mai sunt ca să 
le întreţină, să le repare, să le sprijine, satul în sine nu mai 
are mult şi va dispărea şi el…

- Nu va dispărea, a zis Lache Perianu, va mai rămâne 
o fermă şi un fermier care va avea grijă şi de pământurile 
noastre. Nu o să mai vezi cai, boi sau măgari. Decât pe la 
grădina zoologică. De fapt, boii au şi dispărut. Eu unul n-
am mai văzut boi. Poate că au mai rămas prin alte părţi şi 
nu ştiu eu. Totul se rezolvă acuma cu tractorul. Tot felul 
de dăunători se omoară cu otrăvuri aruncate din 
elicopter. Grâul se recoltează cu combine străine… Nu 
se mai chinuie ţăranii cum ne chinuiam noi odată să-l taie 
cu secera, să-l facă snopi, să-i ducă la batoză şi acolo să ia 
iar snopii la mână…

- Aţi devenit de prisos! am râs eu dar nea Lache 
Perianu n-a gustat gluma, sau poate nici n-a auzit-o.

- …nu ştiu dacă ai văzut, dar au adus tractoare 
puternice de afară. Ară cu pluguri de două-şpe brazde. 
Ăla ară un pogon la un dus. Cum să te mai compari tu cu 
ăla? Nici ăla a lui Alexe care nu s-a înscris niciodată la 
colectiv, nici ăla nu mai rezistă acum. Aşa că eşti nevoit, 
nu obligat, să dai în arendă şi îl dai de bună voie, că altfel 
nu se mai poate, iar arendaşul îţi dă toamna câteva sticle 
de ulei şi nişte saci cu grâu. Dacă nu vrei grâul, îţi dă 
bani. Cum îţi convine.

- Trebuie  să  înţeleg  că dumitale nu  prea  îţi  
convine situaţia sau mă înşel eu? l-am întrebat sesizând 
în cuvintele lui o nostalgie după vremurile trecute.

- Cum ai vrea tu să îmi convină? a izbucnit el.Nu e la 
fel ca şi când l-ai munci tu. Dacă l-am munci noi, viaţa 
noastră ar avea un rost. Noi pentru asta ne-am  născut, nu 
ca să stăm la poartă şi să aşteptăm arenda. Când îl 
munceşte altul, e ca şi când ţi-ar da cineva de pomană. La 
unii le convine, dar eu nu pot să mă obişnuiesc cu aşa 
ceva! Cum adică să-mi dea mie ăla cât vrea el şi eu, în 
timpul ăsta, să stau pe bancă, la poartă, parcă aş fi un om 
bolnav!

- Într-adevăr, viaţa are un rost dacă o trăieşti pentru 
ceva! am zis eu. Sau pentru cineva.

(urmare din numărul trecut)

- Ca tine! Tu trăieşti ca să-ţi scrii cărţile.
- Este mult adevăr în ceea ce spui dumneata. Dar a 

scrie o carte a devenit, în ultima vreme, un act de curaj. 
Iar cei care mai scriu acum se vor împuţina până când 
meseria aceasta, ca să ma exprim astfel, va dispărea şi ea.  
Aşa cum s-a mai întâmplat în istorie şi cu altele…

- De ce, Alexandre?
- Cineva care te cunoaşte, mai bine zis cineva care nu 

te cunoaşte, care nu este în probleme, te-ar putea acuza, 
mai direct sau mai voalat. Adică acum,  în zilele acestea, 
când nu mai sunt bariere de nici un fel, când totul este 
posibil, când toată lumea îşi caută un rost, când face 
eforturi să-şi încropească o afacere şi s-o dezvolte, eu îmi 
pierd timpul scriind cărţi? Îţi râde în nas. Cărţi pe care le 
tipăresc în regie proprie, într-un tiraj redus, de numai 
câteva sute de exemplare. Nu câştig nimic de pe urma lor. 
Le împart pe la prieteni şi pe la reviste. Uneori nici nu-mi 
ajung.

- Dar sunt atâtea edituri, că mă mai uit şi eu pe la 
televizor şi mai aud ce discută ăia. Şi mă gândesc la tine, 
că dacă n-ai fi tu nu m-aş uita eu la asemenea emisiuni. 
Dar atunci mă simt mândru!

- Este adevărat că sunt multe edituri, dar foarte puţine 
primesc bani de la stat. Iar banii când vin, vin odată cu 
comenzile. Îţi dau banii ăştia, zice funcţionarul de la 
minister, dar mi-l publici şi pe tovarăşul cutare şi pe 
domnişoara cutare…oameni cu pile…nici nu se pune 
problema valorii manuscrisului. Relaţia contează, că nu 
dau banii de la ei. Nu-i interesează pe ei  dacă  se  vinde 
apoi cartea aia sau nu. Şi nici nu-i trage nimeni la 
răspundere. Şi atunci poţi să refuzi un funcţionar care 
face parte dintr-o comisie?

- Şi p'ăştia chiar nu-i verifică nimeni?
- Mă faci să râd, nea Lache! Păi ăia nu sunt şi ei 

oameni? N-au şi ei interese la rândul lor?
- Şi atunci de ce mai scrii, Alexandre?
- Pentru că altfel nu pot! Nu mai pot să renunţ. Este ca 

un drog. Dacă te-ai născut cu talentul acesta, nu poţi să 
renunţi! Când termini un roman sau o povestire trăieşti o 
mare satisfacţie! Ca şi când ai fi umblat ani de zile după o 
femeie şi, în sfârşit, ai reuşit s-o ai! Acum mă înţelegi, 
nea Lache?

Şi Lache Perianu căzu pe gânduri. Ori nu înţelegea el 
ce satisfacţie poţi să ai mâzgălind nişte hârtii în loc să-ţi 
petreci seara la o cărciumă sau să-ţi cheltui banii cu o 
femeie, ori nu voia  să  recunoască, ori îi provocam  nişte  
amintiri. Şi m-am gândit atunci la Nuşa a lui Păsărică, 
marea lui dragoste din tinereţe, dar mi-era jenă să-i cer 
amănunte, deşi aş fi vrut să  aflu ce se mai întâmplase cu 
Nuşa.

- Alexandre, eu nu sunt la curent cu problemele astea. 
Eu n-am făcut atâtea şcoli ca voi. Eu am fost un ţăran de 
când mă ştiu şi ţăran am să rămân. Noi de mici am fost 
învăţati să muncim pământul şi la treaba asta  ne 
pricepem foarte bine. Sau, mai bine zis, ne pricepeam 
foarte bine până când au venit ăştia şi ne-au luat 
pogoanele şi ne-au băgat la grămadă în colectiv. Şi proşti 
şi deştepţi şi săraci şi bogaţi! Şi ne-au dat peste cap, şi ne-
au schimbat toate rosturile! Erau alte vremuri atunci, 
nimeni nu se gândea la schimbările astea. Acum nici 
Dumnezeu nu mai ţine cu noi. Nici măcar nu se mai 
gândeşte la noi. Parcă l-au cumpărat ăştia şi pe 
Dumnezeu.

Şi Lache Perianu tăcu, uitându-se undeva, în trecut. 
Pe faţa lui încă netedă, fără riduri, nu se putea citi nimic. 
Numai mustaţa îi zvâcnea scurt, din când în când, ca unui 
om căruia i se furase viaţa.

- Titi Găbăraie era s-o mierlească după ce au 
desfiinţat ăştia colectivul, zise Lache Perianu fără nici o 
legatură, mi s-a părut mie deşi, în capul lui poate că toate 
se legau una de alta. El nu avea altă pretenţie decât să-i 
dea ăştia caii înapoi. Alţii luau cărămizi, ţigle, ţevi, alţii 
dale de la canalele de irigaţii, el nu-şi vroia decât caii lui 
înapoi. Pe-ai lui nu, că nu mai trăiau, se prăpădiseră din 
cauza vârstei, dar voia alţii şi, dacă se putea, unii mai 
frumoşi. Necazul era că pentru cei vreo treizeci de cai cât 
mai avea CAP-ul, erau înscrişi cincizeci de inşi. Cum să 
împarţi treizeci de cai la cincizeci de inşi? La asta se mai 
adauga şi necazul că unii băgaseră nişte mârţoage când 
se înscriseseră în colectiv, pe când  Titi Găbăraie băgase 
doi cai ca la expoziţie. Şi atunci unul a propus să se scrie 

nişte biletele şi să se tragă la sorţi. Pe un bileţel scria 
numele calului, pe un altul scria “Necâstigător”, ca la 
“Loz în plic”, şi tot aşa până la cincizeci. Pe al lui Titi 
Găbăraie scria “Necâştigător”. Bă, să moară ăla de ciudă. 
Că el numai de cai se ocupase în colectiv. Mai ales de ai 
lui, cât trăiseră, că preşedintele îl înţelesese şi-l lăsase pe 
el să muncească cu ei. S-a îmbolnăvit şi a căzut la pat. 
Noroc că l-au sunat  unii pe Gelu, pe fi-so şi ăla s-a 
consultat cu ceilalţi fraţi şi i-au cumpărat un cal. Dacă te 
uiţi prin gard, când treci pe la el pe la poartă, îl vezi. O 
frumuseţe de cal. Bă, deştept Gelu ăsta! Dacă nu-i venea 
ideea să cumpere un cal, Titi Găbăraie murea în două 
săptămâni! Se prăpădea de inimă rea!

În timpul ăsta soarele se împuţinase. Venea seara 
peste noi, iar în jur părea să nu se mai întâmple nimic 
deosebit. Ştiam că dacă o să plec nu o să mă mai întorc 
curând la Sălcioara. Iar aceasta poate va rămâne ultima 
mea discuţie cu Lache Perianu. Aceste locuri vor fi 
pentru mine amintire, o amintire care se va estompa în 
timp. Deja mă simţeam singur, ca atunci când te 
părăseşte o femeie, iar tu continui să te uiţi după ea cu 
speranţă că poate-şi va mai întoarce măcar o dată capul 
ca sa privească în urmă. Iar paradoxul era că pe mine 
chiar mă părăsise o femeie. Tocmai mă părăsise o femeie.

N-aş putea spune că mă încerca o stare de tristeţe, deşi 
tristeţea era un fel de singurătate, dar mai mult decât toate 
simţeam o stare de nerealizare, de neîmplinire, de timp 
pierdut. Mai ales că aveam şi o vârstă. Cum s-o mai iei de 
la început? Mă simţeam eroul unei experienţe nereuşite. 
Care tocmai se făcuse pe seama mea, fără să mă întrebe 
cineva dacă eram de acord sau nu să particip la acest 
experiment. 

Doamne, ce singur sunt! Ce singur mă simt, îmi 
spuneam eu mergând prin mijlocul uliţei! Nu pot să scap 
de gândul acesta deşi îmi caut, intenţionat, tot timpul 
diverse preocupări. Însă indiferent ce aş face, revin 
încontinuu la această realitate tristă.

Mai bine zis vine ea peste mine, ca o plasă care anihila 
forţa unui gladiator. Şi aceasta mi se întâmplă mai ales în 
zilele când nu merg la serviciu şi când sunt singur şi când 
în toată casa este atâta linişte. Şi atunci mai beau un pahar 
cu vin, iar tăcerea devine şi mai apăsătoare. Ştiu că vinul 
roşu, mai ales la vârsta mea, nu-mi face bine, dar îl beau 
ca şi când aş face un pariu cu cineva, ca şi când aş fi 
obligat să fac acest pariu. În tâmple, în urechi se aude 
apoi un zgomot ca un răpăit de mitralieră. Este tensiunea, 
care creşte, mă gândesc eu. Ştiu că nu este ceva normal, 
ceva care să-mi facă bine, din contra, la instrucţia mea ar 
trebui să fie un semnal semnificativ şi, de aceea, de luat în 
seamă. Dar mă mai poate speria pe mine un semnal? Îmi 
fac un masaj, îmi sucesc gâtul într-o parte şi alta şi 
zgomotul acela dispare. Dar numai pentru moment 
pentru că, după o vreme, apare iar. Poate să fie acest 
păcănit de mitralieră mai rău decât starea în care mă aflu 
eu? Mă uit pe stradă şi văd atâtea perechi care se simt 
bine împreună, se observă asta pe faţa lor, sunt destinşi, 
se ţin de mână, unii se şi sărută, nu mai deranjează pe 
nimeni o astfel de atitudine, îşi plimbă copiii pe jos sau în 
cărucioare, nu se ştie ce se va întâmpla peste un timp, 
poate vor simţi şi ei nevoia să fie singuri, măcar pentru o 
vreme sau definitiv, poate vor fi cuprinşi la timpul lor de 
o stare ca a mea, să ştii că nu eşti singur în casă. Şi 
păcănitul acela de mitralieră continuă, Aş vrea să pot citi 
o carte. Doar am atâtea restanţe! Dar cum să citeşti cu 
păcănitul acela în urechi? Pe lângă toate astea mă mai 
doare şi un umăr. Mă doare parcă aş fi cărat în ajun tone 
de materiale, nu contează ce! Un amic îmi povestea odată 
că durerile se lasă pe umăr şi apoi pe braţ din cauza 
spondilozei.Asta înseamnă că este posibil să mă fi 
îmbogăţit şi cu aşa ceva. În fond, la această vârstă, la ce să 
mă mai aştept. Din punct de vedere fizic totul este în 
cădere liberă. Sunt conştient de acest fenomen şi chiar m-
am obişnuit cu gândul. Organismul nostru se apropie de 
capătul unui ciclu. Nu scapă nimeni de această evidenţă. 
Dar pentru ce merit eu această pedeapsă? Pentru că este o 
pedeapsă ca să fii singur după atâţia ani. Ai greşit undeva 
de-a lungul timpului. Nimic nu se întâmplă fără să fi avut 
la origini o provocare. Să stai în aceeaşi casă cu cineva şi 
să te simţi atât de singur! Gândurile astea vin peste mine 
fără voia mea, deşi mi-am propus de atâtea ori să le alung, 
altfel risc să devin cât de curând un individ specializat în 
autocompătimire.

Soarele nu se mai vedea, doar lumina lui săracă plutea 
încă deasupra noastră, deasupra satului care mai 
rămasese. Care se încăpăţâna să mai existe, în mijlocul 
unui bărăgan pustiu şi întins, pârjolit de soare şi uscat de 
vânturi. Departe, spre marginea satului, cânta unul la 
acordeon o melodie tristă. Atât de tristă că acordeonul 
parcă plângea.

(continuare în numărul viitor)
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Și rezultatul acestor alegeri a fost edificator pentru ceea 
ce mai reprezentau elementele conservatoare în ochii 
electoratului, în special a celui din mediul rural. Toate 
metodele adoptate de conservatori pentru a căuta să obțină 
voturile electoratului au fost sortite eșecului datorită 
conștientizării de către cetățeni a importanței ce-l are votul 
lor, pe care și l-au exercitat.

Dintre partidele conservatoare, doar conservatorii 
progresiști au depus liste la toate cele trei alegeri din județ 
desfășurate la începutul perioadei interbelice. Surprinzător 
a fost la alegerile din noiembrie 1919, când au obținut și un 
loc de deputat în Parlamentul României Mari, în situația în 
care electoratul, în baza noului drept de a-și alege 
reprezentanții, i-a sancționat aspru. Conservatorii 
progresiști ialomițeni au încercat o „reîmprospătare” a 
membrilor prin atragerea în rândurile sale de oameni noi 
care nu reprezentau marii moșieri, cum a fost cazul fostului 
Președinte al Tribunalului Ialomița, Dimitrie M. Ranetescu 
sau ofițerii în rezervă, Aurel Solacolu și Aurel Serbănescu.

Rezultatele partidelor conservatoare la alegerile 
parlamentare desfășurate în baza votului universal, în afară 
de „succesul neașteptat”, au fost nesemnificative. Cu cât 
electoratul a devenit mai conștient de importanța ce o are în 
a-și desemna reprezentanții, partidele conservatoare nu au 
mai contat în stabilirea ierarhiei finale de la sfârșitul 
alegerilor. În scurt timp aceste formațiuni vor dispărea de 
pe scena politică ialomițeană. Conservator democrații lui 
Mihai Gr. Cantacuzino, devenit conducătorul formațiunii 
la nivel național după moartea lui Take Ionescu în iunie 
1922, vor fuziona cu Partidul Național Român din 
Transilvania, condus de Iuliu Maniu, în luna noiembrie a 
aceluiași an, iar la nivelul județului fuziunea realizându-se 
la începutul anului următor. Membri conservatori 
progresiști, după dizolvarea formațiunii la moartea lui 
Alexandru Marghiloman în 1925, vor migra către alte 
formațiuni politice din județ, fără a mai conta în viața 
politică locală.

Aristomene (Ary) Murnu Gheorghiadis s-a născut la 
28 iunie 1881 în nord-estul Greciei, la Xanthi, în familia 
preotului şi profesorului aromân Ioan Murnu. Copilăria şi-a 
petrecut-o la Veria, oraş aflat în nordul Eladei. În jurul 
anului 1890, alături de părinţii şi fraţii săi mai mari 
(George, viitorul profesor de arheologie şi istorie a artei, şi 
Dimitrie, viitor diplomat), micul Ary a plecat la Budapesta, 
unde tatăl său fusese numit protopop al comunităţii 
româneşti.

În această metropolă şi-a început educaţia artistică pe 
care şi-a desăvârşit-o la München, unde a urmat cursurile 
Kunstakademie, în calitate de bursier al statului român. 
După doi ani de studii în Germania, familia, care se pare că 
nu era de acord cu preocupările sale artistice, l-a convins să-
şi continuie studiile în ţară, mai întâi la Iaşi şi apoi la 
Bucureşti (1903-1904). 

Imediat după stabilirea în capitala Vechiului Regat, Ary 
Murnu a început să colaboreze în mod constant cu mai 
multe publicaţii periodice ca grafician-ilustrator, acesta 
fiind, de altfel, aria de creaţie în care s-a exprimat în mod 
plenar. Lucrările sale (caricaturi, desene, reclame, viniete 
etc.) se regăsesc între paginile mai multor ziare sau reviste, 
dintre care amintim: Reforma, Belgia, Dumineca, 
Paravanul, Dimineaţa, Adevărul, România muncitoare, 
Acţiunea, Calendarul Minervei, Lumea copiilor, Lumina 
copiilor etc. O menţiune aparte merită colaborarea sa la 
celebra revistă Furnica, pe care a ilustrat-o timp de 22 de 
ani, împreună cu Fr. Şirato. 

Începând cu anul 1908, Ary Murnu s-a implicat şi în 
ilustraţia de carte, la început,volume de factură didactică. 
Ulterior, a ajuns să ilustreze opere importante din literatura 
română şi universală, toate realizate împreună cu fratele 
său, academicianul George Murnu, cel care ne-a lăsat unele 
dintre cele mai bune traduceri în limba română ale Iliadei şi 
Odiseei. 

Timp de 30 de ani, Ary Murnu a fost secretarul societăţii 
„Tinerimea artistică”, fiind în contact direct cu viaţa 
artistică bucureşteană. Activitatea cotidiană de grafician şi 
ilustrator nu i-a răpit însă pasiunea pentru pictură, Murnu 
participând cu diverse lucrări la saloanele oficiale 
organizate între 1905 şi 1929, la numeroase expoziţii ale 
„Tinerimii artistice” şi având expoziţii personale la Sala 
„Ileana“ din Bucureşti în anii 1921, 1928, respectiv 1929.

O latură cu totul aparte şi mai puţin studiată a activităţii 
lui Ary Murnu a reprezentat-o însă grafica realizată pentru 
bancnotele Băncii Naţionale a României, precum şi cea de 
mărci poştale. Prima sa manifestare în acest domeniu o 
reprezintă emisiunea de mărci uzuale din anul 1930, când a 
realizat, în cadrul noii serii de mărcile poştale uzuale, pe 
care era înfăţişat portretul noului suveran – regele Carol al 
II-lea – timbrele cu valorile nominale de 3, 4, 6, 7.50, 10, 16 
şi 20 lei. S-ar putea ca acesta să fi fost un argument care a 
contat pentru conducerea BNR , care, în anul 1931, l-a 
invitat, probabil, pe artist să prezinte mai multe proiecte 
pentru realizarea viitoarei bancnote de 500 lei. Murnu a 
desenat trei astfel de proiecte complete (şase desene), care, 
deşi nu au fost niciodată transpuse pe vreo bancnotă, i-au 
impresionat plăcut pe responsabilii băncii. Acesta a fost 
practic începutul unei lungi şi fructuoase colaborări între 
banca de emisiune şi Ary Murnu, care a continuat până în 
anul 1947. În tot acest interval Ary Murnu a realizat 
numeroase compoziţii care au fost folosite într-o măsură 
mai mare sau mai mică în emisiunile BNR (până în acest 
moment am reuşit să identificăm un număr de 70, toate 
aflate în colecţiile Imprimeriei BNR şi publicate în volumul 
al patrulea al seriei Bancnotele României).

Prima colaborare efectivă între Ary Murnu şi BNR a 
avut loc în anul 1932, când artistului i-a fost încredinţată 
sarcina de a face patru noi desene pentru clişeele 

ARTĂ-TIMBRE-BANCNOTE

Sabina MARIŢIU
Cristian SCĂICEANU

Textul pe care îl reproducem este rezumatul unei interesante comunicări susţinute în 
cadrul Simpozionului „Istoria bancnotei româneşti – momente, imagini şi tehnologie“, 
desfăşurat în ziua de 22 ianuarie a.c., în Sala „Mitiţă Constantinescu“ a Băncii Naţionale a 
României. Simpozionul a fost prilejuit de lansarea celui de al 4-lea volum al lucrării Proiecte de 
bancnote româneşti. 1921-1927. Catalog, avându-i ca autori pe Sabina Mariţiu şi Romeo 
Crişan.

Comunicarea celor doi colegi de la Banca Naţională ne readuce în prim-plan un artist 
plastic a cărui operă, cum se va vedea, a fost mult mai complexă decât ne-o imaginam mulţi 
dintre noi. 

M. ŞTEFAN

suplimentare care urmau să se 
suprapună peste desenul bancnotei de 
1 000 lei tip II, aflată în acel moment 
în circulaţie. Respectiva bancnotă, 
tipărită monocolor în albastru cobalt, 
avea cea mai mare valoare nominală, 
şi era permanent supusă falsificării, în 
condiţiile în care singurele elemente 
de siguranţă erau reprezentate de 
filigrane. 

La începutul anului 1932, C. 
Vas i l e scu ,  şe fu l  Se rv ic iu lu i  
Fabricarea Biletelor şi Scarlat Fotino, şeful Serviciului 
Tehnic din BNR, au semnat o notă comună prin care 
informau că Ary Murnu terminase de executat „patru noi 
desenuri în similixilografie pentru adăugarea a două culori 
actualului bilet de 1 000 lei“, desene care satisfăceau 
„cerinţele noastre tehnice în privinţa îngreunării 
posibilităţii de falsificare.“ Pentru munca depusă, Murnu a 
fost recompensat cu suma de 80 000 lei. 

În acelaşi an 1932, în condiţiile în care se luase 
hotărârea imprimării unei noi bancnote de 1 000 lei, Ary 
Murnu a fost din nou invitat să prezinte câteva proiecte, 
alături de pictorul Ludovic Bassarab, la rândul său unul 
dintre cei mai reprezentativi artişti care au activat în 
domeniul filatelic. Murnu a prezentat două astfel de 
proiecte complete, practic două versiuni ale aceluiaşi bilet, 
în timp ce Bassarab a realizat cel mai probabil şase (până în 
acest moment am identificat doar patru proiecte complete). 
Conducerea BNR a ales unul dintre proiectele lui Murnu, 
care a fost transpus pe bancnota de 1000 lei tip III, prima 
bancnotă emisă de BNR pe care a fost figurat portretul unui 
suveran al României. Data emisiunii inscripţionată pe 
această bancnotă este 15.03.1934, bancnota fiind pusă în 
circulaţie la 23 iulie acelaşi an şi retrasă în mod oficial la 20 
mai 1941.

Dar la nici o lună şi jumătate de la punerea în circulaţie a 
noii bancnote, în presa centrală a fost publicat un anunţ prin 
care cei interesaţi erau invitaţi să participe la realizarea 
proiectului pentru o viitoare bancnotă de 1000 lei. Din 
nefericire, până în acest moment al cercetării noastre, nu am 
reuşit să aflăm niciun detaliu referitor la această decizie a 
conducerii BNR, care ne apare a fi surprinzătoare în 
condiţiile în care biletul abia lansat părea să răspundă atât 
exigenţelor de ordin estetic cât, mai ales, celor legate de 
siguranţă. 

Deşi a avut loc un concurs public, în final, conducerea 
băncii a luat hotărârea de a tipări o nouă bancnotă de 1000 
lei, pe care urmau a fi reproduse două acuarele pe care 
Nicolae Grigorescu le realizase în anul 1877 pentru 
emisiunea biletelor ipotecare. Ary Murnu a fost din nou 
solicitat pentru a adapta respectivele desene. Artistul a 
redesenat compoziţia originală în tehnica biletului de 
bancă, a colorat-o în mai multe tonuri, a completat desenele 
cu elementele specifice unei bancnote (serie, număr, 
numele instituţiei, valoarea nominală etc.). A rezultat în 
final o compoziţie artistică ce a fost ulterior folosită pentru 
diverse alte emisiuni: 1000 lei tip V (1943), 10 000 lei 
(1945), 5 000 000 lei (1947).

O altă bancnotă în al cărui design sunt cuprinse 
elemente realizate de Ary Murnu este cea de 5 000 lei tip II, 
emisă în anul 1943. Deşi Murnu nu apare ca fiind autor al 
respectivei bancnote, realizată de altfel în cadrul 
Serviciului Fabricarea Biletelor, medalionul de pe recto 
înfăţişându-i pe Traian şi Decebal a fost desenat de el în 
anul 1940. De asemenea, pe verso este reprodus o parte din 
desenul care figura pe versoului bancnotei de 1000 lei tip III 
despre care deja am vorbit.

Ultima bancnotă semnată de Ary Murnu este biletul 
emis de Ministerul Finanţelor în anul 1947. Iniţial, artistul 
realizase acest proiect, împreună cu alte cinci variante, 
pentru o bancnotă de 250 lei, pe care respectivul minister 
dorea să îl emită în anul 1940.

Din câte se pot constata, chiar şi numai după o cercetare 
sumară, Ary Murnu a utilizat numeroase elemente 
iconografice comune atât în desenele pe care le-a schiţat 
pentru bancnote, cât şi în cele ale mărcilor poştale. 

Participarea 
conservatorilor 

ialomițeni la primele 
alegeri desfășurate în 
baza votului universal 

(1919-1922)
(urmare din pag. 17)
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ARENDAŞI  DIN JUDEŢUL IALOMIŢA ŞI DATORIILE LOR,

LA SFÂRŞITUL SEC.AL XIX-LEA
După secularizarea din decembrie 1863, cele 

mai multe dintre fostele moşii mănăstireşti, 
trecute în proprietatea statului, nu au constituit 
obiectul împărţirii către locuitorii săteni, pe legea 
rurală din anul 1864. Statul a păstrat suprafeţe 
imense îndeosebi în cuprinsul Bărăganului, 
fostele moşii mănăstireşti fiind arendate 
începând cu anul 1864, abia după Războiul de 
independenţă şi mai ales după anul 1890, prin 
legile însurăţeilor, realizându-se mari 
împroprietăriri ţărăneşti şi întemeieri de sate, în 
interiorul Bărăganului.

În judeţul Ialomiţa, multe dintre fostele moşii 
,,pendinte” de mănăstiri au fost arendate, dar 
sursele vremii indică serioase probleme pentru 
stat, în recuperarea sumelor datorate de arendaşi, 
pentru întinsele terenuri agricole. Cei mai mulţi 
dintre ei, obţinând mari profituri de pe acele 
terenuri, prin munca ţăranilor lipsiţi de propriul 
ogor, preferau să nu plătească statului sumele 
angajate prin contract. Potrivit legii pentru 
urmărirea datornicilor însă, cei obligaţi la plata 
sumelor pentru arenzi erau identificaţi şi 
executaţi silit, bunurile lor mobile fiind scoase la 
licitaţie publică. În primăvara anului 1888, 
Casieria generală a judeţului Ialomiţa, după ce 
adresase somaţii arendaşilor pentru a-şi plăti 
datoriile din ,,câştigurile devenite exigibile pe 
exerciţiul 1887-1888 ale moşielor ce ţin în 

1arendă” , organiza licitaţii în diferite localităţi ale 
judeţului. Se precizau bunurile confiscate şi 
scoase la licitaţie, arendaşii, moşiile arendate şi 
sumele datorate statului. Acestea ajungeau de la 5 
000 lei la peste 70 000 lei, sume imense, ţinând 
cont că cca.7 000 lei valorau 120 de boi şi vaci şi 
500 de oi, berbeci şi cârlani. Cel mai însemnat 
datornic era arendaşul Toma Constantin, care 
avusese zeci de mii de hectare în arendă, de la râul 
Ialomiţa către limita de nord a judeţului, la 
Broşteni, Fundu-Crăsani, Cocora etc. Lista 
arendaşilor şi a bunurilor licitate menţiona:,,I.5 
600 hectolitri porumb în porumbare, la comuna 
Mihaiu-Viteazu, averea D-lui Panait Creescu, 
arendaşul moşiei Ciocăneşti-Mihaiu Vodă, 
pentru neplata arendei de 25 985. II. 90 chile mari 
porumb, aflat în magazie la comuna Feteşti, avere 
a D-lui Iacovache Bădulescu, arendaşul moşiei 
Feteşti, pentru neplata arendei de lei 8 321, bani 
23.III. 50 chile mari porumb, aflat în porumbare 
la moşia Piua-Petri, avere a D-lor Radu Mitulescu 
şi Mihale Polihroniade, pentru neplata arendei de 
lei 5 755, bani 56. IV. 2 800 hectolitri grâu, 1 400 
hectolitri orz, 4 900 hectolitri porumb, aflat în 
magazii şi porumbare la moşia Broşteni-Vechi, 
avere a D-lui Toma Constantin, arendaşul moşiei 
Broşteni-Vechi, pentru neplata arendei de lei 70 
110. V. 4340 hectolitri porumb, aflat în 
porumbare la moşia Grindu, avere a D-lui Toma 
Constantin, arendaşul moşiei Fundu-Crăsani, 
pentru neplata arendei de lei 30 220. VI. 3 570 
hectolitri porumb, aflat în porumbare la moşia 
Grindu şi Grindaşi, avere a D-lui Toma 
Constantin, arendaşul moşiei Cocora şi Mileasca, 
pentru neplata arendei de lei 25 290. VII. 1 120 
hectolitri porumb, aflat în porumbare la moşia 
Grindu, avere a D-lui Toma Constantin, 
arendaşul moşiei Cotorca Mică, pentru neplata 
arendei de lei 7 780, bani 39 […]. VIII. 27 boi 
mari de jug, o şiră pae de grâu, lungimea de 18 
stânjeni, 7 cai de trăsură şi 6 pluguri de fer, averea 
D-lui G.Driva, arendaşul moşiei Ulmu, pentru 

NOTE.
1. ,,Monitorul Oficial”, no.20, sâmbătă 23 aprilie/ 5 mai 1888, p.459.
2. Ibidem, p.459-460.
3. ,,Monitorul Oficial”, no.19, vineri 22 aprilie/4 mai 1888, p.434.
4. ,,Monitorul Oficial”, no.184, sâmbătă 19 noembre/ 1 decembre 

1888, p.4272.

neplata arendei de lei 4 775[…].IX. 60 boi de jug, 
60 vaci şi 500 oi, berbeci şi cârlani, avere a D-lor 
V.Daniilian şi M.Dimitriu, reprezentanţii D-lui 
Ion Poenaru-Bordea, arendaşul moşiei 
Blagodeasca, pentru neplata arendei de lei 7 138, 
bani 85[…].X. 100 râmători de tamaslâc şi 300 
capre, avere a D-lui Iacovache Bădulescu, 
arendaşul moşiei Feteşti, pentru datoria trecută la 
No.II de mai sus[…].XI. 4 şire pae de orz şi 
secară, aflate la armanul Chirana şi 70 stânjeni 
lemne, aflate în pădurea Chirana, avere a D-lor 
R.Mitulescu şi M.Polichroniade, arendaşii 
moşiei Piua-Petri, pentru datoria trecută la No.III 

2
de mai sus” . Dacă de la aceşti arendaşi statul avea 
ce recupera, în acelaşi timp erau alţi arendaşi, unii 
datori statului de ani de zile, care nu-şi 
respectaseră angajamentele; mai mult, 
dispăruseră de pe fostele moşii arendate nelăsând 
nici un fel de avere, din care statul să îşi 
recupereze paguba. Casieria generală a judeţului 
Ialomiţa anunţa autorităţile din ţară la 22 aprilie 
1888, asupra situaţiei unor foşti arendaşi, dând şi 
moşiile şi sumele datorate, pentru a fi identificaţi, 
cu averile lor. Aceştia erau:1)Vasilache Brah, 
pentru moşia Strachina-Slobozia, lei 2 091, bani 
20; 2) Oprea Ştefănescu, pentru moşia Cureşti-
Glavacioaica, lei 2 235, bani 7; 3) Zamfirache 
D.Caraghioz, pentru moşia Blagodeasca-
Mărgineni, lei 3 221, bani 85, pentru anul 1877; 
4) Zamfirache D.Caraghioz, pentru moşia 
Blagodeasca-Mărgineni, lei 18 400, pentru anul 
1878; 5) Alexe Bulea, pentru moşia Buciumeni-
Frăţileşti, lei 21 920, bani 19; 6) Alexe Bulea, 
pentru moşia Frăţileşti-Sfântul Sava, lei 13 899, 
bani 37; 7) Zamfirache D.Caraghioz, pentru 
moşia Blagodeasca-Mărgineni, lei 6 154, bani 78, 
pentru anul 1879; 8)Nicolae Berlescu, pentru 
moşia Bogata-Episcopia Argeş, lei 52 240, bani 
77, pentru anii 1883-1884; 9) Michale Tomopol, 
pentru moşia Piua Petri-Mărcuţa, lei 5 415, 

3
pentru anii 1886-1887 . Cei mai mari datornici 
erau Zamfirache Caraghioz, fostul arendaş al 
moşiei Blagodeasca (fostă a Mănăstirii 
Mărgineni) şi Alexe Bulea, fost arendaş al 
,,trupurilor” moşiei Frăţileşti (fostă a mănăstirilor 
bucureştene Sfântul Sava şi Sărindaru). Nici la 
sfârşitul anului situaţia acestor arendaşi nu se 

rezolvase, autorităţile din ţară fiind iarăşi 
anunţate în legătură cu identificarea lor şi a 
averilor lor, pe listă fiind adăugat şi Constantin 
Berlescu, fost arendaş al moşiei Bobu, care era 

4dator 200 lei şi 2 bani, din anii 1863-1868 . 
Datoriile lor, ca şi ale altor arendaşi din ţară, 
aveau să rămână neplătite, spre paguba statului.

 Prof. Dr. ŞTEFAN GRIGORESCU

               Sunetul mării

Mânioase valuri răscolesc nisipul
Hrănind furia colierelor zdrobite,
Apatic-agitând, sfidător, clepsidra
Ce duce dorul firelor iubite.

Valuri ce răscolesc colibele lacustre
Se-ncumetă şi muşcă blocuri de granit
Smulgând aievea ecouri învrăjbite
Ce asurzesc pământu-mbătrânit.

În largul mării plouă monoton.
Norii parcă-mping zarea îngreunată
Înspre malul cu pod spre lacustre.
Norii rup în două zarea condamnată.

Malu-ncet suspină sub ţipătul mării 
Iar eu, obosit, adorm pe scânduri ude.
Sunetul mării, deprimant, se ascunde
După valul alb, ce vine ca un gâde...

                                                Răducu Roşca



21

(urmare din numărul trecut)

ARPĂDOAIE

Cam de pe la vârsta de 4-5 ani, mama îmi punea în spate 
o străiţucă de lână ţesută în dungi negre, albe şi roşii, în 
mâna dreaptă îmi da o nuieluţă de alun să am cu ce mă apăra 
de gâştele şi curcile care păşteau laolaltă cu puii lor cei mulţi 
şi mici pe ţelina de lângă Fântâna Bunii. Pregătit de luptă, 
mergeam cu pas hotărât să văd dacă bunica a muls destul 
lapte ca să-mi poată umplea oiaga din straiţă şi să mă întorc 
degrabă acasă cu el să-i deie mâncare la Măriuţa aia mică din 
leagăn. Când ajungeam la fântână şi o luam oblu peste iarbă, 
gâscanii se apropiau, sâsâiau, îşi întindeau gâturile cele 
lungi să mă apuce cu ciocurile lor late de izmene ori să mă 
pişte de fluierele picioarelor. Eu le dădeam boticuţa să mi-o 
prindă, ei făceau vânt cu aripile de mă speriam şi tot-tot mă 
umpleau de colb şi de pene mărunţele ca puful puilor cei 
galbeni. Mai încolo, vreo patru curcani îşi înălţau către nori 
gâturile lor roşii, mărgelate şi slobozeau din ele o cântare ca 
de bulbuci mari de aer care se rostogolesc şi se sparg ieşind 
forţat dintr-un butoi cu mai multe vrane destupate pe rând 
ori clocoteau ca apa pusă la fiert. Alungat de răutatea 
păsărilor, fugeam ca din puşcă pâna ajungeam lângă 
Arpădoaie. Bărbatul lelii Matrone, Arpad, era singurul 
bojan care umbla îmbrăcat ca ungurii şi se ţinea de-al lor. 
Bătrânul era foarte băţos, dar pe când am crescut eu şi 
pricepeam câte ceva din drăcăriile lumii acesteia, badea 
Arpad era  în groapă c-un picior. A murit pe la sfârşitul lui 
septembrie 1944, când satul, aflat sub ocupaţie ungurească, 
era la vreo opt km în spatele frontului inamic. Pe o vreme 
urâtă cu ploi de toamnă interminabile, cu noroaie, frig şi 
mizerie, când ocupanţii unguri şi nemţi se chinuiau să fugă 
de pe frontul Turda - Oarba de Mureş, ca să scape de moarte, 
badea Arpad s-a dus Dincolo. În sat nu era popă, nu era diac, 
nu era cine să-i giluiască scândurile de copârşeu. Se zice că, 
după ce i-au săpat groapa în Ţintirim l-ar fi luat doi honvezi 
şi doi jândari unguri şi l-ar fi slobozit în pământ ca pe-un sac 
plin cu lut. Îngrijirile creştineşti i s-au făcut după trecerea 
războiului şi întoarcerea părintelui nostru, Viorel Cristea, 
plecat în refugiu la Benic lângă Alba Iulia, satul de naştere al 
cuvioşiei sale.

Vara, când era vreme bună şi mă duceam la bunica, după 
ce suiam puţin de la Fântâna Bunii, mai totdeauna mă 
întâlneam cu lelea Matronă. Numai piele şi oase, îndoită ca 
un covrig, cu tremurici la cap, de nu ştiai când spune da şi 
când zice ba, cu ochii gălbeniţi de vreme şi bulbucaţi în 
afară ca nişte cepe, cu buzele tremurând sub o musteaţă 
părelnică, se ivea în poartă ca o şopârlă beteagă, se trăgea 
puţin la stânga şi se cuibărea pe laviţă ca o cioară într-un crac 
de prun. Aplecându-se puţin şi împingându-şi barba înainte, 
îmi făcea semn cu degetul să mă duc la ea că-mi dă ceva. 
Când deschidea palma mâinii drepte, vedeam doi hurlupi 
ruginii, de unde ştiam că au viermi. Urma un adevărat 
înterogatoriu, care decurgea aproape idenitic, de parcă baba 
l-ar fi memorat demult şi acuma se străduieşte să-l aplice 
fără nicio sminteală:

- Da' a cui eşti, mă copile?
- A mamii şi a tatii.
- Da' pă ei cum îi cheamă.
-Io nu ştiu că-i cheamă, nu-i cheamă nime, ei stau acasă 

la noi.
- Da' pe tine cum te cheamă.
- Nici pe mine nu mă cheamă nime. Mama, când mă 

strigă, zice Tinule, unde eşti, măi? Şi io strig înapoi s-audă, 
aici-s, mamă, su' nuc.

- Da' ce ţi-o dat mă-ta să mânci azi-demineată?
- Ce să-mi deie? Dumnicăciori de pită muieţi în lapte 

fiert, că-s tare buni.
- Da aveţi lapte?
- Avem dară. Când fată bivoliţa, două ţâţă-i lasă mama la 

puiul ei şi două le trage pentru noi. Amu Mândraia noastră-i 
starpă.

- Şi de unde aveţi voi lapte?
- Ne dă mama bună di la vaca lor, că mulge mult de la 

Rujana.
- Da cum vi-l dă, pe câţi lei lităra?
- Nu ni-l dă pă lei, ni-l de-a nimica să avem că ne trebe şi 

nouă.
De la o vreme şi eu mă urăsc să-i tot spui ce vrea , îi pui 

hurlupii jos pe laviţă şi fug către bunica să iau laptele.
N-apuc să-mping bine portiţa de nuiele ca să mă bag în 

ograda cea mică a bunicilor, că Burcuş, un căţel roşcat ca o 
vulpe, şi ajunge lângă mine; mai întâi îmi miroase piciorele 
colbăite, sare de bucurie, crezând că i-am adus ceva, dă 
repede din coadă, face vreo două-trei roate împrejurul meu, 
vine pe la spate, se acaţă cu ghiarele lui micuţe de nădragi, 
prinde cu dinţii un corn de la străiţucă, vrând să ştie ce-i în 
ea. Eu râd, îl împing un pic cu piciorul să-mi scot straiţa din 
spate şi să-i arăt oiaga cea goală, dar el se tăvăleşte pe jos cu 
picioarele-n sus ca să-l scarpin şi să-l gâdălesc, să mă joc cu 
el, că-i singur şi nu mai are cu cine, căci fraţii lui, cum au 
crescut puţin toţi s-au dus, a rămas numai cu mâţa aia neagră 

BABELE

ca noaptea şi ea nu se şti juca. De se apropie către ea, aia îşi 
înţepeneşte capul, îşi împinge musteţăle cele lungi înainte, 
scuipă, face urât ca dracul cel din bolovani, te zgârâie pe bot, 
te mai scuipă o dată, fuge iute, se caţără şi îndată-i în vârful 
mărului, nebuna.

Ajung în pragul cohiei cu căţelul printre picioarele mele 
cele crepate de umblat prin iarba răurată. Pe când să dau 
bineţe, văd că mama bună se uită la mine cu jele. E supărată 
puţin că anii trec prea încet şi mie nu mi-a venit încă vremea 
să mă duc la şcoală, să învăţ a citi ca să-i citesc ce scrie într-o 
carte sfântă pe care o ţine sus pe grindă cam demult şi n-a 
citit nime din ea. Lasă gândul acela să zboare undeva în 
zilele ce-or vini ele când le-a fi de vinit şi se întoarce către 
mine.

- Şezi coalea pă scăuneş de-i bea un pic de lapte. Iau în 
mână ulceaua cu ţâţă pe toartă şi trag. Laptele e călduţ, că nu 
demult l-a muls, e bun şi miroase frumos a bot de viţel mic. 
Beau cu spor, în vreme ce căţelul leorbăie cu limba dintr-un 
bliduţ de lângă cuptor În prag apare mâţa, căţelul  fuge sub 
pat, Neagra trece să lingă lapte. Când prinde un moment 
potrivit, Burcuş o tunde afară. Între timp bunica umple sticla 
cu lapte, vine la mine, mă şterge cu şurţul la gură, îmi pune 
straiţa în spate, îmi dă boticuţa în dreapta şi du-te, copile!

- Spune-i mâne-ta să te trimată şi mâne, de poţi duce adă 
două oiegi că de la viţel i-am mai rupt o ţâţă să mânce el şi 
iarbă că-i mărişor.

Când ajung acasă şi vede că-s tăcut, mama înţelege că mi 
s-a întâmplat ceva pe drum. Io-i spui de lelea Matronă, ea mă 
întreabă mânioasă:

-Da' nu i-o stat încă graiul la sacu-cela de cioante uscate? 
Îşi face o cruce schiţată în grabă ş-apoi: Să n-aibă grijă, i-a 
sta ei păstă curat trei zile, haramina dracului!. Şi mama, tare 
mânioasă pe babă că mă opreşte în drum să mă descoase, o 
blastămă de mama focului şi-şi face o cruce mare, mare, 
sperând că n-a trece mult şi-a fi gata şi cu Matrona lui Arpad, 
c-a lua-o la el tată-so, împăratul întunerecului.

- Aşè, mamă, iè-i de vină că iesă-n drum să-i îmbete de 
cap pe copii, întrebându-i cine ştie ce, zic eu cu capul plecat 
în jos.

- Şi tu, când mai treci pângă iè, zi-i bună zua şi pace, n-ai 
vreme să te opreşti că te aşteaptă bună-ta să ièi  laptele 
pântru aia mică.

GIUROAIE

Cum treci podul, când cobori din Deal şi-o iai către popa, 
pe stânga tocmai în colt, unde locuieşte azi văduva lui Tati, 
nu departe de părău, era o casă micuţă şi joasă, acoperită cu 
trestie, aşezată cu faţa spre grădina plină de pruni şi cu 
spatele la drum. Văzut din uliţă, un părete vânăt, dat cu 
spoială din Râpa Şipoţelului, îţi retează deodată privirile 
prin întinderea lui oablă, împestriţată cu pupi albi, însemnaţi 
cu vârful meseleului muiet în var. Aceasta era casa Anuchii , 
unde locuia singură-singurică de prin 1914. O chema Ana şi 
i se zicea Anuca..

Demult, lumea o poreclise Giuroaie, şi aşa i se zicea mai 
des, căci era nevasta unuia Giury, care, în ceea bătaie, a fost 
prins în Galiţia, a ajuns în Rusia şi l-au dus în Siberia de unde 
n-a mai putut să vie ori s-a prăpădit, săracul, şi nimeni nu i-a 
ştiut da femeii lui nicio veste sigură !? Nimic nu e clar. În 
Tablou nominal despre locuitorii români, cari au luat parte 
la răsboiul din anii 1914 -1918, întocmit de către o comisie 
sătească în 1922, Bobiş George, zis Giury este trecut cu 
menţiunea dispărut.

Neprimind nicio ştire clară nici din partea oficialităţilor 
şi nici de la cei întorşi acasă din Rusia, unde fuseseră 
prizonieri, în mintea Anuchii s-a născut şi a crescut credinţa 
că omul ei trăieşte undeva, însă deocamdată nu se poate 
întoarce acasă şi nici nu are posibilitatea de a-i trimite vreo 
veste limpede care s-o liniştească. O dată s-a dus la părintele 
Izidor Raica şi i-a mărturisit credinţa iar cuvioşia sa a 
îndemnat-o să-şi întărească nădejdea, căci Bunul 
Dumnezeu aşa doreşte şi aşteptarea ei îndelungată nu va fi 
zadarnică.

Fiindcă aşa s-au aşezat lucrurile după război, Anuca şi-a 
pus la rând mica ei gospodărie astfel încât, singură cum era, 
să poată lucra şi trăi fără a fi nevoită să se milogească la 
cineva. Vremea a trecut zi după zi, săptămână după 
săptămâna, lună după lună, an după an şi Anuca tot singură a 
rămas. Ba nu chiar singură, ci îşi ducea zilele cu prietenii şi 
ajutoarele sale cele bune şi statornice: căţeluşa Uca, tărcată 

negru-roşcat pe alb, care făta fără greş în fiecare primăvară şi 
toamnă, Mariţa, o măgăriţă zdravănă în stare să tragă singură 
un căruţ încărcat cu gunoi sau cu saci de fărină, o mâţă 
neagră ca iadul, de care nu-i plăcea deloc stăpânei, dar nu 
avea ce să facă, deoarece nu ştia cui s-o deie, cinci găini 
pestriţe de-alea mari, tare bune de carne, c-un cocoş roşu-
negriu, având creasta roşie ca sângele şi o coadă în care 
jucau vreo cinci seceri bătând în verde, negru, mieru-închis 
şi roşu-sângeriu şi, pe deasupra, Anuca ţinea o capră albă ca 
omătul cu doi iezi jucăuşi, care avea un uger mereu plesnind 
de lapte, de unde se hrăneau bine iezii şi, după ce-i înţărca, 
femeia avea lapte din plin pentru toate trebuinţele ei.

Chiar şi după ce a aflat că lumea e cuprinsă de alt război, 
mult mai aspru şi mai distrugător decât primul, nu şi-a 
pierdut nădejdea. În vara anului 1940, horthyştii, sprijiniţi 
de Hitler, au devenit din ce în ce mai ameninţători şi aproape 
zilnic iscau gâlceavă la graniţă, iar sătenii erau tot mai 
îngrijoraţi, gândindu-se că, dacă se întorc moşierii unguri 
expropiaţi după ceea bătaie, aceia or ţine morţiş să-şi 
primească înapoi pământurile împărţite sărăcimii, în primul 
rând celor care au fost pe front, văduvelor şi orfanilor rămaşi 
după cei morţi sau dispăruţi în acel război. Vorbe de 
neînţeles răsăreau ca bureţii de rouă, veştile când bune, când 
rele şi tot felul de zvonuri umblau ca vântul, întrau în minţile 
şi-n preocupările de fiecare clipă ale tuturor. În împrejurările 
acelor zile nesigure, apăsată de gânduri vrăjmaşe unele cu 
altele, mintea Anuchii a dat naştere unui cuget frumos, 
anume că de vin ungurii s-ar putea ca şi omul ei să se-ntoarcă 
cu aceia. N-o fost el în armata ungurească? Nu nemţii 
laolaltă cu ungurii au început războiul şi i-au dus pe oamini 
să moară în toată lumea?

De prin 1 septembrie, horthyştii au început să-şi arate tot 
mai deschis intenţia de a invada România împreună cu 
puţinele trupe germane cantonate încă în Transilvania 
stăpânită de Budapesta.Vreme de câtva zile au jucat teatru la 
scenă deschisă. Au adus maşini şi tehnică de luptă cu care s-
au şpaţirit în apropiere de frontieră, au adus tunuri uşoare şi 
mitraliere pe care le-au amplasat pe versantul sud-estic al 
dealurilor ce însoţesc graniţa de la Dezmir către Pata, 
Bodrog, Cara, şi Cojocna, de asemenea, trupe horthyste 
dublate de asistenţi nemţi au trecut frontiera prin gara Tunel 
cu vreo patru vagoane blindate trase de o locomotivă mică de 
manevră, au intrat în tunele şi au pătruns în spaţiul nostru pe 
o adâncime de circa 20 de km apropiindu-se de Câmpia 
Turzii pentru a cunoaşte reacţia autorităţilor şi armatei 
noastre, care nu avea cum să riposteze din moment ce nu 
dispunea de efective în regiune. Angajaţii C.F.R. din gări 
care lucrau la seviciul mişcare le-au asigurat traseu liber 
ştiind că dinspre Războieni şi Câmpia Turzii, de la 23 august, 
niciun tren românesc nu s-a deplasat spre frontieră.

În dimineaţa zilei de marţi 5 septembrie 1944 se arăta că 
vremea va fi frumoasă. Sătenii s-au sculat mai devreme şi şi-
au început lucrul . O seamă de bărbaţi se duceau în Râturi să 
cosească otăvurile ca să le prindă puţin soare, căci altfel, 
cum iarba e crudă şi zemoasă, nu se uscă până-i lumea şi-i 
păcat că putrezeşte pe jos iar de-o prinde necosită nişte 
brumă cade la pâmânt şi iară nu mai e bună de nimic. Anuca 
trecea prin Deal cu măgăriţa ei, cu mâţa şi cânele, cu capra şi 
cei doi iezi pângă ea. La noi acasă, mama căuta găinile de ou 
şi le ţâpa afară din cătreţ, tata duhănea pe târnaţ cu straiţa în 
spate gata să meargă la ştrec, Măriuţa mâna vaca la ciurdă, 
Todor şi Nuca mai dormeau, eu mă lecuiam la călcâiul 
piciorului drept unde aveam un păducel vechi şi nebun care 
zemuia mereu şi numai nu se vindeca. În acel moment, 
răpăieli scurte, dese şi nestăpânite sunară dinspre Dealul 
Cării şi dinspre gara Tunel, se loviră de dealuri, de pomii din 
grădinile oamenilor, de pădurile cele întinse ale marilor 
table de cucuruzi care cuprindeau a treia parte din hotarul 
Bojului şi se urcară către cerul senin ca oul, să piară înghiţite 
de nemarginile lumii. După un răstimp scurt, cât ai sufla să 
stingi o lumânare, puşcături rare şi mult răzleţite răspund 
deselor răpăieli de arme automate. 

- Aieştia cu automatele câştigă, nu se poate altfel, ne 
spune tata dându-şi repede jos straiţa de după cap. Fuge iute 
până lângă Hoadel s-o întoarcă pe Măriuţa cu vaca să nu 
cumva o dea în ciurdă că-i pierdută. În sat, undeva către 
Poarta Ţarinii se trag câteva focuri leşinate de armă. Bătrânii 
cei nepricepuţi din plutonul fix conduşi de Naşu Fătului, 
primarul, trag prosteşte către unguri aşa în văzduh de la trei 
km. Inamicul răspunde imediat trimiţând vreo patru 
proiectile de brand împrăştiate prin grădinile cele mai 
întinse, voind, probabil, să nu facă victime, dar să mai sperie 
pe cine trebuie şi să vadă ce replică se va primi. Din acel 
moment plutonul fix n-a mai făcut nimic. O schijă de brand a 
trecut pe după ceafa unei fete, Ruxanda lui Naşu Perşii, 
căreia i-a retezat coada; un proiectil căzut chiar în Poarta 
Ţarinii a trimis-o în Rai pe Anuca laolaltă cu măgăriţa şi 
capra ei, iezii au rămas orfani, mâţa şi cânele n-au mai avut 
stăpână.



(continuare în numărul viitor)

V. Noua înţelepciune socratică
A. Oracolul odată...
1. Nu este menţionată, nici la Platon, nici la 

Xenofon, data la care oracolul din Delfi a fost 
întrebat de Chairephon “dacă este cineva mai 
înţelept decât Socrate ?” şi când Pithia a răspuns: 
“Nu e nimeni mai înţelept”. În “Apărarea lui 
Socrate”, Platon face din acest răspuns un 
eveniment crucial care a schimbat cursul vieţii 
maestrului său. Dar pentru cetăţenii Atenei se pare 
că oracolul nu a avut un ecou memorabil. Mă mai 
gândesc că, dacă ar fi avut această informaţie, 
Aristofan ar fi transformat-o cu siguranţă într-un alt 
ghimpe antisocratic în comedia „Norii” din 423 
î.Hr.. Oricum, oracolul cu pricina nu a produs 
schimbarea poziţiei şi rolului lui Socrate în cetatea 
elenă. Aşa se face că, la proces, atunci când acuzatul 
aminteşte de oracolul care-l privea, se produce 
rumoare şi se aud proteste – anticipate, de altfel, de 
Socrate, care vrea să le tempereze: “Şi acum, 
atenieni, să nu murmuraţi împotrivă-mi şi să nu vi 
să pară că spun ceva prea de tot... “ (20e)

2. Platon nu face nicio legătură între răspunsul 
oracolului lui Apollo şi daimonul lui Socrate. 
Aducerea în discuţie a oracolului are drept scop, în 
primul rând, să arate judecătorilor ce tip de 
înţelepciune deţine Socrate, distingând-o net de 
orice înţelepciune suprafirească şi, ca să o facă să 
pară cât mai insignifiantă, o trimite, prin algoritmul 
specific lui Socrate, la extrema cealaltă, a unei 
modeste înţelepciuni omeneşti, ce ştie numai că nu 
ştie. În al doilea rând, pomenirea oracolului aduce 
în prim planul apărării fructul său cel mai benefic 
pentru atenieni şi argumentul forte în respingerea 
acuzaţiilor din proces: zeul însuşi l-a împuternicit 
pe Socrate cu misiunea vieţii lui în cetatea Atenei. 
Socrate mărturiseşte că a trecut prin două etape 
pentru a înţelege şi asimila mesajul divin: în prima, 
faza negativă, el s-a convins de tâlcul oracolului şi 
de adevărul lui, iar în următoarea, odată convins, se 
impune ca sfătuitor al fiecărui cetăţean al Atenei. El 
refuză, totuşi, statutul de învăţător, probabil pentru 
a se îndepărta de sofişti, ducându-se, cum ne-am 
obişnuit, într-o poziţie diametral opusă, unde 
trebuie să vedem cum de la el învaţă cine vrea şi 
oarecum pe furate.

3. Ce rezultă din prezentarea lui Platon ? Că 
Zeul Apollo se referă la înţelepciunea omenească a 
lui Socrate. Acum vin şi mă întreb:dar la Socrate 
este vorba numai de înţelepciune omenească ? La 
acest gând, sărit, ca un electron supraîncărcat cu 
energie, de pe orbita firească a minţii, mă saltă mai 
întâi balansul “ironic la adresa sofiştilor” (14, 
p.46) din spusele lui Socrate venite pe filiera Platon 
- “Una care e, probabil, o înţelepciune omenească. 
Mă tem că este de fapt singura înţelepciune pe care 
o am; cei despre care vorbeam adineauri or fi poate 
înţelepţi cu vreo înţelepciune mai mult decât 
omenească. Dacă nu e aşa, nu ştiu ce să mai spun, 
pentru că eu n-o am, iar cine afirmă că o am, minte 
şi vorbeşte spre a mă ponegri.” (20e) Mai apoi, mi-
a înălţat gândul către aceeaşi ipoteză referinţa la 
Licurg, pe filiera Xenofon: “Pe mine, cum vedeţi, 
nu m-a asemănat cu un zeu, ci m-a considerat doar 
că sunt cu mult mai presus decât ceilalţi oameni.” 
(5,p.237) Întrebarea următoare s-a ivit imediat: De 
unde şi cum a apărut la Socrate acest surplus peste 
ceilalţi oameni ? Odată ajuns în noua aşezare 
interogativă, mintea mea îşi descarcă sarcina de 
întrebări necesare traiului în aceste condiţii: Câtă 
importanţă are pentru Socrate oracolul de la Delfi 
şi câtă daimonul ? Ştia Apollo şi de daimonul lui 
Socrate – când făcea aprecierea îl avea şi pe el în 
vedere ? Era Socrate, adică, cel mai înţelept 
împreună cu daimonul său ? Cât datorează Socrate 
daimonului din el ? - întrebare fundamentală ! (...)

9. Cum gândesc eu acest nod de probleme ? 
Chairephon se duce la Delfi şi întreabă oracolul 
“Cine este cel mai înţelept ?” Tacit, el se întreba, de 

fapt, dacă Socrate este acela, fiind probabil uimit de 
personalitatea lui. Altfel spus: Chairephon întreabă 
oracolul pentru a i se confirma o convingere. Mai 
putem presupune că el ştia că astfel de întrebări s-au 
mai pus oracolului. De ce tocmai lui şi nu unor 
oameni înţelepţi ? Întrucât oracolul ştia tot, avea o 
cunoaştere generală asupra indivizilor şi 
comunităţilor elene. Prin tradiţie, se mai ştia că face 
evaluări corecte şi ierarhii incontestabile.

10. Atenţie ! Nu Socrate întreabă oracolul ! 
Dacă ar fi fost aşa, el ar fi trebuit să aibă un proiect 
de adus la îndeplinire, ca legiuitorulLicurg, de 
exemplu: acesta, punând la cale schimbarea 
constituţiei spartane, “mai întâi s-a dus la Delfi şi, 
aducând jertfe zeului, s-a întors cu acel vestit 
oracol prin care Pithia l-a numit iubitor de zei, şi 
mai mult zeu decât om, şi i-a spus că zeul, când i-a 
cerut legi bune, i le-a dat şi i-a făgăduit o constituţie 
care se va dovedi a fi cu mult cea mai puternică 
decât celelalte.” Şi, citim mai departe în Plutarh, 
“Încurajat de acest oracol, Licurg s-a dus la 
aristocraţi şi a început să-i îndemne să s-apuce 
alături de el de lucru, vorbind, mai întâi, pe ascuns 
cu prietenii, apoi, puţin câte puţin, câştigând mai 
mulţi cetăţeni de partea sa şi punându-i la treabă...” 
(15, p.111) Adică, după oracolul încurajator, Licurg 
aplică temeinic strategia şi tactica lucrului bine 
făcut. Dezvoltareamotivului oracolului din 
“Apărarea...” platoniciană nu mi se pare că este 
conformă acestui algoritm clasic. Mai mult, Socrate 
este pus să cerceteze adevărul oracolului privitor la 
el, tot aşa cum “Cresus îşi trimitea oamenii pentru a 
pune la încercare ştiinţa oracolelor...” (16, p.33) 
Socrate, în fond, îşi face duşmani de moarte printr-o 
acţiune inutilă: să descopere oracolul ca mincinos. 
Dar concluzia investigaţiei îi arată de fapt pe unii 
atenieni ca fiind aşa: ei nu sunt ceea ce spun despre 
ei, adică înţelepţi. Prin acest artificiu, Platon vrea să 
impună a posteriori comunităţii sarcina divină pe 
care Socrate o primise de la Zeu. Dar o face punând-
o la îndoială. Mai mult: mulţimea n-a aflat niciodată 
de acest oracol ! Adică, Socrate înfăptuia ceva 
foarte important în comunitate însă ea nu era 
conştientă de acest fapt !

11. În logica lucrurilor legate de oracolul de la 
Delfi, în cazul lui Socrate ordinea ar fi trebuit să fie 
următoarea: a. Tot discutând şi descosând pe 
atenieni cu întrebările sale concentrate şi insistente 
despre “Ce bun şi ce rău ţi s-a întâmplat acasă ” 
(11, p 162), Socrate şi-a dat seama că ei ar avea 
nevoie de un îndrumător care să-i sfătuiască de bine 
în problemele şi situaţiile cotidiene din viaţa lor;b. 
Socrate era convins, din experienţa de până acum, 
că el ar putea îndeplini cu succes această funcţie atât 
de necesară cetăţii; c. Dar cum să procedeze pentru 
ca cetăţenii ei înşişi să fie de acord cu acest nou 
statut şi rol al său în viaţa Atenei ? d. Răspuns: să 
ceară sprijinul Oracolului de la Delfi, aşa cum au 
făcut-o, pentru îndeplinirea misiunii lor de 
legiuitori, Licurg la spartani şi Solon la Atena.e. 
Socrate se duce, prin urmare, la Delfi, săvârşeşte 
paşii rituali îndătinaţi şi întreabă zeul dacă el e cel 
mai în măsură dintre atenieni să se ocupe de 
educaţia lor în cetate f. Şi preoteasa templului îi 

răspune: Da, Socrate, Zeul este de acord, întrucât 
“nu e niciun om mai liber, mai drept şi nici mai 
înţelept” decât tine. (5,p. 237)

12. Cum să fi stat, în adevăr, lucrurile ? Ca să 
schiţăm un răspuns cât de cât veridic, ar trebui să 
revedem faptele pe care ne putem baza cu 
certitudine. Expresia “Oracolul odată...” ne spune 
că nimeni nu mai ştia data exactă a solicitării acestui 
serviciu divin; oricum,întâmplarea nu a avut loc în 
anii când Platon şi Xenofon i-au fost discipoli lui 
Socrate, altfel ei şi-ar fi amintit cu siguranţă, ci mai 
înainte cu cel puţin zece ani de fatidicul 399 î.Hr.. 
Chairephon este, fără discuţie, cel care se duce la 
Delfi şi întreabă; Cine era Chairephon ? “...a fost 
prietenul meu încă din tinereţe – le spune Socrate 
judecătorilor heliaşti -, şi a fost prieten cu cei mai 
mulţi dintre voi; (...) Şi ştiţi cum era Chairephon, cât 
de aprig în orice se apuca să facă.” (20e, 21a). 
(14,p.19) În dialogul “Charmides”, Socrate, 
referindu-se la acelaşi, îl caracterizează ca “apucat 
cum era”. (14,p.179) “Convorbirile memorabile”, 
redate de Xenofon, au un subcapitol unde Socrate îi 
reproşează fratelui mai tânăr al lui Chareiphon că nu 
îl respectă: “Nu vezi cât e de săritor şi generos 
?”(5,p.43) Deci Chairephon a întrebat oracolul, 
mânat de un impuls strict personal, fără să ia acordul 
lui Socrate pentru iniţiativa lui sau/şi al unui grup 
reprezentativ de cetăţeni ori discipoli şi prieteni ai 
maestrului. Deşi la Xenofon găsim precizarea “de 
faţă cu mai mulţi”, credem că ea confirmă 
caracterul nepremeditat al întâmplării. Atenţie ! 
Presupunem că întrebarea a fost pusă când Socrate 
avea discipoli şi aură de înţelept. Chairephon 
primeşte răspunsul şi i-l comunică lui Socrate şi 
cercului său de prieteni. Mulţimea de atenieni nu va 
afla niciodată despre cele petrecute atunci în 
templul de la Delfi, ci numai reprezentanţii ei, în 
calitate de judecători heliaşti în viitorul proces al lui 
Socrate.

13. Ce semnificaţie să-i fi dat Socrate însuşi 
acestui mesaj obţinut de prietenul său atât de incisiv 
? Mă gândesc că el trebuia să-l fi pus împreună cu 
relaţia intimă pe care o avea de când se ştia cu o altă 
divinitate – daimonul din el. Şi poate se va fi gândit 
că oracolul evaluează rezultatele în gânduri şi fapte 
ale acestei simbioze cu daimonul a sufletului şi 
minţii sale. Relaţia Socrate – daimon se afla, prin 
urmare, în vizorul lui Apollo şi, iată, era acceptată şi 
apreciată de acesta. Acum se va produce convertirea 
! Numai întrucât oracolul a întărit pentru Socrate 
relaţia lui cu daimonul, el s-a convertit la credinţa în 
daimonul său convins de validitatea ei, şi, în 
consecinţă, a putut să se considere îndreptăţit să 
folosească această relaţie pentru binele cetăţenilor 
Atenei.

14. De ce Apollo să-l fi considerat pe Socrate cel 
mai înţelept dintre atenieni ? Oare pentru că el a 
mers pe calea promovată de zeu şi s-a cunoscut pe 
sine ? Care să fie, atunci, dovada împlinirii acestui 
ideal ? Faptul că a ajuns să comunice cu daimonul 
din el - daimonul fiind chipul prezenţei zeului 
Apollo în persoana lui Socrate. Dacă presupunem, 
de dragul demonstraţiei, că fiecare individ poartă în 
sufletul său câte un daimon, atunci rezultă că numai 
cei înţelepţi ajung să comunice cu el. Iar Apollo 
confirmă că Socrate a atins acest stadiu al 
cunoaşterii de sine. Apollo, cred, a transmis, în 
adevăr, atenienilor, următoarul mesaj: este înţelept 
acela care, asemeni luiSocrate, mă are şi mă aude în 
sufletul său.

15. Aici se ridică o întrebare foarte importantă: 
înţelepciunea pusă în lucru cu ocazia sfătuirii 
semenilor săi este, oare, înţelepciunea de care 
vorbea Pithia şi pe care noi am considerat-o 
suprafirească şi nu numai omenească, sau este 
vorba de o altfel de înţelepciune, practică, de bun 
simţ, adecvată nivelului de înţelegere al fiecărui 
destinatar al atenţiei sale formative ? (Vezi cap. 
III,B16)
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...numai eu şi pilotul / zburăm lejer / salvator / 
cordial / egal / ilegal / spre papua / prin noua 
guinee / zburăm fără autorizaţie de aterizare / 
fiindcă / se interzice strict vizitarea zonei / 
păstrând-o / astfel / în toată splendoarea ei 
naturală  // eu ştiu drumul / știu că misiunea 
mea e să salvez /  pilotul ştie ce vrea / îi e sete / 
vrea să bea / pierdem din înălțime / câștigăm din 
frumusețea peisajului /// orice expediţie rezultă 
dintr-o intuiţie / supusă / procesului de 
retranscriere itinerantă...                                                           

                                                                                                                
Zburăm deja de o oră, cu tot soarele-n ochi. 

Vlasov a coborât elicopterul aproape de luciul 
apei. Nu se vede nici urmă de naufragiu. Un 70' 
Viking Sport Cruisers, cu 32 de persoane la bord, 
a dispărut în largul coastelor de est din Papua 
Noua Guinee. Contactul cu yachtul s-a pierdut 
după părăsirea portului Kime. Accidentul s-a 
produs pesemne din cauza condiţiilor 
meteorologice nefavorabile. Poate mai sunt 
supravieţuitori, îi căutăm. Ne-a venit în ajutor și 
un echipaj de salvare australian. Ultimul S.O.S. 
transmis de pe yacht a fost receptat în zori. Vlasov 
e supărat pe Jacoby, al treilea din echipa noastră, 
că n-a venit cu noi. Nu a mai vrut el, uite-așa, s-a 
săturat să-i mai salveze pe toți iresponsabilii 
ăștia! Eu sunt atent acum mai mult la ce se 
întâmplă în Cipru. Ascult în cască noutățile. Ce 
lovitură financiară! Ce abjecție! Ciprul grec e un 
paradis fiscal pentru companiile off shore, pentru 
oligarhii și mafioții ruși. Vlasov nu-i supărat pe 
Jacoby, cum am crezut eu. Cauza-i alta. Frații lui 
pierd o avere în Nicosia. Și el ascultă veștile. 
Ciprul a cerut ajutor financiar Uniunii Europene 
în iunie 2012. Două din cele mai importante bănci 
ale sale au pierdut vreo 5 miliarde de dolari și vor 
ca guvernul să le salveze. Miniştrii Finanţelor din 
zona euro au acordat sâmbătă, 16 martie 2013, o 
finanţare doar de 10 miliarde euro, insuficientă. 
Restul ar fi inclus diabolic într-o clauză, una fără 
precedent: statul trebuie să preia 6,75% din 
depozitele de sub 100.000 euro - care-i pragul 
garantat la nivelul zonei euro, respectiv circa 10% 
din depozitele ce depăşesc acest prag. Astfel, se 
vor strânge 5,8 miliarde euro, pe lângă 
împrumuturile de urgenţă, a declarat ministrul 
olandez al Finanţelor Jeroen Dijsselbloem, 
preşedintele lui Eurogroup, după 10 ore de 
discuţii la Bruxelles. „Cum adică: statul va 
prelua? Ce, asta-i o  preluare? Preia din ce-i al 
meu, c-așa vrea mușchii lui? Ăsta-i furt! Furt 
curat! Premeditat. O tâlhărie! Niște bandiți!” îi 
înjură în rusește Vlasov. Cine ar mai fi  prost să-și 
țină banii într-o insulă aservită jurisdicţiei 
bancare a zonei euro? Rușii s-au îndreptat spre 
Letonia. Agenţia de evaluare Fitch a și retrogradat 
de vineri, 15 martie, ratingul Ciprului, căzut în 
imposibilitatea de plată. Faliment sadea! 
Comisarul Olli Rehn a declarat că această taxă 
specială nu se va mai repeta. „Cine-l mai crede și 
p-ăsta? Auzi, el nu se aşteaptă la o reacţie adversă 
a pieţei! Dar depunătorii, păgubașii? Ar trebui să 
fie deja în stradă, nu numai în Cipru. Eu m-aș 
retrage imediat din toate băncile. Dar ticăloșii le-
au închis. Au blocat toate conturile. Blocada 
monetară gripează și economia cipriotă. Jaful se 
legalizează pe spinarea mea, a cetățeanului!” 
scuipă scârbit Vlasov. Și elicopterul nostru 
părăsește linia curentului ce-ar i-ar fi putut 
împinge spre vest pe supraviețuitori. „Dacă ăștia 
ar mai exista, să dea și ei un semn de 6,75% că 
sunt cumva pe undeva, ca să-i salvăm!” 
scrâșnește Vlasov.

...survolăm pădurea tropicală / şi aterizăm 
ilegal / la capătul pământului  /// epuizat / în 

Victor NICOLAE

CRIMĂ ÎN PARADIS

relaţia mea directă cu realitatea / mai caut o 
ultimă probă de vitalitate // orientarea în spaţiu 
e o formă / iată / debordantă / de trăire activă // 
victoriile gândirii mele au constat în imagini 
clare / şi în asocierea lor / fulgerătoare / cu 
cadrul în care / le eliberez /// e un crez /// după 
îndelungi căutări / aici / în inima noii guinei / se 
află / neştiut de nimeni / etalonul spaţiului finit / 
în totala sa nelimitare // numai aici / încă / mai 
trăieşte o pasăre / a paradisului / nemaivăzută 
de o sută de ani // răstimp în care s-a crezut că / 
pasărea paradisului / și paradisul păsărilor / au 
dispărut  pentru vecie...

Acum îmi aduc aminte că Vlasov are 2 frați 
foarte bogați, mari petroliști, implicați într-o 
afacere multinațională pe cale de maximă 
extindere. A vorbit despre ei când s-au vărsat țițeii 
lui British Petroleum în Golful Mexic. Nu i-a mai 
pomenit apoi niciodată. A și lipsit un an. Cât pierd 
Vlasovii în naționalizarea unei părți din banii 
depozitați de ei și asociații lor în Cipru? Desigur, 
cu mult mai puțin decât dacă vor câștiga o parte 
din drepturile de exploatare a rezervelor naturale 
cipriote. Tocmai s-au descoperit acolo vreo 8 
trilioane de metri cubi de gaze naturale. Putin 
vrea să-și înfigă un important punct strategic între 
Turcia, Siria, Liban, Egipt și Israel, prin 
construirea în Cipru a unei baze militare pentru 
navele rusești de război. Dar cine-i în realitate 
Vlasov? Parcă nu mai seamănă cu un simplu 
pilot. „Miroase a carne arsă” spune el și eu nu-mi 
dau seama dacă se referă la arderea bancherilor pe 
rugul revoltei populare sau chiar miroase a 
vrăjitor pus pe jar. Cu numai o lună înainte, o 
tânără de 20 de ani a fost acuzată aici de vrăjitorie. 
Au dezbrăcat-o, au stropit-o cu benzină şi au ars-o 
de vie în Mount Hagen. Ea se numea Kepari 
Leniata. După ce au torturat-o cu fierul înroşit, să 
alunge răul din ea, au aruncat-o peste o grămadă 
de cauciucuri în flăcări. Cică vrăjitoarea asta ar fi 
ucis prin farmece un băiat de şase ani, ajuns la 
spital fără să mai poată fi salvat. Poliţiştii şi 
pompierii au intervenit, dar rudele copilului au 
asmuțit pe ei mulțimea. Kepari Leniata nu-i nici 
prima, nici ultima victimă. Din 1971 legea 
pedepsește magia neagră cu maxim 2 ani 
închisoare. Atacurile asupra vrăjitoarelor însă s-
au înmulțit, ca și cazurile de canibalism. Poliţia a 
arestat cu un an în urmă membrii unui cult din 
Mandanerau, că au ucis 7 oameni, cărora le-au 
mâncat creierii în stare crudă şi au făcut ciorbă din 
penisurile lui. Cu 2 ani în urmă, un bărbat şi-a 
mâncat de viu copilul nou-născut, îndeplinind un 
ritual magic. Vlasov face o manevră neașteptată, 
a deviat mult de la traseul inițial. Nu a cerut nici o 
permisiune de la centru. Elicopterul trepidează și 
se oprește în aer, deasupra unui tăpșan. Apoi, 
coboară încet direct în zona interzisă. Miasma 
aceea de carne arsă s-a transformat în altceva, 
într-un miros persistent de motorină. Pământul 
mustește, noroiul e îmbibat cu petrol. 

...paradisul din munţii foja are trei mii de 
kilometri pătraţi / şi nici un locuitor / doar 
cântecul  păsărilor / greieri şi broaşte /// încă din 
secolul 19 /  mai multe expediţii / au căutat 
această pasăre / pasărea paradisului / 
nemaivăzută / de o sută de ani  / nimeni nu a 
găsit-o / până acum ///  cum nu există puncte de 
vedere favorizate / din interiorul cărora să 

descriu / la modul ireproşabil / lumea / aleg 
numai ariile privilegiate / atinse de relativitate...

 
E raiul pe pământ. Nu a pătruns încă în el 

defrișarea. În Papua Noua Guinee se fură anual 
câte 1.400 mile pătrate de pădure. În nici 10 ani, 
va dispărea jumătate din întreaga ei avere 
forestieră. Exploratorii au descoperit broscuțe 
ciripitoare, păianjeni țopăitori, șopârle dungate și 
peste 50 de alte specii noi. Poate ne descoperă și 
pe noi acum niște canibali, ce tocmai salivează cu 
ochii pe pulpele noastre. În Papua, trăiesc peste 
2.500 de triburi, fiecare cu limba lui. În 2010, s-a 
mai descoperit ceva din epoca de piatră, tribul 
Koroway, cu 3.000 de indigeni ce și-au urcat 
colibele în copaci, de frica sălbăticiunilor. Ei 
umblă aproape goi și se hrănesc din ce le dă 
pădurea. Cei de la Wilmar vrea să-i extermine, ca 
să-și extindă ei culturile cu trestie de zahăr. 
Canibalii din Mandanerau sunt convinși că au 
făcut exact ceea ce trebuia, fiindcă victimele lor 
se dădeau drept mari doctori. Practicau magia 
neagră și cereau bolnavilor tratați plată grea în 
bani și favoruri sexuale. Canibalii le-au mâncat 
creierii și organele genitale ca să le preia puterile 
spirituale şi imunitatea la farmece.

...descopăr şi o altă pasăre / necunoscută mie 
până acum /// dar petrol? / se interesează pilotul 
/// mai descopăr şi noi specii de mamifere / tot 
necunoscute mie până acum /// dar petrolul? / 
întreabă pilotul /// descopăr și alte broaşte 
ciripitoare / și alți fluturi /  şi alte plante /// dar 
petrol? / insistă pilotul...

Și atunci, m-am hotărât. Orice ezitare m-ar fi 
costat viața. Era atâta frumusețe în jur, încât nu 
mai încăpea în inima mea nici urmă de vinovăție. 
A trebuit să acționez exemplar, perfect. Ce mai 
conta că eram plin de sânge. Oceanul mă spală de 
toate păcatele. Și cine va mai deosebi sângele meu 
de  al lui? Când m-am suit din nou în elicopter, 
știam că eu sunt salvatorul. Mă puteam ridica la 
ceruri. Elicopterul a țâșnit ca o ghiulea, nu am 
reușit să-l mai redresez. M-am înălțat deasupra 
pământului. Asta a fost bine când am cerut ajutor 
echipajului australian. Elicopterul meu a început 
încet să mă asculte. Aleg o insulă din arhipelag, cu 
vegetație multă, cu multe specii de păsări 
necunoscute, și mă îndrept spre ea cu toată viteza. 
Sar în apă, înainte ca elicopterul meu să se 
prăbușească printre copaci și să explodeze.

...nu ştiu / chiar nu știu dacă pasărea 
paradisului poate ţipa / când vor găsi scheletul 
pilotului / sau nu-l vor mai găsi / ciugulit / 
descărnat / de toate păsările paradisului /// orice 
fenomen / depinde de punctul de vedere / în care 
te aşezi / însângerat / să îl observi / să intervii 
salvator / salvator /// și / mai presus de tot / 
trebuie să prevezi lucrurile / pe care doar 
posteritatea / le mai poate confirma
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Îmbrăcat în alb, fără podoabe strălucitoare şi 
fără fir de aur. Cu ochii plecaţi într-un fel de 
stânjeneală a poziţiei pe care o ocupă. „Să 
dormi tu aici! Este o cameră pentru 300 de 
persoane!” – ar fi spus în momentul în care a 
intrat în dormitorul rezervat papei. Până acum a 
refuzat să-şi numească „secretari” sau alte 
persoane de ajutor; „Mă descurc singur!” 
Merge cu autobuzul!! La Buenos Aires, câtă 
vreme a fost episcop, a refuzat locuinţele 
luxoase şi îşi gătea singur.

„Am visat o Biserică săracă, pentru oameni 
săraci!”

 Poate că nu va fi mereu aşa, poate că lumea 
în care a intrat îi va schimba opţiunile. Până 
acum, Papa Francisc face cinste numelui ales şi 
spun asta din perspectiva noastră, a mirenilor. 
Nu ştiu cum îl privesc confraţii din vârful 
ierarhiei bisericeşti, fie ea „verticală” sau 
„orizontală” şi nici nu mă interesează.

 Se spune că Sfântul Francisc se afla lângă 
Assisi în 1206 sau 1207, la ruinele unei capele 
(San Damiano) când Iisus Christos i s-a arătat şi 
i-a spus: „Repară Biserica Mea!”  Tânărul fiu 
de comerciant de pânzeturi, învăţat să aibă tot 
ce îşi dorea, a înţeles că nu de zidurile prăbuşite 
ale acelei capele era vorba, ci de sufletul 
bisericii creştine. A trăit pentru săraci şi pentru 
suferinzi, în demnitatea cumpătării.

Ilie COMĂNIŢA

Eu am să plec, dar plec mai înspre seară,
Ne-a zis bunicul şi nu l-am crezut,
Avea privirile de om pierdut,
Creşteau în ochii lui lacrimi de ceară!

A mers în grajd şi boii au gemut,
Păşea prin curte ca pe-o ulicioară,
Cu sete-a tras din ultima ţigară,
Plutea în jur un duh necunoscut!

Şi-a aşezat pe prispă aşternut,
În pieptul lui se înfipsese-o gheară,
Veniţi c-o lumânare  a cerut,
Ne-a spus, când sufletul la ceruri zboară,

„Staţi liniştiţi, nu vă-necaţi în plâns,
Atâta mi-a fost scris şi mi-e de-ajuns!”

Venit pe-acasă, curtea era goală,
Nu se simţea ţipenie de om,
Doar o ciocănitoare într-un pom
Bătea sinistru ritm de buimăceală!

L-am întrebat pe unchiul Toma dacă
Ştia ceva, pe unde sunt ai mei,
„La cimitir o să-i găseşti de vrei!...
Acolo sunt!... Cavoul să şi-l facă!”

De lacrimi ochii mi s-au podidit
Când i-am văzut cum îndrumau zidarii,
Vegheau să iasă lucru isprăvit,
Aveam în cap doar negrele scenarii!

„Noi l-am făcut de-acum că ne-am gândit,
Să nu mai cheltuiţi şi cu groparii!”

Boabe de rouă îi era sudoarea,
Nicicând de amintiri nu scap,
Le-am pus în lăzi de zestre şi-n dulap,
Pe ele n-o să crească neuitarea!

Desculţă şi cu glamnicul pe cap
Ducea la câmp, în baniţă, mâncarea,
Părea că nesfârşită e cărarea
Şi alte mii de drumuri mai încap!

Vroia bucatele să fie calde,
Trudeau ai ei din zori până-n apus,
Iar oalele în colb încins le-a pus,
Păsări în praful verii să se scalde!

Şi-acum spinarea ei încovoiată
Poveri aşteaptă ca şi altădată!

BUNICUL

CHELTUIALĂ

ÎNCOVOIATĂ

Dan Elias

„Repară Biserica Mea!”

Să vorbeşti despre sărăcie şi despre săraci din 
m i j l o c u l  Va t i c a n u l u i ,  s u b  p r i v i r i l e  
„Adevărului”, „Bunătăţii” şi „Frumuseţii” din 
Stanza della Segnatura a lui Rafael, nu este, aşa 
cum ar părea, o dovadă de slăbiciune, ci una de 
demnitate umană. 

Iezuiţii, cult creştin interzis în România până 
în 1989, sunt puternic implicaţi în apărarea 
drepturilor omului, a refugiaţilor şi a 
dezrădăcinaţilor, pe care nu-i cheamă în biserici 
somptuoase, ci li se alătură în pustiurile acestei 
lumi. Acolo, în catedrale de arşiţă şi ploi, în 
bătaia vânturilor şi a gerurilor, Dumnezeu este 
alături de oameni. Anul trecut, fostul 
arhiepiscop de Buenos Aires, proaspătul Papă, a 
spălat şi a sărutat picioarele a 12 bolnavi de 
SIDA dintr-un azil. Gestul, simbolic în sine, ar 
trebui să ne aducă aminte că dragostea este 
înainte de toate umilinţă.

L-am privit pe Papa Francisc în imaginile 
transmise pe reţelele de televiziune şi nu ştiu de 
ce, şi nu ştiu cum, dar pentru câteva clipe mi-am 
alinat dorul de Ioan Paul al II-a. 

„Am visat o Biserică săracă, pentru oameni 
săraci!”

Cineva ar putea spune: „Dar ce te minunezi 
aşa! La noi este la fel! Aceeaşi simplitate şi 
cumpătare, aceleaşi veşminte fără ostentaţie, 
aceeaşi umilinţă în faţa celor săraci, aceeaşi lipsă 
a trufiei”. Mă tem că „ar putea spune”, dar nu aud 
pe nimeni. 

    

LIBERARE

Mă uit ades pe uliţă în sus,

Îl văd tot nalt, venind agale tata,

Se liberase, după ce armata,

Prin neştiute locuri l-a tot dus!

În ochii mamei înflorea muşcata,

O cruce şi-o-nchinare spre Isus

A mai făcut şi pe-alergat s-a pus,

Închipuia în fuga ei săgeata!

Din cătănie n-a trimis scrisori,

Doar zeci de cărţi poştale, cu trei rânduri,

Dar încăpeau în ele mii de gânduri,

Letopiseţi pe anii trecători!

În ramă amintirea să se-agaţe,

Să vină tata să mă ia în braţe!

NAŞTEREA 

Mamei mele, Elena 

Parcă o văd aievea, cu paşii mici grăbind
Să taie drept cărările pădurii,
Era o parte fragedă-a naturii,
Purta în pântec trupul meu zvâcnind!

Fusese dusă la oraş să nască, 
Ţărancă tânără, nedusă-n lume,
Dar ea ţinea la stămoşeşti cutume,
În casa ei sorocul să-mplinească!

Când ceasul naşterii a fost să vină,
Pe frunzele de sub un păr sălbatic,
Trăia magii de joc iniţiatic,
Îşi înfăşa copilul cu lumină!

Iar ochii ei se-nlăcrimau de rouă,
Din ei, cu soare a-nceput să plouă!


