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Hristos a înviat!  Hristos a înviat!  Hristos a înviat!

Scrisoare copiilor noºtri
Am trecut de cincizeci de ani ºi sunt fericit. Viaþa e ca

o funcþie sinus; mai exact, o parabolã plus o funcþie sinus.
În timpul acestei prea singure vieþi m-am cãsãtorit ºi v-
am fãcut pe voi. V-am fãcut frumoºi ºi deºtepþi, cã atât
ne-am priceput. Uneori mama voastrã lãcrimeazã de
fericire iar eu mã învârtesc prin camerã ºi þopãi de bucurie.
Evident, niciunul dintre voi nu are nevoie de sfaturi dar o
sã vi le dau oricum:

- Nu îþi alege o profesie; alege-þi un vis ºi împlineºte-l.
Apoi altul ºi altul.

- E important sã pierzi din când în când pentru a câºtiga
mai bine.

- Curaj! Niciun zid nu se miºcã dacã nu îl împingi.
- Fã gesturi frumoase la întâmplare. Alteori zi NU fãrã

sã dai explicaþii. Exerseazã asta.
- Toþi oamenii au drepturi egale dar nu toþi au drepturi

egale asupra ta. Iubeºte câþiva ºi lasã pe câþiva sã te
iubeascã.

- Respirã adânc înaintea deciziilor importante, în special
dacã pot da sau lua o viaþã.

- Alege o daltã ºi fã un semn în lume. Alege ceva dificil,
imposibil dacã se poate. Bineînþeles cã e greu, asta e
frumuseþea.

Marius StanDan ELIAS

Lunea ºi joia!
Din punctul meu de vedere, ceea ce se petrece acum

cu echipa naþionalã de gimnasticã este modelul perfect
al României post decembriste; adicã al alegerilor noastre
conºtiente privind valorile. Ne-am iluzionat cã sistemul
uman de valori va fi repus în drepturile fireºti ºi cã vom
scãpa de acea grilã obtuzã ce privea la om, prin raportarea
lui la importanþa socialã a .. muncii! Am crezut, este drept
cã pentru puþin timp, cã nepotismul de tip socialist se va
duce pe apa sâmbetei, ºi el a înflorit de o mie de ori,
considerându-l astãzi firesc pânã ºi pentru amante sau
cumnaþii amantelor. Despre tradiþii, despre prietenie ºi
toleranþã, despre voluntarismul social sau altruism nici
nu mai poate fi vorba!

Avem numai douã statui de zei, îmbrãþiºaþi pe un singur
soclu; banul ºi egoismul. Soclul despre care aminteam
este din ce în ce mai solid, creºte pe zi ce trece, fiind
construit din propria noastrã ignoranþã. Da! Trãim mai bine,
dacã asta înseamnã sã mâncãm, sã bem, sã ne plimbãm
ºi sã ne pupãm. Dar nu suntem mai fericiþi, mãcar ºi pentru

simplul fapt cã nu mai ºtim sã fim fericiþi.
Echipa noastrã de gimnasticã femininã era o parte din

acea stare de bine la care ajungeam fãrã bani, fãrã pile ºi
fãrã corupþie. Era a noastrã; numai a noastrã. Numai cã
ea nu se comparã cu fotbalul, cu sãlile rurale de sport
sau cu schiul. Ea nu aduce voturi, nu are nici mãcar o
galerie de o sutã de oameni dispusã sã iasã în stradã ºi
sã dea jos guverne sau sã punã preºedinþi. Este, dupã
cum puteþi constata, o frumoasã inutilitate. Din acest motiv
bravii noºtri ignoranþi ºefi nu au gãsit necesar sã le
construiascã nici mãcar o salã pentru ele ºi pentru ea,
adicã pentru fetele noastre ºi echipa lor.  

ªi sã vã mai spun ceva, sigur cã particular ºi de neluat în
seamã: era singurul loc în care îi „bãteam mãr” pe americani
ºi pe ruºi ºi astfel suportam cu fruntea sus celelalte umilinþe.
În urmã cu douãzeci de ani am fost la Havana. Þin sã vã
spun cã marþea ºi vinerea simþeam pe stradã bucuria din
ochii oamenilor ºi nu ºtiam de ce ºi ce aveau special acele
zile. Apoi am aflat: în fiecare luni ºi joi seara se retransmitea
finala campionatului mondial de baseball din anii 60, în care
echipa Cubei a învins America! În fiecare luni ºi joi! Nici nu
bãnuiþi cât de mici sunt acele lucruri care ne þin în viaþã!

Din Fondul documentar al Bibliotecii Municipale
„Constantin Þoiu”

Dumitru M. Ranetescu

OAMENI CARE NU
MAI SUNT...

Introducere
Arãtam în „Cuvânt lãmuritor” din numãrul trecut al

revistei „Helis” cã Dumitru M. Ranetescu  a stat puþin  la
Urziceni,  cam ºase ani, ºi mai tot timpul  nedumerit:
cum de  a ajuns sã vieþuiascã în acest târg ?

Rãspunsul îl gãsim  în partea din manuscris pe care
am intitulat-o „Viaþa mea la Urziceni, 1906-1911", un
adevãrat bildungsroman avãndu-l  ca erou pe tânãrul
avocat din Bucureºti care trãieºte, în târgul  pe care nu l-
a simpatizat niciodatã, experienþele iniþiatice ale
profesiunii, traiului în  comunitate  ºi diriguirii ei ca primar,
pânã  la  cele  ale   prieteniei,  iubirii,  cãsãtoriei ºi
paternitãþii.

 Pentru a-l face mai accesibil ºi atractiv pentru cititorul
de azi, am înlocuit fragmentarea originalã a textului,
fãcutã  prin câte una  sau trei steluþe, cu titluri acordate
fiecãrui nucleu de povestire a unui fapt de viaþã  sau  de
portretizare a  unui personaj, de cele mai multe ori alese
dintre formele de expresie  utilizate de autor.

Nãscut la Bucureºti, autorul ºi-a petrecut copilãria ºi
vacanþele la Armãºeºti, locul strãbunilor sãi, iar mirajul
împãmântenirii lui în acest spaþiu al  Câmpiei Bãrãganului
îl regãsim în  partea a doua a acestei cãrþi - „Cãlãtorie în
lumea aducerilor aminte” -  ºi în  secþiunea a patra, micã
dar infinitã în zarea poematicã a  Bãrãganului.

 A doua  perioadã importantã din viaþa lui Dumitru M.
Ranetescu, de peste 20 de ani, o reprezintã  aceea trãitã
la Cãlãraºi. „Contimporanii...” este titlul pe care l-am dat
celei de-a treia  secþiuni a cãrþii, urmându-l pe cel al rubricii
permanente pe care a þinut-o în ziarul „Pãmântul”  - Organ
pentru apãrarea intereselor ialomiþene.  În  portretele  pe
care le face colegilor din baroul de avocaþi ºi celor din
conducerea Ligii Culturale  gãsim reflectate sufletul ºi
spiritul  unui om delicat ºi intransigent,  trãind în lumina
purã a  valorilor celor mai înalte ale umanitãþii.

Cele mai multe articole – 10 din 12 - au fost  xeroxate
la Biblioteca Academiei Române ºi transmise online  prin
osârdia  pãrintelui  Adrian  Lucian Scãrlãtescu de la

Catedrala „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”,  autor de
monografii  ºi neobosit cercetãtor al istoriei  lãcaºurilor
de cult ortodoxe  ºi  comunitãþilor  ialomiþene.

Pentru Biblioteca Municipalã „Constantin Þoiu”
reprezintã  un  privilegiu editarea  articolelor  reprezentative
ºi a  unei pãrþi  importante din opera postumã a unui
autor pânã acum necunoscut noilor generaþii de cititori.

Fiul natural ºi spiritual  al comunitãþilor din Armãºeºti,
Urziceni ºi Cãlãraºi, ultimele douã oraºe  fiind  fostele
capitale ale Ialomiþei istorice,  Dumitru M. Ranetescu se
ridicã, iatã,  dupã  134 de ani de la naºtere,  în  litera
dãinuitoare a cãrþii ºi în panteonul  personalitãþilor  culturale
ale Bãrãganului adorat.

Profesor  Alexandru Buleandrã,
Director Biblioteca Municipalã „Constantin Þoiu”

Urziceni – Ialomiþa

I. Viaþa mea la  Urziceni,
1906 – 1911

Destinul m-a atras spre  acest orãºel
 Orãºelul Urziceni este o aºezare foarte veche în partea

de Nord a judeþului Ialomiþa. În hrisoavele vechi se
vorbeºte de el prin secolul
al 16-lea, dar poate cã e
ºi mai vechi întru cât e
situat în calea care leagã
Bucureºtiul cu Moldova,
cu cetatea Brãilei precum
ºi în calea care leagã
regiunile muntoase ale
Prahovei ºi Buzãului cu
cele dela Dunãre ºi cu
cetatea Silistrei.

Pânã la 1832 Urzicenii
au fost capitala judeþului
Ialomiþa dar generalul
Kisselef a mutat capitala
la Cãlãraºi, orãºelul
rãmînînd capitala plãºii
Cîmpului.

Fiind numai la 5
kilometri depãrtare de
Armãºeºti, în familia
tatãlui meu a existat o
strînsã legãturã între

Armãºeºti ºi Urziceni. Aci a locuit nenea Nae, fratele
tatãlui meu, aici s-a mãritat sora lui bunicu-meu Anica ºi
a locuit toatã viaþa, iar bunicul meu Stanciu, ca proprietar
de moºie ºi primar, a avut legãturi cu subprefectura ºi cu
judecãtoria Urziceni.

Eu l-am cunoscut din mica copilãrie, cînd ne duceau
pãrinþii la nenea Nae ºi cînd treceam prin Urziceni în
drumul nostru de la Bucureºti la Armãºeºti.  Mãrturisesc
cã oraºul nu mi-a fost niciodatã simpatic – nu ºtiu de ce
– dar se vede cã destinul m-a atras spre el, cu tot
resentimentul meu.

În vara anului 1906 rãmãsesem singur în Bucureºti.
Pãrinþii veniserã la moºioara Cotorca, ºi ºedeau la început
în satul Ciocîrlia la niºte þãrani, dar mai în urmã s-au
mutat la Urziceni în niºte case vechi.  (...)

Marinicã Ionescu
Eram neînsurat ºi simþeam ºi eu nevoie de distracþii.

Citeam foarte mult ºi cãutam divertismentul muzical ca
pe o necesitate mare sufleteascã. N-aveam aici pianul,
prietenul meu bun, cãci numai vioara nu-mi era de ajuns.
De aceea m-am gândit sã cumpãr un pian ºi mi-am luat
unul de la magazinul Mischonzniky din Bucureºti, cu15250
de lei, plãtibil în rate, pian franþuzesc, „Gaveau” (azi e la
Nani). Mi-era absolut necesar pianul ºi îmi treceam orele

(continuare în pag. 10)
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Dan  Elias, p. 1 - Cabotinismul de toate nuanþele a fost
ºi va exista în viaþa publicã româneascã, dar cetãþeanul
îl percepe mai  acut datoritã mass-media. Asta dacã
educaþia cetãþeanului respectiv îi va permite sã discearnã
când ºi cine declanºeazã mecanismul ºi sã-l sancþioneze.
De aceea politicienii au promovat (ºi o fac încã) principiul
„canci” educaþie, motivând cã nefericirea este direct
proporþionalã cu gradul de culturalizare a individului.

Costel Bunoaica, p. 1 - O respiraþie nouã în acest
poem, un ritm care prin muzicalitate îl face sã ajungã
direct la inima cititorului.

Adrian  Bucurescu, p. 3 - Sublime, la modul zgubilitic.
M-au distrat copios.

Aureliu Goci, p. 4 - Poezia domnului Vãduva o cunosc
doar din paginile revistei HELIS, suficient sã-mi fac o
pãrere, bunã, desigur. Argumentul indubitabil despre
valoarea ei  este cã domnul Goci  scrie despre ea.

Gheorghe Postelnicu, p. 4 - Energia creatoare a
domnului Damian este demnã de admirat, dar ºi simþul
sãu valorizator poate fi un exemplu pentru tânãra
generaþie, greu de egalat.

P. I. Creþu, p. 5 – Un poet remarcabil, în versurile cãruia
realitatea se reflectã printr-o imensã oglindã suprarealistã.

Vasile Andru, p. 6 - Ca întotdeauna, domnul Andru ne
oferã un adevãrat festin literar.

Gheorghe Dobre, p. 7 - Am citit cartea ºi vã dau
dreptate. Omenirea s-a dezvoltat ciclic, dar din secolul
21 va fi altfel, nu cã vrem noi, ci obligaþi de realitãþile
sociale, politice ºi economice inedite. În primul rând nu
va mai fi lumea celor bogaþi excesiv, iar dacã o eventualã
catastrofã nu o sã schimbe destinul oamenilor ca specie,
vom asista la o riguroasã, uniformã ºi judicioasã gestionare
a planetei. Tranziþia aceasta va debuta, deja o face, cu
mari convulsii, dar în final destinele omenirii se vor hotãrî
la nivel global. FRAGMENTE – Chiar vãd o viitoare carte
neagrã, micã ºi delicioasã, unde afirmaþi idei generale,
deschizînd totodatã în conºtiinþa lectorului un mare semn
de întrebare.

Margareta, p. 7 - Frumos.
ªtefan Neagu, p. 8 - Epic, cu o amprentã liricã

inconfundabilã.
Ion Roºioru, p. 8 - Caracteristica esenþialã a poeziei

de mare forþã este irepetabilitatea, asemeni valurilor care
seamãnã unele cu altele, dar nu sunt niciodatã aceleaºi.

F. L. Dalian, p. 9 – Ca ºi în prozã, versuri le
dumneavoastrã spun o poveste, una generalã, din care
poþi învãþa, dacã eºti destul de inteligent sã îi descifrezi
tâlcul.

ªerban Codrin, p. 10 - Nu cunosc opera scriitoarei.
F. M. Ciocea, p. 10 - Cel mai liric dintre helisiºti, F. M.

Ciocea îºi transmite mesajele atât de simplu încât
percepþia lor este directã, o boare sublimã excitând profund
sinapsele.

Dan Elias, p. 11 - Poet, eseist, domnul Elias trebuia sã
producã cândva ºi o prozã mai amplã. O face acum, cu
rigoarea eseistului ºi sensibilitatea poetului distilând
esenþa divinã a metaforelor.

Loredana Stan, p. 12 - Pentru autor, cel mai greu lucru
este sã-ºi înþeleagã personajele. Nu o poþi face dacã nu
ai trãit, mãcar parþial, dramele cotidiene.

F. L. Dalian,  p. 12 – Felicitãri!
Victor Nicolae, p. 13 - Ce se va întâmpla când accesul

cibernetic va fi posibil neural, iar individul o sã navigheze
debusolat printr-un univers cu patru dimensiuni?

Marian ªtefan, p. 15; Al. Bulandra, p. 16 -  Ce frumoase
sunt poveºtile, mai ales dacã timpul a aºternut peste ele
pulberea aceea misterioasã de colb.

Liliana Mariana Popescu,p. 14; ªtefan Grigorescu,
p. 17; Gr. Spermezan, p. 18 – Învãþãm prin culturã,
învãþãm condesând memoria faptelor noastre.

g. alex, p. 17 - Modelele pozitive nu intrigã ºi nu sunt
vandabile în mass-media, iar conflictele dintre generaþii
sunt motorul dezvoltãrii civilizaþiei umane.

F. L. Dalian, p. 19 - Aceste întâlniri picante vã fac demni
de invidiat. Câþi scriitori din lumea asta se pot lãuda cã
ºi-au murdãrit bocancii de bãlegar sau au mângâiat botul
catifelat al unui mãgar?

Carmen Tãnase; Victoria Milescu, p. 20 - Douã poete
de facturi diferite, care vorbesc diferit despre aceleaºi
lucruri: iubire, deprimare, neîmplinire sau bucurie.

Ion Cioran, p. 10 – Pe când un debut în volum?
29.03.2016

Vatican
Dan  Simionescu

Titi Damian

SENS GIRATORIU
Pamfletele domnului Damian sunt un exerciþiu de

inteligenþã, ironie muºcãtoare ºi magie a verbului, atunci
când priveºte societatea, actorii politici ºi economici de
la distanþã. Când se implicã emoþional într-o singurã parte
a baricadei procedeazã ca un membru de partid devotat,
muºcând doar dosul opoziþiei. Rolul pamfletului este sã-
i loveascã pe toþi, fãrã discriminare, atunci când derapeazã
din rolul lor firesc, altfel devine un simplu text
propagandistic.

02.04.2016
Florenþa

Dan   Simionescu

Ion  Tiþa - Cãlin

ÞARA ÎN CARE NU MAI E NIMIC
DE FURAT

Citind aceastã carte am descoperit cu  surprizã fratele
geamãn literar al domnului F.M. Ciocea.

Acelaºi umor spumos, dus uneori pânã la absurd, un
absurd constructiv, prezent tot mai mult în operele unor
mari scriitori contemporani.

Textul, inteligent construit, îl prinde pe cititor într-un
univers ireal, care pare aºa, cu toate cã fiecare dintre noi
îl traverseazã fãrã sã observe nimic deosebit. Parcurgi
povestirile domnului Tiþa Cãlin ºi realizezi cã ºtiai foarte
bine aspectele relevate, dar nu intuisei acea interpretare.
Umorul ºi ironia marca Tiþa–Cãlin vindecã, este o terapie
pe care vã sfãtuiesc sã o încercaþi, fiindcã nu mulþi autori
români reuºesc sã le punã astfel în valoare.

O3.04.2016
Paris

Dan  Simionescu

PREZENTARE DE CARTE
George STOIAN – Slobozia cailor frumoºi, Edit. Star

Tipp, Slobozia, 2015, 107 pagini, 136 fotografii
documentare, 5 scheme.

De curând a vãzut lumina tiparului o lucrare cu un subiect
inedit ºi sugestiv intitulatã “Slobozia cailor frumoºi”!  În
fapt, între coperþile volumului, este evidenþiatã activitatea
în domeniul creºterii cabalinelor a unitãþii care a funcþionat
la Slobozia timp de 75 de ani, între 1893 ºi 1968.

A fost o unitate care a purtat mai multe denumiri de-a
lungul timpului: “Depozit de creºtere a cailor de rasã”,
“Depozit de armãsari”, “Staþiune de cercetãri zootehnice”,
“Staþiune experimentalã zootehnicã”. Mult timp, localnicii

au numit-o “ICZ” prescurtare rezultatã din apartenenþa ei
la Institutul de Cercetãri Zootehnice (ICZ) din Bucureºti.

Evolutiv, de la primii 15 cai aduºi în anul 1893 de la
Herghelia Cislãu (jud. Buzãu), efectivul acestora a sporit,
ajungând la 320 în 1943. În 1959 erau 178 cai, iar în
toamna anului 1968 ultimele 70 de exemplare de cabaline
au fost transferate la Herghelia Jegãlia (jud. Cãlãraºi).

Unitatea de la Slobozia era importantã nu doar prin
mãrimea efectivului de cai, dar ºi prin rasele valoroase –
Pur sânge englez ori arab, Ghidran, Trãpaº. Aceasta
dispunea de numeroase grajduri, manej, hipodrom,
magazii, silozuri, terenuri agricole. Calul semigreu a
constituit o preocupare a specialiºtilor în anii ‘50, când,
prin încruciºãri succesive, s-a ajuns la obþinerea calului
semigreu numit “Ciocârlan” ce cântãrea peste 500 kg, putând
tracta douã remorci de tractor încãrcate cu oameni!

Pentru toatã perioada de la sfârºitul secolului al XIX-
lea ºi prima jumãtate a secolului trecut, unitatea de
creºtere ºi ameliorare a cabalinelor a constituit una din
emblemele oraºului. Aici lucrau numeroºi muncitori ºi
specialiºti – circa 60 în anul 1940 ºi peste 100 în ultimii
ani de funcþionare (în 1967 doar numãrul de cãlãreþi-
îngrijitori era de 37).

Calitãþile a numeroase exemplare obþinute la Slobozia,
au fost rãsplãtite cu medalii de aur, argint ºi bronz în
cadrul diferitelor concursuri. Unii cai “au jucat” ºi în filme,
regizorul Sergiu Nicolaescu cunoscându-i dupã nume.
Domnul G. Stoian nu uitã sã evidenþieze ºi câþiva dintre
specialiºtii de prestigiu ai unitãþii, între care se detaºa
figura ardeleanului Iuliu Maior, medic veterinar director,
care “se bucura de o consideraþie nelimitatã ºi de un imens
respect din partea tuturor”. În treacãt fie spus, locuinþa
lui I. Maior a devenit apoi sediul Muzeului Judeþean.

Un timp, staþiunea a cãpãtat caracter zootehnic
complex. Terenurile acesteia erau extinse pe mai multe
sute de hectare. Desemnându-se în 1968 ca nouã
reºedinþã de judeþ, Slobozia ºi-a extins o parte a
intravilanului pe terenurile fostei “ICZ”.

Autorul a depus un efort major pentru documentare,
apelând nu doar la puþinele surse arhivistice pãstrate,
dar ºi la memoria oralã a multor localnici. L-a identificat
chiar pe cel care a dus la Jegãlia ultimii cai ai staþiunii din
Slobozia.

Lucrarea este nu doar bine scrisã, dar ºi frumos ºi bogat
ilustratã. Felicitãm pe autor pentru abordarea acestui
subiect interesant.

Remarcãm, în încheiere, cã volumul elaborat de domnul
George Stoian este unul din foarte puþinele consacrate
prezentãrii trecutului creºterii cailor de rasã din România.

Sorin GEACU

Doctor în Biologie

Dan Elias

În timp ce…
(Inspirat de cuvintele unei îngerese, spuse cãtre

mine, probabil în vis: „Când vrei sã mã mai atingi,
deºirã o ploaie de varã pe care nimeni nu mai vrea sã
o poarte, ºi croºeteazã-i o hainã, ceva..”)

În timp ce dintr-o lânã de ierburi, croºetezi
ciorapii-n care pomii picioarele-ºi îndeasã,
din amintirea iernii, doar umbrã sub zãpezi,
îi spun ºi eu de frigu-mi; frumoasã-aurãreasã!

În timp ce pui croºeta pe razele de lunã,
ºtiind cum forme tremur ca foºnetul, gândeºti
ce hainã vorbitoare doar într-un loc m-adunã
ºi-n care stofã caldã o gurã sã-mi croieºti.

În timp ce firul curge prin mâna ta, izvorul
îi pare-a fi în plopii cu braþe prea subþiri
sperând ca orizontul sã nu le ducã dorul;
dar chiar de nu te doare, nu simþi cum te deºiri?
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Ion VÃDUVA

Titi Damian

Tablouri în oglinda
sufletului

sau
ispita spovedaniei

O carte despre drumuri ºi popasuri, impresii de cãlãtorie
prin locuri arhicunoscute, întâlniri cu ceva cunoscut ºi
necunoscut, aparent nou ºi totuºi atât de mult fixat în
memorie, este noua apariþie a scriitorului Titi Damian,
Tablouri în oglinda sufletului, la editura Editgraph, 2015,
Buzãu. Cele 261 de pagini jurnalistice, dupã cum
avertizeazã autorul, debuteazã cu o Notã a autorului,
urmatã de eseul Nobleþea limbii române, identificabilã
cu un modest omagiu adus mamei sale “de pe buzele
cãreia am citit ºi mi-au susurat în auz primele cuvinte,
mamã ºi tatã. ªi mi-a mai spus, continuã autorul, cã nu
voiam sã adorm în ruptul capului, pânã nu-mi cânta,
legãnându-mi copaia cu piciorul ºi torcând, un cântec drag
mie, neapãrat cu vorbe.”

Aluzie care-l anunþã pe viitorul scriitor, legãnat de
cântecul limbii române, în care descoperim oameni “care
mi-au înnobilat fiinþa cu frumuseþea lor moralã”, în care
s-au înveºnicit locuri precum Muscelu-Cãrãmãneºti, Colþi,
Bozioru, Munteni-Buzãu, Jilavele, Urziceni, cu faptele unor
oameni minunaþi.

Aflãm dintr-o mãrturisire cã “eu scriu pentru cititori, nu
pentru critici”, o modalitate-program de a scrie – “pentru
mine, o noapte dormitã este o noapte pierdutã”. Autorul
cãrþii penduleazã între credinþã ºi tãgadã, adicã între a
fi ºi a nu fi. Împrumutã cãrþii din versul blagian “veºnicia
s-a nãscut la sat” propria simþire înrãdãcinatã în cadrul
natural, istoria satului, credinþã manifestatã prin biserici,
care au înfruntat vitregia vremurilor, într-un cuvânt “spaþiu
geografic mirific.”

Paginile de faþã, furiºate din cãlãtorii, la date diferite,
despre drumurile strãbãtute, ori câte-un popas mai
îndelungat sau mai scurt, cum ar fi evocarea Învãþãtorului
din Trestioara sau Un nume sinonim cu generozitatea,
precum ºi evocarea zilei de 7 noiembrie 2012, în centrul
comunei Munteni-Buzãu, cu prilejul aniversãrii a 130 de
ani de la întemeierea localitãþii. Autorul cãlãtoreºte prin
locurile copilãriei ºi adolescenþei, îºi reaminteºte anii de
ºcoalã, colegii de la ªcoala Pedagogicã din Buzãu,
observã cu atenþie, înregistreazã ºi povesteºte cu emoþia
rememorãrii, a revederii ºi a noutãþii. Unele dintre ele
fuseserã explorate mai demult ºi pãstrate cu un soi de
afecþiune, prin valoarea lor, întipãrite în suflet: “Satul
Muscelu-Cãrãmãneºti, acum împuþinat de locuitorii sãi
prin vitregia vremurilor, se veºniceºte printr-un spaþiu
geografic mirific. Acolo se ajunge greu. Urcând. Dinspre
rãsãrit, de la Bozioru, drumul coteºte spre apus cu urcãri
sprintene spre Fâºici, apoi spre Vãvãlugi, taie iute Scãienii,
ocolind pe la jumãtate Dealulul Tocitorilor ºi Vârful Hoþilor,
apoi, oprindu-se prin pasul Budui, poposeºte obosit în
centrul Muscelului, odihnindu-se într-un loc mai larg pe care
localnicii îl numesc, de când se ºtiu Drumul ãl Mare.” (
Biserica uitatã ) Descrierea, realizatã aproape pe
nerãsuflate, ne aminteºte de Geo Bogza în Cartea Oltului.

Nicio imagine nu seamãnã cu cealaltã, fiecare pãstreazã
secretul observaþiei ºi însemnãrilor. De aceea, acestea
nu sunt ghid, în sine, sau jurnal, nu reprezintã niºte
episoade cronologice, ci, mai degrabã, sunt o suitã
întâmplãtoare, de la satul natal, localitãþile unde autorul
a învãþat, iar mai apoi pe unde paºii profesiei l-au purtat,
unde a cunoscut oameni, obiceiuri, pãstrând, în aceste
pagini, sinceritatea inspiratã de mãrturisirea realitãþii
percepute. De unde, formula de a emite judecãþi definitive
asupra oamenilor sau a celor vãzute, ca în Un nume
sinonim cu generozitatea ori Demnitate în suferinþã,
despre începutul apostolatului în Bãrãgan, localitatea
Jilavele, prilej de evocare a profesorului Mircea Dumitriu,
devenit inspector. Reþinem, în evocãri, fie derularea

secvenþelor unui film, fie viziunea de a cunoaºte oameni,
care necesitã studii îndelungate. Aflãm ºi umbrele
întunecate care au coborât în viaþa autorului, prezentate
cu încrâncenare sau vehemenþã, fie un soi de apostoli
care i-au întins o mânã când a avut nevoie de sprijin, din
partea unor foºti colegi de la ªcoala Pedagogicã, precum
Lazãr Vlãsceanu sau Paul Dobrescu.

Valoarea timpului s-a identificat la autorul Titi Damian cu
dorinþa de a pãtrunde lucrurile în adâncul lor ºi cu spiritul
de observaþie. Viaþa l-a purtat cu putere de reînnoire, trecând
peste aproximaþiile ºi rãutãþile unor oameni. Cu nãduf,
noteazã scriitorul în episodul care i-a adus transferul de la
Jilavele la Urziceni: “fãrã aceastã bucurie nu aº fi fost
astãzi scriitor, ci doar un vajnic profesor la ªcoala Generalã
Jilavele, cocoþat de umilinþele ºefului, care vedea în mine
un permanent candidat la funcþia lui.”

Locuri, întâmplãri cu valoare de istorie, ca în Chemarea
clopotelor, pe care o poartã în suflet, inaugurarea “unui
monument în Muscelu-Cãrãmãneºti, în memoria
muscelenilor, mãþãranilor ºi camborenilor cãzuþi în al Doilea
Rãzboi Mondial”.

Autorul a povestit cele vãzute, cele auzite sau trãite
cu prilejul drumurilor ºi popasurilor, împletite cu amintiri
care au purtat în ele puterea de reînnoire, invitând-l pe
cititor sã-ºi împrospãteze propriile împresii, fie din
cãlãtorie, fie din lectura cãrþilor scriitorului Titi Damian.
Îndemânarea în povestire l-a ajutat sã aleagã detaliile în
observarea trecutului ºi prezentului, astfel încât cãlãtoria
se petrece în aceastã dispoziþie sufleteascã a autorului.
Emoþiile bat nãvalnic la poarta inimii, iar gândurile la poarta
minþii: “Adolescent fiind, coboram iarna, noaptea,
împreunã cu tata, mai mult bâjbâind, cu geamantanul greu,
de scândurã, în spate, grãbiþi sã ajungem la garã, dupã
vacanþa de iarnã. E necaz mare! N-avem pe unde trece.
Puntea a luat-o apa, pietre nu sunt, gheaþa e prea
subþire. Înapoi nu ne mai putem întoarce. Sã ocolim,
nu putem, pe unde am lua-o, tot trebuie sã trecem
prin vad, mai încolo e prãpastie. Ce facem? Întreba
mai mult pentru el, cãci între timp gãsise ºi soluþia. Fãrã
alte vorbe, se aºezã pe geamantan ºi începu sã-ºi descalþe
bocancii ºi ciorapii de lânã, îi legã dupã umãr cu ºireturile,
apoi, cu geamantanul într-o mânã, îmi porunci scurt: Suie-
te în cârca mea ºi þine-te cu mâinile dupã gâtul meu.
Când ajungem dincolo, mã ºterg repede, apoi mãrim
pasul sã se încãlzeascã picioarele. N-avem timp, scãpãm
trenul. Mai avem 10 km pânã la garã. Fiorul picioarelor
goale ale tatãlui trecând cu mine în spate, noteazã autorul,
prin apa cu sloiuri mã îngheaþã ºi acum.”( Floare de Colþi )

În prezentarea unor localitãþi ori în evocarea unor
personalitãþi, precum domnul profesor Mihai Pavunev ( Sã
laºi în urmã oameni ) sau domnul profesor Anatol Pavlovschi
( Mãºtile timpului ), foºtii colegi de cancelarie de la Liceul
Teoretic Urziceni, autorul ºtie sã aleagã cele mai potrivite
detalii care pãstreazã neºtirbitã realitatea refãcutã.

Ca cititor, poþi descoperi în aceste Tablouri ideea cã
viaþa poartã în ea puterea de reînnoire, cã de fiecare datã
poþi fi pãrtaº impresionat celor relatate, care pãstreazã
în ele sinceritatea autorului, dar ºi un soi de drame create
de întâmplãri, dar mai ales de oameni. Astfel, cartea se
poate citi asemeni unui roman în care numele sunt reale
ºi care stã sub semnul prieteniei, un fel de postulat:
“Prietenia, noteazã scriitorul, este calitatea supremã pe
care o apreciez la semeni.”

Cafeaua divinã
În þara catârilor, spun cronicile, mãgarii erau

parlamentari.
Într-o dimineaþã înmiresmatã ºi caldã, Dumnezeu

ºi Sfântu Petru îºi sorbeau cafeluþa pe una din
multele terase ale raiului. ªi fiindcã  dimineþile astea
minunate îl fac pe Domnul foarte curios, privea cu
deosebitã mândrie lucrarea sa de jos, adicã
pãmântul, care de milenii oferea privirii divine
aceeaºi perspectivã. În dimineaþa asta superbã ºi
perspectiva trebuia sã fie automat superbã, doar
cã, undeva, într-un colþ, ochiul atoatevãzãtor
surprinse ceva agitaþie.

- Sfinte, nu-i aceea þara catârilor? întrebã Domnul.
- Ea este, Doamne.
- ªi de ce forfotesc aºa?
- Au iluzia cã îºi aleg parlamentarii.
- Cum iluzia?
- Pãi de zeci de ani mãgarii le vârã sub nas listele

electorale, în care se gãsesc mereu ºi mereu
aceiaºi indivizi ºi vor fi pânã la moarte, împreunã
cu neamurile ºi amantele lor.

Domnul îºi activã vederea telescopicã ºi auzul
patent S.R.I.  pentru a fi în miezul evenimentelor,
dar nu reuºi decât sã accentueze detaliile agitaþiei.

- Este în zadar, Doamne, în perioada asta toþi
vorbesc ºi nimeni nu ascultã.

- Ce îmi mai poþi spune despre ei?
- Fiindcã D.U.M (Direcþia de urechiat mãgarii) a

început sã lungeascã urechile multor parlamentari
care-ºi vârâserã botul adânc în ovãzul public,
plenurile reunite au votat o lege prin care mãgarii
seniori pot beneficia la pensie de o cotã substanþialã
de grãunþe.

- Catârii n-au reacþionat?
- Ei doar valideazã listele electorale ºi bat niþel din

copite când le ajunge cuþitul la os, în rest se bazeazã
pe spiritul tãu justiþiar, Doamne.

Rãmas pe gânduri, Atotputernicul sorbi o gurã de
cafea, mai privi odatã compãtimitor þara catârilor ºi
spuse hotãrât:

- O sã le trimit mãgarilor, la doi ani  dupã ce ies la
pensie, un ordin de chemare jos, la Sarsailã.

- Va fi în zadar, Doamne. Cu mulþi ani în urmã
mãgarii au semnat un protocol cu Sarsailã pentru
ca în cazane sã gãseascã smoalã parfumatã ºi
cãlduþã, în care sã se bãlãceascã diavoliþe tinere,
apetisante.

-Adicã suntem neputincioºi?
-Nicidecum. Stã în puterea ta sã transformi smoala

în rahat fierbinte ºi aºa de puturos, cã pânã ºi tinerele
diavoliþe sã fugã în cel mai îndepãrtat ungher al
iadului.

26.02.2016
F.M. CIOCEA

Gheorghe DOBRE

FRAGMENTE
• Dacã observaþi, legile se dau în favoarea statului, nu

în beneficiul cetãþeanului. Asistãm la monstruoasa
deturnare a funcþiei naturale a statului de la a fi în slujba
cetãþeanului, la statul-stãpân ºi cetãþeanul, sluga lui.
Tendinþa e în întreaga lume. Doar cã noi, înainte de 89,
dar ºi dupã, am visat cai verzi pe pereþi. E greu sã te
descurci în jungla democraþiei când n-ai avut niciodatã
parte de ea. Nu poþi cere politicienilor tãi sã facã ce n-au
ºtiut niciodatã. Cu toate experimentele de pânã acum,
rezultatele pozitive tind cãtre zero, pentru cã nimeni nu
ºtie ce are de fãcut.

• Poate cã depopularea þãrii e fãcutã dupã un plan. Toate
merg prost cu bunã ºtiinþã, ca sã convingã pe mulþi (cei

deºtepþi ºi cei care nu fug de muncã) sã-ºi ia câmpii ºi
sã nu se mai uite în urmã. Se scapã de ei, pentru cã ei au
pãreri, au idei, au puterea sã facã lucruri bune, folositoare,
valoroase. Ei ar încurca dominaþia mediocrilor, ei sunt
periculoºi în cel mai înalt grad. Þara se goleºte de oamenii
care ar putea sã o ducã înainte. Rãmân prãdãtorii, pe
care nu-i mai încurcã nimeni ºi nimic. Pãmânt, resurse
naturale, industrii, pieþe, tot ce produce câºtig, rãmân la
cheremul lor. Ceilalþi rãmaºi n-au, de la naturã, posibilitatea
sã se opunã. Terenul e eliberat. ªi ce frumuseþe de teren
le-a picat în braþe!

• Principiul incertitudinii al lui Heisenberg. În spaþii foarte
mici ºi într-un timp foarte scurt poate apãrea materie din
vid, adicã din nimic. Poate cã ºi noi, viaþa în totalitate,
suntem energie materializatã din nimic. În care ne
întoarcem foarte repede, adicã într-un timp foarte scurt.
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Florin Costinescu sau caii

de la Slobozia
Rãsfoiam o broºurã ceva mai consistentã, o recuperare

jurnalisticã a unei realitãþi scufundate în deceniile din urmã,
pe când, spune textul „slobozenii au fost dintotdeauna
mari iubitori de cai”. ªtiam din auzite, însã prea puþine
informaþii îmi erau clare. ncercarea lui George Stoian
recâºtigã ºi pune în valoare, reciteºte ºi ordoneazã
documente foarte sugestive din arhivele Muzeului
Agriculturii-Slobozia; astfel sunt înviate vestigii ale unui
timp revolut, cu nuanþe nostalgice în felul lor, ceea ce m-
a condus cu totul în altã parte a labirintului.

La 16 mai 1938 în oraºul Slobozia s-a nãscut jurnalistul,
poetul Florin Costinescu. Mi-a fost dat sã-l întâlnesc de
puþine ori, dar se pare cã, prieten cu Mihail Negre, am
primit sugestia sã-l invit la Biblioteca judeþeanã prin anii
80 ai secolului trecut. Legat sufleteºte de oraºul natal,
acum, de câte ori îl întâlnesc printre poeþii Bucureºtiului
pe atât de discretul autor al „Secundei eterne”, mã întreabã
ce mai fac „frumoºii cai de Slobozia”, expresia îi aparþine,
de parcã nu ar ºti, însã este un prilej de a intra în vorbã.
„Ce sã facã, s-au dus în nelume, iar în locul adãposturilor
se adânceºte o groapã, unde va încãpea un grajd
sistematizat, pentru caii contemporani, cu volane ºi cutii
de vitezã.” Iatã versurile lui Florin Costinescu:

Cândva cãlcarãm pe polen,
o, mai trãia pe-atunci Verlaine
ºi-n jurul nostru cai spumaþi
miresmelor erau dedaþi,

ªi nechezau, lichizi, în frâu,
treceau prin aer ca prin râu,
cândva cãlcarãm prin polen,
o, mai trãia pe-atunci Verlaine...

ªi caii au zburat în cer
în depãrtatul emisfer,
ºi caii s-au întors prin ploi
ºi albul lor este noroi...

Cândva cãlcarãm prin polen,
o, mai trãia pe-atunci Verlaine.
(Cãlcând prin polen)
Nostalgica poezie, cu aluzii la marele poet al

simbolismului francez, atât de iubit de Bacovia, face parte
dintr-un extraordinar ciclu de balade, nu înþeleg de ce, iar
dacã aº înþelege ar trebui sã o încadrez epic între turnul
din Pisa, Calea Vãcãreºti a lui Isaac Peltz, oala de lut
captivã într-un muzeu, doamna din Parâng ºi o alta,
frumoasa doamnã Beatrice din Paris, sau tocilãria lui Ionel,
obiecte ºi spaþii magice, pe unde îºi plimbã Florin
Costinescu personajele, precum, altã datã, Miron Radu
Paraschivescu pe Ricã al sãu, fantele de Obor. Descopãr
în Florin mai mult decât un subtil baladier al Bucureºtiului,
fiu plin de vervã al MRP-ului, pe care probabil l-a cunoscut
îndeaproape. mi pare rãu cã din volumul cercetat lipsesc
„Copii în noul Babilon”, „Telefon pentru neant”, „Trãsurã
veche”, „Noul val”; iatã un poet prestigios, un liric de
luminoasã profunzime în „Finaluri de sonete”, creator
aproape neluat în seamã printre cei ridicaþi în slãvi de
minciuna criticii ºi istoriei noastre literare. Parcã mulþumit
de anonimatul sãu strãlucitor, Florin Costinescu îºi poartã
nobleþea printre poeme îndelung meºteºugite într-un atelier
de poezie viguroasã, plinã la sunet, precum un ecran mare
cât ruinele Bucureºtiului demolat fãrã discernãmânt.

Departe de a fi un menestrel numai din stirpea cu
blazoane a lui Radu Stanca ºi ªtefan Aug. Doinaº,
intelectuali ai baladei, Florin Costinescu este un slobozean
balcanic, târgoveþ cu amintirea cailor în sufletul sãu de
om blând, îngãduitor pânã peste limite, cu o ºapcã
devenitã aproape o legendã de nedespãrþit de figura
bonomã, îndãrãtul unor ochelari cu rame subþiri, discrete,
poet care îºi cere scuze cã a compus capodopere.

........................................................................................................................
Florin Costinescu, Secunda eternã: antologie, Florin

Costinescu, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureºti,
2008

George Stoian, Slobozia cailor frumoºi, un proiect al
Muzeului Agriculturii-Slobozia, de George Stoian, Editura
Startipp, Slobozia, 2015
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XX sau despre lucruri pe
care nu le înþeleg, în ce se
transformã copiii odatã cu

trecerea vremii.
Probabil existã oameni cu care nu este bine sã te

întâlneºti, sã dialoghezi, din contra, te fereºti din preajma

lor, te prefaci cã nu eºti tu acela ºi nu le respiri aerul. Am

aflat destule zvonuri despre un anume jurnalist, însã având

în vedere circumstanþele superficiale când am avut

neºansa sã îi stau în cale, mã felicit cã nu am fost

pedepsit de alte împrejurãri nenorocite sã ne încruciºãm

drumurile. Am fost martor, acum mulþi ani, la debutul sãu

într-un cenaclu al ziarului judeþean Tribuna Ialomiþei.

„Catindatul” la amãrâþii lauri de poet se dovedea cu

adevãrat teribil, degaja o energie aparte, ceva din lumina

misticã a „copiilor minune” devenit un adolescent: am spus

atunci, pentru mine cel puþin, cã un adevãrat cocoº cântã

din ou; nu era cântec, ci un oratoriu, ceva aproape mistic

rãsãrea deasupra capului sãu deloc rãsfãþat de viaþã. n

loc sã fie lãsat în preajma cãrþilor, de unde avea ce alege,

era alergat prin judeþ sã scrie inepþii pentru nu ºtiu ce

rubrici insalubre.

Dupã schimbãrile din decembrie 1989, a evadat din

Ialomiþa ºi s-a scufundat în judeþul natal, Cãlãraºi, unde,

cu pricepere, a inventat niºte ziare sub poalele partidului

parvenit la putere, a învãþat sã mintã, dupã ucenicia

comunistã, sã se îmburghezeascã, sã prindã cheag de

propietar imobiliar; prin preajma unei vile, pe ºoseaua

Drajna-Cãlãraºi, am trecut de câteva ori, pãrea pustie,

dar colegii de cãlãtorie mi-o lãudau cã aparþinea temutului

jurnalist, spuneau, campion în jocurile murdare, locale.

Murise poetul, înviase rãzbãtãtorul periculos,

manipulatorul cuvintelor tipãrite în ºapte peri, de care se

înfricoºau toþi vinovaþii ºi nevinovaþii, deci, pentru tãcere,

se cotiza în cutia milei.

La un moment dat, aveam sã aud cã îºi schimbase

cuibul dunãrean ºi zburase spre orizonturi marine, sã le

facã în ciudã pescãruºilor deasupra Constanþei, unde va

practica ceea ce ºtia, jurnalistica ºi relaþiile numai cu

puterea, pentru cã orice alte variante îi erau pierdante.

Prietenii îl bârfeau cã bãtea cu folos numai la uºi oculte,

apoi îl îmbrãþiºau ca pe un învingãtor de profesie. Dintr-o

întâmplare, cu toate cã îl ºtiam membru al Uniunii

Scriitorilor, fãrã sã am habar pentru ce merite, probabil

dintr-o confuzie cu alte uniuni, ale bucãtarilor, ale

sculptorilor cu furculiþa în sarmale, avea sã-mi cadã în

mânã o culegere de versuri a pierdutului poet printre relaþii

cu puternicii mzilei ºi dependinþe cu mãturi.

Nu-mi vine sã cred. Acest „Poemul dus în ispitã” este

pur ºi simplu un rod fastuos al fostului copil minune

metamorfozat la grãmadã în pasãre þipãtoare ºi obraznicã

pe tomberoane de gunoi municipal, indiferent dacã pe

malurile Dunãrii sau ale Mãrii Negre. Din autoprezentarea

pe copertã, aflu cã a tipãrit o mulþime de cãrþi de poezie,

a fost premiat de Filiala Dobrogea a USR, cât despre

aprecieri, curg în valuri, valuri eminesciene, însã sunt de

pe vremuri, semnate sau numai glãsuite de Nichita,

Sântimbreanu, Constanþa Buzea, Petre Stoica. Ceea ce

însãileazã Nicolae Rotund, Angela Marinescu, Ioan S.Pop

par vorbe de clacã, ciupite pe un ºerveþel la un ºpriþ, de

ce nu la o cafea în gura portului. Las la o parte cine ºtie

ce apreciere sincerã ori minciunile, cum le-au potrivit unii,

alþii, inclusiv beneficiarul, aºadar  sã înfigem hârleþul la

rãdãcina ciulinului de Cãlãraºi. Ce minune gãsim?

Ei bine, iatã-ne dinaintea unei fastuoase pãduri, ispravã

de poet uluitor de viu, sensibil pânã la maladie, cu o forþã

crâncenã de a converti gesturile banale în personaje de

dramã, totul îmbrãcat într-o cumplit de ardentã senzaþie

de viaþã împinsã pânã pe marginea prãpastiei. Trãieºte la

cote înalte cine scrie cu propria mânã, probabil stânga,

„Sã mã batã Dumnezeu dacã nu þi-aº sorbi cuvintele ca

pe un ceai fierbinte ( deºi n-am nici o nãdejde acum)”.

Totuºi copilul cântând cocoºeºte în ou pare cã nu s-a

maturizat, cu toate cã i s-a rãsturnat o viaþã peste

conºtiinþã, mai are de aºteptat. Rãmas infantil, are intuiþii;

nu existã poem, oricât ai teroriza sumarul, sã nu cuprindã

versuri de strãlucitoare forþã, semn al celor aleºi, dar ce

te faci cu omul dindãrãtul condeiului? Este un copil cu

mascã, sau, mi-e jenã într-un context, iatã, pozitiv, sã

recunosc, eufemistic, rãzbãtãtor fãrã scrupule? Probabil,

pânã la urmã pentru poet nu conteazã, inocent sau

bãtãuº, câtã vreme aici, pe loc, îmi vine sã transcriu poem

dupã poem, aproape fiecare încãrcat de candori ºi

cutremure. Dacã nu ºi-a irosit întregul talent în polemici

inutile, în pamflete nedrepte, în ºantaje la gura gangului,

poetul ar face mai bine sã se autoverifice, prin

autoantologare, apoi sã se lase citit de niºte minþi limpezi,

cu ochii curaþi, sã abandoneze laudele superficiale, pozele

de puºti rãsfãþat, de efemer jurnalist fãcând-o pe forþosul,

cãlare pe situaþie, pentru cã meritã un destin mai înalt.

Citiþi ca pe un singur poem întregul parcurs al cãrþii,

reluaþi de mai multe ori, vã rog, „Prieternia lor”, „Dealul cu

bujori”, „Caii”, „Marea în septembrie”, „Carnaval sãtesc”,

permiteþi-vã câteva momente de meditaþie ºi recitiþi o

carte scrisã cu talentul metamorfozat în durere, de un

fost copil ºi adolescent devenit aproape bãtrân, trecut

prin ispitele mizerabile ale vieþii ºi reþineþi: „Pe masã nici

mãcar nu este vin / sã credeþi cã sunt beat de bucurie.”

Vã mai rog sã observaþi, nu am pomenit numele poetului,

ca o exorcizare, din teamã, sã nu mã oblige vreodatã sã

cotizez la cutia milei: „Nu e zi de la Dumnezeu / sã nu privim

grãdina / unde se aºeazã tãcerea pe fiecare frunzã // sub o

luminã  / ce pare plãmãditã de ochii unei femei // pe la

amiazã privim / casele odihnindu-se ca niºte pãsãri / acum

aº putea scrie un poem / despre pãianjenul ameþit de

depãrtarea / dintre douã ferestre // aº putea scrie un poem

/ despre nopþile risipite pe mare / rãscolind aceeaºi tãcere”.

Fericit autorul dindãrãtul acestor versuri superbe ºi a

atâtor altele, o recunosc. Ba în orgoliul sãu fãrã limite,

poetul în cauzã o crede de mulþi ani ºi ani, de la debut,

însã nimeni nu a avut ºi încã nu are curajul sã-i confirme

ceva concret, atâta teamã inutilã ºi tupeu nemãsurat

revarsã în jurul sãu; dihor la vânãtoare, sã omoare cocoºul

din trecutele vremi ale candorii, poetul nostru nu se poate

mândri cã îºi devine propria victimã.

.....................................................................................................................
Iulian Talianu, Poemul dus în ispitã, Editura Dobrogea,

Constanþa, 2013

Viaþa nu încape în
formule

Guvernanþii nu reuºesc sã gãseascã soluþiile cele
mai potrivite pentru societate, fiindcã apeleazã la
persoane incompetente (nespecialiºti, amatori) ori la
experþii depãºiþi, care nu fac altceva decât sã înghesuie,
sã bage cu de-a sila o situaþie realã în formulele lor
învechite învãþate pe la diverse ºcoli, neluând în seamã
viaþa realã, care nu încape în formule, ci îºi cere
rezolvarea în funcþie de nevoile sociale apãrute la un
moment dat.

Numai când se va renunþa la aºa-zisa ºtiinþã, care
nu e decât teorie ºi se vor cãuta soluþii adevãrate pentru
ce ne cere viaþa de zi cu zi, atunci vom avea o
concordanþã între ce se face ºi ce ar trebui fãcut.

Viaþa realã ne surprinde pe toþi cu situaþi i
nemaiîntâlnite, chiar ºi pe experþii autentici, care sunt
ºi ei depãºiþi de multe ori.

Dovada cã sunt depãºiþi este cã n-au soluþii la situaþiile
cu care se confruntã.

Realitatea bate ºtiinþa. Viaþa e întotdeauna cu un pas
înaintea ºtiinþei, care este nevoitã sã se adapteze
continuu, altfel nu ne este de folos; nu este de ajuns
ca ºtiinþa sã explice post factum, ce ºi de ce s-a
întâmplat; ea trebuie sã dea ºi soluþii adecvate celor
întâmplate, dar sã ºi anticipeze producerea unor
fenomene ori evenimente.

Aºadar, formulele ºi ele trebuie actualizate, adaptate
pentru a ne fi de folos în confruntarea cu realitatea.

g.alex
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Adrian Bucurescu

          Vinerea Mare

Am cãutat palatul tãu, Românie,
ºi-am gãsit doar o ºubredã casã,
cu prispa nãpãditã de urzici
ºi cu ºindrila roasã.

În staul nu mai aveai nicio vitã,
pomii îþi erau de tot uscaþi,
în poiatã – doar câþiva fulgi,
iar stâlpii, fãrã poartã, aplecaþi.

Tu nu erai acasã, mamã,
te-oi fi schivnicit într-un munte
ori în vreo pãdure de aramã
spre care nu mai duce nicio punte.

Te-oi fi ascuns printre rãchitele Deltei
sau ai plecat pe mare cu corabia,
ori, plinã de dor fãrã nãdejde,
vei fi pribegind prin Basarabia.

Mai trãieºti sau m-ai lãsat orfan?
Unde te-ai dus, mãicuþa  mea?
Desigur, aº plânge ºi eu,
dacã lacrimi aº mai avea.

Te-oi fi dus, Românie, în cer
sã cerºeºti pentru noi îndurare,
ºi eu mã rog ºi mã-nchin pentru tine
ºi þi-am aprins o albã lumânare,

pe când eroii tãi duºi pe front
cu Sfântul Aer se învelesc
ºi, înconjurându-þi hotarele,
de Înviere se pregãtesc.

Tinereþe

Se duce tinereþea cãlare pe vânt,
toate iluziile le ia cu ea,
ºi vor creºte bãlãrii vânjoase
la poarta mea.

Ani în ºir am visat
la tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi viaþã fãrã de moarte.
Ce mai vrei de la mine, tristeþe?

Noapte. Între sat ºi cetate aleg
un palat de ceaþã.
Sã-i lumineze pe alþii Soarele
dis-de-dimineaþã!

N-a fost prea rãu pe pãmânt.
Mai departe ce-o sã se-ntâmple?
Ostenit privesc pe fereastrã,
melancolia-mi zvâcneºte în tâmple.

Stelele, hieroglife în floare
ºi Luna-mbroboditã în halou
înscriu peste lume un tâlc
mai zãvorât decât misterul unui ou.

Seceriº

Combina-secerãtoare
A tãiat o fatã mare.
     I-auzi tu, i-auzi tu, puºtoaico!

Plângeþi-o, mamã ºi tatã,
c-aveaþi ºi voi doar o fatã!
     I-auzi tu, i-auzi tu, puºtoaico!

Plângeþi voi, secerãtori,
Plângeþi fete ºi feciori!
     I-auzi tu, i-auzi tu, puºtoaico!

Lui Gheorghiþã, la oºtire,
Nimenea nu-i da de ºtire.

     I-auzi tu, i-auzi tu, puºtoaico!

Of, dar ºi când a aflat,
El în gardã s-a-mpuºcat.
     I-auzi tu, i-auzi tu, puºtoaico!

Cumpãna

Vine moartea ºi mã-ntreabã
dacã eu mai am vreo treabã
pe pãmânt sau, dimpotrivã,
mi-am strâns grâul de colivã.
-Un cãrbune ºi-un tãciune,
Du-te-n mã-ta, mortãciune!
Multe neamuri mi-ai mâncat
ºi nu te-ai mai sãturat.
Cu mãsele de olmaz,
mult eºti, moarte, cu necaz.
Peste toate relele
tu stingi chiar ºi stelele
ºi pe lumea asta mare
doar tu eºti nemuritoare.

Dac-aº fi bãiatul tãu,
mi-ai face, moarte, vreun rãu?

Dar decât sã-mi fii tu mama,
Mai degrabã îmi fac sama.

Târziu

Am rãtãcit toate cãrãrile.
Mã pierd în zariºtea ninsã.
Un câmp de luptã
de satul meu mã desparte
ºi o cruce nescrisã.

Cu moartea pe
moarte cãlcând

Te-am iubit ºi te-am urât, pe rând,
dar nepãsãtor n-am fost nicicând.
Þarã alandala, cuib de zeflemiºti,
deºi râzi adesea, tu ai ochii triºti.

Poate cã ai râsul de la daci,
dar de la o vreme taci ºi iar taci.
Nu prea îþi mai arde de glume
ºi stingherã te ascunzi de lume.

Ca o lupoaicã urechile îþi ciuleºti
ºi ochii încordându-i, în zare priveºti
ºi cazi pe gânduri, mamã, ºi îþi pare
c-auzi paºi cadenþaþi ºi maºini militare.

Nu ne mai plânge prea mult de milã,
nouã înºine de noi ne e silã.
Rugãmu-ne, Doamne, nu ne mai feri,
cãci, de nu vom învinge ºi vom pieri,

în braþele Tale, zâmbind vom sãri!

ªtefan NEAGU

Desene primejdioase

Desenam pãduri mici, butaforice
Cu pâlcuri akroamatice de peri
ªi paltini din vechea orânduialã -
Un fel de rapsodie mutã
Cu retorica ruginie a unor schelaje
Imitând bastioane dintr-un Paris liliputan,
În mâini doar cu lâncede acuarele.
De fiecare datã, mâniei îi puneam
Surdinã de crizantemã, ºi rândurile se-nºirau pe platouri
În buimãcealã;
Tristeþea vechilor poligoane de infanterie,
În pictograme, cu parapeþii maronii de stejar
Ajunºi mici ostreþe.
Jos în biuta ca o
Duioasã catacombã sãpatã-n câmpie,

Pifane umbre de iepuri argintii
ªi codobaturi ale neantului -
Simple linºaje ale timpului - scalpuri,
Reconsiderãri brutale, estetice
Refracþii, transferuri, reconversii-ignobile
Teleportãri în alte imperii…

De mult, jos în râpa cu soc ºi cucutã
Asvârlind teci seci de gloanþe aurii
Peste calde mogâldeþe erotice,
Fiu zãnatic al lui Eol
Amuºinãm, uguind toatã noaptea în apa parfumatã
A lui  Asopos.

Ca un fluture-ntr-un complot bestial
(Oricum, un fluture în crisalida lui Hermes sau a lui

Teseu.)
ªi apoi, fãrã milã, în plinã amiazã a verii,
Când cãzuse zãpada peste gropi ierboase,
Zeus sau Junona -
Nu se ºtie prea bine cine dictase
Pedepsele:
Un Sisyphos laureat-urcându-ºi cocoaºa
La infinit
Prin bãtrâne teatre extramundane.

(Nov. 2013)

Trenuri

Prea reci-brigande trenuri,
Prin ceruri ecosez,
Veneau pe cai ferate liminare-
ªerpi sinilii de molcova cremene.
 Venea vechiul tren ,,midnight special,,
Din estul pururi calamitat;
Vechiul tren de rãzboi, cu vechea
Manta-carapace
Peste mici spelunci motorizate.
Ca-ntr-un miraj, mã-mbarcam
Cu sufletul infirmier
Inspectând,
Doar la lumina lunii, hrube vag
Electrice, boxe slinoase
De clor sodomit,- ºi eram
Boare de eter ºi arcuº
În vântul fãrã frâu
Prin vagoane analoage-comunarde;
,,geamuri cârpite cu hârtie,,- nevãzute
Miresme din semafoare ºi cruci
Salutând impiegaþi anxioºi, ºi chipiuri,
Vomitive þignale, pe peroanele
,,Anei Karenina”, apoi,
Din zece în zece minute veneau
Invazii la discreþie-hoarde vorace
Din halte sãrace pâlpâind
Precum precambriene corturi boeme.
[talãngi din priveliºti cu veterinare
Oraþii-oameni ºi câini-
Oameni gri, ºi galbeni, ºi mauve,
Oacheºe zdrenþe din zãpezi submarine,
Eºarfe-mbâcsite, rochii lungi, desigur,
Doar þoale boeme;
Îmbrãþiºat labirint, bazar miriapod ºi luxurã
Vânzãtoare de energizante extramundane,
Simplicissim fior de stilete - vâltori de stilete
Rapide - neºtiute cãrnuri hãcuite
În cupeul vecin - rumori
Din tisteþea releelor amputate;
Miraculoasa tristeþe excomunicatã
Din rezervaþii de dropii zburate-n
Gorganele eterne din cer-rezervaþii
De furi în orchestre vrãºmaºe;
orfan cânt al nopþii în dezblãnite cazemate]
Picnic nãvalnic de tingiri ºi
Câini-bucãtari prin cazemate despresurate;
Lanternã secretã spre noi catastrofe
Agonicã-cheflie harmonicã-toatã
Aceastã menajerie forjatã
Trasã de-o locomotivã ,,napoleoniana”
Alerga sã se-arunce în mare…

…anarhice, savante, medievale,
Cu pegra noptatecã, rãzbãtãtoare
Prin pugatoriul necrozat -
Galeºe trenuri.

(Dec. 2013)
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Lili BALCAN

Momente din viaþa
oamenilor simpli de

provincie de ieri ºi de azi
(II)

Povestind cu domnul
Marinicã Androne

Inutil sã mai vi-l prezint pe domnul Marinicã
Androne, persoanã marcantã a urbei noastre, cel
care a condus, zeci de ani, contabilitatea ICSM-ului
cu multã pricepere ºi corectitudine. L-am întâlnit într-
o amiazã de varã plimbându-se pe strada principalã,
uºor adus de spate dar cu acelaºi zâmbet ºi vorbe
de duh la purtãtor dezvãluind acelaºi spirit tânãr.
De cum m-a zãrit, cu gesturi uºor feminine ºi-a
pocnit palmele râzând, zicându-mi:

- Dumnezeule, ce bine îmi pare cã vã vãd ! De
mult vreau sã vã zic trei întâmplãri nostime, douã
chiar cu rudele dumneavoastrã, pe care ar fii pãcat
sã nu le introduceþi în cartea pe care o scrieþi !

- Aoleu, chiar trei ! Nu am nici cu ce nota ! râsei la
rândul meu, prinzându-mã entuziastã în jocul acestei
întâlniri.

 - Nu-i nimic, cãci sunt foarte scurte.
Ne-am aºezat pe o bancã în parc ºi domnul

Androne îºi depãnã povestirile:

I. La inundaþie
 - Urgie mare a fost atunci, în ‘75, la inundaþie!...

Ani mulþi a tras ICSM-ul nostru de pagubele ce s-
au produs... dar printre altele nu uit ce mi-a povestit
tanti Lenuþa de la pâine ºi suna cam aºa: „-   Don‘ºef,
ce sã spun, pânã în ultimul moment, noi douã, adicã
eu ºi cu mama, am stat liniºtite, pe bazã cã la noi
nu a ajuns apa  niciodatã ºi apoi, îmi zicea mama,
„nici n‘are pe unde sã intre apa în casã, dragã, cã
doar am închis ºi uºile ºi geamurile !”  Mama,
croitoreasã, se iuþea sã termine o rochie de mireasã
iar eu, abia ieºitã din turã,  voiam sã mã odihnesc.
N-am apucat sã aþipesc nici cinci minute cã mã ºi
trezesc speriatã, în zgomote de trântituri, hârºiituri
ºi bubuituri. O întreb pe mama ce este  ºi ea, puþin
impacientatã, îmi zise cã sor‘mea, Petruþa, s-a
apucat sã urce lucrurile din casã în pod. Repeta
enervatã, plimbând mecanic mâna cu acul ºi aþa,
într-o miºcare tot mai alertã dorind sã termine cât
mai repede tivul rochiei de mireasã:

- E nebunã ! Zi-i Petruþa ºi taci ! Ce apã ?! N-a
ajuns niciodatã apa pânã aici !”

Timpul trecea ºi mama era din ce în ce  mai
nervoasã, ieºise afarã ºi vãzuse oameni îngroziþi
trecând dinspre Ialomiþa. De acum intra ºi ieºea
întruna, aruncase rochia de mireasã într-un colþ,
volãnaºe ºi danteluþe erau risipite peste tot iar ea,
frecându-ºi mâinile, încerca sã-mi inducã o altã
stare, aceea de prevedere:

- Lenuþo maicã, e belea, ãºtia de la Primãrie carã
întruna saci de nisip... zice cã a inundat  Sãrata toatã
lunca Bãrbuleºtiului... carã ºi lumea în curþi saci de
nisip... toþi catã sã-ºi ia mãsuri de apãrare !...

 - Lasã bre cã nu vine apa aici... nu ziseºi cã nu a
venit niciodatã ?

- Da maicã, da Petruþa a urcat în pod aproape
toate lucrurile ºi zice cã i-a zis Gigi cã de data asta
nu e de glumã, cã vine mare Sãrata ! Hai sã sãltãm
ºi noi mãcar covoarele astea...

- Auzi, i-am replicat þipând, mai dãuã naibi de apã,
sã intre, ce, m-au fãcut pe mine boarfele astea !...

- Fãi maicã, se tânguia biatã mama, mie mi-e fricã,
cã dacã or venii mari io nu ºtiu sã înot ºi mor
înecatã, vai de mine !...

- Lasã bre cã io ºtiu sã înot ºi te salvez eu! am

încurajat-o atunci, ca peste puin timp  sã uit tot.
În nici o jumãtate de orã ape învolburate

pãtruseserã  în casã, prinzîndu-ne pe
amândouã absolut nepregãtite, nedumerite ºi

grãbite dintr-o datã sã fixãm scara la pod, scarã pe
care ne înghesuiam, de acum, care sã urce prima...
în timp ce rochia de mireasã plutea pe apa ce se
înãlþa tot mai sus...”

 II. La mãcelãrie
 Nea Gigi mãcelaru, cum îi spuneam noi toþi tatãlui

dumneavoastrã, fiind un om masiv ºi tãcut, creea o
anume teamã în jurul sãu, în aºa fel cã nimeni nu
avea curajul sã-i zicã ceva…

Într-o zi, nemulþumit eu de indicele productivitãþii
de la mãcelãrie, pãrându-mi schema prea încãrcatã,
hotãrâi sã-i fac o vizitã de lucru, în ideea de a-l lãmuri
sã renunþe la unul sau doi angajaþi .

Am intrat sfios, luptându-mã cu teama mea
bolnãvicioasã pentru aceastã meserie, eu nefiind
în stare sã tai gâtul nici unui pui. Nea Gigi tocmai
tranºa o vacã primitã de la abator. Cu mânecile
suflecate pânã mai sus de coate, jumãtatea de vacã
pãrea nimic în braþele lui puternice! Doi bãietani abia
sãriþi de optsprezece ani alergau speriaþi în jurul lui
încercând sã fie cât mai prompþi la comenzile
primite, mai abitir ca-n armatã…

- ªterge-þi masa, luaþi coastele, pregãtiþi saramura,
hai, aþi terminat ? se auzea vocea lui ca un tunet...

Îl întrerupem din lucru, aºa cã mi-a rãspuns târziu
la salut, zbârlind, parcã, spre mine ºi mustaþa ºi
sprâncenele-i stufoase, de sub care mã sfredeleau
doi ochi deloc binevoitori. Mi-am luat inima în dinþi ºi
politicos am început discuþia:

 - Mãi, nea Gigi, nu te þin mult, vreau numai sã-þi
spun cã nu ies bine calculele cu productivitatea
muncii ºi ne-am gândit …

N-am apucat sã-mi termin ideea, cã-l vãd pe nea
Gigi luând douã cuþite mari, ce-mi pãreau cât douã
hangere turceºti ºi,  ascuþindu-le tãiºul unul de altul,
cu o vitezã ameþitoare, se întoarse spre mine lãsând
sã se vadã ºorþul de carmanger, plin de sânge,
întrebând  nedumerit :

 - Ce productivitate,  don‘ºef, cã eu aici tranºez
carne ?!

Speriat, am tãiat-o spre uºã, reuºind sã mai bâigui
 - Lãsaþi cã mai vorbim altã datã !

III. La nuntã
- Ce sã spun, eram ºi noi, eu cu prietenul Marin

Dumitrescu, printre invitaþii la nuntã, la fiica lui
Drãgoi, directorul ICSM-ului. Acolo, numai lume
bunã, se mânca cu mai multe feluri de tacâmuri, se
bea din mai multe feluri de pahare, peºtele se servea
cu un anumit soi de vin, friptura de pasãre cu alt soi
de vin, ºi tot aºa, iar de dansat  se dansa numai
vals ºi tango…

 Noi doi, ce sã spun, bãieþi de la þarã, de, obiºnuiþi
mai mult cu mâncarea la botul mânzului ºi bãutura
la cinzacã,  ne sufocam ºi transpiram în costumele
cu cravatã, de al cãrei nod trãgeam din ce în ce mai
cu nãduf. La un moment dat ne-am ridicat de pe
scaune ºi,  apropiindu-ne de orchestrã,  le-am cerut
sã o lase mai moale cu valsurile ºi sã cânte ceva ºi
pentru noi, oameni mai din popor cum s-ar zice.

 - Adicã, ce ?! se minunã ºeful lor.
- Adicã, sã vãd dacã o ºtiþi p‘aia cu :
Savetucã ieºi afarã
ª-a sã vezi ce scãrmãnealã !...
Dupã o pauzã, ºeful ridicã din umeri ºi,  scuturând

din cap,  ne asigurã cã n-o cunosc dar ne poate
servi cu un:

Bordeiaº, bordei, bordei, of, of...

...Domnul Androne îmi spusese toate cele trei
întâmplãri parcã dintr-o suflare, grãbit sã nu uite sau
sã-i scape ceva, iar eu, am încercat, la rândul meu,
sã le memorez la fel de bine. În niciun sfert de orã

reuºise sã deschidã o lume, o lume a amintirilor, în
care  eu mã simt cel mai bine. La final, pentru
echilibrarea situaþiei, i-am propus sã-mi asculte ºi
dânsul douã povestioare cel puþin la fel de nostime.

- Dar eu nu scriu ! s-a mirat, ridicându-ºi braþele
de parcã ar fi vrut sã se apere de ceva.

- Dar simþiþi ºi memoraþi,  deci se meritã sã
ascultaþi.

IV. Octogenarele
Amândouã cuscrele, aflate acum în pragul

senectuþii, cândva persoane cu funcþii importante
în târgul nostru, încercau cu greu sã se plimbe prin
grãdina casei, cãci cea scundã abia îºi mai îndoia
picioarele iar cealaltã, cândva mai înaltã, era  acum
puternic adusã de spate ºi nevãzãtoare. Ambele se
ajutau de câte un baston ºi încercau sã-ºi þinã
echilibrul sprijinindu-se una într-alta, nevoite, tatã, sã
se þinã de braþ. Apropierea aceasta fizicã dintre ele,
deºi nu ºi-o doreau, era impusã de situaþie, fiind
singura posibilitate de a se deplasa pe spaþii cât de
mici.

Între ele se înfiripase o discuþie:
- Eu i-am spus lui fii‘mea cã o sã ajungã ca

dumneata !...
- Adicã cum ?! se oþãrâ cea adusã de spate, parcã

înþepatã cu un ac.
- Adicã cocoºatã ca dumneata, rãspunse promt

ºi cinic cea mai scundã.
- Dar eu nu sunt cocoºatã, ridicã tonul cea adusã

de spate ºi nevãzãtoare.
- Dar cum eºti, dacã þi-a ajuns capul la genunchi

?! nu se lãsã mai prejos cea mai scundã.
- Eu sunt pa-ra-li-za-tã ! se auzi rãspunsul sacadat

ºi parcã semeþ al  celeilalte.
- Cum paralizatã, când mergi ºi vorbeºti ?! se auzii

riposta, lãsând sã se înþeleagã cã harþa este
aproape.

    În acest timp, la poartã se oprise ºi le privea o
femeie tânãrã care le solicitã un sprijin financiar
pentru o fundaþie de întrajutorare a copiilor... Ca sã
se facã auzitã, strigã peste gard, încercând sã le
acopere glasurile.

- Vã rog, nu vreþi sã acordaþi un sprijin financiar...
am toate actele... pentru un copil !...

- De ce þipi la mine! se încordã nevãzãtoarea,
ridicând ºi ea glasul

- Dar nu þip eu ! se apãrã cea de-a doua.
- Dar cine þipã atunci?
-  S-a oprit la poartã cineva ºi strigã sã-i dãm bani!
- Bani! Noi ! Doamne fereºte! Ce bani vrei, nu ne

vezi ?!... o apostrofarã amândouã.
Se iscã pe loc un fel de circ, cãci þipau toate pe

apucate...
- Dar ce este aici, Azil de Bãtrâni ?! mai întrebã

femeia, abandonând într-un târziu orice explicaie.
- Nu, dragã, este Azil de Nebuni ! Auzi tu, bani !

Nu, cã a înnebunit toatã lumea ! rãspunserã cele
douã, de astã datã la unison ºi fãrã gâlceavã.

V.  Poveste de dragoste
Într-o zi mi-am întrebat o veche amicã, pe madam

ªtefãnescu, care i-a fost povestea de dragoste când
l-a cunoscut pe domnul ªtefãnescu. Mi-a rãspuns
pe loc ºi fãrã a sta pe gânduri :

- Care poveste de dragoste, dragã ?! Nu a fost
nicio poveste de dragoste. Ne-am cunoscut la un
bal la Alexeni ºi într-o orã ne-am pus de acord: ori
la mine, ori la el. A fost la el. A doua zi s-a întâlnit cu
prietenul sãu, Marin Andrei, amândoi având obsesia
aspectului fizic, ºi ãsta i-a zis cã : ”Pe urâta aia þi-ai
gãsit-o ?!” Când a venit acasã, mi-a spus:

- A zis Marin cã eºti urâtã !
-  Dar ce, asearã nu m-ai vãzut ?! i-am replicat.
- Nu prea..., a bâiguit el.
- Ei, atunci sã fii sãnãtos, bãiete, cã eu d‘aicea nu

mai plec !
ªi aºa am rãmas vreme de ºaizeci de ani, cã acum

un an l-am îngropat.

...Râdeam amândoi. Rareori am râs cu atâta poftã
ca la acea întâlnire cu domnul Androne ! Ne-am
despãrþit într-o notã de bunã dispoziþie creatoare
de bune prietenii, cãci niciun liant nu-i mai benefic
decât zâmbetul, râsul ºi veselia !
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O victorie la turci
Mai întâi, la Istanbul am cãutat, cu Valentin Taºcu, sabia lui

ªtefan cel Mare, capturatã de turci într-o bãtãlie amarnicã. Iar
acum turcii o þin sub pazã electronicã! Valentin Taºcu aromân
ager, era obsedat s-o aflãm în original; turcii trãseserã ºi niºte
copii ale sãbiei; o copie, perfect fãcutã, o dãruiserã României,
cu mare tam-tam, în cadru pompos, contra unui loby la
Bruxelles.

O altã copie perfectã era expusã la un muzeu al lor, pentru
turiºti. Taºcu voia sã vadã originalul, sã-l pipãie patriotic.

Am cãutat-o detectivist, adicã am deschis pe furiº multe
uºi. Taºcu avea fler ºi metodã (cândva fusese propus pentru
servicii de spionaj, mi-a povestit, avea calitãþi reale!). Când
vreun otoman ne oprea bãnuitor, spuneam inocenþi: cãutâm
un rest room! ªi ne lãsa în pace.

Aºa a descoperit sabia, originalul. De altfel, era tot în
clãdirea muzeului, într-un depozit cu originale ºi alte
hangarale, interzis publicului; dacã ne surprindea cineva pe
acolo puteam sã spunem cu candoare cã ne-am rãtãcit prin
labirintul fostului palat. Taºcu era în extaz sã vadã originalul
(sau ceea ce credea el cã este); întâi a avut oarecare decepþii:
voia sã gãseascã o sabie de aur, ºi nu un metal coclit... Dar i-
a revenit extazul, în ochi avea o flacãrã misticã, de parcã ar fi
recuperat-o realmente, de parcã l-ar fi rãzbunat pe ªtefan cel
Mare redobândindu-i sabia!

Dupã acestã biruinþã, eu am insistat sã luãm cu asalt altã
redutã: sã descoperim sediul Patriarhiaei ecumenice, sã-l
vãd pe Bartolomeu I, patriarhul. Îl întâlnisem o datã, îi dãdusem
un exemplar din Evanghelia dupã Toma, traducere ºi
comentarii de Vasile Andru; patriarhul a lãudat-o din purã
politeþe, altfel popii ortodocºi detestã apocrifele.

Valentin Taºcu m-a însoþit cu lehamice la patriarh, considera
pierdere de timp.

I-am rãspuns: - Patriarhul Bartolomeu e un rest al Bizanþului
supravieþuind în plinã turcime. E chiar Bizanþul viu din care
ne mai miruim. El este ºi o piesã rarã la muzeul Turciei, precum
sabia lui ªtefan cel Mare... Dar are autonomia lui, e bobul de
dojdie. Aici au dospitãrã aluatul creºtin, ºi sinoadele care l-
au gestionat pe Hristos o mie de ani.

Taºcu admite: - Da, meritã vizionat. Hai sã-i pupãm
patrafirul!

Aºa cã am urcat dealul Fanarului, cu strãzi ºi strãduþe,
întrebam ºi toþi ne indicau un punct greºit, aºa cã am renunþat
sã mai întrebãm ºi am ajuns la Patriarhie.

Ne-am prezentat modest: Scriitori români, vizitã particularã.
Dar pentru cã am accentuat pe particularã, au considerat
prompt cã fãceam o vizitã oficialã sub acoperire, cã un scriitor,
oricât s-ar smeri, tot suspect este. Oricum, ne-a picat bine.

Dupã întâlnire, Taºcu a criticat faptul cã arhiereul n-a scos
pe masã un bidon de vin roºu, ca sã ne hidratãm (sau sã ne
împãrtãºim) dupã alergãtura prin Istanbul.

Dar ne-am amintit la timp cã, la sediul „Balkanika”, eram
aºteptaþi cu masa pusã ºi, evident, cu pileala aferentã, wisky,
pe care Taºcu îl aprecia mai mult decât vinul popesc.

Cu un taxi plãtit pe din douã, am ajuns repede la reºedinþa
Balkanika, unde 21 de confraþi balcanici ºi otomani ne
aºteptau la masa încãrcatã cu bunãtãþi. Masã plus vorbãrie
cultã, cu toasturi de prezentare ºi mediatizare de valori zonale,
cã aici eram considerai valori; bun prilej de a ieºi din
anonimatul cronic.

Aºa cã am ieºit ºi eu din anonimatul cronic, sau, mai bine
zis, Taºcu m-a scos din anonimat, fiind el mai impresar ºi mai
vizibil, ca aromân mintos ºi globalizat.

*
Mã aflam la Istanbul pentru cã eram nominalizat (cu romanul

Pãsãrile Cerului) la premiul Balkanika: un premiu macro-
zonal, pe model Herder sau Booker, dacã-i permis sã ne
comparãm cu dragonii bãtrâni: precizez cã noi, Balkanika,
ne aflãm la stadiul embrionar, pre-natal, adicã nici nu existam.

Oricum, acest premiu  are în vedere 7 þãri est-europene cu
care s-a fãcut Fundaþia Balkanika.

Partea bunã era cã, prin încropierea Fundaþiei, eu mai
vedeam lumea, pe gratis. Iatã, acum mã aflam la Istanbul, a
doua capitalã a Turciei, aº zice capitala noeticã (deosebitã
de capitala politicã, Ankara).

Am avut timp sã vedem oraºul ºi lumetul ºi a Turchiei floare.
În timp ce juriul se întrunea sã ne drãmuiascã ºansele, noi,
cei 7 autori nominalizaþi, plus editorii noºtrii, care ne însoþeau,
ne facem programe culturale intruzive.

     Subconºtientul Istanbulului
Am umblat mult, pe uscat ºi pe ape, în acele zile. Era

noiembrie, era cald. Am intrat în palate, în bazar, în istorie, în
preistorie. Am intrat ºi-n subconºtientul acestui oraº cu
incrementa atque decrementa bizantinã ºi otomanã.

Pãcãlitul istoriei, Dimitrie Cantemir, ne mai orienta prin
tenebre. El ne dãdea cheile citirii acestui oraº. El ºtia totul,
fusese un mare savant, dar vai de capul savantului care se
bagã în domnie. A adus douã belele: una familiei sale,
dezrãdãcinând-o pe veci, alta þãrii, lãsându-l pe hulpavul
Petru sã punã cizma în Moldova. Dar ca savant era uriaº.
Mircea Eliade ambiþiona sã fie ca el. ªi noi, azi, l-am invocat.
Cu cheile pãcãlitului Cantemir am descuiat multe uºi ale sorii
otomane.

 Apoi am vizitat palatul lui Kemal Ataturk, ºi ne-am odihnit
lângã patul marelui om. Ne-am aºezat turceºte jos, lângã
patul sãu, lângã legenda sa. „E nãscut în Macedonia!” îmi
zice Taºcu makidonul. Kemal este porecla datã de proful sãu
de mate, din admiraþie: kemal  înseamnã perfecþiune.
Ascensiunea sa aminteºte de Napoleon. La 32 de ani, erou,
primeºte titlul de paºa, care înseamnã comandant. La 42 de
ani este ales preºedintele Turciei, pe care o primeneºte
genial, o înnoieºte toatã, în 15 ani. A murit de cirozã hepaticã,
în 1938, la 57 de ani.

Se zice cã geniile mor la timp. Napoleon a murit la 52 de ani.
Shakesperare a murit la 52 de ani. Lenin la 54 de ani.

Dimitrie Cantemir a murit la 50 de ani, bocit de  nevasta sa
rusoaicã Anastasia Trubekaia.

   Apoi ne-am dezmorþit picioarele mergând în pas alert pe
mal de Marmara, ºi ne-am dus sã facem închinare la zidul
plângeri noastre, zidul închisorii Edicule, fortãreaþa celor 7
turnuri, aici au fost decapitaþi  cei 6 martiri, întâiul fiind
Constantin Brâncoveanu care, prin credinþã, tranformã
ambiguitatea politicã în sfinþenie.

Zile-epitom
Acum, la evocare, aleg o zi plinã, o zi epitom, o zi ca o

picãturã de rouã în care se reflectã cerul întreg. Ziua în care
am cãutat sabia lui ªtefan cel Mare ºi casa captivului
Cantemir ºi, cãutându-le, am recapitulat oraºul ºi istoria ºi
biografia noastrã dinainte de naºterea noastrã. ªi extensia
în prezent: festinul oferit de turcii gazdã, toasturile, „Pãsãrile
cerului”.

A povesti planeta vãzutã alegând zile epitom, zile din
eternitatea focarelor noetice ale Terrei.

Cândva am scris textul O zi din eternitatea Romei (inclus în
volumul Geografia sacrã ºi profanã a vieþii). O zi.  Din cele 7-
8 caiete cu însemnãri scrise atunci (eram bursier ºi pelerin la
obârºii) am ales spre publicare, ziceam, o zi. Restul, caietele,
dacã n-o sã apuc sã le rup (cã am atâtea de rupt!) aº vrea sã
nu fie publicate niciodatã.

Atunci de ce le-ai mai scris? Iatã de ce: Scriu ca sã vãd mai
bine. Scrisul e o prelungire a ochiului. Scrisul este
psihonauticã.

Publicatul, însã, este pecetluire (vezi etimonul slav peciati),
engramare. Era bunã metoda dãltuitului în piatrã, la strãmoºii
latini: stilul lapidar. O viaþã spusã în ºapte cuvinte: Ego
tenerorum lusor amorum, ingenio perii meo!

Doar arhivele lui Dumnezeu, akaºiene, conþin toate detaliile
lumii: dar nu descriptiv, ci holografic, sau codificate în indici
noetici, calibrate în „duhuri”.

Defulãrile magiºtrilor
Masa de searã, la un restaurant cu multe stele. Bucurii

culinare ºi noi relaþii. Se danseazã în draci, dansuri
multietnice, cazacioc ºi kirtaki. Valentin Taºcu e la mare înãlime
la dansing, primeºte ºi aplauze. Lângã mine, la masã, stã o
poetã albanezã, Mioza Ahmeti, îmi spune însufleþitã strofe
din viaþa ei, versete de aur din viaþa ei, mai spune cã a auzit
aici cã mã pricep la psihoterapie isihastã ºi vrea sã-i rezolv o
depresie episodicã. I-am spus da, într-o primã fazã sã repeþi
fraza cripticã: Pantote chairete / adialeptos proseuhesthe /
en panti euharisteite. A repetat, starea ei de spirit  s-a schimbat
miraculos. S-a ridicat, a mers pe podium unde era orchestra,
a luat un microfon ºi a spus cã va cânta o compoziþie
personalã, pe care o dedicã for a magic boy, a cântat superb,
a fost aplaudatã ºi bisatã! Apoi Taºcu a mai tras o duºcã de
whisky ºi a mai dansat un kirtaki focos, eclipsând toate
succesele serii.

La un respiro, ieºim pe terasã, unde Fernando Ainsa,
scriitor din Paraguay, ne spune despre impasul jurizãrii. Juriul
este dezbinat, sârbii ºi macedonenii susþin candidatul sârb,
ceilalþi îl susþin pe Andru. În final, mâine, votul lui Nedim Gursel

va decide cine ia premiul. Nedim este enigmatic, ne þine în
ºah pânã mâine.

     Dolarii ursului din pãdue
Valentin Taºcu îmi zice:
Cartea ta, Pãsãrile Cerului, are ºanse sã ia Premiul! Bagi

în buzunar 10000 de dolari. Ce faci cu ei?
-Pãi... sã nu vindem pielea ursului viu. Nu ºtiu ce sã fac cu

dolarii... Iatã, aº fi vrut sã-i dau o platã doamnei care mi-a
tradus în englezã romanul nominalizat: Daniela Neacºu. Ea
nu a cerut platã, a tradus Pãsãrile cerului pentru cã i-a plãcut,
a tradus ºi cartea mea India vãzutã ºi nevãzutã, din iniþiativa
ei. Din eventualul premiu, i-aº fi dat o platã. Dar aflu cã
Daniela Neacºu a murit saptãmâna trecutã, tânãrã, seceratã
de un cancer al sângelui. Aºa cã... eu cred cã nu voi fi premiat.

Valentin Taºcu vrea sã-mi salte moralul, ducându-mi atenþia
spre importanþa moralã a premiului. Pânã acum, zice, acest
premiu a fost luat, de scriitori remarcabili. David Albahari,
american; Fatos Kongoli, albanez... Anton Doncev, bulgar, a
luat premiul pentru un roman despre erezia bogomililor,
Cavalerul cãrþii de tainã, nominalizat ºi la Premiul Nobel.
Anul trecut a fost nominalizat Ismail Kadare. Mobilizãrile
acestea zonale, macro-zonale sunt mãcar invitaþie la trezie,
dacã nu ºi o replicã spiritualã organizatã, faþã cu literatura
intruzivã de expresie englezã.

  Aºadar aici, Istambul se fac jocuri serioase! zice.
                                        ***
A doua zi, juriul a discutat iarãºi cãrþile, cu argumente, în

cunoºtinþã de cauzã. Toþi au citit cartea, se discutã pe text, nu
pe imagine. Dezbaterile din juriu erau adevãrate analize de
text, am aflat mai târziu. Unul dintre membri mi-a zis despre
personajul Tofana:

„De fapt, în mod inconºtient, Tofana ta (personaj din roman)
refuzã sã se exileze. Deºi se zbate câþiva ani sã obþinã vizã
de emigrare în Occident, lãuntrul ei, tainic, neºtiut nici de ea,
se opune emigrãrii. Tendinþa ei de a fugi din România este o
operaþie conºtientã, dar tendinþa ei de a se autofrâna, de a
se agãþa de poala þãrii este adâncã, ancestralã“.

Mi-am zis: Aºa o fi. Mereu o rãdãcinã bucovineanã stã
ascunsã ºi activã în noi ºi nu ne lasã sã ne globalizãm.

   Din motivaþia preºedintelui juriului reþin cã Pãsãrile
cerului este ºi „o istorie a Estului fost comunist, nu doar a
României. E cartea claustrãrii ºi a penitenþei întregului Est
european”. Despre învingãtori se spun multe, se încropesc
legende...

 În catedrala Sfânta Sofia
 Când am primit vestea cã sunt laureatul, mã aflam în

Catedrala Sf. Sofia. A fost aºa. Duminicã dimineaþã, în timp
ce juriul se întrunea în vederea ultimului tur de scrutin ºi a
hotãrârii, noi, cei 7 scriitori nominalizaþi, plus o parte din editorii
care ne însoþeau, am fost invitaþi sã vizitãm câteva locuri din
Istanbul ºi ni s-a pus o maºinã la dispoziþie, de cãtre
organizatori (gazde perfecte: editura turcã „Dogan Kitapcilik
Medza Center“, de fapt un holding de presã, radio, TV ºi
edituri). Era soare, era cald în acel noiembrie. Am vizitat, am
fãcut alte incursiuni în istorie, în gâlcevi bizantine ºi otomane.

 În privinþa jurizãrii, eram foarte relaxat, deloc preocupat de
câºtig, consideram cã un cîºtig real era acest popas de o zi-
douã în mileniul Istanbulului ºi-n slava împãrãþiilor trecãtoare.
Nu mã mai interesau laurii macro-zonali, mã mulþumea
participarea, vederea lumii… ªtiam cât de relativ e balansul
oricãrei jurizãri, aºa cã nu mã chinuia rezultatul.

Pe la amiazã, am ajuns la Catedrala Sf. Sofia, pe care turcii
au fãcut-o moschee, iar azi e muzeu. Eram impresionat de
Catedralã, acest axis al creºtinismului. Am vrut sã mã rog
fãrã cuvinte, prin mulþumirea care mã poleia. ªi atunci a venit
cineva din juriu ºi ne-a gãsit acolo, ºi ne-a adus vestea. Aºa
cã premiul meu se asociazã cu Catedrala Sf. Sofia.

Apoi, seara, a avut loc decernarea trofeului: o statuetã
reprezentând un Pegas; era din bronz, cântãrea mult, nu mi-
l imaginam zburând...

 Laureatul trebuia sã primeascã 10.000 de dolari.
 Nu i-am vãzut niciodatã.
 Au fost însã alte beneficii, de consolare. Contracte cu 5

edituri pentru traducerea romanului. Turnee în 7 þãri balcanice.
Dar mai ales, vorba lui Valentin Taºcu (din comunicatul sãu
de presã): a fost o victorie la turci!

    Peste ceva timp, Valentin Taºcu mi-a dat un telefon ºi mi-
a spus, ºocant: „A fost, per întreg, o victorie; iar pentru mine,
e cu atât mai preþioasã, cu cât este ultima... pe lumea asta.
Într-o viaþã de om, toatã sub semnul ratãrii, iatã cã la urmã
am produs o victorie. Ultima, ziceam.  Doctorii mi-au numãrat
zilele... Galopant. Mai am douã-trei sãptãmâni de trãit.”

    S-a dus la cele veºnice, nedrept de repede, dar senin,
avea pe faþã surâsul sãu de macedonian fronimos, care
relativiza totul.

vasileandru@ yahoo.com
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Petre Ioan CRETU

Ultimul poem de dragoste
scris în spital

ºi-a bãut timpul secundã cu secundã
în cârciumi murdare cu zgomot ºi fum
pânã nu i-a ramas nimic
ºi-a cheltuit pânã ºi râurile ºi zãpezile
mai ales femeile una câte una

l-au gãsit într-o dimineaþã
lipit de o bancã în parc
hainele îi erau ude rupte în  fâºii
din el rãmãsese doar piele ºi doar pãr
ºi un miros greu de urinã de alcool
de medicamente ºi spermã
de om sãrac murdar
l-au internat în spitalul municipal
cu noi în salon
mai întâi l-au spãlat cu furtunul apoi
l-au aruncat în faþa uºii sã ne ºtergem pe el
de câte ori vin sã ne facã injecþii
asistentele îºi curaþã pantofii
de pãrul lui de pe piept

ne e carnea oarbã lichidã trupul cãzut
genunchii sunt totuna cu piatra gândul pierdut
pumnii rugãciune ochii sunt plânºi
pe plajã altare de foc luna e candelã divinã

între spital ºi cer cineva a zidit o scarã
ºi când ni se face timpul
plecãm fericiþi cãtre nicãieri

Florentina Loredana DALIAN

A fost demult
A fost demult ploaia aceea
pe strãzile mãrginaºe ale Parisului...
la Sacre Coeur, îmi arãtaseºi dantelãria exterioarã;
eu întrebam ºi unde-i inima?

în timp ce vântul duºmãnos de octombrie
îþi dezvelea fruntea înaltã.
“Sculptorii n-au inimã” mi-ai spus.
Pãreai obosit de-atâta toamnã,
eu de-abia începusem sã aflu ce-i vara.
“Anotimpurile nu se întâlnesc, Joretta!”
Dar eu am urât postulatele
ºi n-am înþeles de ce nu se cer demonstrate.
Viaþa nu se înghesuie în formule matematice,
nici nu se trãieºte dupã principii euclidiene.
Râdeai de bazaconiile care-mi ieºeau de sub umbrelã,
râsul tãu suna precum clopotele de searã,
iar sãrutul avea gust de cireºe-amare.
Mã credeam femeie.
“Ce copil eºti!”, mi-ai spus,
punând între noi anotimpurile...

Cavalerul
Cavalerul altor timpuri
Îmi spune desigur viaþa-i frumoasã
Uneori se simte ca o sãrutare de mânã
Ca o mângâiere
Ca o-mbrãþiºare
Alteori ne serveºte
Amãrãciuni la desert

Cavalerul altor timpuri dispare
În perdeaua de fum
Ori doar mi se pare
Cã l-am vãzut
Desigur viaþa-i frumoasã
Fãrã desert vã rog!

Poveºti cu zâne
Nu, viaþa nu-i o poveste cu zâne
în care dorinþele se-mplinesc cu bagheta fermecatã
pac rochia de bal, pac prinþul cel frumos
ºi au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi.

nu, viaþa e o poveste cu zmei
cu-n fãt-frumos uneori
venind de departe
cu braþele pline de flori galbene ºi roºii
lâsându-ºi caii-putere la umbra unui castan
alergând prin ploaie
dupã o-mbrãþiºare, dupã un sãrut fugar
dispãrând apoi în noapte
fãrã vreo urmã afarã de florile galbene
de florile roºii...

nu, viaþa nu-i o poveste cu zâne
viaþa e o poveste cu zmei
ºi uneori cu-n fãt-frumos
dispãrând din poveste
de bunã-voie sau poate
trimis în exil de autor.

Sã fim serioºi
Sã fim serioºi, doamna doctor!
- nu mã lua pe mine de sus! -
singura poartã de intrare a viruºilor
în organism
e nefericirea.

Sã trãiþi, domnu‘ poliþist!
raportez: ºi cauza tuturor accidentelor rutiere
a tuturor catastrofelor naturale sau nu
e aceeaºi.
ce holbaþi ochii la mine?

Domnule general,
nu fericiþii pornesc rãzboaie.

Doamna judecãtor, mãcar dumneavoastrã-nþelegeþi?
sã nu-mi spuneþi cã de fericiþi vin oamenii la tribunal!

Lãsaþi, domnu‘ inginer –
tot respectul! –
nu mã aburiþi cu matematica!
teorema lui Pitagora nu face doi bani
câtã vreme cel care-o aplicã e nefericit.
þi se dãrâmã podu‘, domnule, nu-nþelegi?

Domniºoara farmacist,
nu vã mai strãduiþi cu-atâtea leacuri!
ce suntem noi, diletanþi,
sã tratãm numai efectul?

Pãrinte, Preacucernice,
la dumneata mi-a rãmas nãdejdea!
cum?
mã cãiesc, pãrinte,
sigur cã da!
dar pânã când?
pânã la Dumnezeu, aha!
mã rog, eu n-am întrebat pânã unde...
sãru‘mâna!

Domnule doctor psihiatru,
sã nu-i credeþi!
eu n-am atentat la ºtiinþa nimãnui.
ziceam doar...
dacã oamenii ar fi fericiþi,
n-am mai avea
nevoie de-atâtea ºtiinþe;
în schimb am avea mai mult timp
pentru suflet, pentru artã, pentru frumuseþile vieþii.
ce spuneþi,
prescrieþi o reþetã
a fericirii?

Soarbe din cafea
studiazã „insecta”
fixându-ºi mai bine ochelarii pe nas;
apoi are o revelaþie,
pune verdictul
- sindrom nu’º de care -
Netratabil.
Trânteºte parafa
ºi ofteazã uºurat.

Urmãtorul!

Moartea mea strãinã
mai întâi am construit un zid în jurul meu
un zid înalt de piatrã ºi am sperat
sã te uit
dar fiecare pasãre
fiecare adiere care trecea peste zid
purtau veºti ºi doruri ºi numele tãu
pe aripi
ºi mã durea ºi plângeam
ºi desenam cu creta pe zid
amintiri, fiecare gând fiecare tu

am umplut zidul cu desene
ºi zidul în loc sã se îngroaºe
parcã se subþia
când am terminat creta
am continuat sã desenez cu carnea de pe degete
cu sângele din mine ºi toatã ura mea
cu înverºunare nebunã
pânã când s-a ros toata carnea
ºi oasele degetelor
roase ºi ele de zid
au fost luate de vânt ºi rãspândite în zare
ºi ele se auzeau ca un ropot
venind din depãrtarea goalã

am ucis toate pãsãrile
toþi fluturii
ºi vântul l-am ucis
am bestemat toþi sfinþii
ºi lumea toatã am blestemat,
degeaba!

acum te auzeam în sânge cum urcai
spre tâmplã apoi în ochi
unde te înecam cu lacrimi
ºi iar te auzeam în sânge
ºi cum urcai spre tâmplã spre ochi
pânã am orbit
ºi tot aºa te-am auzit în suflet
pânã am surzit
am urlat, am urlat în noapte
pânã am muþit

am ºi murit puþin
dar tu, tu muriseºi demult, tare demult
ºi moartea mea strãinã ºi moartea te-a durut

Iarna din noi
abia de se subþiase cerul
când iarna s-a prãvãlit cu zgomot peste noi
parºiv subtil dinspre nori tiptil
ºi întunericul a înghiþit toatã lumina
pe strãzi nu mai era loc numai noapte ºi viscol

toþi bãrbaþii din sat ne strângeam repede sub lunã
purtam de secole crivãþul în sânge
când noi pãºeam în iarnã soldãþeºte
încremeneau pietrele se opreau clepsidrele
pãsãrile îºi frângeau zborul fulgerate de ger
pomii îºi piteau verdele adânc în tulpinã
ºi ne fãceam frig  fiarã sau vinã

tu aveai iernile lipite pe frunte
puþin deasupra sprâncenelor
ca niºte brazde adânci, ierni aspre
câteodatã îmi luai mâna ºi o aºezai
pe sânul tãu stâng
ºi mã cuprindea o cãldurã bunã nebunã

la dracu
stinge-i lumina din ochi sparge-i timpanele
smulge-i visele din somn
rãsuceºte-i rãdãcinile pânã moare
calcã-i cuvintele în picioare cu bocancii ãia mari ºi grei
el este rãul cel mare rãul rãilor, poetul
nu-i loc de întors
se auzea ca un ºuier din cerul burtos

în satul zgribulit unde aerul e greu de ninsori
e iarnã e frig ºi noi ne oblojim unul pe altul
de singurãtate
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MIªO KITANOSKI

TRIPTIC
1.
La micul dejun, beau otravã.
Bunã dimineaþa, mâhnire!

La prânz, mãnânc ºopârle.
Bunã ziua, mâhnire!

Iar, pentru cinã, gust
Din insomnia-mi nemãrginitã.
Mã învelesc cu cãldurã
ªi aºtept sã mã înghitã întunericul!
Noapte bunã, mâhnire!

2.
La micul dejun gura îmi e zãvorâtã.
Bunã dimineaþa, boala mea!

La prânz, cu nesaþ hãlpãi blesteme.
Bunã ziua, boala mea!
Numai la cinã, din deget
Sângele îl sug
(în semn de rãzbunare)
ºi ochii din adânc îi scormonesc
ca sã adorm.
Noapte bunã, boala mea!

3.
Numai moartea este perfectã,
Toate celelalte sunt imperfecte.
Mai ales eu!

AUTOPORTRET
A secat vocea mea
La fiecare întâlnire ºi despãrþire
Caut pentru tine scãpare,
-Fiindcã nu mai exiºti …

Nu mai am nici mâini
Sã te-mpingã sã zbori,
Unde vrei ºi când vrei,
-Fiindcã nu mai exiºti …

Nu mai am nici picioare,
Îmi sunt tãiate pe jumãtate
Aºa cã nu mai pot sã-ntâmpine boala,
-Fiindcã nu mai exiºti …

ºi, n-am nici ochi,
mi se scurserã dupã tine,
-Fiindcã nu mai exiºti …

M-Aª DUCE LA MEDIC
Mã descompun în atomi,
Îmi putrezesc oasele
- de boalã
(ºi nu e reumatism).

Încerc sã mã adun
Mi se opreºte inima
- De mâhnire
(ºi nu e infarct).

Vine insomnia,
Sângele-mi inundã creierul
- De chin
(ºi nu e accident vascular).

Îmi numãr anii
ªi abia atunci înþeleg,
Am nevoie de diagnostic
Pentru boala mea – sau moartea!

FÃRÃ DE TITLU
Prin curte: Roua
Te aºteaptã ca s-o mângâi,
Ca sã înverzeascã iarba.

În camerã: Cãrþile
Se bucurã sã le deschizi,
Ca sã zboare fluturii.

Poeþi din Republica
Macedonia

În casã: Amintirile
Te roagã ca sã intri,
În noul tãu veºmânt.

POEZIE
Numai pasãrea din foiºor
Spune cât eºti de bunã.

Numai cuvintele din poezie
Strigã cât de mult eºti a noastrã.

Numai ziua în palmã
Pulseze pe drumul tãu.

Numai noaptea din ochii tãi
Vorbeºte de mersul vieþii.

PETCO ªIPINCAROVSKI

HAMBARUL FLÃMÂND
S-au dus anii bogatelor recolte
Când secera era la putere: umpleam colinele
ªi câmpiile cu nenumãraþi snopi.
Împovãrate, ele oftau sub greutatea grâului.

Azi, hambarul stã în arie cu gura deschisã
ªi doarme cu stomacul gol,
Cu uºi ruginite, cu margini moleºite,
Visându-ºi imposibilul vis de mãrire.

Cu lopatã dupã lopatã
Se spulbera grâul
ªi rãmânea curat.
ªi sacii doldora
Pâine promiteau.

Sãtul bine ofta hambarul,
Se bucura, ciuguleau vrabiile,
Copiii ronþãiau prin curtea mãturatã
ªi toþi jucau dansul belºugului.

Cam ruginitã, o tinichea s-a desfãcut
Din cui ºi a tras o horã.
Vântul pustiitor a plecat
Departe, peste marile coline.

Hambarele goale plâng.
Foametea intrã în adâncuri.

Spulberã vântul vechile tinichele,
Scândurile putrezesc, iar cântecul
Lopeþii de fag dispare,
Casa a amuþit.
Hambarul rãmas înþepenit,
ªi, încet, moare…

VIÞA DE VIE
S-au ridicat perdelele frigului
S-au trezit lãstarii la viaþã
Viþa de vie se ramificã în cãutare de spaþiu,
Noi drumuri pregãtind recoltei sale viitoare.

S-au trezit lãstarii,
Stoluri de grauri veºti rãspândesc:
“Daþi-ne libertate, destul cu robia
ºi drumurile închise cu ciment,

jos procleþia ºi dintele, invidia …
Treziþi-vã, paznici ai viei,
Pãsãri cu ciocuri negre mãnâncã strugurii,
ªi nori negri se reped ºi preseazã …”

Aþipire grea, apoi somnul se aºterne peste viþa de vie.
Pãsãri flãmânde-au nãvãlit, ºi-apoi au plecat.
Noaptea cade ºi ea peste viþa de vie.

Iarnã, rãcealã! Viþa de vie ºi-a strâns lãstarii,
O brumã neagrã a cãzut peste ea.
Acum aºteaptã noi dimineþi, o nouã primãvarã
ªi suflarea caldã a vânturilor noi.

O NOAPTE FÃRÃ DE STELE
De mult s-au dus umbrele rele.
Luna a adormit sprijinitã-n jug
În faþa Carului mare.
O ultimã stea a rupt hora marilor bezne.

Cerul întunecat a orbit.
Micile ceasuri respirã-n adâncuri
Visul prorocirii se rostogoleºte pe rug.

O noapte fãrã de stele!
Luna mãrturiseºte în faþa sângeroaselor porþi
Rãnile deschise ale cerului.
Pe Calea Laptelui hurducãie roþile
Caravanelor de stele.
Rãzboi – victorie-a îngerilor cereºti!
Moartea strãjuie în faþa pragului iadului! –
A strigat proorocul.

Cu iataganul a tras peste umbrele
Uitatelor vise.
Despicat e stomacul porþilor întunecate!
Scânteiaþi voi stele,
Începeþi hora de searã a luminii,
Prinde-te în hora ºi tu Luna tânãrã,
Veseleºte-te în noaptea asta
 Fãrã de stele.

GHEÞURI PRIMÃVÃRATICE
Unde sunt?
O, unde au plecat îmbujoratele dimineþi,
Dragostea tinerilor, speranþa,
Promisiunile? …

Unde sunt,
Unde s-au dus …
Dorul, dorinþele, curajul …?
Este posibil ca gheþurile primãverii sã fie stãpâne?

Unde sunt limpezimea,
Zarea …,
S-au dus pentru totdeauna.
Oh, unde sunt?
Se poate ca disperarea sã-nvingã speranþa?

Obosit,
Dar cu susþinere fãþiºã ºi iubire
Dragostea n-are sã moarã!

Traducere: Dina Cuvata, Skopje, R. Macedonia.

     Stilizare: Gheorghe Dobre, Slobozia, România.

DINA CUVATA

EU SUNT ACASÃ LA MINE
Eu sunt acasã la mine, în Patria mea,
În iubita ºi draga Macedonie.
Nimeni nu mã poate da afarã,
Sau sã-mi facã ceva.
Dar e chiar aºa?
ªi oamenii ºi casele îmi sunt dragi
ªi, iarãºi, dacã ies în balconul meu
Casele ºi mahalaua mi se par ciudate:
Oamenii parcã îmi sunt strãini
Mã simt ca ºi când locuiesc în pustiu ...
Eu sunt însemnat cum capra între oi;
Alþii mã fac aºa ...
Chiar ºi aromânii mei
Se ruºineazã sã dea mâna cu mine ...
Doamne, iartã-mã. Doamne, ajutã-mã!

                                 Scopje, 1989.

NOI SUNTEM ...
Noi suntem nepoþii Pindului
ªi fiii Gramostei ºi Moscopolei!
Mormintele strigã.
Aceia care strigã, au sorbit soarele
ªi acuma întunericul ne omoarã,
Luna ne plânge,
Stelele ne conduc prin ceaþa
În care de mult am cãzut!
Balcanii, noi i-am umplut cu cimitire.
Cimitirele acum devin locurile sfinte.
Ne cheamã, ne spun încotro s-o luãm!
Oameni buni, þineþi drumul drept!
Nu vã abateþi!
Sã nu cãlcaþi pe cel care doarme-n pãmânt,
Poate cã e un bunic, o bunicã, nu se ºtie!
Poate cã au murit de tineri ºi cine ºtie
Cât i-au mai plâns aromânii ...
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Din Fondul documentar al Bibliotecii Municipale
„Constantin Þoiu”

Dumitru M. Ranetescu

OAMENI CARE NU

MAI SUNT...
(urmare din pag. 1)
Dar mai aveam nevoie ºi de prietenie, pe care am gãsit-

o la Marinicã Ionescu, un bãiat cam de vîrsta mea,
proprietar al moºiei Cotorca. Nu ºtiu cînd ºi unde ne-am
împrietenit, dar, el fiind flãcãu ca ºi mine, - (locuia la
conacul moºiei din Siliºtea Cotorci) venea foarte des la
Urziceni cu gabrioleta, avînd doi cai superbi, unul alb ºi
altul murg.

Într-o zi, fiind la Oprescu în colþ, la aperitive, mi-a propus
sã merg la el, la conac, sã luãm masa ºi a doua zi mã
aduce de dimineaþã înapoi, ca sã nu-mi pierd procesele.

 La el acasã mîncam tot felul de bunãtãþi, mezeluri fine
aduse de la Bucureºti, pui cu smîntînã, peºte proaspãt,
brînzeturi, unt, smîntînã, prãjituri, cafele, liqueururi, vinuri
minunate la sticle înfundate ºi chiar ºampanie, cãci
Marinicã era un „gourmet” ºi avea cãmara bine garnisitã.

Dela prima mea vizitã ne-am fãcut obiceiul de a ne
povesti unul altuia, el despre ceea ce vãzuse în strãinãtate
ºi în special la Paris, iar eu din întîmplãrile mele de student
ºi de avocat.

 În timpul povestirilor, golind pãhãrele cu spriþuri la
gheaþã, ºi bînd cafele sau fumînd þigãri fine, ne distram
jucînd cãrþi, adicã mai exact jucînd „baccarat”. Mai întîi
ne luam unul altuia toþi gologanii din buzunar, el îmi lua
mie 2-300 de lei ºi cînd  nu mai aveam bani jucam
„avocatura pe o sãptãmînã sau pe o lunã”. Dacã se
întorcea ºansa jocului, îi cîºtigam eu lui Marinicã cîte va
sute de lei, ºi apoi îi cîºtigam recolta de pe 10 sau de pe
20 de pogoane de grîu, ori cîte-va chile de orz ºi aºa mai
departe pînã ne apuca ora 1 sau 2 din noapte ºi atunci
ne restituiam banii cîºtigaþi, ne uram noapte bunã ºi ne
culcam.

Acest obiceiu a durat  ani de zile, pînã  în 1909 cînd m-
am cãsãtorit, ºi eu devenisem un prieten extrem de intim
ºi de devotat lui Marinicã, ca ºi el mie, de altfel. Ne
potriveam la caracter ºi la gusturi. Prietenia lui, în lumea
cam vulgarã de la Urziceni, îmi era de un mare folos ºi
ajunsesem de nu mã mai puteam despãrþi de el. (...)

Distracþii cu gramafon, lãutari ºi
proprietari petrecãreþi

Între timp însã, avînd bani, am contribuit la clãdirea
unei case pe locul cumpãrat de tatãl meu, în timp ce eu
locuiam într-o odae  la o femee bãtrînã, coana Lenuþa
Rãdulescu. Aveam  o camerã mare, tristã, cu faþa la
M.Noapte ºi în care posedam un pat, o masã ºi un
dulãpaº cu cãrþi, cîteva scaune ºi cutia cu vioara. Nu
cumpãrasem încã pianul.

 Coana Lenuþa aceea era cam „zurlie” ºi se certa toatã
ziua cu o vecinã de peste drum, fãcînd-o pe aceea „ºoavã”
ºontoroagã, ºi alte expresii de acestea, care mã fãceau
sã mã iau de cap ºi sã mã întreb în ce hal am ajuns. Ba,
mã bãteau gîndurile sã mã întorc la Bucureºti, însã pãrinþii
mei mã sfãtuiau sã mai aºtept.

Lãutarii – cari prinseserã pasiunea mea pentru muzicã
ºi faptul cã ºi eu cînt la vioarã – mã vizitau des ºi îmi
cîntau dimineaþa la fereastrã.  Mai ales Tudorache Olmazu
– lãutarul meu favorit – îmi cînta Serenada „Trufã”
(d’autrefoais), sau Steluþa, ori „Nunta Þãrãneascã” a lui
Wiest (învãþatã de la mine) ºi alte romanþe, dar mai ales
hore ºi sîrbe care mie îmi plãceau foarte mult. Bineînþeles
cã le dam bani care îi fãceau sã se ploconeascã ºi sã nu
mai isprãveascã cu „sã trãiþi, coane Miticã !”

N-aveam distracþii – în afarã de vizitele aproape zilnice
la Marinicã – de cît ºedinþele de gramofon acasã la un
medic veterinar anume Marey, care îºi fãcuse studiile în
Italia ºi era un companion plãcut, deºi cam beþiv. Avea
multe plãci de gramofon, foarte bune, cu Carusso, Tito
Ruffo, Slezak ºi alþii, în opere ca Tosca, Boema, Aida,
Rigoletto, Bãrbierul din Sevilla etc. Era, în fine, pentru mine
o mare desfãtare sã petrec o orã-douã în odaia lui Marey.

Uneori jucam biliard la cafeneaua lui Cãtãlin
Paraschivescu cu un fecior al lui Lache Constantinescu
– mare proprietar – anume ªtefan. Era ºi el neînsurat,
fãcuse studii de agronomie la Grignan în Belgia, ºi mã
înþelegeam bine cu el, mai ales cã la biliard îi cîºtigam

regulat partidele de „carambolaºe”  à cîte 10 lei, plus o
sticlã de bere.

Nu era petrecere, masã sau chef, sã nu fiu invitat ºi
eu. Se vede cã tinereþea mea (nu eram bãiat urît !) aerul
de bucureºtean, conversaþia mea ºi maniera de a discuta,
pe care o dobîndisem la Bucureºti în sînul „academiei”
noastre, distincþia care reeºea din întreaga mea persoanã,
impunea oarecum acelor din tîrguleþul Urziceni, ºi mã
gãseau indispensabil la reuniunile lor.

Nenumãrate au fost chefurile la pãdure, sau acasã la
proprietari ca: Isac Teodoru, Lache Constantinescu, Barbu
Fotescu, Gogu Fotescu, Costicã Popescu ºi alþii. Am o
fotografie mare cu o petrecere la pãdurea lui Isac – naºul
meu, care m-a cununat. Sunt acolo mai toþi din protipendada
oraºului, puþin cam „afumaþi” precum ºi cei mai de seamã
lãutari. E ºi Marinicã, înalt, voinic, iar eu cu o pãlãrie cu
boruri largi, cu lavalierã ºi cu o privire cam... bleagã, probabil
din pricina multelor pahare cu... apã pe care le bãusem.
(Din acea fotografie, mi se pare cã numai eu ºi Zizi Teodoru
mai trãim. Ceilalþi s-au dus.)   (...)

Drãciile lui  Isac Teodoru
Naºul meu, Isac Teodoru – era un mare beþivan ºi fãuritor

de tot felul de farse ºi de drãcii: odatã a dat ordin lãutarilor
sã se urce în pomii care erau în jurul rãspîntiei ºi sã cînte
acolo în pomi, cã de nu... dracul era al lor. Þiganii îl ºtiau
ºi de fricã dar le ardea ºi de bacºiºurile grase ale boerului
Isac.  Aºa cã sã fi vãzut spectacolul cineva caraghios al
lãutarilor, urcaþi în pomi, cu instrumentele dupã ei, s-ar fi
stricat de rîs, aºa cum ne-am stricat noi cari eram acolo.

Bãsarul Iordache – îmbãtrînise sãracu ! - se chinuia
sã-ºi tragã goºgogea basul sus pe cracã, sufla, icnea,
gemea ºi zicea din gurã încet sã nu-l auzã boerul: „Io-te
te, nene, blestemul dracului, sã cînt în pom ca cucii, ce
n-am fãcut de cînd mama m-a fãtat !”

D-apoi þambalagiul ºi cobzarii ºi vioriºtii ? Era un haz
ºi un rîs omeric, pe cînd bieþii þigani se cãzneau sã se
punã de acord unii cu alþii ºi se înjurau de mama focului.

Isac era foarte satisfãcut de isprava asta a lui ºi sta în
mijlocul rãspîntiei, cu un baston gros în mînã, conducînd
„orchestra” ºi ameninþînd pe cei cari ar fi vrut sã se dea
jos din pomi.

A mai fãcut el ºi alte nãzbîtii. Aºa, odatã a venit Lache
Constantinescu de la cîmp, s-a dat jos din cabrioleta lui
galbenã cu caii albi, a intrat în prãvãlie ºi a cerut o þuicã
ºi o felie de caºcaval.

Dar dracul de Isac, aranjase lucrurile ºi, în loc de
caºcaval, bãiatul din prãvãlie a pus pe farfuria lui Lache
o felioarã de sãpun de rufe. Lache a muºcat din felie ºi a
început sã mestece, dar în focul unei discuþii pe tema
seceriºului, n-a observat cã mãnîncã sãpun decît cînd a
fãcut clãbuc la gurã...

Atunci s-a supãrat tare ºi a ghicit cã „cumãtru Isac”
este autorul acestei glume. N-a vorbit cu el multã vreme.

 Altã datã, nu ºtiu cine i-a adus o vulpe împuºcatã pe
luncã. Isac a pus servitorul de a scos blana vulpii, iar
carnea a pus-o într-un coº ºi a trimis-o la un funcþionar
anume Þuchel spunînd cã e carne de iepure. Bietu Þuchel,
neºtiutor, a  rugat pe nevastã-sa sã-i facã „iepure cu
mãsline”,  dar dupã ce au mîncat, au avut amîndoi niºte
crampe grozave la stomac, vãrsãturi, în cît au trebuit sã
cheme doctorul, care aflase de aceastã farsã a lui Isac,
ºi le-a spus ºi lor.

Þuchel se hotãrîse sã dea în judecatã pe Isac, dar graþie
intervenþiei prietenilor comuni, a renunþat ºi s-au împãcat.

 Costicã Popescu din Grindu
La Grindu, era proprietar de moºie Costicã Popescu,

cumnat cu fostul ministru Jean Th. Florescu.  În conac –
care era în sat - avea o casã modestã, de þarã, cu vre-o
5-6 odãi în ºir, mobilatã simplu, dar în curte avea
gospodãrie mare, magazii, porumbare, atelier, grajduri.

Era un om de talie mijlocie, brunet, cam uscãþiv, veºnic
încãlþat cu cisme „Chantilly” cu pinteni de argint. Umblã cu
o cabrioletã la care înhamã cai foarte buni, ºi fãcea deseori
drumul la Urziceni. La el acasã se fãceau petreceri care
þineau cîte douã-trei zile, cãci Costicã era un mare bãutor
ºi jucãtor de cãrþi. Mi-amintesc cã odatã – la o nuntã –
dupã o zi ºi douã nopþi de chef cu lãutari, dinspre ziuã erau
afarã pe terasã, la o masã ºi dinaintea unei sticle de
Cointreau, Costicã Popescu, Gogu Fotescu ºi Miltiade
Teodoru, trei „aºi” ai bãuturii. Toþi trei erau afumaþi de tot,
dar tot s-ar fi mai luat la întrecere cu o sticlã de Cointreau.

Au bãut cîte un pãhãrel, cîte douã, pînã ce atît Miltiade
cît ºi Gogu Fotescu au adormit cu capetele pe masã.

Costicã Popescu, însã, continua petrecerea, de unul

singur, umplea paharele ºi ciocnea zicînd: noroc Miltiade
! Noroc Gogule ! ªi da paharul peste cap, dar îl umplea
din nou ºi luînd paharul lui Miltiade zicea ciocnind: noroc
Costicã !noroc Gogule ! ªi îl bea. Acelaº lucru fãcea ºi
cu paharul lui Gogu Fotescu. Petrecea omul de unul singur
cãci pe ceilalþi îi dãduse gata...

S-a fãcut mare haz la acea nuntã, de  performanþa bahicã
a lui Costicã Popescu...

Altã datã – eram tot flãcãu – a venit ºi el cu noi la Cotorca
fiind invitatul lui Marinicã. Am mîncat toþi trei, ca de obicei,
foarte bine ºi am bãut vinuri ºi liqueururi fine, începînd o
partidã de baccarat – dar  fãcînd imprudenþa de a nu-l
preveni pe Costicã Popescu cã noi ne dãm banii înapoi.

La început ºansa a fost pentru el, cãci pe mine m-a
curãþat de vre-o 500 de lei, pe Marinicã de vre-o 1000, ºi
am mai pierdut ºi pe „tibiºir”. Dar, de la o vreme, s-a întors
cartea ºi ne-am scos toatã paguba, luîndu-i lui Costicã
peste 2000 de lei cu care trebuia sã cumpere niºte sãmînþã
de nu ºtiu ce.

Vãzînd cã-l persecuta nenorocul, pe la 3 din noapte,
furios, a rupt cãrþile ºi am trecut la culcare.

A doua zi, pe la 10, cînd ne spãlam în sala de baie, eu
i-am spus lui Marinicã sã-i dãm banii înapoi lui Costicã,
ºi m-am însãrcinat eu cu aceastã misiune, punînd toþi
banii într-un plic ºi întinzîndu-i lui Costicã acel plic, pe
cînd el se ºtergea cu prosopul pe ochi.

Costicã se uitã la plic ºi mã întreabã:
- Ce e asta ?
- Banii tãi, pe care þi i-am cîºtigat noi asearã...
- Ei ºi ?
 - Ia þi-i înapoi, cãci eu ºi cu Marinicã, aºa facem, dar

am uitat sã-þi spunem asta.
 - Ce mã ? Sã-i iau înapoi ? Ce sînteþi într-o ureche ?
Hai s...! (ne-a înjurat el) drept ce mã luaþi voi pe mine ?

Dacã vã cîºtigam eu vouã, crezi cã mai pupaþi voi vre-un
gologan ?

Cu mare greutate, eu ºi Marinicã l-am fãcut sã-ºi
primeascã banii, dar din „proºti”  nu ne-a mai scos, iar la
dejun, în ziua aceea de Duminicã, a bãut Costicã cît 7
polonezi, cãci – oricît – i-a pãrut bine de banii recîºtigaþi...

A murit, bietul Costicã, acum vre-o 15-20 de ani la
cîrciuma lui Nicu ªchiopu din bariera Morilor,  înecîndu-
se   cu o bucãþicã de fripturã care i s-a oprit în gît. Cu
toate ajutoarele date, a murit de esfixie, dar eu cred cã a
fost un atac de apoplexie.

Averea i-au moºtenit-o surorile lui, adicã nevasta lui
Jean Th. Florescu ºi a  Dr-ului Iancu Jianu.

Cum m-am decis sã candidez la postul
de primar

La o petrecere la  Lache Constantinescu – unde venise ºi
Atanase Stoianescu, prefectul judeþului – s-a pus problema
alegerilor de primar ºi toþi au pus ochii pe mine sã candidez,
deoarece Atanasiu – ªapaitan, devenise odios.

Nu mã gîndisem pînã atunci la politicã, dar vãzînd cã
toþi fruntaºii localitãþii îmi acordã o apreciere mãgulitoare,
cã însuºi prefectul mã lãuda pentru tot ceea ce auzise
despre mine, mai adãugîndu-se ºi avîntul svãpãiat al celor
24 de ani ai mei, precum ºi antipatia ce aveam contra lui
Atanasiu – ªapaitan, m-am decis sã candidez la postul
de primar al oraºului.

Era la petrecere ºi un locotenent Grigore Mãrunþeanu,
care mã cunoºtea de la regimentul 21 infanterie, în care
fusese ºi el, (- om care toatã noaptea aceea a þinut cheful,
pahar la pahar, cu toþi ceilalþi, dar în paharul lui era...
zeamã de varzã !)

M-a îndemnat ºi el sã candidez spunîndu-mi cã va stãrui
sã i se acorde lui comanda trupei care va pãzi alegerile
(dar nu s-a þinut de vorbã).

ªi iatã cum am alunecat pe panta politicã, pe care  am tot
alunecat mai toatã viaþa mea, fãrã cine ºtie ce succese mari.

Susþinãtori  ºi adversari  în campania electoralã
Consiliul comunal fiind dizolvat, Atanasiu a trebuit sã

lase primãria ºi eu am fost numit preºedinte al Comisiei
interimare. Se anunþaserã alegerile, mi se pare cã în
primãvara anului 1907.

S-a format o adevãratã coaliþie împotriva lui Atanasiu,
toþi fiind pentru mine. El avea totuºi mare prizã în rîndurile
þãranilor din Volna, ºi chiar printre cîþiva negustori cum
era, de exemplu, Ion Popescu, zis  Ion Pomanã, un tip
mare, burtos ºi cam prostãlãu. Pe urmã Atanasiu avea
cu el pe unu Vasile Zarafu, cu a cãrui nevastã trãia, avea
mulþi datornici printre þãrani, în fine putea fi un adversar
de temut pentru mine, care abia venisem în Urziceni ºi
lumea nu mã cunoºtea.               (continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10)
Dar campania electoralã începuse, Isac Teodoru – mai

ales -  ºi Marinicã, în satul cãruia erau vre-o 80 de alegãtori,
erau principalii mei agenþi, în plus eu avînd lîngã mine pe
ªtefan Mihãilescu, secretar al comunei, pe Ghiþã
Tãnãsescu, casier, pe Alecu Vasilescu, vicepreºedintele
comisiei interimare, pe un agent de la tutunuri anume
Manciu, pe unu Vagner ºi alþi mulþi. Nu mai spun de þiganii
lãutari care mã beau regulat ºi care îmi promiteau cã vor
fi ai mei „în pãr”.

Mã susþineau ºi mã încurajau de asemenea învãþãtorii
Dobre ªtefãnescu ºi Vasilescu, preotul Furnicã, cîrciumarii
Gheorghe Ionescu, Mihalache, Irimia, Ion Tudorache,
ªtefan Popescu, Gheorghe Popescu ºi alþii.

Am þinut cîte va întruniri la cîrciuma lui Piciu, ºi la
„Adunata” unde ºtiu cã plãteam vedre de vin pe care le
consuma poporul. Atanasiu, fãcea ºi el întruniri,dar aveam
impresia cã lumea mã înºealã ºi pe mine ºi pe el, bînd
sdravãn în amîndouã pãrþile.

La întruniri îmi desfãºuram tot talentul oratoric pe care
îmi închipuiam cã-l am ºi debitam tot felul de parascovenii
pe tema ridicãrei edilitare a oraºului, ceea ce provoca
furtuni de aplauze. Eram tînãr ºi cam... naiv,  închipuindu-
mi cã toþi sînt sinceri în jurul meu.

Într-o searã, fiind la cîrciuma lui Oprescu cu toatã
ºleahta de „boeri” ºi funcþionari, Gogu Chritodorescu, pe
atunci inspector comunal al plãºii Urziceni,  fiind cam
„fãcut”, îmi spune sã merg cu el, se urcã pe capra unei
trãsuri cu pînze, pune mîna pe bici ºi mînã în  goana
mare pe strada care ducea spre primãrie. Cînd am ajuns
în dreptul casei lui Vasile Zarafu, am vãzut acolo vre-o 10-
15 oameni, cu  Atanasiu între ei, le vorbea desigur despre
alegeri. Christodorescu opreºte trãsura lîngã trotuar ºi începe
sã-l arzã cu biciul pe Atanasiu de cîte va ori, apoi întoarce
trãsura ºi în goana cailor venim înapoi la cîrciumã.

Atanasiu n-a zis nimic dar a fãcut  gestul cã scoate
revolverul de la spate ºi îl întinde spre noi, dar fãrã sã tragã.

Mie mi s-a pãrut ciudat acest atac al lui Chritodorescu,
nu tocmai cavaleresc, ºi pe care l-am dezaprobat, dar l-
am pus pe socoteala stãrii lui de ebrietate. Din toþi cîþi
erau la Oprescu, numai Isac l-a aprobat, ceilalþi nu.

Dar, în sfîrºit, coaliþia lucra din rãsputeri ca eu sã
reuºesc în alegeri ºi sã mã fac primar. Era ceva Caragelesc
în aceastã luptã, care adusese atîta frãmîntare în spirite
ºi atîta ridicul în atitudini. Eu îmi dam seama cã mã
înhãmasem la acel caraghiozlîc, dar era prea tîziu ºi mã
lãsam dus de curent.

Ziua alegerilor
Cu Marinicã aranjasem ca el sã vie de la Cotorca (sat

care era o suburbanã a Urzicenilor) cu toþi þãranii alegãtori
de acolo, în cãruþe, sub supravegherea celor 3 logofeþi de
moºie ai lui, ºi sã opreascã la marginea de rãsãrit a oraºului,
la intrare. Eu stam în ºosea, în faþa Primãriei ºi îi primeam
pe oameni în grupe de cîte 5, avînd fiecare în mînã
buletinul de vot dat de mine ºi pe care era tipãrit – în
interiorul buletinului–plic, numele meu.

Atanasiu avea ºi el buletinele-plic, cu numele lui ºi le
distribuia celor pe care îi considera oamenii lui.

Þãranii din Cotorca trebuiau sã treacã mai întîi pe la
Marinicã, cel care sta în fruntea cetei de oameni,  în ºosea,
înalt, spãtos, ca un Adamastor, sau mai bine ca un fel de
Porthos din „Cei trei muschetari”. Marinicã verifica
buletinele grupului de 5, sã vadã dacã sînt cu numele
meu ori nu,   apoi îmi fãcea mie un semn, grupul pornea,
toþi oamenii avînd ordin sã þinã buletinele în mîna dreaptã,
deasupra capului ºi sã vinã drept la mine, în faþa primãriei
unde se afla biuroul electoral. Eu luam grupul în primire,
intram cu ei în biurou, ºi toþi oamenii lipeau cu limba plicurile,
la introducerea în urnã – sub supravegherea judecãtorului
– ºi apoi ieºeau, tot împreunã cu mine, eu îi dam în primirea
unuia dintre logofeþi care îi ducea la cîrciuma lui Gheiþã
Teodorescu sau la Eremia, acolo  unde trebuia sã-i
gãseascã Marinicã ºi sã le dea de mîncat ºi de bãut.

(Halal de aºa alegeri... libere, dar aºa erau timpurile !)
În timp ce votau cotorcanii, agenþii mei Ghiþã Casierul,

Fãnicã Secretarul, Vagner, Manciu ºi ceilalþi, distribuiau
oamenilor buletine de vot de ale mele, îi însoþeau pînã la
urnã ºi astfel treaba mergea  „ca pe ciripie”.

Ba, ca o culme a caraghiozlîcului, bãieþii mei s-au învîrtit
pe lîngã Ion Pomanã – omul lui Atanasiu cel mai sigur –
ºi i-au vîrît  în buzunarele largi pe care le avea burtosul
acela, vre-o  40-50 de buletine de ale mele.

Ion Popescu – Pomanã  habar n-avea cã distribue la
oameni buletinele mele de vot ºi era foarte convins cã îl
serveºte pe prietenul lui Atanasiu.

Dar la „despoierea scrutinului”... stupoare !
Atanasiu a rãmas tîmpit cînd a vãzut cã l-am bãtut cu

vre-o 100 de voturi ºi am fost proclamat ales.
În urmã s-a aflat ºi farsa ce i s-a fãcut lui Ion Pomanã

ºi s-a pus aceasta pe socoteala unei „trãdãri” a lui,
rãspîndindu-se svonul cã eu aº fi avut de gînd sã mã
însor cu fata lui – o carne cu ochi – ºi cã Pomanã s-ar fi
pretat la aºa ceva.

Am rîs ºi eu de acest svon, dar Pomanã a fost extrem
de furios în contra mea, multã vreme, deºi eu  n-am ºtiut
nimic de farsa fãcutã de bãieþii mei.

Dupã aflarea rezultatului a fost o furtunã de entuziasm.
Cetãþenii m-au luat pe umeri ºi m-au dus aºa de la Primãrie
pînã în centru la cîrciuma lui Popescu. Toþi lãutarii din
Urziceni – poate erau vre-o 40 – cîntau în fruntea
cortegiului, ºi uralele nu mai conteneau, în vreme ce
„bãieþii” strigau tare „ Jos cu ªontorogul ! Jos cu ªapaitan
! Ura ! Trãiascã conu Miticã !”

La  Oprescu era toatã protipendada. Sãrutãri, îmbrãþiºeri,
strîngeri de mînã, parcã m-aº fi ales preºedinte de republicã.

Eu, natural, eram bucuros în orgoliul meu de tînãr fãrã
experienþa vieþei, deºi mã gîndeam la destinul meu, care
mã vîrîse în aceastã sarabandã ridiculã, ºi din care
simþeam cã o sã-mi fie greu sã mã smulg. Aºa cã mi-am
zis: „dã-i înainte, bãiete, unde o ieºi sã iasã !...”

În noaptea aceea, amicii mei au destupat  vre-o 50 de
sticle de ºampanie, cu diferite bunãtãþi din prãvãlia lui
Oprescu ºi cu legiuita încãrcare a contului meu, iar þãranii ºi
lãutarii m-au bãut de m-au rupt... Aºa cã a doua zi a trebuit
sã achit pe la diferite cîrciumi peste 2000 de lei, adicã leafa
mea de primar pe 2 ani... Bunã afacere fãcusem !

Dar în sfîrºit eram primar !
Sã mai candidez ori nu?

Nu m-am bucurat prea mult de acest succes, fiind cã
Atanasiu a fãcut contestaþie contra alegerii ºi între alte
motive, a invocat ºi pe cel cã n-a fost un ofiþer la comanda
trupei, ci un subofiþer, ceea ce constituia o cãlcare a nu
ºtiu cãrui articol. Pe acest motiv ridicol, prefectul
Stoianescu a admis contestaþia ºi a casat alegerea –
fixînd termen pentru o nouã alegere.

Eu m-am supãrat pe prefect ºi de atunci n-am mai putut
sã sufer pe liberali, resentiment care  a durat tot timpul
cît am fãcut politicã  în Ialomiþa.

M-am decis sã nu mai candidez a doua oarã, cu toate
strãduinþele depuse pe lîngã mine de Isac, de Marinicã ºi de
alþi  prieteni. Eram desgustat ºi obosit de efortul ce fãcusem.

Acum Atanasiu jubila ºi începuse o campanie electoralã
dintre cele mai susþinute, cheltuind bani cu întrunirile.

ªleahta „boierilor” - vãzînd hotãrîrea mea de a nu mai
candida, n-au vrut sã-l lase pe Atanasiu sã-ºi facã de
cap ºi s-au hotãrît sã susþinã candidatura lui Gogu
Christodorescu care, între timp demisionase din funcþia
de inspector comunal ºi se înscrisese la barou, ca sã
practice ºi el tot la Urziceni.

Eu m-a raliat la aceastã combinaþie ºi am promis cã
voi da tot concursul - Christodorescu însã nu prea era
simpatizat de masa alegãtorilor, iar prietenul meu Marinicã
nu-l putea suferi.

Aºa cã,  cu tot efortul depus de noua coaliþie, ºi mai
ales de cumnaþii lui Christodorescu, Miltiade Teodoru ºi
Gogu Fotescu, la noile alegeri Christodorescu a cãzut,
cu vre-o 48 de voturi în minus, ºi a triumfat Atanasiu.

A fost o consternare între „boieri” ºi mulþi m-au acuzat
pe mine cã n-am fost tot aºa de activ ca la prima alegere,
ci m-am cam... lãsat. Acest fapt n-a fost exact fiind cã
eu m-am comportat cu toatã sinceritatea, dar era greu sã
distrugi legenda cã  „Atanasiu e tare, de oarece a stricat
prima alegere”, precum ºi sã-l impui pe Chritodorescu
împotriva antipatiei alegãtorilor. De aceea, boerii s-au
decis cu toþi cã – dacã eu mai candidez, - ei sã dea tot

concursul lui... Atanasiu.
Era o situaþie destul de grea pentru mine... Sã mai

candidez ori nu ? Isac ºi cu Marinicã, precum ºi toþi „bãieþii
mei” mã îndemnau din rãsputeri sã nu mã las ci sã înfrunt
orice urgie de oarece voi reuºi.

Eu, eroul alegerilor!
ªi iarãºi, entusiasmul tinereþii a învins ! M-am decis sã

candidez din nou, ce o fi, o fi ! Dar dupã asta mã giudecam
cã dacã nu reuºesc, sã las Urzicenii ºi sã revin la
Bucureºti... Or, destinul meu a hotãrît cã trebue sã... mã
fac primar la Urziceni, ceea ce s-a întâmplat.

De data aceasta n-am mai desfãºurat activitatea
furtunoasã de la prima alegere, ºi nici risipa de cuvîntãri
le promit cã voi fi un om cinstit ºi devotat intereselor
urbei, ºi  în fine sã le spun cã poate existã un fel de
„fatalitate” ca oamenii sã nu poatã scãpa de Atanasiu.

Alegerile au decurs în liniºte, dar cu o propagandã destul
de vie din partea ºleahtei lui Christodorescu. Eu mã uitam
la „boieri” cum îl laudã pe adversarul meu, ºi îi ironizam
faþã de alegãtori, cari înþelegeau tîlcul sforþãrilor inutile
ale ºleahtei.

Rezultatul scrutinului: bãtusem pe Atanasiu ºi pe toatã
coaliþia cu 48 de voturi în plus ! Atunci s-au risipit ca
potîrnichile toþi în toate pãrþile, rãmînînd iarãºi eu, eroul
alegerilor, dus pe umeri, ovaþionat ºi... bãut bine de cei
cari mã ajutaserã. De data aceasta însã a cheltuit atît
Isac Teodoru cît ºi Marinicã, dar ºi pe mine m-a costat
vre-o 1000 de lei...

Bilanþ de primar
Cît am stat primar – din Mai 1907 pînã în Aprilie 1911 –

am cãutat sã fac ceva pentru acel tîrg nenorocit, care
avea aspectul unui sat, iar nu al unui orãºel. Strîngînd
fonduri ºi mai cerînd ceva ajutoare Prefecturei ºi
Consiliului Judeþean, am putut comanda 100 de felinare
noi, cu stîlpi de stejar distribuiþi rezonabil în tot oraºul, cu
lãmpi de calibru mai mare ºi cu un funcþionar (sau doi)
care aprindeau regulat lãmpile pe înserat. Apoi am fãcut
trotuare de piatrã de rîu, cu rigole, pe strada principalã, în
locul „ºanþurilor” dãrîmate ºi pline de apã verzuie care
fuseserã pînã atunci. Am cumpãrat mobilier nou la localul
primãriei, o saca pentru caz de incendiu ºi o pompã mare,
(cãci nu exista nimic contra incendiului) ºi în fine am
construit o „cazarmã”, adicã un fel de halã mare, din
scînduri, unde sã se pãstreze inventarul  comunei. (Mai
tîrziu acea halã a fost transformatã în uzinã electricã.)

N-am putut face mare lucru în timpul celor 4 ani cît am
fost primar, din cauza micimii fondurilor ºi a sãrãciei
cetãþenilor. Cãci peste 70% populaþia orãºelului era formatã
din þãrani – plugari sadea – iar singura sursã de venituri
bugetare erau taxele comunale ºi venitul bîlciului de vite.

(urmare în numãrul viitor)

ION CIORAN

Biografie
numai vindecarea de a fi
putrezeºte ochiul
cu viciile ºi virtuþile deopotrivã

o profeþie într-o limbã neînþeleasã
precum templul din Efes

o muzicã incandescentã
cum doar flautul ºtie
sã strãjuiascã singura corabie
ce se apropie

aici e cum s-a scris
nimic nu s-a înþeles din fum
din înãlþare ºi din ruine

vom înãlþa ruguri
pentru un alt întuneric
ºi vom pleca fericiþi
fiecare la casa lui

la urma urmei
ºi cenuºa are biografia sa
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Mircea TECULESCU

Însoþind oamenii
Înainte de Paºti,
spre crucile morþilor
plutesc fluturaºi
laminaþi în plastic,
decoraþi cu oferte atractive:

,,Cruci de marmurã ºi granit,
capace de marmurã ºi granit,
cripte,
placãri marmurã,
borduri,
amenajãri morminte;

Promoþie!
Pentru pensionari reduceri - 10%!’’

,,Hristos a Înviat!’’
se va auzi foºnind apoi
în aceastã grãdinã de marmurã ºi granit,
unde fluturaºii laminaþi în plastic
iatã,
descoperã Viaþa

,,Hristos s-a înãlþat!’’, într-o altã zi,
ºi fluturaºii îºi vor lua din nou zborul,
pânã departe, la anul

Tablouri, Icoane, Cuvinte
o pensulã îmi murise ºi
nici nu vedeam întunericul
care mã înconjura

oameni stricaþi

doar culorile se miºcau singure
viermuind cu focul ºi fumul,
culorile cuvintelor

o masã de sunete, vibraþii,

zdrenþe sonore strânse grupat,
undeva, în pânza constructivistã
goodbye to gravity

nu vã supãraþi,

vã rog nu vã supãraþi
ºi uitaþi
tablourile din artificii

cãci pensulele toate au murit

ºi nimeni acum
nu mai ºtie culorile,
culorile cuvintelor

,,Vor fi niºte jocuri de lumini adaptate pe piese, mâine o
sã se întâmple niºte lucruri cu ele.’’ Trupa Goodbye to Gravity

Mãºti pe feþe
cu mãºti pe nas ºi gurã, aºa
mã întâmpinã asistenta ºi doctoriþa,
aºa ºi tu acum, ai masca pe gurã
ºi nas, niºte pilule nedorite întrebãrile,
deloc nu sunt  bine, este
sezonul când masca  peste gurã
ºi nas se poartã ca o modã iar ochii
rãmân singuri, faruri deasupra
armadelor de mãºti, parcã am
fi într-un oraº poluat din China, doar
eu nu am una,  am
împrumutat-o unui prieten
chirurg care fãþuie întruna
nasuri ºi guri, mãºti singure
pe feþe, de fapt sunt ok,
acum când înserarea
se lasã încet - plãpândã
peste capetele celorlalþi

Poem cu o virgulã aproape
dreptunghiular

uneori alegem sã comunicãm nu doar prin
ceea ce spunem iar cei mai tari sunt dânºii
poeþii parbrizelor sau cei care scriu pe maºini

prãfuite din câte-o albã parcare semnele lor
spun cã dimineaþa continuã lin sã se evapore
cã oraºul într-un sicriu se strânge iar umbrele
trebuie plãtite bine ca sã se dea la o parte cã
binele este singurul care poate produce ceva
spuneþi voi acum ce puneþi-vã ochelarii ca sã
vedeþi cã tot eu sunt prezent în viaþa mea cã
oraºul deja a fost îngropat de proºti da uneori
alegem sã comunicãm doar prin ceea ce rostim
cum ar fi de mari sãrbãtori, mari sãrbãtori ce ne
spun cã încã un sfârºit al lumii tocmai a început

Poem colinã
flori de ghiaþã, între
ele doar un mic cerc de
privit soarele, uite aºa creºte
vibraþia atomilor din care suntem
construiþi, cãci forma florilor de ghiaþã
este datã de ceea ce suntem noi când ele
se nasc, florile de ghiaþã, aºa ºi trãim, fiecare
cu moartea lui, aici, pe pãmânt, unde luminile din
ferestre deloc nu pier, preocupate de multiplele secrete
cuprinse în pereþi, poate de aceea florile de ghiaþã spun

cã fiecare
lucru arde cu o flacãrã de altã culoare, chiar ºi noi în

fiece sfârtecare

Un telefon despre mama
iatã
simt nevoia unui telefon
cu veºti despre mama
deºi ea a murit de ani
chiar ºi acum sper
când zac prin aeroportul
unde zboarã atâtea sunete
ce bucurie
auriculele ºi ventriculele lui
pulseazã într-una indivizi
inºi însoþiþi de felurite
cuvinte trec încontinuu
vibreazã migranþii cãtre
zonele duty-free nu
nu se iau nicãieri ostateci
la terminale se încarcã doar
suflete puse în bagaje de calã
iar piloþii ºtiu cã înmormântãrile
sunt nu pentru morþi ci pentru
noi cei care avem tot mai mult
vârsta celor din cimitire tu
te rãsuceºti acum în pat
ca un ’urub uzat prematur
înainte de asta ai urmãrit
pe internet drumul meu ocolitor
spre oraºul nostru locul
unde caselele aratã mult mai bine
decât oamenii locul
unde ºtiu cã telefonul
n-o sã sune deloc

triptic
nimic
aproape nimic
elliptic nimic
cadavre de vise
peste
cadavre de flori
peste
cadavre de oameni

Despre ea
într-o zi
ea a postat un poem
cu dorinþa secretã
a unui singur
,,I like’’
într-o altã zi
nesperat ºi ascuns
a zâmbit ºi
a fost fericitã
între atâtea altele

Acesta este raiul
ea ºi el se plimbau
þinându-se de mânã
printr-un alb cimitir
,,sunt încã trei oraºe aici’’

i-a spus el apoi
s-a desprins uºorºi a
plecat  pe o îngustã alee
ea nu l-a mai revãzut
niciodatã

Ea ºi el
ea ºtia despre el
ceva ce el
nu ºtia despre el

poate de aceea ea
îl iubea pe el

poate de acea el
o iubea pe ea

Cãlãtoria
frumos tu mergi prin ea
cu paºi involuntari tiptili
care þie þi se potrivesc
ºi astfel ea îºi aflã loc
mai aproape de pielea ta
apoi tot pãtrunde în tine
intrã începe ºi creºte
ºi tu nu îi poþi face nimic
eºti o prinþesã a durerii
trãieºti mecanic din reflex
în acelaºi fel la fel

aºa înaintezi doar simþuri fãrã
sã mai poþi fi nimic altceva
eºti tot mai puþinã înceatã
mai dezlânatã ºi matã
pânã ce a ei cu totul devii
pânã ce nu-þi mai aparþii deloc
ºi deloc nu mai conteazã visele tale
ai fost invadatã 100% cuceritã
total molecular nici în cea mai
frumoasã îndrãgostire a ta nu
s-a întâmplat aºa ceva

da încã un sfârºit abisal de
aici înainte decât orice cuvinte
decât orice artã
clopotele sunt auzite acum
doar de mine ºi ceilalþi
tu deja ai plecat pe acel pod
ce-ºi þine în gurã propria lunã
trupul tãu o iubitã humã iar
eu geamãnul din depãrtare
pot doar semne sã fac
plimbându-mã cu umbra dãruitã de tine

Ea este psiholog
aºadar niciun test
nu-i mai este permis,
se gândi el,
nici chiar cel despre
cât de mult poate iubi,

apoi o luã de mânã,
probabil era o persoanã
în uºoarã dificultate,

iar Dumnezeu
îi supraveghea atent,
foarte atent,

primãvara rãsãrise
în copaci,
florile aºteptau
aripile fluturilor
ca sã zboare

Atât
fiecare cu Dumnezeul lui,

îmi spuse,

degustând curcubeul

ca pe un dulce baton de culori,

profesionist aranjate,

fiecare cu Dumnezeul lui,

pentru a fi cu El

trebuie doar sã tragi jaluzelele,

atât
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VICTOR NICOLAE

MONSTRUL DIN GOLFUL

MEXIC
MORE REAL NEWS - ne promite ºi azi

televizorul, când transmite secvenþe de la conflictul
din Times Square. Nu se prea vede nimic, o
îmbulzealã. Trimisa specialã la faþa locului relateazã
generalitãþi de pe o altã stradã, una pustie. I-o fi
fricã de demonstranþi! Când ajunge la cuvintele
‘agresiune’ ºi ‘amploare’, legãtura i se întrerupe
pentru... publicitate. Trimisa nu mai revine. Pe
Internet: Real World dies! Lumea realã moare prin
dezinformare. În 150 de oraºe, au loc confruntãri
între poliþie ºi protestatari. Iar capetele din televizor
se dau peste cap, fac orice ca raþiunea mea sã nu
mai sesizeze legãturile dintre cauzele ºi efectele
în derulare. ªi atunci, când sunt invitat promoþional
sã-mi petrec într-o insulã exoticã vacanþa, plãtitã
scump, pe credit... gândul meu a ºi ajuns printre
palmierii unei plaje cu nisip alb...

Chiar în momentul în care Sandra ne-a spus cã
a luat biletele de avion, George citea de zor despre
consecinþele dezastrului din Golful Mexic,
actualizate dupã 4 ani. Uriaºa deversare s-a tot
depozitat pe fundul mãrii. 10 milioane de galoane
de þiþei s-au coagulat pe o arie de peste 3 mii de
km² în jurul fostei platforme de foraj marin,
Deepwater Horizons, cea care a explodat pe 20
aprilie 2010. Atunci, aproape 1 milion de tone de
petrol s-au risipit pe întreg parcursul verii. Toþi coralii
din adâncime au fost acoperiþi ºi distruºi. Pânã în
iunie, Departamentului Louisiana de Sãnãtate ºi
Spitale i se raportaserã 143 de cazuri de contagiune
prin expunere. Adãugarea agenþilor de dispersie a
mãrit toxicitatea. Adevãratele concluzii rãmân însã
ascunse.

Plecãm sâmbãtã, 15 nov. ora 7:05 a.m. cu
FLIGHT DL 1879 spre Fort Lauderdale. Scanerele
corporale ale aeroportului nu se activaserã încã.
Nu ne-au mai iradiat pânã-n mãduva oaselor.
Imediat dupã noi, securitatea radioactivatã ºi-a intrat
în funcþiune. În realitate, nocivitatea acesteia este
de 20 de ori mai puternicã decât se estima public.
Ne-au minþit cã Röntgen nu ne mai afecteazã.
Operatorii se expun ºi ei. Nimeni nu seteazã dozele
radioactive pe nivelul lor minim. Conform
dezinformãrii din par tea beneficiarilor,
distructivitatea scanerelor ar fi mai micã decât cea
la care ne expune o radiografie pulmonarã, numai
cã eu am parte de o astfel de iradiere medicalã cam
o datã la 15 ani.

În Port Everglades, ne aºteaptã Prinþesa de

Rubin - RUBY PRINCESS, nava noastrã de
croazierã. Prin hublou, oceanul se amestecã
albãstrui cu întreg cerul ºi primul meu gând îºi
menþine forþa motoarelor de la decolare. Cum gândul
îmi zboarã mai repede decât avionul în care mã
aflu, mi-l opresc din când în când ºi aºtept ca
avionul sã-l ajungã din urmã... ªi sã treacã, aºa, cu
mine în el, prin gândul meu.

Duminicã, la rãsãritul soarelui, Prinþesa a
înconjurat sud-estul Insulei Eleuthera ºi a ancorat
în larg, atât cât i-a permis adâncimea apei sã se
apropie de þãrm. De la ora 8, tenderele erau
pregãtite sã ne transporte pe plaja de pe Princess
Cays. Ne aruncãm într-unul dintre golfuri ºi nu ne
mai sãturãm de atâta limpezime. Dãm jos toatã
rugina din miºcãri. Sandra mi-a descoperit pe gât

câteva pete negre, de ulei. Dar ele nu mi-au tãiat
entuziasmul provocat de una din cele mai sexy plaje
ale lumii.

Pentru a parcurge distanþa dintre Eleuthera ºi
Sint Maarten, Prinþesei îi trebuie o zi întreagã,
înaintând cu 20,8 noduri. În sfârºit, fac ºi eu o saunã
pe-ndelete. Stau întins într-un nor de aburi, relaxat,
transpirat, cu gândurile aiurea. Ca prin vis, îl aud pe
unul pomenind de Pablo Iglezias, care susþine cã
„...moneda euro e o capcanã, singura salvare stã

într-o reorganizare realã, cu naþionalizarea

companiilor cheie ºi restructurarea datoriilor...

munca sã fie o prioritate a guvernului, care sã punã

auditul pe datoria publicã, pentru a-i fi identificatã

par tea ilegitimã...” Democraþia veritabilã,
suveranitatea naþionalã ºi integrarea economicã
globalã sunt rãu incompatibile între ele. Implantul
statal în tot soiul de uniuni monetare constrânge
orice program autentic de guvernare... Dar gândurile
mele pãtrund ca torpilele prin tot azurul de dincolo
de Trinidad.

Îmi place sã stau pe Sun Deck 16, la pupã. Elicele
propulsoare fac un siaj cât nava de lat, ce se întinde
în spatele nostru pânã dincolo de linia orizontului.
Cred cã nu mã înºel, am vãzut în fluidul turbionat
urme de petrol. L-am zãrit pe Georgi. El este
Environmental Officer. Nu ºtiam cã existã acest
grad. ªi el a descoperit urme de poluare pe creasta
valurilor, nu-s de la navã. Un cercetãtor subacvatic
chiar a semnalat o scurgere suspectã, aflatã în voia
curenþilor marini. A ºi numit-o monsteroil, parcã...
sau jumboil, beastoil... nu mai reþin exact, pentru
cã gândul meu tot zboarã liber spre... Antile! Georgi
îmi dã dreptate. Crede ºi el cã, dintr-o deversare
din zona centralã a puþului Macondo, dintr-o pãturã
rãtãcitoare, cu o densitate mai micã, aflatã doar la
vreo milã adâncime, uraganul de acum 2 sãptãmâni
a smuls un braþ, un monsteroil. Curenþii l-au scos
din golf prin Strâmtoarea Yucatan ºi l-au pierdut mai
jos de Cuba.

Prinþesa a ancorat la A.C. Wathey pier. Ne-am
urcat într-un Water Taxi ($7 dus-întors) ºi am coborât
în capitala olandezã a insulei. Ne place în
Philipsburg. Sandra ºi-a cumpãrat o fustã de-a
locului ºi am ales o terasã, sub o umbrelã, cu vedere
spre Great Bay. Bem un cocktail pe bazã de passion

fruit. Lui George, i se scurge pe frunte, pe la radãcina
pãrului transpirat, o dârã de petrol. Sandra o
înregistreazã pe plachetã. George anunþã solemn:
Breaking news, right-in, suntem în Saint Martin ºi

bem rom cu gin.
A doua zi, ajungem în Saint Thomas. Sandra a

ales un golf, într-un crater vulcanic. Înot cu
sentimentul deplin al libertãþii mele. Gândurile mi se
joacã, nu-mi dau pace. Limpezimea apei pãtrunde
benefic direct în nebuloasa unor pãreri mai
îndãrãtnice, le rarefiazã. E atâta frumuseþe în jur
încât mintea mea n-ar mai fi în stare sã se teamã
de nici o primejdie.

Croaziera s-a încheiat, reintru în realitate. Oricând
aº putea ajunge pe o listã a interdicþiilor. Oricând aº
putea fi arestat pentru niºte delicte iluzorii. Libertatea
mea cu greu dobânditã s-ar pierde peste noapte
pentru o minimã ºi falsã creºtere a unei siguranþe
promise. Paºaportul nu mai constituie o proprietate
a mea, confiscabil dupã cheful vameºului.
Opresiunea îºi însceneazã justificãrile. Violul
cetãþenesc e liber consimþit, ca o emancipare,
adesea. Restricþiile ne remodeleazã aspiraþiile.
Comportamentul nostru, fiind previzibil, poate fi uºor

modelabil. Suportã orice poluare. Educaþia se
adapteazã la interesele educatorului. Reactualizat,
redenumit, duºmanul trebuie cu orice sacrificiu
suprimat. Zilnic, se identificã atacuri planificate.
Pânã la neutralizarea lor, se iau mãsuri de restricþie
severã. Restabilirea ordinii publice nu mai înceteazã,
sub presiunea supravegherii. Chiar ºi drepturile
constituþionale mi se suspendã pânã la noi ordine.
Ultimele incidente cu persoane de culoare,
împuºcate mortal, aratã cã autoritãþile nu cer
rãspundere pentru aceste acþiuni. Protestatarii simt
mutarea þintelor asupra lor. Infestarea ideilor mele a
progresat uimitor, ceva nu mi-e clar... dar gândul meu
se prãjeºte deja la soarele ce arde nisipurile albe.

Mi-e somn. Muºchii nu vor sã se relaxeze, au
memorie, pãstreazã plãcerea de a mai parcurge
distanþele acvatice. Cer o cafea. Stewardesa îmi
aduce ºi pliculeþele obiºnuite. În loc de zahãr, un
îndulcitor sintetic. Ceea ce ar trebui sã fie doar niºte
lapte-praf are o compoziþie letalã, în doze exagerate,
desigur. Beau cafeaua ºi mi se face ºi mai tare somn.
Gândul meu nu vrea sã renunþe la vacanþã, se
bãlãceºte în golful din vechiul crater. Înoatã voios
ºi, pe pragul ce desparte golful de mare, simte o
loviturã puternicã. L-a ameþit, l-a dezorientat rãu. Se
împiedicã în alge putrede, peºti morþi ºi pãsãri
înecate. Apele se întunecã, înþeapã. Ceva se
înfãºoarã cleios, hidos, monstruos, în jurul lui ºi-l
trage în adânc. Strânsura devine din ce în ce mai
violentã. Atacul creºte cu cât gândul meu încearcã
din rãsputeri sã-ºi identifice agresorul. Nu se mai
vede nimic în jur, percepþia realã a sucombat. Nici
nu mai poate fi vorba de vreo abilitate a separãrii
adevãrului de minciunã, numai asamblãri ireale de
cliºee obediente ºi ipoteze false. Ce voiam sã zic?
Mã cam îndoiesc de puterile culturii clasice ºi ale
introspecþiei interdisciplinare de a mai putea schimba
ceva, cumva, pe undeva. Nãvala profitului a inversat
scopul previziunii, cãreia i s-au redefinit vitalitãþile.
Servanþii jubileazã, împiedicã faptele sã ajungã pânã
la procesarea raþionalã. Mã învinge iluzia. Pedeapsa
colectivã stã în convingerea cã austeritatea la sânge
ar fi prioritar necesarã. Va curge deci mult sânge.
Dar toate lucrurile astea nu mã mai ating. Fleacuri!

Desfac pliculeþul cu Non-Dairy Creamer ºi mi-
l torn pe gât. Îmi place la nebunie siropul lui solid de
porumb ºi uleiul de soia, parþial hidrogenat,
amestecate în sodium caseinat, îmbogãþit cu
dipotasium fosfatat, cu mono ºi digliceride... M-am
relaxat. Gândurile nu mi se mai refac. Doar ecouri,
slabe scurgeri de memorie depresivã, epuizatã...
Mai cer o pungã plinã de pliculeþe ºi le înghit pe
nerãsuflare sodiul silicoaluminat, dioxidul de silicon,
sodiumul tripolifosfat, diacetilul tartaric acid... ºi iar
digliceride... ºi iar dioxid de titaniu...
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Alexandru Bulandra

Iisus ºi  Proiectul  Asaltul
cerului

Partea a doua
Iisus, Pavel  ºi Al Doilea

Isaia
sau

Naºterea creºtinismului
O lecturã profanã a Noului
Testament

Moto: „Cã vai mie dacã nu voi binevesti !”
(Sfântul Pavel, Întâia Epistolã cãtre Corinteni, 9,16)

1. Punct ºi de la capãt
Sã reluãm, pentru aducere aminte,  firul analizei abia

întrerupte...
 La  7 ianuarie 2014.
...Din eseul „Iisus ºi Proiectul Asaltul cerului”.
O lecturã profanã a „Evangheliei dupã Matei” din „Noul

Testament.” (1)
 Începutul lui, însã, de unde îl vom deºira ? Din mintea

noastrã cercetãtoare sedusã pentru totdeauna de cuvintele
din mãrgãritar ale „Cãrþii lui Iov”, desluºite în „Experimentul
Iov” (2), sau din sufletul de copil ales  al lui Iisus, îndrãgind
pânã la moarte glasul neauzit al lui Dumnezeu care-l
strigase, cu cinci sute de ani  mai înainte, pe profetul
Iezechiel, cu numele fermecat  Fiul Omului ?

Rãspunsul nu poate fi decât  de forma  „ºi... ºi...”,  întrucât,
printr-un miracol care ne lumineazã calea dintr-o altã lume,
mintea noastrã cercetãtoare ºi sufletul lui Iisus  s-au
recunoscut  ºi îmbrãþiºat întru aceeaºi matcã  literarã.

Cred cã þesãtura originarã a descoperirii lui Iisus s-a
iþit,  delicatã  dar  elasticã ºi cu o  nemãsuratã forþã de
susþinere a idealurilor  celor mai temerare, în primele
lecturi,  încrezãtoare ca întâlnirile cu minunile din basme,
ale legendei ºi poemului lui Iov.

Dacã elenistul Petru Creþia nu ar fi  despicat  în douã
pãrþi distincte corpul ce pãrea întreg al acestei  cãrþi biblice
cruciale, paºii noºtri ar fi rãmas fãrã cale. Aºa, am putut
afla drumul cãtre „Minunata istorie a Cãrþii lui Iov” (3),
care ne-a dus pânã la epoca genezei sale ºi a robiei
babiloniene a poporului evreu, ºi la unul dintre cei mai
misterioºi autori ai lumii – necunoscutul profet ºi poet
numit, în lipsa unui nume propriu, Al Doilea Isaia.

În jurul acestui adevãrat  pol  magnetic al istoriei lumii
creºtine  a fãcut cãrare  bãtutã mintea întrebãtoare a lui
Iisus esenianul, care cãuta, mai determinat cu fiecare an
al vieþii  sale dedicate înþelegerii   Scripturii  ºi  mântuirii
oamenilor,  o cale de a ajunge lângã Dumnezeu pentru a-
L auzi spunându-i ºi lui „Fiul Omului”.

ªi a aflat de la acest necunoscut,  pe care-l credea  sã
fie Isaia, marele prooroc  care trãise cu opt veacuri înainte,
cã Dumnezeu avea un plan  pe care voia  sã-l împlineascã
îndatã dupã profeþie, ºi le striga celor care aveau urechi
de auzit „Cãutaþi-Mã !”

Iisus a  mai citit cu uimire  cum acest profet  neºtiut
glãsuia  popoarelor ºi conducãtorilor lor asemenea
Domnului din înalt,  iar mai  apoi  cum se transpune într-
un  Mesia oropsit, dat morþii ºi înviat de Dumnezeu,
acelaºi care,  odatã cu  învãþãtura  lui  Pavel  ºi cãlãtoriile
sale misionare, îi va înghiþi  ºi lui chipul pentru totdeauna
în inima însetatã de  pocãinþã a creºtinilor.

Iar în „Cartea lui Iov”, mai exact  în poemul despre care
nu ºtia cã este scris  tot de  profetul cu mintea plinã de
visuri înaripate,  a vãzut cã eroul, care se considera Fiul
lui Dumnezeu, voia sã ajungã ºi el lângã Tatãl divin,  ce-
l pusese fãrã milã la încercare, sã-i cearã socotealã.

Pânã a-l întâlni, în sfârºit, pe Iisus,  am fãcut un ocol
pentru a-i pune faþã în faþã pe Iov ºi Socrate, în lucrarea
„Iov, Socrate ºi Divinitatea”. (4)

La acest popas  de bun augur am  pregãtit  temele
care vor  reprezenta fundalul teoretic al eseului  pe care îl
începem aici:  relaþia dintre logica credinþei lui Iisus ºi
temeiul de credinþã al raþiunii lui Socrate;  toate pornesc
de la un dat  – puterile lui Iisus, respectiv daimonul lui
Socrate – ºi  de la o dorinþã – forma iubirii lui Iisus pentru
Dumnezeu, respectiv  a lui  Socrate pentru lumea zeilor,
ºi se cautã un mod de a valorifica acest dat ca destin

asumat – impulsul primordial din sine.
În ce-l priveºte pe Saul, viitorul Sfânt Pavel, care va spune,

în 1 Corinteni, 2,16,   „Noi  însã avem gândul lui Hristos” (5),
este de adâncit apropierea de Socrate în urmãtoarele puncte:
acþiunea duhului interior, urâþenia exterioarã, iubirea de sine,
relaþia  misionarã cu oamenii cetãþilor.

De vãzut ºi Al Doilea Isaia  împreunã cu aceºtia doi,
într-un triunghi virtual al urâþeniei gânditoare ºi creatoare
de frumuseþi.(...)

3. Lectura de împlinire
Sã mai rãmânem puþin în teritoriul fascinant al lecturilor

lui Iisus.
 „Citind împreunã cu Iisus”  ne este un capitol foarte

drag din eseul anterior ! (1, pp.33-81)
Am remarcat,  atunci când ne-am oprit asupra

fundamentului esenian al vieþii ºi gândirii lui Iisus,  tipul
special, concret-operaþional, al lecturilor din  profeþii
Iezechiel ºi Isaia sãvârºite în cadrul sectei.

Sã numim acest fel de  citire  „lecturã de împlinire”.
Transpuºi, pentru o clipã,  în  atmosfera acelor cercuri

de lecturã, citim un text care transmite un mesaj de la
Dumnezeu prin gura unui profet.

Forma scrisã a textului este exterioarã mesajului.
Prin acest text, Dumnezeu ne transformã în receptori

ºi împlinitori a ceea ce transmite.
Noi suntem  ºi subiectul ºi agentul acestui text.
Dumnezeu ne spune ce sã facem, cum sã facem, în

ce loc anume. Prin urmare, cuvintele capãtã, ca de la
sine,  o referinþã concretã, precisã, anume aceea ºi nu
alta, care poate fi identificatã ºi localizatã.

Ne amintim, desigur, dialogul imaginat  ca având loc la
finalul  unei astfel de lecturi din profetul neºtiut Al Doilea
Isaia,  unde se va stabili locul apariþiei ºi botezului lui
Iisus de cãtre Ioan:

Dumnezeu spune sã fie întâmpinat în deºert.
Cine sã-l întâmpine ?
Noi, cine altcineva ?
Care deºert ?
Cel de lângã noi !
ªi când sã facem asta ?
Acum suntem deja în întârziere ! Sã nu mai pregetãm

nicio clipã !
Am analizat, la locul cuvenit, rolul lui Ieremia ºi Iezechiel

în sublinierea  acestui statut al profeþiilor ºi concluziile  la
care ajunge Al Doilea Isaia. (1, pp.33-63 )

În urma acestor determinãri, Planul lui Dumnezeu putea
lua forma unui proiect uman.

Omul a  fost  Iisus iar Proiectul sãu l-am numit Asaltul
cerului.

Dacã aruncãm  termenul  lectura de împlinire ca o nadã
în cursul  plin de  bulboane  al acestei  noi poveºti a lui
Iisus dupã Înviere,  ce  am putea  atrage din adâncuri
spre lumina înþelegerii noastre ?

Te referi, desigur, la  lecturile  biblice ale Sfântului Pavel,
pe care noi îl vom numi cu  numele sãu iudaic,  Saul.  El
face, însã,  o altfel  de lecturã de împlinire a  Scripturii.

Cum aºa ?
Iatã cum: punctul de pornire  îl reprezintã  poruncile lui

Iisus,  prin care ºi din care  Saul îl descoperã  în sine pe
Iisus Hristos.  Numai dupã acest adevãrat miracol
exploziv,  considerat de noi big bang-ul creºtinismului,
din nevoia stringentã  de a da  un chip biblic lui Iisus
Hristos  pentru a-l  putea propovãdui în aceastã formã
deja statuatã,  apare ºi lectura de împlinire a  Scripturii.

Mai întâi a fost porunca...  Abia aºtept sã ajungem în
volbura acelui foc divin care a transformat subit vorbele
unui om în literã de lege !

Pânã atunci, sã observãm o acþiune în cerc, prin care
lectura de împlinire se instituie pe ea însãºi.

Nu-mi dau seama !
Lectura lui Saul îºi va respecta titulatura – de împlinire

– abia atunci când  Iisus ºi poruncile sale  vor fi  înþeleºi
ca o împlinire a  lui Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu,
existent deja în paginile Scripturii  înainte de întâlnirea
lui Iisus cu Saul, ºi chiar înainte de naºterea lui Iisus.
Numai  din acest context  rezultã cã, împlinind poruncile
lui Iisus, Saul împlineºte cuvintele Scripturii.

Dar porunca este un  mesaj oral  având  caracterul sãu
imperativ  impregnat de  puterea personalitãþii vii  a celui
care-l emite în acel moment unic al comunicãrii lui !

Deja  incursiunea noastrã  s-a prelungit ! Sã privim lucrurile
pe îndelete,  în cursul lor firesc !

Altfel spus:  ªi cuvântul din poveste înainte mult mai este!
4. Firul înviat al vieþii lui Iisus
Proiectul Asaltul cerului a fost  un rãspuns, în primul

rând,  la  decalajul  temporar dintre profeþie ºi împlinire
ca problemã generalã a credincioºilor iudei ºi, în al doilea
rând,  la lipsa de comunicare dintre Dumnezeu ºi robii

sãi.  Soluþia oferitã  de un grup de credincioºi din secta
esenianã  la începutul mileniului I, dupã  mai mult de
cinci veacuri de vid divin, a fost una personalizatã, prin
instituirea unui individ uman cu puteri deosebite, Iisus,
în rolul  Fiului lui Dumnezeu.

Miezul ei tainic l-am gãsit ascuns în douã versete din
Evanghelia dupã Matei : „11,12 Din zilele lui Ioan
Botezãtorul pânã acum împãrãþia cerurilor se ia prin asalt,
iar cei ce dau asaltul o cuceresc. 13 Cã toþi proorocii ºi
Legea au proorocit pânã la Ioan.”  (1,pp. 86-90)

Cerul, însã, rezistase acestui atac. Presupusele  sale
porþi i-au rãmas ferecate, presupusele sale ziduri eterice
s-au dovedit inaccesibile  iar presupusul stãpân al cerului,
aflat dincolo de  presupusele ziduri ºi porþi celeste,  a
fost de negãsit sau de nemiºcat, din muþenia lui
multisecularã, de  fiorul credinþei lui Iisus.

A cerut ºi nu i s-a dat... A bãtut ºi nu i s-a deschis... A
cãutat ºi nu a gãsit...

Dacã  Iisus  fãcuse  tot ce era posibil pentru ca
Dumnezeu sã-i vorbeascã  în mintea receptoare  ºi el nu
auzise nimic, atunci, cu necesitate,  Dumnezeu nu l-a
vrut ca Fiu al sãu  ori Dumnezeu nu exista în forma pe
care o îndrãgise atât de mult.

Dar în care ?
Nu avea unde sã mai citeascã, în ce scrieri sfinte sã mai

scotoceascã pentru a rãspunde la o întrebare, în fond,  inutilã.
ªi dacã  era altfel, nu-l va striga  niciodatã „Fiul omului

!”, cum o fãcea  de fiecare datã acel Dumnezeu
încântãtor cu proorocul Iezechiel...

ªi dacã nu-l va chema  aºa cum  îºi spunea numai el
însuºi  ca  într-o  rugã  continuã, ce  îmbia, inocentã,
mângâierea  glasului divin,  ce rost mai avea un altfel de
Dumnezeu ?

Din menghina acestor douã alternative care-i încleºtase
inima – ori nu m-a vrut, ori este altfel -, firul vieþii lui Iisus
abia îºi mai trãgea sufletul:  dacã nu m-a vrut, de ce nu
m-a vrut ?;  dacã este altfel decât l-au prezentat  profeþii,
înseamnã cã ei nu l-au cunoscut cu adevãrat ? cã sunt
falºi profeþi ? Mincinoºi ?

Salvarea  vieþii lui Iisus  va veni, în primul rând,  de la
conºtiinþa lui,  care  funcþiona, ca ºi pânã  la  Înviere,  în
registrul dublu. Acum el contabiliza  mersul lucrurilor  la
capitolul înfrângerii personale, respectiv  la acela  al
Proiectului care  trebuia sã meargã mai departe.

Când Iisus, înviat, îºi pierdea credinþa în propria persoanã,
dincolo de el, ca de la sine,  se înfiripa ºi creºtea  credinþa
în el a ucenicilor ºi adepþilor sãi.   Iisus va duce  în mormânt
taina Proiectului sãu ceresc când acesta, iatã,  tocmai
începea  sã arate lumii pârga primelor sale roade.

Prin urmare,  Proiectul Asaltul cerului   reprezintã  al
doilea salvator al vieþii  de om a lui Iisus.  ªi iatã cum: cei
care au ºtiut de Proiect ºi l-au sprijinit, - mã refer la fraþii
lui esenieni  care l-au ajutat  în conceperea ºi realizarea
Proiectului -,  i-au evaluat viaþa  din acest punct de vedere.
Supravieþuirea lui  Iisus ca om dupã crucificare putea fi
înþeleasã ºi acceptatã  numai de  acest grup restrâns de
colaboratori neºtiuþi care, în Evanghelii ºi Faptele
apostolilor,  vor fi numiþi îngerii Domnului.

Pentru ei, omul Iisus ºi viaþa lui pânã la moarte  se vor
afla înaintea lui Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu.

(urmare în numãrul viitor)
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George Theodor POPESCU

O LUME DE BELEA!
– runcuri, rogozuri, vlãsii –

profilmiticãjidanu
Era unu la noi pe Sârbeasca, dintr-ai lui Stan al Mandii.

Unu de-i mai zicea ºi Miticã Jidanu. Îºi snopea muierea
în bãtãi. Da bãtãi nu glumã… o lega de loitrã ºi-o lovea
cu cãpãstrul aºa cu “sistemã”, militãreºte.

– Ce-ai mã Miticã cu ea de-o baþi degeaba?! – zice Ãla
contrariat, vecinu’ de peste gard.

– Apoi asta e cã io n-o bat degeaba.
– Tocmai?!? vecinu’  nedumerit.
– N-o bat deloc degeaba… mãsurându-ºi c-un fel de

încântare vorbele, o bat  p r e v e n t i v.
– Aha! prinde a înþelege celãlalt, mutându-ºi în silã þigara

în colþul gurii. Atunci.. hotãrât n-o baþi degeaba.

Peste ani… pe prispa casei cu parmalâc, orb
carevasãzicã.

– Zamfiro!!! fã Safiro.
– Ce-i Miticã?! oarecum miratã, abia stãpânindu-ºi

neastâmpãrul mâinilor.
– Safiro! numai cã numele femeii suna într-un fel strãin,

ca o litanie,  tulburând amiaza adâncã ºi limpede de varã.
Safiro! Þinându-se de ºorþul boþit ca sã n-o ia vântu’ se
apropie. Ciudat, tristeþea asumatã pe chipul ei smead
fãcea sã parã mai tânãrã.

– Ai zi.
– Vino... cu duioºie, rugându-se.. sã te mai pup ºi io.

Surprinsã, dupã o lungã ezitare femeia izbucni. Cu
amãrãciune.

– Târziu Miticã… târziu. ªi ultimele cuvinte rãmaserã
o vreme suspendate.  Undeva la ‘nãlþimea salcâmilor lui
Costicã Potop. Când cãzurã, cãzurã reci… ºi mute. Ca o
sentinþã.

profildumitrubarbu
Duminica slãbãnogului – dupã o iarnã grea ºi lungã.

Soare puþin, controversat. Se cuibãrise galbin cum era,
ºi fãrã putere undeva la ‘nãlþimea lizierei de salcâmi din
dosu’ grãdinii.

Dumitru Barbu numai ce-ºi fãcea de lucru, cercetând  o
roatã, cãreia îi lipsea o obadã. În poarta de la drum, cãzutã-
ntr-o rânã, tocmai se postase Unu. Stãtea aºa închipuit
ºi nu se dãdea dus neam. Aºa cã, mascându-ºi într-un
fel iritarea, Dumitru pãrãsi în silã bãtãtura, frecându-ºi
tacticos palmele c-un ºomoiog de paie.

– Cum ziseºi mã Chirilã?! cântãrindu-ºi cu zgârcenie
paºii ºi vorbele.

– Zic cã… ce tot roboteºti, cã doar nu luãm nimic cu
noi. Uite alde Teºilã… abia îl aduserã la locu’ lui… nici nu
trecu Câºlegii.

– Aºa!? Pãi sã ºtii cã ai dreptate.
– Am dreptate!? surprins.
– Ai dreptate… da, pânã la un punct.
–?! Îhî. Rãmas bâtã, Ãlã cãutã împrejur un  fel de sprijin

– pe care nu-l gãsi.
– Este adevãrat, nu luãm nimic… cu noi. Numai cã…

cât trãim, trãim ca proºtii?! Chirilã ãsta era dintr-ai lui
ªontea. Un neisprãvit. Când porni ºontâc… ºontâc, de
azi pe mâine, drumu’ se întristã ºi un val de ceaþã  îl
înghiþi. Ca o nãlucã.

profilstancaþiganca
– Un’ te-ci fã Dadã?!
– Ia-ncoa sã fac rostirea, zicea. Se pripãºise încã dã

pã vremea lu’ Brãiloiu cu tot nemetu’. Dintâi la Curte mai
pã urmã-n cãtun. Cilibie muiere Stanca… Þiganca!! ªi
delicatã.De… nevastã de lãutar; pambriu verde cu
colþunaº, fustã-nfloratã, brâu de tafta, scurteicã. Pãi ce-
o mâna Stan la de-alde Toma Negoi de-avea nevoie la
sapã, la secirã?! mãcar la cârpit coºaru’, cu baligã?!
Miramaº. Umbla cât îi ziulica – mai lesne-i era sã dea-n
cãrþi. Ba la Chiva lu’ Colac, ori încolo pã Sârbeasca la
una Lina Drugii cã iubea, sau la aia dã pã Linie beteagã
dintr-ai lui Mãrþan.

– Te vãz supãratã Daicã, o cãina. Sã scot cãrþile? Adã
un þol aci, ceva sã nu stãm în þãrânã. Pân’ s-aducã asta
un preº, o velinþã numai ce le descânta «douãºpatru dã
sfinþi cu douãºpatru dã cãrþi, bine ºtiþi, bine sã-mi daþi dã
ºtirea lu’»

– Supãratã... mai întrebi?! Pãi nu se prãpãdi omu’ meu
mai an?! acuºi înspre varã dãdu ºi piatra, vai ºi amar, c-

a venit aºa pã sus ca o sfoarã dãspre Colceag... negurã
ºi prãpãd...Acu Dumnezeu cu mila. Ce lega, ce dezlega
– mãre nu ºtiu, c-o fi, c-o pãþi, cum cã «dama dã roºu, la
drum dã searã... cu craiu dã verde… cu vorbe rele pentru
craiu dã tobã… care ca-ntr-o gloatã… la dama dã ghindã,
cu veste». Ãstea cu gura cãscatã… mulþãmite. ªi nu pleca
Oacheºa cu mâna goalã; un ciur dã mãlai, mai rar o mânã
de fãinã, un mertic dã fasole, câteva ouºoare proaspete,
o gâtie de ceapã… Bolbotine?! nici vorbã, cã era
sgarandivã rãu.

– Da ceva unsoare n-ai?! acolo niºte jumãri. Poate un
franc dã þigãri?! cã fuma. Fuma ca o ºerpoaicã. ªi numai
dãle boiereºti... Aroma!!! Când ostenea – din calea vipiei
venea dã sã punea colea pã ºanþ.    C-aveam un pãr
sãlbatic, rotat, cu umbra dulce,      nu-º dã unde rãsãrise.
Da nu singurã… cã-l avea pã Manole dã sã þinea scai.

Ãsta, un plãvan dã þigan la vreo ºase – ºapte ani. ªi-
unde nu mi se tolãnea rumen cum era în poala mânã-si ºi
tânjea… ca mielu’. Cã era neânþãrcat.

– Hai treci ºi crapã piaza-rea, îl îndemna – c-avea
slãbiciune, unde-l lepãdase la ºapte luni de neleapcã. Ia-
n sã vezi ce-am pãþit. Taman ne’ntorceam dã la pogonu’
ce-l aveam cu secarã la Drumu’ lu Berechet de-l nãpãdise
rugu’. Pã prispã al meu plângea – uitat de-a bãtrânã, nu-
º pe unde’ºi fãcea veacu’ – Plângea de mama focului dã
gândeam cã face aprindere. Cu ce sã-l alin?! Stanca pã
ºanþ… numai ce catã dintr-o parte ºi zice:

– Fã Daicã nu te supãra... din ce bag de seamã, n-ai
piept… ºi lu’ ãsta micu’ al tãu îi e foame.

– Fugi d’acilea Dadã! ªi – unde nu mi-l înfaºcã…Pãi nu
s-a’nseninat copilu’ ºi i-a trecut ºi sughiþu’!! Gungurea
vesel ca ºi cum ar fi vrut sã cânte.

Ne-am pus pã râs ca ãlea...Pânã-ntr-un timp, cã ne-a
retezat-o Ãl bãtrân – cã trãia.

– Ptiu femei proaste, a-þi spurcat fecioru’. Na cã-l fãcurã-
þi frate cu þiganu’. Cum sã-l mai fac io p’ãsta popã?!! ºi
continuã, murmurând, dupã un gând numai de el ºtiut.
De-acu, tot într-o “rostire” are sã bântuie... bietul, slugã la
cai albi.

profiloanesfârºitu
Nu de puþine ori aº fi vrut sã dispar. Aºa pur ºi simplu.

Ca ºi cum n-aº fi fost.Când te simþi al nimãnui, ori te
sinucizi, ori îmbrãþiºezi filozofia surpãrii.Vocaþia de a fi
viu am descoperit-o cu vârsta. Maestrul exemplar în a
construi un labirint de prisos, într-o mai vastã arhitecturã
a erorii am aflat printre amintirile mele. Acum, insul despre
care aº dori sã vã vorbesc era cam ciudat ºi avea un
nume pe mãsurã… Oane Sfârºitu’. Greu de presupus ca
cineva sã aibã un asemenea nume. Chiar dacã numele
este pânã la urmã ceva intim, el te relaþioneazã cu lumea
ºi te defineºte într-un fel.

Declarat mort, autoritãþile îºi fãcuserã datoria, familia
cu atât mai mult; înmormântare, pomeni, cruce dupã tipic.
Satul de asemeni dupã ce l-a plâns o vreme, laolaltã cu
ceilalþi cãzuþi pe front, l-a trecut în rândul eroilor. Adicã l-
au uitat. Numai cã la zece ani dupã ce mai marii lumii
parafaserã încetarea rãzboiului ºi împãrþiserã ce era de
împãrþit într-o joi - era o dimineaþã rece de aprilie-pe
neaºteptate eroul nostru s-a întors.

L-am cunoscut, sã tot fi avut ºapte-opt ani, în curtea
dogãriei pe care o þinea la vremea aia unchiul meu Nicu
Dogaru, fratele mai mare al tatei, unde îmi plãcea sã adast
uneori. Mirosul proaspãt de talaº ºi rumeguº rãmas dupã
prelucrarea lemnului mã transporta într-o lume a esenþelor
tari, a visului ºi al puritãþii. Ne cercetam reciproc într-un
fel de pândã exclusivã. Privirile noastre se întâlneau
împotrivindu-se nelãsând loc unei comunicari, fiecare
instalat într-o tãcere absurdã, neverosimilã.

Uneori mã apropiam destul aºa încât sã-i simt respiraþia,
uºor neritmicã, dobânditã urmare a anilor petrecuþi sub
pãmânt, aveam sã aflu, acolo în Donbas, la minele de
cãrbuni. Eram tentat sã-l pipãi. Fiindu-mi teamã,
împingeam aerul cu deºtul arãtãtor sã mã conving cã era
aevea, nu aºa cum se spunea “ un mort viu”. Dupã o
vreme fãrã a-ºi lua rãmas bun, aºa cum venise, pe
nesimþite se îndepãrta, coborând uºor la vale, dând ocol
salcâmilor lui Costicã Potop. Cei rãmaºi, Roman
Vlãsceanu, Miticã Jidanu, Nae Teler se întreceau în a-ºi
da cu pãrerea nu înainte de a se cruci, aºa cum o fãceau
mai cu seamã muierile.

Vestea întoarcerii aproape nãucise mica noastrã
comunitate. Indezirabil, practic acest ins nu-ºi mai avea
locul. Devenise incomod pentru autoritãþi, un blestem

pentru familie, care între timp se aºezase dupã alte
temeiuri ºi un înstrãinat pentru ceilalþi.

Presupunând cã era conºtient de ce i se întâmplã se
purta ca atare. Îºi ridicase, cu mâinile lui o odaie, din nuiele-
ngrãdite de alun, pe care o bulgãrise cu ceva pãmânt galbin
amestecat cu pleavã de grâu, undeva lãturalnic, în capãtul
dinspre viroagã al satului. Arareori era vizitat ºi puþini erau
cei ce-i treceau pragul. În izmene de tort, încins cu un
ºtreang peste cãmaºa albã ºi lungã îl zãream,cu trupul
uscat ºi puþin miºcându-se între coliba sãracã ºi livada cu
viºini- pe care nu mi-o închipui decât înfloritã.

Distingem, mai ales în zilele când vântul nu se nãpustea
besmetic dinspre Câmpie, un fel de cântic profund ºi trist,
însoþit de cuvinte al cãror rost mi-a fost greu sã-l pot
înþelege. Cântecul se amesteca uneori cu lãtrãtura rãguºitã
ºi prelungã a câinelui de care era nedespãrþit.

În anii care au urmat, destinul meu a consemnat o
perioadã tulbure, nefastã, de crizã, care a coincis spre
marea mea mirare cu cel al eroului. Perfid  ºi viclean timpul
se insinua unei conºtiinþe ultragiate, supunându-mã unei
determinism care suprima orice formã de libertate. Sub
presiune am acumulat un inepuizabil “material tragic”.
Numai printr-o îngereascã nepãsare am rãmas un trãitor
în sine. Analizând acum, dupã cincizeci de ani faptele
devenirii mele, nu pot sã nu constat – cu tristeþe cei drept
– cã faza “preistoricã” a copilãriei luase sfârºit, fãrã voia
mea, acolo în curtea dogãriei, înghiþitã de stomacul mereu
flãmând al “istoriei inclemente”. Ceea ce avea sã urmeze
nu era decât ecoul dogit al acelor zile.

profiltatãl
– Ex tra or di nar...! Nu se poate.
– Extraordinar… extraordinar… Ce te-oi fi minunând aºa?!
– Pãi n-auziºi?!... A murit Stan, cicã.
– Ei... ºi? Ce, þi-oi fi zis cã-i nemuritor.
– Ãsta nu-i dintr-ai lui Bidã, de ne-a vândut nouã iapa?

Când cu comasarea…
– Aºa… pã Tisa.., ºi?
– De-asta zic… ºi se ducea într-ale lui.

Proverbiala fragilitate disimulatã a tatei.

profilancu
Abia trezit din somn Ancu pãºi în bãtãturã ºi o vreme

privi soarele. «Se cãzneºte ºi el sãracu’ sã urce dealu’»
îºi zise, compãtimindu-l. Era o dimineaþã rece de aprilie,
decisã pacã sã limpezeascã gândurile, ºi sã le punã în
ordine. Plãcându-i întârzie mai mult decât îi era cheful.
Numai cã noima zilei fu dintr-o datã ruptã ºi clipa aia de
pace amânatã. Un zvon straniu rãzbãtea la intervale
regulate ºi se spãrgea în aerul limpede dintre salcâmi.
Lumea la porþi, nedumeritã ºi curioasã; care þânci, care
muieri, care în toatã firea – Cât se putea þine.

– Ce-i mã... ce-are mã zãltata aia?!! În rãspântie, una
smucitã ºi spelbã, într-o rochie de deftinã – nfloratã, dintr-
ai lui Gãgãrici. Nelipsitã de pe la pomeni ºi ospeþe.

Chiuia ca luatã… chinuitã rãu de-o veselie îndelung
reprimatã ºi care aºteptase sã fie împãrtãºitã la toatã
suflarea – Asta, suflarea, nemaiavând stare sã afle. «ª-
aoleu ce bine-mi pare / C-a ieºit Tanþa fatã mare». Trei
þigani sfrijiþi din banda lui Ghibuº îi þinea hangu’ ºi-i bãtea
tarapanaua. «C-aºa-i la rachiu». ªi-unde nu mi se zdrumica
muncitã din toate încheieturile cu o cârpã roºie spãlãcitã-
ntr-un bãþ º-o sticlã de juma’ parte – nceputã.

– Pãi cât s-o fi avut mã Tanþa asta, nu-i  a mica a lu’
Cãcãþeanu dã pã Linie?! C-avea vreo trei... Treiºpe, hai
paiºpe, cã parcã mai ieri umbla cu traista dã gât!!?

– Cam…
– Pãi tac’su ce-o zice?
– E dus… încolo pã Bãrãgan – La Perieþi…
– De-asta zic, cã s-a stricat lumea de tot ..ºi scuipã

aºa-ntr-o parte, a silã… mã mir cã se mai face ziuã.

profiltatãl
Se înstrãinase de-o vreme. În orice caz ceva se

petrecea – fiindcã nu mai era cel pe care-l ºtiam eu. ªi-l
ºtiam bine. Sã-l scot din ale lui fac “pã dãºteptu’” ºi-ncerc
o “stratagemã” – tocmai parcasem maºina sub ºopron –
ºi-l iau uºor peste picior, cum s-ar zice.

– Ce faci bre nu te bucuri… acu’ cã þi-a dat ºi pãmântu’!!
Trist – se uitã aºa peste umãr ca la un neisprãvit «adicã
ce întrebare e asta» cu o privire care durã… Un amestec
de silã cu milã.

– Mã bucur,  cum sã nu… nu sã vede... cã dau p-afarã?

(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)
Neînþelegând ce-l frãmântã bat în retragere împrumutând

aerul ãla ºtrengãresc ºi tâmp din copilãrie când voiam
sã-i câºtig îngãduinþa.

– De-asta zic, nu te bucuri… cã s-a fãcut dreptate?!
– Ce ºtii tu mã bãiete… ºi rãmase în cumpãnã „preþ de-

o minutã”… Dã-mi o þigarã. Ai? Asta într-un efort de-a
schimba vorba ºi de-a scãpa de gândul ãla de-l asuprea.
Nereuºind continua chibzuit ºi absent ca ºi cum ar fi vorbit
cu salcâmu’ din bãtãturã cum avea uneori obiceiul «Mare
istorie» zicea.

– Pãi bine domne, acu vin io ºi-ntreb. Dreptate-i asta?
Carevasãzicã mi-l iei când sînt tânãr ºi-n putere ºi când
am mai multã nevoie de el, îmi strici rostu’ ºi mi-l dai acu
la bãtrâneþe – cã ºi dacã-aº mai avea chef, nu mai am
putere – ºi pã d-asupra cu ce – cã mi-aþi luat tot, nu tu
cal, nu tu plug, nu tu grapã, nu tu cãruþã… copiii care-
ncotro c-a trebuit sã ia calea Bucureºtiului sã se
hrãneascã. Asta nu-i dreptate bã, e blestem, asta e – s-
a dus pã apa Sâmbetii bruma dã liniºte, dã “echilibru”
cum zici tu – sã-l vând nu-mi vine – cum fac alþii, nu pot
cã la noi nu s-a pomenit, s-ar rãsuci ãi bãtrâni în groapã…
cã din douã rãboaie l-au câºtigat... cu sânge, cât þara a
avut nevoie dã ei... mai ºtie careva cã tactu’mare a avut
în ãsta din urmã – patru din cinci bãieþi pã front!?

A cã mi l-ai luat cu forþa, asta e altceva… da sã-l dau
dã bunãvoie la samsari?!! Nici dã lãsat pârloagã nu pot
cã mã doare sufletu’ ºi-atunci nu-mi rãmâne decât sã mã
rog dã unu dã altu’ cu banu-n mânã… din amãrâta asta
dã pensie, care nici asta nu-i cine ºtie ce scofalã dupã
trejdã ani dã hamal la tine stat...

…Ascultã la mine aicea, asta nu-i dreptate! Basta! Ce
vreþi voi mã acu’ dã la mine?... n-a fost d-ajuns marea
comasare… urmeazã... Marea deposedare... sã-l dai dã
bunã voie, pã nimic oarba dupã voi…

...ºi chiar aºa, de apuc sã-l lucrez ce fac cu produsu’
cã nu-l ia nimeni – nu cã n-ar avea nevoie... fiindcã-l vrea
pã daiboji ºi la anu’, la anu’ pã ce sãmânþã, pã ce arãturã
pã ce?!!

… ºi tu-mi spui mie dã dreptate... asta sã fie la ei – mai
spuse cu amãrãciune.

ªi amãrãciunea aia era surdã... ca zgura depusã în timp,
ºi pãrea de neînþeles ºi venea de departe... ºi n-avea
leac. Aveam de faþã icoana îndureratã a ultimului þãran
dintr-un lung ºir… ºi acesta era tatãl meu.

În vreme ce trupul subþire i se curba ca sub greutatea
unei poveri faþa i se lumina ºi în lumina aia, printre riduri
am desluºit ca-ntr-o carte:

Rovina. Drumul lui Berechet. Puþul lui Toader Colceagul
– susurând încet ca o ranã.

Cu ora… la dude
Altu’ mai trãsnit, mai cã n-am pomenit. I se dusese

vestea. Ce sã mai zic dã Dida?! – cã-i potrivise Dumnezeu.
Las’ cã nici noi nu eram cruce de-nchinat, dã ni se punea,
nu-l slãbeam pe om neam.

– Ce-i fã, cu hãrmãlaia aia la poartã?!... cã nu-i a bunã.
– Ia niºte draci dã copii… zice sã-i laºi la dude.
– Du’ fã d-acilea… cã n-am timp. Nu stau io acu’ dã ei.

Nu vezi cã am treabã, eºti oarbã?
– Ai mã Dide, cã n-o fi foc, îndurã-te numa… cã þi-o

mucezit pãlãria-n cui decând cu politica.
– Ai tu?!  Bine… Da pã rând ºi dupã... po si bi li tã þi.
– Cum adicã?!! Cã-s o droaie.
– Fã nu mã face... cã mã rãzgândesc. Vezi geaba þi-am

scos televizoru’ pã prispã n-ai înþeles nici cât negru sub
unghie din capitalismu’ ãsta... sãlbatic. Ia colo ceasu’ din
odaie, stai pã scãunel ºi dã-le drumu’ în bãtãturã, cu
grupu’… Taxeazã-i. De n’au, chestioneazã-i... dã
apartenenþã: ãi cu feseneu dintâi, pã þãrãniºti trece-i la
urmã. Nepricepând, muierea încuviinþã totuºi.

– Aha!... Câþi sînteþi mã?!
– Aºtia de-i vezi þaþã, rãspunde una mai sãltatã ºi

boccie... cã p’a lu’ Zgãiban îl chemã mãsa «cã ce stã ca
milogu’ la poartã».

– Nu zãu, o gãsi fudulia.  Hait… unu, doi, trei, patru,
cinci… stop. Voi ãºtia de rãmaserã-þi, careaua. Viniþi, care-
ntr-o orã... restu’ mâine, cã ºi mâine-i o zi. ªi-aveþi în
grijã, sã nu-l supãraþi pã nen’tu, cã-l ºtiþi cât îi de afurisit.
N-apucã sã-i “instruiascã”... pã dupã gard, unu mic ºi cârn,
c-o claie dã zulufi ºi cârlionþi aurii rãmas pã dân’afarã,
striga... ca din gurã dã ºarpe.

– Þaþã, þaþã Didããã... bre, ºi io þiu cu Iliescu.

George Theodor POPESCU

O LUME DE BELEA!
– runcuri, rogozuri, vlãsii –

– Bravo, þâcã... îngãduie-l fã ºi p’ãsta... n-auzi cã-i de-
al nostru?

În fine, am uitat sã zic... Dide ãsta, dupã polocru Zgâitu’
– era om “însemnat”. C-avea un ochi cãzut dã lãcrima-
ntr-una. Când sã uita aºa la lume, fie om, fie copil, mai
cã sã holba... dã te lua cu frig... în toiu’ verii.

profilpãuna
Ce sã zic?!!... N-o mai ajuta vederea. Da-ncolo era-

ntreagã. Numai aducerile aminte i se nivelarã în urmã de
parcã se-ntâmplarã toate anþãrþ.

– Taica?!  Straºnic om... era cuprins, dar nu ajuns. Apãi
ce n-a fost? “Istorisea” ca luatã de-o uitare. Într-un dialog
mai degrabã cu sine:

– Cârciumar a fost?
– Fost.
– Notar fost?
– Fost.
– Nu zic perciptor, geambaº, învãþãtor... într-un rând

primar. Toate ãstea a fost. Pânã ºi jandar’. ªi dupã o
vreme, scrutând în memorie c-o umbrã de tristeþe – cã
venea aºa ca un nor sã-i întunece chipul:

– Numa’ popã nu... cã n-a apucat. A murit nevârstnic,
dupã rãzboiu’ dintâi... când cu Turtucaia. C-o vinit beteag.
Sãracu’!

La Buturugi
– …O lua încolo pã Izlaz – cã era dus.
– A’ pãi când sã fi fost?
– Când – necând...dinainte dã colectiv, cã mai aveam

iapa. A roaibã.
– Ce sã zic…
– ªi – acolo, cum treci cãtina “La Buturugi” s-ar fi

despicat pãmântu’. Aºa o vãgãunã. Acu’, c-o fi fost dã
secetã, nu ºtiu... cicã ar fi ieºit gãtitã nevoie mare, ºi
veselã… ca ºi cum era p’acilea, la vreo cumetrie.
Da’nsoþitã d-un câine – unu tãrcat. Uite-aºa se gudura ºi-
i împleticea mersu’.

– Ai da’ Marie! Cui?
– Soacrã-si, n-auziºi? Fi-nii. ªi din vorbã-n vorbã a

apucat s-o ispiteascã.
– Nu zãu!?
– Cum e pã dincolo!
– Aºa… ºi?
– Pãi cum sã fie... Asta sã cam codea, cã una-cã alta,

da-n urmã i-ar fi zis cã e bine. Aº, zice ãsta lu’ Bãdicu
neîncrezãtor… Cum adicã?! – Uite-aºa, e bine, cum sã
nu fie... cã totu-i de-a gata… vine pã þeavã, ca o
mireasmã… ºi-þi trece ºi dã sete ºi dã foame. ªi-i aºa,
ca un cântic… cã ciripesc pãsãrelele batã-le pustia dã
te-asurzesc. Dã fãcut, face fiecare care cum îl taie
capu’… dar fãr’ sã mai osteneºti.

– Ia stai fã aºa... ori tu te scrântiºi, ori io nu mai înþeleg
de fel. Nu te crez.

ªovãind:
– Da, d’alde Cotovelea, vecinu’, l-o fi-ntrebat?
– Cum sã nu, cã era curios… ºi i-a luat pã rând, pânã-

n capu’ satului, la ãla lu’ Mierloiu. Cicã tot primar.
– Nu sã poa’… io-te al dracu’… tot la huzur, învârte

catastive. A’pãi io zic aºa, mãi femeie, cã nici acolo nu-
i bine. Aºa sã ºtii… Cã nu s-a schimbat nimic, devreme
ce tot ãia’s “la butoane”. Încã mã ºi mir: oare Dumnezeu,
Dumnezeu tãicuþu’ ce-o pãzi?!

Ceata de-mprumut
– Eftime… Bucheo!.. Fã-l mã sã râzã… n-auzi? Fã-l sã

râzã. Urla ca smintitul de i se bulbucaserã ochii în cap.
Continua totuºi sã batã în mica tamburinã cu ciucuri,
mecanic, apãsat, cu gesturi care nu-i mai aparþineau.
Nemaiavând puterea de-a se împotrivi, ãia doi, captivi
þopãiau izmenindu-se în fel ºi chip; când apropriindu-se,
când depãrtându-se de cel cãzut. Într-un dans hilar ºi
cãznit din care pierise orice urmã de bucurie. O mâzgã
murdarã li se scurgea din bãrbi pe piepturile goale. Înfipt
în marginea de sus a privirii, soarele îi plesnea bicisnic
cu lumina lui albã ºi veºnicã, pe fiecare în parte direct în
moalele capului. Doar mirosul ars de pelin se insinua
mânzeºte scornind mãcelul dintre cer ºi pãmânt. Nu tu
strop de ploaie, dinainte de Florii. Sleiþi, abandonarã ºi se
proptirã pe rând ca muºtele; unu în gardu’ de nuiele al lui
Gurãu, celãlalt cu greu se trase-ntr-o parte cãtre podiºcã
bâiguind în neºtire cuvinte greu de-nþeles. Spaima li se
întipãrise pe chip ºi-i pocise. Pãreau niºte arãtãri de pe
chiu’ gârlii – trecute ºi scârnave. Est timp, ãl bãtrân – o
smiarþã de om, încremenise cu nãtãrânga-n sus, parcã-n
pofidã ºi a batjocurã, în colþul gurii c-un rânjet bãlos ºi
strâmb, abia scãpat «Mã doare-n zdrâng de lumea asta
ºi de voi, neisprãviþilor».

– Ce sã zic... gândi cu urã Þeastã de Cal – cel cu
daireaua. Ne-o fãcuºi blestematule! Buleo… Mare
procopsealã! ªi-o obosealã de dincolo de fire îl înghiþi
topindu-i înverºunarea. Lãsându-ºi sã-ºi agite lingura de
lemn, ce-i atârna ca spaima de gât – strigându-i foamea
cea mult omeneascã, amiaza creºtea nemiloasã,
împãcatã cu arºiþa. Aiura. Ostenit se lãsã-n genunchi
gemând ºi astfel puse, pentru moment, capãt chinului.
Strãinii nu mai vorbeau – hãpãiau. ªi mintea lui fu învãluitã
în aburul acela dulce-acriºor al pilafului sârbesc cu prune,
ce fumega în castroane ºi în tingirile de alamã – purtate
de cei tocmiþi. Degrabã larma ºi vãicãreala se topirã într-
un extaz aromitor pânã dincolo de ºoproane «Oricum nu
mai era nimic de râs». Alãturi cu drumul, un Christ de
tablã nãimit, vopsit strident, cãta pieziº la ceata de-
mprumut – confuzã ºi informã.

„Sfârºit târdziu pentru un început prea devreme”.

Þãpãdãu
Zorindu-i pe ai lui, ºi pe alþii aºa a trãit «pân’ sã ne

’odinim s-adunãm puþinã iarbã la cai» – nestãvilit ºi
pãtimaº. Îºi durase cu mâinile lui casã ºi acareturi, asta
pânã-n rãzboiu’ dintâi, iar dupã, se înjghebase mult mai
bine umblând prin sate ºi târguri cu tot felul de marafeturi
ºi negustorii, cât «sã-mpuºte gologanu’» ºi sã
nãdãjduiascã la ziua de mâine, sporindu-ºi avutul,
cumpãrând pãmântul rãmas pârloagã «al ãlora din
Stoienoaia» al tuturor nepricopsiþilor, de nu-l lucrau. ªi-
atunci, când bunica bolovãnea ochii ºi-ndrãznea sã
cârteascã de-atâta muncã ºi alergãturã, avea un argument
în faþa cãruia nu-i sta-n cale «avem copii Pãuno». Iar
când au venit «ãºtia, golanii ºi neisprãviþii» – de-alde
Fãnicã Manole, de l-au luat cu japca, lãmurindu-l vãz
doamne, ca ºi cum era ceva de lãmurit, a zãcut nici el nu
ºtie cât, nemainteresându-l nici vorbele femeii «cacu-mã
ºi facu-þi cu pãmântu’ tãu cu tot, na cã þi-l prãdarã scurºii…
Þãpãdãu, zevzecule» – nici lumina de la sfântul soare.
Cât sã-ºi revinã, a luat-o de la început. Pânã-ntr-un rând,
cã iarãºi s-au strâns ºi nãrãvit vremurile. Acu «taie frunzã
la câini» dupã propria-i expresie, se uitã la stele ºi la
pricini strãine «cã toate s-or schimbat» ºi i-a pierit ºi vlaga
– A îmbãtrânit. Stã pe prispã, cu gândurile sale, neîmpãcat
cu timpul, care ºi el, are parcã alte socoteli «curã mai
domol, dar degeaba». Înverºunat, izbucneºte uneori,
lovindu-ºi c-un fel de obidã genunchii:

– O o o of Dumitre, Dumitre,... din nebun ce-ai fost ai
ajuns prost.

ªi continua, convins cã nimeni nu-i ia seama. Absent:
– Adevãrat cã omu’ e hoit. Atâtea scârbe, Doamne! Ce-

o mai fi?!...
Ca rãspuns, cerul vineþiu se-nclina din Crivãþ. O palã de

vânt da buzna prin poarta uitatã deschisã «de te miri cine»
ameninþând umbra salcâmului alungitã pe pãmânt. Un fior
rece îi trecea prin oase, semn cã iarna era pe-aproape.
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Prof.Dr. ªtefan GRIGORESCU

ALEGÃTORII DIN
JUDEÞUL IALOMIÞA
ÎN TIMPUL DOMNIEI

LUI CUZA
Convenþia de la Paris1,impusã de marile

puteri europene pentru organizarea
modernã a Principatelor Române, a
prevãzut, începând cu anul 1858, inclusiv
condiþiile pentru desfãºurarea alegerilor
legislative la români. Anexele Convenþiei,
adoptate în ziua de 19 august 1858,
precizau la art.2 cã alegãtorii se împãreau
în douã categorii, primari ºi direcþi. Art.3
preciza cã ,,este alegãtor primar, în
districte, cel care justificã un venit funciar
de 100 galbeni cel puþin”, iar art.4 preciza
cã ,,este alegãtor direct: în districte, cel
care justificã un venit funciar de 1000
galbeni cel puþin; în oraºe, cel care justificã
un capital funciar, industrial sau comercial
de 6000 galbeni cel puþin, aparþinând lui
sau ca dotã”.2 Alte ar ticole din Anexe
precizau cã alegãtorii trebuiau sã aibã cel
puþin vârsta de 25 de ani ºi sã fie nãscuþi
în Principatele Române sau
împãmânteniþi, precum ºi faptul cã listele
cu alegãtori erau întocmite de cãtre
autoritãþile judeþene anual ºi publicate în
prima duminicã din ianuarie. Art.10-12
precizau modalitãþile de alegere a
deputaþilor, respectiv faptul cã alegãtorii
primari (evident dezavantajaþi, dupã avere)
se reuneau la nivel de plasã ºi desemnau
câte trei alegãtori, dupã care reprezentanþii
plãºilor, reuniþi în capitala judeþului,
alegeau un deputat din partea lor. Alegãtorii
direcþi desemnau doi deputaþi, iar alegãtorii
oraºului reºedinþã de judeþ (în cazul
Ialomiþei, oraºul ªtirbei, fostul ºi viitorul
Cãlãraºi), desemnau un deputat.3

Lista de alegãtori primari din judeþul
Ialomiþa, având un venit funciar de cel puþin
100 galbeni, cuprindea, cu totul, 93 de
persoane, împãrþite dupã cum urmeazã:
alegãtori primari-54, alegãtori direcþi-19,
alegãtori direcþi din oraºul ªtirbei-20.
Alegãtorii primari erau împãrþiþi pe cele
patru plãºi, anume Borcea, Balta, Ialomiþa
ºi Câmpul. Plasa Borcea cuprindea 15
alegãtori, anume: Scarlat Doicescu-43 de
ani, 100 galbeni; Ioan Finþescu-40 de ani,
100 galbeni; Ianache Toneanu-60 de ani,
100 galbeni; Dimitrie Tãnãsescu-35 de ani
ºi Costache Tãnãsescu-32 de ani, 1020

galbeni, împreunã; Ioan Minia-60 de ani,
100 galbeni; Ioan Stoichiade-26 de ani, 100
galbeni; Stan Radu-36 de ani, 100 galbeni;
Ioan Negulescu-36 de ani, 100 galbeni;
Ghiþã Gheorghescu-30 de ani, 100 galbeni;
Gheorghe Opran-28 de ani, 100 galbeni;
Constantin Stanciu-46 de ani, 100 galbeni;
Nae Maltezeanu-26 de ani, 100 galbeni;
Tache Tomescu-26 de ani, 100 galbeni;
Vasilache Spirescu-25 de ani, 100 galbeni.
Plasa Balta cuprindea 7 alegãtori, anume:
Nicolae Cãmãrãºescu-42 de ani, 700
galbeni; Nicu Colceag-33 de ani, 600
galbeni; Ghiþã Murgeanu-42 de ani, 100
galbeni; Nae Pribegeanu-35 de ani, 260
galbeni; Ghiþã Dãnescu-38 de ani, 260
galbeni; Ioan Murgeanu-40 de ani, 109
galbeni; Matei Colceag-?, 100 galbeni.
Plasa Ialomiþa cuprindea 18 alegãtori,
anume: Dimitrie Lehliu-51 de ani, 630
galbeni; Rãducanu Meteleanu-55 de ani,
100 galbeni; Dumitru Panait-46 de ani, 100
galbeni; Rãducanu Cucu-35 de ani, 100
galbeni; Rãducanu Cruþu-47 de ani, 100
galbeni; Ioan Nicolescu-34 de ani, 100
galbeni; Barbu Poenaru-66 de ani, 100
galbeni; Alecu Minculescu-38 de ani, 150
galbeni; Scarlat Perieþeanu-42 de ani, 120
galbeni; Nicolae Mircescu-40 de ani, 110
galbeni; Vasilache Cuarida-46 de ani, 100
galbeni; Tudorache Cruu-50 de ani, 100
galbeni; Ghiþã Lehliu-45 de ani, 150 galbeni;
Ilie Pãucescu-50 de ani, 400 galbeni;
Costache Perieþeanu-34 de ani, 100
galbeni; Ioan Perieþeanu-31 de ani, 100
galbeni; Gheorghe Perieþeanu-29 de ani,
100 galbeni; Zamfir Perieþeanu-50 de ani,
100 galbeni. Plasa Câmpului cuprindea 14
alegãtori, anume: Iordache Lupescu-53 de
ani, 500 galbeni; Ioan Ionescu-35 de ani,
100 galbeni; Gheorghe Sion-38 de ani, 400
galbeni; Meltiade Mãrculescu-52 de ani,
400 galbeni; Costache Speteanu-67 de ani,
100 galbeni; Dimitrie Borãnescu-44 de ani,
500 galbeni; Barbu Drãghici-39 de ani, 100
galbeni; Ioniþã Popescu-34 de ani, 100
galbeni; Ioniþã Miulescu-37 de ani ºi Minea
Miulescu-34 de ani, 250 galbeni, împreunã;
Dimitrie Cojocãreanu-54 de ani, 250
galbeni; Aristide Pascal-30 de ani, 450
galbeni; Stanciu Ranitescu-31 de ani, 100
galbeni; Ghiþã Ranitescu-26 de ani, 100
galbeni. Alegãtorii direcþi din judeþul
Ialomiþa erau 19 la numãr, anume: Matache
Pitiºteanu-50 de ani, 1000 galbeni;
Constantin Pitiºteanu-53 de ani, 1000
galbeni; Barbu Slãtineanu-51 de ani, 1600
galbeni; Ioan Grãdiºteanu-60 de ani, 1050
galbeni; Alecsandru Florescu-37 de ani,
2300 galbeni; Grigore Arion-44 de ani, 1048

1 Textul Convenþiei, în Acte ºi documente relative
la istoria renaºcerei României. Publicate de
Ghenadie Petrescu, Dimitrie Sturdza ºi Dimitrie
C.Sturdza. Tom VII. Bucureºti, Lito-Tipografia Carol
Gobl, 1892, p.306 ºi urm.
2 Idem, p.314-315.
3 Ibidem.
4 Supliment la Monitor Oficial. No.10, sâmbãtã

13 ianuariu 1862, p.3-4.
5 ªi ctitori ai bisericii Adormirea Maicii Domnului

din Odaia Pitiºteanului, în jurul cãrei s-a constituit
apoi Mãnãstirea Balaciu.
6 An în care a ºi fost asasinat. Barbu Catargiu a

fost desemnat deputat al colegiului alegãtorilor
direcþi din judeþul Ialomiþa, pânã când, devenind
premier, a lãsat locul lui Grigore Bengescu.
7 Monitorul.Jurnal Oficial. No.16, sâmbãta 20

ianuarie 1862, p.1 (85).
8 Monitorul. Jurnal Oficial. No.23, miercuri 31

ianuarie 1862, p.94.

Nicolae TACHE

Cu Elena Bolânu în
Lumea magicã a

copilãriei
Elena Bolânu, titular al ªcolii Gimnaziale

,,Ferdinand I” Movila, ne surprinde încã o
datã. Autoare a numeroase manuale ºi
materiale auxiliare preþioase pentru
aplicarea noului curriculum în activitatea
cadrelor didactice din învãþãmântul preºcolar
ºi gimnazial, vine mai nou cu un volum de
versuri. Lumea magicã a copilãriei a apãrut,
în condiþii grafice deosebite, la Editura
Didacticã ºi Pedagogicã Bucureºti, volumul
purtând girul dr. Crina Decusarã Bocºan
(membru al Uniunii Scriitorilor, Preºedinta
Asociaþiei UNESCO “Iulia Haºdeu”). Sunt
versuri prin care autoarea îi invitã pe pe cei
mici într-o minunatã cãlãtorie prin universul
magic al copilãriei.

Am spicuit din introducerea semnatã de
prof. Crina Decusarã Bocºan: “Dragi copii,
vã invit, prin versurile meºteºugite ale
autoarei Elena Bolânu, sã intraþi în lumea
magicã a jucãriilor de grãdiniþã, a universului
de acasã ºi, împreunã cu prietenii, sã aflaþi
totul despre mirajul anotimpurilor în lumea

galbeni; Col. ªtefan Stoika-51 de ani, 1100
galbeni; Cpt. Alexandru Brãtãºanu-50 de
ani, 1200 galbeni; Ghiþã Brãtescu-47 de
ani, 1120 galbeni; Scarlat Creulescu-45 de
ani, 5600 galbeni; Ispas Fãgãrãºanu-50 de
ani, 3300 galbeni; Barbu Catargiu-50 de ani,
4000 galbeni; Costache Roset-60 de ani,
1000 galbeni; Ioan Costacopol-60 de ani,
2000 galbeni; Dimitrie Costacopol-31 de
ani, 1000 galbeni; Nicu Moscu-32 de ani,
1000 galbeni; Dimitrie Arion-38 de ani, 1013
galbeni; Iordache Zossima-51 de ani, 1000
galbeni; Nicolae Brãtianu-62 de ani, 1255
galbeni. Alegãtorii direcþi ai oraºului ªtirbei,
având un venit de cel puþin 6000 galbeni,
erau în numãr de 20, anume: Mihalache
Pâcleanu-32 de ani, 6000 galbeni; David
Muºãtescu-66 de ani, 6800 galbeni;
Costache Maltezeanu-44 de ani, 6050
galbeni; Stan Trifu-85 de ani, 6450 galbeni;
Vasilache Hristache-35 de ani, 6000
galbeni; Gheorghe Giuvara-34 de ani, 6000
galbeni; Panait Mihãilescu-30 de ani, 6000
galbeni; Ghiþã Teodorescu-33 de ani, 6000
galbeni; Alecu Hagi-Gheorghi-40 de ani,
6000 galbeni; Rãducanu Sergescu-39 de
ani, 6000 galbeni; Costache Dãnescu-35
de ani, 6000 galbeni; Ioan Vasiliu-40 de
ani, 6000 galbeni; Dimitrie Ene-32 de ani,
6000 galbeni; Nae Bulgaru-46 de ani, 6000
galbeni; Tãnase Andrei-40 de ani, 6000
galbeni; ªtefan Hristodorescu-40 de ani,
6000 galbeni; Iorgu Iconomescu-37 de ani,
6000 galbeni; Matei Murgeanu-40 de ani,
6000 galbeni; Niã Bucºan-?, 6000 galbeni;
Rãducan Pribegeanu-37 de ani, 6000
galbeni4.

Din lista alegãtorilor judeþului Ialomiþa se
observã cã între alegãtorii primari, cu
venituri de cel puþin 100 galbeni, erau unii
reprezentanþi ai unor familii boiereºti
scãpãtate, dar ºi ai unor familii care în
deceniile urmãtoare aveau sã dea mari
proprietari funciari, în Ialomiþa ºi în alte
pãrþi. Între aceºtia, se remarcau: Scarlat
Doicescu, Nae Maltezeanu, Nicolae
Cãmãrãºescu, Nicu Colceag, Dimitrie ºi
Ghiþã (Gheorghe) Lehliu, Rãducanu ºi
Tudorache Cruþu º.a. Între alegãtorii direcþi,
se remarcau fraþii Matache ºi Constantin
Pitiºteanu, proprietari la Balaciu-
Pitiºteanu5, Barbu Slãtineanu, proprietar în
Alexeni, Col.ªtefan Stoika, mare proprietar
funciar ºi ctitor de bisericã în Urziceni,
Cpt.Alexandru Brãtãºanu, proprietar funciar
ºi ctitor de bisericã în Murgeanca, Ispas
Fãgãrãºanu, mare proprietar funciar ºi
ctitor de bisericã în Grindu, Barbu Catargiu,
mare proprietar funciar în Maia ºi Cegani
ºi premier al României în 18626 , Ioan

Costacopol, proprietar funciar ºi ctitor de
bisericã în Coºereni, Iordache Zossima,
mare proprietar ºi filantrop din Armãºeºti,
Nicolae Brãtianu, proprietar ºi ctitor de
bisericã în Urziceni, mahalaua Volnei. Din
lista alegãtorilor oraºului ªtirbei, se
evidenþiau ca cei mai înstãriþi venerabilul
Stan Trifu ºi Costache Maltezeanu, acesta
din urmã ctitor de bisericã în satul Maltezi
ºi viitor deputat.

Unele modificãri, conform prevederilor
Convenþiei, au fost comunicate de cãtre
prefectul judeþului Ialomiþa cãtre Ministerul
de interne, care fie a exclus persoane cu
un venit sub cel declarat anterior, fie a
adãugat altele noi. Astfel, în urma
raportului nr.439 al prefectului, ministrul de
interne Dimitrie Ghica a adãugat, prin
decizia nr.373 din 19 ian.1862, un numãr
de patru alegãtori primari în plasa Câmpul,
anume: Tãnase Carabulea, 100 galbeni,
proprietar în Borãneºti, Dimitrie Ranitescu,
100 galbeni, proprietar în Cotorca, Grigore
Ulescu, 100 galbeni, proprietari în Panduri
ºi Teodor Arion, 100 galbeni, proprietar în
Bãrbuleºti7. Câteva zile mai târziu, în urma
raportului nr.81 al prefectului, ministrul de
interne îi excludea din rândul alegãtorilor
primari din plasa Borcea, pe Stan Radu ºi
Ioan Negulescu8.

Statutul dezvoltãtor al lui Cuza (1864),
apoi prima Constituþie modernã
româneascã (1866), au pãstrat sistemul
votului cenzitar, cu alegãtori împãrþiþi în
colegii ºi cu drept de vot în funcþie de
venitul anual. Astfel se face cã cei mai
mulþi dintre cei menþionaþi în listele oficiale
din primii ani ai domniei lui Cuza aveau sã
rãmânã alegãtorii judþeului Ialomiþa ºi în
anii care au urmat, pânã când alte generaþii
le-au luat locul ºi puterea de decizie.
NOTE

necuvântãtoarelor. O veþi cunoaºte pe fetiþa
cu rochiþã de serbare ce dã mãmicii ºi
doamnei flori din grãdiniþa ei, veþi învãþa cum
sã vã purtaþi frumos … Cu adevãrat magice
sunt filele despre primãvara voioasã, toamna
darnicã, iarna poznaºã ºi vara alintatã. Veþi
deprinde sã iubiþi soarele ºi vântul, florile ºi
copacii, omul de zãpadã ºi bradul împodobit
din versurile sprinþare scrise pentru voi cu
dragoste.”

“Textele din car tea cu poezii - ni s-a
destãinuit autoarea volumului - au un conþinut
ideatic simplu, pentru a fi accesibil copiilor
preºcolari, chiar ºi celor din învãþãmântul
primar, vârsta când descoperã alfabetul,
cititul cuvintelor, respectiv versurilor. Un plus
de atractivitate îl aduce rima împerecheatã a
versurilor, elementele ludice, conþinuturile
diverse, cum ar fi “În universul magic al
grãdiniþei”, “Universul de acasã”, “Totul
despre corpul meu”, “Fenomene naturale”,
“Mirajul anotimpurilor”, “În lumea
necuvântãtoarelor”, “Mijloace de locomoþie”.

Lumea magicã a copilãriei este un minunat
cadou pentru toþi copiii. Iatã câteva din poeziile
Elenei Bolânu, care se constiuie într-o
invitaþie la lecturã pentru prichindei, dar ºi
pentru cadrele didactice din învãþãmântul
preºcolar, care pot folosi volumul ca material
didactic.

Fetiþa - garofiþa
Am trei aniºori,
Pe cap cãnãfiori.
Merg la gradiniþã
Cu o garofiþã,
Doamnei s-o dãruiesc,
Pentru c-o iubesc!

ªtiu sã mã prezint!
Cine eºti tu, mãi, copile?
Îl întreabã  oriºicine.
ªtii sã te prezinþi frumos,
ªi atent, ºi respectuos?
Eu sunt Mihnea, cel isteþ,
Gene lungi ºi pãrul creþ,
Bãlãior ºi mãtãsos,
Mama-mi spune cã-s frumos!
ªi mai am ºi-o surioarã,
O strig, Sara, pânã-n searã.
Pãrinþii ne îngrijesc,
Bunicii ne ocrotesc.
Sfaturi bune eu primesc,
De rele sã mã pãzesc.
Împreunã ne e bine,
Cum doresc la oriºicine!

Mamã, te iubesc!
Mamã, te iubesc,
ªi munca-þi preþuiesc.
Grijulie eºti cu mine,
Ca mereu sã-mi fie bine.
Eu, ajut mereu în casã,
ªterg ºi praful de pe masã.

Jucãriile le-adun,
Lucruºoarele le pun
Cu grijã îndoite,
La locuri potrivite.

Familia mea
Oana, mã strigã mama.
Fata mea, mã striga tata,
ªi bunica, nepoþicã,
O mãtuºã, mãi fetiþã.

Cum mi-ar zice, nu conteazã
Mã iubesc ºi mã vegheazã.
Nu duc lipsã de nimic,
De când am… ºi un pisic.

Pe el, eu, îl ocrotesc,
De-i bolnav, îl îngrijesc,
Uneori, chiar ºi bunica,
Sã-ºi ajute nepoþica.

Hãrnicuþ, ca un pitic
Plouã, bate vântul.
Au cuprins pãmântul.
Hotãrât mã  pregãtesc,
La drum, fuga, sã pornesc.
Iute-mi pun galoºii,
Galoºii, lucioºii.
ªi-mi deschid umbrela,
Sã nu-mi ud flanela.
Hãrnicuþ ca un pitic,
ªi vedeþi cât sunt de mic!
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PAªTE  INTERBELIC
Urare pascalã
Noroc ºi bucurie vã spun vouã!
În preajma sãrbãtorilor ce vin,
La musa mea ridic paharul plin
În zvon de nai ºi ciocãnit de...ouã

Aº fi visat o cronicã pascalã
Aºa cum o viseazã sanitarul:
Bãnetul sã inunde buzunarul
ªi un costum...chiar de mai micã galã...

Salariile s-au urcat niþel,
Aºa se spune-n proaspãtul buget
Existã majorarea pe tapet
Dar nu existã încã-n portofel.

Aºa cã anul ãsta, ca-n toþi anii,
Eu vã urez cu multã frenezie
Sã nu vedeþi doar legea pe hârtie,
Ci sã vedeþi ºi-n pungã gologanii!

CS, an.VI, 1938, No. 64, p.10

Aspecte pascale
Înfrãþiþi prin bucurie, cei mai tineri ca ºi moºii,
Gustã din obiºnuitul cozonac ºi ouã roºii.
Se ciocnesc potop de ouã de la Tulcea la Buzãu,
Dar când oul þi se sparge-i vai de cozonacul tãu...

Mielul, rumenit la tavã, are mare cãutare
Din coliba de pe munte pânã-n casa cea mai mare.
Toate la un loc, amice, nu-þi înveselesc cãminul,
Fãrã legendarul farmec al mãriei sale, vinul!

Mai departe de fântânã, depãrtându-se de joc,
Ion al Stanei o cuprinde pe Ileana de mijloc,
Iar un bãtrânel privindu-i, tinerei ºi dolofani,
Mediteazã: - unde-s Paºtii de-acum patruzeci de ani?

Trec înlãnþuiþi acuma pe la crâºma-mbãtrânitã
Unde scrânciobul se-nalþã ºi coboarã-ntr-o clipitã...
...ªi þiganul cu vioara, lãutar cum se cuvine,
Se apropie ºi cântã: - „Unge, Leano, uºa bine.”

În pridvorul unei case, stau vreo câteva cumetre,
Le sileºte bãtrâneþea sã rãmânã pe la vetre –
Una, gata s-o porneascã înspre viaþa de apoi,
Spune: -toate bune, soro, numai de n-ar fi rãzboi!

CS, an. VII, 1939, No.75-76, pp.8-9

Cântec pascal
Cititori din toatã þara,
Moaºe, sanitari ºi medici,
Azi mi-am acordat chitara
În vederea unei predici.

Nu m-a ocupat factura
De subiect sau “profunzime”,
Vã ofer numai lectura
Unui reportaj, în rime.

Vin în faþa dumneavoastrã
Parfumat cu crin ºi mosc
ªi în mintea mea, sihastrã,
Ce n-aº da sã vã cunosc?

Tu lector, citindu-mi versul,
Nu uita sã te cutremuri,
Cãci descriu tot universul
Într-un paºti din alte vremuri,

Când venea zefirul, crainic,
Tot pãmântul sã-l desmierde,
Când plecai în carul trainic
Cu un miel, la “iarbã verde”!

Rãsunau  în tot vãzduhul
Numai chiote ºi cântec
Cãci domnea atuncea duhul
ªi în minte ºi în…pântec!

Omul, dupã anul spornic,
Îºi primea de paºti cadoul…

Fiecare era dornic,
Sã-ºi ciocneascã vesel, oul!

Jupâniþele, gãtite
În marame de bumbac,
Toatã ziua, îndrãcite,
Frãmântau la cozonac!

Cãci femeia de-altãdatã
De coafor n-avea idee,
Nu era maniquratã,
Dar în schimb, era femeie!

Nu erau pe vreme jazuri
Care sã te asurzeascã,
Dar în schimb, venea-n talazuri
Doina noastrã româneascã!

De la logofetul falnic,
Pânã la þãran umil,
Toþi veneau ca la nãvalnic
Sã danseze un cadril…

Nu ºtia atunci vãtaful
De discuri, de Cristian,
Dar în schimb cânta taraful
ª-alde Barbu, cu elan!

La conac veneau boierii
Doldora de gologani
ªi umpleau în faptul serii
Cupele, cu Drãgãºani.

Paºtele din altã vreme
Era soare, era nimb,
Împletit în diademe!...
…Astãzi ce avem în schimb?

Astãzi ca sã scapi cu bine
Te frãmânþi ca un sãlbatec
ªi de-odatã vezi cã vine
Tifosul exantematic!

Ne-am întors în jos cu susul!..
...Ia priviþi numai tabloul:
Mussolini, sau Negusul
Ne roºeºte astãzi, oul!

Pentru mulþi, o sãrbãtoare,
E ceva egal cu zero,
Astãzi are cãutare
Chestiunea cu “Cagero”!

Sanitari, mereu ca fraþii,
V-aþi supus idealului…
Veþi primi spor de salarii
La paºtele… calului!

CS, an. IV,1936, No.40, p.9

Cronicã pascalã
Toate clopotele, toate,
Sunã ritmic danga-dinga,
Totuºi sanitarul harnic
N-a abandonat siringa!

Fecioarele gãtite
Vin sã înfiripe  hora,
Toatã lumea e prezentã,
Dar lipseºte numai “sora”!

Se petrece pretutindeni,
Lumea se înveseleºte,
Dar din toatã bucuria
Bietul sanitar lipseºte!

Iatã pentru ce motive
Subsemnatul Mico-May
Vã invit ca sã petreceþi
Sãrbãtorile ca-n rai.

Fraþilor, veniþi cu toþii
Îmbrãcaþi în haine nouã
Sã ciocniþi cu subsemnatul
Câte trei sau patru ouã!

…Dar vã rog, amici, din suflet,
Ascultaþi al meu îndemn:
Dacã veþi ciocni cu mine,
Nu ciocniþi cu ou de lemn!

Nu cã mi-ar displace lemnul
Sau cã îl consider “rablã”,
Dar mi-am pregãtit din vreme
Un simpatic ou …de tablã.

Sanitari, veniþi la mine!
Nu v-am pregãtit ospeþe,
N-am avere fabuloasã,
Dar în schimb am tinereþe!

…ªi în faþa tinereþii
Pân’ ºi aurul se pierde…
Deci v-aºtept cu nerãbdare
Sã poftiþi la iarbã verde!

Ca sã potoliþi stomacul
Care este cam rebel,
V-aº ruga ca la venire
Sã aduceþi câte-un miel.

Mielul, dupe cum se ºtie,
Este excelent ca hranã,
Dar e ºi mai bun atuncea,
Când ai vin în damigeanã!

Astfel cã vã cer ertare
Cã-ndrãznesc sã vã previn
Ca odatã cu venirea
Sã vã mai aduceþi vin.

Iar ca cheful sã ne fie
Tuturora mai pe plac,
Hai adãugaþi cu toþii
Câte-un mare cozonac.

Vã promit distracþii multe,
Nicio clipã n-o sã stau;
Voi ciocni întâi paharul
Cu Stelicã Nicolau!

Mai apoi cu Obuhovschi
Care-i tocmai din Soroca,
Mã voi prinde, dragi prieteni,
Sã dansez o carioca.

ªi cu Somnea ºi-a Marie
ªi în plus cu alþi o sutã
Voi juca cu frenezie
Ca pe vremuri, o bãtutã.

CS, an.V, 1937, filã rãvãºitã

Notã:   Cronici rimate de Mico-May, extrase de Augustin
Mocanu din revista interbelicã Cuvântul Sanitarului.,Buzãu
1933-1940

Încredere

Tu ai fugit
Cu temelia Universului meu
ªi, nepãsãtor
Ai modelat Durerea mea
În cinci colþuri albastre
ªi-ai agãat-o
La parbriz
Sã fluture în goana calului
Ca un trofeu 

Margareta
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Vineri, 22 aprilie 2016, în foaierul Centrului Cultural Municipal
s-a desfãºurat, în organizarea Bibliotecii Municipale
„Constantin Þoiu” ºi a Casei Municipale de Culturã,  o
manifestare  dedicatã împlinirii a  420 de ani de atestare
documentarã a Municipiului Urziceni. La eveniment au
participat  edili ai oraºului de ieri, de azi ºi de mâine, istorici,
oameni de culturã, scriitori, juriºti, conducãtori  de instituþii
locale. A  fost prezent ºi domnul deputat Aurelian Ionescu.

Domnul prof. dr. ªtefan Grigorescu, autor al unor lucrãri de
referinþã privind istoria localã ºi naþionalã, a  evocat istoria
acestei comunitãþi, de la actul „megieºilor din Dobroþei” din
23 aprilie 1596,  unde sunt consemnaþi ca martori „ªtefan ºi
fraþii din Urziceni”, trecând prin  perioada 1716-1833, când
Urzicenii a fost reºedinþa judeþului Ialomiþa, pânã la epoca
actualã ce culmineazã cu Decretul din 17 ianuarie 1995 care
declarã aceastã localitate Municipiu.

O expoziþie de carte a reamintit celor prezenþi volumele
care au reprezentat o  adevãratã  etapã de redeºteptare a
memoriei  comunitare,  începând cu Monografia Municipiului
Urziceni (1996), autori Constantin Matei, Sorin Geacu, Ion
Barbu ºi Alexandru Buleandrã, Dicþionar geografic al
judeþului Ialomiþa de Sorin Geacu, Editura enciclopedicã
1997, Protoieria  Urziceni, de Constantin Matei, Ion.D.Barbu
ºi Pr. Protoiereu Stelian Bãducu, 2004,  Monografia Liceului
Teoretic Grigore Moisil (2005) de profesorul-istoric
Constantin Matei,   Aºezãri ºi monumente ialomiþene de ªtefan
Grigorescu, Editura Helis 2006,  reeditarea primei monografii
a localitãþii, Urzicenii cu 24 ilustraþiuni de N.Thomescu-Baciu,
Editura Anca, 2007,  Amintiri din Urziceni de domnul profesor
nonagenar Vasile Ichim, Editura Anca 2008,  romanul Norul
de  profesorul ºi scriitorul Titi Damian (2011),  Cei ºapte ani
de-acasã (2010)  ºi  Centrul vechi (2011)  de Cãtãlina Stroe,
Urzicenii în viaþa ºi opera scriitorului Constantin Þoiu, apãrutã
în 2012 sub egida Bibliotecii Municipale care-i poartã numele,
Momente din viaþa oamenilor simpli de provincie de ieri ºi de
azi de Lili Balcan, Editura Helis 2013,  Monografia – album
Protoieria Urziceni 1994-2014 de ªtefan Grigorescu, Cãlãtori
la Staþiile de poºtã Urziceni ºi Moviliþa de Pr. Adrian Lucian
Scãrlãtescu, Jurnal intim de Constantin Þoiu, versiune de
Alexandru Bulandra, Editura Paideia 2015.

Momentul culminant al Aniversãrii l-a reprezentat  lansarea
cãrþii Oameni care nu mai sunt... de Dumitru M. Ranetescu,
apãrutã,   în cinstea  evenimentului,   la Editura Helis din
Slobozia. Autorul a fost Primar al Urzicenilor în perioada 1907-
1911,  Senator de Ialomiþa 1924-1928, Prim-Preºedinte al
Tribunalului Ialomiþa ºi Decan al Baroului Cãlãraºi.

 Volumul,  îngrijit de Alexandru Buleandrã,  cuprinde
urmãtoarele secþiuni: I. Viaþa mea la Urziceni, 1906-1911, II.
Cãlãtorie în lumea aducerilor aminte, III. Contimporanii..., IV.
Bãrãganului.    Primele douã pãrþi ale cãrþii  au avut ca sursã
manuscrisul în formã originalã oferit spre copiere eletronicã
Bibliotecii Municipale „Constantin Þoiu”  de domnul Horia
Ranetescu, nepotul autorului.   A doua  perioadã importantã
din viaþa lui Dumitru M. Ranetescu, de peste 20 de ani, o
reprezintã  aceea trãitã la Cãlãraºi. „Contimporanii...” este
titlul pe care l-am dat  celei de-a treia  secþiuni a cãrþii,
urmându-l pe cel al rubricii permanente pe care a þinut-o în
ziarul „Pãmântul”  - Organ pentru apãrarea intereselor
ialomiþene.  În  portretele  pe care le face colegilor din baroul
de avocaþi ºi celor din conducerea Ligii Culturale  gãsim
reflectate sufletul ºi spiritul  unui om delicat ºi intransigent,
trãind în lumina purã a  valorilor celor mai înalte ale umanitãþii.
Ultima secþiune a cãrþii, Bãrãganului, este un poem în prozã
dedicat spaþiului geografic, istoric, sufletesc  ºi spiritual în
care i-a fost dat sã trãiascã.

Prezent la întâlnire, domnul  inginer Horia Ranetescu a
prezentat auditoriului  momente din viaþa unei familii
ialomiþene al cãrei arbore genealogic îºi are rãdãcinile  în
anii începutului de  secol XVII  la Armãºeºti ºi momentele
luminoase ºi întunecate ale copilãriei petrecute la Urziceni.
Au mai avut  intervenþii domnii Niculae Diculescu, fost primar
ºi viceprimar,  Nicolae Cristea, viceprimar,  Gheorghe Dobre,
preºedintele Asociaþiei Culturale „Helis”, scriitorul George
Cãlin, pr. Adrian Lucian Scãrlãtescu, doamna Luminiþa
Constantinescu ºi domnul  profesor Titi Damian.

Alexandru Buleandrã,
director Biblioteca Municipalã „Constantin Þoiu”

Municipiul Urziceni la a
420-a Aniversare

LANSARE DE CARTE
REGALÃ

Luni 11 aprilie 2016,  cu începere de la ora 17.30 în
Sala de Spectacole a Centrului Cultural „Ionel Perlea” din
Slobozia s-a desfãºurat un eveniment plin de semnificaþie
istoricã, organizat de Biblioteca Judeþeanã „ªtefan
Bãnulescu” Ialomiþa în parteneriat cu Editura Curtea
Veche Publishing Bucureºti. Invitat de onoare, din partea
Casei Regale, Principele Radu al României a fãcut posibilã
la Slobozia o dublã prezentare de carte: „Margareta.
Mãrturia unui sfert de veac regal”, de Sandra Gãtejeanu-
Gheorghe ºi „Regalitatea astãzi”, de Principele Radu al
României, volume editate la Editura Curtea Veche
Publishing. Alãturi de Alteþa Sa Regalã s-au aflat prof.
Vitalie Buzu, director al Colegiului Naþional Mihai Viteazul
Slobozia ºi drd. Mihaela Racoviþeanu, managerul
bibliotecii. Conform desfãºurãtorului agreat de Casa
Regalã, cuvântul introductiv al gazdei a cuprins date
despre Jubileul de 150 ani al Coroanei Regale a României,
în care s-a înscris evenimentul, dedicându-i expoziia de
carte organizatã la faa locului, „Familia Regalã în coleciþile
bibliotecii” alcãtuitã din albume, enciclopedii, volume de
poezie, prozã, memorialisticã sau istorie. Mihaela
Racoviþeanu a enumerat câteva dintre valorile pe care s-
a bazat dintotdeauna regalitatea în România, valori
împãrtãºite de toþi cei aflaþi în salã, cum ar fi: credinþa,
dragostea, devotamentul pentru þarã ºi poporul român,
evocând un citat dintr-un discurs al Majestãii Sale, Regele
Mihai: „Cea mai frumoasã Coroanã Regalã este încredera

ºi dragostea românilor, iar valoarea ei stã în propriile merite

ale României.”. Vitalie Buzu a þinut o scurtã prelegere,
intitulatã „Familia Regalã ºi judeþul Ialomiþa”. Profesorul
de istorie a prezentat într-un mod nuanþat legãturile
existente de-a lungul timpului între pãmântul, locuitorii
Bãrãganului ºi Casa Regalã, de la Carol I pânã la Mihai I
al României, o adevãratã lecþie de istorie în care au fost
consemnate evenimente din condicile timpului. Principele
Radu, aºteptat cu respect ºi mult drag de participanþi, a
apreciat cu modestia de care dã dovadã locurile ialomiþene
declarându-se impresionat de atmosfera gãsitã aici. Alteþa
Sa Regalã a subliniat cã întâlnirea face parte dintr-un ºir
lung de manifestãri în þarã ºi în Basarabia circumscrise
aniversãrii împlinirii a 150 de ani de când dateazã
monarhia în România, desfãºurate pe parcursul întregului
an 2016. În discursul sãu, Principele  Radu a evidenþiat
legãturile Casei Regale din România cu celelalte Case
Regale din Europa ºi din lume, fãcând referire apoi la
cartea ”Regalitatea astãzi” ce face o retrospectivã a
monarhiei ca formã de guvernãmânt  cât ºi a Casei Regale
ca instituþie. Principele creioneazã volumul astfel: „Cartea
încearcã sã contureze astfel încheierea unei epoci ºi
începutul alteia. Majestãþile lor au servit naþiunea timp de
aproape un secol cu sacrificiu ºi devotament uneori
cauzate împotriva mersului istoriei dar întotdeauna spre
binele României”. Prezenþa Sa, multaºteptatã a adus în
salã aproape o sutã de persoane, printre care: Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Vincenþiu, prefectul Gigi Petre, ªtefan
Muºoiu ºi Adrian Ionescu, din partea Consiliului Judeþean
Ialomiþa, profesori, bibliotecari, reprezentanþi ai
jandarmeriei, cititori ai bibliotecii ºi reprezentanþi ai presei.
Finalul a constat într-o sesiune de autografe, Alteþa Sa
Regalã, Principele Radu invitând pe cei prezenþi la
evenimentul din 10 mai de la Castelul Peleº cu ocazia
Zilei Regalitãþii.

Florea Ecaterina,
bibliotecar

A mai plecat unul
Timpul se scurge implacabil; timpul taxeazã pe oricine,

dar asta se vede cel mai pregnant la ei, la veterani, la
veteranii de rãzboi.

Au fost atât de mulþi, mai sunt aºa de puþini. Recent, aveam
sã aflu despre decesul unui fost profesor, chiar prieten,
veteran ºi el. Împlinise 93 de ani.

Venea în fiecare an, din satul lui aflat pe dealul subcarpatic
dinspre Buzãu, opt kilometri pânã acolo, de fiecare 1
Decembrie, la sãrbãtorirea þãrii.

A fost prezent pânã în urmã cu un an; de data asta, n-a
mai venit; veteranul de rãzboi s-a dus în veºnicie.

Mi-a rãmas imaginea întipãritã a unui bãtrân adus prea
mult de spate, extrem de slab, aproape imobil, atât mai
rãmãsese dintr-un bãrbat înalt, voinic, cam la doi metri, ce
semãna cu Fernandel, venea la sãrbãtorirea þãrii cu
decoraþiile înfipte ºi purtate cu mândrie sub buzunarul hainei,
care stãtea cam larg pe trupul lui; era aici pentru ca noi, mai
tinerii, sã nu uitãm cã ei încã mai sunt, e drept, din ce în ce
mai rari; sã nu uitãm cã au luptat pentru þarã ºi neam, iar þara
uneori parcã are prea multe griji, ca sã-ºi mai aminteascã ºi
despre ei; sã nu-i mai ignorãm, sã-i preþuim pe cei ce încã
mai sunt în viaþã ºi mai ales pe cei ce nu mai sunt; ei au
nevoi, dureri ºi grija zilei de mâine, deºi aproape centenari
ei îºi aratã cu orice ocazie dragostea de patrie, de neam, de
steagul þãrii lor.

Se duc, unul câte unul, iar þara devine mai sãracã, fiindcã
odatã cu ei se duce ºi trecutul nostru viu.

D‘aia
Cunoscutul dialog devenit aproape folcloric este: “- Ce

faci, bade?”, “Stau”, “De ce? “, “D`aia” .
Acest foarte scurt dialog poate fi însã interpretat, în bine

ori în rãu.
În bine, ar fi dovada înþelepciunii populare, a poporeanului

meditativ, înþelept, care stã ºi cugetã ºi dã rãspunsul pe
mãsura, celui care-l tulbura. Îl respinge blând pe curios ºi îºi
vede mai departe de gândurile lui .

Apoi rãspunsul redã starea fizicã întocmai din acel
moment, a celui întrebat. Cãci stã, nu face altceva, ºi dacã
vezi, cã stã, ce mai întrebi?

Or, atât întrebarea, cât ºi rãspunsul, transcend stãrii fizice
din acel moment. Cãci nici cel ce întreabã, n-o face din
curiozitate, nici întrebatul nu rãspunde exact la întrebare.

Întrebarea este un fel de bineþe, de salut, de cum te mai
simþi, ce ofuri ai, ce te frãmântã ?

Iar rãspunsul vine sec, cã cel întrebat, nu e dispus sã-ºi
verse oful, sã-ºi plângã soarta, sã se vaiete de dor ori de
durere, de nenoroc ori de neajunsuri.

Când însã vine ºi întrebarea urmãtoare “de ce?”, aici
lucrurile se schimbã.

Era de ajuns doar o întrebare. Dar dacã o pui ºi pe a
doua, atunci iatã rãspuns: “D`aia”. Acest “d`aia” întâi îþi spune
cã te-ai bãgat unde nu trebuie. Apoi, îþi spune sã nu aºtepþi
nici un rãspuns, cã nu-l primeºti.

Pe acolo, prin sufletul celui întrebat, nu se trece. L-a pus
pe “d`aia” la intrare.

ªi dialogul s-a încheiat.
În rãu, ar fi dovada despre un om care nu face nimic, doar

stã; iar când e întrebat ce face, nu ºtie sã rãspundã altceva,
decât exact ce face: cã stã; de ce? “d`aia”, a rãspuns el, cã
alt rãspuns nu are; e rãspunsul pentru toate. Un rãspuns
sincer, singurul rãspuns. Cãci, dacã nu ar fi aºa, ar fi dovada
de cea mai joasã viclenie (n.n. - nu poþi sã spui “cea mai
înaltã viclenie”). ªi din pãcate, cei care rãspund astfel, cu
viclenie nu sunt puþini, îi întâlneºti la tot pasul, cei care o fac
“pe ºmecherii”, ceea ce dupã ei e sinonim cu “deºtepþi”,
“inteligenþi”,” valoroºi”; însã procedeul spune de la sine, cã
astfel de inºi nu au nimic a face cu aceste sinonime ºi cã în
realitate nu sunt decât niºte rãtãciþi prin viaþã.

Aºa ca sã rãmânem la dialogul cu care am început, atunci
când e purtat cu bunã credinþã ºi ne aratã caracterul curat al
omului obiºnuit care-ºi zideºte în jurul sãu un scut de
înþelepciune, cumpãtare, simþ al mãsurii.

Neuitarea
Cei care meritã recunoºtinþã, nu ne-o cer, dar noi le-o

datoram. ªi prima noastrã datorie este sã nu-i uitãm. Ei s-au
jertfit pentru noi, pentru cã neamul nostru sã nu piarã. Ei ne-
au lãsat o þarã pe care trebuie s-o preþuim ºi s-o pãstrãm, s-
o apãrãm, sã nu ne pierdem þara, graiul, neamul.

Sã n-o slãbim, nici sã o vindem. Cãci þara suntem noi ºi
pãmântul din care ne tragem ºi pe care trãim cu toþi ai noºtri.
S-o preþuim ºi s-o iubim. ªi sã-i mustram pe cei ce o hulesc.
Sã fim tot noi ºi când ne însoþim cu alþii. Cãci nu toate însoþirile
ne sunt folositoare, iar de avem de ales, s-alegem cu
chibzuinþã. Sã ºtim ºi sã fim siguri cine ne sunt prieteni ºi
cine nu.

Trãim vremuri tulburi, ceþoase, în care cu greu se
desluºeºte viitorul. Or, ca sã fim siguri de ce va fi, trebuie sã
ne cunoaºtem bine prezentul, sã-l gestionãm cât mai raþional
posibil. Sã muncim cu sârg ºi sã fim generoºi. Sã fim toleranþi,
dar ºi intransigenþi. Sã judecãm drept ºi sã pedepsim corect.

Sã iertãm, dar sã nu uitãm.
Sã nu uitãm.
Acesta e îndemnul pentru concetãþenii din þarã ºi de

pretutindeni.
                                                                                                                                g.alex
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Divorþ.
Un întreg ºi vii doi morþi

Nu ºtiu, viaþã, ce-ai cu mine! Azi, mi-e rãu, mâine, mi-e bine.
Mã îmbrãþiºezi, m-alungi. Când mã lauzi, când mã plângi!
Îmi aprinzi în suflet focul, apoi îmi piteºti norocul printre flori,
cu mulþi scaieþi.
Mã rãneºti când te rãsfeþi. Viscoleºti, chiar de nu ningi.
Mã obligi ºi mã împingi sã îmi fur singur cãciula. Mersului
sã-i stric mãsura.
Degeaba îmi rãcesc gura. Te înfurii ºi te stingi.  Mã cumperi
ºi iar mã vinzi aceleiaºi ursitoare.
Nu te gândeºti cã mã doare nestatornicia ta.
Spune-mi, de þinteºti ceva! Sunt dispus la compromisuri.
La iluzii.
ªi la visuri.
La treziri. Negocieri.
ªi la schimburi de pãreri.
Zi-mi pe ºleau ce ai de spus. Mergi per pedes, nu târâº.
Fii bãrbatã, aºadar!

Sã îmi joci umbra la zar, e motiv de despãrþire. Asta vrei!
Refuzi iubire?

Ce ai, viaþã, tu cu mine, de mã umpli de ruºine?! Spui
cã nu-þi convine trupul. Cã în sânge urlã lupul.
Cã e carnea grasã.
Grea.
Cã-i bãtrânã inima!
Cã îmi scârþâie grav poarta ºi-mi stã în rãscruce soarta.
Ce ai tu, viaþã, ce ai, de mã frângi ca pe un pai?
Vezi pe fruntea mea vreo stea, în oase suflându-mi vântul?
Nu eu îmi aleg mormântul! Nici giulgiul din  catifea.
Þi-am oferit o carcasã, o rochie de mireasã! Deºi, dacã
mã gândesc, pãtimesc. ªi pãtimesc.
N-ai averi, nu ai nici casã.
Nu eºti bunã.
Nici frumoasã.
Faci nazuri, te porþi ca dracu’. Nu-i petecul, cum e sacul!
Ai ºtiut de la-nceput cã trupul meu nu te-a vrut.
L-ai aburit cu poveºti, cu legende-mpãrãteºti. I-ai promis
marea cu sarea. Cã te lepezi de satana.
Astea sunt vorbe deºarte, nu-s schimbãri ºi nu sunt fapte.

Ca sã te împaci cu trupul, ia puþinul, lasã multul. Zi mersi.

Mergi mai departe ºi spalã-te de pãcate!

Sã visez îmi e uºor. Nu vreau aripi ca sã zbor. Eu tânjesc dupã
iubirea cu sãrut de buze moi. Lacrimã de fericire
îmi doresc în ochii mei.
Bocete sau tânguiri nu au loc în amintiri. Doar binele,
nu frumosul,
ne înnobileazã rostul.
Peste zâmbete subþiri  eu pohtesc, Viaþã, sã trec,
fãrã sã mã mai aplec.
Sã calc liber, calculat, cãci nu vreau sã fiu sfãrmat! ªi aº vrea,
of, aº mai vrea  sã vã vãd la casa mea. Ochi în ochi ºi mânâ-n
mânã, nu trup mort, nu viaþã ciumã.

Te întreb pe tine, viaþã, dupã noapte-i dimineaþã?

Extraterestrul
Pare cã este imaginea unui pensionar ce se

întoarce de la piaþã. Unul dintre cei huliþi cã sunt
prea mulþi, cã încã mãnâncã, se-mbracã ºi au
nevoie de medicamente, de parcã ei ar fi
vinovaþi de starea unei societãþi care în locul
muncii a ales sã o frece. Are o sacoºã de plastic
în mâini ºi ochii întredeschiºi. Un bãrbat ºi o
femeie îi strâng umerii pe bancheta îngustã a
metroului. Probabil cã nu ºtiu cine este acel
bãtrân, alfel cu siguranþã cã i-ar fi fãcut mai mult
loc; nu pentru confortul lui iluzoriu, ci doar
instinctiv, din teama de a nu atinge ceva
necunoscut, foarte posibil de naturã
extraterestrã.

Privesc fotografia ºi nu pot sã nu vã spun,
cu riscul de a fi luat în bãºcãlie; este frumos!
Este atât de frumos, încât îmi pare cã pardesiul
de pe umerii lui nu este din stofã, ci din pene!
Unii spun cã a mers pe jos spre casã, dar ce
ºtim noi despre zbor, despre frumos, despre
adevãr ºi despre fericire!?

Fotografia lui a fost „distribuitã” pe net,
fiindu-i deconspiratã identitatea. S-a simþit
dator sã dea explicaþii ºi ele au fost de o
naivitate fãrã margini, pentru cã încercau sã
vorbeascã despre un firesc pe care nu-l mai

înþelegem. Mi s-a pãrut un pic
supãrat cã a fost aºezat în
lumina stridentã a reflectoarelor
din aceastã lume.

S-au gãsit unii sã scrie tot felul
de nãzbâtii; cã ei preferã doctori
cu maºini de lux ºi elicoptere
care sã-i aducã la spitale; cã aºa pe jos, prin
vulgul metroului, s-ar putea sã nu ajungã la
timp în tot felul de situaþii de crizã, gen
„colectiv”. Penibilul de care se temea!

În aceste timpuri, în care preºedintele „în
curs” ºi cel „fost” strâng case, el a donat douã.
Pentru ultima carte, dintr-un ºir nesfârºit, a
avut nevoie de bani. Pânã la urmã a beneficiat
de gândul bun al unei edituri, dar era pornit
sã-ºi dea ºi casa în care locuia, doar ca sã
lase colegilor ultimile informaþii despre munca
lui. Atât.

Sunt convins cã dacã îl cãutãm acum, îl vom
gãsi în halatul alb în care compune ºi interpreteazã
simfonii, deºi nimeni nu mai ascultã decât manele,
grãbit sã-ºi termine ce are de fãcut pe aceastã
planetã, înainte sã-l ia o navã spaþialã ºi sã-l ducã
înapoi printre ai lui.

Dan Elias

Pe 12 mai, la Palatul Comunal Buzãu, colegului
nostru Titi Damian i s-a decernat titlul de Cetãþean

de onoare al municipiului Buzãu. Felicitãri!

Titi Damian la inaugurarea Monumentului Eroilor
din satul natal, Muscelu-Cãrãmãneºti, judeþul Buzãu


