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De Bunavestire, pe 25
martie a anului 1887 se
naºtea în nord, la
Nãsãud, compozitorul,
baritonul, dirijorul ºi
criticul muzical
NICOLAE BRETAN,
figurã proeminentã a
culturii transilvanene
despre care celebrul
muzicolog american
Irving Lowens spunea:
„Istoria muzicii va trebui
sã fie rescrisã! În viitor
ea trebuie sã conþinã un
capitol despre acest

compozitor-cântãreþ-director de operã din Ardeal.”. Nicolae
Bretan, personalitate multilateralã, plinã de farmec, a laãsat
în patrimoniul naþional ºi internaþional opere de mare valoare,
compuse majoritatea în perioada interbelicã, perioada de
creaþie cea mai intensã a compozitorului. De un profund
umanism ºi poate din cauza afinitãþii sale interetnice
maghiaro-germano-iudaice, a credinþei sale creºtine, greco-
catolice, Bretan a fost persecutat întreaga viaþã, atât în Ungaria,
unde a trãit în perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial cât
ºi în România postbelicã, considerându-se toata viaþa
transilvãnean ºi nu membru al unei etnii sau al alteia.

Cã, uneori, valorile umane nu sunt recunoscute cu adevãrat
nu mai este un secret pentru nimeni astãzi în România ºi
pretutindeni... dar cã aparþine universalitãþii ºi timpului etern
nu mai încape îndoialã prin ceea ce a lãsat în urmã: opera
Luceafãrul, prima operã în limba românã din Transilvania,
compusã în anul 1921 dupã poemul omonim al lui Mihai
Eminescu, urmând apoi Golem (1924), Eroii de la Rovine

(1925),  operã creatã dupã Scrisoarea a III-a a lui Mihai
Eminescu, Horia (1937) operã în trei acte ºi ºapte scene,
dupã drama istoricã Horia, Cloºca ºi Criºan, Arald (1942) dupã
poemul Strigoii a lui Mihai Eminescu.  Nicolae Bretan a
compus ºi muzicã religioasã: un Reqviem, o serie de Psalmi,
Rugãciuni (Ave Maria, Tatãl Nostru), muzicã vocalã: peste
200 de lieduri, printre care: Cântecul Plugarului dupã Zaharia
Bârsan, Fatma, Fresco, Gazel, Noapte de varã, Nu te-ai

priceput! dupã George Coºbuc, Inima dupa George Coºbuc,
Lunã, lunã, stea vicleanã dupã Octavian Goga, balade, cum
ar fi Ideal sau Moartea lui Gelu dupã George Coºbuc, Oltul

dupã Octavian Goga, lucrãri pentru cor, dansuri pentru
orchestrã, piese scurte pentru solo instrumental, etc. Literatura
ºi muzica se împletesc sublim în compoziþiile marelui creator
Nicolae Bretan, astfel ca poeziile lui Mihai Eminescu, Octavian
Goga, Victor Eftimiu, George Coºbuc, Heinrich Heine, Rainer
Maria Rilke, Petofi ªandor, Ady Endre, capãtã alte valenþe în
sufletul ºi mintea auditorilor. Cuvintele sporesc expresivitatea
muzicii iar muzica relevã la rândul ei ºi amplificã sensurile
cuvintelor, iatã complementaritatea celor douã arte, douã
modalitãþi de exprimare – scrisul ºi muzica.

Valenþele multiple ale talentului ºi personalitãþii sale - vorbea,
cânta ºi compunea în trei limbi: româna, maghiarã ºi germanã
– dar ºi pregãtirii profesionale l-au condus spre o carierã de
succes atât în actul muzical de creaþie cât ºi în cel
organizatoric, managerial, fiind un reputat regizor ºi director
de instituþie. Nicolae Bretan a studiat la Conservatorul din
Cluj  între anii 1906-1908, la Academia de Muzicã din Viena
în anul 1909 ºi la Academia de Muzicã din Budapesta  în
1912, dupã care s-a afirmat ca prim-bariton al Operei din
Bratislava. În 1916 ºi-a luat ºi licenþa la Facultatea de Filologie
din Cluj devenind regizor la Opera Maghiarã din Cluj ºi director
al Operei Române din Cluj. Rolul de deschizator de drumuri
pe care ºi l-a asumat Nicolae Bretan, denotã calitãþi aproape
magice, într-o epocã în care doar entuziasmul ºi spiritul creator
autentic sau dragostea pentru valorile muzicale româneºti,
puteau motiva un muzician de talia sa, printr-o muncã asiduã,
prea puþin cunoscutã pentru a fi apreciatã la justa valoare. A
ales sã-ºi urmeze calea, prin ºi pentru ai sãi considerându-se

NICOLAE BRETAN - TIMP,
UNIVERSALITATE ªI BUNAVESTIRE

întotdeauna transilvanean, în viaþã ºi pe scenã deopotrivã.
Cuvintele scrise pe o foaie de hârtie ºi nu rostite direct, în

faþã, fac atât de mult bine ºi permit niºte atingeri delicate,
spirituale ca mai apoi revenirea asupra lor sã devinã Uraganul,
adevarate lovituri de fulger, drumuri pe trasee nebãnuite,
iluminãri intelectuale prin recitirea fie a acelei adresãri simple
„Stimatã Doamnã” fie a exprimãrii fruste prin care se cerea în
scris confirmarea intrãrii în colecþii a unor cãrþi donate Bibliotecii
Judeþene „ªtefan Bãnulescu” din Slobozia, Ialomiþa, de cãtre
semnatara acelor rânduri, Judit Bretan, fiica marelui muzician:
„Inutil sã vã spun cã m-aº bucura mult dacã mi-aþi scrie exclusiv
via poºta obiºnuitã(...). Nu dispun de e-mail ºi nu dispun de
maºinã de scris.”.

La aceste atingeri, delicate în sensul cel mai adevãrat al
cuvântului face referire ºi Judith Bretan – actriþã pentru
eternitate ºi fiicã a compozitorului, baritonului, regizorului de
operã ºi nu în ultimul rând dirijorului Nicolae Bretan. Mãrturie
în acest sens stã cartea pe care domnia sa, atât de frumos a
intitulat-o URAGANUL. Dincolo de cuvinte nu ai cum sã nu te
întrebi ce zbucium sufletesc a rãzbãtut în sufletul  doamnei
Judith Bretan, în marea dorinþã de a aºterne pe hârtie, fãrã
omitere, adevãrul, identitatea, dragostea faþã de oameni, dar
mai ales faþã de muzicã a compozitorului Nicolae Bretan?
“Mã doare  nespus din capul locului cã mi-am pus întrebarea
ce anume i-aº destina Tatãlui meu: o viaþã deplinã, frumoasã,
iar dupã aceea moartea în sensul obiºnuit, cotidian al
cuvântului, sau nemurirea care urmeazã dupã viaþa
neîmplinitã?” În acest mod domnia sa ºi-a fãcut datoria în a
pune în lumina adevãrul fãrã îndurare aºa cum marturisea:
“Cunoaºterea istoriei vieþii lui Bretan este în mai strânsã
legãturã cu libertatea – cu problema libertãþii umane ºi a
creaþiei. Într-un anume fel, ºi cu faptul cã, scriind, eu îl caut
pe Dumnezeu. Mãrturisesc cã pânã acum nu l-am gãsit. Dar
în mine a licãrit cel puþin speranþa cã odatã voi ajunge la El.
Astfel, pot sã mã identific cu profesiunea de credinþã a Tatãlui
meu: “Cu toate cã rândurile aºternute de Bunul Dumnezeu
par întortocheate, scrisul Lui e drept”. Cu siguranþã, cititorul
va înþelege nu numai cine a fost Nicolae Bretan dar ºi
dimensiunea ºi intensitatea luptei duse în sufletul lui. Ca ºi
actor principal, într-un rol principal, acela de moderator, autoarea
Judith Bretan împinge cuvântul pânã dincolo de toate aceste
roluri exemplar jucate de tatãl sãu. Acest rol de fapt nu se
terminã niciodatã, într-un fel oarecare se strecoarã totdeauna
în viaþa privatã, deoarece, datoritã structurii sufleteºti a
actorului, hotarele rolului ºi ale realitãþii se estompeazã.

Pentru noi toþi, Nicolae Bretan, va trãi nu numai în inimile
tinere ale elevilor Liceului de artã „Ionel Perlea” din Slobozia
cãrora le vom pune la dispoziþie cãrþile,  partiturile ºi CD-
urile ci în inima tuturor acelora care citesc aceastã carte
de la bibliotecã. Cu gândul la acel Nicolae Bretan, devenit
“apatrid” în propria sa patrie, aºa cum autoarea Judit Bretan
mãrturiseºte în volumul Uraganul, inimile oamenilor ce
locuiesc în Slobozia ºi în judeþul Ialomiþa, inimile tuturor
românilor, ne spun sã ne facem datoria de onoare, sã îi
aducem un omagiu marelui muzician, acum la aniversarea
a 127 de ani de la naºtere, dar ºi fiicei sale ce trãieºte în
Virginia, SUA, departe de plaiurile natale ºi de a-i mulþumi
pentru menþinerea flãcãrii vii a memoriei tatãlui sãu, flacãrã
pe care ne-a transmis-o ºi nouã…

Mihaela RACOVIÞEANU, director
Ecaterina FLOREA, bibliotecar

Biblioteca Judeþeanã “ªtefan Bãnulescu”, Slobozia,
Ialomiþa
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Papion. Moartea
ºi-a tras în faþa

casei neon
Mâine voi ieºi pentru întâia datã din mine. Nu ºtiu dacã
îmi va fi rãu sau îmi va fi bine.
Cum sunt la prima încercare, am sã merg pe mâna
întâmplãrii
ºi voi ruga santinelele toamnei sã nu lase slobod
niciun câine prin imperiu.
Uºa disperãrii am sã o þin închisã, sã nu mã speriu,
sã nu se mai plimbe prin iubire, de la o inimã la alta,
sângele din întunecime.
Nu voi face nimic deosebit;
nu o sã mã cert, nu o sã intru în birt,
pur ºi simplu câþiva paºi o sã-i împing, buclucaº,
prin viaþa de la þarã, apoi, prin imaº,
cãutându-mã pe Mine în alt Eu –
acolo unde Sinele locuieºte ºi nu se regãseºte mereu.
Mã voi arãta lumii aºa cum sunt:
foarte singur ºi foarte jos,
cu frumuseþile întoarse pe dos, cu nenorocul pus
la papion – sã ºtie lumea cã moartea ºi-a tras
în faþa casei neon.
Fireºte,
o sã învãþ sã falsez când voi dansa tangou cu carnea
mea puturoasã ºi chiar cu nemernicia care,
de o vreme,
ºi-a închiriat lângã mine o casã.
La început,
voi face paºii temãtor, sã mã sigur cã nu deranjez
sãlbatica umbrã care doarme sub scut.
Mai devreme ca de obicei,
îmi voi pune hainele de sãrbãtoare, aceleaºi
din fiecare an;
cu prestaþia mea de  veritabil golan,
îmi voi face în inimã o ranã ca un culoar sângeriu
prin care sã pãtrundã întunericul-beznã, da,
ºi cât cuprinde iubirea, pustiul sã se întindã-în pustiu.
Desigur,
nimãnui nu o sã-i pese cã între Eu ºi Sinele meu
toamna va înflori ca un pãcat la ora apusului, când
vicleºugul poartã în ochii himerici clopotul unor biserici.

Deºi închipuirea nu mai are ruºine, mâine voi ieºi
pentru întâiaºi, în dangãt de clopot, datã din mine.

Costel Bunoaica
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HELIS
februarie 2014
ªerban   Codrin, p. 1, 12 – Cu siguranþã.
Aureliu Goci, p. 3 – Putem concluziona într-un singur

fel: pulsul literaturii române se simte acum mult mai
pregnant în provincie. Fenomenul este valabil pentru  toatã
viaþa culturalã dintr-un motiv foarte simplu: centrul ºi-a
pierdut  monopolul mijloacelor de comunicare ºi control.
USR,  mai mult decât celelalte sindicate culturale, a fost

folosit de cãtre comuniºti pentru a controla ºi manipula
actul creaþiei. Am înþeles cã actuala conducere
intenþioneazã sã  selecteze publicaþiile printr-o aºa zisã
agreere, adicã, mai simplu, scriitorii care doresc sã intre
în sindicat trebuie sã facã coadã în anticamerele anumitor
publicaþii. Însã demersul axiologic nu mai poate fi susþinut
doar de câþiva critici ºi istorici literari. Este imposibil.
Democratizarea culturii ºi revoluþia informaþionalã au creat
o mare dilemã, cel puþin în literaturã. Majoritatea cãrþilor
care ies pe piaþã sunt bune, iar aproximativ cinsprezece
la sutã dintre ele foarte bune. În cazul acesta, vechile
criterii de valorizare sunt ineficiente sau  perimate. Nici
nu mai conteazã prea mult ierarhizarea, deoarece în
spaþiul virtual cãrþile pot trãi cât existenþa speciei umane.

Scriitorii de la HELIS au intrat în marasmul  vieþii literare
ca grup. Este o strategie înþeleaptã, fiindcã sunt percepuþi
astfel, ca grup. La fel procedeazã sud-americanii. În
Europa, editurile  îºi fac un portofoliu de autori, care se ºi
asociazã pe bazã de afinitãþi ºi zone geografice.

Pentru mine, helisiºtii sunt un pariu câºtigat.  Am urmãrit
împreunã cu studenþii evoluþia lor de la începuturile firave,
pânã la conºtiinþa de sine, un drum dificil, dar stimulativ.
Dovadã calitatea de netãgãduit a revistei ºi numãrul
cãrþilor apãrute la editura proprie. La stadiul actual grupul
nu mai este regional, fiind  perceput mai mult ca o stare
de spirit. Cum vã explicaþi vitalitatea extraordinarã a unor
oameni, care la vârsta lor este neverosimilã? Mã gândesc
la domnii Augustin Mocanu ºi Marian ªtefan. În emulaþia
grupului ºi-au recâºtigat tinereþea creativã, dãruindu-ne
cãrþi minunate. Nu întâmplãtor i-am îndemnat ca, printre
altele, sã acorde o atenþie deosebitã memorialisticii. Au
fost martorii evoluþiei unor destine, într-un anumit context
istoric, iar arta specialã de a consemna ne dã siguranþa
unor opere capitale. D-l Augustin Mocanu a finalizat ÎNTRE
SAT ªI ORAª în câteva luni, o carte pe care o citesc cu
mare plãcere. Judecând dupã paginile publicate în revistã
ºi d-l ªtefan ne-a pregãtit ceva.

Acesta este spiritul  HELIS. Flerul îmi spune, ºi rar mã
înºel, cã mulþi dintre aceºti scriitori îºi vor scrie marea
operã de acum încolo. Pariem?

Al.Bulandra, p. 4 - Vã admir entuziasmul cu care serviþi
memoria lui C. Þoiu.

Petre Ioan Creþu, p. 5 - Dacã aveþi o paginã întreagã în

IOAN NEªU

REGINA
NOPÞII

Cu acest roman domnul Neºu s-a angajat într-

un lung maraton narativ. Povestea este simplã:

scriitorul se retrage în satul natal, pentru a fi

departe de spaþiul fizic al unei drame familiale.

Aceastã relativã evadare oferã ocazia autorului de

a zugrãvi cu o extraordinarã plasticitate lumea în

disoluþie a satului românesc, o lume care îºi pierde

treptat reperele tradiþionale. Ce face car tea

palpitantã? Prezenþa destinelor individuale, în

planuri multiple, un adevãrat travaliu

cinematografic, incitant ºi captivant.

REGINA  NOPIÞI este o carte valoroasã care îºi

va gãsi cu uºurinþã cititorii, fiindcã vorbeºte în

primul rând  despre oameni convieþuind diferit în

spaþii frustrante prin mobilitatea lor.

Faptul cã se întinde pe 463 de pagini poate fi un

handicap pentru domnul Neºu, nu atât din punctul

de vedere al cititorului, cât al criticilor care, efectiv,

greu îºi vor gãsi timp sã lectureze cartea de la cap

la coadã, cu atenþie ºi obiectivitate. Dar ºi criticii

sunt în primul rând cititori, iar autorul nostru nu

scrie neapãrat pentru ei. Ca ºi SIMFONIA PRAGA,

REGINA NOPÞII este o carte bunã, ce se înscrie

fericit în peisajul literar românesc.

03.04.2014
Paris

Dan   Simionescu

LUCIA OVEZEA

LA BRAÞ CU
URSUL

Autoarea romanului este un fin psiholog, care ºi-a
conturat personajele aºa cum ar trãi ele în viaþa realã.
Nu ºtiu câte cãrþi a mai scris d-na  Ovezea, dar sigur
nu a trecut prin furcile caudine ale prozei scurte, unde
scriitorul învaþã sã construiascã riguros o naraþiune.

Debutul romanului este ºovãitor, iar f inalul
neconcludent. Dar cartea este salvatã de vivacitatea
trãirilor personajelor, de profunzimea sondajelor
psihologice ºi mai ales de acea voce din off care
transferã intriga în alt plan existenþial.

03.04.2014
Paris

Dan  Simionescu

revistã înseamnã cã v-aþi  integrat în spiritul HELIS.
Gheorghe Dobre, Ioan Roºioru, C. Bunoaica, F.

Ciocea - Aºtept cãrþile.
Lili Balcan, p. 7 - O surprizã plãcutã.  Succes.
ªtefan  Neagu, p. 7 - Încã sunteþi impersonal. Poezia,

prin definiþie, are o anumitã încãrcãturã liricã. Pot vorbi
despre zei dacã îi fac pãrtaºi la iubirile sau deziluziile mele.

Victor Nicolae, p.9 - Zebrele sunt duplicitare. Atenþie!
Lorena Þuican, p. 11 – Aveþi talent. Continuaþi.
Marius Stan, p.15; Loredana Dalian, p.16 - Textele siameze

pot avea ºi un rol parºiv. Ghici cine este maestrul aici?
Marian ªtefan, p. 14 – Exact cum am bãnuit. Felicitãri,

domnule Marian ªtefan!
I. Neºu, p. 13 – Nu te naºti romancier, devii. Dar este

tot un fel de naºtere.
ªtefan Grigorescu, p. 13 - ºi încã se întâmplã aºa ceva.
Dan Elias, p. 19 - Nu învãþãm nimic din istorie. Câte

masacre posibile ne rezervã viitorul?
N. Teoharie ,  p. 19 – Ne era dor de vocea

dumneavoastrã unicã.
Carmen Tãnase, p. 20 - Ai fost adoptatã fãrã reþinere

de helisiºti. Sunt convins cã nu îi veþi dezamãgi.
09.03.2014

Paris
Dan  Simionescu

Ion Roºioru

Mov
Prin norul ros de vânt o clipã-mi surâde soarele anost:
Trec podul fluierând o doinã, mi-e dor de dragostea ce-a fost!

Din plopul de Canada iarãºi cad frunze galbene valsând:
Încã mai sunt bolnav de tine, încã mai plâng cu tine-n gând!

Pe iazul morii sicomorii-s din ce în ce mai stacojii:
Culeg cei de pe urmã struguri, n-ai tren cu care sã mai vii!

Din zborul lor spre sud cocorii au poposit în zori pe crov:
Citesc o carte fastuoasã, de tine sufletul mi-e mov!

Ud

ªi nimeni nu mai arã, Doamne, ºi tata a murit de mult! 
Dar nu ºi cântecul de fluier pe care tot i-l mai ascult

Pe o casetã hârâitã pe care l-am înregistrat
Când încã nu-mi trecea prin minte cã o sã-l pierd
 cu-adevãrat!

Azi bietul tata nu mai are mãcar o cruce-n cimitir
Spre care sã mã poarte paºii când îmi lipseºte abitir.

Aº pune iar caseta veche, dar n-am la ce, s-o mai aud
ªi dau pe ploaie toatã vina ºi-mi ºterg tãcut obrazul ud!

Fiert
Azi noapte capãt somnolenþei i-am pus exact la ora trei:
În teracota mea albastrã agonizau vr’o cinci scântei!

Am aruncat pe ele-o mânã de vreascuri ºi mi-am zis în gând:
De s-or aprinde va fi semnul cã nu ne vom urî nicicând!

M-am aºezat într-un fotoliu ºi-am tot citit din cartea ta:
Am înþeles cã nici dincolo de moarte nu ne vom uita!

Spre ziuã terminasem cartea din care-am învãþat sã iert:
Drept care-mi cumpãr scorþiºoarã ºi zahãr pentru vinul fiert!

Sac

Se duce toamna spre niciunde ºi-n zilele ce-au mai rãmas
Ne-om aduna trei fraþi din patru sã-i facem mamei

parastas!

Prundul Slãnicului se-ntinde tixit de cetinã ºi glod:
Azi drumul meu cãtre fântânã va face-o buclã peste pod!

Grãbindu-mã la tunsul ierbii sub care dorm pãrinþii mei,
Mã port nepãsãtor cu piatra pe care stau de obicei!

M-agãþ febril de poezie cãci nu ºtiu altceva sã fac
Sã-mpiedic zilele ce-mi intrã cu toatele buluc în sac!

Drum

Azi toate vocile sunt stinse în mine mai puþin a ta
Pe care chiar ºi dupã moarte se pare c-o voi asculta!

În ochii mei se estompeazã vãzând cu ochii orice chip,
Nu ºi al tãu ce-o sã-mi surâdã din anotimpul de nisip!

Sub lespezile din oglindã fântânile mi le-am retras,
Nu ºi pe-a ta ce sã m-aºtepte la ceas de tainã a rãmas!

Sub tãlpile-mi rimbaldiene s-au frânt cãrãrile de fum,
Dar nu ºi-a ta, care bãtutã postum, o sã devinã drum!
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Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE

Un filosof adevãrat iubeºte lumea în care
trãieºte. Încearcã sã o corecteze pentru cã o
înþelege ºi pentru cã îºi aparþin unul altuia,
alcãtuiesc un întreg. Un filosof fals
dispreþuieºte lumea în care trãieºte. El nu
încearcã sã o modifice în bine, se crede
deasupra ei, parcã ar veni de nicãieri, o
aruncã la gunoi ºi o înlocuieºte cu lumea din
capul lui, pe care o declarã cea adevãratã. ªi
totul într-o pãsãreascã imposibilã. Dacã e
luat în serios, imediat apare dezastrul. În
lumea materialã, nu în cea a ideilor. E un
dezechilibru continuu ºi instabil. Falºi
profeþi, false soluþii, cât de frumos ar fi
împachetate.

• Îi omori pe toþi ºi apoi te apuci sã faci
comerþ. Poþi sã faci comerþ ºi cu idei. Ale tale.

• Povestea se spune pe sine. Când îºi
gãseºte o gazdã, ea începe sã se
povesteascã.. Aºa e, ea existã, liberã de lume,
dar nu poþi afla cã existã decât când e spusã.
Literatura construitã doar din „cap”, doar din
meºteºug, pe logica comunã, nu e literaturã.
E doar un text. Nu cred cã toate textele emise
de specia umanã sunt literaturã sau pot fi
înglobate de aceasta. Acestea existã ca
mijloc de comunicare. Or, literatura nu
comunicã, nu cautã soluþii, e o întrebare
continuã, uneori nu e nici mãcar întrebare, e
o poveste care nu vrea nimic, nu rezolvã
nimic. Cum iese din aceste tipare, intrã pe
terenul altora ºi nu mai e ce ºi-a propus.

• Hawking schimbã culoarea gãurilor. Nu
mai sunt negre, ele sunt gri. Fizicienii s-au
dus cu capul înainte, încercând sã
demonstreze cã gãurile negre existã.
Descoperitorul lor vine ºi spune cã nu e chiar
aºa, cã teoria lui e o teorie ca oricare alta,
adicã poate fi modificatã sau schimbatã total.
Ceea ce ºi face un om de ºtiinþã adevãrat,
chiar dacã e teoria vieþii lui. ªi dacã ele,
postulând cã existã, ar fi albastre? Adicã,
deocamdatã, sunt doar exerciþiile superbe ale
unor minþi luminate. ªi atât.

• Intri în casã. Închizi uºa cu zece lacãte.
Te-ai izolat de lume, eºti doar tu ºi ai tãi,
dacã-i ai. Oricum, eºti în singurul loc din lume
care e doar al tãu, unde eºti protejat de
agresiunile exterioare. Eºti fericit, eºti tu, laºi
garda jos. Iluzia dureazã doar pânã dai
drumul la televizor, ca sã nu mai fie atâta
liniºte. Lumea, cu mizeriile ºi frumuseþile ei
îþi intrã în sufragerie, dormitor, bucãtãrie,
debara, baie. Nu scapi de ea, orice ai face. E
cea mai violentã agresiune Poþi fi singur doar
când dormi  cu televizorul închis. Sau în
cimitir. Cu doi metri de pãmânt deasupra, ca
sã fii bine izolat fonic.

• Literatura, arta în general, nu
demonstreazã nimic, spre disperarea celor
care cred cã pot explica orice. Trebuie sã ne
reamintim din când în când lucrul acesta.Asta
e frumuseþea ºi specificul artei Toate textele
care conþin, mai vizibil sau mai ascuns, o
demonstraþie nu sunt artã. Dacã aripa
îngerului nu te atinge, vei construi doar
obiecte fãrã profunzime dar ºi fãrã aurã
nevãzutã.

• Popoare captive. Sã modifici soarta a
milioane de oameni, fãrã sã-i întrebi, e ca ºi
cum ai intra în casa cuiva ºi i-ai spune cum
sã-ºi trãiascã viaþa. Scurt, fãrã explicaþii.

POEZII SIAMEZE:
FIUL RISIPITOR

Marius Stan, Florentina Loredana Dalian

Sunt, mamã, fiu risipitor
te aud ºi te vãd de peste mãri ºi þãri
îþi trimit vederi din colþurile lumii
cu scris mãrunþel, ca sã încapã mult
M-am îndepãrtat, mamã, ºi abia acum
te simt mai aproape
te vãd într-o luminã caldã, crepuscularã
necãjitã cã ne-am împrãºtiat, cã ceva nu e bine
cum ne uitãm la fotografii înrãmate

Sunt, tatã, fiu risipitor
ca lãcustele au trecut peste mine anii
conºtiinþa mea spãlatã în ropote de ploaie
e mai curatã ca niciodatã
 „Fii bãrbat” – ziceai tu – „O sã fie bine”
ªi a fost, ºi este
Aºa cã nu tãia încã viþelul cel gras
abia am mers jumãtate de secol
ºi mai pot merge
ºi mai pot face lucruri minunate

Marius Stan

Sunt, mamã, fiu risipitor;
mi-am risipit ºi dragostea ºi anii.
Am bãtut pe la toate uºile inimilor;
nimeni nu-i acasã.
Uscate sunt buzele mele
de arºiþa atâtor nesãruturi.
Am plecat cu aripi de-acasã,
m-am hrãnit cu visuri;
acum mi-au rãmas numai roºcove.

Uneori, seara, îmi amintesc
apusurile pe dupã dealul nostru.
Ah, mamã,
a fost o vreme când vedeam numai rãsãritul.

Tu ce mai faci?
Lacrimile tale sunt la fel de sãrate,
la fel de tãcute
ca inima mea bãtând
pentr-o dragoste nemãrturisitã?

Mã voi întoarce, mamã,
dar nu-þi vei mai recunoaºte fiul.
Sunt mai bãtrân decât tine, mamã
ºi port în inimã ca-ntr-o raniþã
cenuºa înstrãinãrilor.

Sã nu-i spui
sã nu-i spui tatei sã taie viþelul cel îngrãºat!
Fã numai focul în odaie;
mi-e dor sã vãd lumina  flãcãrilor
cum joacã pe pereþii albi
vãruiþi de tine înainte de Paºti.
Nici sã nu
nici sã nu tocmeascã lãutari
- ce folos? –
Vreau numai sã-þi aud þie cântecul
acela pe care mi-l cântai când eram în leagãn.

Aºa sã faci!
Aºteaptã-þi, mamã, fiul risipitor,
cãci el se va întoarce…
… într-o zi.

Florentina Loredana DALIAN

Autorii au convenit asupra urmãtoarelor elemente

comune: tema („Pãrinþi”), titlul („Fiul risipitor”) ºi versul de

început („Sunt, mamã, fiu risipitor”), dupã care au scris

independent.

IDIOSINCRASII

ÎN TAVERNÃ
Neuitatului poet Dimitrie Stelaru-In memoriam

Iatã-mã din nou în divina mea fumãrie:
Spirit gregar, decrepit,
Îndrãgisem atât de cumplit
Tavernele
C-un patos sfâºietor
aidoma unui lider pasionat
cercetând zilnic hãrþile întunecate
în consiliul de rãzboi.

Iatã, pe-un ecran supersonic,
Gadgeturi ºi branduri,
Eterne icoane în conflagraþii;
Gadgeturi cu paradisu-mpietrit
În saci burduºiþi, plini cu ghindã;
Mustãile involte ale lui Verhaeren,
Ghitara-n bandulierã a lui Keith Richards
Bându-ºi faimoasa vodkã damnatã,
Caftanul meu alb din 72,
extrem de boit
de la  chelfãneala lui Henri Michaux-
de sub mîna lui gentilã
sugrumându-mã bine
doar ca sa stârpeascã în mine
demonul libertãþii sintetice;
caftanul kaki sau albastru-al lui Lennon
purtat în marºul analog
asupra neantului;
vara mea sfântã, cu o ranã cosmicã în plãmâni
ºi o ranã micuþã de baionetã.

Lângã mine –un cap limpede vorbitor
Nu mã mai pândea din tenebre;
Amândoi eram sentinelele
Luminilor oblice scãpãrând translucid macerate
Din cutremurata carcasã a barului:
Pastiºe micuþe dupã Rodin -
,,Le Penseur,, , ,,Le Baisseur,, et ,,La Porte de L’ Enfer”
Strãjuind catacomba de pluº, osuarele
Apoi ,  ,,The Sower,, ºi formidabilul balon ,,The geant”,
Filmate melancholic ºi boem de Nadar
Anarhistul
Strãbunul tatã al sateliþilor…
Priveam în stânga, în dreapta
c-un orgasm abisal
ascultând bãtrîne imnuri desuete ºi rumbe;
Visam  cã mor prizând cu voluptate un joint,
Vechiul meu joint cu ,,Jumping jack flash”,
Dar mai ales pe cel antic cu ,,Give peace a chance”, …
Nu, nici azi n-o sã-mi beau total minþile
(Asearã tocmai terminasem o sticlã
Cu vin negru de la un vãr din Arras)
Acum, pe ecranul supersonic tocmai rula
Filmul proaspãt cu ultimul meu înger
Ce-ncercase sã zboare la perfecþie
Într-un mãcel,
Dar i se-amputaserã din inerþie
Ambele picioare ºi-o aripã;
Lãcrima fericit cã-i stabil hemodinamic;
Tocmai primise consolaþii de la zei
ªi lucrul acela miºca întreaga planetã...

Indolent, sceptic,
Trivial de sceptic
Dãdusem roatã prelung ºi
Coboram…
Vizitasem.
Acum era timpul sã mã retrag
Din acea instituþie morbidã a spiritului-
Propria-mi carne (o goalã carcasã).
Apoi, ce mândre spânzuratori se-nãlþau
Aproape de cimitire,
ªi toaca de lemn o bãtea
Doar timpul-singur ºi negru arhiereu.

ªtefan NEAGU

Martie-Aprilie 2013
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”

Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (II)

(continuare din numãrul trecut)

*
 La teatrul din Reºiþa, când m-am despãrþit de  actriþa

X, era înaintea spectacolului „Gaiþele”. Stãtea în cabinã,
în faþa oglinzii ºi se machia. Avea 35 de ani ºi trebuia sã
se machieze ca o babã de 65. Se machia în faþa oglinzii,
încet, ºi din când în când mã privea cu coada ochiului.
Pe faþa ei, straturile de vaselinã se îngroºeau, apãreau
riduri, tenul devenea blafard, o priveam ºi eu în oglindã,
uimit de metamorfoza aceasta. Pânã la plecare mai
rãmãseserã cinci minute. Am condus-o printre culise ºi
în clipa despãrþirii – n-am s-o mai vãd niciodatã – era
bãtrânã, bãtrânã, ºi de undeva, totuºi cu faþa ei ascunsã
sub farduri, mi-a surâs, spunându-mi: „Îmi pare rãu cã
am sã-þi rãmân în amintire bãtrânã.” Mi-am luat rãmas
bun în...... Nu mai era ea. Parcã trecuserã zeci de ani.
Sau parcã visasem. ªi m-am simþit ºi eu deodatã bãtrân.

*
Discuþie cu Nina Cassian

(1957) adãugat cu albastru înaintea lui  20 XII 1957

Ea vrea o aventurã nouã. S-a plictisit. Este nervoasã,
urâþenia o alarmeazã. Unei femei frumoase, pauzele astea
de iubire nu i se par dezastruoase. Dar pentru o femeie
urâtã – pentru o femeie urâtã, deºteaptã, foarte deºteaptã
ºi cu morbul poeziei în ea – absenþa iubirii o face sã se
gândeascã imediat ºi dureros la infirmitatea ei.  Deci Nina,
în lipsã de altceva, vrea neapãrat o aventurã cu mine. ªi
eu mã port ipocrit. I-am spus cã nu vreau sã fiu un pretext
pentru o nouã serie de poezii, un aliment liric, cã vreau
totul sau nimic, ceva care sã dureze, nu o aventurã, îi
spuneam asta fãþarnic, numai ca sã n-o jicnesc, sã nu o
fac sã se simtã respinsã. ªi oricât de deºteaptã ar fi,  nu
poþi sã-i spui adevãrul: Nina, nu te pot iubi, fiindcã eºti
urâtã, ºi în ciuda „francheþii” pe care discuþiile noastre o
afiºeazã, totdeauna o înºel, o înºel fiindcã este imposibil
sã fii sincer.... imposibil.

*
Zi de iarnã, cenuºie,  murdarã  cu zloatã, cu o ninsoare

rarã mãruntã, toate culorile s-au contopit într-o nuanþã
jegoasã, oamenii sunt înfofoliþi, mizeri, stau la cozi,
flãmânzi, unt, undelemn, pâine, iar eu, mergând pe
stradã, cu sentimentul  acesta de uzurã – nu ºtiu cum
îmi pipãiam nasul degerat ºi, absurd, m-am gândit cã
peste 30-40 de ani...

*
17 noiembrie 1957

ªedeam încordat, þinându-mã strâns în frâu, în limitele
raþiunii, fãceam eforturi sã fiu clar, consecvent, „explicat”
în toate mobilurile actelor mele, ºi mereu, dincolo de
limitele sferei  în care pãstram o ordine riguros abse.....,
simþeam clocotind o lume desmãþatã de instincte, o
magmã în continuã fierbere, zorii obscuri ai demenþei, ai

unor fapte monstruoase pe care oricând, - dacã nu m-aº
fi stãpânit – aº fi fost în stare sã le sãvârºesc.

*
20 XII 1957

Mã gândesc la câte o fatã, mi se pare cã ar fi bine,
liniºtit sã stai cu ea, noapte de noapte cu capul pe umãrul
ei, ºi liniºtea, siguranþa asta mã cufundã într-o tristeþe
iremediabilã. Aº vrea alta, ºi dupã aceea alta. O foame
nepotolitã. Foamea conteazã. Mi-e silã de toate, ºi totuºi
le doresc, le doresc, dar un gând permanent mã þine
departe de ele: cã trebuie sã fac ceva ºi cã asta se poate.
Totdeauna doresc alta. În braþele unei femei, mã gândesc
la alta (uneori). ªi totdeauna mã simt culpabil faþã de
celelalte. Toujours penser a une autre.

*
(dupã textul cu Noica)
Evanescenþelor subconºtientului, lumii instinctelor care

ne stãpâneºte, lumii tainice a celor ce-au dispãrut,
absurdului, hazardului, marii ºi neînþelesei þesãturi de
cauze ºi efecte care nouã ne scapã,  aºa cum auzului îi
scapã vibraþiile prea repezi sau prea joase, noi îi opunem,
constituiþi într-o comunitate micã, bântuitã, ca o insulã,
din toate pãrþile de valurile necunoscutului – noi îi opunem
înfricoºaþi, slabi, îndãrãtnici – rigorile silogismului, modul
nostru geometric - „more geometrico” logica umanã,
stringentã, ducând ea însãºi, prin rigorile ei izolate, la un
alt absurd, socotit prin raport cu ceea ce i se opune.

*
Sunt unii oameni slabi, fãrã voinþã, a cãror inteligenþã

contrazisã de absurditãþile existenþei, se refugiazã într-o
lume idealã, abstractã. Oamenii aceºtia nu mai trãiesc;
dezamãgiþi, mistuiþi de un dor nelãmurit, visând armonia
unor ceruri de cleºtar, ei se învârt în jurul unei singure
idei, cu impasibilitatea unui astru mort.

*
Plin de contradicþii, de planuri, ca dzeu în ziua facerii,

mã simþeam greu, apãsat, tras încoace ºi încolo de ispite,
prea plin, sau prea gol, fierbând, trepidând, abea aºteptând
eliberarea, clipa când totul avea sã se reverse, într-un
dezgheþ vijelios, de nestãvilit, plin de cântecul neauzit al
armoniilor ultime...

*
11 ian. 1957

Respira rar, gâfâind, ºi te fãcea sã te gândeºti la aerul
care îi pãtrundea în corp, ritmic, cu regularitatea unei
pompe aspiro-respingãtoare. Îþi revela brusc anatomia,
precaritatea maºinei omeneºti, care, fãrã acel element
subtil ce i se strecura prin nãri, fãcând sã-i tremure fire de
pãr din nas, pe gurã, prin mucoasele umede, roºietice, s-
ar fi transformat într-o masã inertã.

Dacã mã pui sã jur, înseamnã cã n-ai încredere în mine.
ªi dacã n-ai încredere în mine – pe orice aº jura -,
înseamnã cã poþi sã crezi cã sunt în stare sã fac orice.
Teoretic, deci, fii sigurã (ºi eºti fãrã sã vrei) cã te-am înºelat.

*
Spiritul un nerv al speciei pierdut în soma indiferentã a

maselor. Funcþia intelectului e sã-l întreþinã viu, în ciuda
caracterului special, restrâns al activitãþii lor ( în fiecare þarã
sunt câte o mie de oameni aleºi). Funcþia lui e deci organicã
în mãsura în care e orgnicã prezenþa spiritului în viaþã...

*
(Iubirea e o abstracþie. Numai ura e viabilã)
Suntem înspãimântãtor de liberi

*
...E un intelectual împuþit...

*
Res sacra miser (omul care suferã

e un lucru sfânt)

Aici se încheie primul demers recuperator prin caietul
atât de dens cu note din 1956-1957. Ca sã înaintez  cãtre
celelalte caiete, mai am nevoie de un imbold din partea
autorului, ºi îl gãsesc în  „Memorii. Vederi din Prepeleac,
cinci”, Editura Cartea Româneascã, 2010. Aici sunt douã
subcapitole, unul, la pag.  191-193, cu titlul „Note, contra-
note”, ºi urmãtorul, la pag. 194-196, „Maxime ºi minime”.
În primul, accentul de jurnal intim este dat de douã note
pline de tristeþe: „3 octombrie. Troti, soþia lui Theodor
Grigoriu (compozitor ºi muzicolog  n.n. Al.B.), prietenul
meu, e pe moarte. Pulsul 5 cu ceva infim. ªi noi (domnul
Þoiu ºi soþia sa, Karin – n.n.Al.B.) plecãm pentru ultima
ºansã la Paris. Doamne... În mai, îi duceam liliac
întotdeauna.” A doua notã, cu data ºi prima frazã  pe care
le-am gãsit  în caietul cu vinil roºu, fãrã însã adãugirea
de aici: „19 iulie 1982. Karin a murit de ziua mea, la ora
cinci dimineaþa în braþele lui Frau Martha... Învinuirea ei
cã un text din ultimul meu roman  i-ar fi prevestit moartea.
(„Obligado”, Editura Eminescu, 2014 ,pp.6-7:  „Se fãcuse
primãvarã. Primãvara acelui ins ciudat, mohorât ºi absent
pe care putea sã-l cheme 83. Nu uitasem... dar cum era
sã uit ?... nici ceea ce spusese Klara plecând în urmã cu
un an: cel mai greu de acceptat e sã ºtii cã totul continuã.
Adãugasem cu uºurinþa celor ce vorbesc despre
întâmplãri pe care nu le-au trãit niciodatã: presupunând
cã Dincolo nu mai este nimic de vãzut.” – n.n. Al.B.)  A
spus-o o singurã datã; pe urmã n-a mai spus-o. A trecut-
o sub tãcere. Sau ºi-o fi dat seama cã eu eram singura
fiinþã din lume care ar fi gândit dispariþia ei fizicã. La Paris,
la spital, o întreb pe doctoriþã, o femeie tînãrã, româncã,
ce ºanse îi dã... - MINCE ! - micã de tot – sau nici una !
A spus-o privindu-mã profesional. Noteazã asta ca pe o
obsesie.” La „Minime ºi maxime”, soþia reapare: „Este divin
sã stai drept în picioare. (Karin)”. Vreau sã spun cã la
domnul Þoiu notele de jurnal intim ºi cele de  autor
tatonând  noi scrieri sunt de nedespãrþit. (Al.B.)

*
(Din caietul  subþire cu vinil albastru)
1976

Karin despre valori...
Doi adversari care se felicitã (americani – Kissinger cu

Sirius, noul ministru de externe) ºi-îºi strâng mâna
cavalereºte... Vom avea nevoie de dvs. - vom veni sã vã
cerem sfatul... Perfecta armonie politicoasã dintre
adversari. Valoare eticã europeanã... Eu întreb... sau afirm
nostalgic: - Toate aceste valori vor dura... (?) Karin dã din
cap negativ: - Nu... vor rãmâne numai flori ºi pãsãri (ca
valori frumoase, adicã), - restul, acea eticã europeanã, a
înfrângerii ºi victoriei generoase faþã de adversarul înfrânt
se vor duce,  vor pieri, se vor degrada...

*
(Notesul cu vinil roºu)
1976

La grande malade
Replicile obsedante ale lui Karin (Soldatten) „Ce m-au

pus ãºtia aici la zuhaus...” , „Oare am sã mai
supravieþuiesc”... presãrate de înjurãturi „ce p. mãsii” sau
„vai  de c. meu” Refuzã moartea sau se preface din orgoliu
cã nu moare, de  unde ºi replica ei spusã cu ochii înroºiþi:
„sã-þi fac eu þie o figurã ca asta ?!”

*
Karin a murit în ziua mea de naºtere, 19 iulie 1982,

chiar la ora la care m-am nãscut  5,40 dimineaþa la Spitalul
de urgenþã – lumânarea aprinsã i-a þinut-o Frau Martha

(urmare în  numãrul viitor)
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Nicolae TEOHARIE

cel cu privirile lungi

e sâmbãtã seara când moartea e ceva mai înaltã
ºi, pentru noi, ºi ceva mai scumpã. ºi e ceaþã. o ceaþã

groasã, orbitoare, ca varul. ochii mi se vaitã cã e o ceaþã
în haitã. e o vreme mizerabilã, mamã, mamã. dar poate
n-ar trebui sã se facã din asta o dramã, aºa cã hai la

„cãþea în puþ” ºi aºa eram total nepregãtiþi sã fim fericiþi.
ºi odatã cu noi intrã unul cu o privire lungã, lungã,
atât de lungã încât nu încãpea în „cãþea în puþ” ºi când
s-a închis uºa bodegii ºi-a lãsat-o mai toatã pe afarã.

ºi de afarã se auzeau niºte femei ce târau un cântec
de toamnã prin gurile pline de noapte.

cel cu privirile lungi a bãut o vodcã în picioare, sã-ºi vinã
în fire. puþea a basme, a tutun ºi a nenorocire.
în timpul ãsta tãcerea trecea de la unul la altul
fãrã a simþi nevoia sã bem.

cel cu privirile lungi odatã s-a ridicat ºi au grãit
lucruri mãrite despre bãuturã ºi femeile noastre. e tras

la faþã, întocmai unuia ieºit de la pârnaie ºi n-are la el
o leþcaie. ºi zise cel cu privirile lungi: în vremuri de demult

cei din neamul meu îºi iernau privirile prin peºteri. acolo
lingeau sarea unei depãrtãri. asta pânã în februarie ’54 pe

marele viscol, când mama, cu picioarele în pantofii timpului
ºi vorba de iertare în biserici ºi tata cu grai îngândurat de
himerici ºi-au exprimat pentru întâia oarã îndoiala

în privinþa cifrei zero.

ºi zise cel cu privirile lungi: pot deveni strãmoºul apelor
dacã plâng. dar am avut ºi neplãceri, autoritãþile m-au luat
la ochi, cu astfel de priviri poþi trece pe partea cealaltã,

asta ne-ar ajuta în afacerile noastre cu timpul. aºa cã,
mã existenþã! ia dã tu o fugã prin om sã vezi ce
ºi cum, da’ cu prudenþã.

în zilele acelea era mai greu sã ajungi pe partea cealaltã
a omului. era un desiº de lucruri ºi de fiinþe acolo, dedesubt,
sub inimi, încât nu întâlneai decât nimic ºi pe nimeni.

ºi dacã n-am pricepere la om ºi am privit peste el
am fost gãsit de minciunã.
cicã mai exact a fost un denunþ, administratorul blocului

nu a dat nici un anunþ, dar câteºitrele vecinele au vãzut
oarecinele

ºi deodatã, cam pe la þipãt jumãtate, ele se jurã cã vecinul

aducea cu strãinul. sã nu apuce ele sã auzã cum se-
nvecheºte

vinul! zis-au aceia: „scrieþi precum aþi zis”
se poate bãnui, se poate presupune, sã auzim pe trãdãtor
sã ascultãm ce spune. apoi cât borº a mâncat el maicã
pe vremea a veche, ehei! geaba mai apoi zise cã nu el

ciripise,
cã alde joe mustaþã borâserã din ei tot rahatu’, da’ când sã-i puie
faþã în faþã le pute. de, mãcar cã de data asta l-au prins
cu fofârlica. ºi acoloºa i-au bãgat în maþe frica cã a’a zicea sofica.
da’ acoloºa avea o pâine de mâncat, pân’ s-a liberat într-o varã.
avea pe el o pufoaicã legatã cu sfoarã. ºi zise cel cu privirile lungi:
mi-am luat lanterna ºi am alunecat pe sub inimã, cu grijã
sã nu trec dincolo de mine, am alunecat spre ficat cã acolo,
povesteau bãtrânii, dai de nimicul adevãrat. ºi unde nu mi-i iau
la cãutare pe cei în care am locuit eu. îmi luasem cu mine ºi-

un câne, alãturi sã-mi steie în mergerea mea prin smintita idee.

în felul acesta, mai spre ziuã, îmi luasem ºi un cal.

lanterna bãtea de se vedea ºi în real ºi-n lumea micã

ºi ce-am vãzut? l-am vãzut pe marele risipitor dârdâind

de fricã. apoi am vãzut doi tipi în civil, în picioare

ºi-o masã neagrã tãiatã-n înserare, un pahar cu apã ºi-o

þigarã. gardianul citea ediþia de searã a suferinþei.
toatã treaba a þinut ºase ore. când vei coborî pe treptele
frigului din beci cu o sfioasã ticãloºie vei adera la calendarul

lupilor cu gura vorbitã prin peºteri. þi se va pune într-o ranã
proaspãtã, potrivit de adâncã, în sângerarea aceea þi se va pune
un trandafir galben, ca ºi cum þi-ai lua un înger pentru uz intern,

ce se uitã în tine chiorâº. afli atunci urcuº mare în om
ºi ºi coborâº. privirea parcã nu mai era a mea ºi la
sfârºitul anchetei am dus-o la medic
grupa de privit în gol îmi aparþinea. grupa fricii, grupa ruºinii.

uite cum a fost: eu mi-am aºezat ochii în calea golului
era o vorbãrie acolo ºi în acel umbriº de inimi

în straie de om, subsemnatul s-a întristat. unde mai pui
cã s-a oprit ºi timpul, batã-l norocul, unde se oprise ºi locul,
lanterna începuse sã pâlpâie, nu aveam baterii de rezervã
ºi nici nu mai aveam ce declara sub semnãturã. ba, sã spui tot,

lepãdãturã! da, sã trãiþi! subsemnatul, eu este altul, declar:
mergeam cu viteza întunericului prin lumea aceea de var
l-am luat la sigur pe marele risipitor. m-au ajutat gãrzile de corp

ale inimii. apoi când s-a înteþit întunericul ºi viteza sporea
atunci eu ºi marele risipitor ne-am vândut toatã moartea
pentru adevãr. mai târziu ne-a fost mai greu sã cumpãrãm

moarte de la alþii. ba era prea lungã, ba largã, ba prea roºie,

ba nu se potrivea la vieþile noastre.

ºi pe urmã am declarat cã aveam un cal cu mânere,

un iepure de câmp cu toarte ºi, neavând moarte, am mai
fãcut rost de o tumoare, da’ micã, pe creier, cã vara stau
ascuns în cãsuþa unui greier, cã acolo am aflat cã omul

s-ar gãsi pe toate drumurile în ziua de sâmbãtã, aºa cã în
ziua de sâmbãtã mã încui într-un cântec ºi mã zgudui de

plâns.

adevãrul e pãcatul meu preferat ºi pentru asta m-am
desperat

eu, ca sã fiu altul. ºi-odatã cel cu privirile lungi s-a ridicat
ºi au grãit lucruri mãrite despre bãuturã ºi femeile noastre.

ºi ºi-a ridicat de la uºã privirile lungi, lungi ºi albastre.
ºi-odatã gemuleþele bodegii care dãdeau în spinarea strãzii
stau înþesate de privitori, deºi afarã e o ceaþã deasã

lipsitã de locuitori.

s-a dat ordin
„s-a dat ordin sã îmbãtrânim pânã luni!” strig. înalt

ºi slab, hainele atârnau pe grig ca pe o sperietoare

„ºi nu e nicio iertare”. o tristeþe nouã ieºise
din scutece ºi creºtea, de se vãrsa ºi-n cântece
acum. cel mai apropiat prezent al meu dibuise el
un drum spre cel ce am fost. dar pe vremea aceea

ãia încropeau un viitor din te miri ce ºi n-avea rost
sã mã strecor spre mine.

stam lungiþi ºi visãtori, atingând cu degetele picioarelor
marginile somnului ºi cu seringile înfipte în vene

am ieºit flãmânzi ºi uzi, întâmplãtori, doar în mirare.
nu aveam nicio scãpare, aºa cã dupã modele futuriste
am ridicat o lume din deºeuri. soarele nostru semãna

cu un vapor eºuat pe un nor ramolit ºi, dupã cum spun
ºi cãrþile, am îndesat orele în pahare de vodcã ºi în locul
omului îngrijorat se rânduise omul prelung, translucid,

privind prin lunete. am trântit paharele de perete,
cunoºteam

niºte femei iremediabil pierdute în toamnã aºa cã
ne-am îndrãgostit la repezealã, am fãcut copii,

i-am bãtut sã creascã mai repede
ºi luni ne-am prezentat cu vieþile pe sfârºite.

câþiva, se citea pe feþele lor, trãiserã o tristeþe lucie.

noapte de iarnã
ningea orbit. ningea cu tot nevãzutul vãzut ºi oprit.

cu tot neauzitul ningea. ningea rebel când îl zãrim
în uºa cârciumii pe gabriel. bã, zice gabriel, ninge
neclintit pe strãzi ºi prin mame.
nu pãrea ca sufletul lui sã aibã 21 de grame.
deºi seamãnã cu noi e leoarcã de fricã ºi
care va sã zicã nu ºtie cine aleargã dupã el sã-l prindã,
cã totuºi ades îi este ruºine cã se sperie de trupul
acela strãin din oglindã. - zi mã întâmplarea ori nu mai

eºti întreg? -  pãi, cum spuneam, veneam încoa’, rareori

mã înþeleg cu carnea mea. ºi-am stat puþin întins

pe spate, la marginea drumului îngheþat, cu ochii duºi
pe îngustate. ningea, ce greu ningea din cer în cerul gurii

înstelate. vine un drumeþ ºi-mi zice cã-i înger ºi el

ºi-i beþiv ºi bolnav ºi intrã în mine nu ºtiu cum.

brusc lângã mine, pe drum, fãrâmã cu fãrâmã sunt eu.

noi doi ºi drumeþul cu strãinul din el tuspatru

ºi calul laolaltã þi se nãzare sfânta treime alcoolizatã

- hai,  las-o pe-asta. te-o fi pãrãsit nevasta. de unde

dracu’ mã, cai pe calea victoriei ºi cum sã faci loc îngerului

în burta ta, când acolo nu mai încape nici mãcar o votcã

micã? dar gabriel e mort de fricã. nu gustã gluma

mai cere un rând ºi numa’ ce-l vezi micºorat. ningea,
ningea neîncetat. zãpada astupase trecãtorile somnului.

un tramvai, în care bãrbaþii purtau haine înserate,
rãtãcea prin noapte. becurile se stinseserã,
alte fãpturi nu existau.

ºi-am stat sub cântece
când am vãzut moartea întâia oarã aveam unu virgulã
treijºcinci, eram brunet, în vacanþa de varã ºi mã scãldam
în apa tulbure a unui râu. a venit de pe celãlalt mal
ºi ºtiind cã moartea e o cocotã veselã care se aºazã aºa,

de sanchi, lângã tine, la început o strãinã ºi ciudatã seducþie,
un tânãr val, apoi un vertij, apoi o altã ameþealã, când am vãzut-o
goalã în orizontul de eveniment am avut un sentiment de ciudã,

cã nimeni n-o sã m-audã dacã þip. cã, ce învârteºti pe-aici, nu ai
amici? m-a luat cu frig ºi-am început sã strig când,
pe cine crezi cã-l vãz venind de pe malul nostru? pe grig.

parol! înainta el înspre el cu privirea în gol, îngânând
un cântec domol: „din bluza descheiatã sar sâniºorii tãi/
cum sar boabele tari din pãstãi.” nu-º’ ce poet spune

cã dumnezeu îi apãrã pe proºti ºi pe beþivi, cã aºa avea

grig ãsta
la el niºte minciuni fierte la foc de inimã pãrãsitã ºi vestit
risipitor de înjurãturi ºi cântece cum era, aºa a învelit-o el

cu vorbe porcoase, cã moartea ne-a privit fãrã întoarcere.
cã el a fost bãgat prin carcere cã avea prieteºug cu unu’ ciung
asta o ºtiu de la joe mustaþã, care pretinde cã în orice reuºitã

se rateazã întâlnirea cu diavolul.

cicã la timpul potrivit grig s-ar fi ridicat de la o masã, ar fi

ieºit din bodegã ºi ar fi cãzut cu întregimea-i la pãmânt ºi pe

urmã numa’
ce-l vezi cã se ridicã fãrã cuvânt ºi o ia din loc, clãtinându-se,
ºi când s-au descâlcit ei unul de celãlalt s-a vãdit cã cel

mic ºi slãbuþ
era ciung, iar grig un ãla lung, costeliv. îi aduceau mâncare
pe ascuns, sã nu se bage-n colectiv. toþi dãdeau sfaturi

fugarului:

umblã cu fricã, nu cãta paharului, rabdã de frig, dormi în paie
ºi, dupã o ploaie, pentru guturai se ia o nenorocitã de aspirinã
sau un ceai. ºi dacã bei, bea din sticla legatã cu panglicã roz

sã nu te gineascã ãia, bã ºi sã te bage-n colhoz. încolo joe

mustaþã bãiat salon. îl þinea în braþe unul de la raion.

ºi când m-am realizat ºi eu ºi-am devenit un brunet alcoolic
m-am amicit cu joe mustaþã. ãsta avea cârlig la viaþã
ºi la pahar neîntristat ºi ºi la nevasta miliþianului din sat.
„ochii ei mari ºi rotunzi, prãfuiþi de-o aºteptare vicleanã

au fãcut la mine ranã”. joe era un sãrãntoc, da’ a stat cãlare
pe noroc ºi, sã mã batã dumnezeu ºi zãu, de nu stãtea

dincolo de bine

ºi de rãu. „- acest adevãr de vânzare-i jupâne?– da, zicea grig,
dar pe la prânz elementele încep sã se învrãjbeascã
ºi ce rãmâne? materia abandonatã, cerºind pe cruntul ei

locatar”. aº, joe e ãl mai prima pungaº. ºi aflând cã locuiam
într-o suburbie a inimii, aruncat la marginea unei tulburãri,
mi-a binecuvântat ura ºi rânjetul de tânãr lup ºi, vrând

sã mã îndrume, dã acolo de o conºtiinþã obositã de lume.
m-a’ complica dacã a’ explica obsesiile lui religioase

primite în urale de alte suflete ploioase.

ce mai, joe era un vrãjitor, dar aveam ’i serioase motive
sã fiu prevãzator, cã vezi, mi se dãduse voie sã merg la vise.

aveam carnea mea în care îmi ineam uneltele de murit.
ºi-am stat sub cântece cu inima-n blesteme, învins de vodcã
ºi muieri fãr’ca nimeni sã mã cheme la acel taifas de tãceri.

cã dacã aveai la tine ºi o suferinã erai un om fãcut.

în tot acest timp plouã ºi îmbãtrânim. de la grig ºi pânã la

cârciumã n-ar fi mai mult de un þipãt de claxon rãguºit, dar
lumea e rea. ºi, ca sã nu se afle cã bea, secãtura bãtrânã
intrã în crâºmã prin spate. cândva, în marea singurãtate,

cântecul lui grig îºi fãcea încercare în carnea femeilor

dogoritoare. acum din tãcerea lui a veche i-a mai rãmas
un muc de þipãt în ureche. gata este inima lui însã noi ne

prefacem cã nu ne mai intereseazã secãtura bãtrânã,
da’ îl privim cu coada ochiului cum vine spre noi.

deodatã cu cântecul lui ca o adiere de searã.
strãbatem câmpiile, munþii, pãºunile de varã. gata este inima
lui. de se aude o voce în lene, când neguroasã, când subþire

ºi cum mai coboram eu din marile vânãtori cu arma-n

cumpãnire, ºi doamne, cântecul, cum mai aruncã el durerile

în inimile noastre frânte. deodatã toþi au început sã cânte
alene, alene. ºi tot aºa au dispãrut mãturaþi de gene

în soarele din vremea cositului.

 Din volumul „sã ne petrecem moartea împreunã”, în

curs de apariþie la Editura HELIS.
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Nesfârºita
poveste  cu

acarul  hârºit  sã
ºtie  ce  ºtie

                                  Lui Dan Elias

Pe lângã bariere-întrevãzute
Prin pleavã, praf, vârtejuri de-uscãciuni,
Fug trenuri cu iuþeala pe-întrecute

Prin gara-acarului Pãun;
Flãmânzi, bicisnici câinii pe-o grãmadã
De frâne, roþi, tampoane, în comun
Urlând, lãtrând salutã cu bravadã

Macazu-acarului Pãun;
ªi meteori, comete fãrã coadã,
Guri de canal jurând pe spurcãciuni
Spre-un turn aratã, de-apã, cu broboadã,
Unde-ºi bea cupa cu amãrãciuni,
Înnoadã pânde ºi-ispãºiri desnoadã

Bufniþa-acarului Pãun.

(2)
                             Ilie Comaniþa

Homer la chefuri descânta poeme
Cum Odisseu, în vremuri de surghiun,
Se inspira-în perfide strategeme

Din pilda-acarului Pãun;
Chiar Maiacovski, dupã-o recitare,
ªi-a tras un glonte-în capul de tribun,
De gloria învins, nepieritoare,
         A bravului acar Pãun;
Iar Dostoievski-avea în minte casa
Cu-ocnaºii decãzuþi în mortãciuni
‘i mortãciuni pietrificate-în groaza
Când liliecii cu-ochi de cãpcãuni
Dinþii-înfigeau, ºi ghearele ºi piaza
         În barba-acarului Pãun.

(3)
                             Costel Bunoaica

Pedeapsã, Moise-ºi despica desagul
Cu ºapte plãgi, lãcuste, bãrzãuni,
ªi-o mare-a suferinþei, cu toiagul
         Din leafa-acarului Pãun;
Ce plete-avea Samson în prea febrila
Lui dragoste, ºi despletiþi perciuni,
Dar le-a tãiat destoinicã Dalila
         Cu briciu-acarului Pãun;
Ce s-ar fi scris în evanghelii, dacã
Ar fi urcat pe Gòlgota lãstuni,
Iar pe Iisus nu-o gloatã prostãnacã
‘i înºelatã ºi pe-înºelãciuni,
Ci dreaptãlege ar fi fost sã-i facã
         Verdictu-acarului Pãun.

(4)
                             Lui Gheorghe Dobre

Bãtrânu-Arghezi drãcuie-în livadã,
Se ceartã-ori porunceºte-unor pruni
Cã-între ispite-ar vrea sã se-întrevadã
         Cu psalmii-acarului Pãun;
Bacovia râde-a plânge, însã ºtie
Cã-în ciuda-amurgului de joi sau luni
Prin goale vorbele din poezie
         Trec corbii-acarului Pãun;
De mahmurie sau de meserie
Schiþeazã cu-un arcuº previziuni
Cã-în seri de violetã agonie
Vor fi capabili de confesiuni
Aceiaºi corbi cârpind pe datorie

         Cãmaºa-acarului Pãun.

(5)
Lui George Theodor Popescu

Pentru-un gelos sã-ºi gâtuie rivalul,
Pampon nu-ºi potrivea-ascunziº mai bun,
În ditai muzici, ditai carnavalul,
         Ca masca-acarului Pãun;
Cu fes, con’Leonida, cãuzaºul,
Sãrea din somn, foc de pistoale, tun!
S-a spart beþia ºi-împuºca oraºul
         Alaiu-acarului Pãun!
Cu Ipingescu nenea Caragiale,
Cum se-întâlniserã inoportun,
Se dedulceau cu-un mic ºi trufandale,
Unul bând berea fãrã slãbiciuni,
Când celãlalt o degusta pe-agale
         Din halba-acarului Pãun.

(6)
Lui Petre Ioan Creþu

Lui Dumnezeu îmbolnãvit de toate
Coºmarele din casa de nebuni
Îi rugineºte scaunul pe roate
         Din vina-acarului Pãun;
Din zori pânã-în amurg, de nerãbdare,
Adunã pulberea ºi praful nu-n
Coroana cu însemne planetare,
         Ci-în basca-acarului Pãun;
De seara pânã dimineaþa-asudã
În fleaºcã pijamaua, de niciun
Om cu durere-în suflet sã nu-audã
Cum trage apa dupã-amãrãciuni,
Iar desperarea-l întremeazã, crudã,
         Din ochii-acarului Pãun.

(7)
                             Lui Nicolae Teoharie

„Vagoane rãsturnate-între traverse
Nu-s probe la vedere, ci minciuni
Sã-îngãduie absurde controverse
         Pe seama-acarului Pãun!”,
Cred gardu-înduplecându-ºi corcoduºii
‘i bozii înfrãþiþi cu mãtrãguni,
Iar funia-întreabã þapul ºi þãruºii
         De soarta-acarului Pãun,
Cãci Dumnezeu, cu stele-în alianþã
Din vremea cosmicei Creaþiuni,
Cum ignorase-orice neimportanþã,
Greºeli nu-a corectat, ºi-omisiuni
Smerit îngândurate, cu speranþã,
         De Crezu-acarului Pãun.

(8)
Lui Florentina-Loredana Dalian

Din întâmplare, va sclipi vreodatã
O baltã pe-uliþa unui cãtun,
Înseninatã ºi iluminatã
         De steaua-acarului Pãun?
Mãrunte,-în greul nopþii, felinare,
Oricâte au sau nu-au clarviziuni,
Însã puþin încape-în fiecare
         Lumina-acarului Pãun;
Celui din urmã cititor de carte,
Neajutorat în felul sãu, deci un
Cãzut din lunã-ori mult mai de departe,
I-am arãtat obrazul: „Presupun
Cã nu vei mai întinde cu-alþii parte
         Fãclia-acarului Pãun.”

(9)
Lui ªtefan Neagu

King Lear dând schimb regatul pe-o
cununã

De paie, barba-ºi scãrmãna: „Propun
Sã-împart regeºte trãsnete-în furtunã
         Cu fruntea-acarului Pãun!”;
Striga în bãtãlie Don Quijote,
Cu morile de vânt: „Vreau sã-l rãzbun!
Prea-l muºcã potlogarii de ciubote
         Pe dragul meu acar Pãun!”
ºi Kutuzov, pe-o noapte mai geroasã,
De gât cu samovarul ºi tãciuni,
Sta la taifas, cu coatele pe masã,
Iar Tolstoi îi citea-între moliciuni

ºi echivocuri dintr-o carte groasã
         Povestea-acarului Pãun.

(10)
Lui Florin Ciocea

Precum ne proroceºte Cartea sfântã,
Dupã-o duzinã, zilnic, de minuni,
Albi porumbei de fericire cântã
         Deasupra-acarului Pãun;
Iniþiatã-o caprã în mistere,
Din palmã-i paºte pe ales cãpºuni
ªi-izvoare lapte, ºi izvoare miere
         Dedicã-acarului Pãun;
Adam ºi Eva gustã-în pielea goalã
Prin tandru paradisul, ºi strãbun,
În loc de dragoste o portocalã,
Jurând la fiecare nouã luni
Cã au cãzut ºi vor cãdea-în greºealã
         De dragu-acarului Pãun.

(11)
Lui Ioan Neºu

Când încã nu se inventase bluesul,
ªi Bonaparte vizita Schönbrünn,
Lui Beethoven îi revenea auzul
         Prin grija-acarului Pãun;
Îmbãrbãtat de-onesta vrednicie,
Enescu-în albã noaptea de Crãciun
Armoniza a treia rapsodie
         Spre cinstea-acarului Pãun
ªi-ºi îndopa cu schiþe ºemineul
Pe lângã buturuga de gorun,
Iar o ninsoare ºlefuia-Ateneul,
De rãsuna precum în vãgãuni:
Purta pantofi maestrul, cu blacheul
         Din talpa-acarului Pãun.

(12)
Lui Ion Roºioru

Alþii bârfeau cã-avea maºinãrie
Cu patru, ºase, opt dimensiuni
ªi banii-ºi tipãrea-într-o ºmecherie
         De infernal acar Pãun;
Prefer sã mã îmbrãþiºeze dealul
Cu veveriþe în tufari de-alun,
De-a cãlãreþul sã mã joc pe calul
         La „Hanu-acarului Pãun”,
Iar un Neil Armstrong: „Pe reversul Lunii,
Castele-am nimerit, între pãuni,
Nudiste în magia goliciunii
ªi  munþi de aur cu depresiuni
Sculptate-în diamante...”; „Hait!...”, sar unii:
         „Desfrâu-acarului Pãun!”

(13)
Lui Alexandru Bulandra

Prin viscole porneau la-atac prusacii
Spre ruºii-înzãpeziþi ºi-în rugãciuni,
Hei, tren blindat ºi deraiat în dracii
         Pe linia-acarului Pãun!
Într-un subsol, pe Þar mitraliere
L-au ciuruit – pânã-a cãzut, bãu-un
Pahar cu-obidã fãrã-îngenunchere
         Din mâna-acarului Pãun;
La o comandã, rangul ºi-uniformã
De amiral trei marinari ºi un
Cekist i-au smuls lui Kolceak: „Daþi-i zor,

mã,
Foc!”; dupã-un fum ºi-al doilea, de tutun,
În copcã l-au zvârlit, scobitã-în formã
         De crucea-acarului Pãun.

(14)
Lui Titi Damian

„La ocnã trimiteþi-mi aºternutul
ªi ºapte paie sã-mi ajungã bun
ªi îndesat ºi de prisos avutul
         Din perna-acarului Pãun!
De tablã-o strachinã mai ondulatã
La marea mea-abundenþã sã-o adun
ªi tot pe-atâta fie-vã bogatã
         Pomana-acarului Pãun!”
Striga-în bufetul gãrii: “Gata!
Mã primenesc la pompã cu sãpun,
Sã mã primeascã de curat ºi plata
La chelner!” Ceremonios bãtu-n
Pahare ºi-încã bate Judecata
         De-Apoi a-acarului Pãun.

Anul acesta soarele s-a grãbit sã se
instaleze la noi. Probabil cã lui i-a plãcut aici.
Spun probabil pentru cã statisticile aratã cã
nu prea suntem vizitaþi. Dar asta e altã treabã.

Stând cu ochii pe geam, aºa ca pentru a
mã convinge cã încã mai vãd, cã încã mai
percep, asist tãcut la primenire.

Deºi trenul care trece prin faþa blocului a
rãmas în douã vagoane, semn al potolirii
cetãþeanului, încã se încãpãþâneazã sã þinã
pasul cu cine… nu ºtiu, dar e foarte ambiþios.

Am fãcut prinsoare cu mine ºi câteva zile
am monitorizat, din mers, gradul de ocupare.
Sub 5%, asta dacã includem mecanicii ºi
controlorii. ªi toate astea în condiþiile în care
numãrul trenurilor s-a rãrit. Cred cã mai trec
doar vreo 4 toatã ziua.

Marfarele, care altãdatã ne trezeau din somn
îndemnându-ne la alte alea ºi-au redus
semnificativ atât numãrul cât ºi vagoanele. ªi
ele acum trec aºa… timid! Parcã e atâta grijã!...

Ce mi-o fi venit cu traficul feroviar? Ce, parcã
cel rutier e mai breaz? Nu, dar e mai vivace.
ªi, apoi… accidente, victime, pagube
materiale, taxe, accize!...

Mãi Coane, oare cât e buzunarul românului
de adânc? De unde mai poate, mã? Statul
acesta, aºa zis capitalist, îl beleºte de viu pe
cetãþean ºi el încã rabdã! Ba, pe deasupra
este ºi optimist.

Ieri, în piaþã, un mucalit pe care îl întrebasem
dacã trage peºtele pe undeva, concluziona,
dupã ce m-a pus în temã cu toate necazurile ºi
neajunsurile lui ºi familiei, fãcându-mã sã-mi
parã rãu cã nu mi-am ales altã meserie;
„comandante, sã ºtii cã se poate ºi mai rãu”!

Aoleo! Coane oare ce-or ºtii mucaliþii ãºtia
ºi eu dorm în bocanci? Ce nu pricep eu ºi ei
vãd bine?

Aºtept sã mã dumiresc. ªi uite aºa trec
câteva ore ºi tot buimac am rãmas.

Necãjit mã îmbrac ºi plec pe drum. De ce?
D-aia? Uite aºa sã vãd poate descopãr ºpilul
celor spuse de mucaliþii din piaþã.

Strada miºunã de oameni fãrã bani, ieºiþi
sã facã o curã de soare, sub legenda
interesului de oarece treabã.

Care treabã? Nu se întrevede nimic.
Economic nu miºcã nimic. Dinspre piaþã se
aud înjurãturi la adresa producãtorului
autohton de carne. Aud aºa, uºor… carne
stricatã, TVA încasat, export simulat, muncã
degeaba… Nu prea pricep dar înregistrez.
Caut sã mã documentez. Afaceri ilegale cu
carne de pasãre, la noi? Hm…

Dacã asta zic oamenii pieþei îi cred. Dacã
ziceau politicienii mã cam îndoiam.

În gândul meu mã felicit cã nu prea cumpãr
de la ãºtia cu pui. Eu îi am pe-ai mei. Pânã
când? Cine ºtie? Cât ne vor lãsa!

Dar oare, n-am consumat ºi eu cine ºtie pe
unde? Asta e!

Trec mai departe ºi privesc. Strada e plinã
de oameni fãrã rost. Da fãrã rost! Pentru cã în
opinia mea a avea rost înseamnã a avea loc
de muncã, a fi ocupat cu ceva în funcþie de
pregãtire ºi vârstã.

La noi e otova! Pensionari mai în vârstã ºi mai
în putere, ºomeri, oameni fãrã nimic, cetãþeni…

 Caut sã le surprind privirile. Ochii lor cautã
în jos de parcã acolo ar fi rãspunsul.

Mersul lor legãnat denotã debusolarea,
lipsa de orizont ºi speranþã.

În centrul oraºului… surprizã!
Primarele care a trecut cu sârg la sectoarele

exterioare, cã la interior era gata sã fie
ºtampilat, în adânca lui preocupare de
pavoazare a urbei, a trecut de la vãruitul
bordurilor la înlocuitul copacilor.

Coane, asta era! De-aia nu ºtiam noi ce ne
lipseºte! Pentru cã aveam niºte brazi amãrâþi
în faþa Prefecturii ºi nu niºte copaci falnici aºa
ca edilii noºtri.

Hai cã vorbesc prostii, cã dacã privim atent
fizionomiile unora dintre ei ne cam uitãm în
cursul de medicinã legalã ºi cine ºtie ce
asemãnãr mai descoperim. Cã… Dumnezeu
nu doarme!

E valabil ºi pentru cler care doar simuleazã
menirea bisericii.

 Dar asta e altã poveste.
Acum vreau sã mã bucur de soare cu toate

cã mi-a picat ABS-ul la maºinã ºi sunt tare
ofticat. Ce sã-i faci, soarta!

Încerc sã fiu liber! Doar încerc!
Caut semeni care sã-mi confirme aceastã

stare ºi din nefericire rãspunsurile nu sunt cele
aºteptate. Cu toate astea eu sunt un tip
rãbdãtor, defect cãpãtat în exerciþiul activitãþii
pe care cândva am desfãºurat-o.

 ªi totuºi, oare pot fi liber? Dar.. cum? Numai
eu?... Singur?...

18.03.2014
Vasile Iordache

Gânduri
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Petre Ioan CREÞU

Sisif ºi muncile câmpului

toatã durerea mi se scurgea în pãmântul mamã prin picioare
ca prin niºte þevi prin care se scurgea noroiul din cer în

canalizare
se scurgea genul acela de durere care mã fãcea mai

puternic pânã când în mine
rãmânea o durere inutilã surdã apoi eram tras pe dreapta

ºi agãþat în aºteptare de moarte ca de un cui
durerea creazã dependenþã iar orice bucurie sau zâmbet

provoacã migrene sevraj sau nevroze
în jurul meu un zgomot alb ca ºi cum bobul de grâu se

umfla a pâine în cuptoare de piatrã
am vãzut odatã cum morile îºi ridicau fustele ºi plecau în

câmpie ºi se transformau în sperietori pentru pãsãri
ºi cumva nu mã miram dimpotrivã mã aºezam lângã ele ºi

fluieram dupã ciori
când îmi amorþeau buzele de atâta fluierat mã spãlam cu

þãrânã pe faþã pânã prindeam rãdãcini poate aº fi înmugurit
ºi mi-ar fi crescut frunze subraþ iar ochii mi-ar fi strãlucit ca

douã boabe de rouã

M-ai luat de mânã ºi m-ai
trecut viaþa

Pânã unde vrei sã mã cunoºti, te-am întrebat? Copilãria,
sã ºtii, este

Tabu, îmi place sã o retrãiesc de unul singur,
Cu ochii închiºi ºi cu perna în braþe, þinutã strâns
- Am acolo, lângã o pereche de aripi topite pe geam, o

amintire
Unde o mãtuºã mã întreba ce vreau sã mã fac când voi

creºte mare.
Nimic, rãspundeam, sau dacã tot nu pot sã mã fac soare,
Mã voi face umbrã.

Între copilãrie ºi moarte doar pe ultimii ani îi mai ºtiu,
Aici te chem ºi te caut, bãtrâneþea e singurãtate grea,
O pipãi ºi mã doare, mai mult mã preling
Iar oasele se frâng, aºa, rarefiate de zare ºi mã fac totuna

cu pietrele, cu uitarea.

Habar nu aveam cã þi-ai propus sã mã iei de mânã ºi sã mã
treci viaþa.

Mi-e dor de noi

îmi amintesc cum îþi decojeam sufletul foaie cu foaie
îþi dãdeam la o parte toate iubirile trãdate frustrãrile
pânã te-am gãsit undeva într-un colþ speriatã
nu ºtiu de ce m-ai luat de mânã sã mergem mi-ai zis
iar eu nu ºtiam unde ºi deodatã cumva am murit
moartea aceea ce nu ni se întâmplã niciodatã
ºi unde cuvintele nu se rostesc se înfig adânc în oase

mi-e dor de acel tu ’i de vechiul eu
prea multã tãcere desparte

tu eºti tot mai singurã
eu tot mai bãtrân mai bolnav
prins între pereþi ca între scânduri

mi-e dor de tine ºi asta mã doare

Cu oasele suflecate pânã
la coate

în noaptea când luna era ascunsã sub zãpadã
dragostea îþi þâºnea din ochii cãprui pe sub pleoape din

unghii
ca o armatã de îngeri cu oasele suflecate pânã la coate
tu femeie plãsmuitã din suflet bãlai ºi din spumã
mã curãþeai de tristeþe încet încet
cu un pieptãn de os ºi des
ºi ea tristeþea îmi cãdea la picioare
o adunai cumva în zilele pare
ºi o purtai pe umãrul drept
umãr din fier strunjit plin de candoare

în tainicul apus
mã insinuam pe sub pielea ta albastrã pânã la oase

Pentru prima oarã muritor

Dumnezeu m-a chemat sã-i dau lumina înapoi.
Care luminã, Doamne, i-am zis, în mine e doar întuneric.

Þine-mã de mânã

þine-mã de mânã pânã la sfârºitul iernii
nu - mi da drumul mã pierd
trece-mã strada când lumina îmi strãpunge tâmpla
ºi sãrutã-mi lacrimile prelinse pe obrazul stâng
sunt doar bãrbatul ce îþi sãrutã paºii
ce îþi iubeºte urma trecerii sufletului prin ochi
toatã viaþa mea a fost o agonisealã de ºovãieli
sunt doar un fluture nãscut din curcubeu
pierdut în cer
- e strâmt ºi rece la mine în suflet

þine-mã de mânã ºi trece-mã strada sprijiniþi

Un alt poem de miercuri

La moartea mea de azi nu a venit nimeni sã mã vadã,
obiºnuiesc sã mai mor câteodatã sub privirea
femeii rãstignitã în zilele de miercuri, în staþia tramvaiului

ºapte,
pe pielea ei solzoasã, iubirile cicatrizate se întind ca niºte

pecingini.

Niciodatã nu mi-am dorit ca acum, ca ziua sã se facã repede
noapte, deºi

toate dimineþile sunt încremenite în mine ºi râd ºi deodatã
am poftã de viaþã,

iar fluturii, fluturii nu au uitat sã zboare în spiralele, timid
desenate pe pereþii de sticlã,

ai saloanelor de-aici, de puºtiul cu ciuf bãlai ºi ochii vii
albaºtri,

cumva întins pe-o aripã de înger, în salonul trei.

- Cât de frumoasã ºi vie e marea dimineaþa la ora ºapte,
stau în cãruþ, privesc ºi învãþ gândul sã zboare departe.

Þine-mã de mânã

þine-mã de mânã pânã la sfârºitul iernii
nu - mi da drumul mã pierd
trece-mã strada când lumina îmi strãpunge tâmpla
ºi sãrutã-mi lacrimile prelinse pe obrazul stâng
sunt doar bãrbatul ce îþi sãrutã paºii
ce îþi iubeºte urma trecerii sufletului prin ochi
toatã viaþa mea a fost o agonisealã de ºovãieli
sunt doar un fluture nãscut din curcubeu
pierdut în cer
- e strâmt ºi rece la mine în suflet

þine-mã de mânã ºi trece-mã strada sprijiniþi

vodca, femeia ºi cartea

În fiecare searã
îmi consum poria cuvenitã de vodcã
ºi sucul de roºii
ºi atât de tare mã îmbãt
gospodãreºte
încât cãlãresc fel de fel de cai
pe perei
pânã într-o searã când
plictisit
m-am dus la Dumnezeu ºi i-am zis
Doamne
ai milã de mine
vreau sã încerc ºi eu femeia
animalul acela
splendid, perfect ºi electric.

În fiecare searã
îmi consum poria cuvenitã de femeie
ºi câteva flotãri ºi genoflexiuni
sã fiu proaspãt
ºi atât de tare mã entuziasmez
încât mã arunc pe fereastrã
de la etajul trei
pânã într-o searã când
ºontâc ºontâc
m-am dus la Dumnezeu ºi i-am zis
hai sictir Doamne
femeia e o bucurie mult prea mare
pentru un muritor de rând
ca un vers clasic
aºa cã dã-mi cartea ºi by by
nu-i bai
mi-a rãspuns Dumnezeu
trântindu-mi cartea în cap
ºi sã nu te mai prind pe aici
cã pun sfinþii pe tine.

De atunci
acasã
prin parcuri
pe stradã
îmi plimb singurãtatea ºi cartea sub braþ.

Facerea lumii
- creaþie dumnezeiascã -

Dumnezeu, se spune, nu a avut simþul umorului
s-a nãscut mai întâi pe el, din plictisealã, într-o duminicã

de varã,
când soarele stãtea-n crucea zilei în echer, elohim
nu ºtiu cât timp i-a trebuit sã-nveþe sã foloseascã braþele
cã repede  a fãcut cerul
îl înghesuia din toate pãrþile nimicul ãsta,
cãci peste tot ºi toate exista doar un mare nimic
un talmeº-balmeº fãrã de mãsurã fudul ºi stupid
era cât pe-aci sã fie turtit
de ceea ce tocmai urma sã zãmisleascã,
adicã pãmântul, ce fapt crucial pentru mine ºi alþii
aºa cã din haos tocmai s-a nãscut pãmântul
ºi Dumnezeu s-a întins sã doarmã puþin
pânã spre dimineaþã
când, fãrã sã-ºi dea seama, probabil în vis,
“Sã se facã luminã!” a zis
ºi se fãcu
imediat ºi-a dat seama cã nu-i bine
c-ar mai fi dormit acolo un pic
“Sã se despartã lumina de întuneric” a mai zis
ºi repede se fãcu noapte ºi-a ºi adormit
ostenit de-atâta lucrare
deºi pe toate deodatã ar fi putut sã le facã
când s-a trezit moºneagul
din lene, boemã, necesitate, poate
câte puþin din toate
n-am înþeles de ce nu ne-a spus niciodatã
ºi timp berechet oricum mai avea
iar somnul e dulce ºi griji vor urma
dupã ce a întãrit cerul sã nu pice peste el hodoronc-tronc
s-a apucat sã despartã apele între ele
aºa, în trei straturi,
unul în cer, altul pe pãmânt
ºi cum nu ºtia ce sã facã cu al treilea
l-a bãgat repede sub preº
uitându-se ºi-n stânga ºi-n dreapta
sã nu-l vadã careva
ºi iar se fãcu searã ºi-a mai trecut o zi
parcã a doua.

Când s-a sculat, ud leoarcã,
Dumnezeu a despãrþit repede
apa de uscat
ºi a numit uscatul pãmânt
iar apa ocean, mãri, râuri, lacuri ºi bãltoace
apoi, sã-i fie mai moale
a trântit ºi-o bucatã de iarbã grasã
tocmai bunã de saltea
ºi cum tare-i dulce somnul la prânz
a fãcut ºi câþiva copaci
unii s-au nimerit cu poame dulci ºi zemoase
alþii stufoºi numai buni sã te apere
de arºiþa soarelui
numai cã din greºealã a fãcut ºi mãrul
nimeni nu-i perfect ºi-a zis Dumnezeu în barbã
ºi a mai fãcut un mãr, roºu de astãdatã.

Când s-a trezit în toiul nopþii
întuneric fiind, s-a speriat atât de tare încât
abia a aºteptat sã se facã ziuã
sã facã stelele ºi luna
iar pentru simetrie a fãcut ºi soarele, cicã -
blegul de mine crezusem cã lumina venea de la soare
mai mult ca sigur cã mã înºelasem -

cum creaþia artã pentru artã de obicei
nu þine de foame a mai fãcut ºi fel de fel de animãluþe
tocmai bune de-o tocanã
mai întâi parcã peºtii, pentru saramurã
ºi a fost bine.

Narcisist cum era, în ziua urmãtoare a observat
cã nici una dintre vietãþi nu-i seamãnã
aºa cã a luat un pumn de þãrânã,
puþinã apã din marea cea sãratã
a frãmântat bine ºi m-a fãcut pe mine
dupã chipul ºi asemãnarea sa
cum nu-i mai rãmãsese aluat ºi pentru Eva
repede mi-a rupt o coastã
s-o macine
ºi aºa de tare m-a durut
încât, ori de câte ori, îl apucã pe Dumnezeu
cheful de creaþie
o rup la fugã cât mã þin picioarele
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  Lili BALCAN

Momente din viaþa
oamenilor simpli de
provincie de ieri ºi

de azi (II)
(continuare din numãrul trecut)

 DOMNULUI  ÞOIU

Se împlinea, pe 4 octombrie 2013, un an de când ne
pãrãsise pentru totdeauna domnul Constantin Þoiu, marele
scriitor, cu renume nu numai naþional, pe care l-a dat urbea
noastrã.

Autorul Galeriei cu viþã sãlbaticã, fostul vicepreºedinte al
Uniunii Scriitorilor, Cetãþeanul de Onoare al Urzicenilor ºi
Ialomiei, ºi-a aflat trecerea în nefiinþã într-un cadru restrîns,
de parcã el însuºi ºi-ar fi dus sugestiv degetul la buze, zicând:

 „- Sst ! Sã fie tãcere !...”
Cu inima sfâºiatã l-am revãzut dupã un an, sub o moviliã

de pãmânt, cu o biatã cruce de lemn indicând locul. Sandu
dãdu o formã mormântului, îndreptã crucea cãzutã ºi-i puse
alãturi o candelã din care sã plece lumina... luminã pe care
dânsul a iubit-o atât de mult ºi pe care a dãruit-o tuturor
pentru totdeauna !...

Prietenul sãu de o viaþã, doctorul Licã Balcan, prezent ºi
sursã de inspiraþie în multe din scrierile marelui autor, nu
putea veni la comemorare, aºa cã am abordat-o pe fiica sa,
Coca Dumitrescu, care, dupã un timp de gândire, îmi
rãspunse:

- Tu doar ºtii, Lili, cã ºi în Galerie ºi în Cãderea în lume ºi în
Prepeleac, domnul Þoiu nu vorbeºte despre tata cum ar fi
trebuit, deºi l-a numit mereu prietenul sãu !...

Cunoscând subiectul, întreba-i totuºi:
- ªi cum crezi cã ar fi trebut sã vorbeascã ?
- Mãi, nu zic, dar mãcar o datã sã spunã cã e frumos ºi

deºtept ! rãspunse Coca supãratã.
- Pãi asta a ºi spus în permanenþã, dar nu direct, cãci nu a

fost un scriitor ”de-a gata”, el ºi-a suprastratificat scriitura, am
rãspuns, adãugând:

- Unchiul Licã este ºi el supãrat ?
- Nu, Doamne fereºte, tata îl divinizeazã pe Þoiu, dar eu...
- Ei, Cocule, ce n-ar fi dat oricine ºi oricum sã aparã în

opera la Þoiu ! Nu te gãndeºti !... o împãca-i eu.
Dupã o scurtã discuie cu tatãl sãu, Coca mã sunã:
- Voi veni la comemorare ºi tata zice sã împart prin cimitir ºi

pungilie cu d‘ale gurii !
- Of ! Îl iubesc pe unchiul Licã ! zisei rãsuflând uºuratã.
Drumul pânã la Bucureºti avu o deviere ineditã amintindu-

ne cã ineditã era ºi acea zi... glasul lui Dan Laurenþiu rãsunã:
- Luaþi-o la stânga, prin ªindriliþa, ºi vã voi duce în altã

lume ! Ajungem la Mãrþiºor, la Arghezi, apoi o facem la stânga
la Belu !

- Sã nu fie cu ocol cã întârziem la întâlnirea cu preotul, zise
Sandu.

- Nu, dimpotrivã, pe aici scurtãm. O sã vedeþi, rãspunse
Dan.

Pãduri ºi sate nebãnuite ne apãrurã în faþã, iar surpriza ne
fuse maximã când, pe un lac ce oglindea o frumoasã vilã,
vãzurãm lebede plutind...

Exclama-i:

 - Vai, ce frumos !
- Sunt din plastic, aºa m-am pãcãlit ºi eu, râse Dan.
- Mai e ceva adevãrat ?!... îngâna-i nostalgic
-  Poate doar locul unde mergem acum ! rãspunse Sandu.
La Belu, pe Aleea Artiºtilor ºi Scriitorilor, am fi poposit

nostalgici la fiece mormânt de n-ar fii fost o voce ce striga:
     - Suntem în întârziere ! Luaþi-o la stânga dupã bustul

criticului Mircea Scarlat ! Este al treilea mormânt !
Mai greu, cãci bustul criticului nu mai era !...
O frumoasã zi de toamnã gãzdui la mormântul scriitorului

oameni inimoºi, în frunte cu ªerban Codrin, Gheorghe Dobre,
Costel Bunoaica, Nicu Petrache, Dan Laurenþiu, Sandu
Buleandrã...

Sub castani bãtrâni, umbroºi, preotul þinu o minunatã slujbã,
iar pe micuþa cruce de lemn a marelui om, toþi ne gãsirãm
spijinul !...

O voce parcã venitã de dincolo rupse
tãcerea de dupã slujbã. Era Dan Laurenþiu
care, plângând, întreba:

 - Pãrinte, dar de ce atâta tristee ºi pânã
când ?!...

Pãrintele îl privi lung zicându-i:
 - Este o întrebare retoricã.
Apoi, pe o placã de mormânt alãturat,

se împãrþirã colivã, vin ºi pungile...
Privind cu atenþie inscripþia de pe placã,

Sandu descifrã numele unui alt mare
scriitor ºi, întorcându-se spre crucea
domnului Þoiu, zise:

 - Domnu Þoiu, astãzi sunteþi invitat la
masã de Eugen Jebeleanu !...

DE  ZIUA
NAÞIONALÃ

Este 1 Decembrie 2013 ºi Costel Balcan
arboreazã, ca în fiecare an, steagul patriei
în mijlocul curþii, omagiind în felul sãu Ziua

Naþionalã.
De aceastã datã îºi chemã nepotul, pe Dragoº, în vârstã

de 7 ani, ºi-i fãcu o scurtã instruire, copilul înþelegând cã
trebuie sã stea sub drapel în poziþie de drepþi, cu arma la
umãr, fãrã sã se miºte, pentru a pãzii steagul patriei ºi pentru
cinstea ºi onoarea înaintaºilor...

Ascultãtor, Dragoº se îndreptã spre steag bãtând pas de
defilare.

 Rãsunã apoi toatã curtea ºi imprejurimile la comanda
scurtã a bunicului:

- „Pentru onor, prezentaþi  arm !”
Repede, copilul îºi lovii cãlcâiele, luã poziþia de drepþi ºi îºi

duse arma la umãr.
Comanda rãsunã din nou:
- Soldat Dragoº Dinu, repetã dupã mine: ”Jur sã onorez

memoria înaintaºilor ºi sã-mi pãzesc þara cu preþul vieþii mele
!”

Dragoº repetã jurãmântul, rãmânând în poziþia de drepþi
pentru încã 10 minute, dupã care strigã:

- Tataie, mai dureazã mult „sã-mi prezint onoarea” ?
- Mai dureazã, d-abia ai început.
Telefonul sunã de pe pervazul geamului.
 - Tataie, rãspunde tu, cã eu nu pot sã plec de sub steag !
Costel se conformã, la telefon era Ruxi, colega de clasã ºi

prietena cea mai bunã a lui Dragoº.
- Tataie, pãrãseºte puþin postul ºi vino sã vorbeºti cu Ruxi

!
- Da, dar rãmâne steagul patriei nepãzit !? se minunã

Dragoº.
- Lasã cã te schimb eu, zise Costel care ºi apucã puºca ºi

o duse la umãr.
La capãtul firului Ruxi întreba:
 - Bunã Dragoº, ce faci ?
- Bunã, ce sã fac, „îmi prezint onoarea” sub steagul patriei.
- De ce !?
- Pãi azi este Ziua Naþionalã ºi trebuie sã-þi prezinþi

onoarea...
- ªi ai steag !?
- Da...
- Steag din ãla mare!?
- Da...
- Atunci pot sã vin ºi eu „sã-mi prezint onoarea” cu tine ?
- Da... cred cã da... vino !
Copilul se îndreptã bãtând ºi mai hotãrât pas de defilare

înlocuindu-ºi bunicul.
La televizor se filma depunerea coroanelor de flori ºi imnul

patriei rãsuna acum pânã departe.
Costel, privind spre Dragoº, se simþi mândru. Atunci, în

acel moment, în pieptul micuþului bãtea o inimã de erou !
Mai exista un licãr de speranþã!

(urmare în numãrul viitor)

MICROPROZE

Coada Dracului
Doamne! Iartã-mã, Doamne, pentru gândurile ºi faptele

mele cele  rele ºi înþelege-mã ºi pe mine, pãcãtosul, cã
nicicum nu pot suporta ca cineva, prieten sau duºman, fie
ce-o fi, sã mã bombardeze cu telefoane ºi sã mã oboseascã
inutil, cerându-mi pãreri în chestiuni despre care nu ºtiu
mai nimic. Schimbã-i doamnei aceleia din Bucureºti
viziunea despre mine, fã-o sã mã creadã rãu, mizerabil de
rãu ºi botã de prost ca sã nu mai aibã poftã sã mã sune ºi
sã mã înþepe cu întrebãri idioate cãrora eu habar nu am
avut ºi nici azi nu am cum sã le formulez rãspunsuri fireºti.

Bine-a zis cine-a zis cel dintâi cã muierea-i, drac, mare

drac, drac gol -goluþ. Tata, sãracul, mi-a spus cã muierii pe
care Dumnezeu i-a pus-o drept soaþã lui Adam, nu i s-a dat
viaþã din coasta bãrbatului, cum se scrie la carte, ci cu totul
altfel. Când Creatorul a hotãrât cã ar fi nimerit sã-i facã lui
Adam pereche, s-a gândit cã ei trebuie sã se potriveascã
laolaltã ºi mereu sã se înþeleagã ca oamenii, de aceea e
tare bine ca femeia sã fie fãcutã chiar din trupul bãrbatului.
Bãtrânul Atoatecreator ºi-a scos cosorul din ºerpar, a
coborât pe marginea unui pãrãu, l-a ascuþit bine pe-o piatrã
arinoasã ca sã nu simtã bietul Adam când a tãia-o pe Eva
din el. S-a apropiat de bãrbat, a suflat o boare linã peste el,
de l-a adormit, apoi s-a aplecat, s-a sprijinit într-un genunche
ºi a scos cosorul sã-l împlânte ºi sã taie, fãrã a bãga, însã,
de seamã cã dracul se þinea mereu dupã Fãcãtorul ºi
Atotþiitorul tuturor lumilor vãzute ºi nevãzute.Cu milã ºi cu
lacrimi în ochi, Bãtrânul  ºi-a închis ochii, a înfipt cosorul
între coastele lui Adam, a tras puternic, a tãiat repede ºi a
scos coasta, dar dracul de la spate ºi-a bãgat lãboiu’ printre
picioarele Creatorului, i-a smuls coasta din mânã ºi-a luat-
o la fugã cu ea. Nervos peste mãsurã de atâta neruºinare,
Dumnezeu s-a ridicat de jos, s-a întors ºi a început sã alerge
ca  sã-l prindã pe hoþ, dar dracul, fiind mai tânãr ºi mai
sprinten, n-a putut sã fie ajuns, aºa cã Atotputernicul  s-a
mulþumit cu vârful cozii dracului, cu care s-a trezit în palmã,
a trântit-o supãrat de pãmânt ºi din ea una-douã a rãsãrit
Eva, care, biata, încã nu ºtia cã e frumos ºi la modã sã-þi
lipeºti frunze late de brusture ori de curechi undeva mai la
vale de buric.

ªi, dragii mei, iac-aºa s-a petrecut faptul facerii femeii
din vârful cozii celui întunecat, de aceea destui proºti ºi
astãzi mai spun cã femeia ar fi coada sau mãtura dracului.

Treaba lor.

Douã muieri
Se zice cã odatã, mai demult, douã muieri de aici, de

la noi din sat, foarte rele de gurã: Mãriuca ºi Anuca, au
ajuns în temniþã, pentru cã nu s-au purtat cum se
cuvine...

Nu se ºti dacã ele or fi dormit bine  ori nu într-o noapte
de iunie, când ies bureþii de rouã, cã dimineaþã înainte
de rãsãritul soarelui s-au întâlnit chiar lângã ªipot la
marginea padinii de lângã zãcãtoarea vacilor ºi...

- Mda! face Mãriuca spre Anuca./ - Mda, da! i-o
întoarce Anuca la Mãriuca./ - Ai vinit ºi tu, Scâcã!? se
îmbãþoºeazã Mãriuca./ - Da’ tu nu vezi? Buturã! i se
rãspunde./ - A-ha!/ - A-ha-ha!/ - Scâcã uscatã ca un
gãtej. /-  Buturã umflatã ºi  borþoasã ca o salcã
scorburoasã./ - Scâcã!/ - Buturã!/- Scâcã!/ - Buturã!/ -
Scâcã!/ - Buturã!

 . . .

Ce-a mai fost, ce n-a mai fost nu se cunoaºte.
Ciurdarul de la vaci, unul Schipiri, fecior de-a’ lui Sandu
Ziroaii, spune cã s-au luat de pãr, s-au scãrmãnat bugãt
pânã ce-au dat cânii de ele ºi-au început a lãtra. Atunci
el, auzind, s-a dus sã le despãrþeascã ºi-a vãzut
limpede cu ochii lui ºi s-a lãmurit cã Scâca-i cea mai
tare. Sare ca o mâþã uºoarã, zgârie, îmboldeºte, loveºte,
împinge, împunge pe unde-apucã, ºi aialaltã, mare cât
o cãpiþã, mai mult stã decât se miºcã. Întâmplarea s-a
auzit în sat ºi jândarii cei ungureºti cu pene de cocoº la
cloape le-au dus ºi le-au închis laolaltã sã steie acolo,
sã se sfãdeascã, sã se batã pânã s-or sãtura ºi s-or
împãca de bunãvoia lor ºi-apoi or povesti cum fac
muierile de treabã când sunt împreunã.

Stând ele  în temniþã mai multe luni de zile, au avut
vreme destulã ºi au povestit ºi-au povestit de li s-a urât
ºi pereþilor de atãta vorbã. Când a venit vremea sã le
sloboadã, de-a nimica le-a deschis uºa sã iasã cã n-a
avut cine. Se zice cã muierile povestitoare au mai rãmas
acolo sã povesteascã ºi n-au plecat de bunãvoie pâna
n-au fost împinse afarã de spate ºi alungate în vreme
ce strigau:

- Numa on ptic mai îngãduie-ne, domnule, s-o gãtãm

ºi p-asta c-apoi ne-om duce noi sângure-sângurele.

de Augustin Mocanu
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ÎNTR-O
IARNÃ

Era o zi cenuºie de februarie, fãrã zãpadã, incertã,
deprimantã, dar eu învãþasem sã mã bucur chiar ºi de
existenþa acestor zile. Deci nu eram deprimat, dar nici
vesel peste mãsurã, aºa cã atunci când poºtaºul mi-a
adus plicul acela mare, gri, excesiv timbrat, n-am ºtiut
ce sã cred. Am privit adresa ºi într-adevãr eu eram
destinatarul, dar numele expeditorului pur ºi simplu m-a
bulversat: ACADEMIA REGALÃ A SUEDIEI.

-
Drace, mi-am spus, ãºtia au încurcat adresa ºi în loc sã
ajungã la ambasadã sau cine ºtie unde, a eºuat din vina
vreunui funcþionar în orãºelul meu prãpãdit. Deci nu sunt
vinovat cu nimic dacã îl deschid ºi aflu mãcar destinatarul
adevãrat.

Am citit ºi, cu toate cã sunt greu  impresionabil, simþii
nevoia de a sta pe un scaun.Vreo zece minute nici mãcar
un gând nu mi-a trecut prin minte. Apoi l-am sunat pe
Dobre:

- ªoarece, nici nu ºtii ce scrisoare mi-a sosit.
- Ba ºtiu, îmi zise el, toþi am primit: eu, Daniel, Bunoaica,

Nicu, Loredana, Vasile, nea Titi, Neºu, Codrin ºi Marian
ªtefan... Buni suntem mã dacã ne-au dat ãºtia Nobelul!
exclamã fãrã mãcar sã facã pauzã.

- Dar ai citit cum vor sã ne prezentãm la ceremonie?
- Ca toþi oamenii normali, nu?
- În frac, iar eu nu suport fracurile, îmi fac greaþã, deci

pot sã-ºi pãstreze Nobelul...nu merg!
- Ai cãpiat?
- Gândeºte-te ce personaje ridicole am deveni

prezentându-ne acolo echipaþi în frac: Nicu Teoharie picat
din clipurile funebre ale lui Michel Jackson, tu, un indian
sud-american, Neºu þopãind ca un pinguin Adelie, eu, cu
mâinile crãpate ºi puþind a bãlegar, pe Daniel nici nu mi-
l pot închipui în frac, poate doar Vasile, Codrin, d-l ªtefan
ºi Titi Damian sã se preteze la aºa vestimentaþie. Iar între
asemenea ciudãþenii, silueta bondoacã a Loredanei
fâþâindu-se euharistic într-o   rochie lungã ºi demodatã.
Nu, nu merg! am încheiat ferm.

- Eu zic, continuã Dobre, sã ne întâlnim toþi, discutãm
ºi apoi hotãrâm.

...................................................................................................................................
- Pentru un amãrât de frac sã lipseºti de la asemenea

ceremonie? îmi spuse cu o undã de reproº d-l Damian, în
cafeneaua din Slobozia unde hotãrâsem sã ne adunãm.

- Nici mie nu-mi prea place fracul, interveni Teoharie.
- Mã înscriu ºi eu, ridicã un deget Daniel.
- Totuºi sunteþi oameni maturi, vorbi Marian ªtefan, un

mic efort de câteva ore, apoi puteþi sã le aruncaþi la canal.
- Având în vedere miza, spusei, mã sacrific, dar cu o

condiþie (privirã întrebãtor ºi circumspect): sã mergem
împreunã într-o croazierã în jurul lumii.

Figura ºocatã a lui Gicã Dobre mã fãcu sã izbucnesc
în râs...

- ªtiu, ºoarece, mai mult de douã zile, hai trei, nu poþi
sta departe de patul tãu.

- Neveste-mi îi este fricã sã doarmã singurã, se plânse
Nicu.

- Sã-ºi facã un amant! glumi Marian ªtefan. Dar, fraþilor,
eu am o vârstã.... Dacã mor pe acolo?

- Fii fãrã grijã... Au ãºtia niºte frigidere speciale ºi,
Doamne fereºte, ce moarte este mai plãcutã decât între
prieteni?! Apoi nu ne împiedicã nimeni sã luãm soþiile în
croazierã.

- Nu-i rea ideea, întãri Ioan Neºu, eu sunt pensionar,
pot sã stau pe vas ºi un an.

- De acord? întrebai.
Aprobarã unanim cu un gest din cap.
- Dar numai în vacanþa de varã, când are nevastã-mea

concediu, încheie Dobre.
- De ce nu.
Atunci a sunat ceasul. Era 05,30 ºi trebuia sã plec la

muncã, dar nu-i aºa cã a fost un vis frumos?...ºi plauzibil!
21.02.2014

F. M. Ciocea

La dragoste se rãspunde cu dragoste, cam asta am
înþeles eu din cele douã misive timise de bunul meu
prieten George Apostoiu. Nu se aflã printre cei evocaþi,
dar ocupã un loc aparte în inima mea. Ca atare, l-am
rugat sã-mi îngãduie sã fac publice impresiile sale de
lecturã. (Marian ªtefan)

Dragã Mariane,
Mã strãduiesc sã-þi reþin în memorie adresa de mail,

dar, deocamdatã, nu reuºesc. Sunt vechi, dom’le, cum
spunea Caragiale. Sunt din generaþia ºurubelniþei. Despre
cartea ta, pe care nu am citit-o încã în întregime (am
lucrat la ,,Cronica diplomaticã” pe care trebuie sã o dau
azi), îþi spun, deocamdatã, câte ceva. La prima impresie
constat cã þi-ai deplasat cu generozitate energia spre
universul din care ai ieºit. Este o revenire lãudabilã ºi cei
la care te-ai oprit trebuie sã-þi fie îndatoraþi. Pe unii: Ion
Bulei, Sandu Dobre, Gicã Neacºu, Ion Opriº, Ion Scurtu
îi cunosc sau îi ºtiu. Îi ,,prinzi” în fotografii de pus pe
perete. Distanþa dintre omul de carte ºi prieten se
micºoreazã într-atât încât îi faci dragi ºi celor care nu-i
cunosc. Întâmplãtor - nici nu îþi vine sã crezi - aveam la
îndemânã cartea de a cãrei apariþie te-ai ocupat, ,,Memorii
involuntare” ale Brãtienilor. Am rãsfoit-o în grabã ºi am
comparat: mi-a plãcut cã în ,,De la un prieten la altul” tu
ai ales ca memoria sã nu se sustragã alegerii voite. Ceea
ce face ca personajele la care te-ai oprit sã devinã
interesante, sã meargã prin lumea asta grãbitã, despuiatã
de curiozitãþi intelectuale ºi suficientã sieºi ºi banului.
Iatã o altã constatare, un regret, de fapt. Deplasarea de
tematicã de care vorbeam ar merita sã fie reversibilã. Mi-
ar plãcea  sã te întorci din când în când ºi la meseria ta
dintâi: istoria. Am regretat faptul cã nu te-ai numãrat printre
colaboratorii volumului coordonat de Ecobescu ,,România.
Supravieþuire ºi afirmare prin diplomaþie în anii rãzboiului
rece”. Cred cã sinteza ta - prima, dacã nu mã în’el, fãcutã
public - ,,Tezaurul Bãncii Naþionale a României la
Moscova”, îºi avea locul în acest volum. Cine  a mai
sintetizat atât de bine chestiunea, aºa cum ai fãcut-o tu:
,,Românii cer, ruºii ascultã ºi nu dau”. Mai vorbim, ne
mai auzim.

10 martie 2014
George Apostoiu

Mariane,
Frumoasã, frate, cartea ta. Ca ºi celelalte. Stil curat,

naraþiune închegatã ºi o fãrã de limitã iubire pentru
personaje. Cãci, deºi vorbeºti de prieteni, cartea este
plinã de personaje care ies din birouri, amfiteatre sau
biblioteci, hai, sã zicem ºi din cârciumi, ºi capãtã
identitate literarã. Între portret ºi caracter se interpune
marea ta generozitate. Scrii sã placã ºi place ce scrii.
Deschizi, în Câmpia Bãrãganului, un salon în care cei
care nu au deprinderea lumii bune sau nu au învãþat sã
facã reverenþe nu au ce cãuta. Profesoara ta, Fl.
Constantinescu,  îmi aduce aminte de Apostolul lui Cezar
Petrescu, un pierdut în datoria de a ridica din pulberea
uliþelor copii fãrã de nici o speranþã. Dacã îmi dai voie, ca
noi, de exemplu.

Despre profesorul Scurtu intuiam, tu m-ai convins, cã
are ºi altceva de spus decât i se cere în legãturã cu ceea
ce încã mai cred unii cã a fost la 89: revoluþie. Eram consilier
cultural la Bruxelles ºi am fost invitat la deschiderea anului
universitar la Universitatea Liberã din Bruxelles. Dupã
festivitate, într-o discuþie, i-am spus rectorului cã eu, om
venit dintr-o þarã comunistã, am fost ºocat sã vãd pe zidurile
Universitãþii lozinci ameninþãtoare scrise de studenþii de
stânga. ,,ªtiþi, mi-a rãspuns rectorul (care, ulterior, ajuns
ministru al Cuturii, m-a onorat cu prietenia lui ºi a asigurat
bugetul pentru expoziþia ,,Civilizaþia geto-dacã”) , eu am
ieºit din Partidul Comunist din Belgia în 56, când am vãzut
cã marea noastrã Uniune Sovieticã striveºte cu tancurile
ideile. Ideile scrise noaptea pe pereþi nu au impact. Un
partid care îºi scrie programul pe ziduri nu este un partid
puternic ºi nici serios”.

Nu ºtiam cã Botoran - mie mi-a fost coleg de pluton la
militãria de 45 de zile - ne-a pãrãsit. În cazarmã, la
Botoºani, ca ºi mine, pãrea chinuit de cizme, ros de tunicã
ºi cu silã de comandant, încât nu ºtiai când plânge sufletul
în el. Râdea cum râdeam cu toþii, sã ne treacã nãduful

SCRISORI DE LA…ALT PRIETEN
mai uºor. A propos, râsul lui Calafeteanu, cum l-ai prins
tu, meritã sã intre într-o antologie a caracterelor speciale
care nu vãd în lume decât motiv de haz. L-ai luat bine în
peniþã. Portretul lui þâºneºte din cuvinte, ca ºi cel al lui
Marcel Popa. Uluitoarea replicã a lui Marcel vine din felul
lui de a fi sau dintr-un exerciþiu livresc, sã spunem dintr-
o admiraþie a lui Fãnuº Neagu? E genialã cãderea lui în
extaz în faþa unei poze pãstratã în portofel: ,,Uitã-te ºi tu
cât e de scumpã, ce frumuºeþe! Pup-o ºi tu, dacã îmi
eºti prieten cu adevãrat!”. Bãnuiesc cã nici nu îl interesa
rostul adevãrat al portofelului.

Îl vãd pe Sandu Dobre - am fost colegi de an la facultate
- ºi mã întreb cum de am îmbãtrânit într-atât. Sandu râdea
ºi el mai tot timpul ºi era greu sã ºtii de ce. Un piºicher
frumos, potrivea vorbele cu grijã, prudent, sã nu cumva
sã strice vreo bucurie. Demenþialã rãmâne reacþia
preºedintelui Academiei, R. V., la solicitarea ta pentru un
numãr omagial sau special dedicat bietei savantei. 
Aºtepta sã-i dai textul sã-l semneze, conºtient cã nu are
de ce sã se osteneascã pentru o formalitate de care nu
ar fi putut scãpa. Astfel de articulaþii ale unui timp istoric
au încãput pe mâna unor tipi puºi numai pe înjurãturi.

Uite, zic, un subiect care ar merita, ca ºi altele,
dezvoltate. Rupe-þi din timpul tãu ºi din admirabila ta
strãdanie de a arãta lumii cã ,,naºte ºi Bãrãganul oameni”
ºi reintrã, fie ºi d-al dracului,  în profesia ta dintâi: istoria
de sub tãlpile noastre.

23 martie 2014
Te îmbrãþiºez,

 George Apostoiu

Dan Elias

Groapa cu var
Nu trebuie sã coºi, sã speli sau sã calci. La câte

nopþi am strâns în braþe,
pot pune prinsoare cã întunericul are toate mãsurile

mele notate
undeva  într-un colþ, pe mâneca roasã de vrãbii a

orizontului. ªi-apoi,
la cât de puþine iau cu mine, încap cu uºurinþã prin

acele crãpãturi,
prin care lumina lunii se scurge înapoi în ceruri, cu

mine cu tot.

* * *
Mã învecinez cu scheletul de plopi al unui apus de

soare din era carboniferã
ºi doar rãdãcinile unui mãr ne þin departe unul de

altul, asemenea unui gard viu.
Îþi scriu aceste rânduri ºi rog iarba sã þi le deseneze

sub tãlpi, ca sã mã înþelegi
ºi poate  chiar sã mã ierþi. Îi stã aºa de bine cu cenuºa

luminii de-atunci
presãratã pe oase, încât îmi aduce aminte de tine ºi

de felul tãu molipsitor
de a face scântei la orice atingere. Uneori, toate

acestea nici nu se petrec,
ºi atunci simt apãsarea frunzelor putrezind deasupra

cãrþii ca o groapã de var.

Foto: Gheorghe DOBRE
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INTERVIU
CU

PREªEDINTELE
- fragment –

-  Te uiþi pe stradã… tocmai zicea preºedintele care dãduse
la o parte perdeaua ºi privea în grãdina din jurul  palatului.
Se uita dupã un fluture sau dupã o femeie de seviciu, numai
el putea sã ºtie.

- Când vã plimbaþi dumneavoastrã pe stradã? L-am întrebat
eu surprins, convins cã de când nu mai ieºise el din birou, s-
ar rãtãci numai dând colþul.

- Habar nu aveþi voi îmi rãspunse, privindu-mã enigmatic
dar cu simpatie. Probabil cã dãduse vreun  ordin de zi înainte
ºi acum verifica modul cun se aducea la îndeplinire. Ãia nici
nu ºtiaucând ºi cum erau verificaþi. Altfel nu se uita el pe
fereastrã, numai aºa, ca sã vadã cum este vremea afarã,
dacã este ceaþã sau dacã plouã. Preºedintele nu face
niciodatã un gest gratuit, el întotdeauna urmãreºte ceva. Îmi
pun o pereche de ochelari, o mustaþã ºi pãlãrie ºi gata, ies pe
stradã. Oamenii nu mã recunosc deghizat aºa. Par un
pensionar banal, ieºit sã-ºi plimbe cãþelul. Decât cã mie îmi
lipseºte cãþelul. ªi câþi pensionari nu umblã aiurea pe strãzi!
Câteodatã, când mã simt bine ºi vreau sã mã mai distrez,
intru la o terasã ºi mã aºez ºi eu la o masã. ªi beau  o bere cu
ei discutând de una ºi de alta. Le spun ºi bancuri, în special
bancuri cu preºedintele, ca sã-i provoc. ªi spun ºi ei. Cele
mai multe bancuri nu-mi sunt favorabile. Unele sunt chiar
rele rãu. Ãia care sar peste cal, începând de a doua zi, nu mai
apar, parcã i-ar fi înghiþit pãmântul

-  La figurat…
-  De ce domnule la figurat, pãi eu sunt pot ca dumneata?

La propriu, domnule! Adicã am ajuns sã ne tragem de ºireturi?
Eu îi ascult, le respect pãrerile, când sunt pozitive chiar mã
inspir din ele, dar când sunt rãuvoitoare sã le þinã pentru ei,
nu sã le strige pe stradã, sã-mi facã mie atmosferã negativã!
Nici cu femeia în pat nu trebuie sã facã schimb de opinii. Cã
femeia, cu puþine excepþii, nu prea e dusã la bisericã. A doua
zi, îmediat o informeazã ºi pe vecinã, depinde care-i iese în
cale, cã aºa au ele mai dezvoltatã gena asta a transmiterii
informaþiei. Sau la coadãla roºii, cã femeia, din principiu, nu
ºtie sã tacã. Dacã nu vorbeºte, nu conteazã ce, înseamnã cã
nu existã. « ªtii dragã, ce mi-a mi-a spus bãrbatul meu
asearã? » ªi alea o ascultã lacom ºi duc vorba mai departe.
ªi lumea crede cã aºa este… ºi aºa apar unele idei subversive.
Uite aºa se sondeazã starea de spirit a populaþiei.

-  ªi populaþia este provocatã, poate, sã iasã în stradã…
-  Ce-ai spus domnule? Mã întrebã preºedintele oprindu-

se brusc din plimbarea lui în jurul biroului. Cum adicã sã iasã
în stradã?  De când sunt eu preºedinte ai vâzut dumneata pe
cineva sã iasã pe stradã ca sã revendice ceva?

-  Vorba vine! ªtiu cã la noi nu se pune problema! La noi
poporul este mulþumit, ce motive ar avea sã iasã în stradã?
Totuºi trebuie sã ne gândimcã, la o adicã, poate exista ºi un
început!

-  Aºa crezi dumneata? Izbucni Preºedintele uitându-se
urât la mine, parcã asta ar fi fost privirea lui normalã, nu cea
de toatã ziua, care mi se pãrea dintr-o datã falsã. ªi atuncimi-
am dat seama cã mai fãcusem o gafã.  Domnule, noi suntem
o democraþie adevãratã, de câte ori sã-þi mai spun?  Eu
credeam cã dumneata ai înþeles! Republica asta este a
oamenilor, nu este a mea. Prezenþa mea aici este o datorie,
nu o favoare. Este o datorie ºi este aleatorie. Azi sunt eu,
mâine nu mai sunt. E altul. Dar atât timp cât sunt în fruntea
acestei instituþii eu îmi fac datoria din conºtiinþã nu pentru a
avea vre-un profit.

-  Dumneavoastrã nu, dar se zvoneºte cã unii  dintre
apropiaþii dumneavoastrã au început sã acumuleze, sã punã
deoparte, sã tezaurizeze, în þarã su în conturi din strãinãtate…

-  Cunosc dragul meu, cunosc. Eu ºtiu totul. Pentru cã sunt
obligat sã ºtiu totul. Dar nu sunt ei prietenii noºtri?   Nu sunt ei
copii noºtri?  ªi dacã sunt, nu trebuie sã-i creºtem, sã avem
grijã de ei?  Este adevãrat cã de multe ori, unii din ei dau
dovadã de lãcomie, mai greºesc ºi ei, doi fraþi nu sunt la fel,
dar ºi noi trebuie sã mai închidem ochii. Pentru cã ºi noi
trebuie sã ne bazãm pe cineva, nu?  ªi dacã nu ne bazãm pe
ei, atunci cine sã sprijine?  Duºmanii noºtri doar atât aºteaptã,
sã începem sã facem greºeli ºi sã ne mãcinãm din interior, sã
ne nimicim între noi, ca sã vinãei în locul nostru. De aceea nu
trebuie sã facem astfel de greºeli.

-  Dar oamenii, cei mulþi ºi simpli, vãd…
-  Bãieþilor noºtri le vom indica sã fie mai prudenþi iar

oamenilor simpli le vom cere sã nu mai stea tot timpul ºi sã
urmãreascã ce face ãla sau ce face celãlalt. Le vom gãsi
preocupãri în permanenþã, cât mai multe preocupãri, sã nu

mai vadã nici pe unde merg. Noi avem nevoie de un popor
care sã munceascã pe brânci, altfel cum sã-i ajungem pe
bogaþii lumii?  Nu avem nevoie de o populaþie care sã ºadã
toatã ziua ºi sã se hlizeascã. Oamenii trebuie sã-º;i vadã de
munca lor.

-  ªi dacã îi incitã cineva?
-  Cine sã-i incite? Noi ce grijã avem?  Noi, prin oamenii

noºtri le asigurãm cetãþenilor care ne-au ales liniºtea ºi
siguranþa de a se deplasa pe stradã ºi de a nu se teme cã-i
ameninþã ceva sau cineva. Nu se mai furã ceasuri sau bijuterii,
nu mai sunt agresaþi bãtrânii în casele lor, nu se mai
înregistreazã violuri… Un cetãþean care se ºtie în siguranþã
este mai util în câmpul muncii, este mai productiv. În competiþia
mondialã statele cu o productivitate a muncii mai mare vor
avea în continuarecâºtig de cauzã.

- Avansul pe care l-au luat deja þãrile mari ale lumii este
prea mare ca sã mai poatã fi ajunse. Poate numai dacã ãia s-
ar opri ºi ar sta o perioadã de timp pe loc. ºi poate nici atunci…

- Ai dreptate, dar numai într-un fel, acele þãri nu sunt mari
numai prin ceea ce fac acum. Acele þãri au acumulat de secole.
Ar putea sã trãiascã numai dei ceea ce au. Din punctul acesta
de vedere nu ne putem compara. Acolo, ºi accentuez pe
aspectul acesta, acolo este o democraþie de faþadã. Au uitat
de mult vare sunt adevãraþii vectori ai unei democraþii. Clasele
sociale s-au împãrþit în douã iar diferenþele dintre ele sunt
mai mult decât evidente. Existã o clasã bogatã, superbogatã,
am putea spune, din care se aleg conducãtorii ºi care, la
rândul lor, devin exponenþii acelei clase. Activitatea lor la
asta se rezumã, ca aceia care i-au împins în faþã sã-ºi
mãreascã în continuare averile pe spinarea celeilalte clase
formatã din cei mulþi ºi nevoiaºi. Bine, cã ºi ei exploateazã în
continuare ºi alte þãri subdzvoltate care nu o sã-ºi mai
depãºeascã niciodatã statutul de colonie, dar ei nu recunosc
aceastã exploatare, ei doar se bat cu pumnul în piept cã vor
sã eradicheze exploatarea omului de cãtre om, cã vor sã
facã sã disparã sãrãcia ºi vor sã introducã în acele þãri
democraþia autenticã, adicã o democraþie a oamenilor lor pe
care vor sã-i instaleze la conducere…

- La noi…
-  La noi s-a întâmplat altceva. Noi am luat-o pe cont propriu.

Nu am avut nevoie de consultanþi strãini deºi ar fi vrut sã le
cerem sfatul, sã-i chemãm iar ei sã vinã ºi sã se aºeze picior
peste picior în fotoliile de conducere ºi apoi, sub paravanul
asistenþei de specialitate sã ne  «ajute» sã luãm deciziile
care le-ar fi convenit lor, sã ne exploatexe pânã ºi resursele
pe care le mai avem.

-  Asta mã întrebam ºi eu, mai avem noi resurse?  Bãieþii
noºtri, prietenii pe care-i creºtem aºa cum vã exprimaþi
dumneavoastrã, pãrinteºte, mai înainte, au mai lãsat ceva
care se poate fura?

-  Nu le-au furat, cum vrei sã insinuezi dumneata, semn cã
nici gândirea dumitale nu este diferitã de a celor care
comenteazã pe la colþuri, ei ºi-au însuºit niºte valori, dar în
urma unor licitaþii. Nimeni nu era oprit sã participe la acestea.
Ei au risct mult, s-au împrumutat la bãnci, ºi-au ipotecat
locuinþeþe... Dar, observ cã e mult mai convenabil sã tragi
concluziile care-i convin, stând într-un fotoliu. Dacã eºti curios
ºi vrei sã verifici, o sã constaþi cã bãieþii sunt acoperiþi de
hârtii. Totul a fost legal.

- Dacã s-au acoperit cu hârtii însemnã cã, într-adevãr, sunt
niºte bãieþi deºtepþi!

- Normal cã sunt niºte bãieþi deºtepþi. Nu sunt pregãtiþi de
noi? Toþi sunt bãieþi ºcoliþi ºi au avut funcþii ºi înainte. În fond,
dumneata de cine ai fi vrut sã ne înconjurãm? Ãºtia sunt
bãieþi verificaþi.

-  Dar unii dintre ei, aºa bãieþi buni cum sunt, au început sã
toceascã treptele tribunalelor...

-  Asta înseamnã cã justiþia funcþioneazã. ªi aºa trebuie sã
se întâmple într-un stat democratic. Dar nu trebuie sã
exagerãm. Aºa se întâmplã în toatã lumea. ºi n-au fost o
sumedenie de cazuri, cum încerci sã insinuezi dumneata, ci
doar câteva. Pãi nu trebuie sã dãm ºi noi niºte exemple? În
felul acesta împuºcãm doi iepuri dintr-un foc. Dãm satisfacþie
poporului ºi dacâ poporul este mulþumit înseamnã cã treaba
este bunã. Democraþia se întãreºte în þara noastrã. ªi vom
avea ºi elemente solide în viitoarea noastrã campanie
electoralã.

-  Va mai fi o campanie electoralã?
-  Ce vrei sã spui? Într-o democraþie adevãratã conducãtorii

sunt aleºi de popor prin vot egal ºi liber exprimat. numai într-
o dictaturã nu mai au loc alegeri.

-  Eu mã gîndeam cã la noi s-a instalat deja o adevãratã
democraþie, nu cã am mai fi în cãutarea ei. De ce sã mai
cheltuim atunci niºte sume uriaºe de bani pentru afiºe,
deplasãri, întruniri ºi n-am  folosi aceºti bani pentru
construcþia de autostrãzi, de exemplu?

-  Cei care îi gestioneazã nu trebuie sã trãiascã ºi ei? Cine-
i mai întreabã pe urmã ce-au fãcut cu banii?  Au ºi ei copii pe
care trebuie sã-i îmbrace, pe care trebuie sã-i trimitã la ºcoalã,
au neveste, vor sã-ºi construiascã ºi ei o casã... Sau vrei sã

locuiascã în continuare la bloc, amestecaþi cu prostimea? Nu
de aceea sunt prietenii noºtri? Nu se sacrificã ei tot timpul
pentru partid?  Ei trebuie sã fie pregãtiþi la orice orã din zi sau
noapte ca sã serveascã partidul. iar dacã noi am proceda
aºa cum insiniezi dumneata, adicã sã fim mai zbiri, atunci de
unde ar mai prinde ºi ei puþin cheag?  Sã se împrumute la
bãnci, o sã-mi sugerezi dumneata. Dar atunci îi vom mai gãsi
noi pe baricade? Cu cine ne vom mai face noi politicile? Ei
sunt trepãduºii noºtri, cu ei defilãm pentru cã altfel nu se
poate!

- Dar dacã la alegeri vor fi surprize? am întrbat eu bine
intenþionat.

-  Ce vrei sã spui dumneata, domnule?   mã întrebã
Preºedintele, ºocat, ca ºi când i-aº fi vorbit de o eventualã
catastrofã naturalã.

-  Adicã sã câºtige alþii!
-  Cum adicã sã câºtige alþii?  Dumneata mã faci sã cred cã

încã mai eºti un copil incomplet maturizat. Cã încã n-ai învãþat
nimic, mai ales privitor la politica noastrã. Dar noi unde suntem
tinere? noi ce facem? Noi dormim pe noi?  Ce pãzim noi?  nu
numãrãm noi voturile?  Alegerile sunt doar aºa, ca sã aruncãm
cu puþin praf în ochii prostimii. ªi aceste mase de alegãtori sã
creadã cã într-adevãr le respectãm opþiunile, cã þinem cont
de cererile lor exprimate cu ocazia întâlnirilor electorale. ªi
cã cei aleºi în mod democratic sunt emenaþia voinþei lor. Ce þi
se pare incorect în afirmaþiile mele?  ªi  mai este un aspect,
continuã preºedintele, observând cã nu aveam de gând sã-
l întrerup.  Nu dorim sã primim acuze cã în þara asta nu se
respectã legea electoralã, cã s-au încãlcat procedurile
constituþionale... noi vom permite acesul observatorilor strãini
cu ocazia alegerilor. ne mai poate acuza cineva?  Pentru cã
plângeri din partea adversarilor noºtri politici vor fi. Cu
siguranþã ei vor contesta tot ce se poate contesta. Chiar ºi
faptul cã soarele a rãsãrit mai devreme. Dar cine îi va mai
asculta?

-  ªi totuºi... mã încãpãþânam eu sã- mi menþin pãrerea.
-  Ceea ce spui dumneata ar putea fi tradus în practicã

într.un singur mod. Adicã ideea sã plece de jos. De acolo sã
se vinã cu propunerea cã la noi nu se mai schimbã nimic. Sã
se organizeze adunãri populare ºi, dacãse poate, spontan
sã vinã cu ideea. Sã participe mii de cetãþeni ºi «într-un singur
glas» sã solicite acest lucru. Dar n-ar fi tot un drac?  Cu
organizarea aceasta nu s-ar cheltui bani? Poate ºi mai mulþi.
ªi atunci chiar s-ar naºte discuþii!

-  Ce ne intereseazã pe noi pãrerea altora?  Ei sã-ºi facã
ordine la ei acasã. La noi, dacã poporul doreºte astfel, poporul
care este suveran, de ce sã nu dãm noi poporului satisfacþie?

-  Dar de ce sã ne legãm noi la cap dacã nu ne doare?
Aceastâ zicalã va fi mereu valabilã!

-  Nu ne doare acum, dar mai târziu?  am strecurat eu o
întrebare ce se voia  nevinovatã.

- Ce vrei sã spui tinere? zise Preºedintele, devenind dintr-
o datã foarte atent. mai atent poate decât ar fi vrut sã o arate.

-  Când copii dumneavoastrã, cum vã place sã-i numiþi, se
vor vedea cu sacii în cãruþã, ca sã apelãm din nou la
înþelepciunea popularã, ºi vor începe sã gândeascã ºi sã se
gândeascã mai mult la ei, sã mustãceascã, sã spunã cã
împãrþirea nu s-a fãcut în mod echitabil, cã deºi
dumneavoastrã i-aþi asigurat cã nu vor exista indivizi mai
privelegiaþi, unii decât alþii, unii au pus mâna pe mai mult,
alþii au apucat mai puþin...

-  Vreau sã-þi spun cã m-am gândit ºi eu la aºa ceva,
sã ºtii cã existã câþiva care ºi-au permis sã comententeze
deja. Nici n-au aºteptat ºfârºitul privatizãrii ºi au început sã
cârâie ca o gãinã sãtulã pe grãmada de gunoi. Însã eu le-am
fãcut un semn discret ºi ei, înþelegând ce reprezintã acel
semn, au acþionat în consecinþã. Dar este posibil sã ai dreptate
deºi eu nu numai cã nu am agreat niciodatã astfel de
manifestãri dar nici nu le-am recomandat. Îþi dai seama cã nu
s-a lucrat în orb, totul a fost monitorizat. ªi ei ar trebui sã ºtie
sau sã se gândeascã numai la aºa ceva. Procurorii abia
aºteaptã sã capete ºi ei obiectul muncii.

-  Eu aº face un experiment, la inceput, pe eºantioane mici
de populaþie. I-aº trimite la un stagiu de pregãtire cu
târnãcopul ºi lopata pe ºantierele patriei. Sã vedeþi atunci
elan revoluþionar la cei rãmaºi acasã.

-  Dumneata încã mai pãstrezi reminiscenþe de limbaj din
vremuri abia apuse!  Încearcã sã uiþi de ele, mãcar în prezenþa
mea.

-  Mie mi-a plãcut întotdeauna sã joc rolul ãsta de
revoluþionar...

-  Ce sã joci? Dumneata eºti prea tânãr ºi nici mâcar nu ai
trecut printr-o revoluþie, darãmite s-o mai ºi faci!

-  Dar dumneavoastrã, domnule Preºedinte, aþi fãcut
vreuna?

-  Normal, altfel n-aº fi aici, n-aº fi ceea ce sunt!

I. Neºu
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„Morala s-a nãscut din necesitatea de a gãsi
o explicaþie imoralitãþii” (Ion Voinea)

Fiindcã era o zi minunatã, la prânz am pãrãsit
atelierul pentru a mã bucura de lumina ºi culorile vii
ale primãverii târzii. Nu eram singurul cãruia îi venise
o asemenea idee pentru cã o efervescenþã ciudatã,
chiar suspectã, cuprinsese strãzile.

Într-un mic scuar, pe o bancã, niºte prieteni
discutau aprins. Nu se întâlneau niciodatã la ora
asta! De obicei mã vizitau la atelier în prima parte a
dimineþii, individual sau câte doi ºi numai seara se
adunau în parc la o bere.

-Se întâmplã ceva! exclamai când am fost destul
de aproape de ei.

-Pãi n-ai vãzut cã Trix-music instaleazã scena?
-ªi ce-i cu asta?
-Pãi disearã iar vin dezbrãcatele.
-În cinstea cãrui eveniment?
-Pãi...ºaptezeci de ani de când nu mai este fatã

mare bunica!
Izbucnirã toþi în râs.
-Un grup de cetãþeni...(iarãºi râserã copios ) ºi-a

exprimat dorinþa în scris, cu semnãturile de rigoare,
de a revedea minunatul spectacol oferit de
domniºoara Sisi ºi fetele ei.

-Iar cetãþenii onorabili ai fost voi!
-Nu numai, din moment ce peste o sutã de iubitori

de culturã au semnat petiþia.
-Primarul a fost de acord?
-Pãi cine crezi cã ne-a sugerat asta? Cine a fãcut

o pasiune pentru domniºoara Sisi?
-Nu mai spune!
-Sigur sutã la sutã.Vii cu noi?
-Nu mã lasã inima sã refuz.
-Partea interesantã este dupã spectacol...
-Adicã?
-Cetãþenii onorabili merg la cârciuma lui Dobra de

pe malul Borcei, unde vor admira adevãratul
spectacol...ãla fierbinte! Dacã te înscrii, trebuie sã
cotizezi  douãzeci de lei, biletul de intrare, fiindcã
mâncarea ºi bãutura o sponsorizeazã primãria.

-Chiar mã uimiþi!
I-am înmânat lui Marinicã, casierul grupului, cei

douãzeci de lei ºi m-am reîntors la atelier pentru a
finaliza o lucrare, pânã la începerea spectacolului.

„Totul este frumos, principalul este sã ºtii
cum sã priveºti.” (Ion Voinea )

A fost magnific, a fost magnific mai ales focul de
artificii, dar ºi dansul fetelor, echipate cu o idee de
sutien ºi douã peticuþe de pânzã faþã-spate.
Domniºoara Sisi a cântat dumnezeieºte sau aºa ni
s-a pãrut  nouã, care aplaudam frenetic, rãcnind
admirativ cu ochii la picioarele superbe ale
dansatoarelor. Când s-a stins ºi ultima steluþã de
pe cer, douã autobuze de la transportul local ne-au
preluat, transportându-ne full de entuziasm la
cârciuma lui Dobra.

Ce s-a întâmplat aici nu pot relata, fiindcã ar trebui
sã-mi încalc jurãmântul de confidenþialitate, dar toatã
lumea bunã a oraºului, prieteni ºi duºmani politici,
simpatici sau antipatici, în frunte cu pãrintele Vasile,
care a binecuvântat petrecerea, toþi aceºti bãrbaþi,

de vârste diferite, au fost fraþi pentru o noapte,
dezinhibaþi ºi pãtimaºi.

Spre dimineaþã, fetele s-au retras la hotel sã se
odihneascã, iar noi am propus, consilierii prezenþi
în majoritate aprobând pe loc, ca  evenimentul
cultural susinut de compania domni’oarei Sisi sã  se
desfãºoare lunar, cu aceea’i ordine de zi.

Dimineaþa n-am mai deschis atelierul, fiind prea
epuizat. Pe înserat ne-am adunat toatã gaºca  acolo,
mai mult pentru a comenta etapele fierbinþi ale nopþii,
ocupaþie responsabilã a pensionarilor relativ tineri,
al cãror sânge încã zvâcneºte în vene.

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

„Prostul încurcã drumurile, iar cel mai mare
deºtept nu-l poate gãsi ”(Ion Voinea )

Drãgan ºi
nevasta lui

(poveste popularã)

Trãia cândva un om care  avea o femeie proastã
ºi nu ºtia sãracul cum sã scape de ea.

Într-o zi, omul nostru pleacã la moarã cu nevasta
ºi carul plin de saci.

Femeia proastã îi zicea mereu lui bãrbatu-sãu:
-Drãgane, Drãgane, uite la boul ãla cum se baligã

!
Apoi din nou :
-Drãgane, Drãgane, vezi cum merge boul ãla ?
Drãgan, exasperat, opri carul într-o vale, fãcu o

groapã ºi îngropã proasta pânã la gât, apoi îi lipi
ochii cu cearã sã creadã cã este noapte ºi îºi vãzu
de drum spre moarã.

Între timp se auzi un car: hâr! hâr! Coboarã pânã
în vale ºi se opreºte. Erau niºte tarboºi, care umblau
prin sate sã-ºi vândã marfa.

-Sã mânãm aici, zice unul dintre ei !
-Bine gândeºti, aprobarã ceilalþi.
Scot din traiste mâncare ºi se pun sã mãnânce.

Unul, ca sã vadã mai bine lipeºte o lumânare chiar
în vârful nasului femeii proaste. Lumânarea arzând,
topea încet ceara de pe ochii proastei. Zice ea:

-Vãz ca pân sitã !
Tarboºii cerceteazã speriaþi în jur ºi nu observã

nimic.
-Vãz bine acum ! exclamã femeia.
Tarboºii înspãimântaþi abandoneazã merindea ºi

carul fugind ca din puºcã care încotro.
Fiindcã întârziase la moarã, Drãgan se întorcea

spre casã chiar în acel miez de noapte. Cuprins de
remuºcãri se abãtu în vale ca sã-ºi recupereze
nevasta.

-Îl vãz pe Drãgan! strigã aceasta bucuroasã.
Omul nostru era mai mult uimit decât mâniat de

vorbele femeii. Uimit cã afla chiar lângã nasul
proastei un car plin de mãrfuri, cu doi cai zdraveni
ºi niciun stãpân primprejur. Aburcã femeia în carul
tarboºilor, legã caii de fundãtoarea carului sãu ºi
plecã spre casã tot cum a venit, dar mai bogat decât
spera sã fie vreodatã.

Concluzie :
ªi proºtii au noroc...cu carul !

   (Povestitã de Neaga Caþaon, sat Retezatu,
jud.Ialomiþa, 1964)

.....................................
„Fiecare clipã e adevãratã” (Ion Voinea)

Peste câteva zile, cine credeþi cã mã sunã la cinci
dimineaþa ? Piticul morocãnos.

-Iar s-a dãrâmat catedrala, îmi spune precipitat.
-Glumeºti !

-Locuiesc la cincizeci de metri de ea ºi pe la douã
noaptea m-a trezit o buºiturã înfundatã, urmatã
imediat de trepidaþii, ca ºi cum un camion de treizeci
de tone ar fi trecut în vitezã pe stradã. M-aº fi culcat
la loc dacã vecinii, femeile mai ales, n-ar fi trâmbiþat
isteric catastrofa. Acum sunt la faþa locului ºi pot sã
jur cã n-a rãmas nimic în picioare.

-În zece minute sunt ºi eu acolo, mãcar sã-l
susþinem pe popa Vasile, dacã nu cumva a fãcut
vre-un atac cerebral între timp.

Curioºii soseau tot mai mulþi, priveau consternaþi,
dar nu plecau, comentând ºi fabricând ipoteze
bizare.

Când preotul Vasile îºi fãcu apariþia, mulþimea
acþionând ca un organism gigantic se plie disciplinat,
formând un culoar de trei metri prin care acesta pãºi
grav, pãmântiu, dar nu foarte distrus. A privit
dezastrul, s-a închinat ºi fãrã un cuvânt a plecat
acasã. Câteva zile a fost mare tevaturã...
Inspectoratul de stat în construcþii a trimis o echipã
de experþi, care a gãsit fundaþiile intacte, armãtura
dintre ziduri executatã ca la manual, cimentul
suficient de concentrat, singura ipotezã valabilã,
exceptând un cutremur devastator, fiind o rafalã de
vânt de forþa unui uragan, care a produs instantaneu
dezastrul. Dar nu a existat nicio rafalã devastatoare,
dovadã stând balcoanele intacte ale blocurilor din
jur ºi banerele neatinse, înºirate de-a latul strãzii.

Popa Vasile credea sincer cã numai voinþa divinã
produsese surparea zidurilor, datoritã pãcatelor
enoriaºilor ºi mai ales a pãcatelor lui, promiþând
solemn cã nu va mai merge în veci la dezbrãcate
sau la un alt fel de  spectacol decadent.

De acum, finalizarea catedralei nu mai era
problema lui. Un fel de îndârjire mobilizatoare puse
stãpânire pe urbe; o subscripþie publicã aduse
suficienþi bani pentru reluarea construcþiei, iar o
firmã renumitã din judeþ se oferi sã facã asta gratuit,
pânã la cupolã, unde ºi costurile creºteau
substanþial. Imediat alte douã societãþi se oferirã sã
colaboreze la obiectiv.

-Sã nu mai afirmi  cã românii nu sunt solidari! i-am
spus morocãnosului.

-Dacã stai cu reflectorul pe ei, da!

(urmare în numãrul viitor)

Foto: Gheorghe DOBRE
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ªI AU TRÃIT
ANI MULÞI,

FERICIÞI (V)
Înþeleptul tace, dar noi nu suntem înþelepþi.

 ºi nu pentru cã vorbim atâta, ci pentru cã
încercãm sã înþelegem tãcerea vorbind, vorbind.

*
 Probabil cã i-ai absorbit þipãtul, altfel s-ar fi aflat cã tu ai

scos din ring un om care se aºeza în creierul tãu în fiecare
noapte. Habar n-aveai cã tu, cel care te doreai dezlegat de
un dezastru, poþi evita un alt dezastru care s-ar fi consumat la
fel de misterios, fãrã motiv aparent.

Ce cautã realitatea în imaginaþia mea? Ce-o fi crezând cã
gãseºte? Totul nu-i decât un monolog obsedant, dus dincolo
de orice limitã. La cheful unde v-aþi întâlnit toþi zãnaticii în
vacanþã, fiecare monologa, nu mai reuºeaþi sã comunicaþi,
degeaba efortul, degeaba vinul bun, irepetabilele noastre
întâlniri s-au dovedit mai tari, fiecare se gândea la ele, pornea
de la ele ºi nu reuºea sã se rupã de ele. Nici unul nu reuºeam
intrarea în prezent.

*
„Între anii 1930-1950 a existat un alt mare hoþ, în satul

Principesa Maria. Se numea I. N. ªi era poreclit Ciovlicã,
datoritã nasului sãu acvilin. Fãcea parte dintr-o familie de
oameni de treabã. În copilãrie, a fost atras într-o bandã de
spãrgãtori de locuinþe. Fiind mai subþirel, hoþii îl puneau sã
pãtrundã printre drugii de fier de la ferestre. În felul acesta, l-
a cuprins o adevãratã pasiune pentru furt. A fãcut numeroase
spargeri nu pentru cã n-ar fi avut cu ce trãi, ci pentru cã el
devenise cleptoman înrãit. A avut un sfârºit teribil. Dupã
încercãri repetate de a-l prinde, poliþia ºi jandarmeria au aflat
de adãpostul sãu, o locuinþã din Cioara, au înconjurat casa
în care se baricadase ºi, dupã un schimb violent de focuri,
Ciovlicã a fost împuºcat.”( Ioan Man, Monografia comunei
Ion Roatã – Judeþul Ialomiþa, Editura HELIS, 2012, pag. 150)

*
Îmi descopãr, din ce în ce mai clar, existenþe, nu paralele(

asta e altã problemã ce þine strict de lumea materialã ºi de
cea iluzorie), ci care vin pe rând în prim plan, ghidându-se
dupã criterii complicate pe care nu reuºesc sã le aflu. Existenþe
mulate pe realitatea imediatã, generate (ºtiu) parþial de starea
în care mã aflu, de loc, de situaþie, de persoanele cu care
intru în contact, dar care nu explicã tot, de fapt nu explicã
nimic, doar cã existã. E o întrepãtrundere de planuri, niciodatã
în aceleaºi raporturi, între miºcãrile mele interioare ºi
exterioare care construiesc singure, aproape fãrã mine. Dar
care au un mesaj, pentru cã altfel nu ar exista.

*
Silueta Lucianei se conturã clar doar în momentul în care

pãtrunse în stradã. Se glumea în jurul ei, dar n-o deranja. Nu
înþelegea. Nici nu era nevoie ºi nici n-o interesa. Gândurile ei
se duceau cu vitezã specificã spre alte direcþii. Deci n-avu
cum sã observe forfota specialã ºi aerul serii, propice mereu
pentru tot felul de neclaritãþi, care apropiaserã pânã la
confundare chipurile din jur. Deodatã, ca la un semnal invizibil,
toate aceste chipuri glumeþe dispãrurã fãcând loc unui pustiu,
plin de încordare totuºi, prin care doar pasul Lucianei suna
invariabil, ca al unei creaturi goale, dirijatã din exterior. Era
ora la care, în fiecare noapte, o altã siluetã cobora dintr-o
casã oarecare cu o armã în mânã, înainta fãrã zgomot spre
Luciana, se oprea-n ea, deveneau o singurã fiinþã, ºi-ºi trãgea
un glonte-n inimã. Strada se popula iarãºi, chipurile cãpãtau
altã trãsãturã comunã, acum de groazã, se strângeau în jurul
cadavrului ºi aºteptau ca un individ ciudat, ca Sfântul Marcu,
sã coboare de pe un acoperiº apropiat ºi sã zboare cu corpul
fãrã viaþã, fãrã sã observe nimeni cã Luciana îºi continua
netulburatã drumul spre lumina mai artificialã dar mai sigurã
a centrului oraºului.

*
Ei, da! De când încerc o scufundare substanþialã în balta

primitoare a acestui oraº ºi nu reuºesc decât coborâri scurte,
nesemnificative! Parcã aº înota într-o apã aºa de sãratã încât
mã aruncã la suprafaþã oricât aº încerca sã ajung în
adâncurile ei ºi asta o simt ca o respingere; chiar dacã plutesc
comod, fãrã sã fac nici un efort, o simt ca o respingere ºi
probabil cã e chiar respingere. Se zãreºte ceva-ceva prin ea
dar nu-i suficient, parcã-s la film, particip de pe scaun la
facerea sau desfacerea unei acþiuni, dar când strig unui
personaj sã fie atent, Cutare i-a pus gând rãu, acesta nu se

sinchiseºte ºi-ºi scuturã pipa pe grãunþele de var, prost stins,
întinse neglijent pe pânza ecranului ºi se duce zâmbind
implacabil, ca-n Kafka, spre gura nenumãraþilor duºmani
amorfi. Habar n-are ºi nici nu-l intereseazã cã exist ºi vreau
sã-l ajut. Cum poþi modifica o ficþiune dacã nu faci parte din
ea? ªi chiar dacã ai face, captarea ºi reemiterea într-un flux
coerent au loc dupã legi care te depãºesc. E de neînþeles.
Adicã e absurd sã lucrezi, sã þi se parã cã lucrezi, la o
construcþie care se face singurã.

*
Departe, lanurile cu poze creºteau ºi tot creºteau dar, ca

niºte buruieni ce erau, nimeni nu-ºi propunea sã le culeagã
ºi se uscau, toamna, dupã ce-ºi lãsau sãmânþa în pãmântul-
mamã ºi anul urmãtor erau mai multe, ºi mai multe. Pânã
când, lanurile cu poze? Pânã când asediul buruienilor, pânã
când? ªi cine pe cine va sufoca? Departe, în altã parte, încã,
de ele, alte buruieni proliferau nestingherite ºi erau culese ºi
puse-n rafturi, erau florile secolului, cãrþile poliþiste, cu tiraje
care se micºorau lunã de lunã dar cu atât mai scumpe,
fanaticii din ce în ce mai mulþi (ciudat?) dãdeau oricât, numai
sã le poatã citi. ªi ce poþi afla, ce poþi extrage dintr-o luptã în
care niºte buruieni se unesc, încercând sã sufoce alte
buruieni? Impactul e foarte aproape ºi nici un semnal de
alarmã nu poate împiedica viitorul contact dur între
mediocritãþile atât de bine înfipte în solul fãrã minte, din care
ne tragem toþi ºi toate.

Ploua, ploua abundent ºi plantele creºteau bezmetice, într-
un vãlmãºag de nedescris, creºteau hrãnite de apa care
venea ca la diluviu, implacabilã ca un elixir invers, ploua ºi
ele creºteau ºi se apropiau încet-încet de duºman. Între
armate rãmãsese o potecã, neclarã deja, ºerpuitã, pe care
se plimba în orele de melancolie, pentru ruperea de exterior,
un individ, parcã am mai spus, al nu ºtiu câtelea copil, fiinþã
pãmântie în cel mai ascuns termen al termenului pãmântiu,
al prinþului munþilor din câmpie, Balagan, democratul-prinþ
înainte de vreme, cel care, ca orice lucru venit prea repede,
a fost hulit ºi dat pe mâna ghehenei rapid, fãrã nici un fel de
judecatã. Norocul meu a fost altul...

*
ªi-n definitiv, asta era rãscrucea visãtorilor. Puteai sã-þi

închipui orice. Platitudinea câmpiei se dovedea avantaj dacã
ºtiai s-o foloseºti. Puteai s-o populezi, sã plantezi munþi, sã
inventezi oraºe imposibile, nu te oprea nimeni. ªi
dedesubturile micului Y erau aºa de opace ºi misterioase
încât mergea orice-ai fi-nchipuit, era posibil, dacã nu cumva
realitatea lor întrecea umilele mele posibilitãþi de fabulaþie.
Asta e! Presiunea interioarã a povestirii e aºa de puternicã
încât nu reuºeºti decât foarte puþin s-o þii strânsã. Apoi, ea
face explozie. Aduni ºi tu ce mai gãseºti. Dar, pânã la urmã,
cine-þi cere sã recompui, fir cu fir, ce a fost? Strângi o zdreanþã
(gãsitã la prima explozie) în braþe pânã se umflã ºi ea ºi face
explozie. Apoi, ce sã mai recompui? Gãseºti un firicel de
cârpã ºi-l þii în braþe, pânã face explozie. ªi tot aºa, pânã dai
de neant în stare purã. ªi te trezeºti obosit ºi mai ales singur.
Ciudat, tocmai presiunea aceasta dã valoare unei opere.
Când nu mai ai putere, face poc! ªi se duce dracului tot. O iei
de la capãt din nou. Administrezi eºecuri.

*
Resimþirea lipsei celei de-a patra dimensiuni din care,

privind, ai ºti ºi înþelege totul dintr-o datã. Dar ce-ai face dupã?
Înþeleptul tace, dar noi nu suntem înþelepþi. Nu suntem înþelepþi
nu pentru cã vorbim atâta, ci pentru cã încercãm sã înþelegem
tãcerea vorbind, vorbind. Fricoºii îºi reprimã starea vorbind
cu pasiune, scriind bezmetici, chinuindu-ºi convieþuitorii cu
fapte de vitejie sau lichidându-ºi pedant fantasmele.

*
Trebuie sã pregãtesc finalul. Ar fi un fel de trezire a autorului

la realitatea imediatã, desoperindu-ºi fiinþele viermuind în jurul
persoanei lui, dar plate, fãrã nici un fel de interes dar ºi fãrã sã
mai trezeascã interes. S-a stins focul care le-a deformat pânã
acum. Îºi dã seama cã nu le mai poate transfera în ficþiune,
cartea deja depãºindu-l, trãind fãrã ajutorul lui, suficientã sieºi.
Fiinþele din carte nu existã; acum, la o privire comparativã,
lucidã, nu mai au nici o legãturã cu modelele. Îºi dã seama cã
trebuie sã se opreascã, altfel va pune în pericol mintea celor
care se vor chinui sã descifreze ceeace nu ar fi decât o inutilã
scriiturã-explicaþie la discursul de pânã acum.

*
Ca-ntr-un film în care se abuzeazã de ralenti, trupurile

nãscãtoare de biblii se aºezau cuminþi, cãrãmizi pentru zidul
în spatele cãruia se ascundea oraºul viselor mele... ºi-n loc
sã vãd mai bine ºi sã merg mai clar spre el, carnea unor fapte
care nu-mi aparþineau se interpunea între noi. Tot în ralenti,
m-am înfuriat ºi am golit pe ele câteva benzi de cartuºe cu o
mitralierã extraordinar de calmã ºi exactã. Trupurile sãreau
blânde într-o parte ºi-n alta pânã când privirea mi-a rãmas
liberã ºi-am putut vedea ce n-am sã uit niciodatã: dincolo,

fotografiile se adunaserã într-un alt chip al meu, care mã
privea îngrozit ºi care parcã mã implora sã opresc arma care-
l spulbera din spate.

*
Oamenii deveniserã scândurele de care se agãþa, în

tentativa de a rãmâne la suprafaþa apei, de a mai amâna
puþin inevitabilul. ªi, cu cât erau mai fragile, cu atât mai tare
le strângea în braþe, sã nu le scape, sã le ocroteascã. ªi ele
nu ºtiau ºi þipau de durere. Nu era þipãtul lui dar le înþelegea
ºi totuºi nu putea sã le mângâie. Orele-ºi trânteau clapele cu
un zgomot strident ca niºte curse de ºoareci ºi-l obligau sã-
ºi întoarcã speriat capul spre ele. Ciudat, rãmânea acolo, în
fiecare, dar era ºi afarã, liber sã intre spre ºunca din
urmãtoarea. Era un joc periculos din care ieºea cu câte ceva
lipsã. Pânã când? Pânã nu va mai fi nimic de pierdut.

Cãci nu se mai poate nimic. Totul e ireversibil. Noi, cei de-
acum câteva minute, nu mai existãm, am consumat cuvinte ºi
gânduri care nu se mai întorc, am acumulat altele pe care le
folosim acum, paºii noºtri ºi copacii nu vor mai fi aceiaºi
oricât am încerca sã repetãm acea micã plimbare. De aceea
nu mi-au plãcut niciodatã amintirile, sunt aproximative, false
ºi stãpân sunt acum doar pe fiecare pas pe care-l fac, pe
fiecare vorbã spusã sau auzitã, pe prezenþa ta înaintând pe
cãrare. ªi pe copacii care au un anumit numãr de frunze ºi
care peste o clipã vor arãta altfel, ºi altfel, ºi altfel. Alþii, mereu
alþii; cu fiecare tãcere, cu fiecare gest, cu fiecare gând, cu
fiecare frunzã miºcatã de vânt sau de paºii noºtri. Am ajuns
sã nu mai fiu disperat în momentele când percep acut
ireversibilitatea trecerii noastre, mã liniºteºte chiar faptul cã-
n urmã rãmân statuile mele, golite de sens, care se topesc în
neant. Noi mergem înainte. Pentru cã am din ce în ce mai tare
convingerea cã neantul e-n spatele nostru, nu în faþã. În faþã
e Timpul Fãrã Sfârºit creat simultan cu înaintarea noastrã în
el. Mâna ta rãnitã va ºti sã-ºi opreascã sângerarea în mâna
mea. Proprietari ºi producãtori de timp.

*
Departe, lanurile cu poze îºi aruncau seminþele mai

aproape, ºi mai aproape unele de altele. Copilul obosise ºi
se juca liniºtit împletind braþele unei caracatiþe. Caracatiþa...

*
ªi au trãit ani mulþi, fericiþi. Pânã când în viaþa lor a apãrut

Gigel. Pentru prima datã în istoria lor soþia nu a fost de
acord cu soþul. Care a zis: javra asta n-are ce cãuta între
noi! Soþia, cum am menþionat, ºi-a luat inima în dinþi
rãspunzând: Gigel e mijlocul prin care vom ajunge celebri!
ªi a continuat aºa: Dacã te vei lipsi de el, eu te salut, chit
cã am trãit cu tine ani mulþi ºi fericiþi. Soþul, un bãrbat
chibzuit în toate cele, s-a întunecat iremediabil, apoi a plecat
douã sãptãmâni la munte. Dupã care a venit cu rãspunsul.
Care sunã cam aºa: Rãmâne! Sfintele jumãtãþi, cãzând la
pace, au început exploatarea sistematicã a lui Gigel. Gigel
încãlzea întotdeauna atmosfera. Cu toate cã nu era nici
sobã, nici calorifer, el sufla la moment ideea care dãdea
direcþia clarã privind conþinutul zilei în curs. El chiar fãcea
piaþa destul de onorabil, pentru cã nu întotdeauna se
întorcea cu sacoºele goale. Dar, dupã un timp, soþul puse
degetul pe ranã ºi zise: Ce face ãsta ca sã fim celebri?
Soþia plânse în tãcere, simþitoare cum o ºtim ºi aruncã în
întâmpinarea lui o scuzã, spunând: Poate n-am citi bine
instrucþiunile! Soþul se declarã mulþumit. Sfintele jumãtãþi,
cãzând la pace, au reînceput exploatarea sistematicã a lui
Gigel, care nu avea pãreri personale ºi care fãcea tot ce-
i stãtea în putere ca sã-ºi punã stãpânii pe orbita celebritãþii.
Dar stãpânii nu ºtiau de fel cum ar trebui valorificat Gigel
pentru ca el sã-ºi poatã da sufletul întru gloria lor. Soþul a
simþit cã planurile lor au intrat într-un unghi mort. Aºa cã a
dat fuga la Biblie ºi l-a citit pe Isaia. Astfel a aflat cã: nu
trebuie acuzat toporul care taie ci doar cel care-l
mânuieºte. ªi a adus un amendament capital descoperind
cã uneori nici tãietorul nu-i mai breaz ca toporul, el fiind
mânuit, cu gura sau cu hârtii, copios ºtampilate, de cãtre
alt individ. Care poate fi deosebit de ceilalþi prin mapã,
cravatã roºie cu buline ºi o tunsoare adecvatã. Deci, soþul,
luminat un pic, îºi mai fãcu vitezã încã douã sãptãmâni la
munte. Apoi se întoarse ºi zise: La reparat cu el! Trebuie
menþionat cã au fost rostite aºa de categoric cele patru
cuvinte încât soþia, simþitoare cum o bine ºtim, a plâns în
tãcere ºi s-a resemnat. Ducându-l pe Gigel la C.R.G. ªi-au
pus toate speranþele în reparator, care pãrea om de treabã,
cum de altfel s-a ºi confirmat pânã în final, când Gigel a
ieºit strãlucind din Centrul de Reparat Gigei. În tot acest
timp cei doi devin nonagenari merituoºi ºi sunt chemaþi
grabnic în Casa Morþilor. Tocmai când Gigel descoperise,
în sfârºit, metoda prin care putea sã-i facã celebri.

Pe vremea aceea toþi oamenii fãceau lucruri geniale,
pentru cã toþi aveau acum câte un Gigel. ªi pentru cã ei au
fost pionierii sacrificaþi, adicã au rãmas niºte oameni
îngrozitor de banali, cu toate gândurile lor de mãrire, li s-
au ridicat statui prin toate locurile pe unde mai putea fi
pusã o statuie. Vã daþi seama cã, din acel moment, au fost
singurii care au trãit ani mulþi, fericiþi.

Sfârºit
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Din iluziile mele, impuse subliminal, consistent,
sistematic ºi agresiv, a coborât însãºi moartea.
Agonia mea a durat 5 luni. Doctorii mã abandonaserã.
Devenisem foarte costisitor, banii mi se terminaserã.
De atunci, îmi tot repar memoria, aºa, deci, mergeam
uneori ºi la cinematograful din Aurora. Nu mai
fusesem încã la o premierã de la miezul nopþii. Roxa
crescuse, împlinea 13 ani. Deja îi umblau ochii dupã
bãieþi. Trecuse o jumãtate de orã cu bãtãi zdravene,
cu secvenþe ºoc, pline de pirotehnie. Pe ecran, se
trãgea ca la nebuni. Când s-a desprins din cadru un
personaj în carne ºi oase, am crezut cu toþii cã ni s-
a pregãtit o campanie publicitarã mai originalã, o
surprizã bine regizatã, în care eroii prind ca prin
farmec o consistenþã realã ºi se dedau unor exhibiþii
suplimentare, în scop comercial, desigur, sã ne mai
vândã ceva. Personajul încarnat purta o geacã
neagrã, avea cascã, ochelari de protecþie sau o
mascã de gaze. Avea ºi vestã antiglonþ. Dupã ce a
aruncat o grenadã lacrimogenã, a pus mitraliera pe
noi. Sângele nostru ºi cartuºele lui erau cumplit de
aievea. Unul din gloane mi-a intrat prin umãr ºi s-a
oprit undeva, în mãduva din ºira spinãrii. Cel mai
dureros a fost când mi s-a spus cã Marta ºi Roxa n-
au supravieuit. Pe fiica mea, a lovit-o glonþul ce mi-a
trecut mie prin rinichiul drept. O acoperisem cu trupul
meu. În 1999, Marta a avut puþin noroc la Columbine,
ºi ea, ºi Roxa, cu care tocmai era însãrcinatã. Aºa ni
s-a nãscut copila, prematur, cu o lunã înainte. Ca
suburbie a oraºului Denver, Aurora se aflã chiar în
apropiere de locul masacrului din ºcoala Columbine,
când un dement a omorât pe loc 20 de oameni ºi a
rãnit alþi 100. Nu, n-a fost doar un incident regretabil!
Ca ºi faptul cã elevul trece prin ºcoalã ºi nu mai învaþã
nimic, total nepregãtit în viaþã. Doar o þintã, pentru o
gurã de foc!

Cine mai citeºte poezie, azi? Eu. O tot caut pe
Internet, unde... „poezia nimereºte / pânã la urmã
/ tot în canalele de scurgere / ºi metaforele / prin
refolosire / ajung doar niºte prezervative
sociale”. Asta-i pãrerea unei poete consacrate,
pentru care... de unde stã ºi refuzã, întreaga
poezie a lumii în derivã / deopotrivã / se
adânceºte ca o groapã comunã / acoperitã de
zgurã. O altã poetesã nu-i prea satisfãcutã erotic...
nu s-a vãrsat ca o sfântã / în rezultatul final. Tot
timpul îi... „duhneºte a urinã ºi a violatori /
descompuºi // hãrmãlaia este epidermicã / în
intimitate / cu prioritate / deplinã / tematic /
spermatic / printre detalii calculate / în
detrimentul asamblãrii / îmbãlsãmãrii / printre
lentori mereu egale / agale / stoarse / din
emergenþe degenerative / impregnate cu
exigenþele pervertite / ale neputinþei”. Ana
Amazoana... s-a nãscut dupã gestaþii complet
echipate / în toatã splendoarea lor / modificatã
generic. ªi un admirator al ei îi recunoaºte... forþa
rãzboinicã, proprie seducþiei, operând cu reguli
militare, prin atacuri ºi retrageri, prin fluxuri ºi
reflecþii, în futilitatea confruntãrilor ºi a
favorurilor, în care, ºi unele, ºi altele, sunt doar
consecinþele celorlalte, exultând la atacarea prin
încercuiri, cu salturi, asalturi, cu paradã ºi o
retragere finalã, prostraþionalã. Excitat la modul cel
mai elevat cu putinþã, mi-am accelerat vitezele de
articulare, accentuare ºi reacþiune, rãspunzând cu
cuvintele mele: suntem carnivori / plini de zgârciuri
/  muºcãm lacom / din carnea vie a curiozitãþii
noastre // mereu dezolaþi  / mereu izolaþi / mereu
scârbiþi / mereu dezasimilaþi... Nici Ana Amazoana,
nici admiratorul ei belicos nu mi-au rãspuns. Pânã
spre searã, am tot scris ºi postat la întâmplare:
adorm cu pistolul sub pernã / pe un val de
dinamitã / ºi visez cã sunt viu / jonglând relativ
cu crizele fiinþei /// ea viseazã verde / cã-i o iapã-

n apã / sau / o papurã tatuatã // eu identific
atent / diversele relaþii dintre imagini //
obþin vizualitãþi / depistând / decupând /
decriptând asocieri / în capcanele optice
/ ale plãcerii oarbe // teleobiectivul meu /
falic / intruziuneazã conotaþiile // ºi observ
diferit / evident / pânã ce umplu cu privirea
golul / mitra / sugestia / amplificând retina
/ la traversarea perspectivelor / când
percepþia mi se ia la întrecere / cu graba
parcurgerii // ºi astea mi se întâmplã mereu
/ ori de câte ori mã simt / marginalizat /
doar ca o margine a nemãrginirii / proiectat
primejdios / în hãul / ce sper mereu sã-l acopãr /
cu ceva / altceva / mai mult / decât hoiturile
poetice / decapitate de orgasm ... Nu mã citeºte
nimeni. Toþi cautã joacã, sunet, imagine ºoc.
Imaginarul s-a pervertit. Fantoºele iluzorii ne fac sã
credem cã, fãrã ele, viaþa noastrã ºi-ar pierde toate
sensurile. ºarlatanii refac modelul uman conform
propriilor interese, dând senzaþia celui în formare
cã se remodeleazã singur, dincolo de orice
responsabilitate. Hai sã mai postez ceva: ...când nu
mai vreau / sã-mi recunosc / disperarea / o
numesc / un alt fel de speranþã / dupã ce / un
drog la îndemânã /  mi-a stopat diluþia / pânã în
zori / la trecerea insomniei / în obiºnuinã diurnã
// printre aceleaºi ore / acelaºi film / adaptat / la
buletinul meteorologic / ºi la sfatul medicului  //
mereu asemãnãtoare / niciodatã identice / doar
excepþiile ne mai unesc / pentru a fi autentici...

Astãzi, cu greu, abia am mai ieºit din bârlog. E
senin, e frig, e joi, 20 martie. La ora 12:57 PM vine
primãvara ºi-n cartierul meu. Soarele trece peste
ecuatorul ceresc în emisfera borealã, pãrãsind-o pe
cea australã. Din punctul lui vernal, el împarte în mod
egal ziua ºi noaptea. Mâine, nu ºtiu dacã voi mai
avea vreun adãpost. A sosit vremea scadenþei,
eutanasierea speranþei mele domestice. Creditorul
va veni ca la o pradã ºi-mi va fura casa. Ar mai fi de
achitat doar câteva rate, n-am de unde. Tot ce-a fost
de vândut s-a dus. Camerele-s goale. Stau ºi privesc
filmul real ce mi-l oferã strada: ALL MEN MUST DIE.
A trecut un autobuz pe care scria cã „toþi bãrbaþii
trebuie sã moarã”! La fel îmi spune ºi-al doilea
autobuz. E o reclamã la ceva, la un nou serial-tv,
bine cunoscutele „Fantasy, Drama, Adventure”. Al
treilea autobuz îmi spune mai mult: „YES, ALL MEN
MUST DIE. BUT WE ARE NOT MEN” - ceea ce
pentru mine înseamnã cã „toþi trebuie sã murim,
numai cã noi nu suntem ei! Nu, ei nu sunt ca noi,
se vor nemuritori! Chiar, ce ni se întâmplã? Oare
am ºi murit deja? Nimeni nu se mai luptã pentru viaþa
lui, pentru drepturi ºi libertãþi? Ei ne-au familiarizat
atât de bine cu calamitatea. Unde ne aruncãm
privirea, dãm de un dezastru. Cum vor  rezolva ei
ºomajul de 80% la tineret. Îi vor lua pe toþi, bãieþi,
fete, analfabeþi, neinstruiþi, ºi-i vor trimite la rãzboi,
în linia-ntâi. Pentru bãtrâni, ajunge un vaccin cu efect
invers. Acceptarea soluþiei finale stã sub semnul
binefacerii. Ni se furã cuceririle cetãþeneºti exact în
numele patriotismului suprem, cel cu care ne
mândrim total infantilizaþi. Dar nu numai comedianþii
ne obiºnuiesc cu sfârºitul lumii noastre.
Matematicienii jurã cã ne vom încheia ciclul de
existenþã modernã pânã-n 2100. Cercetãtorii dau
vina pe creºterea populaþiei, pe schimbãrile
climatice, pe consumul excesiv de resurse ºi pe
diferenþa prea mare între bogaþi ºi sãracii care
consumã parazitar. De aceea vom muri de foame!
Civilizaþia ne intrã-n agonie! Legalizaþi crima, acum
e voie! Începeþi cu zona Asia-Pacific, unde flãmânzii
se înmulþesc cu milioanele, dacã nu se atinge þinta
de reducere a lor cu 20-25% . Scãpãm de sãrãcie
eradicând sãracii. Nu-i pune nimeni la îndoialã pe

experþi, nici dupã ce au dat-o-n barã cu încãlzirea
lor planetarã!

Aºtept, aºtept un cititor. Scriu degeaba sub
presiunea momentului, asaltat de obsesii existenþiale,
ce-mi încarcã la maximã capacitate infernul
acceptabil. ªi, când cazanul cu smoalã dã în clocot,
i-aº împuºca pe toþi. Aº coborî vertiginos dintr-un
poem duios, dintr-un cântec, dintr-o „iliadã” copleºitã
de sarabandã, înarmat pânã-n dinþi... ºi aº trage la
întâmplare, simultan, nemãrginit, excitat deplin, în
plin... pe toate reþelele de socializare... Mã doare rãu
locul în care glonþul mi-a distrus mãduva. Degetele
nu mã ascultã, abia de mai scriu. Cine-i vinovat de
moartea fiicei ºi a soþiei mele? Internetul tace, nu-i
pasã. ªi eu textez: „...ca divertisment, sub nasul
nostru, grupãri criminale organizate savant se dedau
la cele mai oribile asasinate. Demenþi teleghidaþi apar
direct din filmele lor de groazã ºi îºi detoneazã
bombele. O perfectã industrie infracþionalã de
megasucces le-a spãlat creierul ºi le-a pus în mânã
arme. Numai sã apese pe trãgaci. Cine-i în spatele
ecranelor? Corporaþii întregi conspirã împotriva
umanitãþii, legal, la vedere, cu voie de la Preºedinþie,
de la Parlament ºi Justiþie. Violenþa, pornografia,
imbecilitatea, terorismul ordinar ºi genocidul
cosmetizat ne distrug spectaculos societatea, cât e
ea de credul superevoluatã!” Verific mereu dacã îmi
rãspunde cineva. Nimeni. Ceva se întâmplã totuºi.
Protecþia mea antivirus îmi semnaleazã ceva, fiindcã
apare câte un emoticon cu cagulã de fiece datã când
utilizez cuvinte ca dinamitã, bombã sau terorist.
Tastez în continuare: „oficialii de cel mai înalt rang
de la Washington au recunoscut cã masacrul din
Colorado n-a avut nicio legãturã cu terorismul
islamist. N-au precizat adevãratele conexiuni. Nu cã
nu le-ar ºti. ªi acum, vã prezint premiera mea de la

miezul nopþii - am adunat cât explozibil am putut (iar
a apãrut un semnal antivirus). Mi-am depozitat
dinamitele (emoticon!) în mai multe camioane, ce
aºteaptã în garaje subterane. Bunii mei prieteni, chiar
dacã nu ajung pânã la voi spusele mele, ele trebuie
sã rãmânã mãcar scrise aici. Nu-i mai vãd pe
emoticoni. Giganþii IT îºi neagã orice amestec în
spionarea reþelelor de socializare. Facebook ne
asigurã cã ‘nu a furnizat niciunei instituþii acces la
serverele sale’. Microsoft ar da informaþii
confidenþiale despre utilizatori doar dacã ‘ar exista
un mandat legal’, iar Apple ‘n-a auzit niciodatã de
PRISM’, celebrul program de contraspionaj. Peste o
orã, vei fi martorii celui mai grozav contra-atac,
împotriva celor ce vor ca „noi toþi sã murim”! Eu n-
am ratat nici o þintã ca Erou Topgun în Irak ºi
Afganistan! Cu avionul meu, plin de bombe, mã voi
prãbuºi asupra Preºedinþiei, dupã ce voi fi detonat
de la distanþã toate camioanele mele garate sub
Parlament, Justiþie ºi alte câteva dintre cele mai
importante bãnci ºi sedii corporatiste...” Uºa casei
zboarã din þâþâniºi ferestrele mi se sparg în þãndãri.
Trupele de intervenþie rapidã m-au localizat.
Surprinderea lor e foarte mare, gãsind în mijlocul
unei camere goale doar un infirm, într-un scaun cu
rotile, cu masca de oxigen pe faþã, abia respirând
cu un sfert de plâmân, aplecat peste un vechi laptop,
blocat de emoticoane.

Victor NICOLAE

TOÞI OAMENII TREBUIE SÃ
MOARÃ
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Cititorii trilogiei MUSCELENII ºi comentatorii ei ºi-au
manifestat, încã de la apariþia primului volum, în 2005, ºi
pânã în decembrie 2013, opiniile, gândurile, simþirile lor dupã
lecturarea romanelor ce o compun – „Fagul”, „Umbra” ºi „Norul.”

„Cronicile MUSCELENILOR” este o carte neobiºnuitã.
„Am avut curiozitatea de a aduna într-o carte toate
„cronicile” care au apãrut în diverse publicaþii (...) scrise
de cititori obiºnuiþi (elevi, studenþi, profesori, medici,
juriºti), dar ºi de critici consacraþi. Aºa a apãrut ideea
acestei cãrþi. Am fãcut-o cu scopul de a le aduce mulþumiri
pentru efortul de a citi  ºi de a scrie despre carte”,
mãrturiseºte Titi Damian.

Capitolul introductiv – „Urcuº pe cãrãrile
MUSCELENILOR” – consemneazã ºi motivul
determinant al scrierii celor trei romane. „Am încercat sã-
mi vindec durerea prin scris”, spune autorul. Scrisul este
considerat astfel o datorie de conºtiinþã, iar spovedania
scriitorului aminteºte de o alta, cea a cronicarului Miron
Costin care afirmã: „a lãsa nescris e a  inimii durere.”
„Urcuºul” compune imaginea modului în care s-a ridicat
construcþia trilogiei, a genezei ei, a celor care au contribuit
la alegerea titlului primului roman – „Fagul”, a aflãrii motto-
ului (în fapt, esenþa trilogiei) – „Ajungã zilei rãutatea ei” -
, printr-o întâmplare fericitã cu profesorul de Religie.

Scria noaptea - spaþiu ºi timp care îi dãdea posibilitatea
de a se îndepãrta de ceilalþi pentru a se abandona
introspecþiei ºi creaþiei. Mãrturisirea aminteºte de Coºbuc
ºi momentele sale de creaþie, tot noaptea, având lângã
pat hârtie ºi creion pentru a pãstra imaginile. Cãrþile ciclului
„MUSCELENILOR” devin rodul ostenelilor a sute ºi sute
de nopþi ale neobositului cãutãtor al adevãrului ºi al
dreptãþii þãranului muntean, Titi Damian.

Confruntat din copilãrie ºi din adolescenþã cu realitatea
durã a anilor colectivizãrii agriculturii, autorul ºi-a dorit sã
dea o imagine verosimilã a nedreptãþilor, umilinþelor ºi
suferinþelor þãranilor dintr-un colþ de þarã, muscelenii din
munþii Buzãului, dar nu numai, ci ºi  ale unui neam întreg,
în momentul despãrþirii de pãmânturile lor, scriind „Fagul”,
„Umbra” ºi „Norul”, opere care au transfigurat realitatea în
artã. „Aºa a fost?” l-a întrebat un tânãr citind cartea. „Aºa
a fost”, i-a rãspuns autorul prin monumentala sa carte.
Douã elemente care indicã viaþa ºi timpul: „aºa” ºi „a fost.”

„Viaþa este o imperceptibilã, imprevizibilã ºi inevitabilã
înfrângere” este mai întâi o certitudine filozoficã la
începutul primului roman, iar apoi, la final, semnul
enunþiativ dispare ºi construcþia se transformã în
interogaþie, semn al optimismului ºi al dialogului cu
cititorul, dupã ce va fi isprãvit de citit impresionanta

Reverberaþii adânci la „Trilogia
Muscelenilor”

construcþie epicã. Acest aforism ºi motto-ul romanului
„Fagul” – „Ajungã zilei rãutatea ei” – sunt reluate de mulþii
cronicari ai „Trilogiei Muscelenilor” ca niºte repere spirituale
ale autorului ºi ale muntenilor sãi. Într-o cronicã a „Fagului”
un comentator evidenþiazã rãspunsul optimist cã viaþa
nu e neapãrat o inevitabilã înfrângere, având ca argument
extraordinarele manifestãri folclorice descrise în carte.
Spirit însetat de dreptate ºi libertate, autorul „Trilogiei
MUSCELENILOR” elogiazã pãstrãtorii valorilor umane ºi
spirituale ale neamului, pe cei ce nu lasã sã moarã tradiþia
ºi credinþa strãmoºilor. Continuitatea vieþii autentice
þãrãneºti îºi are izvorul în aceastã formulare: „veºtejirea
fiinþãrii (neamului) poate fi salvatã” (p.140).

Majoritatea comentatorilor surprind simbolistica
termenilor, a sintagmelor ºi metaforelor din care sunt zidite
paginile romanelor trilogiei. Fagul, devenit laitmotiv al
romanului, este purtãtor de adânci semnificaþii punctate
pe parcursul cãrþii – „arbore sacru”, „monument al naturii”,
„o fiinþã, un protector, un totem al satului, un martor tãcut
al tuturor frãmântãrilor, durerilor, bucuriilor sau împlinirilor
oamenilor locului.” În jurul Fagului, simbolul central al
trilogiei, se compune un întreg tablou de imagini în derulare
– slujbe religioase, obiceiuri ºi tradiþii – viaþa comunitãþii.

Cronicarii „Trilogiei Muscelenilor” rescriu cãrþile lui Titi
Damian. Este omagiul adus valorii trilogiei, spre marea
împlinire a autorului. Ei sesizeazã capacitatea scriitorului
„de a auzi ºi transpune muzica pãdurii într-o muzicã a
sufletului”, adicã talentul (p. 127). Titi Damian comunicã cu
toatã fiinþa cu natura, „se confundã cu natura”, „între el ºi
norii de pe cer se creeazã o tainicã legãturã” (p. 242).

Cum îl vãd comentatorii trilogiei pe scriitorul Titi Damian,
ce apreciazã din opera sa ºi cu cine îl aseamãnã, aflãm
din paginile „Cronicilor Muscelenilor.”

„Fagul” – „roman plin de prospeþime, profunzime, durere,
candoare ºi talent” (p. 91), „un exerciþiu de memorie pusã
în slujba unei dreptãþi transcendente lumii mãrunte a
activiºtilor” (p. 49). Relaþia lui Ion Mândruþã cu fagul este
asemãnãtoare cu cea a lui Ilie Moromete cu salcâmul.

„Norul” este un document, o filã de istorie cu talent
aºezatã în arhiva sufletului nostru”, „poem în prozã, prin
prezentarea vieþii cotidiene”, „epopee a vieþii þãrãneºti,
amintind de de <<Donul liniºtit>> sau de Cinghiz Aimatov”
(p. 235), „roman de dragoste” (p. 257).

Numele scriitorului Titi Damian e asociat deseori cu
Marin Preda, Eliade, Sadoveanu, Creangã, Vasile
Voiculescu, Alexandru Odobescu, Duiliu Zamfirescu,
Dumitru Radu Popescu, dar ºi cu scriitori universali ca
Proust, Aitmatov, Turgheniev. Dar Titi Damian e Titi
Damian. „Le style c’est l’homme même.”

Pe unii comentatori îi impresioneazã simbolurile din
romane, pe alþii lirismul ºi complexitatea personajelor.

Trilogia e perceputã ºi printr-o grilã bildungsromanescã,
prin prezentarea drumului lui Florin Mândruþã spre devenire
profesionalã, de la copilãrie, adolescenþã, tinereþe,
ajungând la maturitate; la munte trãind cu nostalgia
câmpiei, iar în câmpia ialomiþeanã are în suflet dorul
muntelui, devenind un „mesteacãn rãtãcit în câmpie”
asemeni lui Florentin Popescu, mesteacãnul fiind singurul
arbore la umbra cãruia creºte iarba.

„Trilogia Muscelenilor” este definitã de cãtre comentatori,
ºi nu puþini, ca fiind „o saga a Mâdreºtilor”, „o frescã a anilor
de teroare istoricã” (p. 200), „o parabolã camusianã” (p. 112).

Imaginea mamei – personajul liant a celor trei romane
–  în capitolul al IV-lea din „Umbra” ne apare în pagini
antologice, exprimând concepþia scriitorului cã existenþa
umanã, dualã, rãmâne ºi dupã ce „þãrâna s-a întors þãrânei”,
nemuritoare spiritual. Numele Stela – personajul important
al trilogiei – are simbolisticã covârºitoare: „stea
cãlãuzitoare”, astru sacru pentru fiul Florin, cãlãuzã pentru
„viaþa de aici”, dar ºi pentru „cea care va sã fie”, fiinþã
jertfelnicã ºi luptãtoare, dârzã, iubitoare ºi tenace. Neuitatã
rãmâne imaginea ei când în gara Pârscov se opinteºte
sã opreascã locomotiva pentru ca fiul ei sã se urce în
trenul spre Buzãu, la ºcoaºã, sau cea din sala de operaþie
de la spitalul din Ploieºti, când asistentele au descoperit-
o þinând în mâini, strâns, iconiþa cu chipul Maicii Domnului,
în timp ce prin transfuzie, Florin îi dãdea viaþã.

Un comentator al trilogiei îl socoteºte pe Titi Damian
un îndrãgostit religios de spaþiul buzoian, punând cuvântul
„credinþã” între ghilimele. Noi îl percepem altfel, gândindu-
ne la motto-ul romanului „Fagul” ºi la imaginea slujbei
Învierii, dar al învierii din finalul romanului „Norul” – învierea
prin speranþã a þãranului român. Titi Damian se profileazã
ca „un scriitor robust, harnic ºi tenace ºi talentat”, care
scrie „din sentimentul unui preaplin sufletesc” (p. 203),
„un scriitor de formaþie clasicã, dar sensibil la tehnicile
naratologiei moderne” (p. 212).

Cãrþile trilogiei „Muscelenilor” nu le putem clasa ca
aparþinând numai unui stil literar, fiindcã dimensiunii epice
i se adaugã dimensiunea lirico – dramaticã. Paginile
„Umbrei” dedicate dragostei, iubirii, sunt cele mai citite ºi
îndrãgite din literatura românã. (Vezi ºi mãrturisirea
autorului despre eleva de clasa a IX-a care citeºte pe
sub bancã, la ora de gramaticã, pagini mirifice din „Umbra”,
dar ºi cea a criticului Mihai Stan care afirmã cã multor
pagini din roman le-ar sta foarte bine în manuale ºcolare,
ca modele de artã literarã.)

Dacã Iubire existã, „viaþa este o izbândã continuã asupra
nefiinþei, rãutãþii ºi insensibilitãþii”, este convins cel ce
comenteazã „Fagul” în revista „Amprenta” – (Buzãu, 2005).
Este ºi convingerea autoarei acestor rânduri, care adaugã
lângã Iubire încã douã cuvinte sacre: Credinþa în Dumnezeu
ºi Nãdejdea spre mai bine. O izbândã incontestabilã a
autorului ºi a literaturii romne. Un autor al multor viitoare
surprize literare al cãrui nume se va aºeza cu certitudine
în galeria marilor scriitori români ºi universali.

Elena Cârjan

Rostul scrierii
Nu orice este fãcut de mâna omului este o operã de

artã. Omul face lucruri de care are el nevoie, cât ºi
pentru semenii lui. Dar el mai face ºi lucruri inutile ori
chiar dãunãtoare pentru el ºi specia din care face parte,
culminând cu arme de nimicire în masã, cu care riscã
sã distrugã planeta ºi specia umanã.

Printre creaþiile omului sunt ºi instrumente de
comunicare. Omul comunicã ºi prin scriere. Dar nu orice
scriere este necesarã ºi utilã.

Prin scriere, omenirea a stocat ºi a transmis din
generaþie în generaþie cunoºtinþe ºi experienþã,
acumulate de-a lungul timpului. Sunt edificatoare
biblioteca din Alexandria ºi manuscrisele de la Marea
Moartã.

Scrierea este unul dintre mijloacele de învãþare a
fiecãruia dintre noi, iar cartea este rezultatul scrierii
din care capeþi învãþãtura de trebuinþã.

Rostul unei scrieri de valoare este de a transmite
informaþie ºi mesaj. Fãrã aceste douã atribute, orice
scriere nu are rost. Ca ºi în programele TV, piaþa este
invadatã de aºa-zisa carte comercialã (include ºi
publicaþii de orice fel), multe fiind doar simple nãscociri,
care nu fac decât sã înghitã bani ºi sã mãnânce timpul
consumatorilor. Astfel de scrieri sunt mãrfuri de consum,
ca mai toate cele ce se vând acum, într-o societate
stãpânitã de un consumism distrugãtor. Scrierea de azi
se îndepãrteazã din ce în ce mai mult de rolul sau
educativ, de formare ºi performare.

La începutul anilor ’90, un bun amic îmi povestea: “În
faþa gãrii, la o tarabã cu diverse ziare ºi reviste, era
expusã ºi o fiþuicã cu poze obscene, triviale; l-am
întrebat pe vânzãtor dacã se vinde ºi cine cumpãrã
aºa ceva, iar vânzãtorul a rãspuns: “Oho, se vinde ca
pâinea caldã; lume incultã domnule, lume incultã!”

E drept, nu am mai vãzut-o în standuri; poate nu mai
existã, dar sunt altele la fel ca ea.

Este aproape imposibil de realizat o scriere care sã
îmbine finalitatea comercialã cu utilitatea instructiv-
educativã. Dar ºi aici trebuie subliniat un lucru. A nu se
confunda instrucþia cu educaþia. Cãci mulþi dintre cei
cu o bunã instrucþie (pregãtire) nu au o bunã educaþie,
mai ales în perioada mai recentã. Or, rostul scrierii este
sã-l înveþe ºi sã-l educe pe cetãþean; iar el, la rândul
lui, sã întoarcã cetãþii (societãþii) din ceea ce aceasta
a investit în el, nu sã dezerteze, sã fugã dupã himere.

Cãci, dacã cineva îºi asumã povara scrierii, mai întâi
sã chibzuiascã mult asupra a aceea ce ºi pentru cine
scrie ºi sã nu uite care este rostul scrierii.

g. alex.
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Viaþa este un dar fãcut omului de cãtre Dumnezeu din
iubire. ªi pentru cã Iubirea a nãscut iubire - dragostea
intratrinitarã - a rezultat crearea lumii ºi a omului. Ca
stãpân al ei – iubirea trebuie sã nascã iubire: unul se face
tuturor toate prin relaþie cu ceilalþi.

Relaþia cu ceilalþi presupune proximitate ºi aceasta nu
poate sã existe decât prin comuniune interpersonalã. Dar
nu putem vorbi de o comuniune personalã decât prin
participarea la o viaþã afectivã, fiecare din persoane
aducându-ºi contribuþia pentru a o dinamiza. Dinamica
vieþii afective, de care ne vom ocupa mai jos, þine de
persoanã. Pentru ca exteriorul persoanei sã fie cu adevãrat
frumos, desãvârºit, trebuie ca frumosul sã vinã din
interior1, iar atunci când nu credem cã frumosul exterior
vine dintr-un interior pe care îl socotim a nu fi frumos, eu
cred cã ne înºelãm.

Prin interiorul celorlalþi ne vedem pe noi înºine, dar
adesea nu îndrãznim sã ne vedem aºa cum suntem, ºi
atunci în loc sã vorbim despre cum suntem noi cu
adevãrat, în loc sã vorbim la persoana întâi despre noi,
vorbim la persoana a doua, sau ºi mai rãu, a treia (tu
eºti, el este ºi nu eu sunt rãu - depinde de situaþie). Astfel,
ne travestim în celãlalt. Ceea ce vedem în alþii – cã nu
sunt cum ar trebui sã fie, armonici în alcãtuire ºi în
comportament, armonie care sã se rãspândeascã în lume,
sã rãsune – de fapt vedem în noi cã este adevãrata
dizarmonie ce o creãm prin manifestãrile
comportamentale.

Armonia muzicalã interioarã a sufletului omenesc este
datã de anumite  sunete care au expresivitate micã sau
mare în funcþie de durata lor: afecte, emoþii, sentimente.
Bineînþeles cã aceste sunete numite dispoziþie nu apar
la întâmplare, ci ele existã în stare de latenþã, ca o coardã
care aºteaptã sã fie lovitã de impulsul unui ciocãnel, care
este activat de armonia ce se doreºte ºi pentru care s-a
fãcut pasiune.2

Putem spune cã dispoziþia este o coardã care poate fi
subþire sau groasã, în funcþie de firele de sârmã3 ce s-au
înfãºurat pe ea, uneori aceste fire lipsind complet. Astfel,
coarda poate emite afecte, emoþii ºi sentimente în funcþie
de dispoziþia afectivã.

Pasiunea dã curs notelor pe portativ – portativul este
mediul extern în care se emit sunetele; el formeazã mediul
ambient propice desfãºurãrii vieþii în complexitatea ei.
Unii observã acest portativ – îl percep – deoarece au
simþul format pentru muzicã, mai bine spus, nepervertit,
pentru a auzi armoniile lumii, alþii nu aud armonia din pricina
dizarmoniei lor sufleteºti.

Dinamica vieþii armonice, ca act al acestui sistem,
porneºte de la ciocãnel, care este impulsul afectiv, trece
printr-o coardã ce se numeºte dispoziþie, emite afecte,
emoþii ºi sentimente, care sunt sunetele acestei “viori a
duhului”4, care este omul.

Aceastã vioarã nu poate sã aibã viaþã fãrã coardã ºi
fãrã ciocãnelul impulsului afectiv, care este arcuºul viorii
mânuit de noi ºi de celelalte persoane cu care intrãm în
relaþie de comunicare. Corzile pe care le avem sunt diferite
în funcþie de persoana fiecãruia.

Am afirmat cã dispoziþia este o coardã ºi cã ea poate
varia în ceea ce priveºte grosimea în funcþie de spirele
ce o înconjoarã. Aceste spire le numim deprinderi.

Pentru ca vioara sã creeze o simfonie trebuie ca
împreunã cu celelalte viori sã fie bine întreþinute ºi sã nu
fie exploatate la maxim, deoarece corzile se pot rupe ºi
poate muri câte o vioarã, scãzând astfel din intensitatea
sunetului care dã culoare armoniei; cu toate acestea, se
nasc din iubire multe alte viori, altfel nu ne-am mai miºca,
deoarece doar iubirea miºcã5.

Cutiile de rezonanþã sunt depuse în tocul de unde provin
– “pãmânt eºti ºi în pãmânt vei merge” – ºi sunt puse la
loc de cinste. Acestea bineînþeles cã nu se opresc din
dorul lor neîncetat de a cânta ºi dupã treerea in vesnicie
ºi continuã sã cânte în urechile ºi ochii celor ramaºi în
viatã, care îi spun uneia ca aceasta: “te vom pãstra mereu
în suflet”.

Asemenea unei viori este omul care are o coardã pusã
de designerul desãvârºit – sufletul ce vibreazã în contact
cu lumea ºi cu sine.

Mediul în care trãim, natural sau social, ne imfluenþeazã
comportamentul intern ºi în cele din urmã, ca o reacþie la
mediu, cel extern.

Capacitatea omului de adaptare þine de structura lui
fiziologicã ºi psihicã ºi se reflectã în contextul dat (istorie),
prin comportament. În acest caz, omul trebuie sã
acþioneze ºi aceasta o face dupã gradul lui de culturã

Psihologia
Martirajului (I)

care creeazã dispoziþie sufleteascã, structura ereditarã,
educaþia ºi caracterul sãu.

Psihoterapeutica modernã face casã bunã cu
spiritualitatea ortodoxã folositã de preot (Psihoterapia
ortodoxã). Aceste douã domenii nu trebuie pur ºi simplu
teoretizate ci sã se manifeste în etica ºi morala
persoanelor.

Societatea în care trãim este aceea pe care o creãm
noi, iar dacã ea nu funcþioneazã conform preceptelor
biblice ºi a normelor sociale, înseamnã cã în noi înºine
nu funcþioneazã aceste lucruri. Noi vedem lumea prin
ochelarii proprii nouã, doar printr-un punct de vedere, iar
nu în sens empatic. Cunoaºterea celuilalt înseamnã
cunoaºterea noastrã, iar pentru a ajunge la cunoaºtere
trebuie sã existe un canal de legãturã cu cineva,

comunicarea fiind cel mai bun mijloc.
Comunicarea se face între persoane nu numai prin

cuvânt, existând ºi comunicarea non-verbalã (gesturi,
comportament, etc.) care întregeºte limbajul comunicãrii,
optimizând cãile de legãturã dintre subiecþi.  Acest dialog
are efecte nu numai externe, ci ºi interne – neurofiziologice
– care au legãturã cu primele (efectele externe). Dialogul
este creat când existã o anumitã dispoziþie pentru
comunicare.

Legile psihologiei nu sunt puse pentru a fi doar învãþate,
ci si pentru a fi aplicate. Cunoaºterea lor se observã în
comportament, astfel codul bunelor maniere este un
canon care nu trebuie doar respectat ca pe ceva exterior,
ca pe o lege, ci el trebuie impropriat organic prin educaþie,
cãci respectându-i pe alþii ne respectãm pe noi înºine.
Normele etice au fost elaborate pentru ca omul sã aibã o
lege pe care nu a mai avut-o scrisã pe tablele de carne
ale inimii sale.

Dispoziþia moralã este cea care face ca o comunicare
în societate, în familie, între prieteni, sã fie ca la început
între Dumnezeu – om – animale.

De cele mai multe ori controlul persoanei nu are efectul
scontat, ºi de aceea se obþin stãri (dispoziþii) patologice,
care au repercursiuni interne ºi externe asupra subiectului.
Rezolvãrile se fac prin verbalizare ºi prin comunicare,
detensionând subiectul. În acest caz putem aminti
psihoterapiile sau ºi mai bine, spovedaniile care fac luminã
în sufletele oamenilor. Cunoaºterea se poate face prin
analiza mediului social cãruia îi aparþine subiectul, a
persoanei sau printr-o introspecþie a sinelui
(autocunoaºtere): „o cunoaºtere optimã a celorlalþi ºi a
societãþii înseamnã o cunoaºtere a propriei persoane”.

Dacã conduita ºi comportamentul interpersonal nu
se stabilizeazã spre unul moral, etic, prin educarea
voinþei ºi prin folosirea raþiunii, atunci îi putem da
dreptate lui Darwin privitor la evoluþia omului, evoluþia
speciilor. El a teoretizat acest concept dupã ce a observat
comportamentul primatelor ºi al oamenilor (etologia),
anume cã omul este un primat evoluat.

Acum, când este vorba despre o comunicare cu
Dumnezeu cel întreit în Persoane, Tatãl, Fiul ºi Sfântul
Duh, putem spune cã aceasta nu are limite în ceea ce
priveºte viaþa, este o comunicare eternã cu El pornind de
la zãmislire, comunicarea cu Dumnezeu este constitutivã,
ºi mergând pânã în veºnicie prin Învierea lui Hristos. Din
aceste motive, atunci când vorbim despre un martiraj,
înþelesul cuvântului este unul singur, putem vorbi de
martiraj doar când este vorba de credinþa în Dumnezeu.
Psihologia acestuia, psihologia martirajului, este una
simplã la prima vedere, pentru martir, moartea nu este
moarte ci viaþa în Hristos. Ceea ce se întâmplã în mintea
ºi în corpul martirului aº dori sã cuprind într-o lucrare
care sã ne arate frumuseþea ºi nobleþea acestui martir,
care nu poate fi doar decât în cazul unei morþi fizice.
Moartea spitualã este o moarte totalã, cãci raþiunea este
singurul þiitor gând. Vreau sã dezbat problema primirii în
canonul Sfintei Scripturi a cãrþii 4 Macabei. Pornind de la
Cartea 4 Macabei voi încerca sã desluºesc tainele
martiriului, cum reuºeau mucenicii sã facã faþã atâtor
chinuri ºi suferinþe. Ceea ce au suferit aceºtia din partea

pãgânilor se pare cã putem ºi noi suferi din partea celor
uºuratici, care se dedau la câºtig urât, uitând de unde au
plecat ºi cine le-a  dat viaþã.

Cartea 4 Macabei a fost introdusã în ediþia Bibliei
sinodale de la 1688 a lui ªerban Cantacuzino, îngrijitã de
fraþii ªerban ºi Radu Greceanu, aceasta fiind cuprinsã în
ediþia Septuagintei LXX.

Ceea ce se doreºte este un studiu de caz asupra gândirii
martirului în faþa morþii pentru credinþa în Hristos.

De asemenea, vreau sã spun cã a  fost providenþialã
traducerea Cãrþii 4 Macabei în Biblia sinodalã din 1688,
având în vedere cã peste câþiva ani, în anul 1716, pe 15
august, au fost martirizaþi membrii familiei Brâncoveanu,
care au rãspuns satrapului cu aceeaºi tãrie ca ºi sfinþii 7
macabei întãriþi de maica lor Solomoni ºi de bãtrânul
Eleazar, pe de cealaltã parte avându-i pe Brâncoveni ºi
pe sfetnicul Ianache.

Hainele ºi le-au scãldat în sânge ºi s-au îmbrãcat în
lumina lui Hristos. Îmi aduc aminte de catehumenii care
pe timpul Sf Policarp al Smirnei ce se pregãteau sã se
boteze în Hristos, au fost martirizaþi în sâmbãta mare,
sau de Sf Mc Varlaam cãruia i s-a gãurit mâna cu jertfa
pe care nu a dorit sã o jertfeascã zeilor celor ce au urechi
ºi nu aud, gurã ºi nu vorbesc.

Cercetând cu deamãnuntul viaþa martirilor vom ajunge
sã ne impropriem tãria lor de credinþã, tãrie de caracter în
faþa vicisitudinilor vremii noastre.

Marius UNTEA
(Note)
1 Manifestãrile în exterior ale unei persoane care sunt

direct proporþionale cu interiorul, cu starea internã a ei.
“Cum þi-e sufletul aºa îþi este viaþa.”
2 Scopul dorit odatã realizat, atins, întãreºte gândul de

a-l repeta ºi odatã cu el dispoziþia, care este în funcþie de
trebuinþe ºi necesitãþi.
3 O coardã ...
4 idee preluatã de la Sf. Grigorie de Nyssa ...
5 kinesis – deplasare, miºcare, schimbare; kinesis este

împreunã cu nutriþia, senzaþia ºi gândirea, una din cele
patru principale funcþii ale sufletului ºi ea se rezolvã în
acþiunea dorinþei; dupã Peters, Francisc E., Termenii filosofiei

greceºti, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1997, p. 149-151;

Foto: Gheorghe DOBRE
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Marian ªTEFAN

DE LA UN PRIETEN LA
ALTUL (III)

...De curând mi-a cãzut
în mânã o carte –
Fierbinþii de Jos-Ialomiþa.
Primul hrisov – scrisã de
doi preoþi: Adrian Lucian
Scãrlãtescu ºi Gheorghe
Radu. Cel de al doilea
este chiar preotul paroh
al localitãþii. Preþuiesc
mult asemenea lucrãri.
Monografiile de localitãþi
ne aduc þara mai
aproape de suflet ºi ne
alinã dorul de bunicii ºi
pãrinþii noºtri. O astfel de
lucrare este un
monument de iubire. Le
mulþumesc celor doi
autori pentru cã mi-au
întãrit acest sentiment
care pune stãpânire pe

mine de fiecare datã când scriu sau citesc ceva despre
Fierbinþi. Sunt în aceastã carte câteva pagini care mi-au umplut
sufletul de duioºie. Domnul Alexandru Dobre, cãruia autorii
îi reproduc câteva fragmenþele de amintiri ºi o amplã fiºã
biobibliograficã în capitolul Personalitãþi, mi-a fost coleg din
clasa a V-a pânã la terminarea liceului, cu o pauzã de un an,
când, din motive pe care nu le-am priceput niciodatã, pãrinþii
l-au dus la Bucureºti, unde a absolvit clasa a VIII-a.

Ca ºi noi, cei din satele mai depãrtate, cei din Fierbinþii de
Jos învãþau dimineaþa. Ca sã ajungã la ora 7, trebuia sã se
scoale cu noaptea în cap. ªcoala era în Târg, iar cei din
Fierbinþii de Jos bãteau cale de aproape doi kilometri, pe un
drum desfundat de ploi, iar iarna prin zãpadã pânã la brâu.
Veneau în ceatã, ca la colinde. Sãndel era mai înalt ca ceilalþi
copii. Parcã-l vãd, cu cãciula lui neagrã, cu flanel gros din
lânã ºi pe deasupra cu o bundã mai lunguþã, îmbrãcatã în
doc albastru, pe care croitorul-cojocar aplicase câteva fâºii
din meºinã albã; avea pantaloni groºi bufanþi din dimie ºi un
fular lung din lânã, înfãºurat de mai multe ori în jurul gâtului
ºi legat cu nod sub bãrbie. În picioare purta, ca ºi noi ceilalþi,
bocanci.  Pe vremea aceea, oamenii erau cunoscuþi mai mult
dupã porecle: Beaºã,  Cãcãneaþã, Vaºpârþ, Bazaochi, Purice,
Bãliguþã, Baboi, Narfã, Oaie... Sãndel era „al lui Bou“. Când
cineva îi zicea aºa, rânjea cu gura pânã la urechi.  Dacã aº fi
fost în locul lui, l-aº fi luat la bãtaie pe respectivul. El râdea,
de parcã ar fi vrut sã spunã: „Habar n-aveþi voi ce va sã zicã
aia...“  Pãi iatã ce ne spune el dupã atât amar de vreme: „Pe
tata îl chema Dobre C. Dumitru. C de la Constantin. Pe mama
– Dedu Vasilica. Asta pe buletin. În sat lui taicã-miu îi zicea
Nela Sgâriuþã, iar mama era Vasilica lui Nela Sgâriuþã. Ca
fatã era Vasilica Dedu sau Ghinea ori Vasilica a lui Dodi Bou,
bunicul. Dodi venea de la Gheorghe, iar Bou era porecla. Au
fost mai mulþi fraþi. Unul era Fane Vacã, altul Caprã ºi toate
animalele...“

Când eram în liceu, câþiva colegi din clasa mea ºi din cea
de dupã noi încropiserã vreo douã numere dintr-o revistã
„literarã“. Profesorul Florian Popescu nu prea ne bãga în
seamã, principala lui preocupare fiind aceea de a ne „bãga
materia în cap“, chestia cu revista ºi muguraºul de cenaclu
fiind un fel de aiurealã de care se fãcea „vinovat“ un profesor
mai tânãr, Nicolae Chevorcheanu, abia ieºit de pe bãncile
facultãþii. Sãndel, din câte îmi aduc aminte, se profila ca viitorul
critic. Uºor ironic, puþin cam zeflemitor, imprima un puls ridicat
discuþiilor. Dar indiferenþa ironicã a profesorului Florian
Popescu („E-te-te, dom’le, poeþii erau sub nasul meu ºi eu
habar nu  aveam!“, l-am auzit cum îl ironiza pe colegul sãu
mai tânãr) a fost ca o burniþã rece ºi acidã, care ne-a ofilit
repede entuziasmul. Dupã douã numere, scrise de mânã ºi
ilustrate cu admirabile acuarele de colega noastrã Neonila
Naberejnai, revista a sucombat. Din pãcate, nu s-a pãstrat
nici un exemplar.  Am mai povestit acest episod, ezitând sã-
mi duc gândul pânã la capãt. Adevãrul e cã, pentru mine,
rãmâne de neînþeles lipsa de tact a acestui brav dascãl,
cãruia îi datorãm atât de mult în privinþa pregãtirii noastre
profesionale. În orice caz, pe mulþi ne-a timorat...

Dacã revista n-a avut ºanse de reuºitã, un alt profesor
dintre cei tineri, Gheorghe Herescu, a venit cu o altã idee: sã
facem o echipã de dansuri populare. Ei, da, aici Sandu Dobre
era în elementul sãu. Energic, vioi, cu zâmbetul pe buze tot
timpul, îi plãcea sã cânte ºi sã joace.  El nu spunea ca noi
„dans popular“, ci „joc popular“. „Dansul e altceva, mã, la noi
la horã, fetele ºi bãieþii joacã: sârbã, horã, galaonul, raþa,
brâuleþul, geamparalele...“ ªi parcã-l aud ºi-acum slobozind
o salbã de strigãturi, cum fãceau flãcãii de la ei, „din
Daiaparte“, cum le spuneau cu un aer de superioritate cei
din Fierbinþii de Sus. Ãºtia credeau cã sunt altceva decât

vecinii lor numai pentru faptul cã se aflau pe malul drept ºi
mai înalt al Ialomiþei. ªi unii ºi alþii, ca ºi noi cei din Grecii de
Jos, nu eram însã decât „niºte þãrani“ pentru târgani,
majoritatea foºti mici negustori ºi funcþionãraºi. Nu rãmâneam
mai prejos, le spuneam ºi noi în derâdere „gogoºari“.

Experienþa bucureºteanã de un an îi adusese lui Sãndel
un spor de încredere de sine, un fel de dezinvolturã. Traiul
printre oamenii oraºului îl fãcuse sã înþeleagã mai bine din
ce lume venea, aº îndrãzni sã spun cã acolo descoperise
þãranul din el. Fiind consãtean cu profesorul Florian Popescu,
acesta îl cunoºtea de mic ºi nutrea o simpatie secretã pentru
el.  Sandu nu era ãl harnic, dar nu era nici dintre cei care taie
frunzã la câini.  Un om care iubeºte cântecul ºi jocul, se
deosebeºte de ceilalþi printr-o mai mare libertate de
exteriorizare a stãrilor sale sufleteºti. ªi o face prin cele mai
diverse mijloace. Citindu-i fragmentele de amintiri, m-am
convins cã Sãndel avea talent literar ºi nu pot sã nu regret
faptul cã ºi-a neglijat acest har. Iatã cum creioneazã din doar
câteva cuvinte intrarea lui în viaþã: „Pe taicã-miu l-am cunoscut
la 8 ani. A fost în armatã, concentrãri, în rãzboi ºi prizonier de
rãzboi, în Rusia. A stat prizonier din 24 sau 25 august 1944,
ridicat de la Iaºi, pânã în 1948... Tata a fãcut urmãtoarea
lecþie de pedagogie cu noi, cu mine ºi fratele meu. Ne-a zis:
aveþi douã posibilitãþi: munciþi la câmp ori vã duceþi ºi învãþaþi
carte. Ca sã înþelegem, ne lua la toate muncile agricole câte
2-3 zile“.

*

În 1956 a absolvit liceul. Pentru a fixa mai bine momentul,
Sandu precizeazã: „Sunt prima generaþie care a terminat
liceul de la Fierbinþi, cu Marian ªtefan ºi Dumitru Costicã,
profesorul de matematicã, directorul liceului de matematicã-
fizicã din Slobozia, acum la pensie“. Mã simt mãgulit, dar ºi
dator sã fac o micã completare. Din pãcate, niciunul dintre
noi nu putusem rãpune concurenþa examenelor de admitere
de atunci (la istorie fuseserã vreo 1 500 de candidaþi pe 6o
de locuri!). Pentru un an ºi ceva, Sãndel a ajuns director la
cãminul cultural din Fierbinþi. Mare curaj au avut cei care i-au
încredinþat aceastã sarcinã: avea doar 16 ani!

Din acea perioadã þin minte balurile gãzduite de „dom’
director“ la cãmin. Balul era altceva decât hora sãteascã. Mai
ales vara ºi în timpul vacanþelor, când elevii de liceu ºi
studenþii se aflau în localitate, balurile erau adevãrate
evenimente. Veneau ºi tineri de prin comunele învecinate. La
început aveau un caracter cam discriminator, fiind admisi doar
elevi din clasele mari, studenþi ºi tineri funcþionari. Pentru fete
era ºi un prilej de etalare a noutãþilor vestimentare. Flãcãii
din sat stãteau pe-afarã, rar se întâmpla sã pãtrundã câte
unul înãuntru. „Dom’ Director“ Sãndel a deschis larg uºile
cãminului, unii spuneau cã „dãduse democraþia jos din pod“.
Nu cred cã prin aceasta s-a pierdut ceva din frumuseþea acelor
baluri, dimpotrivã, în desfãºurarea lor au apãrut noi momente
de atracþie. Dupã o suitã de tangouri, bostonuri, valsuri ºi
„malagambe“ (aºa se spunea la noi  pe atuci foxtrot-urilor)
urma o reprizã folcloricã, din care nu lipseau hora ºi incitanta
sârbã. Sãndel se prindea în horã, se legãna de douã-trei ori
pe picioare stânga-dreapta ºi grãia poruncitor: „Ascultã
comanda la mine! ªi, ºi, ºi, ºi... ªi la stânga de trei ori/ Sã-þi
miroasã gur-a flori // ªi la stânga stânguliþa/ Ca la noi pe
Ialomiþa...“ Dar cel mai aºteptat moment era cel de la miezul
nopþii, când se dansa Periniþa, cu tot ritualul ei...

ªi dacã balul românilor se democratizase, graþie aceluiaºi
„Dom’ Director“ Sãndel, þiganii au primit aprobare sã-ºi
organizeze ºi ei balul lor la cãmin. Acesta se desfãºura însã
în cursul sãptãmânii, într-o zi de joi. Am fost prezent la câteva
astfel de baluri ºi trebuie sã recunosc un lucru: balul lor era
de fapt un spectacol. În primul rând muzical. De obicei, la un
astfel de eveniment era invitat un muzicant vestit (Marcel
Budalã, Ilie Udilã º.a.). Pe ºcenã erau fel de fel de instrumente.
De cântat, cânta numai cine se simþea în stare. Era o adevãratã
încântare! Atunci am priceput tâlcul zicalei: „Lãutarul cântã
cel mai bine, când cântã pentru plãcerea lui“.

În mod ciudat, în studenþie ne-am întâlnit mai mult
accidental, prin holul de marmurã de la intrare, salã de
aºteptare pentru tot felul de întâlniri. Acolo era ºi un fel de
„gazetã de perete“, cu încercãrile unor viitori scriitori, studenþi
pe atunci. Într-una din zile întârziasem ceva mai mult în faþa
ei. Cineva mi-a pus mâna pe umãr: „Ce faci, dom’le, te
instruieºti?“. L-am recunoscut dupã voce: Sandu. Mai era cu
cineva. „El e Mihai Ungheanu, colegul meu, tot de prin pãrþile
noastre...“

M-a lãsat însã mut când am aflat cã, la sfârºitul facultãþii,
devenise ofiþer activ. Aºa cum îl cunoºteam eu ºi cum era el
de fapt, Sandu n-avea nimic din ceea ce îi trebuie unui civil
spre a deveni militar. Nalt, cu o anumitã lentoare în miºcãri
(nu l-am vãzut niciodatã practicând un sport), dar cu o minte
vie ºi neastâmpãratã, eram convins cã va regreta curând
hotãrârea cam pripitã. Am avut dreptate: suportând greu
uniforma ºi rigorile profesiei, dupã câþiva ani, la cerere, a fost
trecut în rezervã. O vreme a lucrat ca ziarist, dar cea mai
rodnicã perioadã din viaþa sa a început în 1976, când a
devenit  referent de specialitate la Cancelaria Academiei
Române. Ca ºi când s-ar fi trezit dintr-un vis urât, Sandu Dobre
s-a implicat cu pasiune în numeroase activitãþi: secretar
ºtiinþific al Comisiei de Folclor a Academiei, membru în

Consiliul ºtiinþific al Institutului de Etnografie ºi Folclor,
redactor ºef al Revistei de Etnografie ºi Folclor, secretar
ºtiinþific al Memoriilor Secþiei de ªtiinþe Istorice, membru în
Comitetul de radacþie ºi redactor-ºef adjunct al Memoriilor
Comisiei de Folclor. În 1994, sub îndrumarea marelui profesor
Mihai Pop, ºi-a luat doctoratul în filologie, cu teza Folclorul
taberei militare. Câiva ani a predat în învããmântul superior.

Cât timp a lucrat la Academia Românã, ne-am vãzut mai
des ºi am avut chiar plãcerea sã scriem împreunã câteva
articole gãzduite de Magazin istoric. Am mai ieºit ºi la câte o
bere.  „Dom’le, zicea el, asta e: mi-au plãcut ºi-mi plac încã
femeilii ºi ºpriþul“, la care i-am rãspuns parafrazându-l pe
Creangã : „Dar tu lor?“. „Mai ales ele mie“, completa cu râsul
sãu inimitabil.  Într-una din zile mi-a cerut numãrul de telefon
al lui Ion Albeºteanu, cumnatul meu. „Veau sã-l invit pe la
Institutul de Folclor, sã facem niºte înregistrãri...“ Amãnuntele
mi le-a dat mai târziu Ion, care rãmãsese în bune relaþii cu
„colegul ãla al tãu de la Fierbinþi“, cum îi spunea el lui Sandu.

Din aceeaºi perioadã pãstrez însã ºi o altã amintire. În
septembrie 1986, conducerea revistei noastre dãdea din colþ
în colþ în cãutare de autori cu greutate. Se pregãtea unul
dintre numerele acelea „speciale“ de ianuarie, din care nu
puteau lipsi articolele ditirambice despre „savanta de renume
mondial“. ªtiindu-se relaþia mea cu Sandu Dobre, am fost
sfãtuit sã-l rog sã mã ajute sã obþin un articol de la preºedintele
Academiei Române, Radu Voina. „Tovarãºei“ nu-i cãdeau
bine articolele laudative semnate de niºte neica nimeni, ci
doar acelea semnate de mari personalitãþi. I-am telefonat lui
Sandu ºi i-am spus despre ce era vorba. „Bine, te sun eu,
dupã ce vorbesc cu dânsul...“  ªi m-a sunat: „Preºedintele te
primeºte“. În ziua respectivã, m-am prezentat cu inima cât un
purice. Eram emoþionat. Sandu m-a introdus ºi m-a prezentat:
„Am fost colegi de clasã în liceu, suntem consãteni. E un
bãiat serios ºi de treabã...“, dupã care ne-a lãsat singuri. I-am
spus pe scurt preºedintelui despre ce-i vorba, sugerându-i
cam cum ar trebui sã fie textul. Mã asculta amuzat,
întrerupându-mã din când în când: „Da, da. Aºa, aºa. Ei!...“ La
fârºit, m-a întrebat cu glasul mustind de ironie: „N-ai cumva ºi
textul la d-ta?“ Am rãmas mut. Vãzând uimirea de pe chipul
meu, a continuat: „Alþii aºa procedeazã, scutindu-te de efort;
îl semnezi ºi scapi de belea. De refuzat cine ar îndrãzni?
(uºa s-a deschis ºi a nãvãlit ca o furtunã academicianul
ieºean Cristofor Simionescu, vicepreºedintele Academiei)...
Poate dânsul; o cunoaºte mai bine“. Preºedintele m-a
prezentat nou-venitului, dar acesta, ca ºi când nu aº fi fost de
faþã, ºi-a spus cu obidã pãsul. Fusese delegat la Congresul II
al Consiliului Naþional al Oamenilor Muncii. „Am dormit patru
inºi în camerã; douã nopþi nu m-am putut odihni, sunt frânt!
Dimineaþa, la 6, scularea, masa, sus în autobuz ºi pe urmã
patru-cinci ore de ºedinþe, dar mai ales genoflexiuni, urale ºi
ovaþii. Abia mai merg din cauza febrei musculare...“

Jenat, aveam chiar un sentiment de vinovãþie cã sunt martor
la o astfel de ºcenã, mã ridicasem de pe scaun cu intenþia de
a mã strecura afarã din birou. Preºedintele a observat
stinghereala mea ºi mi-a fãcut semn sã mã aºez...

– Scoateþi o revistã interesantã, o citesc cu plãcere, mi-a
zis vicepreºedintele. Când o sã am puþin timmpp liber vreau
sã vã trimit spre publicare câteva scrisori ale lui Petre Poni, o
personalitate mai puþin cunoscutã marelui public... Dar v-am
întrerupt...

– Nimic important, dragã...
În timp ce mã conducea spre uºã, preºedintele mi-a dat un

plic: „Aici ai un articol fãcut mai de mult de cei de la Scânteia;
îl luaþi ºi voi ºi-l mai rafistolaþi un pic ºi mi-l aduci sã-l mai
semnez o datã, cã n-o fi foc... ªi-aºa nu citeºte nimeni prostiile
astea...”

Înainte de a pleca, am deschis uºa de la biroul lui Sandu,
sã-mi iau rãmas bun. M-a poftit înãuntru, sã bem o cafea.
„Cafea naturalã, bãi bãiete, eu nu pot înghiþi «nechezolul»...“
I-am povestit totul. S-a bucurat, când i-am  spus cã, pânã la
urmã, preºedintele gãsise o formulã ºi nu mã refuzase. „Asta
înseamnã cã i-ai plãcut. Acuma, vedeþi ºi voi, nu-i puneþi în
gurã cine ºtie ce minuni...“

Sandu Dobre...

Un grup de colegi de clasã ºi alþi prieteni; în rândul de
jos, foarte veselul Sandu Dobre
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ªerban Codrin

O întâmplare
literarã în Galaþiul
prietenului nostru,

poetul Corneliu
Antoniu

Poetul Corneliu Antoniu, preºedintele Filialei Sud Est
Galaþi a Uniunii Scriitorilor din România, pentru sâmbãtã,
8 martie 2014, fãrã nici o legãturã cu evenimentul
sãrbãtorit în lumea întreagã, lansase o invitaþie, în numele
colegilor sãi, cãtre autorii de cãrþi de literaturã locuitori ai
judeþului Ialomiþa, pentru un dialog ºi cunoaºtere. Din
cauze personale sau de serviciu, deplasarea nu a fost cu
putinþã pentru mai mulþi scriitori, aºa cã numai Costel
Bunoaica, Florin Ciocea ºi ªerban Codrin au rãspuns
amabilitãþii gãlãþene. La sediul Filialei, în centrul oraºului,
adãpostit într-o casã veche, cu lambriuri ºi ferestre în
vitralii, am fost întâmpinaþi de preºedinte ºi de doamna
Simona Toma, care ne-a fost recomandatã drept singura
secretarã din lume care îºi îndeplineºte sarcinile de
serviciu fãrã retribuþie, la care aº adãuga amabilul
meºteºug de a face niºte cafele cu atât mai bune cu cât
tocmai sosisem înfriguraþi de la drum.

Dupã douã ore de aºteptare în dialog cu gazdele, care
soseau una câte una, a urmat partea oficialã, un fel de
ºedinþã de cenaclu, unde au citit toþi participanþii. Cu o
vechime de 30 de ani, cenaclul „Noduri ºi semne”, condus
de Corneliu Antoniu, este centrul de iniþiere ºi de lansare

a tuturor poeþilor, prozatorilor, eseiºtilor, criticilor gãlãþeni,
deveniþi, unii dintre ei, membri ai USR. În aceste condiþii
de neocolit, poetul Corneliu Antoniu, cãruia istoricul literar
Marian Popa i-a acordat un capitol în Istoria Literaturii
Române, a devenit, cu trecerea anilor ºi prin publicarea
propriilor cãrþi, respectatul mentor al tuturor scriitorilor
gãlãþeni contemporani. I-am urmãrit ºi apreciat modul de
a trata, cu deosebit tact ºi finã diplomaþie, problemele
din relaþiile dintre scriitori, oameni sensibili, de culturã,
nu de puþine ori rãtãciþi printre orgolii fãrã sens. Un fel de
primul dintre egali, cu bonomie, amfitrionul l-a prezentat
pe fiecare, urmatã de rugãmintea sã citeascã un poem,
un fragment de prozã. Este adevãrat, nu s-a adresat
tuturor celor prezenþi, unii au fost amânaþi, fãrã supãrare,
pentru „data viitoare”, deoarece timpul se scurgea
neverosimil de repede. Astfel au citit Andrei Velea,
Laurenþiu Pascal, Simona Toma, Victor Cilincã, Sãndel
Stamate, Gabriel Ghimpu, Adi George Secarã, Iulian
Grigoriu ºi chiar Corneliu Antoniu, care a improvizat pe
loc un poem oral, dupã un obicei adeseori încercat.

Din partea noastrã, exact în ordinea deja amintitã, ne-
am fãcut poeticeasca datorie, ridicându-ne în propriii noºtri
ochi, pentru cã am fost apreciaþi, fiecare în parte, de
gazde. Ne-am prezentat cãrþile, proiectele, nelãsându-ne
mai prejos. Astfel, Costel Bunoaica a selectat câteva
frumoase poeme din „Noaptea, cu sinele meu”, Editura
Helis, iar Florin Ciocea, ca sã nu semene cu alþii, a citit,
dupã manuscris, texte inedite, saturate de limbajul sãu
specific, ironic ºi paradoxal.

Eu mi-am permis sã aduc laude baronului habsburgic
Johannes von Buday, autor, dupã pãrerea mea
neîmpãrtãºitã de alþii, al unei strãlucitoare capodopere
în canonul mondial ºi românesc, „Þiganiada”, de unde
am selectat, dintre paginile volumului apãrut la Editura
Lucman, câteva versete, iar, în completare, balade din
„Baladierul” ºi „Rodierul”.

Cu toate cã nu era prezent, criticul ºi prozatorul Titi

Damian, membru al Filialei Galaþi a USR, s-a aflat în
mijlocul discuþiilor, tustrei ialomiþenii comentând cãrþile
sale, „Scriitori din zodia Helis” ºi trilogia romanescã
„Muscelenii”, la care aº adãuga pãrerile speciale ale lui
Corneliu Antoniu, încântat de eforturile scriitoriceºti ale
colegului de breaslã. Dupã obicei, am oferit ºi am primit
cãrþi cu autograf. Costel Bunoaica, fiindcã adusese un
teanc, a rugat gazdele sã primeascã exemplare din revista
„Helis”. Nicidecum la schimb, ci prieteneºte, tustrei am
obþinut numere din revista de culturã „Antares” ºi din
revista trimestrialã de teorie, istorie ºi criticã literarã
„Antares, axis libri”, ambele editate sub egida USR ºi a
Fundaþiei culturale „Antares”. Totodatã, am mulþumit
scriitorilor de la malul gãlãþean al Dunãrii pentru salutãrile
transmise colegilor din câmpia ialomiþeanã, lui Gheorghe
Dobre ºi tuturor absenþilor, motivaþi de o parte ºi de alta,
de la colegiala întrunire.

Înainte de plecare, i-am urat sãnãtate vechiului prieten,
poetului Corneliu Antoniu, din pãcate încercat de suferinþe,
peste care trece cu filozoficã acceptare ºi cu marinãresc
curaj.

Am luat-o înapoi spre casele cui ne are, vorba
înþeleptului patriarh Ion Creangã, prilej de-a aprecia
orientarea miraculoasã a lui Florin Ciocea printre luminile,
reclamele strãlucitoare ºi bulevardele strãvechiului oraº
cu nume celtic (Galia, gal, Galiþia, Galata). Când ne
consideram deja rãtãciþi, am ieºit cu bine pe ºoseaua
Brãilei spre Slobozia.

Un amãnunt: când sã ne instalãm în automobil, niºte
frumoase doamne tocmai îºi fãceau intrarea, pe niºte
picioare baudelairene cu tocuri înalte, pe cealaltã parte a
strãzii, într-un restaurant de tradiþie a chefurilor nocturne,
în cinstea zilei de 8 martie. În zori, aveam sã aflu cã o
parte din jumãtatea femininã a patriei îºi sãrbãtorise
noaptea cu striperi ºi veselie stropitã din belºug cu
ºampanie.

Asta-i viaþa, poeþii cu poeþii.

Primãvara Poeþilor
Maratonul Poeziei, Câmpina, 21 martie 2014

Poez ia ,  aceastã  reg inã a  l i te ra tur i i ,  a  fos t
sãrbãtoritã ºi anul acesta (2014) în întreaga lume, în
ziua de 21 mar tie, declaratã de UNESCO Ziua
Internaþionalã a Poeziei. La Câmpina, nu pentru prima
datã, s-a desfãºurat Maratonul Poeziei, gãzduit de
Casa Municipalã de Culturã „Geo Bogza” ºi coordonat
de directorul ºi poetul Florin Dochia.

Într-o atmosferã propice poeziei, au citit din creaþii
proprii poeþi din mai multe oraºe: Bucureºti, Braºov,
Câmpina, Ploieºt i ,  Oradea, Sinaia, Floreºt i  ºi
Slobozia. „Ce-i mâna pe ei în luptã?”, se întreba
Poetul. Ce i-a mânat pe actualii poeþi la Câmpina?
Desigur, dragostea faþã de poezie, pe care ºi-au
dovedit-o atât prin prezentarea propriilor poeme, cât
ºi prin ascultarea poemelor scrise ºi lecturate de
confraþii lor.

Într-un maraton ce a durat mai bine de trei ore, s-
au perindat pe „scaunul autorului”: Emanoil Toma, Emil
Sude, Elena Glodean, Maria Nicolai, Anastasia
Tache, Cãtãlin Stanciu, Diana Trandafir, Daniela
ªonticã, Gherasim Rusu Togan, Marian Dragomir, Ani
Bradea, Serghie Bucur, Severius Florin Frãþilã, Codruþ
Radi, Florin Dochia, Maria Gabriela Dobrescu (cea
care ºi-a lansat ºi cartea „Gânduri în cuºcã”, apãrutã
în 2013, la Editura „Premier”, în colecþia „Biblioteca
de Câmpina” coordonatã de Liliana Ene), Daniel
Drãgan, Laurenþiu-Ciprian Tudor, ªtefan Alexandru
Ciobanu, Cãtãlina Grigore, Cezara Rãducu, Cãtãlin
Derzelea, ªtefan Al.-Saºa ºi poeþii ialomiþeni Costel
Bunoaica, Florin Ciocea ºi Florentina Loredana
Dalian. Toþi cei care au citit au primit din partea
directorului  Flor in Dochia un Atestat de Poet
Maratonist, la fel ca ºi anul trecut, tot de Ziua
Mondialã a Poeziei! Nu au citit, dar au ascultat cu
atenþie scriitorii nepoeþi Christian Crãciun ºi Iulian
Moreanu.

Presa localã a fost reprezentatã de o jurnalistã de
la „Expresul de Prahova” ºi directorul de la „Oglinda
de azi”. Evenimentul a fost deja semnalat, la nivel
cent ra l ,  în  Z iaru l  „Lumina”  (sãptãmâna l  de
spir itualitate ºi atitudine creºtinã al Patr iarhiei
Române), din 22 martie 2014, printr-un articol semnat
de Dan Cârlea ºi intitulat „Poezia a fost celebratã în
toatã lumea”. Ei, nu chiar în toatã lumea, domnule

Cârlea; la Slobozia, de exemplu, nu s-a celebrat
nimic. Dacã greºesc, cei în drept sã-mi atargã atenþia.

Felicitãri ºi mulþumiri poetului Florin Dochia, în
primul rând în calitatea sa de organizator al unui
eveniment cultural de înaltã þinutã artisticã!

Dincolo de planul artistic, în plan personal, m-am
bucurat sã revãd câþiva poeþi dragi mie, cu care m-
am întâlnit de-a lungul anilor pe la diverse evenimente
(ªtefan Alexandru Ciobanu, Florin Dochia, Cezara
Rãducu, Maria Dobrescu, Stefan Al.-Saºa, Marian
Dragomir) ºi s-o cunosc pe Daniela ªonticã, pe care
o ºtiam (ºi o admiram) numai din mass-media (aceea
de bunã calitate), pe domnul Daniel Drãgan ºi distinsa
lui soþie. L-am revãzut cu bucurie ºi pe pictorul iconar
(câmpinean) Nicolai Nestor.

Sâmbãtã, am mers puþin, împreunã cu companionii mei,
Florin C ºi Costel, pe Valea Doftanei, unde ne-am bucurat
de o priveliºte care mângâie sufletul. La întoarcere, am
mai povestit la o cafea cu Florin D, apoi ne-am luat drumul
înapoi, spre casã. Nici n-am apucat sã ajungem, cã deja
aflase întreg mapamondul unde am fost ºi de ce. Pictorul
Valeriu Stoica m-a sunat de pe schela unei biserici
bucureºtene sã-mi spunã cã ºtie cã am fost la Câmpina,
la Maratonul Poeziei. De unde, frate? „Am citit în ziarul
Lumina, uite scrie aici.” ªi-mi citeºte paragraful. Când
ajung acasã, dupã ce am deschis calculatorul, primesc
un e-mail de la epigramistul constãnþean Dan Norea: „Ai
fost cumva la Maratonul Poeziei, la Câmpina? Mi s-a pãrut
cã te vãd într-o pozã postatã de Elena Glodean pe
facebook.” Domnule, nu mai poate omul sã plece de-
acasã, cã îl ºtie tot poporul! Asta e! Pânã la urmã, e bine
sã afle tot poporul cã ne poezim. În drumul spre casã ne-
am abãtut pe la poetul Dan Elias (la Maia). Acolo sã vezi
poezie! Iezi, capre, oi, gâºte, câini, pisici, tot felul de
orãtãnii, fãrã numãr, pe care Daniel ºi Violeta le cresc
pentru cã „sunt fiinþe lãsate de Dumnezeu”, nicidecum
sã le taie ºi sã le mãnânce. Pomiºori, floricele... de care
Daniel are grijã cu mâinile lui. Ne-a arãtat în vale, mai jos
de casa lui, „parcul” (ce-a rãmas din el) lui Barbu Catargiu
construit, la vremea lui, de cãtre arhitectul Frederich Meier,
cel care a pus bazele Ciºmigiului. Se spune cã moºia de
la Maia a fostului om politic era un loc de pelerinaj al
protipendadei bucureºtene de odinioarã. Din castelul cu
peste 100 de camere n-a mai rãmas nimic. Sic transit

gloria mundi... Sã sperãm cã mãcar din poezie va mai
rãmâne ceva...

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 23 martie 2014

Florentina Loredana DALIAN

CostelBUNOAICA
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 Alexandru Bulandra

Isus
ºi
Proiectul

Asaltul Cerului
O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din

Noul Testament
 Eseu

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

(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)

   (continuare din numãrul trecut)

IV. Citind împreunã cu Isus
 1.   Profeþiile lui Iezechiel

  f. Problema  decalajului dintre vestire ºi împlinire

Citind ºi recitind sulul cu profeþiile lui Iezechiel, nu se
poate ca Isus sã nu fi dat, ca ºi noi acum, peste problema
fundamentalã a Dumnezeului profeþilor: neascultarea
poporului ºi decalajul dintre vestire ºi împlinire.

Iatã ce observase Dumnezeu ºi-i destãinuie  fiului
omului: „33,30. Iar despre tine, fiul omului,  fiii poporului
tãu grãiesc pe la ziduri ºi pe la uºile caselor ºi zice unul
cãtre altul ºi frate cãtre frate: Mergeþi de vedeþi ce cuvânt
a ieºit de la Domnul !”  Este de subliniat, înaintea oricãrui
alt comentariu, cum în acest context Domnul distinge
net între fiul omului, pe de o parte, ºi fiii poporului tãu, de
cealaltã parte. Deci pentru Dumnezeu nu existã decât un
singur fiu al omului ºi acela este Iezechiel. Ceilalþi sunt
fiii poporului ales, pe care nu-i ia  în  seamã pe fiecare în
parte  ci  numai  în comunitatea lor. Mai mult, fiul omului
îl aºeazã pe Iezechiel  peste toate popoarele, la nivelul
genului uman. Revenind la  conþinutul propriu-zis al
textului, din  debutul relatãrii lui Dumnezeu ai impresia cã
fiii poporului abia aºteptau  sosirea printre ei a  fiului omului
pentru a afla noile cuvinte venite de la Domnul.

 „31. ªi ei vin la tine ca la o adunare de petrecere: poporul
meu se aºazã înaintea ta ºi ascultã cuvintele tale, dar nu
le împlineºte; cãci ei cu gura lor fac din acestea o
petrecere, iar inima lor e târâtã dupã interesele lor.”  Pentru
ei, cum s-ar spune, întâlnirea cu profetul era un mod plãcut
de  petrecere a  timpului  rãmas dupã ce s-au ocupat cu
trup ºi suflet de treburile importante ale existenþei de
fiecare zi. Îmi vine în minte scena  unui cãmin cultural
unde conferenþiazã  un orator  apreciat  pentru felul în
care vorbeºte  despre unele  lucruri pe care e bine sã le
ºti ca sã ai ce discuta  când n-ai ce face. „32. Iatã cã tu
eºti pentru ei un cântãreþ plãcut, cu glas frumos ºi care
cântã bine din instrumentul sãu; ei ascultã cuvintele tale
dar nimeni nu le împlineºte, 33. Iar când aceste lucruri
vor veni, ºi iatã cã ele vin, atunci vor ºti cã în mijlocul lor
era un profet.” Cu alte cuvinte: ei erau convinºi cã ascultã
o poveste imaginarã ºi nu scenariul unei întâmplãri ce se
va petrece cât de curând în viaþa lor realã.

Dar cum se ajunsese la  aceastã substituire a imaginii
profetului cu aceea a  unui cântãreþ de  ocazie ?

Încã profetul Ieremia observa consternat semnele acute
ale acestei degradãri a relaþiei oamenilor cu Dumnezeu
ºi, în cadrul ei, a  statutului profetului:  „5,12. Au tãgãduit
pe Domnul ºi au zis: El nu este ºi nenorocirea nu va veni
asupra noastrã; ºi nu vom vedea nici sabie, nici foamete
! 13. Proorocii sunt vânt ºi nu este în aceºtia cuvântul
Domnului. De aceasta ºi ei sã aibã parte !” Lui Dumnezeu
nu-i vine sã creadã: cum se poate aºa ceva ?!  „21.
Ascultaþi acestea, popor nebun ºi fãrã inimã ! Ei au ochi
ºi nu vãd, urechi au dar nu aud. 22. Au doar nu vã temeþi
de mine, zice Domnul, ºi nu tremuraþi înaintea mea ?”

Nu ! -  a rãsunat în auzul Domnului rãspunsul cinic
nerostit cu gura dar strigat din toate faptele pãcãtoºilor
Sãi robi. ªi atunci Dumnezeu a hotãrât sã zdrobeascã
acest neam de rãzvrãtiþi  pânã acolo încât „15,1. Chiar

Moise ºi Samuel de ar sta înaintea mea, sufletul meu nu
s-ar îndupleca spre poporul acesta. Izgoneºte-i de la faþa
mea, ca sã se ducã.”

Lucrurile, însã, au evoluat din rãu în mai rãu, astfel cã,
dupã numai câþiva ani, Dumnezeu îl întreabã pe profetul
Iezechiel: „12,22. Fiul omului, ce înseamnã zicãtoarea
care este la voi, în þara lui Israel: Zilele se prelungesc ºi
orice vedenie prooroceascã a pierit  ?”  Dar fiul omului nu-
i rãspunde, crezând probabil cã nu este cazul, rãspunsul
fiind evident: de foarte multã vreme nu s-a mai întâmplat
ca o vestire pe care s-o fi adus-o vreun prooroc  de la
Domnul sã se fi împlinit în vreun fel în viaþa noastrã. ªi
cum aceastã situaþie s-a repetat cu fiecare  aºa-zisã
vestire,  zicerea prin care se constata  lipsa efectelor
palpabile a vorbelor lui Dumnezeu a devenit zicãtoare,
cum ai spune  pentru totdeauna: apa trece, pietrele rãmân.

Ascultând acest rãspuns de la sine înþeles, Domnul
decide: „23. Nimici-voi aceastã zicãtoare ºi o asemenea
zicãtoare nu se va mai auzi în þara lui Israel.”  Dar vorba
nu o poþi amuþi decât ºtergând condiþiile care au fãcut sã
fie rostitã ! Iatã de ce Dumnezeu simte nevoia sã
precizeze: „Spune-le însã, aproape este vremea ºi toatã
vedenia prooroceascã se va împlini. 24. Cã nu va mai
rãmâne zadarnicã nicio vedenie prooroceascã ºi nicio
proorocie nu va mai fi mincinoasã în casa lui Israel.” ªi
insistã, cunoscând neatenþia celor care ar fi trebuit sã-l
asculte înlemniþi: „25. Cãci eu, eu Domnul grãiesc...”  Prin
gura profetului vorbesc eu ºi nu profetul ! „...ºi cuvântul
care-l spun eu se va împlini ºi nu se va schimba.”  În
niciun caz nu va pieri, cum credeþi voi ! „Neam de rãzvrãtiþi,
în zilele voastre am rostit cuvântul ºi-l voi împlini, zice
domnul Dumnezeu.”

Când ?
Tot în zilele voastre, se-nþelege !
Atunci de ce Dumnezeu revine cu noi sublinieri ?
 Într-adevãr, Domnul aduce în discuþia cu profetul sãu

Iezechiel o altã formulã a aceleiaºi zicãtori: „27. ...Vedenia
prooroceascã, pe care a vãzut-o acesta, se va împlini
dupã multã vreme, pentru cã el prooroceºte pentru niºte
timpuri depãrtate.”  Diferenþa dintre cele douã zicãtori
constã în menþinerea în viaþã a proorocirii pânã,  nu se
ºtie când, se va împlini.  Este foarte probabil ca  profetul
care a vãzut vedenia sã nu mai fie în viaþã când ea va
deveni realitate.

 Iatã de ce  Dumnezeu se vede obligat sã rãspundã ºi
acestor vorbe, din pãcate încetãþenite  în comunitatea
credincioºilor sãi: „28. ...nici unul din cuvintele mele nu
va fi amânat, ci cuvântul pe care-l voi rosti se va împlini,
zice Domnul Dumnezeu.”

 g. Poemul sfârºitului ºi  regizorul divin

Zis ºi fãcut ! Isus îl va fi vãzut, ca ºi noi, pe Dumnezeul
lui Iezechiel punându-se pe treabã.  Printre alte mãsuri,
el  compune un poem minunat, pe care l-aº numi Poemul
sfârºitului iminent ! Se aflã în capitolul 7 ºi este spus prin
gura  profetului. Îl voi cita, pe sãrite: „2. ...Vine, vine
sfârºitul... 3. Iatã îþi vine sfârºitul ! Trimite-voi împotriva
ta mânia mea ºi te voi judeca dupã cãile tale ºi dupã
toate ticãloºiile tale te voi pedepsi. 4. Ochiul meu nu te
va cruþa, nici nu te voi milui, ci-þi voi rãsplãti dupã cãile
tale, ºi dupã toate ticãloºiile tale te voi pedepsi. 5. ...Iatã
vine nenorocire peste nenorocire: 6. Sfârºitul ! A venit
sfârºitul ! E lângã tine ! Iatã-l a sosit. 7. ...Vine vremea,
vine ziua tulburãrii... 8. Iatã vin acum îndatã sã vãrs asupra
ta urgia mea... 10. Iatã ziua ! Iat-o cã vine ! Rândul tãu a
venit ! Vine urgia ! Toiagul înfloreºte !” Ca român, mi  se
ivesc  în minte versurile lui Mihai Eminescu:  „Care vine,
vine, vine, calcã totul în picioare !”

Mai înainte, la capitolul 6, am  citit  împreunã cu Isus
despre o altã  stratagemã imaginatã de Dumnezeul lui
Iezechiel  pentru a aduce la credinþã acest neam de
rãzvrãtiþi: era vorba de utilizarea corpului profetului sãu
ca semn teatral manipulat de Dumnezeu prin  amãnunþite
indicaþii de regie. Am  urmãrit deja  scena cu  proorocirea
împotriva pãdurii din Negheb.  Vom mai zãbovi lângã
aceastã invenþie  memorabilã, care  l-a impresionat ºi pe
Isus într-atât încât o va utiliza în  conceperea ºi punerea
în aplicare a  Proiectului Asaltul cerului.

 Iatã  scenariul  pribegiei prezentat actorului-profet de
scenaristul, regizorul ºi producãtorul din cer: „12,3. Tu însã,
fiul omului, fã-þi toate cele de trebuinþã pentru pribegie ºi
pleacã ziua, sub ochii lor, ºi pribegeºte  sub ochii lor din
loc în loc, poate vor înþelege cã sunt un neam de rãzvrãtiþi.

4. Lucrurile tale sã le scoþi cum se scot lucrurile la vreme
de pribegie, ziua, în ochii lor,  iar tu pleacã seara în ochii
lor, cum se pleacã la surghiun. 5. În ochii lor fã-þi spãrturã
în zid pe unde vei ieºi. 6. Puneþi lucrurile pe umãr în ochii
lor ºi ieºi pe întuneric, ºi faþa sã þi-o acoperi, ca sã nu
vezi pãmântul, cãci te-am pus semn casei lui Israel.”  Fãrã
sã vreau, gândul mã poartã  la Epopeea lui Ghilgameº
unde, sfãtuit de zeul înþelepciunii, strãmoºul lui Noe induce
în eroare „cetatea, norodul ºi bãtrânii” care nu vor trebui
sã ºtie  cã el  pleacã din sat  pentru a se pregãti  de
sosirea potopului.

Mai este de observat cum  spaþiul existenþei comunitare
devine scena unui spectacol teatral sui generis iar
locuitorii, având permanent „în ochii lor” profetul-actor cu
toate miºcãrile ºi recuzita lor, s-au transformat, fãrã sã
ºtie, în spectatori. Iezechiel  þine sã ne asigurã, dealtfel :
„7. ªi am fãcut cum mi se poruncise...” – deci a pus în
scenã fiecare secvenþã în parte aºa cum i le-a dictat
Domnul. Iar dimineaþa urmãtoare – dupã seara ºi noaptea
în care a jucat finalul  atât de dramatic, cu ieºirea prin
spãrtura zidului -,  Dumnezeu îl întreabã: „9. Fiul omului,
casa lui Israel, nu te-a întrebat ce faci ? Cu alte cuvinte:
cei care te-au avut sub privirile lor de dis-de-dimineaþa
pânã  în miez de noapte, nu s-au întrebat   de rostul a
ceea ce vedeau ? Cã ar avea legãturã cu viaþa lor ?

Pãi, i-ar fi putut rãspunde obosit Iezechiel, nici n-a avut
când. Poate astãzi...

Aºa e, îi dã Domnul dreptate, ºi atunci „10. Spune-le:
Aºa grãieºte Domnul Dumnezeu: Aceasta-i o prevestire
pentru cârmuitorul Ierusalimului ºi pentru toatã casa lui
Israel care se aflã acolo.”  Altfel spus: dacã nu îmi veþi
asculta poruncile,  aºa cum actorul-profetul meu a ieºit
prin zid,  aºa veþi fugi ºi  voi din calea duºmanilor trimiºi
de mânia mea. „11. ªi sã le mai spui: Eu sunt un semn
pentru  voi; ceea ce fac eu, aceea li se va face ºi lor: în
pribegie ºi în robie vor merge.” Ceea ce s-a ºi întâmplat
în  586 î.Hr.

Dumnezeul lui Iezechiel apeleazã deseori la aceste
adevãrate jocuri teatrale.  Modalitatea aceasta de
transmitere cât mai sugestivã a mesajului divin nu era
nouã, însã Iezechiel surprinde pe orice cititor, deci a fãcut-
o ºi în cazul lui Isus, prin ambalajul încântãtor, cu aromã
de comunicare bunic-nepot, în care  ni le livreazã.  În
„Isaia”, capitolul 20, am citit împreunã cu Isus despre
cum proorocul, ascultându-l pe Dumnezeu, „2. ...mergea
gol ºi desculþ. 3. ªi a zis Domnul: Precum a umblat robul
meu Isaia gol ºi desculþ vreme de trei ani, ca semn ºi
prevestire pentru Egipt ºi pentru Etiopia, 4. Astfel va aduce
regele Asiriei robi din Egipt ºi surghiuniþi din Etiopia, tineri
ºi bãtrâni, goi ºi desculþi ºi cu spatele descoperit, spre
ruºinea Egiptului.”

ªi în profeþiile lui Ieremia  am întâlnit, în cel puþin trei
cazuri, utilizarea jocului cu semne teatrale fãcute de profet
pe scenariul ºi în  regia lui Dumnezeu. Ele sunt, dupã
titlul capitolelor unde se aflã: 13. Prevestirea Evreilor
închipuitã prin brâul de in ºi foalele sparte,  18. Vasul
olarului ºi neascultarea poporului, 24. Cele douã coºuri
de smochine ºi soarta viitoare a poporului. Descrise
numai, ele par niºte povestiri cu tâlc, dar aºa s-ar pierde
originalitatea lor excepþionalã. Iatã scena cu brâul,  al
cãrei scenariu  începe astfel:„13,1. Aºa mi-a grãit Domnul:
Mergi ºi-þi cumpãrã un brâu de in ºi-l încinge peste mijlocul
tãu, dar în apã sã nu-l vâri !”  Ieremia executã întocmai.

Cu un astfel de regizor nu este de joacã !
 Dumnezeu continuã: „4. Ia brâul, pe care l-ai cumpãrat,

ºi care este peste coapsele tale, ºi, sculându-te, du-te la
Eufrat ºi-l ascunde acolo în crãpãtura unei stânci !” Profetul
s-a deplasat la locul cu pricina ºi a fãcut cum i s-a zis din
înalt. „6. Iar dupã ce au trecut mai multe zile, mi-a zis
Domnul: Scoalã, du-te la Eufrat ºi ia de acolo brâul, pe
care þi-am poruncit sã-l ascunzi acolo !”

 Grea misie mai este ºi aceasta de profet-jucãtor de
teatru ! O clipã nu poþi sã stai locului, cã iar te trimite
cine ºtie unde !

ªi s-a dus bietul Ieremia,  cale-ntoarsã, ce era sã facã:
„7. ªi m-am dus la Eufrat, am sãpat ºi am luat brâul din
locul unde-l ascunsesem dar iatã brâul se stricase  ºi nu
mai era bun de nimic.”

 Îngropat  mai aproape, în malul Iordanului, la fel s-ar fi
întâmplat !

Dar nu ar fi avut aceeaºi semnificaþie.
Care ?
 „8. Atunci a fost cuvântul Domnului cãtre mine: 9. Iatã

ce zice Domnul: Aºa voi sfãrâma mândria lui Iuda ºi trufia
cea mare a Ierusalimului. 10. Acest popor rãu, care nu
vrea sã asculte cuvintele mele, ci trãieºte dupã
îndãrãtnicia inimii lui, merge pe urmele altor dumnezei ºi
se închinã ºi slujeºte lor, va fi ca brâul acesta care nu-i
bun de nimic.” Deci Eufratul stã pentru idoli – dumnezeii
strãini mesopotamieni.

(urmare în numãrul viitor)
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Aurel ANGHEL

LUPTA
BERBECILOR

Vedeam în copilãrie figuri de animale pe cer în zilele
când se adunau norii ºi porneau în cãlãtoria lor misterioasã.
Urmau zile în ºir ploi  ”cu gãleata”, uneori aceste ploi mã
prindeau la bunicii mei din partea tatãlui, Ghiþã ºi Biþa.
Mã primeau cu drag la ei, îmi dãdeau de mâncare, mã
alintau cu duioºie, dar aveau un obicei, acela de a se
culca prea devreme, „odatã cu gãinile”. Cum se întuneca
afarã, erau deja în pat. Nu fãceau ca bunica mea din partea
mamei, Leanca, ea mã lua aproape, mã þinea lânga ea,
mã scãrpina în cap ºi-mi spunea de fiecare datã câte o
poveste pânã ce adormeam. „Fata babei ºi fata moºului”
am auzit-o de sute de ori ºi, doar aºa, ca prin vis îmi
amintesc cum se termina. Adormeam când fata moºului
curãþea pãrul cu pere zemoase, ori când repara cuptorul
pentru plãcinte, ori când dãdea de mâncare fiarelor
sãlbatice din curtea Sf. Vineri. La bunica Leanca nu mai
aveam când sã vãd „cai verzi pe pereþi”, cum numea ea
„Vedeniile” despre care-I povesteam cã le vãd la mamaia
cealaltã. Biþa nu mi-a spus niciodatã poveºti. Sunt ºi bunici
care nu ºtiu, sau nu vor sã spunã nepoþilor poveºti, ºi eu
nu eram supãrat pe ei. Ce vedeam eu când auzeam cum
fiecare cãdea în somnul cel mai dulce îmi era de ajuns.
Aº putea sã scriu o carte întreagã despre asta. Destul cã
se fãcea un întuneric negru ca smoala, ºi odatã se lumina
tavanul, care era din scânduri de un gri aproape negru, ºi

pe el începea spectacolul îngrozitor al imaginaþiei mele
de copil neastâmpãrat ºi cam fricos. De obicei totul
începea cu apariþia celor doi berbeci pe care îi vedeam
cum se formeazã din umflarea norilor ºi apoi coarnele lor
enorme se rãsuceau, aºa cum se rãsuceºte pãrul pe
drot… se rãsuceau ºi iar se rãsuceau pânã ocupau tot
tavanul, urma batãlia cruntã dintre cei doi berbeci, unul al
nostru ºi altul al bunicului. Al nostru era de culoare albã,
al bunicilor de culoare neagrã. Berbecul nostru era mai
mic ºi de aceea þineam cu el. Era ºi normal. ªi eu eram
mic. Dar þineam cu el pentru cã nu se umfla aºa de tare,
alerga mai iute, ºi înainte de a porni la luptã se proptea cu
putere pe picioarele din spate, prindea o vitezã, aproape
nu-l mai vedeam. Berbecul bunicului, cel negru, era el mai
mare dar, cum auzeam adesea, „era mare ºi prost”. El o
lua la fugã fãrã sã se gândeascã ce are de fãcut, fugea
aºa „în dorul lelii”, lupta ca soldatul fãrã puºcã. Pe la mijlocul
tavanului, se întâlneau ºi se dãdeau cap în cap. Berbecul
meu îl lovea aºa de tare cã îl punea pe al bunicilor în fund,
se auzea un buf groaznic. Mã ºi trezeam þipând:

- Au, l-a omorât!
- Biþo, vezi cã baiatul iar a visat ceva rãu. ªi bunica mã

scutura uºor ca sã îndepãrteze visul urât de la mine. Eu
mã prefãceam cã dorm, mã întindeam, gemeam ca ºi
când m-aº fi trezit o clipã ºi eliberam niºte sforãieli uºurele
ºi fluierate, un fel de piu, piu, ca sã creadã bunicii cã am
adormit din nou. Urmau sforãiturile lor. Bunicul sforãia
adânc din tot plãmânul iar bunica avea un sforãit ca ºi
când ar fi chemat puii de curcã la mãlai cu urzici tocate:

- Piuupiuuuuuuu, pauzã, Piupiupiuuuuu, iar pauzã ºi,
cam dupã zece sforãieli ºtiam sigur cã iar au adormit
profund. Dãdeam din nou frâu liber luptei berbecilor. Înfuriat
de lovitura primitã, berbecul cel negru o porni iar de nebun

spre mijlocul tavanului, fãrã sã-ºi dea vânt, sã se
concentreze, ºi fãrã sã dea cel mai mic semn cã se luptã
ºi cu creierii, nu numai cu capul ºi cu coarnele. Deja
începeam sã-i þin ºi lui parte. Ce fãcea berbecul meu era
de speriat.

Se proptea ca un adevãrat luptãtor, se încorda din tot
corpul ºi aproape cã nu l-am mai vãzut. Am auzit iar un
cumplit „trosc” înfundat, cum ar pica o bilã mare din cer
ºi berbecul negru fu ridicat un metru de la pãmânt, se roti
în aer cam douã tumbe întregi ºi cãzu cu picioarele în
sus. Am crezut cã a murit dar de unde, se rãsuci, gemu,
ori el ori bunicul, asta nu mai þin minte ºi fãrã sã mai
treacã pe la locul luptei alergã spre berbecul nostru. Mã
gândeam cã o sã-l loveascã din lateral ºi o sã-i rupã
coastele cum vãzusem de atâtea ori berbecii luptându-
se în realitate. Dar ce sã vezi, berbecul alb se dãdu iute
la o parte, fãcu o eschivã ºi cel negru nimeri cu coarnele
în peretele pe care bunicul þinea un tablou cu fruntaºii
liberali, sub o candelã. Apoi cãzu, fãcu un zgomot enorm,
iar eu, de fricã, am strigat din rãsputeri:

- A cãzut berbecul, a spart tabloul! De data asta nu mai era
glumã, bunicul se trezi aprinse lumina ºi se uitã spre tablou.

- Biþo, ia scoalã-te, ce s-o fi întâmplat, uite, a cãzut
tabloul. Da bine cã nu s-a spart…

Bunica s-a sculat, a luat tabloul ºi l-a pus la loc:
- Copilul asta s-a culcat asearã neînchinat ºi de-aia tot

viseazã urât.
A doua zi de dimineaþa eram în curte lângã mieii pe

care îi duceam la pãscut în marginea satului, când un
vecin, Nicu lu’ Breazu, trecu ºi-l întrebã:

- Nea Ghiþã, ºtii cã azi noapte a fost cutremur?
Bunicul îºi potrivi glasul ºi spuse:
- Da, mã! ºtiu, cã ne-a cãzut tabloul de pe perete…

Vasile PANÃ

NICHITA STÃNESCU
31.03.1933  -  13.12.1983

Panteonul nostru e risipit pe întreg pãmântul românesc.
De la Putna la Cozia ºi de la Ruginoasa la Tismana. Între
ele, altele,  la Dragomirna, la Hurezu, la Iaºi, la Curtea de
Argeº! N-avem vocaþia necropolelor fastuoase, prea puþini
ne dorm sub lespezi cioplite, ne place þãrâna.  ªi totuºi,
cãutãm osemintele lui Bãlcescu risipite într-un þintirim
palermitan, ni-i revendicãm pe Brâncuºi, pe Enescu, pe
Titulescu. Cultul morþilor nu ne lipseºte,  deoarece în
sufletele noastre sãlãºluieºte un ancestral cult, simþind
prin sânge de unde am venit, încotro ne ducem ºi ce
vrem pe acest pãmânt. (V.P.)

SECVENÞIAL BIOGRAFIC
Autoportret

“Prietenii mei mi-au cerut sã-mi fac un autoportret în
câteva cuvinte. Mi-am pus la mânã ceasul de auzit ºi la
ochi ochelarii de micºorat timpul ºi mi-am zis cã o
frumoasã caracterizare a persoanei mele ar putea fi chiar
dedicaþia pe care o pun pe fruntea cãrþilor mele. Dacã nu
este mulþumitor acest autoportret atunci aº mai adãuga
faptul cã a te naºte este o sugrumare iar a muri, un strigãt.
Faptul de a te fi nãscut este atât de uimitor, de mirabil
încât este mai degrabã asemuitor întâmplãrii decât legii
iar legile nasc întâmplãri. Întâmplarea nemaipomenitã de
a fi, atât cât poate fi asemuitã cu nemaipomenita
întâmplare de a fi arbore.

Pe om îl ispãºeºte de individualism cuvântul, care este
un organ colectiv al umanitãþii, dacã nu cumva singura ei
fiinþã fragmentatã în nesfârºite substantive ºi verbe rostite
de pieritorii globului pãmântesc.

Dacã din punct de vedere sociologic omul este
dezastruos, psihologic este explozibil ca dinamita, din
punct de vedere al poeziei din om, omul ne apare de nejefuit.

Averea cea mai sigurã ºi cea mai importantã pe care o
are umanitatea este poezia fiecãrui om în parte – ºi în
acest sens înþelegem estetica ca pe expresia cea mai
fiinþând a eticii.

Poetul este aidoma unei moaºe de þarã care ajutã femeia
pe câmp sã nascã. Dar moaºa cu miracolul naºterii ar fi
un cântec al surzilor. Un poet este cu atât mai mãreþ cu
cât cei care-l citesc nu pe el îl descoperã ci pe ei înºiºi”

Al vostru, Nichita

VORBEªTE MAMA
POETULUI

Motto:
- Ãsta  merge acum?

- Casetofonul? Nu mamã.
- Bine cã nu merge!

… Doamna Zaharia Stancu a venit la mine când a
fost înmormântarea. Eu n-am ºtiut cine este ea.  L-am
sãrutat pe Nini ºi ea mi-a zis sã fiu tare cã ºi ea ºi-a
pierdut copilul acum doi ani ºi mai înainte ºi-a pierdut
soþul…

… ªi când ne-am întâlnit din nou, Doamna Stancu
mi-a spus cã, totuºi, sunt o mamã fericitã fiindcã Nini
s-a prãpãdit fãrã sã ºtie cã moare, pe când bãiatul ei
s-a chinuit mai mult de doi ani. Cu puþin timp înainte sã
moarã Nini, a fost o piesã de-a lui Horia Stancu la radio.
Foarte drãguþã piesã, am zis…

… S-a nãscut cu noroc în cãrþi. Dacã pot numi noroc.
Nini avea cinci ani  când o persoanã mi-a spus cã o sã-
i facã un horoscop, numai sã-i dau data naºterii ºi sã-i
vadã liniile palmelor. Mi-a adus acasã patru foi scrise ºi
mi-a explicat cã o sã ajungã cineva, chiar dacã va fi
cam bolnãvicios. Era mititel atunci.  ªi mai scria cã o sã
cãlãtoreascã peste mãri ºi þãri, n-o sã aibã noroc de
bani ºi cãsãtorii pe care o sã le facã ºi desfacã.

… Nu prea am luat în serios primele lui poezii. Prima
oarã când mi-a citit o poezie, micuþã, mestecam într-
un cazan cu bulion sub nucul din grãdinã. Aveam nultã
treabã ºi i-am zis: ia mai lasã-mã în pace cu prostiile
tale. Nu þin minte despre ce poezie era vorba, cred cã
s-a pierdut.” ( “Album memorial editat de Viaþa
Româneascã, 1984)

  N.R.Din fericire, poezia existã, autorul ei a publicat-
o când avea 48 de ani ºi o reproducem la rându-ne,
alãturat.

“Într-o zi cam pe la prânz,
Gheorghiþã mergea cu-n mânz.
Cum mergea cu mânzu-agale,
Îi ieºi un hoþ în cale.
Hoþul fiind bandit din fire,
Îi luã mânzul cu grãbire.
Gheorghiþã rãmase cu buza umflatã,
Cã n-a avut o bâtã latã,
Pe bandit sã-l batã.

NINI NICHITA HRISTEA

    pentru starea civilã

Epilog - dedicaþie
     “Acum, când am izvutit sã dau ocol cu pãmântul

rostogolitor de cinzeci de ani soarelui cãzãtor spre
constelaþia lirei, dedic aniversarea vieþii mele aniversãrii
poemului Luceafãrul, ce a rãsãrit acum o sutã de ani de
rostogoliri ale pãmântului în jurul soarelui ºi, fix, ne
lumineazã încã!”

31 martie 1983

Nichita Stãnescu

Marius STAN

Despre
Mamã

Toate mamele se numesc la fel
în toate limbile, pentru toþi copiii din lume
Mângâierea lor e la fel de vindecãtoare
în þãrile rele cât ºi în þãrile bune

Toate mamele zâmbesc la fel de cald ºi de blând
în familiile sãrace ºi în cele bogate
ªi suferã la fel când îºi vãd copiii bolnavi
în aºternuturi murdare sau aºternuturi curate

Ele danseazã la fel, fericite sau triste
în haine de nuntã mai vechi sau mai noi
ªi îºi ºterg la fel cu dosul palmei lacrimile
pentru cei învinºi sau învingãtori în rãzboi

Nu existã de fapt decât o singurã Mamã
pe care o rugãm sã ne ierte când facem prostii
ªi care gãseºte în inima Ei uriaºã puterea
sã iubeascã miliarde de taþi ºi copii

Sã ne rugãm aºadar împreunã
lui Dumnezeu sau unei stele cãzãtoare
ca Mama noastrã sã trãiascã veºnic
atotºtiutoare ºi atotiertãtoare
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lost
ce pot sã vã spun

este cã nu-mi amintesc sã fi bãtut la vreo uºã

de fapt el m-a strigat îmi ºtie ºi numele s-a lãudat cu

cele mai limpezi cuvinte

în care, recunosc,la început îmi plãcea sã mã oglindesc

apoi m-am învârtit în jurul lor(pe undeva trebuie sã fie

o crãpãturã)

aºa am strãbãtut pogoane de versuri ºi nici urmã de

iniþialã pe care sã mã caþãr

de ciudã adunam pietre ºi toate punctele de pe i

le aruncam în limpezimea lor(mãcar sã le tulbur)

o vreme am jucat ºotron pe câteva puncte de suspensie

ce sã vã mai spun

din disperare unde gãseam un O încercam sã mã strecor

prin el

spre searã am intrat într-o metaforã

mi-am zdrelit genunchii în diacritice(numai sã fur o mânã

de cireºe)

vã rog sã mã credeþi de când mã învârt pe aici mi s-a

fãcut foame!

acum din neputinþã ºi plictisealã privesc îngerii cum

strâng curcubeul

uite o posibilitate sã-mi construiesc.....

adun litere: a, r, p dar nu mai gãsesc niciun i

i-am decapitat mai devreme pe toþi într-un acces de

furie

asta înseamnã cã nici mãcar o lumânare nu mi-a rãmas

sã pot cãuta un nume

ºi nu mai râdeþi!

mai bine spuneþi-mi doamne iartã-mã

cum sã ies din acest poem!

poezia mea
(necititã, neapreciatã, nepublicatã)

între singurãtate ºi exuberanþã

între certitudini ºi iluzii

penduleazã atât de vie poezia mea

ca un abur se întinde printre lucrurile înconjurãtoare

aºezate în aºa fel încât sã pot vedea prin carnea lor

razele rectilinii

ale semnificaþiilor

aºa cum bate lumina(altfel decât vedeþi voi)

prind cheag dislocãrile materiei

fluxurile ei pulseazã întruna

în mine

între timp ºi contratimp

între viaþã ºi moarte

încheagã descumpãnirile conice ale cuvintelor

în care de-atâtea ori s-a scufundat înþelesul

poezia mea este refugiul ecoului

oricum mi-ar fi trebuit mult mai multã imaginaþie

pânã sinele s-ar fi umplut de fiinþã

ºi nu-mi e ruºine cã rãmâne

ºtanþa care îmi identificã viaþa.

pãdurea din
suflet
(1)

noaptea avertizeazã orice tãcere

ce-ºi descântã cu sãlbãticie umbletul scapã constelaþiile

din mânã

lumina lor prinde coajã deasupra apelor-devine oglindã:

uite întâmplãrile!

rãmân fãrã conºtiinþã ºi-mi nãucesc zilele-

iubirea este altceva

sper sã-mi surâdã norocul(printre genele timpului)

 merg mai departe ºi mai departe dupã sunetul vorbelor

jupuite

ºi dacã þipetele?

(gata sã restabileascã echilibrul)

se cuibãresc de partea cealaltã a întrebãrilor

unde sunt lacãte cu urechile îndesate de rãspunsuri

ºi numai cine le cunoaºte culoarea ºtie cã singurãtatea

a început sã-mi duºmãneascã tinereþea

(ºi bea pe ascuns cu moartea la masã)

de când viaþa a rãmas o infirmitate a veºniciei

acum stârneºte doar zgomot în sufletul lumii

nu mã tem de oglindã -

mentholul cuvintelor spulberã haosul

ºi aºterne luminã la picioarele înþelegerii.

pãdurea din
suflet
(2)

pe urmã

la ce bun sã mai vorbesc

despre momentele la care am sperat

(s-au cheltuit atât de ieftin!)

acum pieptãn pletele toamnei

ºi culeg ipostazele cele mai coapte:

mustul melancoliei îmi umple

ochii destinului cu deznãdejde

ºi fãrã sã se rãstoarne

peste micile mele bucurii

lumina trece cu aripi lungi

cochetând cu toate durerile

din când în când

rãtãcesc prin mine:

(nu mã gãsesc mereu acasã)

atât de multe vise julite

atât de multe mi-au îmbãtrânit aºteptãrile

ºi nu pot înþelege de la un timp setea de viaþã

de ce nu vrea sã îmi mai þinã de urât.

Carmen Tãnase

Artileristul
Paºi pe inimã

defilând cadenþat un-doi un-doi

precum regimentul de vânãtori de munte

sau nu mai bine de artilerie

se mai aude strigãtul mut ascuns pe dupã cuvinte

pe dupã note

do-re-mi-fa-sol-la

la-sol-fa-mi-re-do

tonul la cântec

nãtânga asta de inimã ºi-a pierdut cheia sol

dã-o-n bãlãrii

(pe cheie nu pe inimã)

Artileristul carã o raniþã-n spate

ce duci acolo

n-ai ºi vreo inimã rãtãcitã

printre cartuºe grenade ºi alte chestii bubuitoare

n-am zice

la ce-þi trebuie

un-doi un-doi îºi reia cadenþa

tic-tac tic-tac îi bate ceasul la mânã

tic-tac ºi nãtânga de inimã

cã doar ce altceva ºtie sã facã

Artileristul trece cu tunul prin inimã

nu trage mã zãpãcitule

îºi poartã rãzboiul lui cãlare pe tanc

i s-a-nþepenit o ºenilã în ventriculul stâng

în rest toate bune

numai de n-ar bubui chestia aia

lasã inima zãpãcitule

nu mai încerca sã-i tragi cuiul

cã nu-i grenadã

mãi bezmeticule cãlare pe tanc

sau pe tun sau pe vreo iluzie rãtãcitã

ce-ai cãutat în inima-aceasta fãrã instrucþiuni de folosire

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 10/ 11 martie 2014
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