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Când nu este în 
laboratorul de fizicã, 
unde  lucreazã  ca  

cercetãtor, le predã studenţilor sãi la Universitatea din 
Chicago. Atunci când nu este nici la catedrã, nici în 
laborator, Marius Stan este pe platoul de filmare, ca 
actor! Joacã un rol principal în serialul american de 
mare success Breaking Bad! Şi atunci când nu este nici 
la filmãri, nici la masã cu familia sau în vreo excursie, 
Marius Stan scrie! Şi scrie bine, spun criticii literari! 
Cititorii revistei Helis ştiu asta, pentru cã este 
colaborator vechi. Marius Stan este prieten cu condeiul 
din anii de liceu. De atunci au trecut prin multe 
“aventuri” împreunã şi aceastã relaţie s-a materializat 
pentru public printr-o carte! Prima sa carte, “Câteva 
zile”, pe care a lansat-o la începutul acestei toamne, la 
Urziceni, locul unde a copilãrit. Am profitat de ocazia 
de a-l avea din nou printre noi pe românul “american”, 
originar de pe meleauguri ialomiţene, şi l-am luat 
deoparte sã ne povesteascã despre carte, cum îi este în  
SUA şi cum se împleteşte literatura cu fizica şi actoria. 
Iatã ce a ieşit!

Rep: În primul rând, vreau sã ştiu cum aţi regãsit 
Urziceniul! Pentru cã la lansare aţi avut un public 
numeros, semn cã oamenii s-au bucurat sã vã 
revadã. 

M.S:   M-am bucurat foarte mult sã revin în ora?ul 
în care am copilãrit şi sã mã întâlnesc cu mulţi dintre 
f o ş t i i  m e i  c o l e g i ,  p r o f e s o r i ,  p r i e t e n i ,  
vecini…Urziceniul îmi pare cã s-a schimbat! S-a 
schimbat în bine, de la oameni pânã la locuri. S-a 
schimbat vegetaţia, strãzile aratã altfel dar pãstreazã 
acel farmec al copilãriei. Mã simt bine aici ori de câte 
ori revin. Mã simt ca acasã.

Rep. Aţi plecat de multã vreme de aici. Încotro?
M.S: Din Urziceni am plecat în 1980 ca sã urmez 

cursurile Facultãţii de Fizicã din cadrul Universitãţii 
Bucureşti. Din ţarã am plecat acum 16 ani în Statele 
Unite ale Americii, în statul New Mexico, la 
Laboratorul Naţional Los Alamos pentru un stagiu post 
doctorat de doi ani; apoi am decis sã rãmân şi sã îmi 
continui cariera ştiintificã acolo. 

Rep. Deşi pare banalã la început, de fapt este o 
poveste mult mai interesantã despre cum aţi ajuns în 
SUA! Totul a început cu o ofertã…

M.S.: Oferta am primit-o prin… poştã. Eram la 
Bucureşti pe vremea aceea, lucram ca cercetãtor la 
Institutul de Chimie Fizicã al Academiei Române şi 
publicasem douã lucrãri. Intrând în contact cu 
cercetãtori din diverse pãrţi ale lumii, unul dintre  ei  s-a 
interesat de lucrãrile mele şi m-a anunţat cã existã o 
oportunitate sã ajung pe aceastã pozitie în SUA. Am 
aplicat, dar fãrã prea mari speranţe, pentru cã pe atunci 
America pãrea ceva de neatins. Dar am fost acceptat şi 
angajarea a fost fãcutã tot prin poştã. Au fost unii dintre 
cei mai frumoşi ani din viaţa mea! Ajunsesem într-un 
laborator foarte mare, cu un portofoliu de cercetãri 
complex, în care eu, ca şi acum, m-am ocupat de fizica 
şi chimia materialelor.  

Rep. Aceia au fost anii marilor schimbãri şi 
pentru România, dupã Revoluţie. Dar chiar dacã a 
fost ceea ce v-aţi dorit odatã cu plecarea, îmi 
imaginez cã nu a fost uşor.

Marius Stan, fizicianul care a gãsit echilibrul  între rigoarea cifrelor şi creativitatea literelor:

M.S:  A fost greu în anumite privinţe, dar poate nu la 
cele la care vã aşteptaţi. Imediat ce am ajuns, eu şi 
familia mea ne-am simţit foarte bine acolo. Adaptarea a 
fost uşoarã pentru cã America are multe elemente ale 
culturii europene. Doar cã o vreme nu am cumoscut pe 
nimeni, nu am avut prea mulţi prieteni. Asta a fost o 
problemã pânã ne-am fãcut un cerc de prieteni, mulţi 
dintre ei români, cu care am petrecut Paştele şi 
Crãciunul şi atunci viaţa a devenit mai relaxatã. Cred cã 
asta este valabil pentru oricine ajunge într-o ţară strãinã.

Rep. Aţi fost privit ca românul care nu ştie sã 
transforme leii în dolari. De ce?

M.S: Când am ajuns acolo mi s-a prezentat salariul, 
dar am fost întrebat cât câştigam în România, ca sã 
poatã calcula sporurile. Le-am spus cã eu câştigam 
aproximativ 80 de dolari pe lunã. Ei au zis cã nu se poate 
aşa ceva, cã poate nu ştiu eu sã transform leii în dolari, 
dar aşa era. Sper cã acum salariile cercetãtorilor din 
ROmânia sunt sunt mai mari acum. 

Rep. Pe lângã activitãţile de cercetare, aţi mers şi 
pe urmele lui Mircea Eliade şi acum predaţi la 
Universitatea din Chicago!

M.S: E mult spus ca am mers pe urmele lui Mircea 
Eliade, dar mi-a plãcut sã predau. În Los Alamos, unde 
Universitatea New Mexico avea o filialã, am predat 
termodinamicã şi chimie-fizicã, pãstrând legãtura cu 
Universitatea din Chicago, unde am ţinut seminarii. Am 
în sânge ceva de profesor, dar nu suficient cât sã mã 
dedic total acestei activitã?i.

Rep. Este clar cã America v-a prins bine, cel 
puţin profesional vorbind. 16 ani petrecuţi acolo nu 
înseamnã puţin lucru. Acum cum vã simţiţi? Mai 
mult american, mai mult român sau tot ialomiţean?

M.S: Nu cred cã este bine ca un om sã se defineascã 
dupã elemente geografice. Cu toate acestea, pe contul 
meu de Facebook mi-am trecut cã sunt din Urziceni.  
Deşi a trecut mult timp de când am plecat şi m-am 
stabilit în SUA, eu mã consider din Urziceni. Şi asta nu 
se va schimba, oriunde aş merge în lumea asta.

Rep. Presa centralã titra la un moment dat 
despre Marius Stan cã un cercetãtor român este şi 
actor în SUA. Cum aţi ajuns pe platoul de filmare?

M.S: Din întâmplare! Nu am avut intenţia asta. Am 
fost cu familia la un casting pentru cei doi copii, care îşi 
doreau sã joace în serialul „Breaking Bad”. Au obţinut 
rolurile, dar producãtorul i-a întrebat dacã tatãl lor, adicã 
eu, poate spune câteva cuvinte, pentru cã avea nevoie de 
cineva în episodul pilot. Copiii au rãspuns entuziasmaţi 
cã da, poate! Fãrã sã depun mare efort, cum m-am 
priceput, am reprodus fraza doritã de ei şi s-a întâmplat 
ca regizorului, Vincent Gilligan, sã îi fie pe plac.

Rep. Şi cum aţi primit oferta unui rol într-un 
film?

M.S:  Iniţial am crezut cã va fi vorba de ceva 
singular, o scenã în episodul pilot, mai ales cã 
personajul meu nu a mai apãrut pentru o vreme. Dar am 
reapãrut în sezonul 3 şi în 4, vreo 5 episoade. Scenariul a 
fost scris în aşa fel încât sã revin.

Rep. Şi cum s-a pregãtit un fizician pentru noul 
rol, din serial?

 „De câte ori gândul meu nu fuge hoinar, 
descătuşat de convenienţele rosturilor mele în 
depărtările străinătăţii, de câte ori cugetul meu nu 
evada din emisferele universului muzical pentru a-mi 
oferi un popas la Ograda, satul meu natal, din marea 
ialomiţeană a spicelor de grâu a Bărăganului, de câte 
ori cu încălţămintea pe marmura marilor săli de 
concerte şi de operă din America sau din centrele 
muzicale ale Europei, nu mi-aş fi dorit tălpile desculţe 
în pulberea uliţelor din Ograda, după cum visam o 
plimbare în forfota străzilor bucureştene…” Această 
destăinuire vecină cu poezia aparţine genialului 
muzician (dirijor şi compozitor) Ionel Perlea, poate 
cea mai proeminentă (şi eminentă) personalitate 
ialomiţeană a tuturor timpurilor, după cum afirma 
prof. dr. Cristian Obrejan, Directorul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, în deschiderea spectacolului 
„Ograda Vals”, un omagiu adus lui Ionel Perlea, 
desfăşurat sub genericul „Simfonie la Ograda”, în data 
de 30 octombrie 2013, la Casa Memorială ce-i poartă 
numele. Proiectul, finanţat de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, s-a desfăşurat sub egida Fundaţiei Culturale 
„Ionel Perlea”, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
„Ionel Perlea” Ograda şi Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea”. Spectacolul, susţinut de Cvintetul 
Bucureşti şi doi laureaţi ai unor ediţii precedente ale 
Concursului Naţional de Lied „Ionel Perlea”, 
actualmente solişti la Opera Română din Bucureşti – 
soprana Simonida Luţescu şi tenorul Andrei Lazăr, a 
fost unul de înaltă ţinută şi care a încântat publicul 

Simfonie la Ograda şi lansarea 
antologiei „Scriitori din Zodia Helis”, 

la Salonul anual de carte, 2013

(continuare pag. 8)

09.09.2013, Urziceni
Interviu realizat de Adriana STOICA

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 03 noiembrie 2013

(continuare pag. 16)
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Am găsit acest text 
într-un caiet  dictando 
cu arcuri, de 100 de 
pagini,  cu copertă şi foi 
maronii. După ştiinţa 
mea este inedit. Pe 
copertă este scris cu 
cifre groase, de culoare 
roşu-sânge, de 0,7 cm, 
1956  şi dedesupt 1957, 

ultimul an subliniat în acelaşi fel.  Într-un loc, dl. Ţoiu 
a intervenit cu o specificare scrisă cu pix albastru:  
„(În acest caiet din 1956-57 mi-am exersat stilul şi 
rigoarea ideilor – notă din 1988)”. Textul este scris cu 
creionul. Doar precizarea de deasupra lui – „numai 
în singurătate” – este scrisă cu cerneală neagră, iar 
modificarea numelui este evidentă: prenumelui 
Constantin, scris iniţial cu creionul, îi este suprapus 
acelaşi Constantin scris cu cerneală albastră; cu 
numele Noica a fost mai greu; numele este şters cu 
linii orizontale şi oblice din cerneală albastră, care nu 
acoperă, însă, un N mare, scris cu cerneală neagră, 
ca şi avertismentul numai în singurătate.  Probabil că 
atunci a vrut să-l înlocuiască pe Noica cu un nume 
având aceeaşi iniţială, de exemplu Negru, dar a 
renunţat, scriind cu cerneală albastră Beriu. Data 
notaţiilor este scrisă cu creionul şi modificată: iniţial 
era 5 ian 1957, după care peste 5 a fost scris 4. 

numai în singurătate
                                                      4 ian. 1957

Întălnire  în tâmplătoare  cu Constant in  
Noica/Beriu. Mergeam absorbit pe stradă, când 
deodată, cineva nu m-a apucat nici de umăr sau de 
braţ, nici nu m-a strigat (nici nu ştia cum mă cheamă, 
cred) ci s-a oprit într-un anumit fel încât mi-am ridicat 
ochii spre el. La început nu l-am recunoscut. Îl 
văzusem doar de două-trei ori la M.R.(1)Era slab pe 

atunci, cu o faţă chinuită. Acum se mai îngrăşase 
puţin, iar pe chip avea o lumină de om înseninat, care 
şi-a găsit liniştea. Ne-am plimbat câtva timp, - eu 
bucuros, puţin intimidat de ştiinţa lui, dar brusc 
luminat şi eu, ca şi când în jurul lui ar fi plutit nu ştiu 
ce, un cerc magic, de energii ascunse. Intrasem în 
atmosfera studioasă a facultăţii de filozofie, cu 
evidenţele şi clarităţile ei, îmi regăsisem volubilitatea, 
noţiunile vechi, uitate, prăfuite, acoperite de locurile 
comune ale existenţei.... Acum scrie un tratat de logică 
„reală” nu formală, încercând să împace pe Aristotel şi 
Descartes cu Pascal.(2) La început nu înţelegeam;  
mi-a explicat apoi că e vorba de o înserare în logosul 
aristotelic, apofantic, tratând lumea doar la modul 
indicativului prezent şi a celorlalte logosuri 
„pasionale” printre care optativul, dorinţa, 
subjonctivul, injoncţiunea, completând tabloul logicii 
cu toate modalităţile de expresie ale gramaticii – aici 
n-am înţeles dacă e vorba de o reducere la raportul 
logico-gramatical, aveam unele obiecţii, dar nu eram 
pregătit şi am preferat să tac, amânând discuţia. În linii 
generale, el vrea să făurească filozofiei un instrument 
logic mai complex care s-o ferească de antinomii şi 
paradoxuri, un instrument exhaustiv. M-a invitat la C. 
Lung Muscel unde are domiciliu forţat.(3) Am primit 
cu bucurie. Şi mă voi duce.(4) Până atunci ne vom 
scrie. I-am spus că sunt neliniştit.(5) Surâzând, mi-a 
răspuns: îţi vei găsi liniştea. E un Om. Şi e de o 
claritate...

Note
1.Iniţialele, care aparţin numelui unei doamne, mai 

apar în „Memorii întârziate, patru”, editura Cartea 
Românească, 2009, în textul „Genealogii”, pp.105-
107

2. Vezi Constantin Noica, „Scrisori despre logica 
lui Hermes”, editura Cartea Românească, 1986

3. Constantin Noica a avut domiciliu forţat la 
Câmpulung Muscel (1949-1958) şi a fost deţinut 
politic (1958-1964)

4.  „Memorii din când 
în când”, vol. I, editura 
Cartea Românească,  
2003,  articolul „Exact 
cum a fost”: „În anii lui 60, 
începusem să mă duc la 
întâlnirile cu Noica, 
introdus de I. Negoiţescu. 
Am fost o dată, cel mult de 
două ori.  În orice caz, 
când avusese loc discuţia 
incriminată – cu apelul ce 
trebuia trimis peste hotare, 
lipsisem. N. Balotă îmi e 
martor. Ce ştiam eu, era că la Noica se vorbise despre 
cartea sa Anti-Goethe. Drept  să spun, Noica nu mă 
entuziasma. Eram un apolinic în gen goethean. În 
legătură cu asta, în 1981, aveam să-l văd la Paris pe 
Cioran. Discutaserăm despre literatură, iar la uşă, la 
plecare, venind vorba despre Noica, exclamase 
pompos: Sentimentul paraguaian al fiinţei ! 
Parafrazând titlul retoric al lucrării gânditorului 
român. Lucrul mă pusese pe gânduri...” Acelaşi text l-
am găsit reprodus şi în articolul  „Pentru posteritate”, 
din „Memorii din când în când”, vol II, Editura Cartea 
Românească, 2004, pp. 66-67.

5. Între anii 1949-1950, Constantin Ţoiu  a fost 
secretar al Asociaţiilor Editorilor. În 1950 este exclus 
din Partidul Comunist. Debutează în volum, nefericit, 
cu broşura realist-socialistă „O noapte la arie”, scrisă 
în colaborare cu Leonid Straşun (Editura de Stat). 
Între 1950-1956 lucrează ca redactor la Editura de Stat 
şi, din 1952, la Editura de Stat pentru Literatură şi 
Artă.  Aici traduce, în colaborare,  Louis Aragon 
„Comuniştii”, vol I-IV,  Petras Cvirka „Taina”,  I. 
Valentinov, „Povestiri din Africa”,  S.V. Potrovski, 
„Vânătorii de mamuţi”, Zofia Nalkolwska 
„Profesorul Spanner”, Georges Sadoul, „Charlot” ,  
F. Vigdorova, „Drumul în viaţă”.(din Tabel cronologic 
de Mihai Iovănel, în Constantin Ţoiu, „Galeria cu viţă 
sălbatică”, Jurnalul Naţional, Bucureşti, 2011, pp.7-
13)  În „Decembrie 1956”,  din „Memorii din când în 
când”, vol. I,  Dl.Ţoiu vorbeşte despre un coleg de 
editură, scriitor ungur, pe care l-au găsit spânzurat în 
casă. În acelaşi volum, p.258,  la „Amintiri cu Nego”, 
citim: „Anii 1954 şi 1955 anteriori revoluţiei 
maghiare din 1956... An euforic, acest 1956, toamna 
lui până la finele lui noiembrie şi decembrie cu 
valurile de arestări.”                                          (Al.B.)



Rufe

Nu, n-a venit încă seara! Sunt numai gândurile mele întinse la uscat

îmbujorând tot orizontul. Miroase aşa de la săpunul de vrăbii, de la apa

cu trandafiri goi puşcă şi de la  sârma de rufe; firul trist şi singur  în  care

înaintea mea se îmbrăcase un cerc. Prin spărturile trupului putred,

ca o copaie crăpată de milioanele de palme cu care s-a mângâiat, 

îndes cârpe de nori fără nici un rost, secătuiţi şi bezmetici. Şi totuşi…

Nu, n-a căzut încă seara! S-ar fi auzit trosnetul plopilor izbiţi de roşu

în creştetul capului. Cei tineri s-ar fi îmbrăţişat într-o singură umbră,

cu foşnete cu tot, fericiţi că nu-i mai vede nimeni până spre dimineaţă, 

iar iarba şi-ar fi închis în odăile subţiri şi fragede verdele torenţial.

Sunt numai gândurile mele. Cămăşi întinse între ochii voştri şi lume,

decolorate de-atâta purtat, de  frecatul cu leşia plicticoasă a zilelor.

Privitul prin ele vă poate tulbura, dar numai atât cât o face o frunză

pe obrazul rece al unui lac ce-şi ascunde cu apă toate adâncurile, 

despre care  nu vrea, nu ştie sau nu poate să vorbească. Şi totuşi,

sângeriul curat de pe sârmele pe care voi le numiţi seară, cu bună ştiinţă,

întâmplător acelaşi cu micile abisuri pe care le tăinuiţi, poate fi îmbrăcat,

poate fi tras peste umeri; să vă aduceţi aminte de voi, fără ruşine.

Cel mai frumos mincinos!

Pot trage de aceste raze de lună ca de nişte elastice imaginare

şi noaptea nici nu ar şti că umblă deasupra noastră cu cerul în vine! 

Dar ce rost ar avea să cojim de miracole pereţii acestei lumi,

să dăm jos tencuiala de umbre, să ştergem varul şi vopseaua lucioasă?

Dincolo, nici măcar nu-i mare lucru! Peste această groapă comună,

unde până şi muritul ţine de gustul şi inspiraţia fiecăruia dintre noi,

au fost împrăştiate de picioarele îngerilor două găleţi de albastru,

aşa, în bătaie de joc. Ai încredere în mine: adevărul nu-i un vers

dintr-un sonet uscat pe prispa unei coli de hârtie, asemenea stafidelor,

pe care să ţi-l recit cu  gesturi de bufon. Adevărul nu-i pentru tine.

Tu ţine-mă de mâini, să nu scrijelesc cu unghiile culoarea de deasupra ta

şi din când în când ia-mă în braţe ca pe cel mai frumos mincinos!

Zori de zi

Ea întocmea procese verbale cu fiecare dimineaţă în care nu eram

şi le ruga să semneze cu numele-n clar. Astfel s-au strâns milioane

de pagini de iederă cusute cu sfoară, în mii de dosare îngălbenite

de toamnele reci, până în ultima clipă. „Subsemnata zori de zi,

cu domiciliul stabil  între două boabe de rouă, declar pe propria mea

răspundere de abur, că de la o vreme mai sus amintitul nu mai este!”

Trecând

Vă imaginaţi! Ea nu are nici mamă, nici tată, nici patrie-adorată!

Ea este invenţia mea de lene şi plictiseală. O jucărie a minţii şi-atât!

Vă minunaţi de cum ştie să râdă? Vă întrebaţi în şoaptă, unii pe alţii,

ce duh îi saltă pieptul în respiraţii atât de egale, încât până şi zeii

măsoară zilele după umbrele sânilor ei întinse peste apusuri?

Ei, bine! Habar n-am! Rătăcit între două amintiri absolut străine,

despre care nu-mi place să vorbesc şi care îmi ocupă inutil

istoria acestor ultime clipe, am zărit-o, aşa dintr-o dată, trecând.

Nu mi-a răspuns la salut căci era ocupată cu voi, cu plecăciuni

şi reverenţe, cu datul voluptuos din pleoape, cu vorbitul în şoaptă,

adică exact cu viaţa pe care i-o dăruisem eu, doar pentru mine.

Cu tot respectul pe care vi-l port, vă  atrag atenţia că această…

(nici nu ştiu cum să-i spun!) .. făptură bună de mângâiat, 

nu este nimic altceva decât o minciună, un fals ordinar!

Puţin îmi pasă de argumentele voastre sforăitoare, de cărţile

cu demonstraţii savante despre realitatea şi adevărul ei,

de pulpele fragede şi cuvintele limpezi pe care le spune! 

Ea este invenţia mea de lene şi plictiseală, o jucărie a minţii

fugită în lume într-o dimineaţă pe care am uitat-o descuiată.

Acum nici n-aş mai recunoaşte-o, aşa îmbrăcată în palmele voastre

fremătând s-o atingă, muşcându-i ca o sălbatică haită de buze

conturul fragil, peste care atunci, în nebunia frământatului meu,

am întins în grabă pielea subţire ce-mi prisosise de la un înger.

Focuri

Între poartă şi crâng, un râu fără barcă, un dud ca un pod printre nori.

Doar lanţul paşilor noştri suspendat în aerul de deasupra ierburilor

încercând să nu strivească verdele ghemuit cu genunchii la gură.

Aşa era lumea atunci! Tata ieşea şi lăsa poarta nopţii dată de perete,

urca prin crengile de deasupra apei şi frunzele păstrau mirosul lui

până spre dimineaţă, ca să-l putem găsi. Ne trezeam unii pe alţii,

ne îmbrăcam unii cu alţii, într-un amestec de carne, dorinţe şi vis.

Apoi venea mama din bucătărie şi mirosea a lună pusă la fiert,

pentru ca noi, copiii, să ne imaginăm toată ziua gustul adânc al vieţii. 

„Puteţi merge după el. Ştiţi drumul, iar unde nu ştiţi, întrebaţi-vă!

Luaţi ceva gros pe voi să nu vă muşte frigul oasele tinere

ca nişte fluiere neînvăţate cu respiraţia oamenilor şi mai ales

aveţi grijă să nu vă ardă tălpile jarul melcilor picotind sub verde.”

Între poartă şi crâng, râul şi-un pod dat în muguri până la sânge. 

noi alergam şi râdeam ca şi cum am fi zburat, ca şi cum aerul

ar fi avut obligaţia să ne ţină încă din copilărie lecţii despre plutit 

ca despre o limbă pierdută în pântecul cerului. Din loc în loc,

printre arborii gâtuiţi de emoţie, tata lăsase grămezi de foşnete uscate

pe care le ridicam noi sub braţele peste care începuse să crească

aburul dimineţii, asemenea unui puf de cocori tineri. Tata ne aştepta

la capătul pădurii şi chiar dacă nu l-am mai întâlnit de atunci,

în fiecare seară, când aprindem focul, din vreascuri ies palmele lui.

Torenţial

Să nu mă rogi cu vorbe!  Eu întorc aceşti copaci să bată ore

şi după ce  prin preajmă n-oi mai fi. N-o să-ţi promit nimic,

dar pun din mine-n ei un verde-anume, cel mai puţin 

şi cel din urmă viu, căci poate numai astfel – cine ştie!?- 

mă vor urca în frunze strop cu strop, să văd de-acolo

cum te-nvârţi în juru-mi şi tot mă rogi cu vorbe, să mă-ntorc.

Dar nu sunt ceas, iubito, să pornesc, oprit fiind cu-n veac în urmă,

în stânga să-ţi mai şchioapăt fără cusur vreun pas.

Să nu mă rogi cu buzele. Am fost în asfinţitul lor atâta vreme

încât îmi par capcane într-un nor pe fumul unei bolţi fără ruşine.   

Nu te-nţeleg şi poate nici nu vreau! De sunete, prin bietele timpane,

ai fost o ploaie ce s-a scurs în mine, mereu… mereu torenţial! 

Acum întorc cu cheia cadavrelor de vrăbii copacii stinşi de toamna

ce ne-a oprit pe toţi şi poate se va-ntoarce vreo inimă vreodată,

ori tu, cu-atâtea vorbe, de  lemnul lor să taci! De nu, atunci mă lasă!

Mă pun pe mine-n linişti, tăcerea mea să-i bată. 
Dan Elias



Aceste cuvinte aparţin poetului, prozatorului şi 
eseistului Gheorghe Dobre. Dacã, în mod paradoxal, 
cartea sa de versuri cu adevãrat memorabilã este 
“Exerciţii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre” de 
Aurel Anghel, “Minciuna din literã”, ediţia a doua, 
revãzutã şi multadãugitã, Editura Helis, Slobozia, 
2013, devine cartea sa memorabilã de prozã, la care 
adaug avertismentul din titlu: cultura are un foarte 
prost obicei, aici se poate lua de mânã cu istoria, reţine 
numai victoriile, cele decisive.

Selectat şi comentat de Aurel Anghel, poetul 
Gheorghe Dobre se metamorfozeazã, se schimbã la 
faţã în mod surprinzãtor. Micile sale plachete de 
versuri au trecut neobservate, datoritã subţirimii, 
datoritã hârtiei de proastã calitate, bineînţeles, totul 
fãrã nici o legãturã cu vibraţia în sine a poemelor. 
Antologate în masivul volum “Exerciţii de libertate”, 
dintr-o datã se produce o schimbare, probabil în 
aşteptarea celei de a treia, venitã de sub peniţa unui 
comentator inteligent. Astfel versurile se deschid spre 
amploare, înfloresc, se maturizeazã şi îşi devoaleazã 
sensurile apparent obscure.

La fel se va întâmpla cu “Minciuna din literã”: 
aşteaptã a treia editare, de data aceasta nu prin 
comentariile altui Aurel Anghel, ci prin trezirea la 
dura realitate a prozatorului. Este adevãrat, în proza 
lui Gheorghe Dobre existã puseuri eseistice, adaosuri 
de cea mai inteligentã calitate, comentarii filozofice 
subtile, autorul se vrea postmodernist, se vrea în pas, 
şi încã viguros, atletic, plin de energie debordantã, cu 
modele şi timpurile. Aici e aici. Gheorghe Dobre are 
un talent literar peste mode şi timp, vorba genialã a 
altui poet, prin urmare este dotat, prin posibilitãţi 
interioare, pentru performanţe, dar cineva, ceva îi stã 
în cale, o teamã, o reţinere iraţionalã, inexplicabilã, îl 
împiedicã, sau cine ştie, prozatorul lucreazã şi ne vom 
pomeni, chiar azi dacã nu mâine, cu surprize 
proporţionale stãrii indecise de acum. 

Sã facem o observaţie stilisticã asupra povestirilor, 
una mai scurtã, “Cum am fugit în America”, a doua, 
amplã, “Istorie localã”, relativ labirinticã, cu douã 
planuri narative şi cu patru sau cinci izvoare 
generative, capabile de dezvoltãri epice. Cum nu 
aveam propriul exemplar al cãrţii, la lecturã nu am 
putut face note marginale pe pagini, dar iatã 
concluzia: numãrul verbelor este uriaş, mai ales la 
moduri personale. Pe pagini întregi, mai ales în 
“Istorie” sunt numãrabile, pe fiecare rând, între douã 
şi patru verbe. Ce dovedeşte aceasta, dincolo de voinţa 
raţionalã a autorului? Nimic altceva decât debordanta 
energie epicã a textelor, forţa de povestitor a 
scriitorului, posibilitãţile sale naturale, înnãscute, 
subconştiente, dictate de profunzimile unui creier 
capabil sã sugereze mişcãri debordante prin 
simbolistica cuvintelor. Analizaţi utilizarea verbelor 
la Liviu Rebreanu, Marin Preda, cu mult mai 
numeroase decât la Mihail Sadoveanu. Ce dovedeşte 
prezenţa insistentã a verbelor? Energie epicã. Din 
punct de vedere al stilisticii verbului, câteva povestiri 
de Gheorghe Dobre sunt uluitoare. Pe câteva 
suprafeţe sunt depãşiţi corifeii prozei româneşti. Dar 
pe suprafeţe foarte mari?  În “Minciuna din literã” 
proza ficţionalã ocupã numai 115 din 258 de pagini. 
Dupã pãrerea mea şi mi-o menţin dincolo de toate 
reproşurile: Gheorghe Dobre îşi ignorã formidabilul 
talent de prozator. Gata, ce avea de spus în poezie s-a 
mai epuizat, va mai scrie, dar în preocupãri relativ 
secundare, hai la munca cea mare, la o parte cu 
lãudãtorii de ocazie, în lãturi cu orgoliile şi sã 
îmbrãcãm salopeta prozatorului, cu opt ore de muncã 
pe zi, dacã nu ajung zece, şi sã continuãm ceea ce este 
deja început cu atâta forţã în “Istorie localã”, pentru a 
lua un singur reper. Ştiu cã este greu, muncã de ocnaş, 
dar literatura română are multe astfel de exemple, de 
la scrierile şi rescrierile lui Liviu Rebreanu la 
disperările asupra manuscriselor ale lui Octavian 
Soviany, contemporanul nostru, pentru a mă opri la 
doi exemplari benedictini ai prozei. Dacă nu, nu, şi 
Gheorghe Dobre va rămâne o promisiune, creatorul Şerban Codrin

câtorva bijuterii de mare fineţe, dar care s-a oprit la un 
moment dat din cauze ştiute sau neştiute: câţiva îl 
preamăresc, câţiva îi toarnă în pahare, eu îl îndemn, îi 
atrag atenţia, îl trag de mâneci, însă dumnealui îmi 
arată uşa, să trec pragul şi să o închid pe partea 
cealaltă, iar prozatorul este satisfăcut că a compus 
„Lacul”, „Păpuşarii”, „Ţinutul peştilor”, povestiri 
demne de peniţele marilor condeieri, însă aceia sunt 
„autori”, chiar eseistul a spus-o într-un alt context. În 
caz contrar, ceea ce scrie cu talent Gheorghe Dobre va 
rămâne „o combinaţie foarte inspirată şi originală” 
(Dan Simionescu). Nimic mai mult, victorioşii au 
fost, sunt şi vor fi alţii. 

Ştiţi ce mi-a mărturisit într-o zi Horia Moculescu? 
Maestre, îi zâmbeam, cum a reuşit Mozart să compună 
648 de opere, oratorii, simfonii, concerte, sonate, 
serenade şi încă altele într-un timp relativ scurt? Cu 
destul aer în plămâni, pentru că îi dădusem prilejul, 
maestrul s-a străduit să pară modest: Domnule, ştiţi, şi 
eu am compus 648 de cântece... Aşa o fi, habar nu am, 
dar între timp, sunt sigur, Mozart îi va deveni inferior 
la numărătoare. 

Unele, să le numim micropovestiri, aduc dovada 
că autorul ştie totul despre un spaţiu devenit ficţional 
în zodia lui Evanghelia Zappa. Decât ar pierde vremea 
cu multe, în definitiv fişe de atelier, interesante în 
contextul de a fi scris deja cartea despre acest personaj 
fascinant, Gheorghe Dobre se complace în mărturisiri 
inutile, ca în „Cum istoria şi-a făcut de cap”, sau 
„Tunelul”, în loc să le integreze substanţa şi sugestiile 
în eventualul roman. Prea risipitor cu ce are, 
eventualul romancier o fi aşteptând ca paginile să se 
scrie singure, eventual cu ajutorul proniei cereşti, în 
schimb îşi admiră intenţiile şi se bucură cu încântare 
de subiect. Văcarul nea Vasilică poate fi un viitor 
personaj şi chiar aşa va rămâne dacă ar fi să ne luăm 
după ritmul enervant de molcom al acestui autor, care 
nu găseşte un bun sfătuitor să-l oblige pur şi simplu să 
se aşeze în mod serios la masa de lucru, în schimb, de 
răi sfentici, cu talent de adulatori de ocazie, nu duce 
lipsă.

Eseurile lui Gheorghe Dobre, foarte îngrijit 
redactate, aproape literaratură pură, blindate cu 
inserţii memorabile, capabile să devină aforisme, mi-
am permis să citez unul în titlul de mai sus, sunt 
dovada unui analist cel puţin inteligent dacă nu cu 
mult mai mult. Ştie să citească, să selecteze, să 
comenteze, să tragă cele mai subtile concluzii. Este o 
încântare să le parcurgi, simţi frumuseţea gândului în 
interior, simţi pe omul de cultură, simţi bunătatea, 
ironia, fraternitatea, efortul de a se apropia sincer, fără 
stridenţe pamfletare, de scriitorul aflat sub observaţie, 
se străduieşte să nu mintă. Totul este bine, până apare 
defectul, marele defect: puţinătatea. Când eşti eseist, 
îţi faci treaba de eseist, consumi hartia şi cerneala până 
le aduci pe amândouă în criză de subproducţie. 
Revista „Helis” ar trebui să cuprindă, număr de 
număr, cel puţin două pagini de eseuri, note critice, 
note de lectură, foiletoane, sub semnătura sa. Hărnicia 
aparţine, pentru a ne limita la „cercul strâmt”, lui 
Alexandru Bulandra şi Titi Damian, amândoi dispuşi 
să domine spaţiul tipografic. 

Între paginile 123-153 se întide, cu titlul din sumar 
„Eseuri”, dar uitat de tipărit în cuprinsul cărţii, o 
colecţie relativ haotică de microeseuri, de care nu te 
poţi deslipi la lectură, unde găsim toată profunzimea 
şi dezordinea din mintea lui Gheorghe Dobre, cu 
observaţii de o fineţe uluitoare. Unele microeseuri 
sunt esenţializate până la aforism: „Altă aiureală e şi 
zisa că omenirea are nevoie de pace, de linişte. Pacea e 
îngrozitoare (nu vorbesc nici o clipă de război în 
sensul comun), pentru că atunci nu va mai mişca 
nimic...”. Nu mai continui citatul, vă invit să vă 
cufundaţi şi să meditaţi la aceste ciudate şi înţelepte 
texte, unde autorul îşi joacă propriul rol de bun 
sfătuitor. 

La un moment dat citim următoarele: „O 
capodoperă în cincisprezece rânduri, în care (aş fi 
preferat unde, n.n.) fineţea şi violenţa ironiei îşi dau 

mâna şi execută fără cruţare inautenticul din literatură, 
lipsa de valoare, laolaltă cu propagatorii lor.” 
Trimiterile sunt la cu totul alţi „generali” ai literaturii, 
dar, probabil, inconştient, autorul se are în vedere 
inclusiv pe sine. În definitiv, toată literatura se poate 
reduce la „minciuna din literă”, unde litera ar fi 
Homer, soare cardinal pentru Gheorghe Dobre, iar 
minciuna ar apartine tuturor celorlalţi. Atunci, la ce ar 
mai fi necesară toată literatura, toată maculatura 
tipărită, decât la nimic, la ce bun să o mai scriem şi să 
declanşăm atâtea orgolii inutile?

Gheorghe Dobre se simte ca în mitologicul sân al 
lui Avraam atunci când este apreciat, să recunoaştem, 
pe merit, îi place să fie recenzat favorabil. Întrebarea 
mea răutăcioasă bate în altă parte: nu cumva se 
transformă într-un colecţionar de aprecieri, fie oricât 
de măgulitoare?

31 de pagini din carte sunt rezervate aprecierilor 
critice, şapte cronici semnate de Mircea Dinutz, Ion 
Roşioru, Ion Neşu, Aurel Anghel, Titi Damian. Toate 
rândurile îi sunt favorabile, nimic de comentat, 
recenzenţii au dreptate, însă Dobre nu este singur în 
ţara asta, estimările pot fi aplicate cu aceleaşi cuvinte 
lui Octavian Soviany, Mircea Cărtărescu şi multora 
altora binecunoscuţi prin performanţe scriitoriceşti, 
însă semnate de Eugen Simion, Nicolae Manolescu, 
Alex Ştefănescu. Avem destule talente în proza 
contemporană! Pentru mine nu aprecierile contează, 
fie oricât de multe, ci fundamentul lor, cartea din raft, 
care să le facă posibile.

Ce ne facem cu „minciuna din literă”, când devine 
minciună propriu-zisă, dacă nu există puternica, 
solida capodoperă, care să suporte violenţa 
contestaţiilor, marginalizarea cărţii şi a autorului, 
nerecunoştinţa, toată răutatea din labirintul sălbatic al 
literaturii, plin de maculatura supraevaluată estetic, 
labirint saturat de aprecieri false, denigratoare, când 
vine vorba de mari creaţii, şi invers, judecăţi 
adulatoare, interesate, când autorul se află în graţiile 
camarilei critice, cea care manipulează şi face din mic 
mare mic, din mare mic.

Scriitorul trebuie în primul rând să existe printr-o 
operă dincolo de aprecieri pro sau contra. Nu ştiu de 
câţi ani mai are nevoie Gheorghe Dobre să-şi 
folosească cheia de aur, să forţeze uşi deocamdată 
nedeschise. Stilist aproape desăvârşit, comparabil cu 
mari nume de autori cu adevărat nemincinoşi, 
prozatorul nostru mai are de demonstrat esenţialul, că 
se poate numi autorul unor texte, fie romane, nuvele, 
povestiri, dar să fie, care să depună mărturie că 
aprecierile recoltate până acum nu sunt vorbe, vorbe, 
vorbe în vânt, ci opera concretă a unui adevărat slujitor 
al meseriei, nicidecum virtual dacă şi dacă. În caz 
contrar, toate bune şi frumoase, se mai risipeşte o 
promisiune, spre fericirea confraţilor, care mustăcesc 
la succese şi se bucură la eşecuri. 

Probabil la ediţia a treia superrevizuită şi 
supraadăugită a „Minciunii din literă”, cu acelaşi 
număr de pagini de proză autentică, însă cu cantitatea 
triplată, înzecită, însutită de aprecieri, laude, bătăi pe 
umeri, aceste rânduri ale mele vor lipsi din sumar. Ar fi 
dovada că eu  nu înţeleg nimic din demersul 
scriitoricesc al lui Gheorghe Dobre, poate singurul 
autor de adevărate cărţi virtuale, cărţi fără text, pentru 
că, nu-i aşa, probele că le-ar putea compune au fost 
depuse negru pe alb de prea multe ori, atunci de unde 
alte pretenţii? Persistă ideea prostească că numai cine 
nu vrea nu scrie, dar să nu scrii şi să cucereşti lumea 
literară, iată o performanţă în zodia unicatului.

„A te îndoi de scrisul tău şi de ideile tale, iată cea 
mai bună critică de uz personal. Dar la care se ajunge 
cel mai greu. Asta însă nu trebuie să te împiedice să 
mai scrii.” 

Cred că sunteţi lămuriţi pe deplin. Cuvintele 
aparţin lui Gheorghe Dobre, se află pe o pagină sau 
alta. Vă propun să le găsiţi şi să ne medităm împreună: 
ce resort secret l-a îndemnat pe prozator să le aşeze în 
cartea sa?



                                    Nard
 
 
Iubire,-i ora trei şi plouă şi mă gândesc să nu mai plec:
De ce-aş fugi de lângă tine să-mi trag destinul la edec?
                                
Aseară ţi-am vorbit de tine, acum îţi povestesc de noi:
În ploaie văd un semn că-i musai să fim şi astăzi amândoi.
 
 Îmi place mult să cred că ploaia aceasta ai iscat-o tu:
Iubirea de-ţi pătrunde-n suflet să nu-i spui niciodată: nu!
 
 Iubire,-i ora trei şi plouă şi-n ploaie pentru tine ard:
Deschide geamurile casei şi vei simţi miros de nard!

                                  Vic!

Iubito, până la plecare se scurg secundele ţipând,
Deşi te voi lua cu mine în fiecare pliu de gând!

Deschid ca somnambulii uşa, vreau şi să plouă şi să stea:
Mă rog să nu-ncerci niciodată o sfâşiere ca a mea!

Mă străduiesc ca-mprejurării să-i descifrez un tâlc ceresc
Şi nu-l găsesc decât în faptul că plouă fiindcă te iubesc!

Nicicând mai ros de îndoială, îmi fierb cafeaua în ibric
Şi sper să se-nteţească ploaia şi să rămân cu tine, Vic!

                                  

                                     Ban

E-aproape opt şi jumătate şi ploaia m-a întors din drum:
Altfel n-aş fi mai stat de vorbă cu tine, dragoste, acum!

 Am ignorat complet că-n weekend maşinile nu trec de fel
Şi-acum aştept din clipă-n clipă să vină domnul Brebenel!
 
 Ursit a fost să mi se frângă sub talpa casei drumul lung
Pe care-am vrut să plec cu sacul la pomul lăudat s-ajung.
  
Ascult cum ploaia-şi cerne stropii ce parcă-s note de pian
Şi le sporesc cu încă una când dau cu cel din urmă ban! 

                              Când

Iubire, fie ca de astăzi în restul timpului rămas,
Să nu-ţi mai ţeşi eterna pânză, să nu mai evadez din ceas!

Războiul Troiei să rămână în urmă ca un vis urât:
Să nu-ţi mai depeni aşteptarea, să nu mai rătăcesc atât!

Să fim legendă-nveşnicită cum vara-n şerpii de alun
Să fii azurul bolţii mele, să-ţi fiu şi briză şi taifun!

Să-i dăm norocului bineţe în orice clipă surâzând,
Să-mi faci livada să-nflorească, să te răsfăţ în orice gând!

                                    Nuci

Vic, nucile mă sabotează căzând în gol cu-atâta spor:
În loc să scriu un vers cu tine fac plecăciuni în faţa lor!

Sunt multe-n coajă verde încă şi zăbovesc să le ghioş:
În loc să scriu un vers cu tine pe toarta fiecărui coş!

Le-aduc şi le răstorn pe prispă ca, mai târziu, să le sortez
În loc să scriu un vers prin care să dovedesc că te visez!

Pe urmă, celor care poartă le zmulg firavele peruci
Să pot să scriu un vers cu tine pe fiecare dintre nuci!

                                   Rol

E-atâta linişte-n livada cu nucii devastaţi de vânt
Încât visez că-s alchimistul ce scoate aur din cuvânt!

E-atâta linişte-n livada cu nucii devastaţi de ploi
Încât visez că-s vrăjitorul ce-ntoarce timpul înapoi!

E-atâta linişte-n livada cu nucii devastaţi de foc
Încât visez că-s cel ce-ţi poartă în vecii vecilor noroc!

E-atâta linişte-n livada cu nucii rechemaţi în sol
Încât visez că-s şi eu unul ce fără tine-mi ies din rol!

                                Lux

La Horoscop îţi cade astăzi c-o să şochezi în chip plăcut,
Prin maximă sinceritate, pe cel mai tainic cunoscut.

Îţi scriu în zori poemu-acesta încât să poţi verifica
Până-ţi voi spune Noapte bună! de s-a-ntâmplat sau nu 
aşa.

Ştiu că nu crezi în horoscoape, dar s-o luăm ca pe un joc
Şi-n caz că nu s-adevereşte n-o să mai cred nici eu deloc.

Ca Leul nu cunoaşte nimeni tristeţea mării la reflux,
Săgetătoarea mea albastră, Săgetătoarea mea de lux!

                                        Mânzăleşti, 17 septembrie 2013

                                    Sat

Azi noapte am parcurs cu ochii întreaga boltă înstelată
Ca pe o carte într-o limbă neînvăţată niciodată.

Părinţii mei cu mult mai tineri decât eu azi citeau din ea  
În limba lor necunoscută ce nu mai este şi a mea.

Plecau la fân în toiul nopţii şi-n car îşi depănau poveşti
În care încă-şi mai înalţă cu sârg căpiţele cereşti.

În carul cu miresme sfinte şi cânt de greieri încărcat,
Vor reveni doar cât să-şi afle un rost în satul de sub sat!

                                  Duh

Nici nu venise miezul nopţii şi timpul parcă se cabra
Asemeni calului pe care Johannes o săltase-n şa.

De vama veşnic bănuită se-apropiau ameţitor,
Dar Prinţu-şi amâna obolul intrării-n Ţara-fără-Dor.

Cocoşii s-au grăbit să intre cântând în ora lor de var
Şi-a scos un ţipăt Wiktorine ca într-un vis oracular.

Cu calul lui cu tot Johannes se dizolvase în văzduh,
Iar Wiktorine şi-a dat seama că nici ea nu-i decât un duh!

                           Herb

Ferm convins că-i dăruieşte un întreg regat Feng Shui,
Un poet din tandra stirpe a chemat-o-n textul lui.

Ea, fiind deja regină şi avându-şi textul ei,
I-a promis că o să vină, însă nu ca o Maitreyi.

El i-a-nmiresmat iatacul textual cu mir de nard,
Aşternându-i drept covoare şase blăni de leopard.

Ea i-a savurat poemul şi, găsindu-i-l superb,
A decis să inventeze rangul de poet cu herb!

Însufleţire 

acum nu mã mai tem de amãgirile
care mi-au hãrţuit zilele
de multe ori mi-au corupt stãrile de realitate
pânã şi uimirea se fragmenta 
când în prãbuşirea lor mi se developau trecuturile

nici gândurile nu mã mai dor
de-atâtea cuvinte înjugate la vorbe 
ce arã pogoane de iluzii-
(versuri pe care nu le voi publica nicãieri)
o vreme le-au crescut atâtea rânduri de aripi false
încât mã temeam
sã mai întorc filele vieţii
sã mai bat cuiva cu e-mail-ul in screen-ul P.C.-ului 
+ cã nu mai trimiteam S.M.S.-uri

acum nu mã mai tem de muntele de lacrimi
pânã şi singurãtatea îmi pare un trup obosit 
trimit omagii îndoielii direct din suburbiile cerului
mã gândesc mai mult la mine
sprijinitã pe realitatea mea de om:
mereu fãrã imunitate la poezie 
                                                           

                                                         

într-un gol de timp 

 undeva în fundalul minţii 
se zbat câteva secvenţe plate ale trecutului 
încerc sã ocolesc balta de luminã pe care o lasã becul-
nu cã mi-ar plãcea întunericul în care 
se congestioneazã pânã şi gândurile
dar astãzi nu pricep decât cã se lipeşte 
ca o ruginã de murmurul indiferent al nopţii

pânã şi în fricã îmi caut un loc unde sã mã ascund
pândesc cum îmbãtrânesc iluziile gata sã le întrerup 
când vine clipa care mã poate face sã fiu cea dinainte

e aşa de greu de trãit pe pojghiţa asta oameni buni
oriunde în altã parte poţi cãlca apãsat dar aici tãlpile ling 
uşor luciul
mã rog sã-mi creascã aripi pânã nu mã afund
în mâlul fierbinte al existenţei

(acum adevãruri opuse trec dincolo de ceea ce spun
şi asta e tot o iluzie desigur dar nu e chiar o vorbã goalã)
gata 
am reuşit sã storc toatã lumina din becul ãsta-
doar o încremenire matã mai ating cu privirea                                                   
                                                                         

Poem trist 

probabil n-am sã mai scriu
rândurile mele sunt tot mai palide:
au respiraţia sugrumatã pierdutã 
prin inciziile literelor 
s-a dezlipit de pulsul inimii 
scâncind printre suspine
(fãrã sã prindã gustul aerului)
amintirile culorile cele mai frumoase nimicuri 
ale mele
ung metaforele sã se vindece
încet 
sub pielea lor s-a surpat lumina
cameleoni în cojile verbelor
abia mai desluşesc spiralele silabelor
rândurile mele
degeaba mã aratã cu degetul
eu le-am hrãnit - cuvinte crude
(la fiecare masã) 

poemul de mâine 

 astãzi nu scriu nimic nu pot 
cuvântul îmi este sãlciu
şi dacã iar încep sã fac piruete cu gândurile
voi ameţi cititorul

nu mã mai trage de mânecã 
verb linguşitor!(du-te de-aici!)
lasã-mã 
sã împrãştii sãmânţa metaforei
nu am loc pentru tine
pãstreazã-ţi la îndemânã puterea de-a spera
treci mâine
când voi scrie acest poem. 

                                                          Carmen  Tãnase

Ion Roşioru



Trebuia să fii conştient sau măcar să intuieşti: 
evoluţia ulterioară a evenimentelor, relativ ordonate, 
nu-ţi va permite altceva decât urmărirea pasivă şi 
intervenţia slabă de corectare atunci când, ca la un disc 
uzat acul se va roti pe acelaşi spaţiu reproducând un 
obsedant „aşezarea duşmanului se face pe fla..., 
aşezarea duşmanului se face pe fla...”, prizonierul 
bâlbâit profitând de defectul lui pentru a întârzia cât mai 
mult destăinuirile, şi tu să te agăţi de el cu sentimentul 
parşiv că, cu fiecare „fla...”, sfârşitul e mai aproape dar, 
corectând mişcarea, aruncând acul în şanţul următor, 
poţi să pui lucrurile pe făgaşul normal şi – chiar dacă ar 
urma un cântec de dragoste – vei putea avea satisfacţia 
secretă că ţi-ai aruncat înainte trupele, ce vor înainta 
triumfătoare spre colina amărâtă pe care ţi-ai pus în 
gând s-o cucereşti. Nici n-ar avea importanţă cât de 
impunătoare e colina sau dacă e vreo colină de cucerit, 
contează numai drumul, mai mult meandrele lui, cât de 
câştigat sau cât de şifonat vei ieşi din ele, ca un  nou 
Ulyse, care nu are ca scop întoarcerea acasă, chiar dacă 
într-un târziu s-ar putea să ajungă acolo unde toată 
lumea-l dorea, în afară de Neptun, pentru că Neptun e 
monstrul care-ţi modifică mereu traseul, surpriza ce 
poate apărea oricând şi oriunde în calea corabiei tale, 
prăpădind-o de un ţărm necunoscut, misterios, plin de 
fiinţe ciudate, incredibile, cu care trebuie să te 
obişnuieşti ca să poţi scăpa de ele.

*
În liniştea orăşelului Y, fostă reşedinţă de plasă, fostă 

reşedinţă de raion eminamente agrar, nu mai răsunase un 
foc de armă de patruzeci şi şase de ani. Chiar de când 
bătrânul Manta (cu accent pe ultima silabă), cum îi zicea 
toată lumea (de fapt îl chema cu accent pe prima silabă, 
ca la mantra) şi-a prins pentru prima dată nevasta în patul 
conjugal cu altcineva în afară de el şi-a tras cu năduf spre 
cei doi un glonte dintr-un arhaic pistol turcesc. 
Evenimentul n-a avut urmări prea grave, doar că Manta, 
de frică sau din suflul exploziei, a căzut şi şi-a rupt o 
mână. Cercetările discrete ale poliţiei şi imediata 
abandonare a cazului n-au avut totuşi darul de a astupa 
urechile lumii, astfel că tot ce respira praf în acea vară 
specific Y-cească ştia cu lux de amănunte ce se 
întâmplase.

CE SE ÎNTÂMPLASE? Manta, îndrăgostit de 
invariabila lui dugheană plină cu lucruri inutile, şi-a 
închipuit, într-un moment nefericit, când nu avea clienţi, 
şi nu avea cu zilele, că cineva ar putea să-i găsească 
banii, ascunşi fără pic de imaginaţie chiar în salteaua 
patului cu pricina, a pus mâna pe pistol  şi-a năvălit în 
dormitor ca un şerif la locul crimei. Ce-a găsit, 
cunoaştem.

Deci, liniştea orăşelului Y, fostă reşedinţă de plasă, 
fostă reşedinţă de raion eminamente agrar, n-a mai fost 
tulburată amar de ani de nici un foc de armă, doar de mici 
conflicte, fricţiuni aproape verbale şi ciomăgeli 
simbolice între trupele de ţigani scandalagii, între 
aromânii plini de nostalgia Macedoniei, dar care nu s-ar 
fi întors acolo nici în ruptul capului, şi românii care 
practicau, dintr-un fel de patriotism local, un comerţ cât 
se putea de dubios, conflicte generatoare de mici 
zgomote ce făceau, până la urmă, parte integrantă din 
liniştea specifică a târgului de câmpie, uituc notoriu, 
înţepenit pe o scară a timpului cu care se putea măsura 
doar în Bărăgan.. 

Da, şi după patruzeci şi şase de ani, într-o noapte de 
vară fără lună, pe strada Gării, s-a auzit o bubuitură 
îngrozitoare, ca o salvă a unei baterii de tunuri grele. Este 
de notat că exagerările de acest gen au început să puiască 
din dimineaţa zilei următoare. Ba au murit de spaimă 
câteva bătrâne, ba ploaia de o săptămână, care a urmat, s-
a născut din perturbări atmosferice produse 
(indiscutabil) de detunătură. Dacă ar fi ştiut ce-i acela un 
meteorit, sigur apărea şi varianta asta, care putea fi cea 
mai adevărată, dacă se poate aşa ceva. Dar culmea e alta: 
nu s-au mai găsit tăbliţele pe care scria „Strada Gării”! 
Lucrul acesta ar fi reuşit să îngrozească şi pe cel mai tare 
locuitor al urbei. E adevărat că anchetatorii au descoperit 
în eşantioanele de aer, luate de pe două sute de metri, cât 
măsura uliţa şi din curţile caselor plantate de o parte şi de 
alta a străzii cu pricina, uşoare urme de praf de puşcă. 

GHEORGHE DOBRE „Ce a fost, va mai fi, şi ce s-a făcut, 
se va mai face; nu este 

nimic nou sub soare.” Eclesiastul 1.9.
„I am here

Or there, or elsewhere. In my beginning.”  T. S. Eliot

Dar asta n-a rezolvat problema, nici măcar n-a limpezit-
o, dimpotrivă, a încâlcit-o şi mai rău.

Cine îndrăznise să tulbure, după aproape o jumătate 
de secol, patriarhala pace, care constituia emblema 
acestui Y, fostă, da, reşedinţă de plasă, fostă, da, 
reşedinţă de raion, bineînţeles, da, eminamente agrar, 
deci cu demnitatea unui trecut glorios şi-un prezent cât 
de cât pe linia de plutire? Nici legendarii hoţi, chiar dacă 
aveau armele încărcate tot timpul nu trăgeau când 
veneau în oraş dintr-un fel de respect obscur pentru 
locurile în care-şi cheltuiau averile moştenite cu o noapte 
în urmă. Cruzimea lor intra în acţiune pe alte meleaguri, 
şi chiar şi pe acolo lucrau cât se putea în cea mai perfectă 
linişte, ca nişte strigoi plecaţi la furat din cimitir în lumea 
reală.

*
Caracatiţa existenţei îşi trimitea braţele din ce în ce 

mai lungi în toate ascunzişurile şi scotea de acolo tot 
felul de bazaconii, şi-n timp ce le ducea la gură aveai 
şansa să le observi şi să-ţi piară pofta de a te mai mira 
ceva; braţele ei se duceau înainte după nici un fel de 
lege, orbeşte, printr-o tatonare implacabilă care găsea 
în final ceea ce de fapt nici nu căutase vreodată.

*
Nu ştiai niciodatã cât de serios putea fi acest individ, 

cu toate cã vorbea tot timpul ca un doct ce era, arborând o 
mimicã de mare ţinutã. Uneori aveai impresia cã 
pornirea speech-ului valideazã cine ştie ce rãsturnare de 
ţinutã moralã, alteori susţinea, inatacabil, ţãcãneli 
oficiale pe care nu le credea nimeni dar care, în gura lui, 
deveneau adevãruri universale pentru care merita sã-ţi 
donezi şi galoşii, iar în cele mai multe cazuri, când nu 
dorea sã-şi punã pielea la murat, se-nsura cu lucruri 
mãrunte şi le transforma în piramidele secolului în curs, 
unicele stinghii valabile într-un naufragiu imminent.

Pornind de la lãtratul câinilor într-o noapte beatã, 
plinã de sutiene îndãrãtnice şi pânã la arderea idioatã a 
cuptoarelor electrice în cuptoare şi mai electrice, pentru 
extragerea wolframului salvator, democraţia lingvisticã 
îşi aducea în prima linie şi ultimul soldat, ultimul babalâc 
rupt de lângã nepoţi pentru o victorie ce se exercita 
asupra vidului, anihilat tot cu un fel de vid. Cât de serios 
putea fi acest individ care nu-şi calcula niciodatã riscul, 
muşcând din nada mortalã, dar care scãpa mereu, 
reducând la limbaj orice sãlbãticie fizicã? Şi nu era un 
Ostap Bender, fiu de supus turc, ce gãsea mereu rezolvãri 
bune dar în contratimp cu evoluţia societãţii, era mult 
mai periculos decât el, pentru cã nu era borfaş şi nu dorea 
rãul nimãnui. Era mai mult decât atât, era un supus al 
timpului sãu, dar care-şi hrãnea supunerea dintr-o mult 
prea bunã cunoaştere a declanşatoarelor de pericole, 
ascunse atât de ocrotitor în jurul lui. Şi-atunci, de unde 
veselia, anacronicã, suspectã, ce izvora din mintea lui de 
ştampilat provincial? Probabil, tocmai din faptul cã 
exista şi ştia cã existã. Existenţa îi cerea rezolvãri mult 
mai simple decât complicatele teorii care ne albesc prea 
de timpuriu şi degeaba.

Şi totuşi, era un individ neverosimil de serios şi de 
real.

*
Putem îndrãzni sã pãtrundem cât de cât în plasma 

socialã a târgului eminamente banal, cu credinţa cã o 
cãlimarã de cernealã poate fi folositã în alte o mie de 
feluri nesemnificative, al nostru fiind al o mie unulea, 
deci nemaicontând. Ne vom folosi de orice altceva, în 
afara focurilor de armã. Mai ales cã au fost numai douã, 
primul calmându-se ca ţipãtul în capitonajul unei 
camere, iar al doilea, dupã aproape o jumãtate de secol, 
nefiind elucidate sufficient. Deci, misterul de la capete 
ne obligã la prospectarea unor terenuri mai simple dar 
mai sigure care, slavã domnului, cu puţinã atenţie, pot fi 
descoperite într-un numãr foarte mare. Sau într-un 
număr foarte mic (în sensul selectiv) sau deloc, depinde 
de ochi (dacă ai şi ştii ce să faci cu ei) şi de scolastica 
ambulantă care-ţi parazitează creierul.

Haideţi să fim sinceri cu noi (greu, nu-i aşa?) şi să 
recunoaştem că îndrăzneala e mereu singurul lucru care 
ne depăşeşte. Din cele mai mărunte motive, dar ne 
depăşeşte. Curajoşi sunt numai beţivii deştepţi şi, cum în 

orăşelul nostru se bea cam mult pe cap de locuitor 
(statistici false, ca de obicei, pentru că unul bea vinul 
statistic al altor douăzeci), numărul curajoşilor (tot 
statistic dar din nou insuficient) va fi mult mai mare decât 
în alte părţi. De aici ar rezulta că autorităţile, oricare ar fi 
fost, au avut de furcă, nu glumă, cu ei. Dar, de fapt, se 
rezolvau simplu, foarte simplu, aşa zisele situaţii limită, 
respectivii curajoşi nefiind luaţi în seamă. Cum se 
depăşea un anume prag, urechile întâmplător prezente 
deveneau indiferente, surzeau la comandă, n-aveau 
nevoie de aşa ceva, nu înţelegeau ce grozăvii se emiteau, 
cum, aproape beat mort fiind, nici emiţătorul – de cele 
mai multe ori – nu pricepea mare lucru din filipicele 
vomitate prin cârciumile pitoreşti, cu largheţe, după 
golirea nu ştiu câtor căni de vin prost sau foarte prost.

DAR CHIAR ŞI AŞA
nu se ştia niciodată, domnilor, ce se va întâmpla. De 

aceea nu am fost, tot niciodată, prea curajoşi, e 
contribuţia noastră la spiritul balcanic. Eminamente 
banală e şi plasma socială a acestui târg, cum banală e şi 
îndrăzneala (sau curajul, cum doriţi, tot aia e) 
onorabililor cetăţeni care-şi tăvăleau memoria genetică 
prin bălţile vinului de contrabandă, adică prost. Nici nu 
puteai avea speranţa că, undeva, o minte dezgheţată se 
autoeducă, vede, ascultă, ia aminte, urmând ca peste 'jde 
mii de ani să răstoarne concluziile istoricilor, ucigând 
perisabilul cu cine ştie ce idei sau acţiuni DĂTĂTOARE 
DE SENS.

*
„Lasă că mă scol la opt.” Adică e prea devreme la 

cinci dimineaţa, la patru după ora veche, ce dracu i-o fi 
găsit şi pe ăştia să ne chinuie în halul ăsta? Şi – dacă sigur 
n-o să mă trezesc aşa devreme (nici la pescuit n-ajung la 
ora asta) – voi merge cu autobuzul de ora opt, trenul de 
opt patruzeci şi şapte sau de zece zero unu, parcă 
temperatura unui oraş insignifiant poate diferi dimineaţa 
la o distanţă de o oră, două! Cine mă poate bănui şi de ce? 
Adevărul e că m-a durut, mă doare şi acum faptul că am 
contribuit la dispariţia ei prematură, dar asta nu m-a 
împiedicat să-mi savurez zilnicul ceai (bine făcut) într-o 
ambianţă diferită de cretina stare de lucru fără obiect de 
care eram inundat.

*
Tendinţa de a începe fiecare frază cu „nu...” emana o 

secretă rezistenţă faţă de o spunere care ar putea lămuri 
orice, numai ce şi-a propus, nu, adică: „o fi aşa, dar s-o 
luăm de la rădăcină, să urcăm prin ea, nu pe ea, s-o 
reconstituim din interior, nu din exterior”, bineînţeles din 
unghiul din care percepea el lumea şi asta nu semăna a 
nihilism, nici a neputinţă de a face faţă situaţiei în sine. 
Oricum, era o metodă în haosul de pe disc, amplificat de 
rotirea lui neuniformă.

„Bă, tu n-ai prieteni!” – i-a zis cineva într-o noapte 
pustie, poate chiar cea în care a răsunat împuşcătura; şi el 
i-a răspuns mirat, parcă luat pe nepregătite, repezit, 
aproape gâfâit: „şi de ce să am?!”, răspuns periculos, 
pentru că în el se ascundea negaţia, ca un şarpe iritat 
pândind într-o pungă cu mere; apoi a atacat rapid: „nu vă 
am pe voi?!”, făcând pe mijlocul străzii paşi mici, 
înşelători paşi, obosiţi misterios, ar fi putut accelera fără 
să simtă şi ar fi mers aşa până la ziuă sau până ne-ar fi 
pierdut pe toţi pe drum; „nu vă am pe voi?” – şi ne privea 
obosit, plictisit să ne tot sfărâme corăbiile de ţărmuri 
neprimitoare; dar ştiam că e aparenţă, l-ar fi pus pe 
scaunul electric pe cel ce i-a spus că n-are prieteni în timp 
ce i-ar fi explicat ce resturi au mai rămas din acest termen 
şi ce înţelege el, de fapt, prin prietenie, plictisit de ceva 
imposibil de aflat şi asta ne aţâţa curiozitatea la culme, 
povestea foarte rar şi puţin despre trecutul lui şi, atunci 
când o făcea, dădea peste urechile noastre cu lucruri 
neesenţiale sau vagi, înghiţindu-şi frazele ca un râu intrat 
în pământ printr-un ponor, nemaiputându-l urmări în 
subteran, darămite să mai afli unde iese din nou la 
suprafaţă; „nu vă am pe voi” – rosti iarăşi, dar de data asta 
ne mătura fără milă, afirmând că e de fapt singur, ne 
extirpa ca şi cum şi-ar fi făcut singur operaţia de 
apendicită, deja eram băgaţi pentru acea noapte în 
borcanul cu spirt sau printre cărţile lui inutile.



Un verb, strigat de un om necăjit, pentru mine, 
a devenit nume - Măbate. Azi am aflat că omul s-
ar numi Petrică, complet - Petrică Măbate. Nu-mi 
amintesc exact când l-am întâlnit prima dată, ştiu 
însă că atunci, prin felul de a mi se adresa, m-a 
supărat rău. Venea către mine, având mâna 
dreaptă ridicată, şi-mi striga cu glas plângăreţ:

- Hai, bre, odată! Nu vezi că vrea să mă bată?  
Mă bate! Mă bate! În apropiere nu se afla nimeni 
care l-ar fi putut bate sau numai ameninţa cu 
bătaia, dar el striga fără oprire. Pe mine nu atât 
strigătul lui m-a incomodat, cât folosirea 
adresării cu bre, pe care eu, ardelean fiind, am 
simţit-o ca un fel de jgnire, fiindcă am înţeles că 
mi se adresează cu mă.

Văzând cum se înfăţişează, l-am neglijat şi mi-
am căutat de ale mele cele mici şi mari, multe şi 
mărunte, care îmi ieşeau în cale zi după zi, ceas 
după ceas, chiar minută după minută. 

Într-o zi, mergând cu gunoiul la container, l-
am întâlnit scormonind acolo.I-am spus că-i 
plătesc o franzelă la un butic apropiat, să meargă 
să şi-o ia. N-a zis nimica, ci s-a aplecat jos unde 
avea o sacoşă burduşită cu de toate, a scos un 
flacon de o jumătate de litru, l-a destupat şi a tras 
din el câteva înghiţituri apoi l-a ridicat să mi-l 
arate sau să-mi închine cu el? Nu mi-am date 
seama.

De vreo câţiva ani îl întâlnesc mereu aici 
printre blocurile cu zece etaje din bulevardul 
Cosminului.Se teme de toată lumea, chiar şi de 
copiii pe care-i întâlneşte, de aceea  strigă mereu: 
Mă bete! Mă bate! L-am întrebat cum îl cheamă şi 
nu mi-a răspuns, am încercat să aflu de la alţi 
cetăteni, dar date sigure  nimeni nu mi-a putut da 
până azi.Odată, să tot fie vreo cinci ani de atunci, 
cineva parcă mi-a spus c-ar fi din Bora şi n-are pe 
nimeni.Altcineva, în altă împrejurare, mi-a a zis 
că ar avea părinţi la Bora. La Bora, adică,  în 
cartierul Bora, ori la "Bora" - umor negru - unde 
ne mutăm toţi slobozenii când ne vine vremea? 
Umblă de la un butic la altul, încercând să-şi 
cumpere ceva de băut mai ales rachiu sau vin, 
niciodata bere ori suc.Când nu are bani destui, 
iese înaintea trecătorilor, întinde către fiecare 
palma în care ţine o monedă galbenă de cincizeci 
de bani, prin arătarea căreia vrea să spună să pui şi 
tu, trecătorule, barem cincizeci de bănuţi în palma 
întinsă.

Nespălat, netuns şi nebărbierit de luni de zile, 
îmbrăcat cu aceleaşi haine pe orice vreme şi în 
orice anotimp, atins mereu de băutură, singur de 

Ştefan NEAGU

VECHEA CÃLÃUZÃ ONIRICÃ
{Tribute pour Robert Desnos}

N-aveam  nici o opţiune pentru Evaziune;
Lacrimile, cerneala şi toate regnurile de himere,
Toate esenţele lemnelor de torturã, câteva lire 
ruginite,
Morţile integrale care conservaserã

Decade suis-generis
Din sângele vãrsat în spume
Când venele deseori le-am tãiat
Doar pentru vagul amuzament

Al unei revoluţii-
Toate le-aveau în mâini

Agenţii formidabili
Ai Vechiului Dirijabil;
Canalagii profetici  

Pentru tot şuvoiul  de litere
Şi ceremonii

La care eu însumi eram
Un medium perfect

Şi cu silnicie eram pus sã asist
La execuţii bizare,

Acum deseneazã razboaie
Chiar şi într-un muc subţire de lumânare
Şi carnea puţinã ce mi-a mai rãmas

Pe schelet
O fac sã sfârâie ca o mumie nemaivãzutã

Pe un scaun electric
Şi apoi, câte notificãri
Despre o mare ratã de absorbţie 

A Neantului…
Iunie 2013

PODURI ÎN CER

Pe hãrţi de rãzboaie îmi scobesc acum 
Colibe deşertice; 

Am primit ordine sã-mi mut
Mai încolo, mai înspre neant
Vechea albie a sângelui meu, 

I'm over here,
Le simt cu sonarele acestei primãveri fãrã inimã: 
Parcã puhoaie de condori şi stukas-uri
Din 70 de ani, invadeazã din nou
Pãşunile şi carnea
Şi tristul meu minereu
Scurs în cãmãri bizantine,

Unde era bine,
Dar începusem sã am o aurã barbarã.
Deja pãmântul îmi refuza
Orice parâme şi orice piroane
Parcã ,,salvarea,, veni-va

Din aceleaşi tenebre-
Din Stille Hilfe..
Inglorious aliat, vechi tãietor de lemne

Printre sondorii cei noi,
Pe un planor din hangarul micuţ

Din 907
Urc melancholic poduri în cer.

Aprilie 2013

BLUE SOUL

Ziua-
Un simlu cimitir 
Al luminii…

Se-şeazã 
Mâhnirea lentã
Peste imaterialele mele podoabe; 

Coroana şi lira,
Şi grea,
O harfã micuţã
La diateza pasivã

Zac într-o
Temniţa scumpã
În care curând 
Am s-ajung

Februarie 2013

Zilele Adio Între mine, noi

Atâtea zile am înnoptat Vocea mi se ramificase Aproape aţipisem
În vorba de astăzi într-un cor de linişti când glasul meu
Încât îmi pare că şi-mi răsuna-n începuse să-şi viseze
mi-au răguşit ecouri buzele şi ochii
şi cele ce urmau să mai fie de culoarea orişiceului
mâine sau poimâine până-ntr-o zi când şi-a orişicinelui mă doarme

mi-am auzit inima şi mi-e somn uşor
Atâtea... în vârful limbii şi mă trezeşte-n mine
până am aţipit bătând tot cu mine
şi m-am trezit dormind din tine până când
într-o zi de ca dintr-un august glasul din ochi
ieri de septembrie-n îmi cânt-a aţipi iar

octombrie între mine, noi

tot mai puţin 
tot mai puţin

parcă s-ar afla într-o pădure cu vietăţi periculoase, 
totuşi sufletul său de om se mângâie şi-şi alină 
suferinţele cu melodiile pe care le ascultă la un  
aparat de radio de mărimea unei tabachere, pe 
care-l ţine aproape neîncetat la ureche şi cu 
tovărăşia unei fiinţe canine.Aceasta nu e nici un 
chiţibuş de căţel din ăia ce se încălzesc pe buricele 
unor cocoane, se hodinesc între sâni de-ăia 
umflaţi şi pietrificaţi cu silicoane, ling cu plăcere 
buze intens rumenite, dar câinele lui Petrică 
Măbate nu e nici un dulău din ăia mari cât un viţel, 
cu floace lungi dupăcite cu măciulii de ciulini, 
care se iau la harţă chiar şi cu lupii, ci el e un 
câinişor cum e câinele mai frumos, mai de treabă, 
mai prietenos şi mai folositor omului, pe care l-
am botezat Câinel, deoarece numele nu i l-am  
auzit pronunţat niciodată de către Petrică.

Ieri, întorcându-mă de la piaţă cu diverse 
cumpărături, am ostenit şi biata mea coloană 
cocârjată a început să mă cam doară. M-am aşezat 
pe banca din statia Cosminului, cu marfa lângă 
mine.Peste stradă, pe o canapea din faţa 
Laboratorului de analize medicale şedea Petrică 
Măbate. Dintr-un flacon transparent de 1/2 litri îşi 
uda mereu buzele cu un lichid incolor, probabil, 
nişte rachiu slab luat de la un şmecher ce 
comercializează un astfel de produs dubios pe 
care-l vinde vărsat  pentru  acasă.Pe trotuarul din 
dale mărunte, spre dreapta, la un pas de canapea, 
întins pe burtă cu toate picioarele răsfirate şedea 
Câinel şi-şi răsucea capul încoace şi încolo să 
vadă cât mai bine ce face iubitul său prieten - 
omul cel negru şi umflat. Din când în când, 
prietenul-om se apleca spre Câinel, spunându-i 
ceva, scuturând flaconul şi stropindu-l cu 
aghiasma Satanei. Câinel era numai ochi şi 
urechi: se ridica pe picioarele dinainte, scotea 
spre lume o limbă roz, lungă şi lată şi, jucându-şi 
coada cu abilitatea speciei, susţinea un veritabil 
spectacol pe care, fără teama de-a greşi, îl putem 
numi:  Coada Câinelu lu i  -  spectacol  
ultrapostmodern.După câteva minute m-am 
ridicat să plec, dar totuşi am mai rămas cu capul 
întors puţin către cei doi prieteni pe care nu mă 
lăsa inima să-i pierd dintr-o dată din câmpul meu 
vizual. Petrică Măbate stătea pe bancă  aplecat 
către Câinel, care era în picioare. Deodată şi-a 
ridicat  labele din faţă pe genunchele omului. 
Acesta a mai tras o înghiţitură lungă apoi i-a dat şi 
animalului să sugă ca să simtă şi el cât de bine e să 
fii om.

Augustin Mocanu

Diana Adriana MATEI



Marius Stan, fizicianul care a gãsit echilibrul  între rigoarea cifrelor şi creativitatea literelor:

M.S: Sã ştiţi cã fizicienii sunt nişte oameni ciudaţi, 
într-un sens pozitiv. Au pasiuni şi interese deosebite şi 
nu cred cã este neobişnuit pentru un om de ştiinţã sã fie 
pasionat de artã. Arta relaxeazã dupã un volum de 
muncã imens, plus cã fizicienii şi chimiştii sunt oameni 
creativi. Bogdan, proprietar de spãlãtorie de maşini in 
Breaking Bad, este un personaj despre care se discutã 
pe stradã ?i pe internet ca şi cum ar fi real. Asta mã 
bucurã în egalã mãsurã ca atunci când se discutã de 
apariţia unei lucrãri ştiinţifice pe care o semnez.

Rep. Deci, nu a fost greu sã îl jucaţi pe Bogdan?
M.S.:  Eu nu sunt actor de profesie! Metoda mea e 

simplã: îmi învãţ rolul şi mã comport normal pe cât 
posibil. S-a întâmplat ca aceastã imagine sã corespundã 
cu ceea ce îşi doreau producãtorii filmului. 

Rep. Şi nu a fost singurul rol într-un film…
M.S. : Într-adevãr. Am mai jucat într-un serial 

american, “Crash”, fãcut dupã filmul cu acelaşi nume 
care în urmã cu câţiva ani a obţinut Oscar-ul. În acel rol 
deţineam un mic magazin care era atacat de un grup de 
tineri, iar relaţia mea cu ei nu era una plãcutã. Ideea 
rãmâne aceeaşi ca şi la precedentul personaj, aceea a 
unor imigranţi care întâmpinã dificultãţi, dar care sunt 
oameni buni şi pe care publicul îi simpatizeazã.

Rep. Existã un personaj anume pe care v-aţi dori 
sã îl jucaţi? Care vi s-ar potrivi cel mai bine?  

M.S. :  Nu! Dar îmi plac anumite seriale şi mi-a 
trecut prin minte cât de interesant ar fi sã apar în acestea. 
Existã un serial despre oamenii de ştiinţã şi cât de 
ciudaţi sunt, “The Big Bang Theory”. Este o comedie 
foarte reuşitã, în care mi-ar plãcea sã joc. Dar actoria 
rãmâne doar o pasiune pe care o fac din când în când şi 
atât.

Rep. Care a fost primul reproş pe care vi l-aţi 
fãcut când v-aţi vãzut la televizor?

M. S. : Imaginea de pe ecran nu diferea mult de cea 
realã, însã vocea suna altfel. De atunci sunt mult mai 
atent la cum mã exprim şi cum comunic. Este un 
exerciţiu bun pentru oricine, sã se înregistreze şi sã 
asculte cât de diferit sunã vocea lor. 

Rep. Românii au fost surprinşi sã afle cã un 
cercetãtor joacã în seriale americane. Ialomiţenii il 
ştiau pe Marius Stan cochetând cu arta prin 
desenele şi scrierile sale. Cum se împletesc toate 
acestea cu o ştiinţã exactã, cum este fizica?

M. S. :  Poate o sã vã surprindã, dar fizica nu este o 
ştiinţã tocmai exactã! Deşi aparatul matematic din 
fizicã este foarte precis, reuşind sã surpindã aspectele 
cantitative şi relaţiile numerice, pentru a dezvolta o 
teorie în fizicã sau pentru a crea o aplicaţie bazatã pe 
legile fundamentale ale fizicii este nevoie de multã 
imaginaţie. Nu este vorba numai de matematicã aici, 
cea care îi dã rigoarea de care am învãţat la şcoalã, ci şi 
de intuiţie şi de pasiunea de a descoperi ceva nou. 
Necesitã un anume simţ artistic şi o concepţie 
filosoficã, multe rezultate ştiinţifice fiind incomplete 
fãrã acestea. Mulţi copii ar îndrãgi fizica dacã ar avea 
rãbdarea sã descopere lucrurile acestea.

Rep. De scris cum v-aţi apucat? Când v-aţi 
împrietenit cu condeiul?

M.S.: În liceu sau prin şcoala generalã, fãrã sã mã 
gândesc cã voi publica vreodatã. Multe din producţiile 
acelor ani stau în caiete, în cutii, fãrã sã fi sost vãzute 
vreodatã de cineva. Marea schimbare a produs-o pentru 
mine întâlnirea cu domnul Profesor Pavlovschi, de 
limba şi literatura românã, la Liceul Teoretic Nr. 1, 
Colegiul “Grigore Moisil” de astãzi. Dumnealui a creat 
un cenaclu literar care a adunat oameni tineri şi mai 
puţin tineri, iubitori de literaturã, iar Gheorghe Dobre 
este unul dintre ei.  Lista este lungã, nu aş vrea sã 
nedreptãţesc pe cineva, l-am menţionat pe Gheorghe 
Dobre pentru cã el conduce ceva asemãnãtor, prin 
Asociaţia Helis. Faptul cã am participat la discuţii 
despre literaturã m-a fãcut sã fiu mai interesat în a 
distribui ceea ce scriu pentru a afla opinia celorlalţi. 
Acesta a fost marele salt, de la a scrie pentru plãcerea 

mea, la a scrie pentru a afla pãrerea cei din jur. Aşa am 
aflat cã este important ca textul sã producã în mintea 
cititorului o imagine extraordinarã, nu neaparat cea a 
autorului.

Rep. Când a venit prima confirmare cã aţi reuşit 
sã transmiteţi prin scris ceea ce aţi dorit!

M.S.: La cenaclu, când am citit o poezie, despre care 
credeam cã nimeni nu va înţelege ce vreau eu sã spun. Şi 
apoi am realizat cã nu doar au înţeles ceea ce vroiam eu 
sã spun, dar au înţeles şi alte lucruri, pe care nici nu 
intenţionasem sã le transmit şi care erau mult mai 
interesante de altfel. 

Rep. Este motivul pentru care i-aţi îndemnat şi 
pe cititorii cãrţii “Câteva zile” sã vinã cu propria 
variantã dupã lecturarea ei?

M.S.: Sigur. Fiecare cititor al cãrţii este un co-autor! 
Eu sper ca fiecare cititor sã aibã în minte povestirea lui, 
sã îşi aminteascã evenimente, oameni pe care i-a 
cunoscut, sã contribuie cu noi imagini. Astfel vor fi sute 
de povestiri. În carte sunt numai 14, dar fiecare dintre 
ele va apãrea altfel în mintea fiecãrui cititor.

Rep. Este prima carte, dar vã mai amintiţi 
primul text tipãrit? Ce aţi simţit?

M.S.: Da, a apãrut într-o culegere de texte a 
Cenaclului “Dor fãrã saţiu”, în care am avut câteva 
poezii şi câteva desene. Într-adevãr, sã ţii în mânã o 
carte la care ai contribuit este chiar impresionant. Ca şi 
acum, pentru cã eu nu am vãzut cartea pânã nu am venit 
în ţară, eu ţinând legãtura cu editorul pe internet. Şi, deşi 
lucrez mult pe calculator în profesia mea, prefer sã 
citesc cãrţi tipãrite.

Rep. Este o carte scrisã pentru români, pentru 
ialomiţeni sau pentru dumneavoastrã?

M.S.:  Nu am scris-o cu gândul la o anumitã regiune 
geograficã, dar mã aştept sã prindã mai mult aici, în 
Bãrãgan, pentru cã sunt evenimente, personaje de aici. 
Inclusiv dialogul dintre personaje este specific zonei. 
Dar m-aş bucura ca orice român sã gãseascã ceva 
interesant în carte, chiar dacã nu au auzit de Alexeni sau 
Jilavele, care sunt obiceiurile de înmormântare aici sau 
cum se face o nuntã. 

Rep. Cât este realitate şi cât este ficţiune în acest 
volum?

M.S.: În carte totul este ficţiune. Realitatea pãtrunde 
prin evenimentele şi personajele care m-au inspirat. 
Ceea ce este important este cã aceastã carte va crea în 
mintea cititorului o lume paralelã, total detaşatã de 
realitate. Este o conspiraţie între mine şi cititor în 
crearea unei lumi imaginare.

Rep. Aţi plecat însã, in fiecare capitol, de la un 
citat şi de la cifre exacte, din rapoarte şi statistici, şi 
mã gândesc cã nu aţi ales întâmplãtor o astfel de 
structurã a cãrţii.

M.S.: Acele texte care fac legatura între povestiri 
joacã uneori rolul unui epilog, accentuând un element al 
povestirii anterioare, alteori, rolul unui prolog, 
pregãtind cititorul, sufleteşte şi psihologic, pentru ceea 
ce urmeazã. Un text de legãturã între douã povestiri 
independente care le uneşte într-un ansamblu plin de 
sens. Elementul de surprizã este important pentru cã 
stârneşte curiozitatea cititorului pentru ceea ce 
urmeazã. 

Rep. Cartea face referire la Bãrãganul de 
altãdatã, cu alţi oameni, pe când aşezãrile arãtau 
altfel. De fiecare datã când reveniţi în ţară, la 
pãrinţi, în capitalã, daţi o fugã şi la Urziceni. V-aţi 
gândit la o contribuţie în evoluţia locului copilãriei 
d-voastrã?

M.S.: Da, chiar am o sugestie pentru schimbarea 
Urziceniului în paginile cãrţii mele. Nu vreau sã v-o 
dezvãlui, va las sã citiţi.

Rep. Am putea spune cã odatã cu plecarea d-
voastrã în America, România a pierdut un 
cercetãtor? Cum apreciaţi acum, iatã, dupã 15 ani, 
nivelul de cercetare din România faţã de ceea ce 
faceţi pentru americani?

M.S.: Poate pentru mulţi, nivelul de cercetare din 
România nu se ridicã la nivelul aşteptãrilor. Eu însã vãd 
semne care mã fac sã cred cã nivelul de cercetare 
ştiinţificã de la noi a avansat mult şi s-a conectat deja cu 
programele de cercetare din Europa. Şi nu vreau aici 
decât sã menţionez cã, pe platforma Mãgurele, la 
Facultatea de Fizicã pe care am absolvit-o, se 
construieşte acum un laser de mare putere, finanţat de 
Uniunea Europeanã. Este un proiect de mare amploare 
condus de România, în colaborare cu alte ţãri. Deci eu 
vãd semne bune cã lucrurile se schimbã radical şi cã 
mulţi tineri interesaţi de cercetare au ocazia sã îşi 
exercite profesia în ?ară.

Rep. Din pãcate, mulţi specialişti din diverse 
domenii au plecat peste hotare pentru un salariu mai 
bun. Astfel, România a suferit o mare pierdere. Aţi 
simţit cã puteţi face ceva pentru ţarã, de acolo, din 
America? V-aţi dorit aşa ceva?

M.S. Sigur cã da! Nu am o statisticã, nu ştiu câţi 
tineri cercetãtori au mai plecat din ţară şi nu ştiu dacã 
aspectul financiar a fost decisiv. Sunt şi alte lucruri care 
îi determinã pe oameni sã munceascã în strãinatate. 
Pentru mine, de exemplu, este foarte important cã în 
Statele Unite lucrurile sunt extrem de simple. Viaţa este 
mai simplã. Este bazatã pe nişte reguli care sunt 
respectate! Revenirea în România şi revederea cu 
prietenii îmi provoacã o bucurie imensã, dar care este 
contrabalansatã de sentimentul cã aici totul pare 
complicat. Deci, în afarã de o îmbunãtãţire a salariilor 
pentru cercetãtori, o modalitate de a face ca munca de 
cercetare sã fie mai simplã, mai fluidã, mai clarã, bazatã 
pe reguli simple, poate i-ar determina pe mai mulţi sã 
rãmânã. Eu am încercat sã ajut cercetarea din România 
facilitând prezen?a colegilor români la diverse întâlniri 
ştiinţifice din strãinãtate unde pot sã î?i prezinte 
rezultatele, sã se facã cunoscu?i. Îndemnul meu cãtre 
iubitorii de chimie şi fizicã este sã se aplece cu pasiune 
asupra acestor domenii, pentru a le vedea avantajele. Pe 
vremea mea, a fi fizician era ceva extraordinar. Astãzi, 
alte profesii au prioritate. Dar o carierã ştiinţificã poate 
aduce multã satisfactie professional ?i fericire unui 
tânãr.

Rep. Care ar fi soluţia salvatoare pentru ţara 
noastrã?

M.S. Integrarea cu instituţiile europene pentru 
finanţare şi programe de cercetare, colaborarea cu alte 
ţãri. Se merge pe drumul cel bun, va trece însã timp. 
Poate mulţi ani, poate mai mult decât au tinerii noştri 
rãbdare, din pãcate. Mã bazez însã pe faptul cã încã mai 
existã pasiune în şcoli, în universitãţi, şi cã redevine 
interesant pentru cineva sã facã fizicã. Am şi semne cã 
acea modã de a studia neapãrat finanţe sau management 
a trecut şi cã tinerii încep sã mai priveascã şi în alte 
direcţii, precum ?tiin?a şi ingineria.

Rep. Chiar dupã lansarea de carte participaţi la o 
conferinţã la Academia Româna…

M.S. Da! Este o conferinţã internaţionalã de chimie-
fizicã, organizatã de Academia Românã! Participã 
treizeci, patruzeci de cercetãtori din strãinãtate şi o sutã 
de cercetãtori români, cu prezentãri foarte interesante. 
Cu aceastã ocazie îmi revãd foşti colegi şi asta mã 
bucurã foarte mult.

Rep. Fizician, doctor în chimie, profesor 
universitar, actor, desenator, pictor şi scriitor…Soţ 
şi tatã! Marius Stan se simte un om complet? Ce ar 
mai lipsi?

M.S.: Varietatea activitãţilor mele nu mã satisface 
complet. Am planuri sã scriu un roman, dupã cum m-a 
îndemnat Titi Damian. Finalizez o carte ştiinţificã, ea va 
fi publicatã anul viitor. Deşi unele studii de specialitate 
spun cã omul trebuie sã se focalizeze pe un singur 
domeniu, eu cred cã trebuie sã încercãm cât mai multe 
lucruri în viaţã, pentru a vedea unde ne putem aduce 
contribuţia, ce ne aduce satisfacţii, reu?ite. Acesta este 
modul meu de viaţã! 

(urmare din pag. 1)



Primele contacte cu manifestările folclorice, fie că 
este vorba de riturile de trecere, de obiceiuri 
calendaristice şi, implicit, de textele literare asociate 
lor, trăindu-le frumuseţea lor aparte cu tot 
entuziasmul copilăriei şi al adolescenţei, le-am 
practicat în satul natal, undeva în Subcarpaţii 
Buzăului – o zonă folclorică izolată şi bogată asupra 
căreia nu prea s-au aplecat etnologii. Mai târziu, 
şcoala, apoi facultatea mi-au oferit prilejul de a 
pătrunde în profunzimile folclorului românesc. Când 
a trebuit să-mi aleg lucrarea pentru gradul didactic I, 
un imbold interior m-a îndemnat spre literatura 
populară, aşa cum era ea (foarte bine!) reprezentată 
atunci în manualele şcolare. Cu folos a trebuit să 
studiez în profunzime tot ceea ce ţinea de categoriile 
folclorice. Fişele mi-au prins bine, căci, atunci când 
condeiul mi s-a îndreptat spre proză, am pătruns mai 
adânc în acest domeniu fascinant, dându-le multora 
dintre ele o formă literară, dar păstrându-le esenţa 
tradiţională. Contactele cu specialiştii în folclor s-au 
înmulţit chiar aici, în teritoriul ialomiţean prin revista 
noastră de suflet HELIS, dar în special prin excelenta 
carte a distinsului cercetător Alexandru Bulandra care 
argumentează cu dovezi indubitabile că, de fapt, 
„Mioriţa” este creaţia lui Vasile Alecsandri,  ea 
pătrunzând ulterior în mediul folcloric.

Şi de data aceasta de vină este tot Gheorghe Dobre 
– de numele căruia se leagă multe iniţiative în cultura 
ialomiţeană – îmi trimite o carte semnată de etnologul 
Augustin Mocanu, „Colinda FATA DE MAIOR”, 
editura Dacoromână T. D. C., Bucureşti, (2007), ediţia 
a doua, revăzută şi adăugită, 404 pagini. 

Mărturisesc sincer că această carte voluminoasă a 
sosit la timp, întrucât îmi umple un gol de informaţie 
referitor la colinde. Stăpânesc destul de bine, cred eu, 
manifestările extracarpatice ale „Mioriţei”, dar pe 
cele intracarpatice, manifestate prin colinde, de-abia 
acum le clarific, până când... 

Până când această carte mi-a deschis sufletul şi 
gândul spre un universul fascinant al colindelor din 
Ardeal, în special asupra motivului folcloric „Fata de 
maior” asupra căruia aveam multe semne de întrebare 
pe care distinsul profesor şi etnolog Augustin 
Mocanu, cercetător serios şi colaborator permanent al 
revistei, mi le desluşeşte cu generozitate în cartea 
Domniei Sale.

În primul rând, pentru cititor, este necesară 
dezlegarea titlului, unde cititorul descoperă că nu este 
vorba despre neologismul „maior” care denumeşte un 
grad militar, ci în colindă are sensul de „mai mare 
peste păcurari (n.n. ciobani).” Să-l lăsăm pe autor să 
explice: „Unii certători avansează ipoteza că această 
vocabulă, folosită în expresia majores terrae din 
<<Diploma Ioaniţilor>> (1247), ar fi trecut din 
latina medievală în vorbirea curentă a vremii şi de 
acolo în colindă. Aşadar, Fata de maior ar putea să fie 
fiica unui mai mare peste păcurari, mai mare al obştii 
dintr-o depresiune – ţară cu statut de republică liberă, 
de fapt o asociaţie de obşti, despre care avem date din 
secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea” (p.43). Pentru 
respectarea adevărului istoric, autorul citează din 
„Memoires historiqes du Comte Bethlen Niklos”, 
Amsterdam (1736), despre păcurarii de pe 
proprietăţile feudale din Transilvania: „Aceşti păstori 
trăiesc de veacuri în fundul văilor ca nişte republici 
mici separate, ai căror membri nu au nicio legătură 
cu ceilalţi locuitori ai Ardealului [...] Văile şi le 
părăsesc aceşti păstori la sfârşitul verii, când îşi 
mână oile în locurile băltoase de pe marginea Dunării 
din Ţara Românească, unde găsesc şi iarna iarbă 
verde printre tufişuri. Primăvara apoi se întorc şi dau 
socoteală despre banii primiţi de la cumpărătorii 
turci şi de produsele oilor, ceea ce formează partea  
cea mai mare a veniturilor boierilor nemeşi din 
Ardeal.” (p.86).

Cartea are un motto care umple de la sine legătura 
sufletească dintre etnologul ardelean octogenar 

Augustin Mocanu şi locurile de obârşie: „Păcurarilor 
români de pretutindeni şi din toţi vecii.” 

Structural, masivul volum cuprinde două părţi: un 
valoros „Studiu introductiv”, extrem de util nu numai 
pentru cititor, cât şi pentru folclorişti, ca model de 
analiză, iar în a doua parte, un excepţional „Corpus de 
texte” necesar oricărui cercetător al fenomenului. 

În prima parte procedează metodic, aşa cum se 
cuvine unui magistru şi, deopotrivă, unui etnolog 
profesionist. Mai întâi, cum era şi firesc, face un 
„Scurt istoric” al problemei în discuţie, pornind de la 
iniţiativa lui Vasile Alecsandri (1850) pe care o 
numeşte „o fericită întâmplare cu urmări benefice de 
foarte lungă durată în cultura şi literatura română.” 
(p.13) Este urmat de către Atanasie Marian 
Marienescu care publică prima variantă – colindă în 
1859. 

Tot aici autorul face precizările necesare oricărui 
început: „Nu orice colindă de păcurari este mioritică, 
ci numai acele piese în care, cel mai tânăr dintre 
păcurari este ameninţat cu moartea şi, în această 
situaţie limită, dă dispoziţii testamentare cu privire la 
desfăşurarea ritualului propriei înmormântări. 
Categoria de colinde mioritice în care conflictul 
dintre păcurari pare a fi de natură erotică a dobândit 
statutul de tip şi de subtip de colindă mioritică.” 
(p.13). Autorul, pornind de la aceste principii, 
identifică 199 de variante ale colindei: „Scopul nostru 
este să adunăm într-o carte cât mai multe dintre 
variantele colindei, deoarece numai scoase din 
mulţimea textelor împrăştiate se va putea realiza o 
cercetare veritabilă.” (p.15) Istoria colindei începe la 
24 decembrie 1885 când a fost publicată prima 
variantă în „Gazeta Transilvaniei.”

Probitatea ştiinţifică a autorului este vizibilă în 
momentul când analizează cu rigoare istoria 
publicării colindei, cu date exacte referitoare la 
informatori, la culgători, dar şi la studiile realizate pe 
această temă de către: Leontin Ghergariu, Adrian 
Fochi, Octavian Buhociu, Monica Brătulescu, 
Gheorghe Vrabie, Nicolae Boboc, Al. I. Amzulescu, 
Vasile V. Filip, Dorin Ştef. Le priveşte cu ochi critic, 
nuanţează şi face precizări foarte necesare referitoare 
şi la ariile de circulaţie ale colindei, remarcând ieşirea 
discretă a acesteia din viaţa spirituală a românilor: 
„Acolo unde viaţa comunităţilor rurale a suferit 
mutaţii fundamentale, colinda s-a retras treptat, a 
trecut din repertoriul cetelor de feciori în cel al 
copiilor, apoi a rămas în memoria unor foşti 
colindători, ajunşi oameni în vârstă.” (p.25)

Partea cea mai amplă a studiului introductiv o 
reprezintă, cum era şi firesc, cea referitoare la 
tipologia textelor. Este  scrisă atât de bine şi este atât 
de accesibilă, încât nu se adresează numai cititorului 
curios, ci  satisface exigenţele şi răspunde cerinţelor 
oricărui cercetător. Mai întâi, autorul vine cu un 
rezumat al subiectului subtipului în discuţie, 
specificând că unitatea acestuia este asigurată de 
motivul folcloric Fata de maior – generatoare de 
conflict: „Păcurarul cel mic este ameninţat cu 
moartea de către soţii săi – fraţi, veri sau ortaci – 
deoarece vrea să se însoare cu o fată neobişnuită, 
ofertă a destinului, întâlnită întâmplător când urcă la 
munte, fată care îl preferă, iubindu-l pentru calităţile 
personale de Făt-Frumos: frumuseţe, tinereţe, 
voinicie, vitejie, rar, şi avuţie. Uneori el încearcă să 
scape de ameninţare oferind soţilor daruri, însă, 
nereuşind, îşi face testamentul, care urmează a fi dus 
la îndeplinire de către soţi. Câteodată în testament 
este expusă şi o versiune a întâmplării care trebuie 
comunicată mamei sale.” (p.27)

În continuare, autorul realizează clasificările de 
rigoare ale subtipului, identificând trei (I-170 de 
variante; II- 9 piese; III- 7 texte) şi ajungând la ideea 
permanentei contemporaneizări a motivului. S-a 
pornit iniţial, din timpuri străvechi, de la personajul 
mitic Sora Soarelui şi a Pământului, care probabil 

substituie vreun personaj mitologic traco-greco-latin, 
apoi este înlocuită la rândul ei de către Fata de maior 
care mai păstrează ceva din atributul solar evocat prin 
culoarea galben-auriu a brâului („Cu galben baior – 92 
de apariţii; „Cu păr gălbior” – 24 – o aşază pe fată în 
preajma celor cu păr de aur, zâne, fate de împărat de 
care este plină lumea basmelor româneşti; „Cu brâu 
gălbior”- 9; „Cu guler galben” – 7; „Cu galben taior – 
5) şi s-a ajuns în final la „Fata de păstor” care nu mai 
posedă nimic din tainele magiei mitologice. Cuvântul 
„baior”, cu înţelesul de „brâu” sau „cingătoare” evocă 
poziţia socială înaltă a purtătoarei şi poate simboliza 
legătura fetei cu soarele şi cu cerul.

În continuare, autorul urmăreşte cu meticulozitate 
organizarea lineară a motivului, pe episoade: mai întâi 
se opreşte asupra caracterului scenic, iar în episodul 
doi urmăreşte evenimentele ipotetice unde păstorul îşi 
deapănă gândurile şi sentimentele. Autorului nu-i 
scapă nimic, pur şi simplu epuizează subiectul în 
discuţie, aducând informaţii absolut necesare în 
legătură cu simbolistica cifrei trei, cu spaţiul şi timpul 
transhumanţei.

Cu un punct de vedere original vine autorul atunci 
când analizează motivul sacrificiului, realizând o 
excelentă paralelă al aceluiaşi motiv din celebra 
baladă „Mănăstirea Argeşului”: căutarea ierbii pentru 
începerea păşunatului; necesitatea sacrificiului 
generat de apariţia fetei care stârneşte dorul de 
dragoste şi-l alege pe cel destinat morţii; alegerea şi 
însuşirile victimei; acceptarea sacrificiului. „În 
simplitatea sa, acest Făt Frumos al colindei ne apare 
acum ca un măreţ erou tragic asemenea celor din 
teatrul antic”, notează autorul la p. 48. Consecinţa 
principală a sacrificiului este posibilitatea de a 
dobândi o astfel de existenţă în stare să învingă 
moartea şi să-şi subordoneze timpul. Urmează analiza 
modalităţilor de a ucide: ameninţarea, săgetarea, 
înjunghirea, împuşcarea. Motivul testamentului are în 
vedere locul îngropării, obiectele (fluierul, bâta sau 
lancea, sumanul, campăul), apoi bocetul ca obicei 
obligatoriu de înmormântare – un fel de spectacol 
funerar la care iau parte oile şi mieii, fluierul, bota şi 
lancea, - toate fiind stimulate de agenţi importanţi ai 
naturii (vântul, ploaia şi ninsoarea). Nu lipsesc din 
unele variante nici motive precum maica bătrână sau 
testamentul.

A treia parte a studiului introductiv o reprezintă 
capitolul de „Poetică”, acesta vizând: compoziţia, 
descrierea, naraţiunea, dialogul, diminutivul, epitetul, 
repetiţia, paralelismul, refrenul, versificaţia, ritmul, 
rima, strofa - „o problemă de muzică şi nu de poetică.”

Cele 96 de note şi comentarii dovedesc acea 
pornire lăuntrică a profesorului de a construi durabil şi 
esenţial, aducând excelente informaţii suplimentare la 
problematica textelor folclorice-colinde având ca 
motiv literar Fata de maior.

Modestia ardeleanului rămâne proverbială, aceasta 
dovedind-o concluzia primei părţi şi vizează relaţia cu 
cititorul: „Dacă am aduna laolaltă toate firele 
demersului nostru şi am reuşi să le trecem printr-un 
inel magic capabil să le purifice, să le topească şi 
combine în unul singur, scuturat de toate poticnirile 
dinăuntru şi dinafară, de toate îndoielile şi ezitările 
noastre, atunci, în loc de orice concluzie, am înşira 
spre vedere acele fire, care, unindu-se, şi-au pierdut 
individualitatea şi acum arată limpede ce şi cum am 
gândit, în ce măsură, cum şi cât am reuşit să ne 
dezvăluim şi susţinem părerile, şi apoi ne-am retrage 
lăsând pe eventualul nostru cititor să ne judece 
singur.” (p.79)

Partea a doua se adresează specialiştilor, întrucât 
cuprinde „Corpusul de texte” descoperite în diverse 
publicaţii până în anul 2006, toate având datele de 
identificare (origine, informator, culegător, data, 
apariţia, observaţii).

În sfârşit, glosarul bogat, indicele de localităţi, 
indicele de culegători, indicele de informatori, harta şi 
bibliografia (48 de surse), dovedesc seriozitatea, 
temeinicia, şi profesionalismul unui etnolog 
desăvârşit, de vocaţie, al cărui nume stă cu cinste 
alături de numele mari ale folcloristicii româneşti, „îşi 
înscrie cu cinste numele în şirul celor mai prestigioşi 
exegeţi ai MIORIŢEI.”( Ion Cuceu) 

Titi DAMIAN



  Întâmplãtor cunosc faptele de viaţã de la care a 
pornit Doamna Bonsai, alias Passionaria Stoicescu,  
pentru a scrie aceste tulburãtoare poeme. Şi nu le voi 
dezvãlui,  dar pot mãrturisi cu bucurie cã întâmplãrile i-
au inspirat autoarei o carte mare, la dimensiunea 
metaforicã a grãdinilor cu bonsai, pe care le-am admirat 
în China, cu copaci seculari, cei mai mulţi nedepãşind  
statura unui om.

Tema cãrţii o constituie dilemele poetului ajuns la 
potou.  Potoul  în transfigurãrile excelente din carte nu 
existã, este doar un punct de trecere imaginat, din care 
Creatorul dã semnalul : « Mergi mai departe, Doamnã 
Bonsai, ce credeai tu nu este Moarte, e Viaţã transferatã-
n poem, putere şi armonie, har divin , nemãsurat, un 
copac şi chinuit şi retezat, e-un început de poezie, de altã 
viaţã şi de altã bucurie ».

Passionaria Stoicescu, strângând pumnii sufletului, 
ne-a mai dãruit o carte  în care concentreazã toatã forţa 
scrisului sãu. Trecutã de zona angoaselor, de zona 
durerilor fizice, de imaginea realã a morţii vãzute de la 
etajul 5 al blocului în care locuieşte, e ca un personaj 
intrat în luptã directã cu Doamna Bonsai , cu sine. « Câtã 
trudã/ sã te suprapui exact/ peste femeia care a hotãrât 
hazardul sã fii!/»

Acesta este finalmente mesajul cãrţii, lupta cu 
hazardul, cu destinul, cu diavolul pe care-l pãcãleşte , nu 
pentru a vieţui , ci pentru a scrie, pentru a urma 
chemarea Poeziei pentru care a fost ea nãscutã. 
Experienţa de viaţã ca femeie,  « /…/de când am nãscut 
/de când m-am nãscut,/pe pielea, pe sufletul/pe existenţa 
mea ştiu/ », îi stârneşte un sentiment de respingere chiar 
şi faţã de  marii cunoscãtori  în ale vieţii: « Detest sã-mi 
spunã Kierkegaard/ce complicat e femeie sã fiu…/ »

În poemul De sub apă  impresionează  privirea pe 
dinăuntru , aparenta dereglare somatică însemnând tot o 
motivaţie pentru ceea ce s-ar putea numi ieşirea din 
cercul vicios al dilematicii, către lumina ce defineşte 
Poezia, dar care , din păcate, e înţeleasă de foarte puţini 
şi practic neauzită: „/…/într-un singur trup/să ai atât de 
multe suflete-cu foame de lup-/într-un tărâm în care/au 
fost exterminate/nefericitele fiare…/ Dar toate astea vă 
scapă.../Sunt Poezia/şi vă vorbesc de sub apă/.”

Un alt poem în care starea de veghe priveşte cu ochii 
întorşi înăuntru este Animalul şi pasărea. Sunt două 
personaje din lumea fanteziei, din ţara prin care rătăcesc 
doar poeţii cu har. Primul este animalul sufletului, cel 
care găseşte urmele între rândurile unei cărţi de 
referinţă, Biblia, „Aici şezum şi plânsem”şi pasărea cea 
fără de picioare, pasărea fericirii făcută doar să zboare, 
deasupra deasuprelor, o imagine purtând „pecetea”lui 
Ion Caraion.

Dar iată  şi Poetul, denominarea generică a făptaşilor 
Scrisului:”Creatură izgonită din rai,/cu aripi de 
heruvim/şi sabie de arhanghel,/cu târâiş de şarpe/şi zbor 
de înger/”,  metaforă de o mare frumuseţe.”Sufletul lui 
e-o corcitură/de rai cu iad/călărind cerurile/sfredelind 
abisul/pentru bucuria/de a nu se găsi/…” , portret tipic al 
poetului  contemporan, rătăcitor în sinea lui, departe de 
lumea înfometată de materialitate.

  În sfârşit,  cine este Doamna Bonsai? Mărturisirea 
de la pag. 26 este emoţionantă. Autoarea se 
autodefineşte prin bucuria de senzaţii, percepţii şi 
reprezentări ale lumii în care trăieşte, pe care le enumără 
într-o revărsare de metafore, pe măsura talentului şi a 
experienţei scrierii de poezie: zorii lăptoşi şi chinuiţi, 
truda de-a muri, de-a sugruma cu umbre tot ce-a fost 
lumină, întremătoarea durere a venirii şi a plecării de pe 
lume, ecranul cu grădina de bonsai înfloriţi, la rădăcina 
cărora se sădeşte frumosul, prin chin şi durere. Atenţia 
se focalizează pe bonsai, autoarea intră în dialog cu 
scenariul care-i prezintă, este exprimat sentimentul 
dureros al torturării nevinovaţilor copăcei de-a rămâne 
mici, dar expresivi, pentru plăcerea estetică a omului. 
Mărturisirea din finalul poemului este o inedită Ars 
Poetica: ”Scriu…/am fost binecuvântată să scriu,/să 
înfloresc pe hârtie/bonsaii vieţii mele:/copilărie 
tăiată,/iubire retezată,/vise ciuntite,/toate în pământ 
puţin/să mă tot bucur de chin,/să fie fascinantă şi-
ntremătoare/ - durerea - /mai ales când dau în 
floare,/adică scriu…/”

Întâmplarea de a cunoaşte şi viaţa, şi opera 
Passionariei Stoicescu, mă face părtaş la această 
nemaiîntâlnită mărturisire, ca izvor al unei creaţii 
poetice de o excepţională expresivitate. Tema scrisului 

ca un chin sublim este de altfel reluată şi în alt poem, 
Sete, pag.32. Autoarea, împărtăşind destinul Danaidei, 
încearcă să umple  „cuvântul  albastru/ s e t e / de 
consistenţă lichidă/”.

O altă misiune a poetului este şi aceea de a descoperi 
corespondenţe poematice în tot şuvoiul de întâmplări şi  
fapte ce compun viaţa. În Întâlnirea, simbolul 
rotundului jonglează cu plinul şi golul: „unul” loveşte 
cu piciorul pământul contras într-o minge...”Şi câţi poeţi 
nu scriu cu piciorul?”, se întreabă retoric P.S., 
metaforizând fotbalul literar al lipsei de substanţă. 
Marcatul unui gol este prilej de ironie la adresa 
domnului Freud, din a cărui filozofie se extrage o 
surprinzătoare, şi de ce nu, chiar frustă/dureroasă 
concluzie .”Viaţa( intrat - ieş i t ) î i  e  mult  mai  
datoare/fotbalului decât poeziei…/, golul marcat devine 
„un urlet fericit de viol colectiv”, în timp ce poetul 
adevărat rezonează cu „sfânta muţenie” din sine, „tace şi 
citeşte,/ tace şi scrie/ …”

Mitul durerii de început se află sub copacul Binelui şi 
Răului, prilej de a scoate în relief cuvântul durere, ca o 
patimă, ca un blestem pe întreaga istorie a omenirii. 
Poemul care defineşte cel mai profund concepţia 
autoarei,”bonsaiul” înflorit şi rodit în cuvinte, este 
Altceva decât semne, pag.40. Aflăm despre singurătate 
ca stare definitorie pentru Însăşi Tatăl Ceresc, care după 
chipul şi asemănarea Sa din plictisul iniţial, a făcut 
primul om, pe Adam,  din „închisoarea ţărânii”, apoi din 
cuşca unor coaste rigide  „n-avea cum să rupă una ,/să se 
poată naşte din ea /o făptură care să se bucure/şi de foc şi 
de stea… /”, pe Eva. Din sfânta lucrare a ieşit 
”Durere,/de la început durere şi chin/sub copacul 
umbros/al Binelui şi Răului,/sub trunchiul divin…/”,o 
strofă care deşi sună arghezian, completeză mitul facerii 
în viziunea Doamnei Bonsai : „Ah, mărul acela/cu 
fructe ca nişte sâni/ n-a fost cum trebuia/ păzit de 
divinele mâini… /Tot ca să nu se plictisească/de-atâta 
cărnoasă singurătate,/mărului - dulcelui lui foişor -
,/Domnul i-a dat viermele drept locuitor/”. În strofele 
următoare este prezentat şarpele,  întreaga existenţă 
concentrarată în verbul A fi, ca un dar pedepsitor în 
spirala genetică. Din tot acest mit, poveste frumoasă 
pentru omenire, poetul a învăţat singurătatea şi tăcerea, 
„închipuirea de liberatate necuminte,/care îl duce spre 
Moarte-nainte,/iar pedeapsa din care nimeni/n-a-nvăţat 
şi nu-nvaţă/e neştiuta/aflata,superba/infecta/greşeală 
numită Viaţă/”.

Surprins, uimit profund de noua apariţie, nu 
întâmplător bilingvă, cu versiunea în limba engleză 
semnată de talentata traducătoare Maria Muguraş 
Petrescu ( plachetă pe care Doamna Bonsai, alias 
Passionaria Stoicescu mi-a lăsat-o în custodie de o zi la 
directorul Bibliotecii „Vasile Voiculescu” din Buzău, cu 
o emoţionantă dedicaţie pentru mine şi Matilda, soţia 
mea), pun un punct încărcat de un sentiment vechi, la 
vederea celui mai mic bonsai din Central Parc, în oraşul 
de 22 de milioane de locuitori - Shanghai - , acum câţiva 
ani în urmă. Şi recunosc, plimbându-mă prin acea 
grădină m-au pândit nenumărate gânduri şi mi-am pus 
întrebări la care nu am avut atunci răspuns. La cea mai 
grea dintre ele, concentrată în A FI - cuvânt bonsai - , am 
primit din partea Poeziei, citind această carte, un 
răspuns care m-a tulburat adânc.

Aurel Anghel
26.10.2013. 17:47:17

Dacã Aurelian Andreescu şi  Dan Spãtaru ar fi trăit în 
România de azi erau,  fãrã îndoialã, muritori de foame. 
Cântecele lor rafinate, prestaţia impecabilã pe scenã, fãrã 
strâmbãturi şi gesturi obscene, ar fi fãcut din marii artişti 
nişte bieţi şomeri rãtãciţi amarnic prin tranziţia autohtonã. 
Zadarnic şi-ar fi cântat şlagãrele geniale prin sãlile de 
spectacol, fiindcã abia ar fi smuls câteva aplauze strepezite. 
La noi se practicã obscenitatea, iar cantecele cu texte fãrã 
perdea şi fãrã ruşine au ieşit la rampã. Astãzi, oricine poate 
cânta. Dacã ai voce de piţigoi, de papagal sau o voce cu o 
tonalitate ceva mai înaltã, poţi sã-ţi propui fãrã probleme sã 
devii cântãreţ. Fiindcã în cântecele moderne se vorbeşte 
mai mult decât se cântã. 

Cântecul  pare adesea o poveste, fie una de cartier, în 
care unul îl înjurã pe altul pentru o iubitã sau pentru o 
datorie, fie una ironicã, închisã într-un timbru post 
modernist, fie una de amor curat, cu un el care strigã dupã o 
ea sau invers, cu plânsete şi strigãri care frâng şi inima 
pietrelor, dar cu un final pe cât de  fericit, pe atât de 
previzibil, în care ,,gura mea este ocupatã cu gura ta”. 
Acestui subtil mesaj subcultural, colorat cu expresii ,,de 
şosea”, i se adaugã nişte  pasaje ,,orchestrale” care-ţi mutã 
urechile din loc. 

Zeci de formaţii cu bãieţi subţiri, care-şi agaţã şapca de 
o ureche presãratã cu cercei sau cruciuliţe sau de fete 
încinse bine cu centuri sclipitoare,  poziţionate la câteva 
degete de piercingul din  buric şi cu sandale cu tocul cât 
cãramida, îşi iau rapid nume de vedete şi se ,,desfãşoarã” pe 
scenã…

La radio, la televizor, în sãlile de spectacol sau pe scene 
improvizate cu ocazia sãrbãtorii vreunei localitãţi, dai de 
vorbãria cântãcioasã a “guriştilor” moderni. Mesajul este 
volatilizat, armonia muzicii, despre care se spune cã ar 
izvorî din sufletul uman, este topitã printre bubuiturile 
zdravene din boxe. O ureche armonioasã se înfioarã la 
auzul acestor cântece lipsite de conţinut. 

Ca sã fii cântãreţ în ziua de astãzi este suficient sã  poţi 
articula douã cuvinte  - ,,mânuţele sus!,,  şi sã poţi ţipa, cã, 
vorba aceea, în vremurile actuale toţi vorbesc şi puţini aud. 

Din nefericire, în urlãtoria actualã nu mai încap 
valorile, vocile autentice, melodiile care pot pãtrunde în 
conştiinţa colectivã. Noii cântãreţi care apar, auzi de ei 
odatã, cel mult de douã ori şi apoi îi uiţi graţie selectivitãţii 
memoriei. Şi asta nu-i totul, fenomenul muzical s-a 
complicat cu maneaua, care nu se mai ştie ce origine are. 
Nu-i nici muzicã lãutãreascã, nici popularã româneascã şi 
nici popularã turceascã. Un fel de hibrid, nãscut, zice-se, 
din nevoia sufletului românesc de a-şi exprima suferinţa. 
Sufletul românesc, prins in capcana subculturii, se învârte 
printre cuvinte de amor sãlbatic, de abandonare, separare şi 
pãrãsire, de despãrţire şi de regãsire. Problematica 
psihologicã a mesajului nu este şi cea care explicã 
preferinţa pentru manele şi pentru cântecele vorbite. Este 
aici, poate, un efect al îndepãrtãrii noastre de actul cultural, 
de culturã, de accesul la şcoalã, de alfabetizarea tot mai 
anevoioasã, evidentã în ultimii ani. Nu este de neglijat nici 
despãrţirea de spiritul românesc popular, cãci oricine poate 
observa cum melodiile populare româneşti nu se mai aud 
nici mãcar pe uliţele de la sat. Drumurile toate sunt 
populate cu manele şi cantãreţi vorbitori. 

O plimbare seara prin oraş se poate transforma într-o 
frãmântare nocturnã, urmatã de o reprizã de insomnie şi 
nervi întinşi pe elasticul prelungit de sfârâitul noii muzici 
atât de intratã în uz… Subcultura face casã bunã cu 
hãrmalaia, cu zgomotul şi cu oboseala. Asta vrea publicul, 
se scuzã organizatorii  de spectacole şi, din pãcate, aveam 
sã constat cu ocazia spectacolului de zilele oraşului 
Urziceni cã scuza lor este îndreptãţitã. Am fost la 
specatocolul organizat în parcul de la marginea oraşului şi 
am vãzut majoritatea spectatorilor unduindu-se în ritmul 
muzicii orientale, cu mâinile pe burţile goale şi  izbucnind 
în aplauze pline de recunoştinţã la auzul vreunei vorbe sau 
expresii vulgare. Orice aluzie la sex este binevenitã şi bine 
primitã. Cu cât eşti mai sãrac şi mai depãrtat de adevãrata 
civilizaţie, cu atât este mai mare tentaţia revenirii în zona 
instinctelor necenzurate. Iar dacã cei înrobiţi de grija zilei 
de mâine s-au trezit cu ,,organul” atrofiat, nu le rãmâne 
altceva decât refugierea în zona ,,actului cultural” despuiat 
de orice moralã. 

Arta adevãratã, marea artã, are prostul obicei de-a 
înflori în perioade de bunãstare materialã. Starea jalnicã a 
economiei atrage dupã sine, inevitabil, decãderea tuturor 
celorlalte aspecte ale vieţii sociale. Aşa cã, pânã una-alta, 
cântecul românesc şi nu numai, a intrat în peşterã şi de-
acolo grohãie obscen, în timp ce spectatorii aplaudã … 
dramatic. 

Florin TATU



Anul 2, Nr. 7

Aşa arată o listă definitivă !

Pe Dunăre-n jos, Câinii, cum îl văd, Şi-i tot aburi,
Pe-un câmp ciulinos, La el se răpăd Pân-a doua zi,
Gică-Helis trece, Şi latr-a pustiu. Când ei obosi.
Cu tovarăşi zece. Vreun poet, eu ştiu? Şi-a scăpat, vădit,
Nouă poeţi mari, Cum îl auzea, Tot neţepuit.
Dar şi bucătari, Gică-nveselea Dar să-mi spuneţi voi,
Cu Daniel zece, Şi curând cotea, Cititori de soi,
Care-i şi întrece. Spre ins apuca, Cine mi-i actorul,
Merg cu toţi pe cale, Cu nouă poeţi, Zis povestitorul,
Să aleagă-n vale, Şmecheri şi isteţi, Care-i păcăli
La Târgul de Floci, Jumătate beţi, Şi mi-i adormi
Un loc fără roci, Şi cu Lori zece, Pe cei poeţi mari
Pentru scriitorii Care-i şi întrece. Şi mari bucătari? 
Din Casa Tudorii. - Iată omul meu, N-aţi ghicit de fel!
Iată, cum mergea, P-ăsta-l aleg eu, Nu e Marinel
Că-n drum agiungea Să mi-l împănaţi A lui Ştefănel,
Pe-un biet ciobănaş, Şi la foc să-l daţi, Nu-i nici Buzulică,
Scriitor codaş, În ţepuş-aleasă, Sigur nici Romică
Şi cum îl vedea Ruptă şi-apoi dreasă, Şi nici Florinică
(Nu-l recunoştea!), Ca să-mi câştigaţi, (acel ciobănel, 
Dobre îi zicea: Premiul prea-mâncării, deghizat în miel).
- Mândre ciobănaş, La Casa Tudorii. Nu-i nici Marius Stan,
Vedea-te-aş cosaş! (Că v-am dat revista!) Mare fizician. 
La Maltezi în sus, Iar de nu, curând, Ci-i mai mărunţel
Cu turma te-ai dus. V-oi trage pe rând, Şi mai şturlubel:
Pe la Floci în jos, Chiar în ţeapa-aista! Este... Nicostel!
Cu turma ai fost. Poeţii grăbea,
Nu cumva-ai văzut, Ţeapa măsura, C-am schimbat balada?
Pe unde-ai trecut, Focul înteţea, Ştiu. Şi care-i sfada?
Un ins prăpădit Dar tot ce lucra Eu fiind o ... Ană,
Şi neisprăvit? Li se ruina. Zisă (Lored)ană,
- Ba, doamne,-am văzut, Iar cel personagiu, Cum să m-osândesc
Într-un şanţ căzut, Aflând de carnagiu, Şi să mă zidesc? 
Un ins prăpădit, Mi se judecă
De colb prăfuit Şi-astfel procedă: Florentina Loredana DALIAN
Şi cam rătutit. Le tot povesti Slobozia, 23 septembrie 2013

CONVOCATOR

(Parodie răsucită şi răstălmăcită după Balada Meşterului Manole)
-Scrisă pentru Festivalul „La Casa Tudorii”, 2013, Oraşul de Floci - 

Supliment de supliment!

Doina Roşca, Gheorghe Dobre, Dan Elias, Florin Ciocea, Loredana Dalian



 Fragmente din lupta 
vitejilor de la HELIS 

cu Nicostel

cã ne-om înmulţi.
 prin spori. prin ce-o fi
 tot ne-om înmulţi.
 şi l-om priponi 
pe cel nicostel, 
gras ca un purcel.
şi l-om ţepui.

 cã nu ne-o vrãji
tot ca-n prima zi.

Gheorghe Dobre

Balada scaieţilor veseli 
prinşi în blana oii 

literare

Că e oaie şi dă lână,
Literară, mi se pare,
Că se duce la Tudora
Şi că se dă şi ea mare,
N-are nici o importanţă.
Important e doar concursul,
Dai mâncare la popor,
Important e să participi,
Nu să critici din pridvor,
Să pui mâna pe topor
Şi să dai cu el, măi nene,
Până iei o nota bene.

Şi poeţi nebuni o mie
Vor zbura din colivie
Să prepare la mâncare
Pentru lumea adunată,
Multă şi toată odată.
Să prepare băutură
Ca să stingă din arsură,
Din arsura de legumă
Şi din carnea de pe prună.

Şi-om uita o zi de toate
Şi-om fi noi cu noi, măi frate!

Gheorghe DOBRE



    Totul a început într-o sâmbãtã frumoasã de 
septembrie, când am fost cu Gheorghe Dobre la 
Oraşul de Floci unde se sãrbãtoreau Zilele 
Europene ale Patrimoniului. Era 21 septembrie a.c. 
Pânã la Festivalul de artã şi tradiţie culinarã „La 
Casa Tudorii”, ediţia a III-a, mai erau trei 
sãptãmâni. Când ne pregãteam de plecare, Ilie 
Cioacã – Director la Consilul Judeţean, cel care 
semneazã în revista Helis sub pseudonimul Ilie 
Comãniţa, ne-a aruncat mãnuşa din mers: „Ce-ar fi 
sã participe şi Helis-ul cu un stand anul acesta?” 
Lui Gicã şi mie nu ne-a luat mult sã ne hotãrâm. 
Am discutat despre asta şi cu Vitalie care era de 
faţã şi l-am anunţat pe Florin Vlad, Directorul 
Muzeului Judeţean, intenţia noastrã, somându-l sã 
ne reţinã stand. „Pe care-l vreţi, pe acela vi-l dau!” 
Şi aşa a fãcut. Mai rãmânea sã convingem 
bucãtarii, cã deh, noi nu ne putem lãuda cu aşa 
ceva. Mie mi-a revenit misiunea sã vorbesc cu 
Florin Ciocea, iar lui Gicã sã îl convingã pe Daniel 
Teodorescu (Dan Elias). Astfel, am ajuns sã fac şi 
ceea ce nu credeam cã voi face vreodatã: bucãtãrie. 
Ei, nu vã speriaţi, de partea cu gãtitul s-au ocupat 
bãrbaţii, cã doar nu degeaba le-a mers numele cã 
sunt bucãtari de soi. Eu cu mobilizarea, 
organizarea, partea artisticã şi alte chestii murdare. 
Aşadar, echipa formatã din Florin Ciocea, Dan 
Elias şi Florentina Dalian a participat anul acesta la 
cea de a treia ediţie a Festivalului de artã şi tradiţie 
culinarã „La Casa Tudorii”. Maeştrii bucãtari au 
prezentat urmãtoarele reţete în concurs: Tochiturã 
ciobãneascã „Oaia literarã”, ied haiducesc, 
balmoş (!) cu brânzã (Florin Ciocea) şi sâni de 
puici cu pere dulci, peşte cu prune într-o baltã de 
legume şi cãpşunicã amarã ca viaţa la ţarã (Dan 
Elias). Echipa Helis a obţinut locul II la secţiunea 

Florentina Loredana DALIAN

 

Oraşul de Floci, 12 octombrie 2013

preparate culinare calde pentru preparatul ied 
haiducesc. Ied sau ce-o fi fost el. Cãci, la Florin, te 
aştepţi tot timpul la surprize (de regulã, neplãcute). 
Am ascultat o înregistrare audio în care Florin 
dãdea reţeta. Zicea cam aşa: „Se jupoaie animalul 
de blanã, etc…, se reintroduce animalul în blana 
lui…” Vedeţi? Animalul în sus, animalul în jos. Nu 
i-a spus mãcar o datã pe nume. Ceea ce ne 
îndreptãţeşte sã credem cã „animalul” putea fi ori 
bãtrânul Rex, câinele credincios al lui Florin, ori 
vreun pui de piropopircãliţã, ori fabulosul Nicostel 
despre care nu ştim cine/ ce este dar cu siguranţã, 
dacã cineva ar afla, acela nu ar putea fi decât 
Florin, paranormalul de la Maltezi. Aşa cã, celor 
care aţi gustat „iedul” lui Florin, vã dorim digestie 
fericitã! Eu nu l-aş fi gustat, nici dacã aş fi apucat. 
Mai degrabã mi-au fãcut cu ochiul preparatele 
sofisticate şi elegant prezentate ale lui Daniel, dar 
poate cu altã ocazie… Cam asta despre mâncare.
    Dar întrucât noi nu suntem numai mâncãi (sau 
aşa ne place sã credem), Asociaţia Culturalã 
„Helis” a prezentat şi un stand cu reviste, cãrţi şi 
mape cu texte scrise special pentru eveniment. Ne-
am bucurat sã constatãm cã şi acestea au dispãrut, 
chiar dacã nu cu aceeaşi vitezã ca mâncarea şi 
bãutura. Mulţumesc acelora dintre helisieni care 
au rãspuns invitaţiei de a scrie un text special sau 
de a trimite ceva care sã îi reprezinte şi sã ne 
reprezinte pe noi toţi. În ordinea în care au „sãrit”: 
Marian Ştefan, Gheorghe Dobre, Augustin 
Mocanu, Costel Bunoaica, pictorii Valeriu Stoica, 
Melania Florescu şi Tania Moroianu (care au avut 
şi lucrãri pentru ornarea standului). Mulţumim, de 
asemenea, tuturor helisienilor prezenţi! Au fost 
prezenţi, cu texte şi fãrã pretexte, cu mâncare şi 
bãuturã sau la mâncare şi bãuturã: Marian Ştefan, 
Dan Elias, Florin Ciocea, Gheorghe Dobre, 
Florentina Loredana Dalian, Titi Damian, Grigore 
Spermezan, Alexandru Bulandra, Lili Balcan, 
Adrian Bucurescu, Valeriu Stoica, Vitalie şi Creola 
Buzu, Ioana Marin (solista de muzicã popularã 

care a fost invitatã şi la programul artistic al 
festivalului), Costel Bunoaica, Ilie Comãniţa, 
Marian Mihai (directorul revistei şi editurii 
"Rãdãcini"), Vasile Iordache, Doina Roşca, 
Mihaela Racoviţeanu, Dan Todoran, Nicolae 
Tache, Gheorghe Ciutacu şi Augustin Mocanu 
(prin reprezentanţi). Mulţumim şi celor care, deşi 
nu au putut participa, din motive întemeiate, au 
ţinut sã ne fie alãturi printr-un gând bun. Mulţumim 
organizatorilor (Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Muzeul Judeţean Ialomiţa), juriului şi aducem 
mulţumiri speciale presei care ne-a fost alãturi încã 
dinainte de eveniment (ziarele locale şi, în ziua 
concursului, televiziunea din Fierbinţi ,  
reprezentatã de pasionatul domn Florian).

Meritã menţionaţi cu aplauze elevii prezenţi, 
care în costumaţii din vechime, care cu standuri de 
mâncare sau diverse expoziţii, sau cu interviuri 
luate scriitorilor. Spectacolul folcloric, sub 
oblãduirea doamnei Elena Gârbacea a fost, ca de 
obicei, la înãlţime. Anul, acesta, pentru prima datã 
ne-a încântat auzul formaţia de muzicã veche 
„Anton Pan”, invitatã de Doina Roşca, Director al 
Centrului Cultural „Ionel Perlea”. O secţiune 
ineditã în concurs a fost cea de sperietori. S-au 
expus sperietori frumoase (dacã vã puteţi imagina 
acest paradox!) şi foarte frumoase, premiate toate, 
din câte am înţeles. Noi n-am participat cu 
sperietoare, am zis cã destul suntem noi. Doar cã nu 
ne-a dat nimeni premiu pentru asta. Standurile, din 
pãcate, nu am reuşit sã le vãd (cã trebuia sã stau la 
datorie), dar atât cât am putut trage cu ochiul, în 
special la cel al comunei Munteni-Buzãu, care era 
lângã al nostru, am constatat cã acesta era foarte 
frumos, cum de altfel fusese şi anul trecut. Al 
nostru a fost ornat nu doar cu obiecte populare, ci şi 
cu texte literare adecvate momentului (epigrame, 
parodii, etc.). Voi încheia şi eu cu epigrama lui 
Sorin Beiu, un fel de justificare a prezenţei 
artiştilor helisieni la Casa Tudorii:

Preferinţã
Pictura nouã e bizarã,
De teatru-absurd mi s-a acrit,
Deci numai arta culinarã
E cea pe care pot s-o-nghit.



Cert este că, monumentele istorice, atâtea câte 
ne-au mai rămas, fie ele în forma lor iniţială care 
au rezistat de-a lungul veacurilor, fie în formă 
restaurată şi pe care le putem vedea astăzi, sunt o 
adevărată comoară documentară, arheologică şi 
artistică, fără de care studiul civiliaţiei româneşti 
este de neconceput.

Potrivit circularei Direcţiei Administraţiei de 
Stat înaintată Prefecturii Judeţului Ialomiţa prin 
care se înaintează în copie adresa Comisiei 
Monumentelor Istorice înaintată Ministerului de 
Interne în anul 1938, al cărei preşedinte era dl. 
profesor Nicolae Iorga, reiese interesul major 
acordat restaurării şi conservării bunurilor 
patrimoniale ale ţării, din care citez: „ (...) 
Înaintaşii noştri au ridicat lăcaşuri de închinare şi 
cetăţi întărite, în tot cuprinsul Ţării, pe care au 
apărat-o şi ni-au păstrat-o cu preţul atâtor jertfe. 
Este de datoria noastră a tuturor de a îngriji cu 
sfinţenie măcar de ceea ce a mai ajuns până în 
vremile noastre. 

De aceia ne-am gândit că în fiecare judeţ, prin 
pregătirea sa şi prin rolul pe care îl are, singurul în 
măsură să ne ajute în misiunea noastră este 
prefectul judeţului, sânteţi dumneavoastră. 

Dat fiind şi rolul istoric pe care l-aţi îndeplini, 
vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri ca legea de 
conservare şi restaurare a monumentelor istorice 
să fie respectată şi aplicată întocmai. (...)

Primiţi, vă rog, Domnule Prefect, asigurarea 
consideraţiunii noastre deosebite.

Preşedinte N. Iorga”
În acest context, s-a emis ordinul ministrului 

de Interne nr. 24403 A. din 20 octombrie 1938 
înregistrat la Prefectura Judeţului Ialomiţa sub nr. 
25412 din 25 octombrie 1938 prin care s-a 
solicitat întocmirea şi înaintarea către Comisia 
Monumentelor Istorice a unui „tablou de 
bisericile monumente istorice, adică cele clădite 
înainte de 1850”. 

Din răspunsurile înaintate prefecturii de către 
pretorii plăşilor Călăraşi, Căzăneşti, Dragoş – 
Vodă, Feteşti, Lehliu, Slobozia, Urziceni şi 
Ţăndărei şi a primarilor oraşelor Slobozia, Feteşti 
şi Urziceni reiese că, în judeţul Ialomiţa existau 

următoarele biserici monumente istorice: în 
oraşul Slobozia, biserica „Sf. Voevozi”, „fondată 
în zilele lui Alecsandru Iliaş de postelnicul 
Enache Caragea”. 

În plasa Lehliu, biserica cu hramul „Sf. 
Nicolae” construită în anul 1821 în comuna Arţari 
satul Vlăiculeşti, în comuna Axintele biserica cu 
hramul „Sf. Ioan” construită în anul 1801 cu 
menţiunea că aceasta a fost „părăsită, deoarece s-
a ruinat şi construit alta nouă”, în comuna Crăsani 
erau două biserici, anume, biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului” construită în anul 
1848 în satul Crăsanii de Sus şi biserica cu hramul 
„Sf. Nicolae” construită în anul 1843 în satul 
Crăsanii de Jos, în comuna Frumuşica erau 3 
biserici, anume: biserica cu hramul „Sf. Dumitru” 
construită în anul 1838 în satul Frumuşica, în 
satul Brătia biserica cu hramul „Sf. Treime” 
contruită în anul 1850 şi în satul Panduri biserica 
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 
construită în anul 1840.

În plasa Dragoş-Vodă, biserica din lemn din 
comuna Albeşti contruită în anul 1830, biserica 
din comuna Bueşti construită în anul 1843 şi 
biserica din comuna Marsilieni construită în anul 
1838.

În plasa Slobozia, biserica cu hramul „Sf. 
Voevozi” din Slobozia, mai sus amintită, biserica 
cu hramul „Sf. Nicolae” construită în anul 1844 
din comuna Mărculeşti, biserica cu hramul „Sf. 
Nicolae” din comuna Poiana construită în anul 
1800, biserica cu hramul „ Sfta Cuvioasa 
Paraschiva” construită în anul 1844 şi târnuită în 
anul 1854 în comuna Ivăneşti, biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului” construită în aul 
1843 în comuna Perieţi.

În plasa Urziceni existau următoarele biserici, 
monumente istorice: biserica din comuna Patru – 
Fraţi construită în anul 1833, biserica din comuna 
Slătioarele construită în anul 1820, biserica din 
comuna Grindu construită în anul 1837, biserica 
din comuna Bărcăneşti construită în anul 1812, 

Vlădăreanu Raluca – Olicia, consilier principal 
Serviciul Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale

biserica din comuna Manasia construită în anul 
1842, biserica din comuna Principesa Maria 
(actual com. Ion Roată) construită în anul 1836, 
biserica din comuna Armăşeşti construită în anul 
1778, biserica din comuna Speteni construită în 
anul 1848, biserica din comuna Alexeni 
construită în anul 1828.

În plasa Feteşti, existau doar două biserici 
construite în anul 1831, din scânduri, în comuna 
Şocariciu respectiv, în satul Retezat, comuna 
Maltezi. 

În plasa Căzăneşti, existau următoarele 
biserici construite înainte de 1850: biserica din 
comuna Andrăşeşti construită în anul 1833, 
biserica din comuna Malu construită în anul 1837, 
două biserici în comuna Orezu, una construită în 
anul 1832 şi alta a cărei dată a construcţiei nu se 
ştie cu exactitate şi biserica din comuna Orboeşti 
construită în anul 1625.

În plasa Călăraşi, biserica cu hramul „Sf. Ioan 
Nou” construită în anul 1820 de către Ioan Ruset 
în comuna Roseţi, biserica din comuna Tonea 
construită aproximativ în anul 1788, biserica 
contruită în anul 1813 în satul Bogata comuna 
Voevodul Mihai, biserica din comuna Vărăşti 
construită în anul 1836, biserica din comuna 
Făurei al cărei an al construcţiei nu se cunoaşte şi 
biserica din satul Chirnogi, comuna Ulmu 
construită în anul 1850.

În adresele de răspuns ale preturii plăşii 
Ţăndărei şi primăriei oraşului Ţăndărei  înaintate 
prefecturii se menţionează faptul că pe raza acelor 
unităţi administrativ – teritoriale nu erau biserici 
monumente istorice, construite înainte de 1850.

În concluzie, în anul 1938, pe baza 
documentelor vremii exista un număr de 36 de 
biserici, monumente istorice pe raza judeţului 
Ialomiţa.

Bibliografie
Serviciul Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale, Prefectura 

Judeţului Ialomiţa.

Organizat de Biblioteca Municipală 
Constantin Ţoiu şi Casa Municipală de Cultură 
din Urziceni, concursul, deschis liceenilor 
ialomiţeni, a înscris la cele două secţiuni ale sale 
– poezie şi proză scurtă -, 27 de participanţi de la 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Colegiul 
Naţional Grigore Moisil, Liceul Teoretic Carol 
I , Liceul Teoretic „Paul Georgescu”, Liceul 
Pedagogic Matei Basarab,  Liceul de Artă 
”Ione l  Per lea” ,  L iceu l  Tehno log ic  
Sf.Ecaterina, Liceul Tehnologic Al.I.Cuza şi 
Liceul Tehnologic Mihai Eminescu.  Juriul, 
format din  profesorul de literatură, poetul şi 
publicistul Ion Văduva, preşedinte, poetul, 
publicistul şi editorul Gheorghe Dobre, poeta 
Lucia Ştefanovici, scriitorul Alexandru 
Bulandra şi artistul plastic Nicolae Petrache, a 
acordat următoarele premii şi menţiuni:                               

                                
P A L M A R E S
Premiul CONSTANTIN ŢOIU: Maria 

Teodora CIPU,  XII-a F,  Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia

Premiul  ANATOL PAVLOVSCHI, 
acordat de revista  HELIS:  Andreea 
STANCIU,  cls. XII-a A, Colegiul  Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia 

      Premiul INCULEŢ BĂLAN: Gheorghe 
DIMCEA,  cls. XI-a A,  Liceul Tehnologic 
„Al.Ioan Cuza” Slobozia

A. SECŢIUNEA POEZIE
Premiul I:  Ioana Cătălina  ROŞCULEŢ,  cls. 

XI-a G, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” 
Urziceni

Premiul II: Elena Adina SÂMBETEANU, 
cls. XII-a F, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” 
Slobozia

Premiul III: Daniela Elena RAICU, cls. X-a 
F,  Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia                                       

Menţiuni:
Diana Ariana ZBURLEA,  cls. X-a, Liceul 

Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia
Ioana PÎRJOL, Liceul Teoretic „Carol I” 

Feteşti

Andrei FÂŞIE, cls. X-a G, Colegiul Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia

                
B. SECŢIUNEA PROZĂ
Premiul I: Ionela Alina MOLDOVEANU, 

cls. XII-a A,  Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza” 
Slobozia 

Premiul II:  Theodora Ioana STOICA, cls. 
X-a E, Liceul de  Artă „Ionel Perlea” Slobozia

Premiul III: Ionuţ Dragoş ALEXANDRU, 
cls. XI-a G, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” 
Slobozia

                               
Menţiuni:
Alexandra Daniela PETRE, cls. X-a F, 

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia
Jeny Georgiana CĂCIULĂ, cls. X-a, 

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia
Andreea ROŞU, cls. XI-a, Colegiul Naţional 

„Mihai Viteazul” Slobozia
Cosmin Sebastian BARBU, cls. IX-a C, 

Liceul Tehnologic „Sf.Ecaterina” Urziceni

Alexandru Buleandră,
director, Biblioteca Municipală 

“Constantin Ţoiu”
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selectat etc. şi a adus mulţumiri soţiei sale, doamna 
Victoria Damian, care l-a susţinut (şi) prin realizarea 
culegerii computerizate şi a adresat felicitări doamnei 
Veronica Panţuru, cea care s-a ocupat de 
tehnoredactare. Domnul Damian a mai spus că, prin 
această carte, realizată intenţionat în stil didactic, 
putând fi utilizată şi ca manual, a dorit să ofere 
cititorului un alt model de lectură, având ca unic 
criteriu de selecţie criteriul estetic. 

Vorbind despre carte, poetul Şerban Codrin a 
afirmat că „Helis” nu e doar o revistă, o editură sau o 
asociaţie, ci a devenit de-a dreptul o instituţie de care, 
dacă suntem sinceri, nu se mai poate face abstracţie şi 
că prin această carte a fost adus un omagiu literaturii 
române. 

Cartea va fi distribuită bibliotecilor mari din ţară, 
dar şi celor şcolare din judeţul Ialomiţa. 

La momentul... dăruiri, Gheorghe Dobre a oferit 
lui Petru Botezatu, venit special pentru eveniment din 
Basarabia, 10 exemplare din antologie, pentru 
bibliotecile din „ţara vecină” în care încă mai avem 
nevoie de paşaport ca să punem piciorul, iar Marian 
Ştefan, venit numai de la Bucureşti, după ce a afirmat 
cu francheţea-i obişnuită: „Am venit că mă trăgea aţa. 
Eu tot plec spre dumneavostră de două săptămâni de 
zile”, a oferit Bibliotecii judeţene două cărţi: o teză de 
doctorat a doamnei Nadia Manea şi o carte despre 
Bucureşti a academicianului Constantin Bălăceanu 
Stolnici. 

Momentul poetic din final a fost asigurat de 
invitatul Petru Botezatu, care a citit poezii superbe din 
cartea sa: „Eu, la plural”.

Discuţiile au continuat în cadru neoficial, la masă 
şi cafea. 

Felicitări truditoarelor de la biblioteca judeţeană, 
doamnele bibliotecare conduse de ing. Mihaela 
Racoviţeanu, pentru acest eveniment care, de fapt, 
reprezintă un omagiu adus cărţii, scriitorilor şi tuturor 
iubitorilor de lectură!

Şi pentru că, recitind articolul, stilul îmi pare sec şi 
apropiat de cel jurnalistic, nu mă lasă inima să nu 
strecor şi un pic de poezie (că de ea vorbirăm!), măcar 
în final; însă nu înainte de a adresa şi eu îndemnul, 
parafrazându-l pe Ion Heliade Rădulescu („Scrieţi, 
băieţi, scrieţi, orice, numai scrieţi!”): Citiţi, băieţi, 
citiţi! 
O carte-mi ţine-ades tovărăşie
Şi-a mai rămas pe rândurile ei,
Ca pulberea de soare străvezie,
Lumina unui gând din ochii tăi.

Stau astfel vremea fără s-o mai număr;
Mă-nşală visul bun şi mă gândesc
Că-mi urmăreşti lectura peste umăr,
Şi, dacă taci, e pentru că citesc.

select şi iubitor de muzică cultă, printre care s-au aflat 
şi reprezentanţi ai unor instituţii importante din judeţ:  
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Episcopia Sloboziei şi 
Călăraşilor, Primăria Ograda, Centrul Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea” şi Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa. Regia spectacolului a fost semnată de 
regizorul  Marcel  Stănciucu.  Frumuseţea  
evenimentului a constat nu doar în repertoriul abordat 
şi calitatea incontestabilă a interpretării, ci şi în 
atmosfera specială dată de misterul şi amprenta casei 
memoriale, precum şi de senzaţia de întoarcere în 
timp, pe care a indus-o asistenţei încă de la început 
domnul Obrejan, amintind faptul că în acest mod se 
desfăşurau seratele muzicale de altădată, în casele 
marilor artişti sau oameni iubitori de artă, într-o sală 
doar ceva mai mare decât o cameră obişnuită, cu 
public nu foarte numeros, dar însetat de muzică. 
Fel ici tăr i  ini ţ iatori lor,  organizatori lor  ş i  
protagoniştilor! Felicitări speciale doamnei Doina 
Roşca, Director al Centrului Cultural „Ionel Perlea”, 
care a pus mult suflet în realizarea acestei seri, precum 
şi în „scoaterea la lumină” a casei memoriale a 
ilustrului muzician. După cum s-a afirmat de către 
vorbitori, se doreşte ca, pe viitor, să aibă loc şi alte 
serate cel puţin la acelaşi nivel calitativ al actului 
artistic. Ceea ce ne dorim şi noi şi sperăm că se va 
realiza! 

A doua zi, în data de 31 octombrie 2013, a avut loc 
închiderea oficială a Salonului anual de carte, un 
maraton literar care a durat, ca de obicei, pe tot 
parcursul lunii octombrie, manifestare ce are loc 
anual, fiind organizată de Biblioteca Judeţeană 
„Ştefan Bănulescu” Ialomiţa. În deschidere, a vorbit 
doamna Mihaela Racoviţeanu, Director al Bibliotecii 
Judeţene, care a intervenit şi pe parcurs pentru 
prezentarea invitaţilor şi cărţilor care s-au lansat. Din 
partea Consiliului Judeţean au fost prezenţi domnii 
Adrian Ionescu şi Ştefan Muşoiu, care au avut scurte 
alocuţiuni prin care au felicitat scriitorii şi oamenii de 
cultură, asigurându-i totodată de sprijinul domniilor 
lor. Aşteptăm cu interes faptele care vor susţine 
elevatele discursuri. 

Au fost prezenţi cu lansare de carte următorii:
Scriitorul Petru Botezatu, din Cahul, R. Moldova, 

care a transmis celor prezenţi îmbrăţişările frăţeşti ale 
celor de peste Prut şi a lansat cartea „Eu, la plural”.

O carte despre deportaţii din Bărăgan s-a bucurat 
de prezentarea domnului Ilie Cioacă. 

Domnul bibliotecar al comunei Maia a prezentat 
„Retrăiri istorice în veacul al XXI-lea”, carte editată 
de primăria Maia, în care au fost sintetizate lucrările 
sesiunii de comunicări ştiinţifice care a avut loc anul 
trecut la Maia. 

Doamna Lili Balcan a ţinut un scurt discurs 
referitor la cartea sa, apărută anul acesta la editura 
„Helis”: „Momente din viaţa oamenilor simpli de 
provincie, de ieri şi de azi”. 

Ilie Comăniţa a încântat asistenţa cu sonete din 
cartea „Invazie de fluturi” (Editura „Helis”, 2013); şi 
pentru că cineva l-a agasat cu întrebarea „Cine-i 
muza?”, a dat răspunsul tot printr-un sonet, intitulat 
chiar „Muza”, prin care concluzionează că... „muza-i 
muză!” Întrucât această întrebare se adresează destul 
de frecvent celor care scriu, e bine să se înţeleagă 
odată pentru totdeauna că întrebarea e demnă de 
tabloidele de prost gust care ne-au invadat existenţa, 
dar în niciun caz de literatură. Poeţii nu-şi divulgă 
muza (presupunând că ştiu chiar ei cine este!) nu din 
motivele pentru care ziariştii nu-şi divulgă anumite 
surse (pentru a le proteja), ci pentru că în jurul oricărui 
act creator, poetic trebuie să existe o undă de mister 
care nu trebuie stricat cu niciun chip de aceia care 
insistă să intre cu bocancii plini de noroi în poezie. 
Nedivulgând muza, poetul protejează însăşi Poezia! 
În plus, ce treabă ar mai avea posteritatea, dacă i s-ar 
da totul pe tavă? Istoricii literari cum şi-ar mai câştiga 
pâinea, dacă totul ar fi trecut dinainte într-un proces 
verbal de... predare-primire a muzei? Aşadar, stimaţi 
curioşi, să nu mai confundăm literatura (care e Artă!) 
cu rialitişourili de la tembelizor. 

Alexandru Bulandra a vorbit despre cartea sa „Iov, 
Socrate şi Divinitatea”. Cine-i muza, domnule 
Bulandra? S-ar zice că aţi avut... trei?

Pr. Lucian Scărlătescu din Urziceni a prezentat trei 
monografii realizate de sfinţia sa. În monografia 
localităţii Fierbinţii de Jos, Părintele menţionează un 
fapt demn de istorie literară, anume că pentru nuvela 
„Întâlnirea din pământuri”, scriitorul Marin Preda s-a 
inspirat din Fierbinţii de Jos (fapt neconsemnat 
nicăieri altundeva, după afirmaţia Părintelui 
Scărlătescu). 

Cel mai aşteptat moment al zilei a fost lansarea 
antologiei „Scriitori din Zodia Helis”, autor prof. Titi 
Damian, apărută anul acesta (adică scoasă de două zile 
de la tipar, cu eforturi pe care numai Gheorghe Dobre 
le cunoaşte, în ce priveşte tipărirea şi obţinerea de 
fonduri), la editura „Helis”. Conform afirmaţiilor 
scriitorului Gheorghe Dobre, această carte se 
constituie ca o piatră de hotar după 10 ani de „Helis”, o 
carte de grup, realizată şi îngrijită de minuţiosul şi 
perfecţionistul profesor şi scriitor Titi Damian. 
Cronologic, cartea acoperă 36 de ani (1977 – 2013) şi 
conţine peste patruzeci de autori, cei mai mulţi dintre 
ei „în plină viteză creatoare”. Doamna Racoviţeanu a 
făcut gestul lăudabil de a da citire tuturor numelor 
cuprinse în carte şi se cuvine a-i aminti şi aici, în 
ordinea apariţiei (alfabetică): Aurel Anghel, Lili 
Balcan, Petru Botezatu, Adrian Bucurescu, Alexandru 
Bulandra, Costel Bunoaica, Florin Ciocea, Şerban 
Codrin, Ilie Comăniţa, Florentina Loredana Dalian, 
Titi Damian, Gheorghe Dobre, Dan Elias, Ştefan 
Grigorescu, Ioan Man, Augustin Mocanu, Ioan Neşu, 
George Theodor Popescu, Ion Roşioru, Grigore 
Spermezan, Marius Stan, Nicolae Stan, Marian 
Ştefan, Nicolae Teoharie, Ion Văduva, Florian Abel, 
Vitalie Buzu, Laurenţiu Dan, Victor Nicolae, Valeriu 
Stoica, Ion Ianole, Anghel Macedon, Ioan Vlasia 
(ultimii trei, cuprinşi la capitolul „In memoriam”), dar 
şi unii dintre autorii fostului cenaclu „Dor fără saţiu” 
de la Urziceni.  

Despre carte a vorbit cu entuziasm şi scriitorul 
bucureştean Florentin Popescu, redactorul şef al 
revistei „Bucureştiul literar şi artistic”, care a 
menţionat printre altele importanţa funcţiilor multiple 
pe care le îndeplineşte aceast volum, anume: 
monografie, studiu critic, istorie literară, instrument 
de lucru. 

Antologatorul Titi Damian, după o introducere în 
care a evocat începuturile sale ca tânăr profesor de 
limba şi literatura română în Munteni-Buzău, 
Ialomiţa, continuând cu amintirile legate de cenaclul 
„Dor fără saţiu”, a mărturisit că, pentru realizarea 
acestei antologii, au fost necesari 2-3 ani de muncă 
asiduă, în care a citit peste 6.000 de pagini, a fişat, a 

(urmare din pag. 1)



Din anul 2004, activităţile legate de eliberarea 
permiselor de conducere,de organizarea examenelor pentru 
obţinerea acestora şi de înmatricularea  vehiculelor rutiere 
sunt în competenţa Direcţiei Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor şi a serviciilor publice 
comunitare.

Dispoziţiile legale care reglementează aceste domenii 
sunt în concordanţă cu prevederile tratatelor la care 
România este parte.

Începând de anul trecut, data de 11 octombrie a fost 
stabilită, prin Ordinul M.A.I.nr.176/17.07.2012 , zi 
aniversară a acestei instituţii sub denumirea de „Ziua 
permisului de conducere”.

Întorcându- ne în timp , prima încercare de 
reglementare juridică referitoare exclusiv la domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice ale României  este din anul 
1859, când se elaborează cu titlu experimental primul 
regulament denumit „Ordonanţa pentru reglementarea 
trăsurilor în Bucureşti”. Acest act normativ prevedea , în 
principal, obligaţii în sarcina birjarilor care nu aveau voie 
să circule decât la pas, trebuiau să nu stropească pietonii şi 
să circule cu multă atenţie prin locurile strâmte.

Acest act experimental rămâne în vigoare timp de 9 ani, 
apoi Consiliul Comunal al Capitalei a votat, la 9 aprilie 
1868, „Regulamentul pentru trăsurile de piaţă şi 
Bucureşti”.

Preocupări pentru buna organizare a deplasării 
vehiculelor a avut nu numai administraţia Bucureştilor ci şi 
a altor oraşe de provincie. Astfel,în anul 1886 apare un „ 
Regulament asupra birjelor şi circularea lor în oraşul 
Focşani, precum şi un regulament asupra circulaţiei pe 
strade şi trotuare”.

 În anul 1906, în Monitorul Oficial nr.211 din 19 
decembrie,este publicat „Regulamentul poliţiei rulajului 
şi circulaţiei pe căile publice”.

 Un an mai târziu,  acest regulament a fost 
completat cu primele dispoziţii referitoare la obligativitatea 
ca toate persoanele care doresc să conducă autovehicule să 
posede „brevetul” de şofer, care putea fi obţinut în urma 
susţinerii unui examen.

Examinarea celor care doreau să obţină permis se 
efectua de către Prefectura de Poliţie din Bucureşti, care a 
luat această măsură ca urmare a creşterii îngrijorătoare a 
numărului de autovehicule ,care la începutul anului 1908 
ajunsese la  „impresionanta „ cifră de 138 de automobile.

Primele examene pentru obţinerea permisului de 
conducere au fost organizate în decembrie 1907,dar 
primele cursuri de pregătire a celor ce doreau permis de 
conducere au fost deschise abia în ianuarie 1911. Examenul 
a constat într-o probă de viteză pe şosea şi o probă de 
frânare instantanee în momentul în care examinatorul 
arunca, în faţa automobilului aflat în plină viteză, un sac 
umplut cu paie.

În urmă cu 100 ani , la data de 11 octombrie 1913 , a 
intrat în vigoare „Regulamentul pentru circulaţiunea 
autovehiculelor”,care prevedea o serie de condiţii 
referitoare la modalitatea  de a conduce un autovehicul pe 
drumurile publice.

 Astfel,conform art. 17 din acest regulament, 
nimeni nu va putea conduce un automobil dacă nu va avea 
vârsta de 18 ani,dacă nu se va bucura de bună purtare şi dacă 
nu va poseda un permis de conducere(...).

De asemenea,se stabileşte comisia în faţa căreia 
examenele vor avea loc ori de câte ori nevoia va cere şi care 
era compusă din prefectul poliţiei sau înlocuitorul acestuia, 
un inginer funcţionar, de preferinţă mecanic şi un membru 
al clubului automobilist român.

Tot ca noutate trebuie amintit că în acest regulament au 
fost prevăzute primele norme referitoare la forma 
permisului de conducere, care va fi întocmit conform 
modelului No.4 (permisul este lipit pe pânză subţire 
colorată în culorile naţionale: roşu şi galben, ambele culori 
în dimensiuni egale şi verticale pe coperta din faţă şi 
albastru toată coperta din dos) şi va purta un număr de 
ordine care se va nota într-un registru alfabetic ce se va ţine 
la prefectură.

Ca exemplu,  în sensul respectării legii circulaţiei, 
referitoare la obligativitatea deţinerii  permisului de 
conducere,  se poate da cererea domnului Adamescu Petre 
„de meserie şofeur din comuna Feteşti Ialomiţa în etate de 
29 ani,posedând carnet de conducere pentru automobile 
cu No.483 din 17 Octombrie 1928 eliberat de chestura 
Poliţiei Galaţi”, care solicită un post de şofer diurnist la 
autocamioanele Serviciului Tehnic din cadrul Prefecturii 
Jud.Ialomiţa, cerere înregistrată la data de 12 Sept.1939 cu 
nr.3061.

Un alt aspect adus la cunoştinţa prefectului Judeţului 
Ialomiţa de către Serviciul Administrativ al Ţinutului 
Marea în data de 28 oct.1939 se referă  la desele accidente 

care au cauzat ciocniri şi avarii de vehicule, răniri uşoare 
sau chiar mortale de oameni şi animale pe arterele 
principale de comunicaţii.”Cazurile semnalate s-au 
întâmplat de obiceiu noaptea şi mai ales din cauză că hipo-
vehiculele rurale nu ţin partea dreaptă a drumului, n-au 
clopot la gâtul animalelor şi nici lumină la căruţe”. Cu 
această ocazia se solicită luarea de măsuri urgente „pentru 
ca locuitorii ce cărăuşesc noapte să aibă mijloace de semnal 
şi prevenire a accidentelor.”

O altă reglementare în domeniu este Ordonanţa 
Prefecturii Ialomiţa nr. 21789/1940, care „Având în 
vedere că în timpul din urmă, circulaţia pe căile publice a 
luat proporţii foarte mari, că în ultimii ani tehnica 
autovehicolă s-a dezvoltat simţitor, că toate neajunsurile ce 
intervin în mersul normal al circulaţiei se datoresc, în cea 
mai mare măsură, lipsei de pregătire şi educaţie a celor ce 
folosesc drumurile publice, în scopul de a obţine o cât  mai 
grabnică şi perfectă reglementare între toate elementele de 
circulaţie, inclusiv pietonii, pe baza dispoziţiunilor legii şi 
regulamentului asupra circulaţiei pe drumurile publice 
din anul 1929”,  dispune ca toţi cei ce utilizează drumurile 
publice să fie obligaţi să respecte cu stricteţe dispoziţiile din 
această Ordonanţă, care se referă la : viteza de deplasare a 
autovehiculelor, ordinea mersului acestora, staţionarea lor, 
luminile şi indicatoarele, încărcătura, autovehiculele pentru 
transporturile publice de persoane şi mărfuri, circulaţia 
bicicletelor, circulaţia pietonilor şi călăreţilor, circulaţia 
turmelor, cirezilor şi hergheliilor şi care corespundea 
cerinţelor socităţii de la acea vreme.

Preocupări pentru o bună funcţionare a transportului pe 
drumurile publice se regăsesc şi în documentele Primăriei 
oraşului Slobozia. Astfel, „Regulamentul pentru 
funcţionarea transportului public de persoane”, aprobat 
cu decizia prefecturială nr.19327/1943 (dată la Slobozia, la 
16 septembrie 1943) prevedea următoarele:

Art.1 –Funcţionarea serviciului public de transport 
pentru persoane se asigură de birjari cu trăsurile lor proprii.

Art.2 –Pentru ca o trăsură să îndeplinească condiţiunile 
admisibilităţii de a face transporturi, se cere: a) ca vehicolul 
să aibă arcuri,

b.) ca vehicolul prin dispoziţiunile sale de suspensie, să 
susţină şi să poată transporta numărul de pasageri, înscris pe 
tăbliţa de identitate, fără a fi permis a angaja pentru 
transport mai multe persoane sau greutăţi peste numărul sau 
greutatea arătată în tăbliţa de identitate.

b.) Trăsurile vor trebui să aibă la intrarea în serviciu, 
adică la prezentarea în faţa organelor administrative şi de 
poliţie pentru autorizaţia  de circulaţie, o conformaţie 
normală, o totală bună stare de solidităţi şi înfăţişare care se 
va verifica de organele mai sus arătate prin orice mijloace.

c.) Tapiţeriile vor trebui să fie curate, întregi sau reparate 
cu grijă.

d.) Aceste condiţiuni vor trebui respectate pe tot timpul 
cât vehicolul se va afla în serviciu.

e.) Primăria în unire cu Poliţia pot dispune şi executa 
periodic sau oricând vor găsi cu cale, revizii, în urma cărora 
vehicolele găsite în neregulă vor fi admise mai departe cu 
condiţiuni, sau retrase din circulaţie. 

f.) Conducătorii vehiculelor sau împuterniciţii lor cu 
împuternicire scrisă,vor trebui să fi satisfăcut legea 
recrutării şi să prezinte o situaţie clară militară.

g.) Conducătorii vehiculelor vor trebui să se bucure de o 
sănătate perfectă, dovedită cu certificat medical.

h.) Proprietarii de trăsuri vor trebui să dovedească în 
orice timp că sunt la curent cu plata impozitelor şi taxelor 
către stat, judeţ sau comună, inclusiv prestaţia.

i.) Conducătorii trăsurilor vor trebui să aibă şi să 
păstreze în bune condiţiuni pe tot timpul cât sunt autorizaţi, 
o uniformă care se va compune din: şapcă de culoare gris, o 
îmbrăcăminte – halat din aceiaş culoare, fără panglici de 
dirijare.

j.) Portul uniformei este obligatoriu, afară de timpul 
cuprins între 1 octomvrie – 1 mai.

l.) Fiecare trăsură va purta un număr de ordine, scris pe 
ambele laturi ale scaunului de conducere şi pe spate, precum 
şi pe autorizaţia de circulaţie.

m.) Pe spatele scaunului de conducere se va fixa în loc 
vizibil şi ferită de degradare o autorizaţie de circulaţie, pe 
care afară de datele pentru stabilirea identităţii, se va arăta 
preţurile tarifului.

n.) Caii vor fi curaţi, în perfectă stare de sănătate, în 
conformitate cu prevederile legii de poliţie sanitară 
veterinară.

o.) Hamurile vor fi ţinute curate, în bună stare de 
soliditate.

Art. 3) Vehiculele vor staţiona obligatoriu în locurile 
fixate de autoritatea comunală.

Art. 4) Cel puţin o treime din numărul total al trăsurilor, 
vor trebui să se găsească în staţia C.F.R. la sosirea fiecărui 

tren, în ordine săptămânală atât în timpul zilei cât şi în 
timpul nopţii, după numărul stabilit de poliţia locală.

Art. 5) Este interzisă întrecerea de viteză pe străzi, între 
două sau mai multe trăsuri.

Art. 6) Este interzis conducătorilor a sta pe capră în stare 
de ebrietate.

Art. 7) În piaţa gării unde trăsurile aşteaptă pasagerii, se 
va păstra ordinea stabilită de poliţie.

Art. 8)  În orice staţie s-ar găsi birjari, nu se vor 
supralicita prin strigăte sau invitaţiuni făcute pasagerilor.

Art. 9) Ordinea staţionării în orice staţie, va fi aceea a 
sosirii nefiind permis a trece înaintea unei trăsuri sosită mai 
de mult.

Art.10) Nu este permis a  da mâncare cailor, în orice 
staţie din oraş.

Art.11) Pe capra trăsurii va trebui să fie în permanenţă 
conducătorul.

Art.12) Coducătorii vor avea faţă de pasageri o purtare 
cuviincioasă, orice neînţelegere se va aduce la cunoştinţa 
poliţiei.

Art.13) Pasagerii sunt obligaţi a plăti tariful.
Art.14) Primăria va stabili pe cale de ordonanţă tariful, 

pe care birjarii vor trebui să-l respecte, tarif care se va 
revedea periodic din 3 în 3 luni.

Art.15) Birjarii sunt obligaţi a eşi pe piaţă în fiecare zi, 
afară de cazuri fortuite când dacă absenţa s-ar prelungi mai 
mult de o zi, ei sunt obligaţi a arăta în scris poliţiei, 
motivele.

Art.16) Retragerea temporară sau definitivă de pe piaţă 
a unei trăsuri nu se va putea face decât cu învoirea primăriei, 
când proprietarul va depune autorizaţia de circulaţie.

Art.17) Repunerea pe piaţă a unei trăsuri se va face cu 
formalităţile cerute la autorizare, ce se vor stabili de către 
primărie pe cale de ordonanţă.

Art.18) Birjarii sunt obligaţi a respecta angajamentele 
ce au făcut cu călătorii pe întreg parcursul pentru care au 
fost angajaţi, afară de cazurile când trăsurile, caii sau 
hamurile nu mai sunt proprii pentru continuarea călătoriei, 
în care caz birjarul este dator a înlesni călătorilor transportul 
în continuare cu altă trăsură, făcând personal intervenţiile 
necesare.

Art.19) Trăsurile vor avea de la lăsarea întunericului 
luminile de poziţie. Pentru timp de război se va adapta 
iluminatul prevăzut de legile, ordonanţele sau 
dispoziţiunile comandamentelor militare.

Sancţiuni
Art.20) Abaterile dela prezentul regulament sunt 

contravenţiuni şi se pedepsesc precum urmează : cele dela 
art.2 cu 500 până la 3000 lei amendă şi cu retragerea din 
circulaţie până la îndeplinirea obligaţiunilor impuse de 
primărie sau de poliţie, toate celelalte abateri, se vor pedepsi 
cu amendă dela 500 până la 2000 lei.

Art.21) Abaterile dela prezentul regulament se vor 
constata de toţi ofiţerii de poliţie judiciară în raza lor de 
competenţă, judecători de ocol şi ajutorii lor, Pretorul Plăşii, 
Primarul oraşului şi ajutorul său, medicul uman al oraşului, 
medicul veterinar al oraşului, Şeful Poliţiei, comisarii, 
comisarii ajutori, precum şi de orice funcţionar al primăriei 
având delegaţie specială.

Art.22) Pentru contravenţiunile flagrante agentul 
constatator poate încasa amenda în cazul în care 
contravenientul recunoscând faptul convine să plătească 
minimul amenzii, eliberând o chitanţă dintr-un carnet cu 
matcă. În acest caz contravenientul nu va mai fi trimis în 
judecată.

Art.23) Când însă contravenientul nu-şi recunoaşte 
vina, agentul va constata faptul prin un proces verbal, pe 
care-l va înainta judecătoriei de ocol.

Art.24) Amenzile se vor da şi încasa în folosul primăriei, 
potrivit art.54 din Codul Penal.

Art.25) În caz de neplată, amenda se va transforma în 
prestaţiune de muncă în folosul comunei, iar în caz de refuz 
de executare în închisoare conf.art.54 şi 55 din Codul Penal, 
socotindu-se 250 lei ziua de muncă.

Art.26) La punerea în aplicare a prezentului regulament, 
toate trăsurile existente pe piaţă vor trebui să îndeplinească 
formalităţile cerute pentru autorizaţia de funcţionare.

Art.27) Prezentul regulament va intra în vigoare după 
darea deciziunei de către primărie, afişare şi aprobarea 
prefecturii. 

Art.28) Secretariatul acestei primării este însărcinat cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.

Iată, aşadar, un document, un exemplu, care reflectă 
armonizarea  legislaţiei  centrale cu cea din teritoriu. Chiar 
dacă numărul mijloacelor de transport din perioada 
respectivă nu se poate compara cu cel din zilele noastre, 
grija pentru cetăţeni a fost şi trebuie să rămână o 
prioritate,mai ales în condiţiile,  în care numărul 
accidentelor este îngrijorător. 

 1.www.drpciv.ro
 2 .S.J.A.N.Ialomiţa,fond Prefectura Ialomiţa,dosar 114/1939,f.41;
 3.Ibidem ,dosar 115 /1939 , f.15;
 4. Ibidem , dosar 197 / 1941, f. 1-12;
 5. Idem , fond Primăria oraş Slobozia, dosar 593 /1942 -1947 , f. 36-39.

                     Rodica DRUNCEA - S.J.A.N.Ialomiţa



În ultimul timp am trãit momente mai puţin plãcute care 
m-au transformat într-o fiinţã plinã de anxietate. Totul se 
acoperise cu o culoare gri-tern ce-mi sufoca dorinţa de viaţã.

La prima şedinţã de consiliere psihologicã, zâna cea bunã 
mi-a ghicit cu mare precizie cauzele depresiei. Prin ocolire, 
m-a purtat de-a lungul şi de-a latul vieţii ei de studentã. 

- În anul III aveam la psihologie pe domnul profesor 
Dumitru Zlote. Într-una din zilele de toamnã târzie, scãldatã 
în lumina dulce a unui soare foarte darnic, acesta ne pune în 
gardã : « Dragii mei studenţi, cursul nu se mai ţine în 
amfiteatrul Universitãţii ci în buricul Bucureştiului. 
Clãdirile, strada şi pietonii vor fi scenariul, decorul şi scena, 
ca elemente constitutive şi de complementarietate. » 

- Traseul l-am parcurs în grup, intersectându-ne cu 
agitaţia pietonalã de la acea orã şi la un moment dat domnul 
profesor ne-a atenţionat:  « Vedeţi voi cerşetorii aceia 
înşiruiţi pe marginea trotuarului ?  Unul din ei va fi subiectul 
principal al cursului meu de azi. Aveţi mare grijã şi 
comportaţi-vã cât mai natural deoarece în final veţi simţi 
cum vorbele lui vor produce efecte miraculoase în mentalul 
colectiv ! »

-  Pe fondul alb al unei bucãţi de carton, domnul profesor 
scrie, într-o graficã setoasã privirii, urmãtoarele cuvinte : Se 
spune cã cerul este senin şi scãldat într-o culoare divinã de 
albastru-azur !   Eu nu vãd !   Voi bucuraţi-vã de viaţã !

Apoi o aşeazã la picioarele unui cerşetor ales dupã nişte 
criterii numai de dânsul ştiute. Triatul din grup avea nişte 
ochi mari, curioşi, scãldaţi într-o culoare albã-surie precum 
mohorul de toamnã, mîinile delimitate de palme cu degete 
lungi şi firave, implorând când şi când pe Dumnezeu.  

La început, câte un trecãtor se apleca timid asupra celor 
scrise pe bucata de carton. Cu timpul, trotuarul aproape cã s-a 
blocat. Tineri îndrãgostiţi vizualizau mesajul, apoi îşi înãlţau 
privirile sper cerul senin. Mâinile lor se cãutau febril, 
împreunându-se în alint şi iubire. Perechi, perechi 
îngenuncheau în faţa bietului om încantând rugãciunui 
creştine.

Lecţia deschisã a domnului profesor se transformase 
inopnat într-un spectacol stradal de toatã frumuseţea, sincer 
şi cu trimiteri nebãnuite.

Dragã Nãicã

Închise din nou ochii simţindu-şi pleoapele şi faţa uscate, 
deosebit de uscate. Scoase mâna de sub aşternut în frig şi o 
întinse dupã cutia cu cremã.

« O piele neunsã se sbârceşte ! »  Gândurile-i cutreierau de 
capul lor prin tot corpul, ca şi cum mintea i-ar fi fost un câmp 
de bãtãlie pe care alerargã o herghelie de bidivii speriaţi, 
sãlbãticiţi, de pe care cãzuserã cãlãreţii. În timp ce mâna 
Mariei se lungea dupã obiectul dorit, mintea acesteia zburda 
cãtre clasici :  Fericiţi trebuie sã fie cei fãrã gânduri, oamenii 
simpli !  Chiar şi fericirea celui mai sãrac om este unicã şi nu 
poate fi decât invidiat pentru aceasta. Este şi poate fi numai a 
lui. Nimeni nu ne cunoaşte fericirea mai bine ca noi înşine !

Degetele-i lungi şi avide prinserã douã obiecte cu forme şi 
mãrimi altele decât cele ale cutiei cu cremã. Le recunoscu 
imediat. Câte nopţi albe nu au constituit decorul şi spaţiul  
dintre ea şi aceste obiecte !   

În odaie era frig. S-ar fi cuvenit sã coboare din pat şi sã 
aprindã focul. Dar dacã-şi stricã somnul?  Mai  bine, mult mai 
bine este sã rãmânã în aşternut, întinsã perfect pentru ca şi 
circulaţia sângelui sa-I fie uniformã, aşteptând revenirea 
somnului.  Dar parcã poţi dormi?]

Comandã braţului sã-i aducã obiectele în cauzã dar partea 
mecanicã executã cu dificultate ordinul primit.  O funie 
prevãzutã cu laţ de spânzurare şi un bilet de adio se odihneau 
cuminţi pe perina alãturatã.

Mariei începu sã-i fie foame !   Se cuvenea sã se scoale, sã 
aprindã focul şi sã-şi prepare un ceai. Dar de care ceai ?  De 
cozi de cireşe, pentru rinichi ? De foi de patlaginã, pentru 
plãmâni ?   De coada şoricelului, pentru întãrire ?   De 
sunãtoare, pentru ficat ?   De tei, pentru nervi ?   Ce 
nenorocire, Doamne, sã fii atât de debilã şi susceptibilã de 
atâtea boli !

Pentru o încadrare cât mai corectã în timp, Maria reciteşte a 
mia oarã dovada de predare-primire, din partea poliţiei 
judiciare, a celor douã corpuri delicte. « Sunt doi ani de atunci ! 
» se minuneazã Maria. Sãpunul fin folosit de Nãicã pentru a 
face sã culiseze cât mai rapid nodul de spânzurare s-a mai 
diminuat. «De câte ori nu am pipãit cu derma palmelor mele 
denivelãrile de pe el ! »  

Maria simţea cum gândurile care o frãmântau o vor 
îmbolnãvi şi mai mult dar un sentiment de nedreptate o fãcu sã 
se simtã încã o datã superioarã celor din jur. « Atât eu cât  şi 
Nãicã nu am fost nedrepţi şi nu ne-am folosit de nimeni. Ce 

vinã avem noi dacã privatizarea au trecut ca un tãvãlug peste 
economia naţionalã ? » medita Maria în timp ce-şi încãlzea 
mâinile cu pijamaua moale din monton fãcutã cadou de bunul 
sãu soţ.  « Nãicã, cercetãtor într-un renumit institut de 
cercetãri agricole şi eu licenţiatã a facultãţii de limbi orientale 
ne-am trezit pe drumuri în urma restructurãrilor. »

Fãcu o pauzã ca sã-şi mai adune gândurile, cãutând sã fie 
cât mai coerentã în monologul sãu interior. Se mai uitã încã o 
datã pe biletul de adio al lui Nãicã, ochii i se inundarã cu 
lacrimi şi mai îngânã, mai mult pentru sine : « A trebuit sã ne 
schimbãm viaţa ! Împrumuturile bancare erau tentante, cu 
dobânzi acceptabile iar frica zilei de mâine ne-a ademenit, 
girând cu casa primitã de la pãrinţi. »

Pipãia cu tandreţe scrisul emanat de mâna lui Nãicã, 
rostind a nu ştiu câta oarã :  «Dragã Maria, a-ţi accepta 
libertatea îngrãditã, a-ţi accepta izolarea, responsabilitatea, a-
ţi cunoaşte puterile iar apoi sã le foloseşti pentru a umaniza 
întregul. Ce altceva mai bun ai putea face ? »

În mintea Mariei gândurile se derulau într-un ritm 
ameţitor. O prevestire a timpului care nu mai poate aştepta 
parcã o sufocã. « Dupã moartea lui Nãicã am încercat, la 
îndemnul sãu, sã umanizez întregul. Sunt convinsã cã şi 
Nãicã al meu a fost un idealist irecuperabil. În nopţile târzii, 
pline de romantism, mã desmierda cu idei grave ale clasicilor 
gândirii : Dacã în cele din urmã binele se fa pierde în lumea 
rãului, acesta va asigura doar supraveţuirea materiei, nu a 
umanitãţii. 

Continuând dialogul imaginar cu iubitul ei soţ,  « Suntem 
înzestraţi cu inteligenţa şi libertatea de a contracara efectele 
hazardului care stã la baza existenţei.  A  avea şi a nu fi 
guverneazã timpul nostru. » , Maria uitã de frig şi foame şi 
chiar gândeşte cu voce tare :  « Acum lumea nu ar mai trebui 
sã cleveteascã. Ar trebui sã uite.  Mulţi o fac pe mironosiţii, 
strâmbã din nas când mã vãd, chipurile îi revoltã vina care l-a 
bãgat pe Nãicã în pãmânt, au devenit oameni morali !!! »

Cu telecomanda  butoneazã posturile TV, ecranele bãltite 
de imagini şi comentarii greu de digerat !  Episcopi puşi sub 
învinuire, slujbaşi mai mãrunţi ai clerului ce acapareazã 
mass-media , poliţişti dormind pe perine matlasate în casele 
interlopilor, judecãtori intrând în sãlile tribunaleleo fãrã robã, 
îmbrãcaţi cât mai sumar…

Cuprinsã de vomã, Maria ajunge cu greu la baie, 
inundânduşi corpul cu un duş fierbine ce-i curãţã deasemenea 
şi gândurile de atâta mizerie şi imoralitate umanã.

Vasile PANÃ
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Dan Elias

Pentru mine au existat mai multe opţiuni privind 
conţinutul acestui text, text sugerat în mod absolut parşiv 
de către Gheorghe Dobre. Spun asta pentru că Gică ştia 
foarte bine că nu voi trata ziua de 12 mai a anului 113 ca un 
motiv de mândrie, nici personală şi nici naţională(!). M-
am prefăcut că nu ştiu acest lucru şi am încercat să-mi 
schiţez în minte paginile ce urmează, ceea ce a determinat 
la nivelul sinapselor, atâtea câte încă mai funcţionează, o 
stare de blocaj. Mă aflam, ipotetic vorbind, în faţa mai 
multor soluţii „constructive”, ca să păstrăm substanţa 
lucrurilor. Şi pentru că în mine istoria este doar o sumă de 
îndoieli  fabuloase şi  nu una de certi tudini 
psihoterapeutice, le voi prezenta aşa cum au curs, urmând 
ca ele să se transforme într-o sursă de discordie pozitivă 
sau într-o stare de plictiseală fericită. 

   Varianta: Apollodorus din Damasc
Columna lui Traian este în fapt închinată lui Traian, 

creatorul formei şi executantul fiind Apolodor. Numai că 
şi aici istoricii au îndoieli dacă Apolodor a fost  un 
„architekton”, aşa cum îl numeşte o singură dată 
Procopius în a sa „Peri Ktismaton” sau „De Aedificiis” 
(„Clădiri”, „Edificii”) sau un „mechanikos”, adică un 
maestru constructor, un soi de supervizor sau  coordonator 
de lucrări. Această îndoială legată de activitatea concretă a 
lui Apolodor porneşte de la multitudinea de construcţii ce 
îi sunt  astăzi atribuite, construcţii executate la distanţe 
mari unele de altele, dar într-un timp ce face imposibilă 
prezenţa acestuia în mai multe locuri deodată.  La fel de 
enigmatică poate fi şi transformarea suferită de Apolodor 
în ceea ce priveşte obiectul de activitate. Nu există acum 
nici o îndoială că el a fost „inginer” militar până la 
începutul lucrărilor  la Forul lui Traian, numai că în acele 
vremuri distanţa dintre  „militar” şi „civil” era de cele mai 
multe ori insesizabilă. Un exemplu în acest sens este chiar 
prima lucrare civilă realizată de Apolodor, Forul amintit 
anterior, şi despre care mulţi spun că este proiectat după 
modelul taberelor militare ale legiunilor romane. În acest 
sens, istoricii menţionează o singură lucrare  ajunsă până 
la noi avându-l  ca autor pe Apolodor din Damasc, scrisă 
probabil în jurul anului 100. Ea este cunoscută astăzi ca 
purtând numele de „Poliorcetica”, numai că acest titlu îi 
este atribuit ca urmare a faptului că s-a păstrat în corpusul 
de poliorcetice bizantine, adică acele lucrări ce priveau 
arta miliară a asediului. Dacă am continua, spunând că o 
mare parte din lucrare este rescrisă, corpul originar fiind 
apreciat pe undeva pe la 10-15 la sută, atunci am accentua 
gradul de relativitate al imaginii pe care o avem astăzi 
despre Apolodor.

Ştim că se naşte pe la mijlocul secolului I (sunt autori 
care precizează şi anul: între 50 şi 60 e.c.) şi moare în 125 
sau.. 130. Unii biografi (!) ai lui Apolodor din Damasc îl 
fac vinovat pe Hadrian atât pentru alungarea din Roma, cât 
şi pentru moartea arhitectului, ca o răzbunare nedreaptă 
pentru o discuţie purtată în timpul şi în prezenţa lui Traian. 
O altă supoziţie cu privire la deportarea şi uciderea lui 
Apolodor pleacă de la enigma ce-l priveşte pe 
constructorul-arhitect al Pantheonului. Cei ce îi atribuie 
paternitatea acestuia lui Apolodor pun taina pe seama 
interdicţiei poruncite de Hadrian de a i se mai aminti 
numele. …Şi aşa mai departe! Să nu uităm că informaţiile 
ce ne-au parvenit cu privire la viaţa şi activitatea celui care 
este astăzi considerat ca fiind unul dintre cei mai 
importanţi arhitecţi şi constructori ai antichităţii, provin 
din surse indirecte, mai ales pe filiera lui Cassius Dio şi 
Procopius din Cezareea. Adică, la o distanţă în timp 
considerabilă; Dio scrie „Istoria” la 100 de ani distanţă, iar 
Procopius la 400!! Singurul care aminteşte locul naşterii 
lui Apolodor este Procopius. Aşa devine Apolodor „..din 
Damasc”.  (Despre Procopius din Cezareea se ştie astăzi 
cu certitudine că a alterat informaţiile din „De Aedificiis” 
poziţionând domnia lui Iustinian mai devreme decât a fost 
în realitate pentru a-i atribui acestuia realizarea unor 
construcţii ridicate de predecesorii săi. Istoria acelor 
timpuri se scria în primul rând ca un imn de slavă adresat 
celor ce o .. plăteau, iar eventualele inadvertenţe erau 
trecute cu vederea dacă ele participau creativ la atingerea 
scopului.)

Apolodor din Damasc a fost cu siguranţă constructorul 
favorit al lui Traian. Începe ca proiectant şi fabricant de 
maşinării de război şi continuă cu poduri, monumente  
triumfale, clădiri comerciale, temple, terme, apeducte, 
lucrări de desecare şi drumuri. Forumul lui Traian, cu 
Columnă cu tot, Arcul de Triumf de la Beneventum şi cel de 
la Ancona sunt cu siguranţă realizate de Apolodor. Podul de 

la Drobeta îi este atribuit  şi lucrările de specialitate, istorice 
sau de arhitectură, ne pun în faţa unui paradox din care nu se 
poate ieşi, mai ceva decât cel imaginat de Zenon pentru 
Ahile şi broasca ţestoasă, adică: da, este realizat de 
Apolodor; nu, nu putea fi realizat în 2 ani nici măcar cu 
tehnologia din zilele noastre! Dar în această privinţă 
lucrurile sunt mai complicate şi necesită o discuţie separată. 
În ceea ce priveşte termele din Roma, podul Alconetar din 
Spania, drumul de intrare în Petra, Odeonul şi Pantheonul, 
chiar dacă ne lipsesc informaţiile, este foarte posibil ca 
Apolodor din Damasc să fie autorul lor. Şi în ceea ce 
priveşte realizarea oraşului Ulpia Traiana sau măcar a 
schiţelor de lucru şi a primelor proiecte putem să ne 
imaginăm prezenţa lui Apolodor. Să nu uităm că Traian 
rămâne în Dacia cucerită aproape un an, pe motivul 
supravegherii şi organizării provinciei. Că de fapt se 
ascundea de criticile senatului împreună cu unul dintre.. 
„favoriţii” săi, este o altă discuţie. Este foarte probabil ca 
Apolodor să-l fi însoţit pe împărat măcar o perioadă de timp.  

În privinţa monumentului de la Adamclisi, orice  
discuţie este lipsită de sens. Întreaga poveste privind 
identificarea acestuia cu „Tropaeum Traiani” este una 
dintre cele mai mari naivităţi ale istoriografiei româneşti. 

Varianta: „Columna lui Traian” 
„Senatul şi poporul roman/împăratului cezar, fiul lui/ 

nerva cel trecut între zei/ nerva traian augustul, 
învingătorul/ germanilor, învingătorul dacilor,/ mare 
pontif, investit pentru a XVII-a/ oară cu puterea de tribun, 
aclamat/ de vi ori ca imperator, consul pentru/ a VI-a 
oară, părinte al patriei,/ pentru a se arăta cât de înalt/ era 
muntele şi locul săpat cu/ eforturi atât de mari“

Acest text existent pe Columnă ne spune exact ce este 
ea; o coloană de nivel ce trebuia să măsoare excavaţia pe o 
suprafaţă de 275.000 mp  între Capitoliu şi Quirinal. Ce 
înseamnă asta? Înseamnă că atunci când te afli la 
picioarele Columnei, înalte de 39,43 m fără statuie, 
realizezi înălţimea colinei ce a fost săpată ca să facă loc 
Forului Traiani. Volumul excavaţiei se apreciază undeva 
în jurul a 850.000 mc!! (Mă simt nevoit să vă spun că în 
locul textului ce-l slăvea pe Traian ar fi trebuit aşezat unul 
mai scurt şi mai elocvent: ”Aici sunt  banii 
dumneavoastră!” Şi asta dacă Traian ar fi avut un  minim 
respect pentru poporul dac, popor de unde furase toţi banii, 
dar şi sclavii ce-i ridicau monumentele de slavă. „Marele” 
împărat era un neica nimeni înainte de cucerirea acelei 
părţi din Dacia unde presupunea că se află tezaurul 
legendar. A trecut Dunărea cu buzunarele goale şi s-a 
întors bogat cum nici măcar nu visase. Istoria umanităţii 
nu cunoaşte decât două astfel de cazuri ce au schimbat 
fundamental cursul vieţii pe acest mic continent. Este 
vorba de „o cucerire” – Dacia - şi „o descoperire” - 
America de Sud.)

„Columna” aşa cum o cunoaştem astăzi este de fapt 
îmbinarea a trei elemente constructive: baza, un 
paralelipiped cu latura de 5,48 m şi înălţimea de 5,37 m 
(6,16 m cu plinta), coloana propriu-zisă având o înălţime 
de 29,78 metri, adică exact 100 de picioare romane (de 
aceea se mai numeşte şi „Columna centenaria”) şi ultimul 
element – statuia lui Traian de 1,16 m (!). Friza ce 
înconjoară coloana, în spirală de jos în sus, are o lungime 
de 200 m, cuprinzând 124 de scene cu 2500 de personaje, 
totul aşezat pe 18 blocuri de marmură de Carrara, 
cântărind fiecare aproximativ 40 de tone. Impresionant, 
nu? Să mai adaug aici un detaliu, în aparenţă neînsemnat. 
Lăţimea frizei creşte de la 0,89 m, în partea de jos, la 1,25 
m, la vârful coloanei. Ca să ne facem o idee despre 
„simplitatea” creatorilor antici trebuie să ne întoarcem 
aproape 500 de ani în urmă, la arhitecţii Kallikrates, 
Iktinos şi (aşa cum ne spune Vitruvius) Karpion, la 
sculptorii Alkamene şi Agorakritos, şi nu în ultimul rând la 
Fidias, zăbovind numai un pic pe coloanele dorice ale 
Parthenonului, templul zeiţei Athena Pallas (sau 
Parthenos, adică „virgina”!). Coloanele Parthenonului au 
un „viciu” de fabricaţie (glumesc!), sunt mai subţiri la 
bază şi mai groase în înălţime. Acest fapt a evidenţiat nu 
numai că arhitecţii acelor vremuri aveau habar de 
perspectivă, dar ştiau să o şi corecteze în raport cu un 
anumit simţ al perfecţiunii. Privite de jos, coloanele 
Parthenonului par egale în diametru. Ceea ce „fura” 
perspectiva din grandoarea lor, au adăugat arhitecţii, astfel 
încât cetăţenii Athenei nu puteau să vadă decât o lucrare 
fără cusur. La fel se petrec lucrurile şi cu friza în spirală a 
Columnei lui Traian, care privită de jos pare egală pe toată 
lungimea. Pentru privitul scenelor de pe suprafaţa ei, se 

spune că trebuia să urci etajele clădirilor de pe laturile 
Forului, în spaţii proiectate special pentru acest scop. 

Columna nu era doar un obiect înalt, din vârful căreia te 
privea Traian „cel drept”, vorba imnului nostru. Sculptura 
în relief era pictată până în cel mai mic amănunt şi efectul 
vizual era acela al unei explozii de culoare.

Se spune despre scenele basoreliefului că ilustrează 
textul pierdut al lucrării lui Traian, „De bello dacico”, dar 
este numai o presupunere, precum multe altele.

În anul 117, în încăperea de la baza Columnei se 
depune urna de aur cu cenuşa lui Traian. Statuia din vârf 
dispare fără să cunoaştem împrejurările. Ştim însă că în 4 
decembrie 1587, Papa Sixtus al V-lea, aşează în locul ei o 
statuie din bronz a Sfântului Petru. Puţin înainte, Columna 
fusese restaurată de celebrul arhitect Giovanni Fontana. 
(Despre Papa Sixtus al V-lea, istoria consemnează câteva 
decizii cel puţin curioase. Dacă în aşezarea unei statui a 
Sfântului Petru pe Columnă, Papa amestecă nedrept istoria 
cu religia, cu un an înainte, în 1586, încercase să 
transforme dreptul roman într-o anexă a Bisericii şi a 
Vechiului Testament, încercând să introducă o lege ce ar fi 
pedepsit cu moarte.. adulterul. Din fericire pentru cei mai 
mulţi, Papa Sixtus al V-lea eşuează în încercarea sa, dar n-
ar strica să ne imaginăm ce lume ar fi creat printr-o astfel 
de decizie.)

Până la descoperirea plăcilor de marmură din oraşul 
Ostia, data exactă a terminării şi  inaugurării Columnei a 
rămas un mister. Oraşul Ostia, care în latină înseamnă 
„intrare”, se afla la 35 de km de Roma, la vărsarea Tibrului 
în Marea Tireniană. Numele lui păstra vie o legendă 
conform căreia Eneas, refugiat din Troia în flăcări, intră 
prin acest loc în Peninsula Italică. Fondatorul legendar al 
Ostiei era considerat Ancus Marcius, al patrulea rege 
legendar al Romei, în secolul 7 îec. Una din tradiţiile 
oraşului era de a consemna pe plăci de marmură, aşezate pe 
pereţii Templului lui Vulcanus, cele mai importante 
evenimente naţionale (!), adică ale Romei, dar şi locale şi 
religioase. După părăsirea oraşului de către cetăţenii săi, 
undeva în secolul 9, clădirile oraşului devin sursă de 
marmură şi obiecte de artă. Multe din plăcile de marmură 
(suport al aşa numitelor „fasti ostiensis”) s-au pierdut. 
Cele regăsite cuprind informaţii fragmentare despre 
perioada de la 49 îec, până în anul 175 ec. Pe una dintre 
aceste plăci a fost înregistrat şi evenimentul inaugurării 
Columnei Traiani. Din acest motiv ştim cu exactitate data; 
ea este 12 mai 113. 

Să rememorăm. Începută în 107, Columna este 
finalizată în 112 şi inaugurată, probabil cu mare fast, în 
113. De remarcat că aceleaşi „fasti ostiensis”, vorbesc 
despre inaugurarea Forului Traiani în 112, ceea ce ne duce 
cu gândul la faptul că Traian a acordat o importanţă 
individuală celor două construcţii.

Varianta: semnificaţie
Mă întreb de o viaţă şi probabil că o să mor cu întrebările 

în minte. „Cum să glorifici un monument ridicat în 
memoria învingătorilor neamului tău? Cum să faci dintr-un 
monument, altfel fabulos, actul de naştere al propriei 
familii, când pe basoreliefurile lui bătrânii tăi sunt în 
genunchi sau cu gâturile tăiate? Cum să nu aminteşti în 
cărţile de istorie despre Constantin, sfântul de mai târziu şi 
despre arcul său de triumf împodobit cu statui de daci 
mândri, aproape imperiali? Cum să-l uiţi pe Galerius 
Maximus şi Arcul de Triumf de la Salonic, unde la o distanţă 
de aproape 200 de ani, dacii sunt bine mersi, absolut la fel 
cum îi găsise şi Traian, dar în ipostaza de învingători?” Ori 
nu-i anunţase nimeni că erau altceva şi chiar altcineva, ori 
nu le arătase nimeni „actul de naştere” cu pozele lor, 
schimonosiţi de durere, din mijlocul  Forului Traiani. 

Columna lui Traian este un monument de artă, istorie şi 
arhitectură ce a trecut proba timpului, dar transformarea ei 
într-un motiv de sărbătoare este adevăratul monument, 
unul al ipocriziei. 

Acest mod de a simţi istoria neamului meu nu este 
deloc un mod confortabil de a trece prin viaţă. Dar nici nu 
pot să fac abstracţie de ultima scenă a Columnei, să o ignor, 
să mă prefac că nu există, că este firească şi binevenită în  
contextul „actului de naştere”; este vorba de scena în care 
sunt ucişi doi copii, probabil ai lui Decebal; dar asta nici 
măcar nu are importanţă! Aceste rânduri nu înseamnă de 
fel că vă îndemn la aceeaşi nelinişte. Bucuraţi-vă în 
continuare de „sângele nobiliar” ce vă curge prin vene, aşa 
cum v-a fost el descris în cărţile de istorie  din clasele 
primare, sărbătoriţi data de 12 mai 113 cu mici şi bere şi 
veţi trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi.  
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„Dacă iertarea este măsură de credinţă creştină, uitarea 
a cele ce s-au întâmplat atunci nu are cum să se 
înstăpânească peste noi, iar cei ce vor veni în urma noastră 
trebuie s-o ştie. Astfel ne vom întreba în zadar: „Unde sunt 
cei care nu mai sunt?”. Acestea au fost cuvintele cu adevărat 
cutremurătoare ale poetei Paula Romanescu în deschiderea 
cuvântării domniei sale în data de 23 octombrie 2013, 
eveniment ce a avut loc în cadrul Salonului anual de carte 
de la Slobozia, aflat la cea de-a XXII-a ediţie, organizat de 
Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”.

Personalităţi marcante ale culturii româneşti, poeta 
Paula Romanescu, cunoscătoare a limbii franceze până la 
subtilităţile ei ce a tradus cu măiestrie poezia sufletelor 
sfinţite prin schingiuire şi moarte şi prozatoarea Crina 
Decusară Bocşan, au încântat publicul atât cu recitări de 
poezie carcerală, cât  şi cu prezentarea volumului „Destinul 
necuprins al Iuliei Haşdeu”, un adevărat periplu al scurtei 
vieţi a celei ce a fost Iulia Haşdeu…

Volumul Paulei Romanescu „Unde sunt cei care nu mai 
sunt? = Ou sont-ils ceux qui n'existent plus?”, editat de 
Editura Betta, Bucuresti în 2012, ediţie bilingvă, este de 
fapt o antologie de poezie din închisori, care cuprinde 89 de 
poeţi. Autoarea s-a oprit la acest număr ‚”89”, tocmai 
pentru că a voit să facă o trimitere exactă la un anume an în 
care limba română şi gândul românesc au început să se facă 
auzite în toată lumea. Dintre autorii poeziei carcerale îi 
putem enumera pe Nichifor Crainic, Radu Gyr, Andrei 
Ciurunga, Radu Gyr, Ion Caraion, Vasile Voiculescu...

Scrise în închisoare, scrijelite pe ziduri, transmise prin 
alfabetul morse şi păstrate în memorie, poemele lor au fost 
„iconostasul gulagului românesc” iar în interpretarea 
măiastră a Paulei Romanescu au intrat definitiv în memoria 
ialomiţenilor ce au participat la eveniment. De o 
sensibilitate aparte poezia „Ridică-te Gheorghe, ridică-te, 
Ioane!” – de Radu Gyr, scrisă în puşcărie, este un caz 
zguduitor de victimă a unei ideologii delirante. Versiunea 
franceză a poetei Paula Romanescu pe care o regăsim în 
carte este fidelă şi expresivă iar reprezentativă pentru 
ilustraţia poeziei „Unde sunt cei care nu mai sunt”realizată 
de graficiana Adina Romanescu este o bufniţă cu ochi 
iscoditori însoţită de semne ce par hieroglife sugerând 
enigma obsesivelor interogaţii ce potenţează dramatismul 
poeziei.

Frumuseţea, mlădierea, soluţiile ingenioase şi nu în 
ultimă instanţă, fidelitatea sunt grăitoare, pentru poeta care a 
tradus culmi ale liricii, de la rubaiatele lui Omar Khayyam la 
poezia lui Mihai Eminescu. Drept „Mărturie” stau chiar 
cuvintele poetei:

„Vine o vreme când ai vrea să strigi. Dar teama că pustiul 
ar prinde să înalţe furtuni de necontrolat pentru firava făptură 
de lut însufleţit care eşti, te învăşmântă-n zale de tăceri. Şi, 
din tăcere gândul se preschimbă-n scris. Nu scriu pentru că aş 
crede că fără mine literatura ar fi mai săracă, ci pentru a căuta 
în cuvânt partea de iubire care lipseşte din orice iubire. Vine o 
vreme când nu mai înţelegi nimic din cele ce alcătuiam până 
mai ieri certitudinea că viaţa trebuie să-ţi ofere, în schimbul a 
toate câte le împlineşti cu necontenită trudă, partea de linişte 
care lipseşte din orice linişte oricât de grăitoare. Vine o vreme 
când încerci să găseşti nimicului înţeles şi, din acesta să alegi 
partea de taină care lipseşte din orice taină. Vine o vreme când 
universul tot se reduce la grădina casei care ţi-a fost cândva 
prag de lume, ca şi cum ai vrea să refaci drumul pe care-ai 
rătăcit căutându-te…Vine o vreme când…Şi vremea a venit.” 

De o înaltă ţinută intelectuală şi artistică a fost 
prezentarea doamnei prof. univ. dr. Crina Decusară Bocşan, 
cea care şi-a dedicat peste 40 de ani din viaţă, studiului şi 
aducerii la lumină a operei Iuliei Haşdeu, un nume cu 
rezonanţã specialã în cultura şi istoria românã, copilul genial 
al nu mai puţin genialului academician Bogdan Petriceicu 
Haşdeu. 

Studiind asiduu la Biblioteca Academiei, Arhivele 
Statului, Biblioteca Naţională sau Muzeul Naţional al 
Literaturii Române, scriitoarea, membră a Uniunii 
Scriitorilor din România, autoarea a 9 volume de proză, 5 
piese de teatru, plachete de versuri, traducător, a venit în acest 
an în întâmpinarea cititorilor cu un un volum de exegeză în 
format academic: „Destinul necuprins al Iuliei Haşdeu”. 
Volumul face parte din Colecţia Opera Omnia a Editurii 
TipoMoldova Iaşi iar Crina Decusară Bocşan aduce laolaltă, 
aşa cum şi titlul colecţiei o spune, toate operele în peste 500 
de pagini: Iubirile Iuliei Haşdeu, corespondenţa, jurnalul 
Iuliei Haşdeu cât şi fişa biobiliografică, referinţe critice. 

Cu un splendid discurs narativ şi pe un fond muzical în 
premieră la Slobozia, semnat Iulia Haşdeu - compozitor, 
Crina Decusară Bocşan a prezentat un film Iulia Haşdeu, ce 
a sensibilizat audienţa, provocând curiozitatea elevilor şi 
profesorilor de la Seminarul Teologic Liceal „Ioan Gură de 
Aur” din Slobozia pe această temă. Copil eminent, Iulia 
Haşdeu sau Lilica, cum era alintată în familie, a dat dovadã 
încã de timpuriu de o precocitate ieşitã din comun: la doi ani 
descifra deja literele şi spunea poezii, la patru ani avea 
cunoştinţe de francezã şi germanã destul de avansate, şcoala 
primarã n-a mai urmat-o, obţinând dispensã de vârstã pentru 
a urma cursurile gimnaziale. Iulia sau Camille Armand a 
studiat limbile clasice latinã şi greacã, limbile moderne, 
francezã, englezã, germanã, pian şi canto, arte plastice cu 
preparatori pentru fiecare domeniu în parte, examenele 
susţinându-le la şcolile cele mai bune şi a fost prima româncã 
admisã la Universitatea Sorbona din Paris. 

Citând din Iulia Haşdeu: "Fiecare om are în el harul 
iubirii; omul trebuie sã iubeascã, aceasta-i raţiunea lui de a fi. 
Dar obiectul dragostei diferã: unul iubeşte aurul, altul -
ştiinţa, un altul - plãcerile; iar altul - dar de acel mi-e şi mai 
multã milã - se iubeşte numai pe sine. Aşadar, câţi sunt aceia 
care îşi iubesc semenii? Iar lor, aşa puţini aleşi, ce le rãmâne 
de iubit? Oameni care nu-i vor iubi, şi nici mãcar nu-i vor 
înţelege..." Crina Decusarã Bocşan a reiterat şi de aceastã 
datã, cã în ciuda tuturor eforturilor specialiştilor, Destinul 
necuprins al Iuliei Haşdeu rãmâne un destin necuprins iar 
noi, cei trecãtori prin aceastã viaţã ne întrebãm: 

- Unde sunt cei care nu mai sunt?
- În Regatul cuvântului... 
acolo unde au fost toţi cei care au participat la acea 

manifestare...

Florea Ecaterina
Mihaela Racoviţeanu

Slobozia, noiembrie 2013

Bibliografie:
Romanescu, Paula  -  Zăvor de iarbă, Editura Betta, 2012
Romanescu, Paula  -  Unde sunt cei care nu mai sunt?, Editura Betta, 

2012
Decusară Bocşan, Crina  -  Destinul necuprins al Iuliei Haşdeu, 

Editura Tipo Moldova, 2013



21

Calendar subiectiv

D
es

en
 d

e 
C

os
m

in
  
B

ar
b

u



22

I. Introducere

1. Isus îl urmează pe un profet şi poet 
necunoscut   

Ultimii ani din viaţă i-am petrecut gândindu-mă la 
Iov. Mărturie stau cărţile pe care i le-am dedicat. În 
2008, împreună cu el ajunsesem până aproape de Isus 
Hristos. Mai erau de făcut un pas sau doi. Mi s-a părut 
un lucru simplu şi l-am amânat. (1)

M-am întors la Iov, atras de misterul naşterii lui. 
Aşa l-am descoperit pe profetul Al Doilea Isaia, 
despre care nu s-a ştiut nimic, în cercul exegeţilor 
evrei, până în secolul XII d.Hr.,  iar în cel al bibliştilor 
occidentali până în secolul XVIII d. Hr. (2) El stătuse 
ascuns, împreună cu vestirile  sale,  în sulul cu textul  
marelui  înaintaş din  veacul al  VIII-lea  î.Hr. - Isaia. 
I-am parcurs, extaziat,  profeţiile brăzdate de versurile 
înaripate din Cântare de mulţumire şi din Cântarea 
celor răscumpăraţi, care alcătuiesc împreună 
Apocalipsa atribuită incorect tot lui Isaia, ca şi de 
braţele din Cântecele Robului lui Iahve,  făcute să-ţi 
înflăcăreze sufletul de acelaşi poet şi profet neştiut.

În  primăvara anului 1947, pe coasta de nord-vest a 
Mării Moarte,  în prima peşteră de la Qumran,  au fost 
descoperite şapte suluri cuprinzând Cartea 
proorocului Isaia, dintre care unul conţine textul 
complet – deci şi partea profetului necunoscut. „Pe 
baza datelor ortografice şi paleografice, sulul se 
datează la secolul al II-lea î.Hr.” (3,pp.89-90) Niciun 
moment nu mi-a trecut prin gând că şi Isus, esenianul 
care ar fi trăit în secta de la Qumran, unde lectura lui 
Isaia a deţinut un loc important,  devenind  „normă de 
credinţă şi rânduirea noii comunităţi”  eseniene după 
exil (4,p.115),  l-ar fi citit fără să ştie acest amănunt. Şi 
chiar dacă m-aş fi gândit, nu aş fi văzut relevanţa 
acestui fapt, întrucât  nu intrasem încă hotărât în 
sanctuarul Evangheliilor. Acum, însă...

Nu mai spun cât de fericit am fost să-l  găsesc  în 
profetul acesta neluat în seamă pe creatorul genial 
care a scris minunea poetică despre Iov ! (2) Nici până 
astăzi, când am început redactarea rezultatelor 
cercetării privitoare la Isus, nu mi-am putut da seama 
cum de am ajuns să explorez  acest  filon dumnezeiesc  
de inspiraţie şi geniu poetic care l-a cucerit şi pe 
tânărul Isus !              

Am ales ca text de referinţă Evanghelia după 
Matei  şi pentru faptul că face dese  trimiteri  la  texte 
din Vechiul Testament, iar eu vreau să merg pe aceeaşi  
cale. Îndemnul „Înapoi la Scriptură !”  este actual 
oricând.  Dar fiecare se întoarce  în felul său,  iar eu o 
fac având în spate o anumită experienţă de lectură a 
textelor biblice, concretizată în  plusul de informaţie 
semnalat deja:  voi demonstra că, în  conceperea 
Proiectului Asaltul cerului,  Isus  îl urmează fără să 
ştie pe proorocul şi poetul  Al Doilea Isaia, mai tânăr 
cu două secole decât  adevăratul Isaia. El a proorocit şi 
a creat  spre  sfârşitul exilului babilonian (545-539 
î.Hr.), fiind şi un foarte bun cunoscător al culturii 
mesopotamiene.

Are vreo importanţă această substituire  de 
prooroci pentru destinul  lui Isus ?

Desigur, şi una, cred, decisivă ! Este vorba, în 
primul rând, de un transfer de autoritate de la Isaia, 
adevărat şef de  şcoală de profeţi, către texte care nu 
numai că nu au fost  vestite de el, aparţinând unei alte 
epoci din istoria poporului evreu, dar  autorul  lor real 
era dublat de un mare poet.

Cu atât mai bine pentru  ascultător şi lector !   
Da, dar din această simbioză apare şi o  mare 

problemă: care este contribuţia celor doi în 
formularea vestirilor profetice ?  Nu cumva poetul, 
prin talentul său excepţional, a determinat, într-o 
măsură  mult prea mare, influenţa vorbelor 
proorocului asupra lui Isus ?  Aceste întrebări se 
înfrăţesc în mintea mea cu altele, la fel de pertinente în 
contextul  elaborării Proiectului Asaltul cerului: De 
unde acest elan voliţional suprauman al lui Isus ? Are 
el, adică, o anume garanţie a împlinirii lui ? S-a mai 
întâmplat vreodată, în istoria biblică, o situaţie în 
care un alt om să aibă o aspiraţie asemănătoare ? Şi 

Alexandru Bulandra

 Moto: 
„...că nimic nu este acoperit care să nu iasă la 
iveală  şi nimic ascuns care să nu ajungă 
cunoscut.”                                     

            (Isus, „Evanghelia după Matei” 10,26)    

dacă da, cu ce rezultat ?
...Ştiam că experimentul Iov ducea spre Isus ca  la 

un Dumnezeu uman. Dar cum s-a petrecut acest salt şi, 
mai ales, cu ce consecinţe pentru înţelegerea 
experienţei lui Isus, nici măcar nu bănuiam.

2. Logica credinţei lui Isus
Ca după un eveniment abia încheiat, martorii, 

dezmeticindu-se şi înţelegând încet-încet că au trecut 
prin ceva care nu se petrece oricum şi oricând, au 
început să-şi aşeze cu grijă în cămările minţii şi ale 
inimii ce au  văzut, au auzit şi au trăit, şi să comunice 
între ei cu aceste mărturii din  care îşi construiau o 
nouă obârşie de credinţă. Aşa au apărut Evangheliile, 
mai întâi în forma orală, însăilând întru aceeaşi 
urzeală petice de vorbe şi întâmplări rostite şi 
petrecute de acel om care, după ce a înviat din morţi, s-
a înălţat la cer, lângă Tatăl său. Povestea a mers  
înainte,  pe calea mai sigură de istorie a literei scrise, 
până  a ajuns la noua carte a lui Isus şi a biruinţei 
credinţei în el – Noul Testament.

Din unele  astfel de materiale fragmentare – 
adevărate  relicve  meteoritice ale unei explozii 
cosmice -,  noi vrem să reconstituim o mică aşezare de 
gând.

Al cui gând ?
E vorba de gândul  nostru condus după  logica 

credinţei lui Isus, aceea  care l-a ghidat în construcţia 
acestui Proiect epocal – Asaltul cerului.   Noua 
aşezare de gând este locuită de postulate, principii, 
noţiuni, corelaţii pe care le vom decoperi prin lectura 
încrucişată a  Evangheliei după Matei (5)  şi a Bibliei 
(6), ediţia  din 1968, luată şi ea ca referinţă.  Am ales 
Evanghelia după Matei şi pentru că este scrisă din 
punctul de vedere al evreilor, deci aşa cum erau şi cei 
care au gândit şi cei  pentru care s-a gândit Proiectul. 
Textele pe care  le vom  afla ca  sursă a documentării 
lui Isus în procesul elaborării Proiectului „Asaltul 
cerului” nu sunt aceleaşi cu citatele la care 
evangheliştii fac îndeobşte trimitere.  Motivul  
acestor diferenţe este simplu: dacă Isus studia 
profeţiile pentru  a-şi întări credinţa în misiunea sa, 
evangheliştii aveau în minte „necesităţile predicării, 
ale învăţământului şi ale cultului din cadrul 
comunităţii primitive.” (7,p.35)   Acest recurs la 
profeţi trebuie să fi fost  o regulă pentru Isus aflat în 
faza de concepţie a Proiectului,  pentru că ceea ce 
trebuia împlinit se afla acolo.

3. Viaţa mea  pentru un loc în Sfânta Scriptură !
Dacă ar fi  fost să mă iau numai după trimiterile 

evanghelistului  către Vechiul Testament, cu multe 
citate redate incorect sau scoase din context,  dintre 
care unele atribuite lui Isus însuşi, aş avea imaginea 
tulburătoare  a cuiva care  îşi caută cu disperare un 
veşmânt din textele Sfintei Scripturi: o haină  ţesută 
din cuvintele sale cereşti, ori numai câteva  petice 
sublime de binecuvântare divină, ori un semn măcar 
venit de sus, chiar şi o literă sacră !

Şi Isus nu le găseşte ?
...Consecinţele sunt foarte grave ! 
Cum aşa ?
Dacă Isus este Hristos Fiul lui Dumnezeu şi se face 

trimitere  pentru confirmare  la textele Vechiului 

Testament  iar el nu se regăseşte aici cu această 
identitate, atunci una din două: ori textele nu conţin 
vestiri autentice, ori Isus nu este adevăratul Hristos. 
Altfel nu se poate !

Fiul lui David îl ducea în altă parte – la Regele 
iudeilor... Fiul lui Dumnezeu – Unul – îl arunca prea 
sus, dincolo de marginile ce cuprind cărţile biblice.                  

Este  Isus  victima Vechiului Testament ?! 
Isus nu îşi găseşte locul acolo unde îl caută, deşi 

porneşte  spre marea aventură a vieţii sale tocmai de 
aici.                                       

Cum revelaţia lui să nu poată fi spusă în cuvintele 
inspirate de chiar Dumnezeu Tatăl -  ce întâmplare  
ciudată !                        

Isus are o imagine de sine care nu corespunde 
aşteptărilor mesianismului  iudaic. Întrebarea lui Ioan 
Botezătorul – „11,3 Tu eşti cel ce trebuie să vină, sau 
pe altul să aşteptăm ?” - exprimă tranşant  neliniştea 
presimţirii acestei incompatibilităţi. Mesianismul lui 
Isus are o altă dimensiune determinativă. Felul  său de 
a fi  nu are vigoarea fizică şi agresivitatea cu colţ de 
mistreţ proprii acţiunii insurecţionale de restabilire a 
unei ordini politice naţionale suspendată de sute de 
ani. Isus şi regele urmaş al lui David nu se pot întâlni 
niciodată pe pământ în persoana lui. Tocmai de aceea, 
Isus vrea să-l ducă pe fiul lui David dincolo de 
interpretarea iudaică obişnuită: Fiul lui David nu este 
fiul lui David ci Fiul lui Dumnezeu.  Şi această acţiune 
temerară  îşi are cauza în faptul că Fiul lui David îl 
trăgea în jos, ţinându-l legat  de pământ ca un rob. Isus 
luptă  pe viaţă şi pe moarte cu această aşteptare  unică 
şi inflexibilă  din conştiinţa iudaică, pentru a o înlocui 
cu o alta. El va muri tocmai ca Fiu al lui David – rege 
al iudeilor,  pentru a învia ca Fiu al lui Dumnezeu.

Iar dacă este Fiul lui Dumnezeu înseamnă că are o 
altă misiune decât aceea a unui fiu al lui David. Atenţie 
la utilizarea de către Isus a termenului Fiul lui 
Dumnezeu  faţă de modul  cum îl înţeleg profeţii 
Vechiului Testament – în speţă Al Doilea Isaia ! La 
Isus, Fiul lui Dumnezeu este împlinirea năzuinţei  
vulcanice  gata să erupă din  adâncurile  aparent 
stinse   ale Fiului       Omului.  Acţiunea lui terestră nu 
era orientată către lumea de aici, ci  constituia doar un 
mijloc de a ajunge în împărăţia lui Dumnezeu. Isus 
este un om al cerului, dar el nu poate urca lângă 
Dumnezeu Tatăl fără a-i ajuta şi pe ceilalţi semeni să 
ajungă la mântuirea divină.

Isus se luptă cu boala, cu demonii din om, dar nu cu 
ocupantul roman. Dintr-o luptă cu romanii nu avea ce 
să obţină pentru realizarea idealului său.  De la 
oamenii tămăduiţi aştepta plusul de credinţă care să-l 
propulseze spre cer. El voia să ocupe conştiinţa 
poporului ales. Acesta era terenul bătăliei purtate de 
Isus.

...Şi iată-mă iarăşi cu Iov lângă mine şi cu autorul 
său, Al Doilea Isaia, pregătiţi să escaladăm până la 
nori vârful cel mai înalt al condiţiei umane – Isus. 
Presupun că la fel s-au  adunat   Isus, Ioan şi ceilalţi  
fraţi  esenieni atunci când,  la început de secol şi 
mileniu, neştiind că vor deschide o  eră nouă în istoria 
umanităţii,  s-au decis să pună în lucru Proiectul 
conceput în cele mai mici detalii  şi   numit   sugestiv 
Asaltul cerului.

(urmare în numărul viitor)
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IOAN NEŞU

Lui Anatol Pavlovschi, profesorul meu de literatură din 
liceu, care insista mereu să trecem totul prin filtrul 
personalităţii noastre.

 
Tocmai îşi dãduse seama cã atunci când priveşti un album 

cu fotografii sau intri în folder-ul din computer, regãsind 
imagini adunate de-a valma, vezi de fapt timpul ce-ţi 
învãşmânteazã trupul, într-o anumitã clipă a vieţii; timpul 
copilăriei, al grădiniţei şi primei zi de şcoală, secvenţe din 
trecutele zile de naştere sau cu foşti colegi, de la nunţi, din 
vacanţe ori Sărbătorile de Crăciun şi de Paşte. Vestigiile, 
desigur preţioase, ale trecutului.

Era deja jumãtatea lunii iunie când răspunsese la apelul 
telefonic din trecutul îndepãrtat; o fostã colegã de clasã din liceu 
îl anunţa cã se pune la cale o revedere. Acum medita la asta, cu 
cele câteva poze din anii '80, anii adolescenţei sale, în faţã; 
trecuserã mai bine de treizeci de ani, în care se întâmplaserã 
atâtea, pentru fiecare din tinerii de atunci. Desigur, confirmase 
prezenţa. Trebuia sã aibã curajul de a sta, cu istoria proprie, în 
faţa parcursului celorlalţi. Oare câţi fuseserã în clasã, pânã la 
urmã, douãzeci şi şapte sau douãzeci şi opt?

Apoi, atunci, în luna lui Cireşar, chiar de ziua de naştere a 
fratelui sãu, sosi vestea cã a murit Victor, vãrul lor primar din 
partea mamei.

 
ploaie de varã -
petrecând duhul la cer
cu clopotarul
Vacanţa fiicei sale mai mici, Miruna, se derula pe nesimţite. 

Tocmai ce urmăriserã pe Discovery News,  detaliată, celebra 
teorie din 1916 a lui Paul Langevin, numitã "Paradoxul 
gemenilor": "Imaginaţi-vã o pereche de gemeni - unul stã pe 
Terra (Geamãnul A), în timp ce celãlalt (Geamãnul B) se 
îmbarcã pe o navã spaţialã şi cãlãtoreşte în spaţiu cu o vitezã 
foarte mare, relativistã. În comparaţie cu intervalul de timp trãit 
de A pe Terra, intervalul de timp trãit de B în spaţiu se 
micşoreazã. Dacã timpul curge mai încet pentru B, atunci, când 
acesta va reveni pe Terra, unde timpul a curs mult mai repede, îl 
va gãsi pe A mult îmbãtrânit. Mecanismul din spatele acestui 

fenomen se numeşte ''dilatarea timpului'' şi el are efecte cu atât mai 
puternice, cu cât oamenii vor călători în spaţiu cu viteze care se 
apropie tot mai mult de viteza luminii". Mda, parcã exemplul ãsta 
era şi în manualul lui de fizicã, din clasa a XII-a, dupã mai bine de 
treizeci de ani doar formele de transmitere a informaţiei s-au 
diversificat. Acum se tot spune cã o cãlãtorie în timp este posibilã, 
însã doar într-o singurã direcţie - în viitor, pe baza teoriei generale 
a relativitãţii. "Oamenii vor putea sã cãlãtoreascã câteva sute de 
ani sau chiar câteva mii de ani în viitor, dacã vor cãlãtori cu o 
vitezã foarte mare, apropiatã de viteza luminii" (Brian Cox). 
Totuşi, sunt încã speculaţii, se gândi, ce poate însemna o vitezã 
apropiatã de viteza luminii, când tot Einstein, prin teoria 
relativităţii restrânse, demonstrează că este imposibil ca ceva 
material să fie accelerat până la viteza luminii. Cât despre a te 
întoarce în trecut, ar fi nevoie de o ,,gaurã de vierme'', a cãrei 
existenţã nu a fost totuşi demonstratã. Şi, chiar dacã o presupusã 
"gaurã de vierme" ar fi descoperitã sau creatã, cine poate sã 
garanteze cã oamenii ar putea într-adevãr sã o foloseascã pentru a 
cãlãtori în timp? Prostii…Deocamdată îi rãmânea distanţa dintre 
evenimente, timpul pãmântesc - segmentat fin, liniar, în nişte 
,,fotografii'' ce-s mişcate pe repede înainte, dupã modelul cadrelor 
de film; aşa îi fusese de fapt timpul – un ,,spaţiu'' prin care iar şi iar 
se mişcase sau, de câteva ori, încremenise. Era conştient cã timpul 
în lumea aceasta, a lui, nu curge la fel pentru toate formele de viaţã 
şi nici mãcar la fel pentru indivizii dintr-o specie; nu mor toţi de 
bãtrâneţe, la aceeaşi vârstã. Pe de altã parte, existenţa ,,gãurilor 
negre'', cu atracţia fantasticã ce o exercitã, inclusiv asupra luminii, 
dovedise cã da, timpul este o manifestare a materiei. Se gândi cã 
timpul nu este deloc independent de evenimentele ce au loc în 
cadrul sãu. 

Apoi, atunci, în prima zi din luna lui Gustar, chiar de ziua de 
naştere a tatãlui sãu, sosi vestea cã a murit Alexandra, verişoara sa 
primarã din partea mamei.

aproape amurg -
umbrele dispar încet 
în sãlaşul lor

Pregãtirile privind revederea dupã treizeci şi trei de ani de la 
absolvirea liceului avansau cu rapiditate; se schimbau e-mail-
uri, se dãdeau telefoane, voci cu timbre strãine, dar parcã totuşi 
familiare, îşi confirmau numele, schimbau informaţii despre 
viaţa lor de pânã atunci. El chiar scanase douã fotografii de la 
petrecerea de absolvire din 1980 şi le trimisese câtorva foşti 
colegi.Era, erau nostalgici şi desigur egoişti. Timpul, secvenţa 
,,fotograficã'' de demult, le aparţinea lor şi atât, erau doar ei în 
,,timpul'' de odinioarã. Evident, nu exista nimeni care sã-şi 
aminteascã cu precizie toate figurile din clasã, toate numele, 
reînviaserã însã încet-încet afinitãţile din trecutul atât de 
îndepãrtat. Din pãcate, pentru mulţi dintre profesori, aceasta 
reuniune venea prea târziu şi asta îi fãcuse sã se simtã oarecum 
vinovaţi; era clar cã unele fotografii, chipuri, nu mai puteau fi 
actualizate, deşi poate era mai bine pentru memoria, amintirile 
lor. Oricum, nu puteau decât sã meargã înainte şi stabiliserã ca 
întâlnirea sã aibã loc pe paisprezece septembrie, sâmbãta; era 
Ziua Crucii. Îşi aduse deodată aminte de spusele ieromonahului 
Arsenie Boca: ,,N-ai să găseşti Sfinte Moaşte mai sfinte decât 
Sfânta Cruce.'' 

Va fi, era deja, o sărbătoare.
Apoi, atunci, în a cincea zi din luna lui Rãpciune, chiar de 

ziua de naştere a vãrului sãu primar din partea mamei, îi sosi 
vestea cã aceasta a murit.

sfârşit de sezon -
în cutia poştală
câteva frunze –
petrecând duhul la cer
umbrele dispar încet
Haibun = text al carui model vine dinspre Tara Yamato, 

îndeobşte scurt, poveste a unei epifanii, încercare de relevare a 
unei lumi ce nu se lasã văzută uşor. Cel de mai sus conţine două 
Haiku-uri şi o Tanka, aceasta din urmă având distihul 7-7 
(ultimele două versuri) dat de versurile lungi, de câte 7 silabe, 
ale haiku-urilor anterioare; de aceea, l-am intitulat T-HAIBUN. 
Citatele din text vor să amintească de Procedura Honkadori, 
adică necesitatea, nevoinţa de a aşeza în lucrarea ta cuvinte, idei 
ale maeştrilor.

Mircea Teculescu,
Câmpina, 20 septembrie 2013
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Alexandru BULANDRA, dr Grigore SPERMEZAN

   Probabil că pentru o vreme voi fi mai răruţ pe noi!” Nu pot decât să-i recomand arogantului 
această pagină de ziar. Simt eu asta! Şi până la urmă reprezentant al arogantei noastre societăţi să nu se 
cred că este un lucru pozitiv să reducem masa celor îmbolnăvească şi să ajungă să fie trimis de medic la 
care îşi dau cu părerea despre orice, oricând şi comisia parlamentară pentru operaţia de prostată, 
oriunde. Nu că acest fapt nu ar intra în structura pentru că s-ar putea să-i taie ăştia tot, după modelul 
genetică a poporului român, ci pentru liniştea mea. bugetar. 
   Starea de diletantism la nivelul societăţii se    Astăzi există încă destui „anarhişti” ai sistemului 
generalizează într-un mod absolut pozitiv, adică de care vorbesc, în sensul profesionalismului şi al 
vreau să spun că la un moment dat vor rămâne doar aplecării docte pe meseriilor pe care le practică. Dar 
ei, generatorii de păreri despre orice şi aşa fiind îşi nu vă descurajaţi, căci nu-i bagă nimeni în seamă şi 
vor valida unii altora axiomele ca având caracter cu timpul vor fi marginalizaţi şi înfieraţi ca nişte 
ştiinţific. Vom trăi într-o societate a consensului. Un duşmani ai capitalismului ce sunt!! 
matematician ar spune acum că este  vorba de un    Ce vreţi să mai spun!? Uneori mi se face o aşa 
„sens” în  formă de „con” şi ar solicita să i se ruşine că aparţin acestei specii, încât abia aştept ca 
calculeze aria laterală şi volumul, ceea ce ar la următoarea „frământare” să solicit expres 
conduce Parlamentul României la soluţia unei olarului să mă facă iarbă, pom sau melc! Cum vreţi 
comisii parlamentare care să stabilească formulele să fiu altfel când am aflat de curând cum o mamă îşi 
de calcul. În zadar şi-ar exprima Academia punctul chinuia copilul de şase ani arzându-l cu ţigara!? Şi 
de vedere,  respectiv le-ar scrie algoritmele pe o apropos de chinuitul copiilor! Aud că există glasuri 
coală de hârtie, pentru că aleşii neamului, conştienţi care vor ca Ionuţ să fie canonizat ca martir sau 
de ascendenţa nobiliară a votului, vor spune în cor: mucenic. Bine, bine, dar cu bunica ce facem? Păi, ce 
„Lăsaţi-ne cu vechiturile voastre, cu Pitagora, să facem? Facem o comisie şi ne spălăm pe mâini ca 
Thales sau chiar cu nesuferitul de Platon cu Pontius Pilatus. 
democraţia lui cu tot! Trăim în secolul XXI şi    Diletantismul face casă fericită cu semidoctismul. 
lucrurile au evoluat. Le facem noi, daţi-le dracului, Amândouă au o conotaţie negativă prin încă 
că n-o fi mare brânză! Şi apoi, de la criză încoace, să existenţa contrariilor. Atunci când acestea vor fi 
nu mai aveţi încredere  în  greci nici când fac daruri, eradicate definitiv viaţa noastă va deveni asemenea 
nici când mâzgălesc  formule matematice!” apei plate, adică limpede, limpede, limpede…….
  Am văzut, absolut întâmplător, cum un medic (fără       
importanţă că era şi profesor şi doctor!) a fost N.R. Să nu credeţi că Dan Elias va fi „mai răruţ” în 
contrazis într-o emisiune tv de un piţifelnic, altfel paginile revistei HELIS. Materialul este preluat din 
parlamentar, pe o problematică strict medicală. ziarul IALOMIŢA şi acelor cititori le este adresată 
Ceva de genul: „Lasă-ne domnule că mai ştim şi ameninţarea.

Dan Elias

Viorica Gheorghe

Sponsori: TRANSMIM Slobozia, CONMET Slobozia, CONCIVIC 
ANONIM Urziceni

Slobozia, PUCHI ELECTRO Slobozia,


