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Acum câteva zile, la editura „Paideia” din Bucureºti a
vãzut lumina tiparului  volumul  „Jurnal intim” de Constantin
Þoiu,  în versiunea lui Alexandru Bulandra, cercetãtor literar,
membru al Uniunii Scriitorilor,  Filiala  Bucureºti de Criticã,
Eseisticã ºi Istorie Literarã, directorul Bibliotecii Municipale
„Constantin Þoiu” din Urziceni.

 Versiunea propusã  cuprinde note culese din 18 caiete
donate de  marele scriitor, gânditor  ºi om de culturã
Bibliotecii care-i poartã numele ºi materializeazã un gând
pe care Constantin Þoiu l-a lãsat moºtenire urmaºului

 Argument
Sub acest titlu  - Jurnal intim -, au apãrut,  în volumul patru

„Memorii întârziate”, Editura Cartea Româneascã, 2009,
pp.142-144, ºase note urmate de un  „P.S. Am pus ca titlu
Jurnal intim, ceea ce sunã altfel decât celelalte... Memorii
din când în când, apãrute, în care explicam alegerea fãcutã,
asupra cãreia revin... În AVERTISMENT notam: <<L-am
numit astfel (Memorii din când în când), întrucât un jurnal în
înþelesul obiºnuit al cuvântului m-a preocupat mai puþin decât
o stabilire cvasicronologicã a ideilor, lecturilor, întâmplãrilor:
o biografie cãrturãreascã, mai curând, mai important pentru
mine ºi pentru felul meu de a fi... Sau: nu voi fi dus eu o
existenþã civicã plinã de fapte cutezãtoare... care sã merite
o consemnare riguroasã în felul consacrat ? S-ar putea.
Oricum, dupã cum reiese chiar din mãrturia O disidenþã
mentalã, s-ar pãrea cã acesta este adevãrul...>> Rãsfoind
caietele foarte vechi, unele ferfeniþite, în ultimul timp, dupã
cele trei volume de memorii apãrute, constat,... aud, de fapt,...
susurând un nou izvor, ce pãrea sleit... Îmi dau seama cã am
omis multe lucruri, pe care le socoteam nedemne de a fi
publicate. Nedemne, din punctul de vedere al celorlalte trei
volume apãrute ºi în care mã preocupa mai mult o biografie
intelectualã. De pildã Note cu femei din 58, publicatã la sfârºitul
anului trecut, o socoteam sub nivelul impus mie. Iatã cã nu
ºtim niciodatã ce suntem,... cine suntem,... ºi cine este, poate,
mai interesant, pentru cititor. Astfel încât – cât mai gãsesc
surse, ce mi se pãreau inferioare, ori chiar uitate în însemnãrile
mele fãcute la întâmplare, surse binevenite – le reiau...”

În volumul doi de  „Memorii...”, Cartea Româneascã, 2004,
gãsesc, pp.268-276,  cincisprezece Fraze din 1954, unele
asemãnãtoare notelor de jurnal intim.

În „Memorii. Vederi din Prepeleac, cinci”, Editura Cartea
Româneascã, 2010, sunt douã subcapitole, unul, la pagina

A apãrut  volumul „Jurnal intim” de Constantin Þoiu,
în versiunea  cercetãtorului Alexandru Bulandra
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191, cu titlul „Note, contra-note”, ºi urmãtorul, la pagina 194,
„Maxime ºi minime”.  În primul, accentul de jurnal intim este
dat de douã note pline de tristeþe: „3 octombrie. Troti, soþia lui
Theodor Grigoriu (1), prietenul meu, e pe moarte. Pulsul 5 cu
ceva infim. ªi noi (2) plecãm pentru ultima ºansã la Paris.
Doamne... În mai, îi duceam liliac întotdeauna.” A doua notã
are data ºi prima frazã  din caietul cu  supracoperta din vinil
roºu, fãrã  adãugirea de aici: „19 iulie 1982. Karin a murit de
ziua mea, la ora cinci dimineaþa în braþele lui Frau Martha...”
ªi adãugirea: „Învinuirea ei cã un text din ultimul meu roman
i-ar fi prevestit moartea. (3) A spus-o o singurã datã; pe urmã
n-a mai spus-o. A trecut-o sub tãcere. Sau ºi-o fi dat seama
cã eu eram singura fiinþã din lume care ar fi gândit dispariþia
ei fizicã. La Paris, la spital, o întreb pe doctoriþã, o femeie
tânãrã, româncã, ce ºanse îi dã... - MINCE ! - micã de tot –
sau nici una ! A spus-o privindu-mã profesional. Noteazã asta
ca pe o obsesie.” La „Minime ºi maxime”, soþia reapare: „Este
divin sã stai drept în picioare. (Karin)”.

La Constantin Þoiu,  notele de jurnal intim ºi cele de  autor
tatonând  noi scrieri sunt de nedespãrþit. Putem vorbi, pe
bunã dreptate,  folosind formula marquezianã, de intimitatea
unui om care-ºi trãieºte  propria viaþa  ºi  le  observã pe ale
celor din jur pentru a le povesti. Iar însemnãrile  sunt luate  la
foc încins din retorta acestui laborator de scriitor dedicat  zi
ºi noapte menirii sale.

Fiind vorba de jurnalul intim al autorului  romanului „Galeria
cu viþã sãlbaticã”, gândul ne duce, firesc, la „un caiet de ºcoalã
cu coperta albastrã, pe care era scris cu cernealã neagrã
numele sãu, Chiril Meriºor”, cu  însemnãri  ale  acestui personaj
despre  „niºte gânduri, observaþii ºi reflecþii ale lui, intime”
pentru care va fi arestat ºi anchetat, plãtind, pânã la urmã, cu
viaþa.  În timpul  anchetei de la securitate, unde ajunsese
jurnalul rãtãcit,  eroul conºtientizeazã douã lucruri; primul:
„Totuºi, ce scrisese el, fãrã gând rãu, despre alþii, în caietul
sãu intim, împins doar de dorinþa de a înþelege ºi de a se
înþelege pe sine, în mijlocul  celorlalþi, într-un moment când
istoria solicita la maximum acest examen, îl apãsã deodatã,
cu toatã povara rãspunderii ce singur ºi-o luase.”; ºi al doilea:
tocmai pentru cã erau scrise,  „acele gânduri, pãreri,
presupuneri” erau, tacit, „ încredinþate unui viitor receptiv.”  Altfel
spus:  chiar ºi un jurnal intim, scris  fãrã nici cea mai micã
intenþie sã fie arãtat ºi altcuiva,  depãºeºte limitele strict
personale  ale vieþii ºi timpului în care a trãit autorul sãu,

devenind o mãrturie  dezinteresatã ºi, prin consecinþã, de
maximã autenticitate, pentru posibilul lector din viitor.

Ajuns la vârsta  evaluãrilor finale,  prozatorul  considera
cã viaþa lui  a capãtat  un sens  numai  prin scriitorii în
mijlocul cãrora a trãit ºi a scris.  În jurnal apar, într-adevãr,
numele a  zeci  de  colegi de breaslã. Mulþi dintre ei au
devenit,  prin aspect  particular, gesturi tipice, caracter,
concepþie ideologicã etc.   prototipuri ale unor viitoare
personaje. De aceea, când citeºti un nume, trebuie sã te
întrebi dacã el denumeºte  pe scriitorul respectiv sau
fantasma unui erou construit pe scheletul sãu virtual.

Dupã ce, în anul 2012,  aceste caiete foarte vechi au
fost donate  Bibliotecii din Urziceni  de patronul sãu spiritual,
m-am vãzut pus în situaþia, responsabilã ºi onorantã, de a
le rãsfoi eu însumi ºi, având girul Domniei Sale, de a decide
reluarea surselor binevenite care l-ar interesa pe cititorul
de azi.  Începând cu numãrul din februarie 2014, o primã
variantã a textului a fost publicatã în foileton în revista
ialomiþeanã  „Helis”.  Ecoul ei  în rândul cititorilor a confirmat
contribuþia acestor însemnãri  la înþelegerea creaþiei lui
Constantin Þoiu  ºi a unei perioade de peste  patru decenii
din  viaþa literarã româneascã.

 Alexandru Bulandra

La Galeriile de Artã din Slobozia

La sfat cu mai vechii sau mai nou
veniþii scriitori ialomiþeni

Joi, 1 octombrie, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea” din Slobozia a avut loc deschiderea oficialã a
Salonului Anual e Carte ediþia a XXIV-a. Anul acesta
salonul are o prezentare expoziþionalã nouã, o graficã
deosebitã ºi expune sute de volume, cãrþi ºi documente
electronice aflate în coleciþile Bibliotecii, dar ºi noutãþi
editoriale de la zeci de edituri de marcã din România,
cãrþi care vor fi la vânzare cu preþuri promoþionale. Timp
de o lunã, evenimentul, deosebit de apreciat de cititori,
iubitori de culturã ºi publicul larg reuneºte autori, editori,
cercetãtori, personalitãþi importante ale vieþii culturale
din þarã, dar ºi de peste hotare. Debutul salonului a fost
unul în forþã chiar odatã cu deschiderea oficialã a
acestuia. A fost în fapt o întâlnire incitantã cu scriitori
ialomiþeni, în centrul atenþiei fiind autori cu volume
editate ºi tipãrite pe parcursul acestui an. Mihela
Racoviþeanu (directorul Bibliotecii Judeþene „ªtefan
Bãnulescu”) ºi Gheorghe Dobre (preºedintele Asociaþiei
Culturale „Helis” ºi redactorul ºef al revistei „Helis”,
revistã sub auspiciile cãreia s-au editat în ultimii ani
sute de volume ale scriitorilor ialomiþeni) au fost lianþii
discuþiilor cu autori binecunoscuþi cititorilor din judeþul
nostru (ne gândim aici la Titi Damian, Alexandru
Bulandra, Marian ªtefan sau Ilie Comãniþa), dar ºi cu
mai nou veniþii Florentina Loredana Dalian, Carmen
Tãnase, Flora Mãrgãrit Stãnescu, Vasile Panã. În fine,
o prezenþã insolitã la salon, o ialomiþeancã descoperitã
destul de târziu spunem noi, profesorul universitar Otilia
Sîrbu, cu o intervenþie care a captat cu desãvârºire
atenþia auditoriului din Galeriile de Artã ale Centrului
Cultural „Ionel Perlea”, locul unde este amenajatã
expoziþia de carte a salonului.

Nicolae Tache
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HELIS IULIE–AUGUST 2015
Dan  Elias, p. 1 – De  douãzeci ºi cinci de ani stau

cocoþaþi în vârful cãpãþânii de zahãr cam aceiaºi oameni.
Când DOAMNA  implacabilã îi mãturã într-o lume mai
rea, rãmân copiii, acoliþii ºi neamurile lor. Nu poporul este
vinovat cã stau perpetuu acolo. Au construit o
infrastructurã legislativã, politicã ºi economicã ce le
permite sã vegeteze neclintiþi ca  pietrele în râu. Numai
voracitatea altora ca ei îi poate doborî.

F. L. Dalian, p. 1 - Aureliu Goci, Gheorghe Dobre, p.
3  -  Judecând dupã entuziasmul editorial, se pare cã
lansarea cãrþii  UN FOC VIU a fost un eveniment care a
marcat profund tonusul spiritual helisist. Subscriind
afirmaþiilor domnului Dobre, cele patru cicluri ale volumului
sunt tot atâtea ipostaze axiomatice ale poetului Marius
Stan. Prospeþimea ºi sinceritatea versurilor subliniazã
odatã mai mult valoarea  indubitabilã a operei domnului
Stan, fãcând inutile alte comentarii.

Diana Dobria Bîlea, p. 2 – Îmi menþin afirmaþiile
referitoare la poezia dumneavoastrã.

Gheorghe Dobre, p.2 – Felicitãri! Menþinând unitatea
grupului Helis, fiecare apariþie individualã va fi o victorie
colectivã.

Tudor  Cicu, p. 4 – N. Teoharie surprinde în permanenþã.
Fiecãrui volum poetul îi construieºte o atmosferã
proaspãtã, ineditã, care îndulceºte tuºa în general sumbrã
a versurilor.

g. alex, p. 4 – Cauza? Cei ºapte ani de acasã, slãbirea
autoritãþii dascãlului, experimentele fanteziste patronate
de  Ministerul Educaþiei, bombardamentul informaþional
necenzurat.

Vasile  Andru, p. 5 – Profesionist la superlativ.
Aureliu Goci, p. 6 – La fel ca majoritatea celor din

ZODIA HELIS, Florin Ciocea este un scriitor  complex ºi
profund.

Gheorghe Dobre, p. 6 – Într-o þarã cu mulþi stãpâni
efemeri a devenit un fel de tradiþie, iar maeºtrii în hoþie
sunt chiar cei îndrituiþi sã fie un exemplu de moralitate.
Informaþia deja este o armã la îndemâna tuturor.

g.alex, p. 6 – Zombizarea este un efect temporar al
globalizãrii informaþionale prea abrupte. Tiparul cerebral
se va adapta cu timpul acestei schimbãri.

P. I. Creu, p. 1-7 - Versurile dumneavoastrã au o
amprentã bine definitã. Le poþi savura pe îndelete numai
atunci când liniºtea ta interioarã se acordeazã cu liniºtea
profundã a universului.

Ion  Cioran, p. 6 – Bun.
Ion  Roºioru, p. 7 – Nu poþi decât sã citeºti ºi sã te

bucuri.
Dina  Cuvata; Gheorghe Dobre, p . 9 – Deschiderea

va fi, în ambele sensuri, beneficã ºi stimulatoare.
Ioan  Neºu, p. 10 – Aºtept romanul.
ªerban  Codrin, p. 10-11 – Un semnal ca o lecþie,

spumoasã, elegantã, instructivã, marca  ªerban Codrin.
Dan  Elias, p. 11 – Nu cunosc opera autoarei.
Gheorghe Marinel, p. 11 - Am citit doar fragmentele

publicate în HELIS ºi mi-au plãcut.

Marian  ªtefan; Petru Otu, p. 12 – Am impresia uneori
cã istoria se înfãptuieºte dintr-o sumã de impulsuri
inconºtiente.

Margareta, p. 12 – Duioºie egal poezie.
Victor  Nicolae, p. 13 – Profund ºi patetic ca

întotdeauna. Cred cã domnul Dobre abia aºteaptã sã vã
tipãreascã o carte.

Marian  ªtefan, p. 15 – E ca ºi cum ai bea un vin
vechi, pãstrat într-o pivniþã adâncã.

Marian  Hotca, p. 15 – Este mai mult prozã poeticã.
Merge ºi genul ãsta.

Florea  Ecaterina, p. 16 – Prezentare bunã. Continuaþi.
Vasile  Iordache, p. 17 – Uºor, uºor ai devenit un

prozator plin de sevã.
Ioan Toderiþã, p. 18-19 - Bunã.
Augustin  Mocanu, p. 19 – Vã admir vivacitatea.

Mulþumesc pentru carte. Cu voia dumneavoastrã o voi
folosi la colocviile cu studenþii.

Dan  Elias, p. 20 – Cât timp laºi niºte tipi sã gestioneze
ouãle de aur fãrã a avea pistolul la tâmplã, nu se va
schimba nimic. În sistem vor ajunge jumãtãþi de ouã, iar
cetãþeanul obiºnuit se va îndopa cu medicamente, care-
i vor amplifica dependenþa ºi docilitatea. Maºina de vot
este o afacere unde promisiunile fãrã acoperire sunt
apaludate, nu sancþionate.

Costel  Bunoaica, p. 20 – Ori v-aþi reîntors la vechile
izvoare, ori aþi reluat, actualizând poezii mai vechi. Textele
astea subliniazã încã odatã valoarea operei
dumneavoastrã.

10.09.2015
DELHI

Dan  Simionescu

CONCURSUL JUDEÞEAN DE
CREAÞIE LITERARÃ
 “DOR FÃRÃ SAÞIU”,

EDIÞIA  XXIV
 Organizat de Biblioteca Municipalã Constantin Þoiu ºi

Casa Municipalã de Culturã din Urziceni, concursul,
deschis liceenilor ialomiþeni, a înscris la cele douã secþiuni
ale sale – poezie ºi prozã scurtã -, 20 de participanþi: de
la Colegiul Naþional Mihai Viteazul (11), Colegiul Naþional
Grigore Moisil (1), Liceul Teoretic Carol I (5) ,  Liceul de
Arte Ionel Perlea (1),  Liceul Tehnologic Al.I.Cuza (1) ºi
Liceul Tehnologic Sf.Ecaterina (1).

Juriul, format din  profesorul de literaturã, poetul ºi
publicistul Ion Vãduva, preºedinte, poetul, publicistul ºi
editorul Gheorghe Dobre, poeta Lucia ªtefanovici,
scriitorul Alexandru Bulandra ºi artistul plastic Nicolae
Petrache, a acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni:

A. SECÞIUNEA POEZIE
- Premiul I:  Anca FILIPESCU, cls. XI-a A,   Liceul

Teoretic “Carol I” Feteºti
- Premiul II: Andrei FÃªIE, cls. XII-a G, Colegiul

Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
- Premiul III: Emilia Mãdãlina NECULAI, cls. A XI-a,

Liceul Teoretic “Carol I” Feteºti
Menþiuni:
- Alina Mihaela ªTEFAN, cls. XI-a A, Liceul Teoretic

“Carol I” Feteºti
- Lucia POPESCU,  cls. XI-a A,   Colegiul Naþional

“Mihai Viteazul” Slobozia
 B. SECÞIUNEA PROZÃ
- Premiul I: Andrei FÃªIE, cls. XII-a G, Colegiul

Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
- Premiul II: Alexandra Daniela PETRE, cls. XII-a,

Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
- Jeny Georgiana CÃCIULÃ, cls. A XII-a, Colegiul

Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
- Premiul III: Raluca BUCNARU, cls. XI-a  A, Colegiul

Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
- Cristina Ivona TASTAMAN, cls. XI-a,   Liceul Teoretic

“Carol I” Feteºti
Menþiuni:
- Gabriela Valentina CHIVU,  cls. XI-a F, Colegiul

Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia
 - Raluca DINU,  cls. XI-a G, Colegiul Naþional “Grigore

Moisil” Urziceni
 - Oana Cristina ION, XI-a F, Colegiul Naþional “Mihai

Viteazul” Slobozia
4 noiembrie 2015

 Alexandru BULEANDRÃ
director, Biblioteca Municipalã “Constantin Þoiu”

Augustin  Mocanu

PSEUDOTERÞINE
1. zbor
copacul verde
ºi fluturã crengile
în zborul spre cer

2. musca
lacomã musca
linge cu spor balele
ºefilor soioºi

3. taur
bãtrânul taur
paºte iarbã de aur
cu iz de juninci

4. vârcolaci
seara pe culme
vârcolacii ca ºerpii
ling luna ºi-o sug

5. genezã
în apa mãrii
subt lumini de stele verzi
naºte luna peºti

6. viaþã
împins din umbrã
abia o clipã zburdai
ºi-s supt înapoi

7. întrebãri
cine mã vede?
doamne, nici eu nu mã

vãd!
cine mã crede?

8. îngeri
o copila mea
tu naºti îngeri de omãt
când te joci zburdând

9. poezie
o poezie
este o viperã rea
muºcã dispare

10. plop
rãmâne verde
cãposul plop piramidal
subt neaua albã

11. draci
colo-n vale-s draci
negri-tuci ºi dau din craci
ca niºte sãraci

12. frunze
una dupã alta
cad frunzele pãdurii
ºi eu sunt o frunzã

13. nebun
nebun ciopleºte-ºi
nevastã din trunchi de tei
ºi fug în lume

14. rugã
lunã, tu lunã
dã-mi ºi mie o prunã
c-am crescut mare

15. plugar
în brazda neagrã
plugarul strãluce
ca o lamã de cuþit

16. iarbã
prin iarbã treceam
ca-n pãdure mã pierdeam
subt ea când doamne

17. prilaz
nu-i coaptã fata
doar se joacã de-a capra
sãrind prilazul

18. vreme
hei vreme vreme
opreºte puþin caii
cã-s tare-asudaþi

19. ardere
lovit de toamnã
îmbrãcat în aur
flãcãri e plopul

20. bing-bang
bing-bang  bing-bang
clopotele iarã bat
cine-a mai picat

21. rãzboi
plâng mamele plâng
sãlciile toate plâng
feciorii uciºi

22. mâþe
mâþe cu gripã
strãnutã în dunãre
ca nomazii uzi

23. lelea
în noaptea asta
ori în alta mai neagrã
va sosi lelea

24. colindã
trec pãcurarii
cu miei în desagi
cu ochii la cer

25. geniu
pe creste joacã
cerbul cu stea în frunte
sãlbatec mugind

26. vrajã
fierbea bolovani
în oalã de tuci
sã-l ardã pe hoþ

27. colindã 2
linu-i linu-i lin
mã preling subt iarbã fin
c-aici sunt strãin

28. baba
a trecut baba
doamne a dus ºi colacii
sã-ºi gate treaba

catren
ia una dintre mirese
are oase-n loc de fese
ºi-atunci, doamne, cum

se face
cã la bou’ ãsta-i place
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Nicolae Teoharie

PENTRU UN SUPLIMENT DE
TRISTEÞE

þi-aduci aminte cum beam pe la hanuri?
din înalte aºteptãri beam, fãrã leac
în anotimpuri furate din geamuri
eram mai tânãr pe atunci cu un veac

pentru un supliment de tristeþe
am dat în plâns, am dat în înserare,
ca un oraº golit de strãzi ºi felinare.

doamne, ºi se fãcea cã exist
ºi cã fericirea era taxatoare pe un tramvai,
un lan de rapiþã-nflorit ºi trist
un viscol galben adormit în cai.

iertaþi-mi surâsul ºi populaþia tristã a inimii,
dar s-a deschis în tâmpl-o ulicioarã
ºi s-a vãrsat în carne o imensã searã
din cana cu vin.

vine toamna ºi vã rog trageþi somnul
peste orele care mã þin
un picuþ mai veºnic decât domnul.

SÃ NU MÃ CREZI
sã nu mã crezi când îþi spun cã sunt fluture.
reputaþie prea bunã nu am.
am aºternut un sens prin pustiul interior, aveam
însã mâinile în derivã ºi era limpede cã nu voi ajunge
la timp în gara singurãtãþii, aºa mi-am trãit anii
lupului, reparându-mi iubirea, moartea ºi timpul.
aºa am aflat cã o îmbolnãvire mã þine ocupat.

am lãsat totul la pãmânt ºi m-am înhãitat cu viaþa.
i-am luat capul în palme ºi am sãrutat-o pe ochi.
am mâncat pâine ºi sare cu ea.

sã nu mã crezi când îþi spun cã îngerul
a fugit de mine, cã a dispãrut în hãinuþele lui
aripate, de fapt eu l-am alungat,
mã îndopa cu o fericire pentru altãdatã
ºi îþi purta o urã statornicã.
erai în mod neruºinat fãcutã din carne,
fatal de vie ºi frumoasã, spun misticii
ºi prea aproape de diavol.

BÃRBATUL CU MÂINILE
ALBASTRE

a tipãrit unul, doi, trei îngeri, i-a multiplicat
ºi i-a vândut cu bucata prin ganguri ºi pe strãduþele
neumblate ale timpului. trei bandiþi cu ochelari negri,
ce au trecut în rafale prin berãrii autumnale,
l-au aºteptat în loc ferit de l-au caftit, golindu-i
buzunarele ºi lãsându-l lat într-o rigolã. când se trezi
din ameþealã, bãrbatul cu mâinile de sinealã vãzu
pe stradã un cal, cu burta plinã de zarzãri înfloriþi.

aºa o nimeri la o adunare de binefacere unde
o fatã cu ochii mari cât douã copilãrii
arunca zaruri într-un poem alb. citind poemul
fata citea de fapt data de expirare a inimii
înscrisã pe ambalajul timpului.

bãrbatul cu mâinile albastre luã fata acasã.
A tipãrit, una, douã, trei copilãrii, cu þipete tot
mai mici, cu lacrimi tot mai mici, le-a multiplicat
ºi  le-a aruncat în lumea cealaltã
pe cale sã disparã ºi ea.

(poeme din volumul în pregãtire “Un supliment de

tristeþe”)

Gheorghe DOBRE

Ce toamnã
Ce toamnã plimbatã-n oglinzi
ca o cupã de aur pe mâini de copii
fulgerare de sunet trecut în culori
scara de ceaþã pe care urci ºi cobori
proaspete ºtiri de la cei morþi cãtre cei vii

ce toamnã de frunze se plimbã în mine
stârnitã de vântul venit dinspre munþi
se vrea Dionysos copilul de mine
creastã de val arãmiu care vine
sã lege-n blândeþe toate cele trei nunþi

e liniºte-n aer, doar vinul mai fierbe
rãscolit de-amintiri neºtiute ce þin
cumpãna pãmântului puþin înspre partea
din care s-a topit vremelnica Moartea
ºi-a rãmas doar iubirea cea mare, doar ea, ca un crin.

Vin obiecte
vin obiecte, sensuri, vin cuvinte
le iei cum sunt, trãieºti drogat
le-ntorci pe toate feþele, te-opreºti la ele
plug inutil, cât nu e la arat.

vin glasuri, frunze, gesturi
le iei ºi bei cu ele pânã-n zori
le-ntorci pe toate pãrþile ºi plângi cu ele
zoarzoane care te obligã-ncet sã mori.

amar de-ai fi, zvârlit în pasta vremii
pe care limbã vei produce sensuri, glasuri
miºcat în sus ºi-n jos printre eresuri
coagulat în nu ºtiu câte masuri ?

plug inutil, cântând pe strãzi aiurea
vin obiecte, sensuri, vin cuvinte
limbi ºuierând în vânt, ºi colþii morþii
umblând dupã cãlcâiul cel cuminte.

Costel Bunoaica

De ce cad frunzele,
Doamnã?

Dacã spui cã eºti iubita mea,
nu înþeleg de ce toamna aceasta se vaietã atât
de prelung, aurindu-ne, fãrã milã, pânã la glezne.
Ce tristeþe, Doamnã, se târãºte pe culoarele fricii...
Ce tristeþe...!
Cad frunze peste noile noastre iluzii...
Cad frunze de-þi iau ochii ºi nu mai poþi vedea,
de-þi iau ochii ºi nu mai poþi respira.
Aur, Doamnã...! Aur.... Cãlcãm pe aur ºi ne doare
în ºira spinãrii,
cãlcãm pe aur ºi nu ne mai doare niciunde.
Zboarã aurul vieþii peste noi ºi, dintr-o datã,
ne orbesc promisiunile;
zboarã aurul vieþii ºi nu ne mai face nimic.
Visãm cu pãmântul pe pleoape, vânãm cu fântânile  seci;
noi suntem vânãtorii rataþi, suntem vânãtorii vânaþi.!
Râdem când trebuie sã plângem ºi nu mai
plângem deloc.
Da, Doamnã, nu mai plângem deloc!

Nu mai avem lacrimi pentru noi. Lacimile sunt pentru
alþii. Ca ºi vieþile, ca ºi  iubirile.
Ca ºi noi, de altfel, ca ºi noi...
Tinereþea nostrã risipitã aiurea,
tinereþea noastrã jucatã la flori de rãchitã pentru vieþi
despuiate de trup...

Cad frunze...
Câtã tristeþe mã împresoarã !
ªi tot nuînþeleg: Dacã spui cã eºti iubita mea,
de ce mai cad frunzele, Doamnã?!

Nu lãsa întâmplãrile la
îndemâna oricui

Am sã adorm
ºi-n trupul meu vei cãdea ca o visare uºoarã,
primãvãraticã; sã cazi ºi sã nu te înspãimânte
neliniºtea veacului.
Sã mã locuieºti definitiv, cu pricepere;
sã fiu casa ta de zi, casa ta de noapte;
sã fiu iubirea ta zãnaticã, ruºinea, bucuria, ploaia;
Eu sã fiu Tu...

Pe dumnneata, Doamnã, nu te pot atinge
prãpãstiile,
de vreme ce mã locuieºti,
cãci eu sunt deja o prãpastie acoperitã de
cântece oarbe.
Când te plictiseºti,
sloboadã aºteptãrile peste foºnetul lãuntrului
sã ciuguleascã tristeþea, sã se împãuneze cu ea.

O sã adorm cât de curând....
Dumneata, Doamnã, nu lãsa întâmplãrile
la îndemâna oricui!

Viorica Gheorghe

 Sã-þi dau un nume
Poate din bucurie,
poate din durere
te închideai într-un gând ºi împlineai pe ascuns
zâmbetul.

Erai un râu necurmat,
un cântec de pasãre
ce sfâºie cerul
dezlegând nãluci ºi taine uitate.

Tremurând prin ierburile care întârziau la vamã,
nu lãsai nici patã, nici zbârciturã, pe obrazul
toamnei –

Erai promisiunea crinilor în floare.

Dezlegare
Îºi înnoia aripile dupã asemãnarea îngerilor.
La lumina unui fulger,
el povestea despre plimbarea de searã a gândurilor
risipite de spaimã.

Apele ascultau, iar rãdãcinile lor pieziºe
se încolãceau peste orice asfinþit.

Memoria nu obosea niciodatã. Ceva din neastâmpãr
se trezea picãturã cu picãturã ºi cãuta prin trecutul
de jar.
Sã nu mã închid într-o uitare nebunã,
mã înrudeam cu pietrele.

Era iertarea? Era iubirea?
Sau dezlegare de hieroglifele vieþii?

Unde erai ?
Sã pot sã numãr cãderile tãinuite în nisipul mãrii,
întunericul îºi lega în grabã visele cu lanþuri aurite.

Te-am întrebat cu naivitate:
unde erai când iubirea, bãnuindu-mã singurã,
mã fãcea iarãºi fiicã orfanã?

Tãcerea ºi-a ascuns ochii în cerul îmbibat de îndoieli.
S-a înfiorat doar clipa,
tatuând încã o absenþã pe trupul amiezii.

Sã nu te pierd,
în vârful picioarelor, mã strecuram în gând.



4

Un Christ afazic, cufundat
în îngândureri

Un Christ afazic, cufundat în propriile îngândureri, este
astãzi poetul Marin Constantin, un înger „cu aripile tãiate”
ce aspirã la o ipoteticã ºi imposibilã „reîntoarcere” : „O cât
aº vrea sã mã urc împotrivã-mi ? ªi tânãr, sã mã reîntorc!
Râu sau somon” („Ca o ºtafetã absurdã”).

Poet venit din „tainicul sud”, spaþiu cultural strãlucitor
ºi adânc ca o baltã strãjuitã de sãlcii din inima Bãrãganului,
din pãcate astãzi prea lesne sacrificat pe altarul “ondulat
ºi mitic” al mioritismului, Marin Constantin, aidoma multor
ceatori conjudeþeni ialomiþeni, dar ºi afini, brãileni ºi
giurgiuveni, poartã cu demnitate povara renunþãrii la o
ipoteticã ºi originalã glorie, aceea de a nu fi oferit
posteritãþii – prin scris – o replicã viguroasã, poate singura,
la orizontul spaþial al constituirii sufletului românesc.

Nãscut la 19 ianuarie 1951, în localitatea Fierbinþi din
judeþul Ialomiþa, poetul îºi asumã biblic ºi mitic vina de
se fi nãscut „prea târziu”, de vreme ce mama sa „asemeni
tuturor femeilor”, “întâi a adormit la venirea arhanghelului
Gavriil”, astfel încât „pãcãtosul ei fiu, Constantin” a ajuns
pe lume „dupã pogorârea în Ghetsemani”, motiv suficient
ca sã se „îngândureze”, sã se dojeneascã „fãrã leac”
(„Mama”), ºi sã aspire neostoit la o „a doua ºi ultima
rãstignire”, cea a trecerii din „moarte în vis”, simbolic în
cazul sãu, la biruinþa prin poezie.

Poet ce se iveºte public „la intervale imprevizibile”, semn
cã „tensiunea acumulatã se descarcã prin explozii
ireprimabile” (Ioan Adam, Puntea de cuvinte, în
Îngândurerile, Ed. Detectiv literar, 2015), Marin Constantin
se situeazã astãzi în cel de-al treilea cerc al unei cariere
lirice extinsã pe parcursul a mai bine de patru decenii (a
debutat publicistic în 1975, când a cîºtigat Marele premiu
al revistei Luceafãrul, ºi editorial în 1976 cu un volum,
„Mierea pãmântului”, ce i-a adus ºi titlul de „Serghei
Esenin al literaturii române”. În 2002 revine în literaturã
cu un volum cu titlul uºor dinescian „Proprietarul de
singurãtate”, primul volum manuscris din istoria literaturii
române, pentru ca sã irumpã, în sfârºit, în ultimii ani cu
un triptic de autor, am spune – Alcoovice (2013), apoi
Senecte 111 sonete – iar acum Cele 55 de îngândureri,
cu 56 de desene ale autorului, o carte completã,
beneficiind de 2 prefeþe (una pentru partea literarã,
semnatã de Ioan Adam ºi alta pentru graficã, asumatã
de Corneliu Ostahie), dar ºi, mai rar astãzi, de un C.D. cu
„rostiri” din opera poetului, în interpretarea unor actori
profesioniºti. Pentru cititorul mai puþin obiºnuit cu un
asemenea arsenal promo, cartea este o surprizã plãcutã.
Pentru critic, este un festin, cãci focul de artificii stilistico-
ideatic este însoþit ºi de substanþiale reflecþii cu caracter
socio-cultural.

Din din acest punct de vedere,  Îngândurerile reprezintã
ºi un document social de primã mânã, un fel de situare a
artistului, în cazul de faþã cu totul fericit, a poetului Marin
Constantin, faþã de o societate în disoluþie. Venit,
întâmplãtor, dintr-o localitate, devenitã, fãrã voia
localnicilor, în ultimii ani, un pol al manelismului media,
prin asocierea cu serialul protevist Las Fierbinþi, Marin
Constantin se simte, pe bunã dreptate, îngândurerat de
statutul conferit de noile realitãþi culturale unui þinut menit
sã rãmânã în culturã drept „spaþiul Bãrãganului”. Rãnit,
ofuscat, micºorat în demnitatea sa mitico-þãrãneascã,
poetul trãieºte „zilnica rãstignire ºi încã”, dupã titlul
omonim al unui poem de-al sãu : „Hristos li se aratã / în
carnea cartofului, / în fibra buºteanului / pe care-l vor
bãga în foc. / Câtã blasfemie / ºi rãtãcire ! / . . .  Mereu,
pretutindeni, mereu / lor li se aratã Hristos / Iartã-i Doamne,
/ cã vãd ce nu simt”. De altfel, abundenþa poemelor pe
tema „îngerului cãzut” indicã o iluzorie “întrupare” în înger,
model ideatic specific creºtinismului mesianic practicat
cândva de un alt scriitor sudic, Nichifor Crainic : „Taie-mi,
taie-mi aripile! se ruga / îngerul de bãnuitul poet / de
bãtrânul poet. / Scopeºte-mã, chilugeºte-mã /
neorânduieºte-mi adâncile taine. / . . . Chilug ºi scopit /
(nu ºtiu nici când, nici cum) / m-am trezit înger / Dar cât
de frumos ºchiopãtez / prin tulburarea cuvintelor”
(„Decãderea îngerului”).

Din aceeaºi zonã realist-simbolicã, vine ºi poezia cu
substrat erotic, o sublimare a misticului, o convertire în
straie þãrãneºti a unui sentiment etern. Sub povara

ascunderii pãcatului, cuplul ideal mimeazã mirarea: „De
parcã n-ar fi ºtiut adevãrul / gol-puºcã”. Mai sfioasã chiar,
femeia, dã vina chiar pe . . . zori : „ºi totuºi, femeia /
mima mirarea / de parcã / zorile vinovate / de parcã”.
(„Mirarea mimãrii din zori”). Acest parcã, mai cã ar merita
o analizã noicianã, oscilând între a fi ºi a apãrea !

Surprize filologice, ºi nu numai, produce ºi h-ul aspirat,
anomalie foneticã ce se întâlneºte cu precãdere în
„spaþiul” Bãrãganului. Cuvinte precum o, aimana, ainã,
capãtã alte înþelesuri când sunt completate de un h
(„Pentru mine / profesorii de limbã românã / au fost douã
/ Mama ºi Dânsa / (a nu se înþelege tot mama). („ Limba
românã fãrã litera H”)). Cum Dânsa, Poezia, se subînþelege,
i-a dat ºi lui Marin Constantin darul improvizaþiei, h-ul
lipsã s-a multiplicat apocaliptic ca într-o poezie de Nina
Cassian: „heudiada, hiteroza, hiperbatul / hapalaga,
hopeoptonul, hifenul/histeronul, homeoproferonul/
homeoteleutonul / Ce mare scofalã ? / Niºte „iperbole”,
ne spune autorul, sedus de h-ul buclucaº.

În fine, moralistul (poetul fãrã moralã este un versificator
!) Marin Constantin îºi anunþã prezenþa la fiecare nouã
miºcare liricã. Cel care ºtie sã ierte, poate sã ºi iubeascã
: „Târziu, foarte târziu / mi-am dat seama cã-ngândurãrile
mele / sunt o sinucidere lentã” . . .  („De urã nu-mi
amintesc”). În consecinþã, se desparte de trecut prin iubire,
întorcând creºtineºte, foºtilor duºmani „bunul simþ ºi
tupeul / ºiºul ºi rana”, cu specificarea cã „Numai de urã /
de urã nu-mi amintesc / Aproape mult prea târziu !”.
Semnalam, în context, ºi rolul repetiþiei, procedeu cvasi-
comun limbajului sudic ºi exploatat cu succes atât în
prozã, cât ºi în vers, de Zaharia Stancu.

Uneori, morala devine sarcasm, ca în poema „Motor !
Pãlmuiþi adevãrul”, în care adevãrul este pedepsit pentru
insistenþa de a-l apãra pe „fratele sãu, justiþiarul”. Acelaºi
sarcasm îl regãsim ºi în poemul „Iartã-i, ridicã-i ºi uitã-i”,
în care sacrificiul credincioºilor ce-ºi zgârie pielea
genunchilor ºi a coastelor pe lespezile reci de la Fatima
este vãzut ca o jertfã inutilã, câtã vreme tocmai
Divinitatea, spre care sunt îndreptate toate speranþele nu
dã semne de îndurare : „câtã cruzime, ºi nici un semn /
câtã inutilã nejertfã ”.

„Îngândurerile” lui Marin Constantin  reprezintã o carte
specialã ºi pentru ilustraþie. Apelând la propriile calitãþi,
poetul care se exprimã simultan „în douã limbaje”, ambele
„organic articulate”, dupã cum þine sã precizeze într-o
prefaþã „secundã” un atent critic plastic, deopotrivã poet,
Corneliu Ostahie, adaugã pentru fiecare text un
comentariu plastic, în fond o continuare a poemului într-
un limbaj alegoric, specific elementului pictural. Fãrã
complicaþii inutile, folosind preponderent linia ºi punctul,
adãugând, dupã caz, simple notaþii grafice, grafitti ce
subliniazã mesajul subliminal al poemului, Marin
Constantin intregeºte opera, cu un comentariu reverberant,
în multiple registre etice. Este, dacã cititorul acceptã, o
invitaþie la o participare afectivã, la desãvârºirea
mesajului,  la o dedublare a ideii poetice. Voit naive, fãrã
pretenþii de compoziþie, perspectivã ori proporþie, desenele
lui Marin Constantin sunt departe de a reprezenta simple
exerciþii grafice. Poetul comenteazã, în felul lui, mesajul,
subliniind ceea ce cuvintele ezitã sã rosteascã. Grafica
este, dacã vrei, o rãzbunare a poetului faþã de multele (ºi
nenumãratele) umilinþe inerente acestei profesii.
Semnificativã este ultima îngândurerare (Sonetul 56, fãrã
nume!) adresatã chiar „poeþilor de dicþionare” a cãror pãlãrie
se dovedeºte adesea prea mare faþã de puþinele pretenþii
lirice afiºate : „Citii pe înþelepþii lumii toþi / Artiºti absconºi,
poezi ne toþi / Dar n-am vãzut atâta-nbãþoºare / ca la
aceste zdrenþe ordinare”. Concluzia poemei, însoþitã de
imaginea unui „poezi” vãzut de la spate, doldora de volume,
dar cu buzunarele cusute”, este rãvãºitoare : „Doamne,
ce-ar fi fost poetul / De nu îi dãruiai „sonetul” ?

„Citite” împreunã, textele ºi reflectãrile lor grafice oferã
imaginea unui poet învingãtor, diferitã de cea afiºatã curent
de poet. Este o dovadã cã spiritul sudic disimuleazã, chiar
ºi atunci când se confeseazã. Între inefabil ºi derizoriu,
poetul Marin Constantin alege provocarea, sub pretext
cã „Personal o altã exhibiþie / o altã siluire a muzelor / Nu
voi mai face” („Spovedania ca o postfaþã”).

Cunoscându-l pe omul Marin Constantin am motive sã
mã îndoiesc. Muza lui sudicã va dãinui ºi poate, cândva,
ne vom pronunþa ºi despre „al patrulea cerc”al poeziei sale.

Marian NENCESCU

Dan Elias

Apocalipsa iubirii
Poetul Marin Constantin ºi-a publicat „Îngândurerile” într-

o ediþie trilingvã, la Editura DETECTIV literar, în vara acestui
an. Mi-am primit examplarul înainte de începerea unei întâlniri
a „îngânduraþilor” din Fierbinþi, pe 6 septembrie, într-o  altfel
de deschidere a festivitãþilor ocazionate de „Zilele oraºului
Fierbinþi-Târg”. Au fost prezenþi la biblioteca orãºeneascã
(!) toatã floarea cea vestitã a apusului .. ialomiþean, adicã:
profesorul universitar Nicolae Constantinescu, istoricul ºi
scriitorul Marian ªtefan, poetul, graficianul ºi publicistul Marin
Constantin, artistul plastic Ion Andrei, artistul plastic ºi pictor
de biserici Gabriel Teodorescu, interpreta de muzicã popularã
Tiþa ªtefan, subsemnatul ºi doi poeþi debutanþi, este vorba
de Marieta Buzescu ºi Petre Ion Stoica. Au completat fericit
ambianþa sonorã din strimtul spaþiu al bibliotecii: preoþii
parohiilor din Fierbinþi, profesori ºi elevi. Gazda acestei
întâlniri, bibliotecara Irina Rãdunã ne-a asigurat tot suportul
logistic, ca sã zic aºa, reuºind sã producã ºi surpriza plãcutã
a prezenþei la întâlnire a doamnei Mihaela Racoviþeanu,
directorul Bibliotecii Judeþene.

Numitorul comun al acestei întruniri (aproape conspirative,
în condiþiile societãþii multimaterial dezvoltate) a fost, dupã
cum puteþi bãnui, Fierbinþi-ul; un fel de dragoste ºi
deznãdejde!   Am vorbit despre cãrþi ºi am vorbit despre
oameni. Cu o intonaþie pe care am considerat-o ironicã, deºi
am fost asigurat cã nu era, domnul Constantin Florian,
realizator de emisiuni la televiziunea localã a constatat la
un moment dat, cred cã exasperat de dialogul nostru în
versuri: „Dar, domnilor! Aici este cea mai mare densitate de
poeþi pe metrul cub din Univers!”

  Un alt moment al întâlnirii noastre a fost rememorarea
personalitãþii etnografului ºi folcloristului, doctor în filologie
al Universitãþii Bucureºti, Alexandru Dobre. Sãndel Dobre,
aºa cum l-au ºtiut mereu fierbinþenii, a plecat dintre noi în
vara acestui an. Au rãmas cãrþile, articolele sale ºi amintirea
omului ºi a prietenului.

Am început cu cartea poetului Marin Constantin ºi o sã-
mi iertaþi digresiunea cu privire la aceastã întâlnire. Puneþi-
o pe seama unei forme curioase de melancolie, dar nu numai.

„Îngândurerile” lui Marin Constantin meritã cu prisosinþã o
abordare cu creionul în mânã, dupã ce procesul de
fermentaþie al ideilor se încheie ºi substanþa gândurilor
noastre se limpezeºte. Abia atunci, cineva priceput în pritocit
va trage esenþele în sticluþe mici ºi le va eticheta. Eu nu voi
face aici decât o declaraþie neoficialã despre sentimente.

Poezia lui Marin Constantin este în primul rând, dacã nu
cumva numai, alambicul deloc sofisticat prin care ne picurã
cu o dragoste sufocantã, supradimensionatã, cancerigenã.
Am lãsat aici aceastã triadã atributivã, aparent contrastantã,
ca sã vã fac sã înþelegeþi la ce chin, la ce torturã îl supune
el pe cititorul aplecat cu naivitate peste paginile cãrþilor sale.
„Îngândurãrile” nu face excepþie. Este cartea unei iubiri
absolute, scrisã cu tristeþea unui dumnezeu al iubirii. Transcriu
aici una dintre cele mai frumoase poezii de dragoste pe
care am avut privilegiu sã o citesc („sã o trãiesc”!). Versurile
mi l-au adus în minte pe Rilke, cu al lui .. „Stinge-mi lumina
ochilor; te pot vedea!”. Poemul se numeºte „Ca fitilul lãmpii
la care..” ºi o puteþi gãsi la pagina 109: „Ca fitilul lãmpii la
care,/ mama, punându-i, cu palma, sfios paravan,/
pâlpâia plodul în ou.// Ca o respiraþie, ca o inimã,/ pulsa
acel minuscul miracol, bãnuþul;/ sus-jos, sus-jos.//  Iar
nouã, plozilor,/ ni se tãia respiraþia de uimire./ -Scoate,
mamã, puii din ouã/ ºi dã-ni-i nouã.// ªi mama râdea,
râdea,/ cu toatã nestãvilita sa/ tinereþe.// Pânã când fitilul
lãmpii/ tiptil, tiptil se topi./ Piu-piu; fâl-fâl.// Cerul se
limpezise. Pulsa./ Mama se risipise ºi ea.

ªi tot aºa..! Întreaga carte este o risipire, dar una calculatã
astfel încât, precum împãrtãºania, sã se ajungã tuturor din
carnea ºi sângele lui. Nu este nici un fel de blasfemie! Pentru
cei cu frica lui Dumnezeu, Marin Constantin aºeazã în text
cuvinte ce par desprinse din alte cãrþi, din Cãrþile Lui,
sugerând cã ar fi vorba despre .. altul, mult mai celebru! Mã
tem cã este prea strãvezie mantia asta! Mã tem, Poete, cã
vei fi acuzat de vrãjitorie ºi vei fi ars pe rug, adicã exact ce
laºi sã se înþeleagã cã îþi doreºti.

Cartea în sine este o frumuseþe de carte ºi pentru cã
beneficiazã de grafica lui C. Fierbinþeanu, adicã tot a poetului;
pseudonimul ales fiind un fel de titlu nobiliar. În legãturã cu
grafica, trebuie sã spun cã ea nu ilustreazã poezia în sensul
clasic. Grafica lui Marin Constantin este de ceva vreme un
fapt artistic în sine, pe care eu m-aº încumeta sã-l vãd ca
pe un unicat cultural, despre care poeþii vor spune cã este
artã plasticã, iar graficienii cã este poezie.

Aº putea sã mai spun (adicã „sã trãiesc”) încã o mie de
sentimente despre poezia lui Marin Constantin. Prefer sã
vã las sã le descoperiþi singuri, în vreme ce eu o sã încerc
sã-i acopãr cu palma urmele lãsate pe frunte de spinii pe
care singur, ca o pedeapsã, i-a rostit: „ªi tu!?”
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Curs intensiv de aplauze
 Într-o piaþã publicã, Ambrozie vede un pâlc de

oameni de ambe-sexe, care luau lecþii de aplauze,
de la un orator ciung, dascãl de desãvârºire.

- Ca sã aplauzi bine, zicea dascãlul, ai nevoie de
douã mâini; dar mai ales de o conºtiinþã. Dacã n-ai
conºtiinþã, nu ies sunete. Ies numai pocnete, or asta
e profund dezagreabil ºi toxic. Viaþa noastrã e un
depozit de toxine, altfel n-aþi fi venit aici! Nu m-aþi fi
cãutat în miezul zilei toride, sã vã dau lecþii de
aplauze.

Dupã aceste explicaþii de culpabilizare, el ordonã
hipnotic:

- Aplaudaþi, tovarãºi!
Ei aplaudau foarte încet, fãrã pic de paranoia, de

parcã erau toþi marcaþi de adânci complexe
oedipiene.

Oratorul era bun, ºi închidea un ochi. Le spunea:
- Apaudând, îþi iei destinul în mâini. Aplaudând,

creaþi viitor frenetic, pentru voi ºi pentru urmaºii
urmaºilor voºtri. Toþi cei care aplaudã cu 10 degete,
îºi croiesc destinul!

Apoi iarãºi, hipnotic, ordonã:
- Aplaudaþi!
Toþi aplaudau cu 10 degete, dornici sã-ºi croiascã

destinul.
- Continuaþi!
Ei continuau, destinul cere continuitate. Loveau

tare.
Oratorul sesiza lacunele, eºecurile, depresiile

psihice, dar era bun ºi închidea un ochi. Zice:
- Strãmoºii noºtri antici puneau aplauzele pe cea

mai de sus treaptã a complexului patricid. De la ei a
rãmas porunca: Plaudite, cives! Adicã: Aplaudaþi,
tovarãºi! Altfel zis: Aplauzele sau viaþa!

Apoi profesorul ciung îºi continua prelegerea:
- Omul este ceea ce aplaudã. Cine aplaudã voios,

departe ajunge! Spune-mi cum aplauzi, ca sã-þi spun
cine eºti. Cei care aplaudã cu 7 degete dobândesc o
sãnãtate de fier, dar sunt prost vãzuþi la locul de
muncã. Aceºtia suferã de aºa zisul sindrom al gãurii
negre... Aplaudaþi!

Cursanþii exersarã pe ascuns, optând pentru
sãnãtate de fier.

- Cei care apludã cu 5 degete contracteazã mariaje
strãlucite, cu parteneri înavuþiþi peste noapte, mariaje
solide, dar rateazã medalii guvernamentale ºi
rateazã titlurile de doctor honoris causa nu numai în
viaþã, ci ºi post-mortem.

Nimeni nu îndrãzneºte sã exerseze acest tip de
aplauze în piaþa publicã. Dar unii, sinceri ºi devotaþi

cauzei, îºi propuneau sã facã pe ascuns, la noapte,
între patru pereþi.

Oratorul continuã:
- Cei care aplaudã cu mâinile la spate, înfluenþeazã

conduita semenilor, prin sugestie, fascinaþie ºi
exhibiþii. Poziþia se numeºte „a fi vãzut, a fi auzit”.
Sunt aplauze de import, dar le tolerãm fãrã scrupule.
Aplaudaþi!

Mulþi exersau, crescând în ochii lor înºiºi.
- Cei care aplaudã cu pumnul stâng în palma

dreaptã stimuleazã gândirea „cutie neagrã”. Aceste
aplauze asigurã victoria soþilor infideli împotriva
soþiilor fidele, ºi asigurã pacea în cuibuºorul de
nebunii, dar întârzie avansarea în grad, în chip
lamentabil.

Exersarã numai femeile. Oratorul observã aceasta,
dar era bun ºi închidea un ochi.

Apoi oratorul ciung coboarã glasul, ca pentru a spune
taina:

- Cei care aplaudã cu douã degete ale stângii pe
palma dreaptã otrãvesc pânã la fund sufletul
vrãjmaºilor ºi al rivalilor politici, ºi-l îndulcesc pe al
lor propriu.

Toþi se fãcurã cã plouã... dar bãgarã la cap.
Oratorul continuã, paideic:
- Iar cei care aplaudã cu o singurã mânã... vor fi

puºi ºefi supremi peste sectoare. Ei vor controla
mediul ºi condiþia umanã. Dar trebuie sã umble
deghizaþi: sã se deghizeze în oameni normali sau în
trestii gânditoare. Cu aceasta, prelegerea de azi s-a
terminat. Ne vedem mâine, la aceeaºi orã, pentru
reciclarea cadrelor.

*
În mulþimea cursanþilor, Ambrozie o vede pe

profesoara Carp Isabela, fostã colegã la fosta
Universitate demolatã.

Isabela Carp era specialistã în Cultul Personalitãþii.
Fusese decanã la Facultatea Cultul Personalitãþii. Se
înscriau sute de studenþi la facultatea asta, dar eºuau
la examenul de Paranoia ºtiinþificã.

Acum venise ºi ea la cursurile de reciclare în
aplauze, cãci se anunþau vremuri grele.

Dupã obiceiul zonei folclorice de unde provenea,
profesoara Carp l-a sãrutat pe Ambrozie pe nas. ªi-
a frecat nasul ei de nasul omului. A fãcut-o cu atâta
rapiditate încât Ambrozie i-a admirat viteza.

Bucuroasã de întâlnire, Isabela îl pune la curent
cu viaþa celorlalþi colegi de la fosta Universitate
demolatã. Zice:

- Cel mai bine s-au aranjat cei de la Facultatea de
Spãlat Creiere. Sunt foarte cãutaþi în sectoare înalte.
Dau lecþii particulare, ºi-au deschis cabinete. Spalã
creiere de dimineaþã pânã seara. Au primit funcþii
atât de bãnoase încât îºi nenorocesc nevestele
cumpãrându-le chintale de bijuterii. Cât despre
muncã... ªtii, la funcþiile mici mai ai de lucru, mai freci
ceva hârtii, mai muþi fundul de pe un scaun pe altul...
mai rãspunzi la un telefon. Dar la funcþiile mari, nu ai
chiar nimic de fãcut!

- ªi nu-i plicticos? întreabã Ambrozie candid.
- S-au inventat reciclãrile, dupã cum vezi. Au mare

succes cursurile intensive de apluze. S-au înscris ºi
cei din clasele de sus, ºi cei din clasele din mijloc. Se
deschid noi filiale, noi academii de învãþarea
aplauzelor. Sunt nu doar patriotice, dar sunt ºi vesele.
Vii aici trist, ºi pleci vesel, cu mentalul schimbat. Toþi
cei care vor sã îºi schimbe mentalul, se înscriu la
noi, aici. Cursurile intensive de aplauze sunt o terapie
pentru longevitate, dar ºi pentru consolidarea statului
de drept.

- Înþeleg cã stângacii au mare cãutare în statul de
drept.

- Omul nou este ceea ce ºtim din faºã!
Asistenta Carp Isabela avea chef de vorbã. Era

tare „ne-grãitã”. Sau cursurile astea îi schimbã
humoarea, o decenzureazã. Astfel, ea continuã sã-l
punã la curent cu viaþa foºtilor colegi. Ba chiar cu
moartea lor.

Zice:
- Bãtrânul docent Bãlan a decedat cu þigara în

mânã, în rol festiv, adicã tocmai când i se înmâna
diploma de nemuritor. A fost un fricos, un persecutat,
a prins vremuri grele ºi-i intrase frica în oase, dar
soarta i-a surâs pe ultima sutã de metri, ca o rãsplatã!
A fost declarat nemuritor cu acte în regulã ºi cu salariu
de nemuritor. ªi când academicianul Johan i-a
înmânat diploma de nemuritor, docentul Bãlan a murit
pe loc.

Ambrozie ascultã fãcând ochii mari. Isabela Carp
ºi-a dat seama cã l-a umplut de veºti, l-a impresionat,
aºa cã elaboreazã ºi un aforism:

- În situaþii triste, sã nu-þi ascunzi veselia. Cã nu la
moarte plânge omul, ci la naºtere plânge el.

Ambrozie întreabã:
- Tu ce loc de muncã þi-ai gãsit?
- E o poveste lungã! zice Isabela Carp. Am lucrat o

vreme la centrala de sortat nisip.  Pentru cuarþ, în
industria electronicã. Era o slujbã bunã, îmi dãdea
sentimentul valorii mele, al participãrii la taina lumii.
Cãci nisipul este acel corp care face trecerea de la
materie la Timp. Adicã este ºi Materie ºi Timp. Sau,
mai bine zis, este Timp solidificat. Nisipul a absorbit
eoni în decurs de ere geologice, a absorbit timp, ºi
eu, când sortam nisip, simþeam cum nisipul degajã
timpul absorbit, îl degajã între degetele mele.

Se opreºte, închide ochii, ca la retrãirea celor zise.
Continuã:

- Teribil mi-a plãcut sã lucrez la sortat nisip, eram
fascinatã de muncã. Simþeam acolo cã ºapte
universitari nu fac cât un biet sortator de nisip.

Isabela Carp ofteazã ºi zice:
- Dar deodatã s-a terminat! O ducem prost cu

nisipul. Pânã acum, importam nisip din deºertul
Sahara. Dar de când trupele noastre au cucerit ºi au
civilizat deºertul, ei bine, nu mai avem nisip. Industria
noastrã electronicã e complet stagnantã. Între timp,
eu mã reprofilez, iau lecþii de aplauze, care sunt de
mare viitor. ªtii ce spun clasicii: Aplauzele l-au creat
pe om ºi munca îl va distruge. Tocmai am absolvit
primul ciclu, adicã etapa de aplauze cu 5 degete.
Mai am pânã la ciclul suprem, aplauzele cu o singurã
mânã.

- ªi alþi colegi? întreabã Ambrozie.
- Durbãu cel retardat o duce bine; a lucrat la Abator,

apoi n-a mai fost materie primã, cabaline adicã, ºi
Abatorul s-a reprofilat, s-a fãcut acolo un observator
astronomic. Sunt 123 angajaþi ºi fac chiar mãrunte
descoperiri epocale... ieri au intrat în legãturã cu
civilizaþia galacticã Dyson. ªtiu cã te pasiona civilizaþia
Dyson, bãnuiesc cã ai o legãturã cu ea, bãnuiesc cã
ai o iubitã acolo; n-ai vrea sã te pun în contact cu
domnii de la Abator care deja au schimbat mesaje?

- Eventual, da, spune Ambrozie prudent, ºi surprins
de vastele informaþii ale fostei colege.

O întreabã direct:
- Cum reuºeºti sã cunoºti atâtea, domniºoarã

Isabela? Sunt plin de admiraþie. Cum reuºeºti sã fii
enciclopedie vie?

- Rãspunsul este simplu: femeile ºtiu mai mult
decât bãrbaþii.

-  Cum explici?
- Femeile sunt albia cunoaºterii. Sunt malurile

fluviului cognitiv. Chiar fiziologic vorbind, diferenþele
sunt vizibile. Femeile au un miliard de neuroni mai
mult decât bãrbaþii. Dacã scanezi ºi cartografiezi
relieful creierului, situaþia stã astfel. La bãrbat, 80%
din creier este preocupat de sex; 10% de rãzboi ºi
10% de înhãþarea ciolanului laic sau religios. La
femeie, harta creierului aratã astfel: 80%  e zona
misterului; 10% grija pentru pantofi; ºi 10% bârfã
(adicã mediatizare, corectarea informaþiei
monocorde). Ai înþeles în ce constau diferenþele. Acel
mare procent de mister este caerul din care se toarce
firul cunoaºterii.

Lui Ambrozie i-a plãcut cartografierea fãcutã de
domniºoara Isabela Carp ºi a lãudat-o încã o datã.
Iar dânsa, dupã obiceiul zonei folclorice din care
venea, ºi-a frecat nasul de al lui Ambrozie, cu o vitezã
admirabilã.

vasileandru @ yahoo.com
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DOI POEÞI DIN STRUGA,
MACEDONIA

IOVAN STREZOVSKI (1931)

UMBRA
Este sorã cu soarta
este poate chiar soarta
ce tremurã la fiecare miºcare a noastrã
ºi la ideile noastre nebune

ªi când toate ne pãrãsesc
ea doar rãmâne cu noi
vede ºi suiºurile ºi cãderile noastre
ºi înfrângerile ºi victoriile noastre

Dacã nu se vede
ea este în noi:
atunci noi tremurãm
la fiecare miºcare imprevizibilã a ei

Dupã moartea noastrã
trece în Alt ceva
ne pãrãseºte
aidoma esenþelor trecute în nectar -
din flori pe care nu le mai ºtie

ARGILA ªI SUFLETUL
Au refãcut-o din cioburi
aºa cum a fost

Dar sufletul nu

Au dat formã golului
spaþiul interior
acelaºi dintotdeauna
au unit din nou toate liniile ºi ornamentele
ºi i-au redat vechea înfãþiºare ºi
frumuseþe

Numai sufletul îi lipsea din descânt

Meºterul i l-a încrustat o singurã datã
când a mângâiat argila pe roatã

Fiindcã sufletul odatã frânt
nu se mai lipeºte niciodatã

SCÂNTEIE
Zburatã din cremene
De demult un foc împietrit
de o stea transformatã în cenuºã
zboarã prin vânt
încercând cât mai mult sã dureze

Urmãrim zborul ei
ºi tremurãm la clipa
când neapãrat se va stinge ºi are sã piarã

ªi se stinge

Lipsiþi de acea micã
dar pierdutã luminã
ne rãmâne numai sã-i descriem zborul

ªi dacã se poate:
Care a fost puterea care o þinuse atât de mult
sã reziste sã nu se stingã?

ªi-a apãrat viaþa
sau toate le-a fãcut pentru noi:
sã nu ne lasã fãrã luminã?

MIªO KITANOSKI (1941)

MAMA
-tãnguirea de fiecare zi a mamei Milca –
Dacã ºtiam de mai nainte,
ce te aºteaptã,
n-aº fi spulberat steagul de aur.
De mãrþiºor era sã mã spânzur
tocmai când înfloreºte cornul!

Dacã ºtiam de nainte,

ce ºi cât era sã supravieþueºti,
nu-þi rãmâneam grijã între douã suspinuri.

In meteor m-aº fi prefãcut
sã zbor pe cer
ºi sã te caut printre îngeri.

Daca presimþeam mai de vreme
cum þi se taie zilele
nu din vina ta
mã nãºteam dupã nouã munþi
ºi tot atâtea râuri,
la un loc ascuns ºi binecuvântat,

ca sã rãmânem numai eu ºi cu tine
-pentru totdeauna-mpreunã.

SURORILE
-Sandrei-
Un oftat,
pe douã buze …

Un leagãn,
ºi douã creºteri …

O direcþie,
cu nenumãrate poteci,
pe care mergeau ele…

Aºteptând
Ca dorinþele sã se realizeze
-iar în realitate
surprinzãtor ºi neanunþatã
a venit despãrþirea …

ºi, s-a închis
uºa dragostei
ºi traiul …

Mãcar sã-mi laºi
-un amanet!

Traducere din macedoneanã: Dina Cuvata

      Stilizare: Gheorghe Dobre

Ion Roºioru

Ai trecut deja-n Nirvana
Cãtre alte zãri mai calde cei dintâi cocori se duc:
M-am trezit la ora ºapte. Veveriþa era-n nuc!

Icnind surd în roua rece cade câte-un mãr domnesc:
Curs îi dau zãdãrniciei. Versuri nu mai ticluiesc!

Prin vecini cocoºii cântã rãguºiþi ºi fãrã zel:
Vânãtorii urcã dealul. Nu-i mai însoþesc defel!

De la velniþa de lângã fosta dârstã iese fum:
Ai trecut deja-n Nirvana. Te urmez ºi eu acum!

La fereastra ta ciobitã
Nu mai dau copiii iama în Gustar prin aluniº:
Tinereþea mea colina a trecut-o pe furiº!

Coasa tatei neclintitã rugineºte în gutui:
Îþi bãtea spre verde seara focul ochilor cãprui!

Greierii au uitat s-ajungã pitulaþi în car în sat:
Biciul meu în vechea ºurã stã de-o bârnã atârnat!

Morile de vânt pe dealuri au un aer resemnat:
La fereastra ta ciobitã am uitat demult sã bat!

Nu mã îndoiesc o clipã
Îngropat în coaja-i parul putrezeºte mai uºor:
Cantonat în raþiune zborul liber îl ignor!

Capra înfiazã-un ºarpe când rãmâne fãrã ied:
Doar o formã de vendetã-i altruismu-n care cred!

Toamna brudnicã dureazã în Gustar un cap de pod:
Prematur aud cum sunã-n ceruri cornul de exod!

Samuraii niciodatã nu se plâng de soarta lor:
Nu mã îndoiesc o clipã morþii cã nu-i sunt dator!

Strãine-s sufletele noastre
În nopþile de Sânnziene la noi pe dealuri ard comori:
Sã le zãrim stãteam la pândã din faptul serii pânã-n zori!

Miresme roºii ºi albastre þâºnesc adormitor din flori:
Te aºteptam în mare tainã înfrigurat sub sicomori!

Dã iarba fiarelor în floare pe bãtãtura fostei mori:
E prea târziu s-o pun la deget cum am visat de-atâtea ori!

Spre schit cãlugãrul îºi mânã cei doi asini îndurãtori:
Strãine-s sufletele noastre pe veci de cei dintâi fiori!

N-o sã fii sã mã petreci
Þiglele de pe troiþã s-au întors trãsnite-n foc:
Brazii nunþii sã mi-i poarte n-o sã am flãcãi deloc!

Dalele-n ecou pãstreazã nerãbdarea unui cal:
N-o fi cine sã-mi aprindã lumânarea la final!

Se rãresc vãzând cu ochii fagii falnici de pe grui:
Lin sicriul sã mi-l ducã n-o sã am nepoþi destui!

Pe câmpia fãrã margini toate puþurile-s seci:
În cortegiul pãrelnic n-o sã fii sã mã petreci!

ªi mã sting ºi eu de dor
Tot mai lacomi vârcolacii scoarþa lunii o mizdresc:
Visul meu frumos cu tine se destramã nefiresc!

Verde-verde era crovul ºi-avea meri ºi peri destui:
Azi tristeþea mov mã paºte precum caii iarba lui!

Dinspre corni în toiul toamnei adia un vânt carmin:
De sãrutul tãu aminte îmi aduc ºi-ncet suspin!

Cãpriorul se oprise temãtor lângã izvor:
Privesc albia uscatã ºi mã sting ºi eu de dor!

Prea de tot cu capu-n nori
Pentru cai strângeau þiganii coji de pepeni prin obor:
Stând de pazã-n carul tatei jinduiam la soarta lor!

Tata-n forfota pestriþã tocmea grinzi ºi cãpriori:
Eu luptându-mã cu somnul mã holbam la ciorditori!

El printre cojanii aspri-ºi cãuta cumpãrãtori:
Eu îmi savuram hipnoza unor ochi iscoditori!

Nu tu bici, nu tu resteie, nu tu scule, nu tu sfori:
Eu  - statuie inocenþei  -  prea de tot cu capu-n nori!

Raiul meu de altãdatã
De anþãrþ fâneaþa toatã-i nãpãditã de cearãþi:
Tata-i mort iar noi nevrednici rãtãcim prin alte pãrþi!

Graurii se-nfruptã lacomi din cireºele amare:
Din paragina-i livada ne priveºte mustrãtoare!

De hârtoape ºi horþiºuri plin e drumul vicinal:
Ce departe-n urmã-i timpul când mergeam pe cal la bal!

Un drujbist ceangãu doboarã pe tãpºan un ultim brad:
Raiul meu de altãdatã e din ce în ce mai iad!

Spune-mi ce mai faci!
Cu jale rãguºitã urlã pe grindul sumbru un enot:
Am semne de la tine-n clipa când cred cã te-am pierdut

de tot!

Drujbistul ungur îºi aºteaptã la bal ibovnica din sat:
Îmi amintesc intens de-o varã când nopþi în ºir te-am aºteptat!

S-aude-o muzicã albastrã ºi pe tãpºane ard comori:
Conclud cã-þi mai apar prin gânduri oricât ai vrea sã mã

ignori!

Pobreajenu-i demult în urmã ºi plânge via pe araci:
Chiar de am semne cã îþi pasã de mine spune-mi ce

mai faci!
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Ioan NEªU

INTERVIU CU
PREªEDINTELE (II)
(roman)

(urmare din numãrul trecut)
- Cum a fost? M-a întrebat soþia când s-a întors de la

farmacie, puþin mai devreme ca de obicei. Cred cã ºi ea
fusese destul de curioasã, altfel de ce ar fi alergat imediat
acasã? Altãdatã îºi mai fãcea de lucru prin magazine, se
uita la vitrine parcã atunci le vedea prima datã, oricum
întârzia. Sãptãmâna aceasta se întâmplase sã lucreze
în tura de dupã-amiazã. Hai spune-mi cã nu mai am
rãbdare.

- Nu a fost ceva extraordinar, aºa cum te-ai fi aºteptat,
i-am rãspuns eu puþin plictisit, dar mai mult obosit. Ce
pot sã-þi spun? Tipul este deºtept, uns cu toate alifiile ºi
niþel parºiv. Dacã nu eºti atent, schimbul de informaþii ia
un traseu invers. Te mulge el pe tine, în loc sã afli tu ceva
de la el. Este blindat, ermetic ºi dificil, foarte dificil. Nu-þi
rãspunde decât ce vrea el, peste celelalte întrebãri trece
ºi nici nu-þi dai seama cã el îþi vorbeºte despre altceva.

- Mi se pare normal sã se întâmple aºa. Vã vedeaþi
pentru prima datã, nu aveaþi de unde sã vã ºtiþi.
Bineînþeles cã, în prealabil, el culesese informaþii despre
tine, informaþii care þi-au fost favorabile. Altfel tu crezi cã
accepta sã facã acest interviu cu tine? ªi chiar ºi aºa,
mi se pare normal sã fie rezervat, din moment ce nu vã
cunoaºteþi. Nu era suficient ca serviciile sã-i fi fãcut o
informare succintã. Tu erai cel care vroia sã afle ceva,
adicã puþin mai multe decât ºtie de obicei toatã lumea,
iar el, mai în vârstã, mai matur, cu mai multã experienþã
decât tine, nu se putea lansa în destãinuiri, nu putea sã
înceapã imediat sã-þi spunã þie totul, sã þi se
spovedeascã, aºa cum fac beþivii la cârciumã, dupã
primul sau al doilea pahar.

- Nici nu am stat prea mult timp împreunã, în programul
lui de lucru au apãrut niºte probleme care nu fuseserã
planificate. Dar, amabil, omul mi-a spus cã pot sã trec pe
la el mâine sau, dacã nu am timp, poimâine, într-un
cuvânt, când o sã-mi convinã mie. Fãrã nici o programare.

- Asta înseamnã cã ai intrare liberã la Preºedinte.
- Cam aºa ceva, am rãspuns eu mândru, mai mândru decât

aº fi vrut sã arãt. Nu trebuie sã terminãm ce am început?
- Te gândeºti cumva ºi la alte oportunitãþi, adicã altele

decât sã-i iei un interviu ºi pe urmã sã dispari?
- Te comporþi de parcã mi-ai lua tu mie un interviu acum.

Dar ca sã fiu sincer, m-am gândit cã ar fi o variantã, în
sensul sã rãmân în preajma lui ca un fel de secretar sau
de consilier. Am vãzut cã i-am fãcut o impresie bunã, iar
ochiul meu nu prea obiºnuieºte sã mã înºele. Nici când
te-am luat pe tine nu m-am înºelat. Cel puþin aºa cred eu.
Pânã acum, se înþelege.

Soþia  mi s-a aºezat pe genunchi ºi m-a înlãnþuit cu braþele.
Rochia i se ridicase mult, dar aspectul acesta nu l-a deranjat
pe nici unul dintre noi. O clipã doar m-am gândit dacã n-ar fi
fost mai bine sã-i sugerez sã ºi-o scoatã de tot.

- Îmi aduci o vodcã? am întrebat-o eu dupã ce am
sãrutat-o. Mã simþeam epuizat, nu mai aveam poftã de
efuziuni sentimentale.

- Eu, în schimb, trebuie sã-mi caut serviciu, mi-a spus ea
în timp ce-mi aducea sticla brumatã de la frigider ºi un pahar.

- Nu-i place ºefei cum te descurci sau ºi acolo tragi
chiulul ca acasã?

- Din contrã, mã descurc foarte bine, iar colegele þin la
mine, dar am impresia cã individa a început sã se teamã
de persoana mea. Cred cã mã considerã un potenþial
pericol cã aº putea atenta la postul ei, înþelegi?

- ªi?
- O dau dracului cu farmacia ei. ªi aºa este prea departe.

Îþi dai seama la ce mã expun eu când mã întorc seara la
ora nouã sau zece acasã? Atâþia derbedei ... Norocul meu
cã mã aºtepþi tu uneori. Cã încã mai este destulã lume
pe stradã, cã bulevardul este luminat ca ziua...

- Adicã? Fii mai explicitã, te rog.
- O sã-mi caut un post mai pe aproape. Sau, dacã nu,

în ultima instanþã, plec ºi eu afarã. Am o colegã, nu o
cunoºti tu, care a terminat odatã cu mine ºi care a plecat.
Nu ºtiu în ce þarã a plecat, dar am înþeles cã primeºte un
salariu de câteva ori mai mare ca la noi.

- Nu este o afacere. ªi cheltuielile sunt altele acolo, am
temperat-o eu. La aspectul ãsta te-ai gândit? Îþi dai seama cât
o costã numai chiria? ªi asta ca sã dau doar un singur exemplu.

Draga mea, nu este o soluþie. Renunþã la ideea asta.
- Nu o fi o idee, cum zici tu, dacã ar fi vorba numai de

un caz sau de câteva, dar peste tot, lumea numai despre
aºa ceva vorbeºte.

- Nu pleacã oamenii serioºi. Oamenii care aleargã dupã
un câºtig facil nu sunt oameni serioºi. Cãutãtorii de aur
erau niºte aventurieri. Aºa ºi ãºtia. Eu, dacã aº fi în locul
statului, înainte de a pleca, i-aº pune sã plãteascã
cheltuielile cu ºcolarizarea. Statul a cheltuit foarte mult
cu ei ca sã înveþe carte. Din banii noºtri a cheltuit. Din
banii pe care i-am plãtit noi ca taxe ºi impozite. Cu banii
ãºtia se puteau face atâtea lucruri bune aici, în þarã, la noi.

- De unde sã plãteascã din moment ce oamenii pleacã
de sãraci? Crezi cã pleacã vreunul care o duce foarte
bine aici?

- Dacã nu au ei, atunci sã plãteascã patronul care-i
angajeazã acolo. Pentru cã ãla câºtigã de pe urma muncii
ºi experienþei lor. Ar mai fi variante dacã s-ar urmãri
aspectul acesta. În fond acel patron sare peste etapa
pregãtirii cadrelor. Îi vin de la noi deja pregãtite.

- Vezi sã nu-i dai tu vreo idee Preºedintelui.
- Deocamdatã, asta este pãrerea mea proprie de simplu

cetãþean, pentru cã ºi din banii mei s-a plãtit ºcolarizarea
lor, aºa cum þi-am mai spus. Dar la ritmul în care se pleacã,
o lege în acest sens nu ar mai putea fi aplicatã. ªtii câþi
au plecat ieri?

- Au început sã-i numere?
- 1.571 de cetãþeni. Scrie în presã.
- Înseamnã cã am avut dreptate dacã au început sã-i numere.
- Cineva mare, mai de sus, este interesat de aceastã

problemã. S-a scurs o informaþie în presã, dar eu sunt
convins cã nu se vrea sã se facã un caz din asta.
Problema este cine a dat drumul la informaþie.

- Eu nu am zis cã m-ar tenta sã plec mâine, am vorbit
numai aºa, ca principiu. Dar asta nu înseamnã cã nu mã
gândesc. Iar dacã ar fi sã plec, nu aº pleca decât împreunã
cu tine, tu chiar nu pricepi?

- Mi se pare corect. Nici nu trebuia sã mai menþionezi.
ªi am luat-o în braþe ºi ea s-a lipit de mine ca o molie.

- Decât cã tu, dacã te înºurubezi bine într-o funcþie pe
acolo, pe la domnul preºedinte, o sã fii mai greu de urnit.

- Vise, vise, vise. Sã vedem dacã mã mai primeºte ºi
mâine. Când a zis ce a zis, poate a spus-o numai aºa, ca
sã parã amabil. În fond ce-l costã? Dacã acest interviu i
se va pãrea la un moment dat o pierdere de vreme?

- Sã sperãm cã nu, zise ea ºi mai mã sãruta o datã. ªi
atunci, nu ºtiu de ce, mi-am amintit de þigãncuºa florãreasa
ºi de ochii ei. O þineam în braþe pe soþie, dar mã gândeam
la florãreasã ºi la ochii ei negri ºi adânci. Îmi închipuiam
cã sunt cu ea ºi am simþit atunci vârtejul unei erecþii.

( urmare în numãrul viitor)

,,ALBANIEI, OAMENILOR
SÃI, SEVASTEI...”

Cuvintele pe care tocmai le-am citat sunt motoul înscris
la pagina a cincea a romanului ,,Bukure, Lek. Berbecul...“
al scriitorului constãnþean Liviu Lungu, roman apãrut în
2003 la editura Ex Ponto, iar mai apoi ºi în Albania.

Dedicaþia exprimã fãrã dubiu iubirea autorului pentru
þara cãreia îi aparþine prin ascendenþii materni, iubire ce
se individualizeazã treptat prin invocarea acelei
,,Sevasta”. Un personaj cu acest nume apare ºi în textul
romanului, fiind un fel de bunicã-Mnemosyne ce-l iniþiazã
pe protagonist, prin intermediul poveºtilor, în tainele vieþii,
dar ºi ale neamului sãu ce vine din vremuri neguroase.
Sã fie chiar Sevasta amintitã în dedicaþie? ...

Oricum, din câteva legende ale familiei ºi o bunã
pregãtire de specialist în domeniul istoriei ºi al arheologiei
(scriitorul e de profesie arheolog la Muzeul de Arheolgie,
Constanþa),  topite în athanorul creaþiei artistice, Liviu
Lungu a scos un roman de o atmosferã aparte, pe care
nu poþi sã-l laºi din mânã.

Este atmosfera unei lumi aspre ca ºi relieful acestei
þãri de munþi arizi, evocate prin câteva imagini cu mare
forþã persuasivã:  un sat sãrac ºi plin de venetici din valea
unui râu, parcã damnat, un pustiu plin de bolovani încinºi
sub lumina soarelui, o culã veche în care se adãpostesc
proscriºii, folosind drept scarã un trunchi de copac.

Oamenii mãnâncã invariabil ghiveci de legume, câte
puþinã brânzã uscatã, udatã din plin cu rachiu ºi îºi încheie
masa trãgând din lulea.

Îºi trec viaþa între Kanun - legea nescrisã - ºi gjaksur -
rãzbunarea, þinând cel mai mult la onoare. Orice atingere
adusã acesteia se vrea rãscumpãratã cât mai repede,
aºa cã gjaksur-ul stinge mereu oameni de valoare,
neamuri întregi ºi aºezãri. Reconstituirea istoricã a
Albaniei medievale e fãcutã fãrã greº de Liviu Lungu, care
pare sã vorbeascã mai convingãtor despre aceastã þarã
chiar decât Ismail Kadare în unele din romanele sale.

Un alt punct de interes al cãrþii îl reprezintã fiinþele de hârtie.
Acestea sunt  ,,Întâiul”, ,,Voinicul”,  ,,Dreptul”,

întemeietorii satului de care aminteam anterior. Chiar
numele le reflectã valoarea arhetipalã, de eroi din vechi
eposuri ºi mituri.

Cât despre personajul eponim, Bukure Lek, dimensiunea
supraumanã e sugeratã chiar din incipitul în care ucide
un urs dintr-o loviturã de topor, fãrã armã de foc asupra
lui, pentru a-ºi salva prietenul, pe nebunul-înþelept Shiqri.
Porecla ,,Berbecul “se datoreazã curajului, încãpãþânãrii,
dar ºi anvergurii lui de conducãtor. Despre el se spunea
cã ,,are în suflet luminã ca de cremene lucind dimineaþa
ºi cã, unde calcã, rãsare grâu”. Numele ,,Bucur”, cu sensul
de ,,om frumos”, i-ar fi fost dat de un bãtrân cu fes alb,
întâlnit întâmplãtor într-un han , ºi care fusese impresionat
de o faptã a tânãrului, spunându-i : ,,Am trãit mulþi ani,
dar o faptã ca asta încã nu mi-a fost dat sã vãd. Eºti un
om frumos, bãiete!”  Acel bãtrân fusese dispus sã ajute
cu sfaturi ºi bani pe erou ºi pe ceilalþi doi fraþi de cruce,
pentru a întemeia un sat ºi îi povãþuise dupã ce tinerii
fãcuserã frãþia de cruce bând din paharele în care
amestecaserã sânge din venele deschise cu pumnalul.

Bukure Lek e viitorul posibil patriarh pentru cã ºtie ºi
respectã cu sfinþenie kanun-ul, e drept, omenos, înþelept,
chiar prea înþelept pentru o lume ce ridicã prea repede
pumnalul sau pistolul. De aceea va împãrtãºi soarta
fãpturilor perfecte într-o lume imperfectã, devenind victima
sacrificialã prin a cãrei imolare se va naºte (renaºte)
localitatea alor sãi.

Dincolo de interesul datorat picturii mediului ºi unei
trame epice imprevizibile, romanul fascineazã în primul
rând prin umanitatea propusã.

Ca ºi vechile epopei, dã sentimentul tonic al întâlnirii cu o
umanitate plenarã, fãcutã parcã din altã substanþã decât
homunculii timpurilor moderne. Oameni pentru care
dezonoarea e moarte, pentru care cuvântul dat e sfânt,
pentru care viaþa trebuie trãitã în libertate, fãrã a asculta de
nimeni. Rãzboaiele continue, gyaksur-ul care agitã vremurile
pare un modus vivendi produs de o anumitã psihologie.

Deºi scriitura evitã lirismul, Liviu Lungu preferând
concentrarea maximã ºi ironia, ne vine în minte fraza
prin care Sadoveanu încheia ,,Neamul ºoimãreºtilor” ºi
care poate argumenta reuºita textului artistic de care ne
ocupãm: ,,Bunicii mei sunt strãnepoþii acestor omeni, iar
eu am scris aceastã povestire având în sufletul meu
rãsunetul durerii lor”.

Nu mai e nevoie sã adãugãm cã lectura romanului
,,Bukure, Lek. Berbecul...”, scris de Liviu Lungu, îi poate
face pe cititorii cei mai mefienþi faþã de specia romanului
istoric sã-ºi schimbe ideile.

MARINA CUªA

Diana Dobriþa BÂLEA

Cãlãtorie prin poezie
A submâinilor tale
sunt ºi mã mântui,
a preadegetelor tatuate cu arderi de tot;
ochiul tãu ºfichiuie zarea cu primul pãtrar al luminii
opreºte o nuntã de pãsãri
ºi mã urcã-n fior.

Tata,
nãpãdit de noime albastre,
suie prin coralii pãmântului
sã mã ajungã din urmã ºi sã-mi mângâie drumul.

Mama se preface în icoanã fãcãtoare de minuni;
uneori, la rãscruce de focuri bengale, întunericul îmi

stã împotrivã
ºi ea, precum colþul ierbii, dã prin þãrânã
sã mã închine.

Eu car pe muntele meu sisifi de poezie
ºi pietrele se aruncã în mine.
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Titi DAMIAN

RÃNI DESCHISE
de Speranþa CALIMI

 -Înãlþãrile fericirii ºi abisurile deznãdejdii-
Problema prozei feminine a fost complet neglijatã,

consideratã un accident sau o întâmplare într-o istorie a
literaturii jalonatã de nume masculine. Critica ºi istoria
literarã mai nouã sau mai veche ocolesc din motive încã
necunoscute dihotomia între literatura femeilor ºi cea a
bãrbaþilor, deºi ea existã, chiar dacã nu a atins o fazã
acutã. Ca sã justificãm afirmaþia de mai sus, cercetãm
masivele volume ale distinsului profesor Eugen Simion,
„Scriitori români de azi”(Vol I-IV), dar în cele peste trei
mii de pagini nu descoperim decât trei nume de prozatoare
din perioada respectivã (Dana Dumitriu, Gabriela
Adameºteanu ºi Rodica Palade). Cam aºa stau lucrurile
ºi în recentele ºi masivele Istorii ale literaturii de Ion
Rotaru, Nicolae Manolescu sau Alex ªtefãnescu. De-abia
acum se nasc semnele de întrebare: ori femeile nu s-au
aplecat spre prozã – poezia este mult mai bine
reprezentatã - ori au avut mai multe greutãþi de întâmpinat,
poate n-au avut curajul necesar sã abordeze o specie
dificilã precum romanul care cere timp ºi rãbdare, ori
apetitul (gustul) cititorului nu mergea în aceastã direcþie.

Pe de altã parte, nici critica nu s-a aplecat cu seriozitate
sã analizeze fenomenul decât foarte târziu. Un studiu
consistent pe aceastã temã îl realizeazã Radu Voinescu
în lucrarea „Spectacolul literaturii”, Editura Muzeului
Literaturii, Bucureºti (2003), cãreia îi consacrã un capitol
foarte documentat, intitulat „Literatura femininã de azi”.
Aici urmãreºte atât problematica poeziei, cât ºi pe cea a
prozei, în context cultural universal, fãrã a epuiza
subiectul, de altfel foarte vast, dar reuºeºte sã sintetizeze
câteva elemente care sã-i confere specificitate, cu alte
cuvinte sã-i defineascã genul proxim.

Intrigat de problemã, în câteva cronici de întâmpinare
m-am aplecat cu seriozitate asupra câtorva autoare (la
vârste diferite) de romane (din spaþii geografice diferite).
Este vorba de Christina Wittelsbach, Tecuci, (romanul
„Confuzie sentimentalã”, ed. Domino, 2009), Mihaela
Burlacu, Constanþa, (romanul „O varã de necuprins”, ed.
Ex Ponto, Constanþa, 2009), Florentina Loredana Dalian,
Slobozia, (romanul „Înainte de magnolii” ed. Tipo Moldova,
Iaºi 2014), Speranþa Calimi, Bacãu, (romanul „La naºterea
mea a cãzut o stea” ed. Vicovia, Bacãu, 2008) Doina Popa,
Bucureºti, („Pasãrea cerului”, ed. Tipo Moldova, Iaºi, 2012),
toate având un numitor comun, dragostea, cu
traumatismele impuse de intervenþia destinului. Desigur
cã aceste cãrþi ºi nume nu sunt nici pe departe suficiente
pentru a se putea face generalizãri, totuºi am identificat
multe aspecte care conferã specificitate prozei feminine
care, în momentul actual, pare a fi în ofensivã tematicã
ºi stilisticã. Bineînþeles cã trebuie avute în vedere
diferenþele de rigoare care þin de personalitatea, de
inteligenþa ºi de talentul fiecãreia ºi care, pânã la urmã,
dau farmec literaturii.

Diferenþele nu sunt relevante pentru a considera cã avem
de-a face cu douã literaturi: una a bãrbaþilor, alta a femeilor,
deºi miºcarea feministã în Occident este în ofensivã
culturalã. Cert este cã femeile scriu prozã, în cele mai
multe cazuri, altfel decât bãrbaþii. Se opresc asupra unor
teme specific feminine, de regulã iubirea. S-ar putea afirma
cã fac exces de iubire, fapt ce genereazã un exces de
tragic, mai ales cã recurg frecvent la motivul literar „fortuna
labilis”. Scriu într-o manierã aparte, recurgând, de cele
mai multe ori, la un narator-personaj care se confeseazã
la persoana întâi, trimiþând pe cititor mai aproape de
autentic. Poate cã simt nevoia de devirilizare a literaturii
contemporane, în scopul cãutãrii unei identitãþi, poate
chiar a unei literaturi destinate exclusiv femeilor. Accentul
este pus pe tema cuplului, întrucât femeia este
confruntatã cu mult mai multe obstacole în viaþa
sentimentalã. Aspectele cele mai importante ale acestor
diferenþieri pornesc de la faptul cã predominã un
sentimentalism feminin tipic ºi se exploateazã detalii ale

sensibilitãþii ºi particularitãþi ale receptãrii specific
feminine. Nimeni nu poate descrie meandrele ºi abisurile
sufleteºti ale unei femei mai bine ca o femeie. Scriitoarele
femei cautã o civilizaþie a instinctelor bazatã pe senzaþii
trãite cândva cu intensitate, experienþe recente, dar ºi cu
refugii frecvente în vis. De aceea, par sã recurgã cam la
aceleaºi cliºee lingvistice ºi scheme narative, lãsând
impresia falsã cã proza lor este insuficient maturizatã.
Mai au o trãsãturã comunã: preocuparea pentru lumea
ideilor, proza lor fiind presãratã cu numeroase maxime
care vizeazã o experienþã de viaþã trãitã intens, dar ºi
învãþãturi morale transmise cititorului prin întâmplãrile
traumatizante ale personajelor imaginate.

Scriitoarea Speranþa CALIMI nu se abate de la aceste
reguli nici în romanul RÃNI DESCHISE, editura BABEL,
Bacãu, 2012, 154 pag. Multe dintre aspecte ale scrisului
sãu le-am semnalat într-o cronicã fãcutã la romanul „La
naºterea mea a cãzut o stea” (2008) cãruia, între timp,
scriitoarea i-a mai adãugat romanele „Copacul trãsnit”
(2009), „Perle albe, perle negre” (2010).

Romanul acesta s-ar încadra mai degrabã speciei
povestirii, bineînþeles mai lungã, întrucât naratoarea trece
la persoana a treia, pãrãsind stilul anterior confesiv,
imaginând un narator omiscient, heterodiegetic, recurge
ºi la tehnica povestirii în povestire, dar mai ales schimbã
timpul narãrii din roman (perfectul simplu) cu cel al
imperfectului – specific basmului ºi povestirii. În privinþa
structurii exterioare, îºi împarte romanul în patru pãrþi:
„Aºa a început totul” (ºase capitole), „Vai ºi amar” (ºapte
capitole), „Cer albastru” (ºapte capitole), „Incest ºi
blestem” (ºase capitole), fiecare dintre capitole având câte
un titlu sugestiv. Un motto tulburãtor îl pune pe cititor pe
gânduri chiar de la început: „Într-un om este atâta dragoste
cât este în el dorinþa de viaþã. Când dragostea se
destramã, dorinþa de viaþã piere ºi ea”.

Romanul aduce în faþa cititorului poveºti de dragoste
zguduitoare, verosimile, cu dese schimbãri de Destin –
scriitoarea îi spune Noroc – iar personajul principal Ioana,
fiica naivã, moºtenitoare a lui moº Tache ºi a mamei
Constantina - fiinþe ce-ºi duseserã viaþa în cinste, dreptate
ºi credinþã - îl pune pe seama lui Ucigã-l Crucea. Fecioara
pãstreazã de la pãrinþii ei ºi cea mai preþioasã învãþãturã:
„Multe inimi se domolesc cu blândeþe” – pare sã fie
laitmotivul romanului.

Scriitoarea are grijã sã creioneze în debutul cãrþii
decorul domestic ºi natural  patriarhal: „Satul acela aºezat
la margine de lume pãrea agãþat de beteala soarelui, iar
pe cerul ca o cupolã se pregãteau culorile de acuarelã.
Spre rãsãrit, soarele aprindea cerul inundând bolta cu
luminã ºi cãldurã. Rãsãritul era floare de liliac ºi boabe
de rouã. Prin curþile oamenilor, gospodinele legate cu
basmale albe deschideau larg uºile coteþelor din care zbura
primul cocoº pintenog, urmat de haremul lui...”. Se
schimbã întâmplãrile, se schimbã ºi anotimpurile, se
schimbã ºi vremea: „Iarna era ca o fatã mofturoasã ca ºi
vremea. Lacrimi de gheaþã atârnau pe braþele copacilor”.
La fel se întâmplã ºi cu decorul autumnal: „Soarele era
tot mai scump la vedere. Încearcã sã tragã cu ochiul de
dupã dealul din spatele casei. Copacii îºi picurau lacrimile
de cristal ca un semn al durerii. Frunzele se desprindeau
una dupã alta.” Vara - „nicio adiere de vânt, totul era
nemiºcare, doar cãldura juca în mijlocul drumului cum
joacã Ielele sã aducã ploaia”.

În acest decor îºi duce existenþa fericitã Ioana pânã
când în curtea ei apare hulpavul vecin Gavrilã care
încearcã s-o necinsteascã. Fata scapã cu greu din labele
lui, urcându-se pe gura podului, dar bãrbatul, furios, îi ia
scara. N-are cui sã se adreseze ºi va trebui sã stea aproape
o zi întreagã, pe jumãtate dezbrãcatã, într-o cãldurã
toropitoare, fãrã apã ºi fãrã mâncare. Noroc cu o cerºetoare-
prezicãtoare de pe drum  care-i aude tânguielile ºi o
elibereazã, lãsându-i în urmã ºi preziceri sumbre. Dupã un
timp, Ioana va afla ºi taina „veseliei” ºi „cântecului”
permanent al vecinei Zenovia, soþia lui Gavrilã. Aceasta
fusese îndrãgostitã de un alt flãcãu din sat, dar, trãdatã în
dragoste,  de necaz, a acceptat cãsãtoria cu Gavrilã.

Acesta, ca s-o umileascã, a obligat-o sã punã mereu un
tacâm în plus: „Întotdeauna va fi un tacâm plin la masã
pentru omul cu care te-ai iubit la clãile cu fân.”

Firul narativ se întoarce la Ioana, aflatã în aºteptarea
marii iubiri. Se va ivi în persoana fercheºului miliþian Raul
Ursache. Povestea lor de dragoste, eºecurile ºi
traumatismele le las de acum încolo, în seama cititorului.
Oricum, finalul este zguduitor, ca în tragediile antice.

Este de subliniat faptul cã romanul are o importantã
componentã moralã. Întâmplãrile sunt povestite cu har,
fiecare dintre ele se încheie cu o maximã-avertisment-mesaj
de înþelepciune adresatã lumii prin intermediul cititorului:

„Fericirea este pentru toþi, dar puþini o simt ºi o trãiesc.”
„Viaþa ar fi searbãdã dacã n-ar exista ºi o viaþã

sufleteascã.”
„Viaþa îºi are mersul ei, pendulând între vis ºi umbrã.”
„Viaþa e ca un joc. Poþi sã câºtigi dar poþi ºi sã pierzi.”
„Viaþa e ca un pod între viaþã ºi moarte. Trece-l. Dar ai

grijã de balustrade.”
„Viaþa e o luptã care începe cu primul scâncet.”
„Fericirea furatã nu þine.”
„Pãzeºte-te a doua zi dupã bine.”
„Ceaþã ºi pâclã e destinul omului. Ceaþa intrã în om, în

suflet, iar pâcla îl orbeºte.”
Aºa cum ne-a obiºnuit, scriitoarea pune în final un scurt

eseu intitulat „În loc de încheiere” din care selectãm câteva
propoziþii pentru cititor: „Ioana e doar un nume, dar destinul ei
poate fi al meu, al tãu […] Pãmântul acoperã dramele,
mormintele ascund poveºti triste ale vieþii ºi totul intrã în uitare.”

Uitare! Întotdeauna vii prea repede ºi întotdeauna iei
cu tine ce-i frumos. De ce vii numai când vrei tu, de ce vii
numai la cine vrei tu ºi de ce iei cu tine numai ce vrei tu?”

Comentariului primei cãrþi a scriitoarei îi dãdeam un
subtitlu: „Tragicul învins.”  Speranþa Calimi a învins tragicul
în fiecare dintre cele patru romane cu care îºi croieºte un
drum ferm în literaturã. Demonstreazã cã cea mai bunã
terapie a suferinþei trãite rãmâne, pentru scriitoarea cu
har, scrisul care purificã. Katharsis – ziceau grecii.

Moderni cu orice preþ?
Vãzând în programele TV cã urma sã se transmitã

opera “Nunta lui Figaro”, aºteptam cu nerãbdare sã
înceapã spectacolul. ªi când, în sfârºit, acesta a
început, mare mi-a fost dezamãgirea, cãci în loc sã
aparã personaje, decoruri ºi tot ce þine de un astfel de
spectacol, cu o operã clasicã, au început sã aparã
personaje, nu în þinuta epocii, ci îmbrãcaþi ca în zilele
noastre, culminând cu intrarea în scenã a unui
autoturism din care au coborât un domn ºi o doamnã,
care pãreau cã nu au nimic comun cu spectacolul
început. Nu sunt împotriva modernismului, dar oricât
s-ar strãdui regizorii sã adapteze în stil modern operele
clasice, nu cred cã fac un lucru bun. Chiar dacã muzica
ºi textul sunt cele originale, un stil de interpretare aºa-
zis modern nu poate reda atmosfera epocii în care se
petrece acþiunea operei. Când personajele intrã în scenã
într-un automobil decapotabil îmbrãcate în costume
create de Armani îþi este foarte greu sã te transpui în
epoca în care se petrece povestea ce se joacã .

Un astfel de spectacol nu poate fi decât o mutilare a
operei lui Mozart ºi o insultã la adresa genialului
compozitor. Aºa se întâmplã cu orice încercare de
modernizare de acest fel. Este benefic sã spunem
da la ceea ce este cu adevãrat modern, la o creaþie a
timpurilor noastre, nu sã denaturãm operele marilor
creatori, cu fantezii de toate felurile, numai din dorinþa
de a fi moderni ºi originali. Dacã vrem opere moderne
atunci sã creãm opere moderne cu adevãrat nu sã le
siluim pe cele existente, pretinzând cã le modernizãm.
La fel se întâmplã ºi cu piesele de teatru. ªi cei care
pierd în primul rând sunt cei tineri care neºtiind opera
în original, ei cred cã aceasta nu a existat, ci numai
versiunea ei modernizatã. Nu trebuie sã fim
conservatori, tradiþionaliºti cu orice preþ, dar nici
moderniºti cu orice preþ. Ar fi bine sã nu se promoveze
asemenea denaturãri, sã se pãstreze nealterate operele
care au încântat atâtea generaþii, de-a lungul secolelor.

g.alex
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Crãiesele Bãrãganului
În tragedia „Niobe”, marele scriitor antic Eschil

pomeneºte de Amazoane, fecioare rãzboinice, pricepute
la cãlãrie ºi iscusite arcaºe, care trãiau pe malurile Istrului,
adicã la Dunãre. Evident, aceastã preþioasã informaþie
nu a fost luatã în seamã de istoricii conformiºti, care nici
mãcar nu cred în existenþa Amazoanelor. Însã, în cele
din urmã, adevãrul iese la luminã. Astfel, istoricul Jordanes
scrie cã legile Geþilor se numeau BELAGINES. Se observã
îndatã, în aceastã sintagmã cuvântul LAG, ce poate fi
legat de rom. lege ºi a se lega „a se jura; a fãgãdui”.
Aºadar, am tradus BE LAG I-NES prin „Legile Favorabile;
Legile Acceptate” (cf. rom. pe; lege; naº; alb. nuse
„mireasã; norã”; anas „autohton, bãºtinaº”; anesi „aderare;
adeziune; favoare”; anesoj „a (se) alãtura; a adera”; got.
nasjan „a salva”; pers. naz „plãcere; bucurie”). Aceeaºi
sintagmã putea fi înþeleasã ºi ca BELA G(H)INES „Femei
Frumoase; Crãiese Blonde; Domniþe Ardente; Crãiese
Rãzboinice; Femei Grozave” (cf. rom. bãl „blond”; bãlai;
balã „monstru; dihanie, fiarã grozavã”; belea; palã; falã; a
se fãli; lat. bellus „frumos”; bellum „rãzboi”; gr. gyne
„femeie”; engl. Queen „reginã”). De la aceste femei
minunate, de la BELAG(H)INES vine ºi denumirea
Bãrãganului nostru, din cea mai îndepãrtatã istorie, pe
vremea când omenimea lui era matriarhalã. Sintagma
AMA-ZONES „Amazoane” este doar o sinonimã cu
BELA-G(H)INES; cf. lat. amo „a iubi; a plãcea; a îndrãgi”;
rom. zânã; junã; rus. jena „soþie”.

Cercetãri atente dovedesc cã la acest popor matriarhal
principala divinitate era Soarele, pe când la vecinii lor de
la Sud de Dunãre, patriarhali, zeul cel mai important era
Luna. Astfel, denumirea anticã a actualei localitãþi Dridu,
conform hãrþii Daciei, era TIA-SON „Zeiþa Soare”; cf. lat.
dea „zeiþã”; engl. sun, germ. Son „Soare”. Soarele era de
genul feminin, iar Luna de genul masculin, cum mai sunt
ºi azi în limbile germanice. Etimonul actualei denumiri a
râului Ialomiþa, AURU-METTI, ce era ºi o plantã medicinalã
dacicã, se tãlmãceºte prin „Pãrul (Fire) de Aur”; cf. rom.
aur; auriu; miþ „lânã de miel”; miþã „lânã; pãr des”; gr. mythos
„fir”. Desigur, de aici provine legenda cu Lâna de Aur, în
cãutarea cãreia au plecat Argonauþii. ªi tot de aici vine ºi
straniul nume al Cetãþii de Floci, de lângã râul Ialomiþa,
sugerând ºi faptul cã Amazoanele erau blonde, spre
deosebire de vecinii lor sud-dunãreni, care erau bruni;
iatã de ce multe zâne din mitofolclorul românesc au pãrul
de aur. Tot din AURU-METTI vine ºi alt mit celebru, anume
cel cu Firul Ariadnei, putând însemna ºi „Firul Apei” (ar.
arâu „râu”; rom. miþ; miþã; gr. mythos „fir”). Cum limba veche
nu era încã fixatã în regulile severe ale gramaticii, expresia
putea fi înþeleasã ºi ca AUR-UMETTI „Strãlucirea Aurului”
(cf. rom. aur; omãt; umed). Abia acum poate fi înþeleasã ºi
altã strãveche denumire a Ialomiþei, NAP-ARIS „Strãlucirea
Aurului” (cf. rom. nap; sl. nebo „cer”; lat. novus „nou;
neobiºnuit; nemaiîntâlnit; extraordinar”; alb. ar „aur”),
sinonimã cu AUR-UMETTI. Ambele sintagme explicã ºi
denumirea popularã a Ialomiþei de Jos, Galbenu. În rostire
întreagã, NAPARIS însemna ºi „Divinul; Minunatul” (cf. sl.
nebo „cer”; rom. nufãr).

Cum era ºi firesc, capitala Amazoanelor se mai numea
ºi HELIS „A Soarelui; Solara; Astrala” (cf. gr. Helios –
Zeul Soarelui; alb. yll „astru; stea”). HELIS însemna ºi
„Minunatele; Zânele” (cf. AMA-ZONES; rom. Iele). Nu
demult, în strãvechea cetate s-a descoperit ºi un altar
de lut reprezentând Soarele cu patru raze, aflat
actualmente la Muzeul Judeþean Ialomiþa. Aºadar, nu mai
poate fi nicio îndoialã asupra localizãrii aºezãrii la Piscu

Crãsanilor. În favoarea acestei localizãri, datoratã marelui
savant Vasile Pârvan, vin ºi douã variante medievale
denumind Ialomiþa, HELI-VAKIA sau ILI-VAKIA, ce pot fi
ºi ele traduse prin „Strãlucirea Soarelui; Vegheatã de Soare;
Luminiºul Zânelor” (cf. gr. Helios – Zeul Soarelui; alb. yll
„astru; stea”; rom. Iele; fachie „fãclie”; veghe; a veghea).
Sunetul L, din HELIS ºi HELI-VAKIA, precum ºi rom. miþ,
miþã au dus la actuala rostire a hidronimului, din
AURUMETTI în IALOMIÞA.

Toate Amazoanele erau „Crãiese; Doamne”, întrucât ele
îi conduceau pe bãrbaþi pe acea vreme. Destule toponime
din Bãrãgan amintesc cã aici a fost nucleul minunatei lor
împãrãþii. Unul dintre acestea este Sãrãþeni, în imediata
apropiere de cetatea Helis, care provine din trac. SARE-
TINI „Tãrâmul (Pãmântul; Þinutul) Soarelui” (cf. rom. Soare;
tinã; a þine), unde se afla ºi lacul sacru SARA-TOKOS,
cu acelaºi tâlc, „Pãmântul (Þinutul; Cuprinsul) Soarelui”;
cf. rom. Soare; toc (de uºã); alb. toke „pãmânt; sol; teritoriu;
teren”). Din acest hidronim vine actualul nume al lacului
Sãrãþuica, aflat la marginea satului Sãrãþeni.

Scrierile antice mai pomenesc ºi de un oraº fondat de
Amazoane, MAGNESIA. Cercetãrile asupra limbii dace
dovedesc cã, în vechimea ei cea mai îndepãrtatã, nu se
rosteau niciodatã douã consoane alãturate, între ele
aflându-se întotdeauna o vocalã. Aºadar, am transcris
toponimul MA G(Ã)NE SIA ºi l-am tradus prin „Cel Ridicat
de Doamne (Femei)”; cf. alb. me „în”; gr. gyne „femeie”;
engl. Queen „reginã”; rom. a sui. În timp, MAGNESIA s-a
transformat în MAHNESIA, iar astãzi se rosteºte Manasia.
Aºa cum cetatea Helis cuprindea ºi satul Sãrãþeni ºi lacul
Sãrãþuica, tot aºa ºi MAGNESIA cuprindea ºi teritoriul
pe care astãzi se aflã municipiul Urziceni. Acestuia i-am
aflat etimonul într-un nume tracic feminin, URSICINA, pe
care, graþie vechilor rostiri, l-am notat cu UR(Ã)S I
C(H)INA, tãlmãcindu-l prin „Ridicat de Femei; Forþa
(Fortãreaþa) Crãieselor; Cetatea Doamnelor” (cf. rom. uriaº;
urs; oraº; gr. gyne „femeie”; engl. Queen „reginã”). Ce
sugereazã ºi numele municipiului Feteºti, decât un
avanpost al acestor minunate domniþe?

Istoria a pãstrat ºi câteva nume ale Amazoanelor, mai ales
ale celor care s-au remarcat prin vitejie în ultimul rãzboi troian:
Alcibia, Antiope, Antribota, Armothoe (cf. AURUMETTI),
Autandra, Bremusa, Clonia, Derimace, Deriona, Evadra,
Hippolyte (reginã), Hippothoe, Myrina, Otrera (reginã),
Penthesileea (reginã), Polemusa, Sanape º.a.

Graþie însuºirilor rãzboinice, Ordinul Amazoanelor s-a
pãstrat pânã târziu în Dacia, chiar ºi dupã ce societatea
a devenit patriarhalã. Astfel, dintr-un text de pe o tãbliþã
de la Sinaia aflãm cã GEOPYR „Giuvaierul”, sora regelui
Decebal, în fruntea unui detaºament de femei, i-a învins
pe Romani într-una din lupte. Istoria Bãrãganului este mult
mai tumultuoasã, mai bogatã ºi mai frumoasã decât s-a
ºtiut pânã acum. Astfel, în zorii Evului Mediu, regele get
al Visigoþilor, ALARICH „Inorogul”, nãscut la Didrich (
vechea cetate Tiason), astãzi Dridu, a pornit asupra
Romei, trecând-o prin foc ºi sabie, împlinind astfel o mai
veche profeþie a sacerdoþilor din Dacia. Acum patru
veacuri, acest tãrâm fermecat, Bãrãganul, avea sã-l dea
pe cel mai mare voievod român. Cel nãscut ºi crescut
lângã Apa Divinã, în Cetatea Lânei de Aur, pe care poporul
l-a numit Mihai Viteazul, a reîntregit o clipã miezul Daciei,
pornind iureºul ce a dus la România Mare de la 1
Decembrie 1918.

Abrevieri: cf. confer (în latinã) - „comparã”; alb. –
albanez; ar. – aromân; engl. – englez; germ. - german; got.
– gotic; gr. – grecesc; lat. – latin; pers. – persan; rom. –
românesc; sl.- slav; trac. – tracic.

A NOUA NOAPTE A LUI SINBAD
- Chiar l-ai vãzut?
- Sigur!
- S-ar putea sã fie doar un joc al fanteziei.
- Nicidecum. Dacã nu crezi, te voi duce sã te convingi.
Am acceptat nebunia asta dintr-un impuls copilãresc.

Mãcar sã mã bucur de o plimbare pe jos în cartierul vechi
al oraºului.

Era o dupã amiaza plãcutã de toamnã ºi oamenii profitau
la maximum de ultimele raze calde ale soarelui. În acest
vechi cartier, cu locuinþe coºcovite ºi strãzi pavate cu
piatrã de râu, trecãtorii erau rari.

- Nu mai este mult, îmi spuse prietenul.
- Nu-mi imaginam cã existã în oraºul nostru asemenea

locuri.
- Multe case nici mãcar nu sunt locuite ºi, probabil,

întreg cartierul va fi demolat, pentru a fi reconstruit altfel.
- Totuºi are farmecul lui.
- Desigur. Asta este strada!
Îmi indicã cu  un gest scurt o strãduþã care se înfunda

peste câteva sute de metri. Ne-am avântat pe ea, atenþi la
pietrele desprinse din caldarâm.

- Penultima casã ... iatã!
Urmând cu privirea mâna lui întinsã vãzui o fereastrã

largã, înnegritã de praf, iar dincolo de ea un bãtrân  aplecat
peste un catastif jerpelit.

- Deci moºul ãsta determinã realitatea cu pana lui?
- Poþi sã te convingi.
Am pãtruns în casa pãrãginitã, luptând cu pânzele dese

de pãianjen, dar bãtrânul nici nu ne-a bãgat în seamã.
Amicul meu m-a îndemnat sã trec în spatele lui ºi sã citesc
frazele înºirate rapid în catastiful ponosit. Ce am vãzut,
pur ºi simplu m-a ºocat: bãtrânul consemnase chiar ºi
dialogurile noastre trecute ºi prezente, consemna gândurile
mele cele mai intime. Un vãl negru mi-a întunecat privirea
ºi faptul cã n-am alunecat pe duºumeaua prãfuitã se
datoreazã promptitudinii însoþitorului, care m-a sprijinit.

- Te simþi bine?!
Dupã câteva minute mi-am revenit. Un impuls sãlbatec

mã smulse din braþele lui. Fãrã sã deranjez lucrarea
bãtrânului, care parcã nici nu sesizase cã suntem lângã
el, am ridicat paginile scrise, rãsfoind febril pânã la
evenimentele consemnate cu o lunã în urmã. Cu un
zâmbet sinistru smulsei fila care mã interesa, apoi o
transformai meticulos în mici bucãþele, pe care le-am
înghiþit satisfãcut. Bãtrânul, cu plete ºi barbã lungi ºi albe,
nici mãcar nu a tresãrit, nici mãcar nu ºi-a ridicat privirea
de pe foile îngãlbenite.

- Ce-a fost asta?! mã întrebã amicul.
Am zâmbit, fãrã sã rãspund.
Când deschisei uºa apartamentului meu, soþia ºi fiica

mã întâmpinarã fericite ...   Muriserã cu o lunã înainte
într-un teribil accident de automobil.

————————————————————————
Tensiunea trãirilor celui în a cãrui minte fusesem m-a
urmãrit pânã în bazinul rozaliu al peºterii.

- Sinbade, Sinbade! mi-am spus, sã trãieºti dramele
altora te poate afecta periculos ºi pe tine.

-Ei, ºi?! mi-am rãspuns sec.

A ZECEA NOAPTE A LUI  SINBAD
Întotdeauna zâmbesc când îmi aduc aminte de o

întâmplare nostimã petrecutã în sãtucul meu prãpãdit :
Se aciuase de ceva timp la o vãduvã cam purie un harap

uriaº. Nu se prea omora el cu munca, deoarece vãduva
moºtenise de la bãrbatul rãposat ceva stare ºi nu vroia ca
harapul ei sã se epuizeze în alte corvoade decât acelea
care  îi plãceau ei ei foarte mult.

Dar se pare cã harapului nu-i ajungea doar vãduva ºi
fãcea ochi dulci tuturor femeilor din sãtuc, care nici ele nu
s-ar fi dat în lãturi sã guste din mierea ineditã a vãduvioarei.

Au fost de ajuns douã, trei pãruieli feminine pentru ca
suspiciunea bãrbaþilor  sã se transforme în  mânie ucigaºã.
Înarmaþi cu furci  ºi topoare l-au încolit pe harap, care doar
printr-o minune reuºi sã se refugieze în casa starostelui.

-Mãi , oameni buni, le zise acesta consãtenilor cãtrãniþi,
dacã îl belim acum ,dupã cum meritã bineînþeles, povara
morþii lui va atârna  pe umerii noºtri pânã la judecata cea
din urmã a lui Allah.

Eu zic sã-l  chemãm pe cadiu ºi acesta sã hotãrascã
pedeapsa meritatã.

A venit cadiul, a ascultat faptele, relatate vehement pe
mai multe voci, iar dupã o lungã chibzuialã întrebã nedumerit:

-Bine, bine, dar mai înainte de evenimentele nedorite
nu aþi luat deloc mãsuri?

-Bineînþeles, mãrite cadiu, vorbi starostele, dar ... cum
sã vã spun, tot a lui era mai mare!!

     ...............................................................................................................................................................
Dupã ce v-am relatat aceastã povestioarã nostimã, vã

întrebaþi desigur ce s-a întâmplat cu harapul ?
Nimic . Vãduva ºi-a vândut agoniseala ºi împreunã cu

el s-au mutat într-un sat mai prãpãdit ca al nostru.
Probabil ºi acolo se va repeta incidentul bulversant ,

deoarece sunt convins cã în lumea asta a oamenilor
harapul  o  are cea mai mare .

20.09.2015, F.M.Ciocea
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ªerban Codrin

TITI DAMIAN – 70
Profesorul Titi Damian a petrecut o viaþã întreagã la

catedrã ºi a trecut pe sub toate furcile caudine ridicate în
calea sa de nobila profesiune. Sã fii „dascãl” înseamnã
sã dai totul ºi sã primeºti, cel mai adesea sã nu primeºti,
un buchet cu flori la un sfârºit de an ºcolar, pentru cã
numãrul nemulþumiþilor este mare. Printre elevi, puþini vãd
binele fãcut cu altruism ºi sacrificii, însã blameazã o vorbã
scãpatã la obosealã ori o notã sub pretenþia orgolioasã.

Ca profesor, Titi Damian a fost un perseverent. A
absolvit un liceu pedagogic, apoi un Institut pedagogic,
Facultatea de filologie, deci trepte ºi trepte, apoi toate
gradele didactie, nelipsindu-i nimic din panoplia de
luptãtor. De la învãþãtor de þarã va urca spre funcþia de
profesor titular de liceu, bineînþeles, la oraº, va obþine
titluri ºi gradaþii de merit, diplome de excelenþã, premii
speciale. Va debuta în publicistica pedagogicã, va ajuta
elevi sã se afirme. Implicat în viaþa culturalã, va ajunge
în cele din urmã la porþile literaturii, unde nu poþi bate nici
cu pumnul, nici cu titlurile, drept urmare s-a implicat în
scrierea unui Roman (nu este o greºealã, chiar aºa, cu R
mare!), dupã ce îºi fãcuse ucenicia mai de jos, prin
nuvelisticã, de unde Cehov nu a mai evadat, dar Titi
Damian a perseverat. Ideea primului sãu roman, „Fagul”
era senzaþionalã, epopeicã, îi rãmânea sã o realizeze.
Orgolios ca orice scriitor care a evadat cu greu din lumea
extemporalelor ºi a tezelor de citit ºi de comentat rând
cu rând, a realizat cartea în douã variante, deocamdatã,
pentru cã rãmâne loc pentru rescrieri. Cunosc un poet
care a compus numai douã poezii, trecem cu vederea
alte amãnunte: se numesc „Iliada” ºi „Odysseia”. Titi
Damian poate fi autorul unui singur roman ultramemorabil,
însã deocamdatã viseazã la o tetralogie, „Muscelenii”,
din care a realizat pânã acum primele trei pãrþi. Mai are
vreme sã-i vinã gândul cel bun ºi sã revinã la cartea unicã,
puternicã, foarte condensatã, o epopee în prozã.

Ca sã stãpâneascã întreaga moºie, a tipãrit „Scriitori
din zodia Helis”. Mã veþi întreba: de ce nu scriitori din
zodia Convorbirilor literare sau ale Zburãtorului? Simplu:
alegerea este liberã. Eu am evitat sã redactez o astfel de
carte, probabil necesarã; mai curajos, Titi Damian s-a
înhãmat pedagogic la muncã ºi a realizat un op impozant
de care este foarte mândru. Pentru mulþi, cartea este o
dovadã a existenþei lor în literaturã. Domeniul, imperiu
aproape infinit, face viaþa extrem de grea pentru orice
pretendent. Dacã te numeºti Titi Damian, te pomeneºti
cã stai la rând lângã Petru Dumitriu, ªtefan Aug. Doinaº,
Leonid Dimov, aºa cã este dificil sã-þi pãstrezi rangul. De
aceea, nu se spune, ci este o realitate, scriitorul,
prozatorul nu se ridicã de la masa de scris decât cu mare
greutate. Un titan precum Tolstoi a rescris romanul „Ana
Karenina” de vreo 13 ori, în loc sã expedieze pe piaþa
literarã 13 romane. Eu am mare încredere în vigurosul
prozator din Urziceni, dupã grandioasele viziunile din
„Fagul” este greu de rãzbit mai departe, dar textul mai
trebuie pus la dospit, este opera capitalã a unei vieþi ºi
ce s-ar mai fi bucurat bãtrânul Tolstoi sã fi nimerit peste
un astfel de subiect, nu l-ar mai fi pãrãsit pânã la
strãlucirea de diamant perfect ºlefuit!

Titi Damian nu trebuie sã se lase încântat de cântecul
sirenelor ºi de gloria de azi pe mâine, mai mult sau mai
puþin localã, ci sã persevereze, cãci are cernealã în
cãlimarã (oare mai existã aºa ceva în epoca internetului
superficial, unde totul este la vedere ºi numic în
adâncime?), pentru a-ºi duce la capãt creaþia. Câþi dintre
profesori îºi desãvârºesc „opera” în consumul liniºtit al
pensiei, în parc, la o plimbare cu câinele de curea? Abia
odatã cu completarea dosarului pentru Direcþia Muncii,
Titi Damian ºi-a dat seama cã mai are ceva de mãrturisit,
probabil infinit mai mult decât a fãcut-o în toate orele
petrecute, disciplinat ºi cu multã dãruire, dinaintea tuturor
elevilor sãi.

Dragã domnule Profesor, viaþa ta de dascãl adevãrat
abia a început la masa de scris, te aºteaptã toate nopþile
sã-þi transcrii visele pe hârtie, vise de unde eu aleg
singularul, Titi Damian ºi marele sãu roman „Fagul”. Mai
ai puþin ºi mult, bãtrânul Lev Tolstoi este în preajmã ºi-þi
þine aprinsã lumina.

Loredana Stan

PROZÃ NETERMINATÃ
I se spune Z. Numele sãu, de fapt, conþine aceastã

consoanã ºi pentru cã nu am avut chef sã gãsesc o
anagramare ºi nici sã-i las numele real, am ales varianta
cea mai laºã: sã-mi ascund personajul în spatele unui
sunet. Aþi înþeles cã mi-e fricã de personajele mele. Mã
bântuie nopþile, mã aleargã pe strãzile oraºului mãreþ în
care trãiesc, alãturi de frumoasa Z. Ea e frumoasã. Eu nu
ºtiu dacã s-o admir sau sã-i trec în revistã calitãþile. Vrea
sã se facã actriþã. E la vârsta alegerii carierei, nu conteazã
dacã are studii medii sau nu (ce mai conteazã studiile
când reciþi sublim din Eminescu „ªi dacã...” ºi când ºtii cã
Nichita Stãnescu a fost bãrbat?), nu conteazã dacã îi place
sã mãnânce fructe de pãdure ca sã-ºi menþinã talia diafanã,
invizibilã chiar când se aºazã în profil, conteazã cã meritã
sã se afirme pe scena mãreþei capitale.

Oraºul de baºtinã a început sã fie neîncãpãtor pentru
aerele sale expandate de la atâtea neîmpliniri îndesate
cât mai ascuns în egoul sãu subdezvoltat. Se pregãteºte
asiduu pentru mãreaþa carierã artisticã, nu luând lecþii în
particular ºi muncind ca o senzualã chelneriþã aºa cum
vãzuse prin filme (mai ales pe Kelly din The Big Bang
Theory o avea ca antimodel), ci respirând arta prin toþi
porii dilataþi de la atâtea tratamente cu tãrâþe ºi trãind
palpitant chiar ºi atunci când îºi scoate cãþelul la
necesitãþile primare. Seara, îºi îmbracã rochiþele creaþie
proprie ºi iese la plimbare sã-ºi exerseze mersul corect
de lebãdã care a uitat cã e în agonie în ultimul act.
Priveºte diafan aerul din jurul sãu ºi e miratã cã lumea
respirã ca ºi ea. Nu vorbeºte la telefon ºi nu mãnâncã pe
stradã. Aºa îºi întãreºte voinþa ºi îºi exerseazã rolul pe
care ar vrea sã-l joace: femeie inabordabilã, fãrã telefon
ºi obiceiuri nesãnãtoase.

De când îmbrãcase paltonul impozant ºi cãpãtase pofta
de a fi citabil, tânãrul maestru avusese revelaþia cã în
literatura românã (de parcã în viaþã ar fi altfel? ) profesorul
este ciuca bãtãilor, este imaginea ratãrii, a mediocritãþii
sociale, a închistãrii ºi prejudecãþilor. Stând la o masã,
pe trotuarul din faþa pietonalei din centrul vechi, bãrbatul
îºi imagina cum va susþine o asemenea conferinþã pe
tema condiþiei profesorului în arta româneascã. Se vedea
în faþa unui public numeros care îl asculta cu nesaþ într-
un fel de „prelecþiune popularã”. El, privind la orologiul din
amfiteatru (neapãrat, discursul trebuia rostit într-un
amfiteatru, cum vãzuse el la universitatea ieºeanã, când
mersese sã admire picturile lui Bãlaºa) ºi numãrându-ºi
în gând cuvintele ca sã nu depãºeascã limita de timp
impusã (iubea rigoarea ºi muncea asiduu la construirea
unei þinute intelectuale cât mai trainice, asemenea
paltonului sãu) visa la gloria unui bãrbat împlinit.

Numai cã bãrbatul nu era deloc împlinit. În afarã de
palton ºi de servieta în care îºi purta lucrãrile necorectate
de la începutul semestrului, bãrbatul nu deþinea nici
proprietãþi, nici luciu de ape, nici terenuri extra sau
intravilane, se avea pe sine, se avea decât pe sine sau
doar pe sine, se întreba magistrul care începea sã-ºi
piardã memoria, precum Gavrilescu ajuns în grãdina
þigãncilor. El nu vãzuse acele þigãnci, ci doar niºte
minoritare zgomotoase, cu fuste atât de largi, încât sã-i
cuprindã ambiþiile încã nerezolvate.

Bãrbatul nu se gândea la vreun omolog de-al sãu
ficþional, se ridicase de la masa din centrul vechi ºi se
aºezase pe o bancã în aºteptarea vreunui mijloc de
locomoie care sã-l ducã la garã, de unde sã se transporte
în satul sãu natal. Aºteptarea a ceva ce era sigur cã
trebuie sã aparã îi oferea oportunitatea de a-ºi face bilanþul
zilei ºi de a medita la plusurile ºi minusurile momentului.
Plusurile erau mai multe. El era o fire optimistã ºi nu se
vedea decât ca pe un mare orator în ascensiune, un
scriitor în presa naþionalã, un formator de opinii în
localitatea unde fãcea ceva educaþie cu odraslele
multiculturale ºi multietnice. În era multiculturalismului,
era încântat de avantajele diversitãþii umane ºi se credea
avizat în materie de proiecte pe aceastã temã, aºa cum
profesorul Andronic din teatrul lui Sebastian era
cunoscãtor al biografiei lui Alexandru Macedon. Numai

cã bãrbatul nu era atât de lunatic precum replicile sale
literare, mai pãstra ceva  pragmatism ºi  artã  a
compromisului, mai ales atunci când trebuia sã-ºi
negocieze ºpaga datã controlorului de bilete C.F.R.

Bãrbatul încã aºtepta ºi privea peste drum. Obiectivul
sãu imediat era sã ajungã la garã, dar nu se grãbea. Gara
nu pleca din loc ºi pânã la venirea trenului mai era destul
timp. Servieta era aºezatã lângã piciorul sãu stâng,
îmbrãcat într-un ciorap alb imaculat, ca pentru o vizitã la
oraº. Albul sclipitor al ciorapilor îi luã ochii bãtrânei care,
sprijinitã în bastonul improvizat dintr-o þeavã pvc, se
odihnea dupã asaltul asupra poºtaºului aducãtor de pensii.
Încântarea asupra curãþeniei ºi disciplinei vestimentare
trecu ºi pe la dom Pandele, fostul gestionar de la
magazinul de pâine ºi pe la coafeza spãlatã cu apã
oxigenatã ºi pe la domniºoara Z. care se odihnea în
aºteptarea unei întâmplãri care sã-i dea un sens vieþii. ªi
fostul gestionar ºi bãtrâna ºi duduia sunt trecãtori printr-
o piaþã animatã de suflete fãrã prea mari aºteptãri. Pânã
ºi oraºul ãsta pare toropit de atâtea gânduri neîmplinite:
maºina care nu mai vine, banii care nu sunt niciodatã
destui, bãrbatul nepotrivit, serviciul monoton, strãzile pline
de mizerie… Atâtea gânduri plutesc pe deasupra capetelor
ºi parcã ar vrea sã iasã din bulele încorsetate ale minþilor.
Gândurile fetei  nu reuºesc sã ajungã în mintea bãrbatului.
Mâinile lor nu se vor întâlni niciodatã, gurile lor nu-ºi vor
spune nicicând vorbe dulci. El se va urca în autobuzul
orãºenesc, va coborî la garã, va urca în tren, va ajunge
acasã ºi, la ceas de searã, va privi tavanul odãii sale. Îºi
va aranja corect hainele în dulap, va mânca o cinã rece
ºi mâine va medita iar la soarta intelectualilor ºi la destinul
irosit într-un spaþiu care nu-l meritã. Z. va spune cã nu a
avut noroc nici azi, dar mâine va apãrea sigur ceva. Îºi va
înfoia mai bine volanele rochiei sale ca ºi tupeul rãmas în
stare latentã ºi va învãþa poezii din Minulescu ºi citate din
cartea inspiraþionalã cu un titlu cu ceva cu supã de pui.

(va urma)

F.M. CIOCEA

Coseam iarba

Coseam iarba pe câmp, când brusc
M-a iluminat un gând;
Iatã,
Aºa se cosesc oamenii
ªi pãdurile,
ªi aerul pe care nu-l mai putem respira,
Aºa se cosesc idealurile
ªi impetuozitatea tinereþii,
Aºa se cosesc iubirile.

Cugetam, încins de soarele amiezii,
Obsedat de ideea tâmpitã,
Nãucitoare,
Cã suntem în acelaºi timp
ªi iarbã

         ªi coasã
ªi cosaºi!

Iatã viaþa mea

Iatã viaþa mea cum se pierde
În imensa teroare a câmpiei!
Vãd ciorile înotând
Prin aerul umed al toamnei
ªi simt cã acolo,
Din vieþile noastre trecute,
Se nasc vieþile viitoare
ªi speranþele
ªi iubirile pe care încã nu le-am trãit.

O lume fãrã sunete
Este câmpia toamna.
Câteodatã, totuºi, se aud sub pãmânt
ªoaptele celor emigraþi acolo,
ªoapte hipnotice,
Chemãri pentru noi,
Care-am sorbit otrava dulce
A multor, multor toamne.
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AVERILE BISERICILOR
DIN PIUA PETRII ªI

BRÃILIÞA, LA ANUL 1927

Apãrute cãtre anul 1800 pe vechea vatrã a Oraºului de
Floci, satele Piua Petrii ºi Brãiliþa1 au fost aºezãri de agricultori
ºi crescãtori de animale, mai puþin de pescari, deºi erau
aºezate aproape de ,,Baltã”. Piua Petrii, aflatã chiar la
vãrsarea râului Ialomiþa în Dunãre, a avut întâi o bisericã de
grãdele, învelitã cu stuf2, iar între anii 1893-1899,
comunitatea localã, în frunte cu preotul paroh, a ridicat o
bisericã de zid3.Preot fusese multã vreme Costache
Dumitrescu, originar din acele pãrþi, dar preoþit în celãlalt
capãt al judeþului, în satul Frumuºica. Venise ca preot în
Piua Petrii în anul 1883, pentru a sluji acolo peste 50 de ani.

Arhiva Protopopiatului Urziceni, de care a aparþinut în
perioada interbelicã parohia Piua Petrii, pãstreazã Inventarul
de averea miºcãtoare ºi nemiºcãtoare a bisericei parohiale
Adormirea Maicei Domnului, din comuna Piua Petri.1927,
ca rãspuns la o adresã a Episcopiei Tomisului4. Întocmit de
cãtre preotul Costache Dumitrescu ºi avizat de cei trei epitropi
ºi de cei ºapte consilieri parohiali, inventarul averii bisericii
din Piua Petrii nu aratã starea lãcaºului ºi aspectul acestuia
în perioada interbelicã, dar enumerã odãjdiile, cãrile ºi
obiectele de mobilier, precum ºi pãmânturile aflate în posesia
parohialã. Nu se menþioneazã nici dacã biserica fusese
afectatã de jafurile ocupanþilor bulgari, la sfârºitul anului 1916,
aºa cum se întâmplase la biserica învecinatã din  Giurgeni.

Averea bisericii parohiale Adormirea Maicii Domnului din
Piua Petrii, cuprindea la începutul anului 1927 urmãtoarele
bunuri:,,Capitolul I. 1.Biserica cu împrejmuirea sa. 2. Un
stihar de damasc, uzat. 3.Una sfitã veche cu fir, veche. 4.
Un epitrahir nou ºi douã vechi. 5. Douã rucaviþe, uzate. 6.
Sfintele vase, bune, de argint. 7. Douã sfeºnice mici, de
alamã. 8. Una cruce pe sf.masã, de metal. 9. ªi una cruce
Rãstignire. 10. Una cãdelniþã, bunã, de argint. 11. Un prapor,
uzat. 12. Un cazan de aramã, pentru botez. 13. Un Epitaf,
uzat. 14. Un ibric ºi una pereche foarfeci. 15. Una Evanghelie,
ediþie Sf.Sinod, îmbrãcatã în argint. 16. Idem, aceeaºi ediþie,
îmbrãcatã în marochin. 17. Idem, cu litere haine. 18. Un
Triod, ediþie Sf.Sinod ºi unul cu litere slavone. 19. ªase volume
Minee ºi încã ºase, ediþia Sf.Sinod. 20. Douãsprezece Minee
cu litere slavone. 21.Douã Penticostare; unul ediþia Sf.Sinod
ºi unul vechiu. 22. Douã Apostole; unul ediþia Sf.Sinod ºi
unul vechiu. 23. Douã Cazanii, idem. 24. Douã Ohtoice, idem.
25. Douã Oxologhioane, idem. 26. Douã Evgologhioane; unul
ediþia Sf. Sinod ºi unul slavon. 27. Douã Catavasiare, idem.
28. Un Tipic, nou. 29. Una carte de Tedeum. 30.Un Prohod,
nou. 31.Douã Leturghiare, unul nou ºi unul vechiu. 32. Douã
soltere, idem.

Capitolul II. 1.Opt hectare ºi 1/2 pãmânt arabil în câmp,
care se cultivã de personalul bisericesc.

Capitolul III. 1.Douã strane. 2. Trei mese; una mare ºi douã
mici. 3. Trei feþe de masã, de pânzã. 4. Una scarã de aprins
lumânãrile. 5. Patru sfeºnice împãrãteºti. 6. Un tetrapod. 7.
Un iconostas. 8. ªase icoane praznicare. 9. Un policandru
de alamã. 10. Douã clopote, din care unul mare, sfãrâmat.

Piua Petrii si Brailita pe harta austriaca din 1910

Prof. Dr. ªtefan GRIGORESCU 11. Una toacã, douã ciocane”.
Actul era semnat de urmãtorii:,,Preot paroh (Ss),

C.Dumitrescu. Epitropi (Ss), Neagu I.Iacov, Iancu Constantin,
Iancu Dobre. Consilieri parohiali (Ss), Vasile Mihaiu, Florea
Panã, Ion N.Culea, Costache R.Burlacu, Rusen C.Saghin,
Gh.R.Stamate, Ghiþã N.Gheorghe”5.

Brãiliþa, aºezatã tot pe malul stâng al râului Ialomiþa, la 5
km SV de Piua Petrii, avea bisericã cu hramul Sfântul
Nicolae, ridicatã  între anii 1893-1897, tot în locul alteia mai
vechi. Din anul 1867 era preot acolo Ioan Dumitrescu, care,
ieºit de mult la pensie, mai era la începutul anului 1927 doar
supranumerar (plãtit de comunitate), biserica din Brãiliþa
având de mai multã vreme doar statutul de filie a parohiei
Piua Petrii. Actul averii bisericii era intitulat Inventar de averea
miºcãtoare ºi nemiºcãtoare a Bisericei Filiale Sf. Neculai
din com. Brãiliþa, 1927 ºi menþiona urmãtoarele bunuri:

,,Capitolul I. 1. Biserica cu împrejmuirea sa. 2. Un stihar
nou ºi unul vechiu. 3. Una sfitã veche. 4. Un epitrafir nou ºi
douã vechi. 5. Douã ruhavete noi ºi douã vechi. 6. Douã
rânduri de sf.vase; unul nou ºi unul vechiu. 7. Patru sfeºnice
de alamã, mici. 8. Una cruce de lemn pe proscom. ºi una de
metal, pe iconostas. 9. Una cruce mare, cu Rãstignirea
Domnului. 10. Douã cãdelniþi; una nouã ºi una uzatã. 11. Un
steag; un cazan de metal pentru botez. 12. Una cãldãruºã.
13. Un Epitaf; un ibric, una pereche foarfeci. 14. Douã
Evanghelii; una nouã ºi una veche. 15. Douã Trioade; unul
nou ºi unul vechi. 16. ªese volume Minee, care conþin 12
Minee vechi. 17. Douãsprezece volume Minee noi. 18.  Douã
Penticostare; unul nou ºi unul vechiu. 19. Douã Apostole
noi. 20. Douã Cazanii; una nouã ºi una veche. 21. Douã
Ohtoice; unul nou ºi unul vechiu. 22. Douã Orologii; unul
mare ºi unul mic. 23. Douã Evgologiuri; unul nou ºi unul
vechiu. 24. Douã Catavasiere; unul nou ºi unul vechiu. 25.
Un Tipic  nou. 26. Una carte de Tedeum. 27. Un Prohod  nou.
28. Douã Liturghiere; unul nou ºi unul vechiu. 29. Una Psaltire
nouã.

Capitolul II. 1. ªeptesprezece pogoane pãmânt arabil, care
au fost închiriate de Casa Bisericei.

Capitolul III. 1. Douã strane. 2. Trei mese; una mare ºi 2
mici. 3. Patru feþe de masã de pânzã; douã de muºama. 4.
Una scarã de aprins lumânãrile. 5. ªese perdele, la icoanele
de la altar. 6. Un tetrapod, un clopot, patru preºuri, una sobã
de tuciu”.

Actul era semnat de cãtre ,,Preot paroh (Ss), I. Dumitrescu.
Epitropi (Ss), Neagu I .Iacob, Iancu Constantin, Iancu Dobre6.
Consilieri parohiali (Ss), Marin Sava Dima, Ion Stãnculescu,
Nãstase Alexandru, David Ene, Marin Radu”7.

O jumãtate de secol mai târziu, cele douã sate au cunoscut
inundaþii catastrofale ºi au dispãrut ca aºezãri. ºi din bisericile
lor, prezentate mai sus, au rãmas doar amintirile.

NOTE.

1. Cu numele lor, primul amintea de ,,piua unui Petre”,
iar cel de-al doilea însemna ,,Brãila micã”, dupã locul de
origine al întemeietorilor sãi. Vezi ªtefan Grigorescu,
Ialomiþa medievalã. Editura Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, Slobozia, 2004, p.25.

2. În anul 1864, când ambele sate aparþineau comunei
Piua Petrii, erau amintite ca având biserici. Vezi Indicele

comunelor României dupã noua organisare a Legii
comunale. Bucuresci, Imprimeria Statului, 1865, p.42.

3. Conform Anuarului Casei Bisericii din anul 1909. Alte
surse dau anul 1894 (al ridicãrii zidurilor) sau 1897 (al
sfinþir i i lãcaºului). Vezi Zece ani de autonomie

bisericeascã. Tipografia ,,Modernã”, Cãlãraºi-Ialomiþa,
1936, p.105.

4. Documentele inedite din arhivele protopopiatelor
ialomiþene, au fost cercetate ºi utilizate de noi, pentru
prima datã, în monografiile pe care le-am realizat ºi
publicat în anii 2013-2014, pentru Protopopiatele Slobozia,
Feteºti ºi Urziceni.

5. Arhiva Protopopiatului Urziceni,Inventarul bisericilor
pe anul 1927, f.71 f-v, plus o alta nenumerotatã. Mai
trebuie adãugat faptul cã, în aceeaºi perioadã, Nicolae
Iorga a vizitat ruinele de la Oraºul de Floci, trecând ºi pe
la biserica din Piua Petrii, unde a amintit existenþa câtorva
cãrþi bisericeºti din sec.al XVIII-lea (Penticostar din 1767,
Apostol din 1769, Evanghelie din 1775 etc.), precum ºi a
pietrei de mormânt a jupanului Arion, ajunsã mai târziu la
Muzeul din Cãlãraºi ºi readusã astãzi în vatra fostului
Oraº.

6. Epitropii, aleºi dintre sãtenii de frunte, erau tot cei
din Piua Petrii.

7.  Arhiva Protopopiatului Urziceni, Inventarul bisericilor

pe anul 1927, nenumerotat; scris pe foi de caiet, inserate
între filele inventarului bisericii din Piua Petrii.

Trenul vieþii
- “Atenþie! Se închid uºile!”. La un astfel de semnal iei o

decizie rapidã. Urci sau rãmâi pe peron. E bine sau e rãu?
Dacã rãmâi, pierzi aºa-zisul tren al vieþii. Poþi sã pierzi

o foarte bunã ocazie. Cei urcaþi, vor ajunge la destinaþie.
Dar dacã nu ajung? Dacã vehiculul va eºua? Atunci,
rãmânerea pe peron e o mare ºansã, pentru cei rãmaºi.
Supravieþuiesc catastrofei. Totul depinde de cât de grãbit
eºti. Depinde ºi de inspiraþie, de intuiþie, de întâmplare.
Este un moment al opþiunii. Pentru fiecare existã un tren
al vieþii, cel care îi poate orienta întreaga viaþã sau i-o
poate curma. Cine ºtie? Este un joc al întâmplãrii, cel cu
omul potrivit la locul ºi momentul potrivit, ori, dupã caz,
nepotrivit. Existã în viaþa omului sau în destinul unui popor
conjuncturi diverse, favorabile sau nu. De conjuncturi ºi
opþiuni depinde soarta fiecãruia. Debutul poate fi locul ºi
momentul naºterii, când ºi unde ai venit pe lume, din ce
pãrinþi, pe ce pãmânt, în ce împrejurãri, prin ce întâmplãri.

Trenul vieþii trece pentru fiecare. Nu rãmâne decât sã te
decizi: sã urci ori sã rãmâi.

g.alex

Eclipsã totalã
Am cãzut iar în mine
Adânc, tare adânc !
Din buza rãcoroasã
a spartelor fântâni
alunec fãrã ipãt
julindu-mã de mâini
sunt o gãleatã goalã
cu lanul ca ’i rupt
tot incercând bezmetic
sã pescuiesc luminã
din negre cercuri, care
concentric unduioase
misterul il ascund.
Dar noaptea e totalã
nici urmã de Luminã.

Mai poate Luna, oare
încet si fãrã silã....
.....sa vinã ?

O mie de mierle
Priviþi-mã!
Sunt Femeia-Copac
Cu rãdãcini ce-aproape-mi sunt uscate
DIn scorbura memoriei adun 
Pãpuºi pentru mlãdiþe aºteptate

Sunt Femeia-Copac, devreme-acasã
Inutil de statornicã, mã dibui uºor
Doar somnul de noapte mã elibereazã
În vise fãrã hotar, care dor

Mângâiaþi-mã!
Sunt Femeia-Copac aurie
ªi Toamna plâng zilnic frunze ce cad
ªi Clipe pierdute, ºi-apusuri ce ard

Alinaþi-mã!
Sunt Femeia-Copac fãrã somn
Pândesc Noaptea caldã ca sã înghit
ªi greieri ºi Luna,
ªi ºoapte ce mint.

Ascultaþi-mã!
Sunt Femeia-Copac, ce uimitã
ªi-a gãsit într-o Dimineaþã
O mie de mierle pe ramuri
ªi-a îndrãznit.... sã cânte!

Margareta
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Valeriu Stoica

Rechinul
Eram, fãrã îndoialã, cel mai bun înotãtor printre copiii

de vârsta mea. Plonjam în apa limpede ºi adâncã a
lacului ºi ieºeam la suprafaþã abia dupã ce strãbãteam
15-20 de metri pe la fundul apei.

Bãieþii rãmâneau surprinºi când apãream, scurt, din
adâncul lacului, chiar în dreptul lor. Cu ochii deschiºi în
apã vedeam adâncul mai bine decât un peºte.

Câteodatã mã apropiam lin, fãrã sã fac miºcãri prea
repezi care sã-mi trãdeze prezenþa ºi-l muºcam de picior
pe vreunul dintre ei. Nu prea tare ci atât cât era de ajuns
ca bãiatul sã se sperie grozav ºi sã þipe ca din gurã de
ºarpe, cãutându-ºi scãparea cãtre mal.

Nu fãceam prea des lucrul acesta pentru ca sperietura
sã nu-ºi piardã efectul. ªi avea întotdeauna efect. Unul
era odatã sã se înece din cauza asta dar tot eu l-am
ajutat sã ajungã la mal. Dacã pe uscat eram ca toþi ceilalþi,
în schimb, cât timp mã aflam în apã nimeni nu avea curaj
sã se apropie de mine. Eram stãpânul, regele neîncoronat
al Lacului Verde. Mi se spunea Rechinul.

Toatã perioada caldã a anului mi-o petreceam pe sub
sãlciile pletoase, prin apã, prinzând cu mâinile raci sau
chiar peºti, culegând scoici sau ierburi acvatice, ierburi
pe care dupã ce le lãsam sã se usuce la soare îmi fãceam
din ele culcuº în mijlocul pâlcului de trestii.

Împreunam vârfurile mai multor trestii pe o razã de vreo
doi metri adunându-le pe toate spre centru ºi legându-le
cu papurã; îmi aºezam deasupra culcuºul din ierburi
uscate, susþinut de tulpinele trestiilor la câteva palme
deasupra apei. Stãteam toatã ziua la soare privind norii
albi, rãzleþi sau ascultând murmurul apelor ºi al
vieþuitoarelor. Adesea îmi lipeam pe piept o bucatã de
carton închipuind un craniu cu douã tibii încruciºate.
Soarele îmi înnegrea pielea lãsând neatinsã porþiunea
acoperitã de hârca de carton pe care când o dezlipeam
îmi rãmânea imprimatã pe piept ca o patã albã pe un
fond arãmiu.

În acei ani bãieþii mai mari obiºnuiau sã-ºi poarte
cãmpãºile peste pantaloni, legate nod în dreptul buricului.
Eu îmi legam la fel cãmaºa, lãsând însã toþi nasturii
descheiaþi ca sã se vadã figura pictatã de soare... Ceilalþi
copii mã priveau cu multã curiozitate, cu teamã sau, unii
mai slabi, chiar cu un respect ce eram convins cã mi se
cuvenea. Doar eu eram Rechinul!

O vreme, unii dintre ei au început, la rândul lor, sã-ºi
imprime pe piept semne din cele mai ciudate sau nume
ale unor piraþi sau navigatori celebri...

ªi astfel în jurul meu se înfiripa un grup de posibili lupi de
mare. Unul era Drake sau Flint, altul Hawkins sau Magellan
sau Cook... Ãstuia aºa i-a rãmas numele, puþin adaptat... i
s-a spus Cucu. Alþii au învãþat ºi ei sã-ºi muºte colegii pe
sub apã, prin surprindere strãbãtând câte 20 de paºi pe sub
apã; dar numai mie mi-a rãmas numele „Rechinul”, fiind
poate singurul care se mândrea cu porecla lui...

ªi toþi se adunau în jurul culcuºului meu dintre trestii
lãlãind, cât îi þinea gura, vechiul cântec pirateresc „cinºpe
inºi pe lada lui”, lada cãpitanului, din cartea lui Stevenson,
potrivit pe o melodie dintr-un film vietnamez de desene
animate. Plãnuiam sã ajungem cât mai repede în clasa a
opta, sã intrãm la liceul de marinã ºi aºa mai departe...
liru, liru, crocodilu...

Cãtre searã, bãieþii se întorceau acasã ºi eu rãmâneam
singur, în culcuºul meu de trestii, sã simt cum se lasã
seara, cum liniºtea cuprinde lacul ºi câmpia din jur,
umplându-mi pieptul cu aerul serii rãcoros ºi plãcut...
Trestiile cedau câte puþin sub greutatea mea ºi trupul mi
se scufunda încet, încet, în apa cãlduþã... Mã simþeam
nespus de bine...

ªi acum mã simt destul de bine în cada plinã cu apã
cãlduþã mirosind a sãpun parfumat, în timp ce din robinet
se scurge continuu un firicel subþire de apã fierbinte, ce
pãstreazã constantã temperatura apei din cadã. N-am
ajuns lup de mare, nu mi-am purtat paºii prin porturile ce
încã le mai visez ºi acum ca pe o lume pierdutã, nici nu
cred cã voi rãtãci cândva prin Singapore, Latakya sau
ªanghai, dar mã simt totuºi destul de bine în cada mea
plinã ochi, într-un apartament din Bucureºti. Nu îmi ofer
prea des plãcerea aceasta. Dar acum soþia mea este
schimbul doi ºi-mi pot permite sã stau în apã, chiar ore
în ºir dacã-mi face plãcere. ªi de ce sã nu stau? Nu mã
deranjeazã nimeni. Fetiþele mele, Ana, de doi aniºori ºi
Corina de trei aniºori ºi jumãtate, se joacã în dormitor cu
pãpuºile ºi eu stau nestingherit în cadã.

Mi-am vopsit baia în culori plãcute, odihnitoare ºi toate
lucruºoarele de aici le þin într-o ordine desãvârºitã.

Aici e refugiul meu; nu-i nimic rãu în asta, alþii precum
acel poet francez susþin cã omul îºi petrece cele mai
duioase clipe din viaþã pe WC. Nici chiar aºa! Mã rog,
acum fiecare...

Mie îmi pace sã simt cã mã afund în apa caldã ca într-

un pat nespus de moale, cã toþi muºchii mi se destind ºi
devin uºor ºi leneº ca un nor ce plutea cândva pe cerul
lacului Verde...

Deasupra oglinzii de la baie am agãþat un mãnunchi de
busuioc. Aleg câteva fire ºi le bag în cadã, îmi lovesc cu ele
spinarea udã, pieptul; busuiocul miroase frumos... are ceva
din parfumul ierburilor sãlbatice ce împodobeau Lacul Verde...

Deobicei, când intru în cadã, mã gândesc la lucrurile
cele mai plãcute ºi ies atunci când prezentul, nu tocmai
roz, nãvãleºte peste mine ºi aici în camera de baie, ca
un vânt rece, risipind frumoasele nãluci ale închipuirii.
Colegii de muncã pare cã ºi aici îºi aþintesc privirile
indiscrete prin crãpãtura uºii de la baie; mirosul busuiocului
nu mai aminteºte aroma ierburilor, începe sã aducã a sulf,
sã miroasã asemenea reacþiilor din laboratorul ºefului...

Parcã-s aruncat într-o baie de decapare ºi acizii îmi
pãtrund pânã la mãduvã, risipind ultimele gânduri
frumoase ce s-au înfiripat în imaginaþia mea tulbure...

Când am luat busuiocul am atins briciul, care a cãzut
cu zgomot pe gresia cafenie, nu înainte de a-mi face ºi o
tãieturã neînsemnatã la încheietura degetului mare de la
mâna dreaptã... ºi-n gând îmi vine iar ºeful cu mutra lui
împânzitã cu nuanþe cameleonice... Orice s-ar spune, azi
sunt mai tulburat ca oricând ºi cele douã robinete parcã
sunt ochii ºefului unde eu am intrat în dizgraþie de la o
vreme, de când a aflat cã eu fluier contra vântului numai
aºa de-al dracului ºi cã n-aº avea nici un fel de neamuri
la Jerusalim... ”Hagiescule, a spus ºefu cã ºtie cã eºti
ocupat cu 1000 de probleme ºi nu mai eºti obligat sã
rãmâi la ore suplimentare, chiar te roagã sã nu rãmâi,
mai bine, du-te de-þi rezolvã problemele... vezi, ºefu e
om ºi te-nþelege, te-ajutã în mãsura în care poate... ” mi-
a spus-o ºi azi - pentru a câta oarã?- confidentul intim,
trepãduºul ºi informatorul favorit al ºefului... ºtiam cã de
fapt nu rãmâne nimeni la ore, pleacã toþi odatã, cu o
jumãtate de ceas mai târziu, trecându-se însã în condicã
cu cel puþin 4 ore fiecare...

ªi eu acum mã vãd dintr-o datã exclus dintre cei ce-ºi
sacrificã timpul liber de dragul realizãrii cu succes a tuturor
sarcinilor de plan ºi protejat cu deosebitã atenþie de aripa
ocrotitoare a ºefului...

Noroc cã doar m-am zgâriat la deget...
Dacã mi-aº fi tãiat venele era altceva... poate m-aº fi

crezut un fel de Seneca ºi n-aº mai fi vrut sã ies din
baie... Dar fie ce-o fi asta n-are cum sã se întâmple, sunt
un om cu capul pe umeri. Nu mã sperie înãlþimea voastrã
pe mine tovarãºe Nero, ºi sã-þi zic: „Sã trãiþi tovarãºe
Nero, mã bucur foarte mult cã vã vãd, cã am fericirea sã
vã mulþumesc pentru toatã înþelegerea care-aþi avut-o faþã
de mine...” Desigur va rãmâne o clipã mirat, apoi
încãlzindu-se la dogoarea complimentelor îmi va rãspunde
cu veºnica-i prietenie prefãcutã...

 - Îmi pare rãu cã ai plecat de la noi Hagiescule, noi ne-
am înþeles foarte bine, eu te-am ajutat cum am putut iar
tu ai fost un bãiat muncitor ºi de treabã....

- O, vã mulþumesc foarte mult tovarãºe Nero, ºi dvs.
aþi fost nu numai un om minunat dar ºi un mare porc
deosebit de infect ºi dacã-mi permite-þi v-aº muta cu
deosebitã plãcere fãlcile din loc numai pentru a vã dovedi
adânca recunoºtinþã ce v-o port....

- Dar nu gãsesc alte lucruri mai bune la care sã mã
gândesc, acum în cadã?...

Mai bine mã ridic, mã înfãºor în cearºaful uscat moale,
mã duc la bucãtãrie ºi scot din dulap o sticlã de vodcã...
Beau un pahar în timp ce citesc „Informaþia”, trec la
„Scânteia”, faptul divers ºi mai beau încã un pahar... Nervii
excitaþi încep sã cedeze, mã destind iar, uit ºi de tovarãºul
Nero ºi de trepãduºii lui, o ameþealã plãcutã începe sã
punã stãpânire pe mine...

Fetiþele se joacã liniºtite în dormitor, gângurind în jurul
unei perne legate ºi acoperite cu scufie în chip de
pãpuºã.... Intru iar în cadã, apa e în continuare
caldã...busuiocul miroase iar asemenea ierburilor
parfumate de lângã Lacul Verde... o ameþealã plãcutã mã
cuprinde, simþurile îmi sunt amorþite, respiraþia îmi devine
monotonã, liniºtitã, apa mi-a ajuns pânã la bãrbie, acum
îmi mângâie obrazul în mod plãcut ºi eu dorm iar în
culcuºul de trestie din lacul copilãriei... Adorm... Visez
iarãºi cãlãtoriile nesfârºite din închipuirile de odinioarã...
peregrinãrile prin þinuturile pustii ale unei lumi
necunoscute... Eram iarãºi Rechinul ºi mã urmau toþi
tovarãºii de demult, într-o expediþie eroicã istovitoare...
ºi somnul deveni adânc, tot mai adânc...

Mai au trecut câteva ceasuri pânã când Maria Hagiescu,
lucrãtoare la secþia a IV-a a fabricii de confecþii „Avântul” s-
a întors acasã... În tot acest rãstimp fetiþele Corina ºi Ana
au intrat pe furiº în baie ºi s-au amuzat nespus de jocul
ciudat al tatãlui lor care nemiºcat îºi þinea capul ascuns la
fundul cãzii pline cu apã de mai bine de trei ore....

Pe apã pluteau firele de busuioc mirosind asemenea
ierburilor parfumate din împãrãþia Lacului Verde...

Din istoria “Teatrului George Ciprian”

Cum “Tovarãºul Zaharia
Stancu” ajuta dramaturgii,

fentând cenzura !
Aºa cum am mai spus, între Dumitru Trancã, director al

Centralei Editoriale ºi dramaturgul George Ciprian a existat
o relaþie profesionalã bazatã pe respect reciproc. Când
autorul „Omului cu mârþoaga” îi scrie „Tovarãºului Trancã”,
pe 10 martie 1964, cã „Am trecut pe la Dvoastrã ca sã vã
vãd fiindcã,spun drept, mi-era dor sã mai stãm de vorbã
împreunã”, nu se referã, desigur, la o vizitã acasã la
Dumitru Trancã, ci la una simplã, de serviciu, la sediul
Centralei Editoriale.  Dramaturgul intenþiona sã-l întrebe
despre stadiul în care se aflã editarea lucrãrii Macferlan,
observând ironic ºi chiþibuºar, cum era: „Am fãcut iniþial
o mare greºealã: v-am dedicat Dvoastrã aceastã poveste.
Nu trebuia. Am sãrit peste cal. Mi-am dat pe urmã seama.
De aceea sunt de pãrere sã anulãm dedicaþia ºi sã-l lãsãm
pe Macferlan sã se descurce singur cu Graþiela lui…-
afarã numai dacã povestea aceasta v-ar plãcea în chip
deosebit”. Tot în aceastã misivã capricioasã, George
Ciprian vine ºi cu propunerea ca „Tovarãºul Trancã” sã-ºi
îndrepte atenþia cãtre o altã lucrare a sa, „Un lup mâncat

de oaie”, cãci, îl asigurã dramaturgul, „este o lucrare

comunistã care a fost primitã cu entuziasm de tovarãºul

Zaharia Stancu, anunþând-o, cu surle ºi þimbale, pentru

stagiunea urmãtoare”. Acum, la 25 de ani dupã cãderea
comunismului, asemenea atitudini, de invocare a faptului
cã lucrarea întruneºte anumite condiþii impuse de sistem,
ar putea fi considerate compromisuri. În realitate, George
Ciprian era prea bãtrân pentru a mai lupta bazându-se
doar pe forþa indubitabilã a creaþiilor sale, chestiune
doveditã în timp de succesul fulminant al piesei sale de
debut. La un moment dat, îi mãrturiseºte lui Trancã faptul
cã este convins cã pânã se va juca „Lupul mâncat de
oaie” va trece multã vreme, iar el e cam grãbit ºi s-ar
mulþumi doar cu „bucuria tiparului”. Este convins cã cele
trei piese de rezistenþã ale sale – „Omul cu mârþoaga”,
„Capul de rãþoi” ºi „Un lup mâncat de oaie” - sunt un „terþet”
care îi contureazã personalitatea, afirmaþie care se
bazeazã pe „vâlva pe care au stârnit-o primele douã

lucrãri”, convins fiind cã de aceeaºi „vâlvã” va avea parte
ºi cea de-a treia. ªi iar puncteazã decisiv, strecurând în
scrisoare o observaþie prin care îi cere lui Dumitru Trancã
sã forþeze lucrurile: „Domnii de la E.S.P.L.A. parcã stau

la îndoialã. Ezitã. Vã rog faceþi-le un semn, sã se

liniºteascã…”. În ziua de azi, astfel de atitudini fireºti ar
fi încadrate undeva la”trafic de influenþã”. Bietul dramaturg
nu fãcea decât sã-ºi exprime îngrijorarea faþã de
postumitatea operei sale ºi, o chestiune excepþional
figuratã, chiar ºi sub sistemul acela destul de rigid, în
care existau delatori din belºug, oamenii aveau încredere
unii în alþii, inclusiv în capricioasa ºi sofisticata lume a
scriitorilor, altfel nu se explicã sinceritatea cu care
dramaturgul scrie negru pe alb cã „tov. Zaharia Stancu a

avut grijã sã treacã piesa prin furcile caudine ale cenzurei”,

încheindu-ºi scrisoarea (a 6-a cãtre Dumitru Trancã, din
cele 19 publicate de Marcela Chiriþã) cu o premoniþie
caracteristicã celor dominaþi tot timpul vieþii de o luciditate
ºi un realism dezarmante:”ªi astfel voi trece senin în
lumea celor care nu cuvântã…”  Într-adevãr, dupã numai
patru ani, la data de 7 mai 1978, marele dramaturg George
Ciprian avea sã-ºi dea obºtescul sfârºit intrând definitiv
în istoria literaturii ºi, implicit, a dramaturgiei române, fiind
situat, pe merit, undeva foarte sus, lângã genialul I.L.
Caragiale. Dupã 18 ani de la moartea sa, numai bine pentru
a nu intra într-un con de umbrã, care ar fi putut veni pentru
totdeauna,la Buzãu a luat fiinþã Teatrul „George Ciprian”,
primul teatru profesionist de proiecte din România, a cãrui
activitate va fi, cu siguranþã, scoasã în evidenþã anul
viitor, cu prilejul aniversãrii a 20 de ani de existenþã - timp
în care, pe scena acestuia au evoluat zeci ºi zeci de
actori consacraþi, dintre care amintim în fugã, la prima
reacþie instant a memoriei, câteva nume de clasici în
viaþã: Sebastian Papaiani, Mircea Diaconu, Geo Costiniu,
Diana Lupescu, Niculae Urs, AdrianaTrandafir etc.,
neuitându-i nici pe cei dispãruþi, cei care, cel puþin în
memoria colegilor ºi chiar a eternilor spectatori împãtimiþi
de teatru, au pãºit pe tãrâmul legendelor: Ion Lucian,
Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Iurie Darie…

Marin Ifrim
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VICTOR NICOLAE

URAGANUL ARTHUR
Spre Atlantic City, cu toatã viteza... ! Prindem autobuzul

de 14:30. Mâine, vineri, va fi 4 Iulie 2014 - Ziua
Independenþei SUA, a 238-a aniversare. Aºa ne
inaugurãm evadarea estivalã, pregãtiþi pentru orice întâlnire
cu Arthur. Mergem spre el, cã vine din sud. Arthur este
un uragan. Anul trecut, dezastrele au ridicat pagubele
planetei pânã la 125 miliarde dolari. Recordul l-a deþinut
Uraganul Haiyan. În Filipine, a omorât 6.000 de oameni ºi
a produs daune de peste 10 miliarde dolari. Eram în
Singapore ºi am zburat pe urmele lui, spre Bangkok.

Se tot înnoreazã. George a cerut un credit rapid de
consum, folosind doar telefonul. În numai câteva minute,
a obþinut aprobarea, fãrã formalitãþi birocratice.
Producãtorii de idei susþin cã economia ar fi o ºtiinþã cu
tendinþe religioase. Mari economiºti ignorã percepþia realã.
Performeazã hazardat, printre justificãri mistificate.
Industrializarea competitivã a apus, teoreticienii însã se
menþin pe creasta modelelor abstracte, nu mai ajung în
miezul bolnav al ºarlataniei cu guler alb.

Ne apropiem de aeroport ºi ne lãsãm pradã unei iluzii
optice. Avioanele se pregãtesc de aterizare chiar deasupra
noastrã. În fereastrã, un Boeing 777F pare cã s-a oprit în
aer. Stã aºa, suspendat. Dacã, în locul lui, ar fi ciclurile
bulelor financiare, ce tot aterizeazã pe pistele crizei în
afaceri, n-ar mai fi o iluzie opticã. Am vedea cum
motoarele bãncilor centrale ºi ale trezoreriilor emit reþete
monetare ce nu vindecã ritmul ºi agresivitatea
succesiunilor. Colapsul din 2008, deºi ar pãrea static într-
o fereastrã, a ºi aterizat în toatã lumea, cãutând asocieri
speculative proaspete. Stagnarea globalã din hubloul
inconºtienþei duce la schimbãri majore. Potenþialitatea
financiarã nu mai urmeazã acelaºi canal de zbor cu
industrializarea. De fapt, traseul de creditare e în mare
parte dezafectat.

Trecem de aeroport ºi cãutãm sã ne limpezim câteva
iluzii optice. Capitalul s-a reciclat, cumpãrã ºi vinde acum
titluri de proprietate. Nu mai produce valori reale. Metodele
Ponzi inverseazã dinamica profitului, stoarce producþia ºi
secãtuieºte investiþia. Jocurile de noroc au intrat demult în
sistem. Bulele financiare prolifereazã, pentru a fi
compensate apoi din ce în ce mai dubios. Decidentul
redistribuie bogãþia în folosul sãu. Prin investiþii speculative,
prin extracþie parazitarã, angajatorul financiar a cronicizat
ºomajul. Elitele supun societatea, reducându-i capacitãþile.

Azi, primul uragan al sezonului din Atlantic a intrat
prin Cap Fear în Carolina de Nord cu 160 km pe orã.
Adevãrat sexism meteorologic. Johna ar face de 3 ori
mai rãu decât John. Cele mai devastatoare uragane au
fost cele cu nume feminine. Katrina din 2005 a ucis 1.833,
iar Audrey din 1957, doar  416 oameni, cele douã uragane
fiind la extremele onomastice. Nouã ne e fricã de uraganele
Sandrei! Pentru împrumutul lui digital, George a suportat
din greu criza ei de nervi. Mai bine rãmânea lefter.
Argumentele Sandrei: „Da, la Londra, dau acum credit
oricui dovedeºte cã lucreazã de douã luni, fãrã nici o

garanþie, chiar ºi emigranþilor. Ce dovadã mai vrem cã ei
îºi refac banii pe loc? Acordã creditul ºi-l înmulþesc în
folosul lor cu 30. Puþin le mai pasã de rambursare ºi
dobânzi. Ai împrumutat 300 de dolari cu o dobândã de
34,5% pe lunã? N-au nevoie de adeverinþa ta de venit. Te
bucuri cã-i “lejer”. Dar ei sunt protejaþi prin lege ºi-þi va
confisca totul. Nu ai plãtit, îþi vor lua cãsuþa pentru 300
de dolari, pe care nu i-ai putut rambursa. Dar cât mai e
dobânda la dobandã, penalizatoare, dacã nu aduci bani
la timp?” George s-a apãrat principial: a luat 200 de dolari
pe 15 zile ºi trebuie sã înapoieze la termen 249 de dolari
- a cumpãrat 200 cu 249 de dolari, convenabil la nevoie!
Sandra nu cedeazã: „Aºa pare puþin, dar cine ia pe 2
sãptãmâni? Simulatorul lor îi dã maximum 1.290 de dolari
pe o lunã. Te costã 450 în plus, adicã 34,5% pe lunã sau
415% pe an. Cu o dobândã pe 10 zile, omul cinstit nu
opereazã, cã nu-l duce mintea. Dacã îi spui cã dobânda
lui atinge 414% pe an, mai pricepe, cã-l arde la buzunar!”

Dar, acum, noi vom înfrunta eroic avertismentele
meteo. Arthur nu-i nici pe departe la fel de periculos ca
Uraganul Sandra. Care-i prezicerea sa: criza speranþei
adunã nori negri. Liderii evitã Ziua Socotelii. Cheltuielile
politicienilor îºi îmbogãþesc stãpânii. Arthur ne loveºte
pentru cã asta-i natura lui. Noi facem exact opusul a ceea
ce trebuie fãcut. Probabil cã ºi asta e-n natura noastrã.
Uraganul Isaac a rãsucit cursul apelor. Pe o porþiune de peste
200 km, Mississippi a fost întors din drumul lui la vale ºi
împins împotriva curgerii sale fireºti. Cu un traseu de 3.734
km, el are debitul mediu de 3.540 metri cubi pe secundã. ªi
astfel, cel mai lung fluviu al Americii de Nord a curs marþi,
28 august 2012, în amonte, cu o viteza de 5.150 metri cubi
pe secundã, la nivelul Belle Chasse, Louisiana.

Din cauza aglomeraþiei de pe autostradã, am ajuns
cu peste o orã întârziere. Ne cazãm la Irish Inn. Adicã,
ne aruncãm bagajele ºi ieºim în bãtaia brizei. O luãm
spre nord, pe The 2014 Best Beach Boardwalk in the World,
dupã clasamentul lui The Travel Channel. Guvernatorul a
ajutat, pe paralele contribuabilului, la ridicarea unui cartier
turistic ºi 200 de milioane dolari au intrat în modernizãri,
investiþi în cazinouri ºi pentru noile restaurante. George
ne oferã câte un Bloody Mary pe plajã, la Barul Landshark.
Sandra se duce din propriu avânt la barmaniþã, aºa, ca
între femei de iniþiativã. Dar nota de platã o achitã douã
necunoscute. Stãteau în faþa noastrã. Au plãtit ºi au plecat.
În urma lor, sub scaun, au rãmas banii primiþi probabil ca
rest din ce au achitat. George a alergat dupã ele, nu le-a mai
gãsit. Cred cã barmaniþa a luat-o drept rusoaicã pe Sandra,
fiindcã a turnat vodkã din belºug în paharele noastre.
„Deocamdatã, efectele recesiunii sunt bine mascate”, zice
Sandra ridicând paharul. Vara asta, Atlantic City se
aventureazã în revitalizare. Mizeazã pe tinerii atraºi de mirajul
cluburilor, pe gurmanzi, pe homosexuali ºi lesbiene.

George alege ieºirea dinspre Pier ºi nimereºte printre
o mulþime de opere de artã. Este Sand Sculpting World

Cup. 20 de sculptori din 10 þãri se întrec pentru McCord
Cup ºi cei $75.000 - cel mai mare premiu din istoria unei
astfel de competiþii. Ei au transformat nisipul umed în
uimitoare complexe sculpturale, pe plaja de la capãtul lui
Pennsylvania Ave, în faþa lui Hard Rock, între  Barul
Landshark ºi Pier Steel. George n-a mai vãzut aºa ceva,
rãmâne cu gura cãscatã. Detaliile merg pânã la firul de
pãr, pânã la unghii, pânã în iris, pânã-n pupilã. Dacã s-ar
însufleþi întregul ansamblu, ne-am trezi într-o lume
paralelã, sensibil integratoare. Imaginaþia chiar ne face
aceastã transcendere ºi... ce ciudat! Emoþia ne copleºeºte
ca la o întâlnire interplanetarã cu noi înºine. Ne fotografiem
lângã Taj Mahal, cel original, sculptat în nisip. În planul
secund, apare Taj Mahalul alb, real, al lui Trump.

Arthur nu ne mai lasã. Ameninþã cu valurile cât casa.
A început sã plouã tare. În parcãri, nu mai e nici o maºinã.
Pânã la Irish Inn, ajungem în fugã. Stãm la etajul patru,
sub acoperiº. Nu se mai vede nimic.  Apa curge ºuvoi
peste geamuri. ªi peste Sand Sculpting World Cup, care
a atras ºi anul acesta sute de mii de spectatori. În 1944,
organizarea concursului a încetat. Un uragan a devastat
Atlantic City Boardwalk ºi oraºul ºi-a scos aceastã atracþie
din agendã. Arthur ne dominã nãpraznic, printre tunete ºi
fulgere apocaliptice. Vântul turbat vrea sã ne smulgã pereþii.

Datoria naþionalã a crescut cu 5000 miliarde dolari
numai din septembrie 2008 - activãm informaþii vechi la o
cafea, pe Boardwalk. Dacã datoria s-a mãrit cu aproape
50% în doi ani ºi jumãtate, PIB-ul real a înregistrat cam
200 miliarde dolari, crescând doar cu 1,6% în acest
rãstimp. Generaþiile viitoare s-au împovãrat cu încã 7000

miliarde dolari. A zecea parte din forþa de muncã ºomeazã,
a ºasea parte stã pe ajutor social. Cu 12 milioane de
gospodãrii lovite de ipotecare, cu 3 milioane de proprietari
ce ºi-au pierdut casele, uraganul crizei distruge cu cea
mai mare intensitate a tuturor calamitãþilor naturale,
însumate de la izbucnirea crahului. Noi nu vedem afluxul
de consultanþi ºi avocaþi specializaþi pe degradarea
sãlbaticã din inima lui Atlantic City. Cea mai mare
insolvabilitate a suferit-o Caesars Entertainment,
neprofitabilã de cinci ani. Începând din nordul celebrului
boardwalk, cazinourile se prãbuºesc. Dupã 27 de ani,
Showboat Casino Hotel se închide la sfârºitul lui august.
Revel Casino Hotel s-a inaugurat cu mare fast în urmã cu
doi ani. Intrat în faliment pentru a doua oarã, îºi cautã un
nou proprietar pentru a-l revitaliza. N-o sã-l gãseascã. La fel
ºi Trump Plaza, se închide. Jocul norocului îºi pierde perdanþii.
Oraºul ar mai avea 27 milioane de vizitatori. Jucãtorii ºi-au
redus la jumãtate venirile, de la 10 / 12 pe an.

Cu cafeaua în mânã, ajungem pânã aproape de statuarul
nostru fragil. George nu vrea sã vadã dezastrul lui Arthur
ºi se întoarce din drum. Eu îmi consum experienþele pânã
la capãt. Curiozitatea mã împinge peste oroarea naturii.
E în natura ei, chiar aºa! Înaintez pe plaja plinã de bãltoace
ºi alge, aruncate de oceanul furios. De departe, castelele
mele de nisip par cã au supravieþuit cumva. Nu s-a ales
praful de ele. ªi de aproape, sculpturile mele sunt intacte,
neatinse.  Fantastic, Arthur n-a smuls din ele nici mãcar
un firicel de nisip!

Diana Dobriþa BÎLEA

Pantum
Ador, la malul mãrii, vara, sã urc în nunþi de pescãruºi.
Mã iau de mânã douã raze ºi candela eu le-o sãrut.
Nisipul îºi adie nardul prin templul melcilor apuºi.
Te-aºtept sã vii oricum la mine, chiar ºi din lan de

scoici nãscut!

Mã iau de mânã douã raze ºi candela eu le-o sãrut.
Mi-e tine-n versuri lungi de rugã ºi lui Neptun azi mã închin.
Te-aºtept sã vii oricum la mine, chiar ºi din lan de

scoici nãscut!
O sã te-mbrãþiºez cu briza iscatã într-un cord aldin...

Mi-e tine-n versuri lungi de rugã ºi lui Neptun azi mã închin.
Iubirea-i perla de sub ape, neintuitã-n colier.
O sã te-mbrãþiºez cu briza iscatã într-un cord aldin...
La dulce revãrsat de stele, invoc mãcar un curier...

Iubirea-i perla de sub ape, neintuitã-n colier,
Când fluturii devin soldaþii ce-nving atavic pe intruºi.
La dulce revãrsat de stele, invoc mãcar un curier...
Ador la malul mãrii, vara, sã urc în nunþi de pescãruºi.

poemitã, nu tristã
mã împoieneºti
tandru pe dupã umeri
mie îmi tresar ielele claviculelor
ºi îmi fac horã verdelimpede
pe înaltul oglinzii

ancoreazã-mã aºa poemitã în largul fiinþei tale nu tristã
cum întorc ºi celãlalt obraz nu singurã

ard malurile genunchilor
ºi ploaia merge pe vârfuri
sã nu-mi acopere
ecoul din munþii de sare ai zilei
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Ion Roºioru

 Între jinduire ºi trãdare,
iubirea

Cartea Florentinei Loredana Dalian, cu un titlu amintind
în egalã mãsurã de al unui frumos poem religios al lui Ion
Minulescu, ca ºi de al filmului din 1990 al lui Mircea
Danieluc, A unsprezecea poruncã, a apãrut în anul 2012
la prestigioasa Editurã Rafet din Râmnicu Sãrat spre a fi
reeditatã, revãzutã ºi adãugitã, în anul 2014 la Editura
Eikon din Cluj-Napoca.

Referinþele critice din finalul volumului sunt semnate
de Liviu Comºia, Virgil Diaconu ºi Adrian Dinu Rachieru,
acesta din urmã, adevãrat înger pãzitor, prefaþându-i cãrþile
anterioare ale autoarei aparþinând aºa-zisei „Grupãri de
la Helis” ºi anume: Aceeaºi lunã peste sat, Scrisori
netrimise ºi Înainte de magnolii, lucrãri bine primite
atât de cititori cât ºi de critica literarã de întâmpinare.

Volumul în discuþie demareazã cu o prozã poematicã
de mare fineþe ºi subtilitate psihologicã, autoarea fãcând
incitante disocieri între tipurile de aºteptare, care pot fi
temporare/ punctuale, precum întoarcerea bunicii de la
moarã sau altele ce nu se se vor mai termina niciodatã
întrucât cei aºteptaþi s-au mutat deja într-o lume mai bunã
ºi mai dreaptã. Tema aºteptãrii va fi reluatã ºi în piesa
Noapte ca oricare alta: „Întotdeauna mi-am socotit viaþa
în aºteptãri. Unii ºi-o calculeazã în izbânzi. Eu cel mai
mult îmi amintesc aºteptãrile. ªi nu vorbesc de speranþe,
de aºteptãrile pe care le ai de la alþii sau de la situaþii, ci
de timpul acela în care stai ºi aºtepþi, în care parcã ºi
timpul stã odatã cu tine (limba englezã are necesara
distincþie între to expect ºi to wait).” Un alt poem în prozã,
Cãsuþa iepuraºului, vorbeºte despre necesitatea de a
rãmâne, cu nealteratã candoare, în spaþiul copilãriei, ca
ºi despre imposibilitatea de a contracara rãul pe care-l
antreneazã cu ea cruda realitate a adulþilor lipsiþi, ca ºi în
Micul Prinþ al lui Antoine de Saint-Exupéry, de imaginaþie.
Autoarei îi place, totuºi, sã creadã cã existã ºi excepþii,
un adult cu imaginaþie eideticã fiind ºeful de garã din
povestirea-crochiu, cu acelaºi titlu trimiþând la reverie:
„ªeful de garã þine în mâini o vrabie rãnitã. Toatã atenþia
lui se focalizeazã între cele douã palme  -  aºezate una
dedesubtul, alta deasupra pãsãrii  -  între care s-ar zice
cã s-a concentrat tot universul” (p.46). ªi în acest spaþiu
al dorului mereu pleacã un tren fãrã noi. Unui bãtrân
împiegat de miºcare i se face milã de copila care a pierdut
trenul care ar fi dus-o la examenul de admitere, examen
de care depindea destinul ei profesional, ºi întoarce acest
tren din drum. Scena mai mult decât emoþionantã ne-o
aminteºte pe cea aproape similarã din Trilogia
Muscelenilor a uriaºului prozator care este Titi Damian.
Momentul a marcat-o definitiv prin frumuseþea sufleteascã
a omenosului împiegat providenþial: „O paletã ºi un fluier,
cu care fãcuse prima minune din viaþa mea (...). Îl
chemasem. Venise. A dat trenul înapoi. Eu dau, acum,
timpul. ªi mã întreb ce-aº fi devenit, ce-aº fi fost astãzi,
dacã în ziua aceea Dumnezeu n-ar fi îmbrãcat haine de
împiegat de miºcare într-o garã, care ar fi oprit trenul
pentru altcineva care mergea sã dea examen la facultate...
Cine ºtie...” (Când Dumnezeu era împiegat). Împiegatul
e reîntâlnit de naratoare peste ani. Halta e acum pãrãsitã
dar el continuã sã locuiascã aici, în compania unui câine
cu ciuni în blanã, ºi sã întoarcã un ceas pe al cãrui cadran
nu se mai opresc privirile nimãnui.

 Tema centralã, cu rol coagulant, este în aceastã carte
scrisã alert ºi incitant, iubirea ºi ea este etalatã pe o
scalã polarizabilã între jinduire ºi trãdare. Proza care
împrumutã titlul cãrþii  tocmai fragilitatea ºi relativitatea
acestui sentiment care, dupã cum amintetºte Einstein
într-o scrisoare cãtre fiica, ar putea salva universul de la
dezagregare. Dragostea, atunci când se întâmplã cu
adevãrat, dã coeziune întregului univers. Dacã în filmul
lui Danieliuc care îºi are scenariul inspirat de cartea
Patimile dupã Piteºti a lui Paul Goma, mesajul celei de
a unsprezecea porunci ar fi Sã nu porunceºti, la Florentina
Loredana Dalian acest mesaj ar fi putut fi, prin vrere divinã,
Sã nu visezi! Autoarea conclude aforistic ºi metaforic-
personificator: „Ce vipere aceste vise care muºcã din noi!
De ce n-ai dat, Doamne, ºi a unsprezecea poruncã?” (p.10).
Maria, naratoarea din Poveºtile Gãrii de Nord, ajunge
din provincie la Bucureºti unde e mai mult decât sigurã,

în naivitatea ei, cã un bãrbat pe care-l cunoscuse nu de
mult o va aºtepta. Acesta nu se aratã însã nici pe peron
nici în faþa gãrii ºi-l aºteaptã, mai ceva ca pe Godot, cu
febrilitate ºi inima strânsã, pânã târziu dupã miezul nopþii,
sub privirile insistente ale unui taximetrist fãrã clienþi. Gara
e un topos predilect pentru povestirile din acest volum. În
Mereu alþi cãlãtori asistãm la o scenã emoþionantã într-
o lume strâmb întocmitã: un controlor de tren n-o lasã pe
naratoare sã urce  în vagon cu câinele unui orb care-i
secunda îndeaproape. Acelaºi controlor închide însã ochii
când niºte þigani se coþopãnesc sã urce în tradiþionalul
mijloc de transport un porc ce guiþã de mama focului într-
un sac.

Copilul-narator se confruntã cu asprimile vieþii, cu
nepãsarea ºi duritatea sfidãtoare a adulþilor. Povestirea
Moara, ramã a altei poveºti de dragoste ratatã, ne aduce
în faþa ochilor ºi a sufletelor, o micuþã Cosette autohtonã,
trimisã cu cãruciorul sã macine niºte saci de grâu ºi nimeni
nu-ºi face milã de ea s-o ajute. Povestirea din rama
respectivã pune pe tapet o temã dragã existenþialiºtilor ºi
anume cea a alegerii. Alegerea, când e vorba de iubire, e
adeseori una greºitã,  conºtientizarea greºelii rimând cu o
dramã ce se întâmplã, de regulã, atunci când timpul nu
mai poate fi dat înapoi. Capriciile de moment pot isca
prãpãstii definitive în existenþele individuale.

Prozatoarea se apleacã înduioºatã asupra lumii umile
ºi umilite de societate sau de destin. Zina, din povestirea
cu acelaºi titlu, e o moldoveancã de pe peste Prut. ªi-a
lãsat acasã cei trei copii minori, în grija unei bunici bãtrâne,
ºi a venit într-un oraº din România unde se ocupã cu
vânzarea de mãrunþiºuri la o tarabã. Prozatoarea o surprinde
„la muncã” în ajunul Crãciunului, când ezitã sã se întoarcã
la cea care o gãzduia gratuit. Apare un om al strãzii, Stan,
cu o sticlã de rachiu cãpãtatã la bisericã ºi cei doi
„mizerabili”, în sensul drag lui Victor Hugo, îºi povestesc
vieþile pânã târziu dupã miezul-nopþii. Se ºtie cã în preajma
sãrbãtorilor de iarnã sentimentul de solitudine al celor care
n-au familie sau sunt departe de ea se intensificã. Zina  a
avut ºi ea o poveste de dragoste cu un ofiþer rus, Serghei,
care, muncit de gândul cã trãieºte în pãcat, s-a retras la o
mãnãstire. Stan se pare, din spusele lumii, cã a fost profesor
de filozofie, ca ºi Victor Petrini din Cel mai iubit dintre
pãmânteni ºi cã ai sãi s-au prãpãdit într-un incendiu care
le-a cuprins locuinþa. Strada îl ajutã sã uite pentru cã vrea
sã-ºi uite întreg trecutul.

S.O.S., o piesã care, dupã cum observã unul dintre
comentatorii prozei scurte a Florentinei Loredana Dalian,
poate sta oricând la baza unui roman, prezintã dragostea
neîmpãrtãºitã de cei doi actanþi: o studentã care-ºi
pregãtea lucrarea de licenþã la ICECHIM ºi un locotenent
care fãcea cercetãri asupra explozibililor, urmând sã-ºi
susþinã doctoratul într-un viitor nu prea îndepãrtat. Cã
rezultatele cercetãrilor acestor doi tineri entuziaºti urmau
sã fie asimilate de savanta de renume mondial, profesor
doctor academician tovarãºa Elena Ceauºescu, mai pe
scurt coana Leana, e cu totul o altã poveste. Revenind la
tema iubirii, fata cunoaºte frãmântãri sufleteºti greu de
cuantificat, dar aºteaptã un semn de încurajare din partea
lui, semn care nu va mai veni niciodatã întrucât chipeºul
ofiþer moare în timp ce se afla cu plutonul sãu de geniºti
la o aplicaþie. Prin aruncarea sa asupra unei grenade rãu
manevrate de un soldat neîndemânatec a salvat vieþile
mai multora dintre militarii de faþã. Eroina aflã de la
aghitantul ofiþerului cã  tragedia s-a întâmplat exact în ajunul
zilei în care ambiþiosul doctorand se hotãrâse nu doar sã-
ºi dea la ivealã sentimentele sale la fel de chinuitoare, ci
ºi s-o cearã de soþie pe chimista care trãia doar pentru el
din clipa când îi intrase fulgerãtor în câmpul vizual ºi auditiv.

Cea care are iniþiative când e vorba de dezvãluirea ºi de
trãirea unei iubiri e, de regulã, în povestirile Florentinei Loredana
Dalian, femeia, precum în Ploaia unde sunt inserate
numeroase paragrafe eseistice, suportul intertextualist
exploatat aici fiind inspirat de înverºunarea Anei care, în mitul
fundamental al spiritualitãþii neamului românesc înfruntã
dezlãnþuirea naturii numai ºi numai sã ajungã la soþul ei care
trudea sisific la construirea unei mãnãstiri.

Fericirea nu existã nici în lumea celor care au lumea la
picioarele lor. Clementina, cãsãtoritã cu un diplomat sirian
care, dintr-un exces de dragoste conjugalã, n-o lasã sã
facã absolut nimic, cade într-o depresie cumplitã ºi se
trateazã vreme îndelungatã cu pastile. Naratoarea care-
ºi cunoaºte personajul la un curs de limba englezã pentru

adulþi e intrigatã de misterul acestei femei care-o invidia
pentru naveta de douã ore dus, douã ore întors, la serviciu,
cu un autobuz în care îºi completa zilnic ºi pe apucate,
iepureºte, cum se spune, somnul (Clementina).

Pe naratoare  o „prinde” ºi scrisul în registru strict epic,
plonjând în tradiþia prozei rurale de bunã facturã.
Presimþirea, de cãtre soþie, a morþii soþului care pleacã
într-o noapte viforoasã sã-ºi caute fratele întroienit pe
undeva în timp ce se întorcea de la moarã cu calul e
intuitã ºi redatã magistral în Cuþitul. Fratele cãutat de Ion
îl confundã pe acesta cu o jivinã ºi aruncã în el cu cuþitul
în mânuirea cãruia nu avea egal în þinut. Finalul povestirii
realiste e unul poematic, plin de simboluri erotice ºi
thanatice: „În lumina zorilor care începuserã sã se iveascã,
zãpada se roºise precum garoafa prinsã în iia Filofteii
când a vãzut-o prima datã, la horã” (p.66).

Nici registrul satiric nu-i este strãin prozatoarei din
„Gruparea de la Helis”. Astfel, în Lecþii de dicþie, sunt
înfierate ºi caricaturizate douã evlavioase cu care
cãlãtoreºte zece ore într-un tren de noapte ºi care mergeau
la sfinþirea unei capele. Autoarea se întrece pe ea însãºi
în aceastã direcþie de depoetizare a unei teme pe care
clasicii o þineau, ca ºi Biblia, de altfel, la loc de cinste:
lumea pescarilor. Dând curs unei invitaþii de a petrece
câteva ore printre pescarii de pe Dunãre, ea se vindecã
de orice romantism ecologic: apa e tulbure, muºtele roiesc
în jurul peºtilor scoºi din nãvoade, mirosul fetid de baltã
îi întoarce maþele pe dos, vorbele pescarilor sunt dintre
cele mai neacademice cu putinþã, un pescar care o îmbia
cu o ciorbã de peºte fiert în apa din fluviu cade jos leºinat,
de fapt ajuns subit de trãscãul pe care-i ingurgitase cu
lãcomie etc. (Plasa monofilarã).

Cu o mai pronunþatã încãrcãturã socialã, politicã ºi
culturalã este povestirea în patru pãrþi, Eu, servitoarea.
Personajul central, Lina, descinde parcã, prin isteþime ºi
spirit caustic de observaþie, din comediile italiene ºi
franceze clasice. Ea a fost sfãtuitã de ai ei sã nu parã
mai deºteaptã ºi mai instruitã decât cei pe care-i slujeºte
dar de care se amuzã copios: scriitori colaboraþionaºti de
altãdatã, politicieni libidinoºi care cred cã banii le dau
drepturi speciale asupra femeilor pe cale le sponsorizeazã,
þigãnci care vin sã-l consulte pe ginecolog deoarece sunt
dornice sã aducã pe lume bãieþi, în timp ce româncele nu
ºtiu cum sã  avorteze cât mai repede etc. O actriþã,
poreclitã Ofelia, a ajuns sã se identifice cu rolul jucat ºi
nu-ºi mai gãseºte niciun rost în afara lui, în timp ce actorul
ce-l interpreta pe Hamlet îºi vede liniºtit de viaþa lui de
familie. Un personaj memorabil prin forþa iubirii lui pentru
Lina este Orlando cel sãrac cu duhul dar capabil de
sacrificiu cum nimeni altul.

Proza Florentinei Loredana Dalian este de fiecare datã
ºi sub toate aspectele ei o seducãtoare ºi reconfortantã
fiestã a spiritului.
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Augustin Mocanu la
Slobozia: Amalgam în prag

de searã
Scriitorul ºi etnologul Augustin Mocanu oferã cititorului,

sub un titlu poetic, momente din viaþa lui, desfãºuratã pe
axa nord-sud a þãrii: s-a nãscut în Câmpia Ardealului, a
studiat la Cluj ºi a slujit ºcoala româneascã la Cehu
Silvaniei în cele patru decenii, care acapareazã forþa de
muncã a fiecãruia dintre noi, îi sporesc elanul ºi îl
rãsplãtesc cu bucuria realizãrilor profesionale. Dupã
pensionare s-a retras la Slobozia, împreunã cu soþia
lui, Maria, pentru a fi alãturi de familia fiicei lor: Ariana,
Octavian ºi Cãlin. Mai rar o asemenea traiectorie a
vieþii unui om!

A fost unul dintre elevii cei mai apreciaþi ai profesorului
Romulus Todoran, de la Universitatea „Victor Babeº’”
(seria 1957) ºi unul dintre colegii mei cei mai talentaþi,
atras deopotrivã de studiile de lingvisticã ºi de folclor,
dar totodatã poet ºi prozator. Cunoscându-i talentul,
aºteptam cu nerãbdare sã-l vãd publicând, dar bucuria
mi-a fãcut-o abia în anul 2001, la scurtã vreme dupã
pensionare. De atunci a publicat carte dupã carte (25 de
volume). Între operele lui se numãrã monografia satului
Boju, locul lui de naºtere, dar ºi a satului Nadiº, din Sãlaj,
aproape de locul lui de muncã. Antologiile ºi culegerile de
folclor din zona Codru - Valea Sãlajului sau din Ialomiþa,
precum ºi studiile lui de antropologie socialã ºi culturalã
(„Culturã popularã tradiþionalã” I-II, 2009, 2013, „Frânturi
de memorie”, 2013) îi asigurã un loc de seamã printre
specialiºtii noºtri de rang în domeniul culturii populare,
iar recent apãrutul Glosar dialectal din Ardeal (2015) îl
confirmã ca dialectolog.

Dar Tinu, cum îi spunem cei apropiaþi, a scris ºi literaturã
propriu-zisã: Negru Roºu Negru (2010) ºi Negru Alb Negru
(2014) ºi sunt volume de admirabile povestiri scurte, care
îl situeazã, dupã cum a apreciat critica de specialitate,
în vecinãtatea lui Geo Bogza, ca ºi a unor scriitori
ardeleni. Romanul autobiografic Între sat ºi oraº. Vreme
de rãzboi, vreme de pace (2014) - frumoasã evocare a
celor trei vârste ale omului -, a fost apreciat ca un
„Bildungsroman”.

Amalgam în prag de searã conþine jurnalul scriitorului
(2010-2014), însoþit de câteva „microproze” ºi „texte
complementare” (un interviu la 75 de ani, o autobiografie,
bibliografia scrierilor ºi o notã finalã). E o lucrare creatã
dupã îndelungã cugetare ºi nenumãrate ezitãri, datorate
înainte de toate modestiei exemplare de care a dat dovadã
de-a lungul întregii lui cariere, ºi e rezultatul prea-plinului
sufletesc al autorului. E bine cã s-a decis sã-ºi scrie
cugetãrile, amintirile, trãirile. Cãci Tinu îºi (re)trãieºte intens
toatã viaþa, cea de la Boju, de la Cluj, de la Cehu Silvaniei,
momentul în care a trecut prin imensa câmpie dunãreanã,
spre mare, ºi din Bãrãganul de dupã instalarea lui la
Slobozia. Descrierile lui sunt ca anotimpurile: luminoase
ºi verzi, ca primãvara, uscate de secetã ºi sufocante, ca
vara în Bãrãgan. Dar ceea ce m-a impresionat în
descrierile lui este capacitatea de a iubi atât verdeaþa
Ardealului, cât ºi arºiþa Bãrãganului.

Soarele „pe care în toatã viaþa mea l-am iubit ºi dorit”
„acuma a devenit pentru mine, pentru multã lume, dar
mai ales pentru bãtrâni, o adevãratã sperietoare de moarte,
deoarece îi simþim pericolul pe pielea noastrã”. În Ardeal
nu-i era fricã de soare, în Bãrãgan îl simte ameninþãtor.
Teama de soare s-a instalat în sufletul lui, într-o zi, când,
ieºind din blocul în care locuieºte, a simþit cã intrã „într-
un cuptor încins”, ale cãrui flãcãri, nãvãleau din toate
pãrile, cuprinzându-l. Cu toate acestea iubeºte Slobozia
pentru spaþiile ei verzi, pentru copacii care îºi pãstreazã
cu încãpãþânare frumoasa îmbrãcãminte de frunze: plopii,
teii ºi platanii continuã sã fie verzi ºi dupã ce frunzele
nucilor ºi ale castanilor au ruginit. „Teiul nostru” - „un pui
de tei”, când s-au aºezat ardelenii la Slobozia - oferã
acum una dintre cele mai frumoase priveliºti,
încãpãþânându-se sã nu-ºi dea jos mantaua de frunze
verzi. Le pãstreazã, iar ele îngãlbenesc încet-încet pe
crengi, strãlucind ca aurul. Dar cel mai mult l-a fascinat
mesteacãnul auriu de la intersecþia cu ceas de lângã BRD

ºi CEC Bank din Slobozia: deºi cãzuse brumã de mai
multe ori, „mantia lui de frunze rãmãsese neatinsã ºi îi
venea mai bine aceasta galben-aurie decât cea verde a
verii. Niciodatã n-am avut prilejul sã vãd - scrie A. Mocanu
- un copac mai frumos, mai apropiat de sufletul omului ºi
sã fiu conºtient chiar în acel moment cã ceea ce vãd e
unic pe pãmânt ºi numai toamna se prezintã astfel, vara
e ºi el un copac, un mesteacãn ca toi ceilalþi”.

La noua lui vatrã, Augustin Mocanu are ochii deschiºi
la tot ce îl înconjoarã, se mirã de lucruri pe care nu le
vãzuse prin locurile în care a trãit mai devreme: mergând
cu Maria la piaþã, vede o pereche de adidaºi „desãgiþi” pe
un cablu care unea douã clãdiri; un localnic le observã
mirarea ºi le zice: „nu sunteþi de pe-aici, veniþi din Ardeal”,
intuind cã sunt strãini în acel mediu. Autorului îi ies în
cale întâmplãri ale vieþii cotidiene, care aºteaptã doar sã
fie puse în text, pentru a deveni literaturã. La biblioteca
judeþeanã din Slobozia, un bãtrân o întreabã pe bibliotecarã
ale cui sunt versurile: Ca un glob de aur luna strãlucea/ºi
pe-o vale verde oºtile dormea. Bibliotecara face zadarnice
eforturi de memorie, dar experimentatul profesor de
românã intervine ºi lãmureºte situaþia. A aflat, altãdatã,
cã cel interesat de aceste versuri se numea Chirilã Balâc,
un inginer agronom, originar din Basarabia - tot un venetic
la Slobozia -, în memoria cãruia mai rãsunau versurile lui
Bolintineanu din Cea de pe urmã noapte a lui Mihai cel
Mare. Balâc s-a refugiat din Cetatea Albã în 1944, are doi
nepoþi, care îi promit îngrijire în schimbul apartamentului
pe care ºi   l-a agonisit. Tinu îl mai întâlneºte din când în
când, dar bãtrânul nu-ºi mai aminteºte de întâmplarea de
la bibliotecã. Îl îngrijea o tânãrã, „borþoasã” - adevãrat
subiect al unei proze scurte (Prietenul din bibliotecã).
Imagini de literaturã se repetã neaºteptat, când autorul
vrea sã guste din liniºtea parcului din Slobozia, dar pe
banca lui se aºeazã o femeie între douã vârste, dornicã
sã afle dacã e vãduv, ce pensie ºi ce locuinþã are
(apartament sau doar garsonierã?), dacã are nepoþi etc.
Pentru cã ea, „în bunãtatea ei creºtineascã”,  l-ar îngriji.
Curatã literaturã sunt ºi scenele cu omul care scormonea
prin gunoaie, dar care nu reacþioneazã la oferta scriitorului
de a se duce sã ridice o franzelã pe care i-o plãteºte, ci
preferã sã tragã dintr-un flacon un lichid incolor, probabil
o þuicã ieftinã, din care oferã ºi câinelui care îl însoþeºte
pretutindeni. Nimeni nu ºtie de unde se trage, nici mãcar
cum îl cheamã. O vizitã în Ardeal îi prilejuieºte întâlnirea
cu o colegã de odinioarã, bolnavã, care alunecã într-un
fotoliu, ca o hainã fãrã nimeni în ea. În acest moment,
scriitorul reface experienþa lui Fãt-Frumos, trecãtor prin
pãdurea de aramã, ºtiind prea bine cã va regreta dacã va
rupe o creangã, dar ºi dacã nu va rupe îi va pãrea rãu:
Tinu constatã cã n-a fost bine cã a fãcut aceastã vizitã,
dar ºi dacã n-o fãcea ar fi regretat.

A. Mocanu trãieºte concomitent în mai multe regiuni
ale þãrii. Din Slobozia face demersuri pentru sãrbãtorirea
celor 800 de ani de existenþã a satului natal Boju; e dorit
mereu la Cehu Silvaniei: foºti elevi sau colegi îl cheamã
la diferite evenimente (serbãri de absolvire sau lansare
de cãrþi); uneori dã curs invitaþiilor, traversând þara pe
ruta sud-nord, retrãindu-ºi tinereþea. E doritã colaborarea
lui la monografia þãrii Silvaniei sau participarea la
activitãþile culturale de la Oara de Sus, unde va sluji însuºi
I.P.S. Andrei Andreicuþ, originar din aceatã localitate, fost
elev la Cehu, promoþia 1967. De altfel, pe Î.P.S. Andreicuþ
îl ascultã la serviciul divin transmis la televizor. (Câþi
profesori au bucuria de a-ºi vedea elevii în demnitãþi atât
de înalte? Tinu o are!). În acelaºi timp e un colaborator
valoros al revistei de culturã Helis sau lucreazã cu alþii la
colecþia de colinde strãvechi din Câmpia Soarelui. Sãlajul
ºi Ialomiþa, douã zone de mare interes pentru cine
studiazã colindele, se îngemãneazã în opera lui Augustin
Mocanu, ca cele douã surori, care presimt cã urmeazã
sã fie înstrãinate prin cãsãtorie.

Închei acest mic articol cu mãrturisirea autorului: scrisul
„nu þine numai de pofta inimii mele, ci consider (mã tem)
cã existã Cineva sau ceva în afara voinþei mele de individ
social ºi, numai când Acela mã invadeazã ºi-mi deschide
toate ferestrele sufletului, pot sã scriu într-adevãr”. Se
vede cã Cineva îi stã mereu aproape ardeleanului
strãmutat în Câmpia Bãrãganului, care face onoare atât
nordului, cât ºi sudului acestei þãri.

Ion Taloº Valentin Popa

A douãsprezecea strigare
Poetul brãilean Marin Cioranu se aflã, prin Singur în

pustie (Editura Proilavia, 2015), la cea de-a douãsprezecea
carte de poezie, demonstrând încã o datã cã nu s-a putut
opri din cântec odatã cu Ultima ºoaptã (Proilavia, 2011),
când contemplându-ºi venerabila vârstã (peste optzeci
de ani) ne propunea atunci un volum de despãrþire. Se
pare cã depresia octogenaricã n-a fost decât una
trecãtoare pentru cã, în 2014, la aceeaºi editurã, a apãrut
un alt volum de poezie, intitulat Luminile Dunãrii, pentru
ca acum, în 2015, piaþa de carte sã fie onoratã cu aceastã
a 12-a strigare.

Nãscut la Slobozia Nouã, de lângã Municipiul Slobozia,
la data de 13 februarie 1929, a devenit brãilean în 1961
când s-a angajat ca strungar la Întreprinderea de Utilaj
Greu „Progresul”. În paralel a desfãºurat activitate literarã,
care s-a concretizat dupã 1990 în editarea a 17 volume
de versuri ºi prozã.

E foarte interesant cã scriitorul pe care îl prezentãm
aici (autor ºi al unui numãr de cinci volume de prozã)
demonstreazã o vitalitate impresionantã, fiind capabil de
un lirism caracterizat printr-o sensibilitate aproape
adolescentinã. Nu cunoaºtem tainele laboratorului sãu
poetic ºi de aceea nu ne putem pronunþa în legãturã cu
data elaborãrii textelor lirice cu tematicã eroticã, dar n-ar
fi de mirare ca aceste poeme sã fie de datã recentã. Marin
Cioranu, ca orice poet care se respectã (Goethe s-a
îndrãgostit efectiv la optzeci ºi ceva de ani de tânãrã
Lotte) a dus ºi duce o viaþã de veºnic îndrãgostit (vezi în
acest sens ºi proza sa – chiar cea scrisã dupã ºaptezeci
de ani – care se dovedeºte saturatã de scene erotice). În
poeziile sale, erosul nu este trãit într-o manierã
spiritualizatã, cum ne-au obiºnuit mulþi poeþi de aceeaºi
condiþie ontologicã, ci este simþit cu toþi porii trupului.
„Când tu ai venit / în camera mea / despuiatã, / aºa
privindu-ne /  trupul tãu a început / sã lumineze.” (Mi-a
surâs, p. 69) Absenþa partenerei îl face sã se simtã o
statuie pe care nici „pasãrea / nu mai hodineºte / încât
miroase a pustie.” (Statuia, p. 12). Legãtura dintre cei doi
iubiþi este atât de puternicã, încât poetul se simte locuind
în interiorul iubitei: „Te uiþi la mine / ºi nu ºtii cã eu mã /
aflu în tine, zâmbetul i se deschide / exact din flacãra
mea.” (Cu migalã, p. 14). Ispita eroticã este resimþitã ca
un foc care circulã prin venele amanþilor: „Stãm amândoi
/ într-o camerã / ºi ne ajutãm / sã stingem un foc / care
suie prin venele / noastre.” (Zbor, p. 18) Uneori poetul
trãieºte nostalgia iubirii pierdute, ca în poemul Felina (p.
23). O impresie puternicã emanã din poemul ªi am tãcut
(p. 28), în care partenera este chiar soþia. Il citãm integral:
„Odatã, / soþia mi-a spus / cã în fiecare zi / mor lângã ea
/ fãrã sã-i spun nimic. / Ea vorbeºte cu lacrima, / care mi
se prelinge pe obraz / ºi cu firele de pãr / care-i aprind
sufletul, ºi mai cu seamã / când îmi pipãie coastele / se
simte acoperitã de flãcãri / þipând ca o nebunã. / Într-un
târziu, / soþia  m-a privit ca pe o / noapte mutã.” Ispita
femininã se aflã uneori la concurenþã cu ispita poeziei:
„Când am intrat / în casa lui - / n-am ºtiut  / în ce sã-nfig
ochii: / în poezie / sau în blonda / care-mi arãta / cum i se
muleazã / rochia pe trup”. (În casa lui, p. 32) Când e vorba
de femeia iubitã, fantezia poetului nu are limite: „Nu eºti
frumoasã, / dar înlãuntrul tãu / se aflã oglinda / în care
stã ghemuitã / planeta / ca un copil / în pântecul mamei.
/ Iubito, / toatã frumuseþea lumii / ai ascuns-o în tine!”
(Risipit, p. 104) Poate cel mai frumos poem din aceastã
arie tematicã este În tine (p. 120). Îl citãm integral, pentru
prospeþimea sentimentelor ºi senzaþiilor trãite de poet în
actul împreunãrii: „Când m-am / încolãcit / în tine, / am
simþit mâinile mamei / umblând prin carnea mea / ca o
foame. / Parcã simþeam / spicele de grâu / cãutându-mi
gura / prin lan  sã mã sãrute. De bucurie / o ciocârlie
înecatã-n cântec / a cãzut în braþele mele - / în guºa ei
era numai cântec.”

Tema relaþiei cu Dumnezeu este o altã constantã a liricii
lui Marin Cioranu în acest ultim volum, dar ne oprim, pentru
demonstraþie, la poemul Fãrã cuvinte (p. 40), în care poetul
se pune în pielea celui nãscut de Dumnezeu, fãrã a
pretinde totuºi a fi însuºi Mântuitorul: „El, dupã ce m-a
nãscut, / m-a lãsat pe o piatrã / sã învãþ sã vorbesc cu
ea / fãrã cuvinte, / numai aºa / se poate învãþa înlãuntrul
ei, / era de pãrere insul. / Mai târziu, când el a revenit sã
mã vadã, / piatra se înãlþase cât o bisericã, / ºi eram
liniºtit / vãzând cã un porumbel / fãcea de veghe pietrei /
ca un stãpân”.

(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)
Tema pustiei, destul de frecventã în lirica brãilenilor

(vezi Sinele ºi deºertul, de Constantin Gherghinoiu, sau
Deºertul invizibil, de Nicolae Grigore Mãrãºanu) cunoaºte
la Marin Cioranu o abordare mai lumeascã, oarecum mai
domesticã. Poetul se simte ca într-un deºert deoarece
conºtientizeazã condiþia ontologicã de fiinþã pãrãsitã de
ceilalþi, din pricina dragostei prea acaparatoare purtate
poeziei. (Pãrãsit, p. 41) Într-un alt poem, poetul reface
experienþa revenirii în mijlocul celorlalþi, din pustia la care
l-a condamnat poezia, simindu-ºi straiele ºi graiul mirosind
a pustie. (Voi, p. 6) Poemul în care se recunoaºte titlul
volumului este  intitulat Singur (p. 132). Regãsim în el
multe din obsesiile poetului, inclusiv cea a unei relaþii
oarecum nepotrivite cu Divinitatea. „Te-am strigat / pânã
când / am rãmas singur / în pustie. / ºi cu cine  puteam
/ sã mai vorbesc / dacã Dumnezeu / nu ºtia nimic despre
mine / ºi nu aveam în trup / nici un semn de la el?” Alteori,
singurãtatea (pustia) este produsã de un zid de marmurã,
un zid împletit cu sângele ºi carnea poetului ce
sãlãºluieºte în interiorul lui. Tema zidului apare în mai
multe poeme. Uneori zidul îl desparte de femeia iubitã:
„Dincolo de zidul viu, / împletit cu spumã / de mare / eºti
tu - / mai aproape de rãsãrit…” (Zidul, p.68) Iatã un alt
exemplu, în care simbolul zidului capãtã parcã accente
metafizice: „Bat / în zidul de piatrã / pânã mã aude
adâncul, / pânã îmi dã de veste / o creastã electricã sã
mã aprindã / în vârtejul vieþii.” (Inelul, p. 75)

O ultimã temã din acest ultim (deocamdatã) volum al
lui Marin Cioranu este cea a poeziei care pare a fi o
însoþitoare permanentã a poetului, în dublã ipostazã:
luminã ºi umbrã, bucurie ºi dezastru, sursã a împlinirilor,
dar ºi a „pustiei” care-l înconjoarã. „Pânã am ajuns / la
poezie / m-am târât / pânã mi-au fulgerat genunchii,…”
(Cu lacrimi, p. 63) Dar,dupã acest efort, poetul ajunge în
cele din urmã la poezie, nu însã înainte de a scrie „cu
lacrimi un pogon de luminã” (Idem) În poemul O patã de

sânge (p. 25) acest poet recunoaºte admiraþia deosebitã
purtatã marelui Nichita Stãnescu. „Tu eºti idolul meu /
spre care alerg, / sã-mi dai ºi mie o frunzã / din copacul
tãu…” Pentru Marin Cioranu, poezia este comparabilã cu
amanta care „se face lejerã, / mai aproape de piele” sã
ajungã la poet mai vie. (Odaia, p. 91) Atracþia poeziei
este atât de mare încât uneori nu rezistã ºi moare cu
capul pe poemul abia nãscut. (Revenire, p. 107) Aura
poeziei cuprinde pânã ºi gesturile cerºetorilor care
cerºesc poezie pe marginea drumului: (Cerºetorul, p. 114)
Dar oare acest personaj, marginalizat în evaluãrile
oamenilor, nu este chiar poetul pe care, în versurile
urmãtoare, îl vedem  aºezându-se pe o piatrã, strãduindu-
se sã extragã din ea poezia „care de milenii / a stat
încolãcitã / înlãuntrul ei / ca o zeiþã…”?

Poetul Marin Cioranu pare uneori grãbit peste mãsurã
sã adauge noi ºi noi poeme la moºtenirea sa poeticã,
altfel nu ne putem explica prezenþa unor imagini nereuºite
în þesãtura poemelor sale în general deosebit de gracile,
cum se întâmplã în Lângã izvor (p. 113), în care finalul
stricã o construcþie poeticã de altfel reuºitã: „Lângã izvor,
/ a rãmas mulajul tãu, /din care câinele soldaþilor / îþi va
adulmeca urmele / pânã te va descoperi cineva, / cu o
halcã de lunã / pe umãr.” Imaginea poeticã „halcã de lunã”
nu e prea potrivitã cu discursul poetic al lui Marin Cioranu.
Din fericire asemenea „perle” sunt foarte rare. Mai
frecvente sunt, din pãcate, greºelile de tehnoredactare
care abundã în acest volum. În sintagma citatã, cuvântul
„halcã” apare transcris „holcã”. Ar fi cazul ca editurile sã
reintroducã instituþia lectorului de carte ºi a corectorului
pentru a se evita aceste insulte aduse limbii române. Multe
din poemele izbutite din acest volum sângereazã ºi suferã
din pricina acestor neglijenþe.

Dincolo de aceste neajunsuri, trebuie sã recunoaºtem
cã recentul volum al lui Marin Cioranu este printre cele
mai izbutite plachete de poezie semnate de acest autor
ºi poate chiar printre cele mai izbutite volume ale anului.

Valentin Popa

A douãsprezecea strigare Culise diplomatice

RELAÞIILE ROMÂNO-RUSE
(1914-1916)

Petre OTU
Marian ªTEFAN

(urmare din numãrul trecut)
Prin convenþia secretã româno-rusã din 18 septembrie/

1 octombrie 1914, România a ieºit de fapt din „expectativa
armatã”, optând în mod hotãrât pentru Antantã, deoarece
ar fi fost foarte greu sã-ºi revizuiascã poziþia, dupã ce
Rusia fusese de acord cu încorporarea Transilvaniei ºi a
celorlalte teritorii româneºti aflate în componenþa dublei
monarhii. Problema care se punea de acum încolo era
momentul în care România se va alãtura de facto Triplei
Înþelegeri. Brãtianu a cãutat sã obþinã toate garanþiile, încât
intrarea în acþiune sã se facã cu maximum de eficienþã.
Amânãrile sale au fost intens criticate atât de clasa politicã
internã, cât ºi de diplomaþii acreditaþi la Bucureºti. Criticile
s-au extins ºi în istoriografie, primul ministru român fiind
pus la zid de mulþi istorici pentru faptul cã a întârziat
nepermis de mult intrarea în conflict.

Dupã încheierea convenþiei secrete, tratativele diplomatice
dintre Bucureºti ºi Petrograd au vizat o plajã largã de
probleme. Dintre ele, o importanþã deosebitã au avut:
prevenirea intrãrii în rãzboi a Bulgariei de partea Puterilor
Centrale, problema Banatului ºi a Bucovinei, sprijinul militar
rusesc necesar intrãrii armatei române în rãzboi, chestiunea
tezaurului românesc etc.

În primul an de conflict, Rusia a urmãrit cu tenacitate
alãturarea Bulgariei la Antantã, iar una dintre soluþiile
imaginate a fost construcþia unui bloc balcanic, prin
cooptarea Greciei ºi României. Cele trei þãri, Bulgaria, Grecia
ºi România ar fi trebuit sã vinã în sprijinul Serbiei, care lupta
eroic împotriva armatelor austro-ungare. Dar un asemenea
proiect avea ºanse de reuºitã doar dacã erau satisfãcute
pretenþiile teritoriale ale Bulgariei în Macedonia (în special),
dar ºi în Dobrogea. Ca urmare, diplomaþia rusã a insistat ca
Bucureºtiul sã facã concesii teritoriale în Dobrogea. Chiar
dacã unii membri ai guvernului, ca ºi ºefi ai opoziþiei, dupã
cum informa Poklevski la 17/30 octombrie 1914, erau „gata
sã înapoieze Bulgariei teritoriile obþinute anul trecut, afarã
de Silistra ºi Turtucaia”, Brãtianu a refuzat sugestiile venite
de la Petrograd de a ceda Cadrilaterul ºi proiectul blocului
balcanic a eºuat.

Dificile au fost ºi discuþiile legate de Bucovina ºi Banat. În
cazul Bucovinei, guvernul român a precizat de la început cã
doreºte „linia Prutului”, dar convenþia din 18 septembrie/1
octombrie reþinea aplicarea principiului etnografic, ceea ce
ar fi avut drept rezultat, dupã opinia Petrogradului, ca nordul
Bucovinei sã revinã Rusiei, regiunea fiind locuitã, în
majoritate, de populaþie slavã. Cât priveºte Banatul, pe care
Brãtianu, l-a revendicat cu tenacitate în integralitate, ºi înainte
ºi dupã rãzboi, Rusia considera cã românii s-ar fi apropiat
foarte mult de Belgrad ºi, prin aceasta, „vor constitui [pentru
Serbia] o ameninþare nu mai puþin micã decât austriecii”.
Ambele pãrþi au manifestat intransingenþã în apãrarea
propriilor poziþii, ceea ce a reprezentat unul dintre factorii cei
mai însemnaþi care au întârziat intrarea României în rãzboi.

Hotãrâtoare în depãºirea dificultãþilor din cadrul tratativelor
româno-ruse au fost însã presiunile exercitate de Franþa ºi
Marea Britanie asupra Rusiei, pentru ca aceasta sã consimtã
revendicãrile României. Aliaþii occidentali au fost obligaþi sã
facã asemenea demersuri, datã fiind evoluþia nefavorabilã a
situaþiei militare. La 4 august 1916, preºedintele Raymond
Poincaré i-a trimis þarului Nicolae al II-lea o scrisoare, în care
îi semnala în termenii cei mai stãruitori necesitatea de a atrage
România. Þarul a trecut peste obiecþiile Ministerului de
Externe ºi ale Statului Major General ºi a dispus semnarea
convenþiei politice ºi a celei militare cu România, eveniment
care a avut loc la 4/17 august 1916.

România refuzã exodul...
Conform celor stabilite, zece zile mai târziu (la 15/28 august

1916), armatele române traverseazã Carpaþii ºi pãtrund spre
inima Transilvaniei. În scurt timp însã, Puterile Centrale îºi
regrupeazã forþele, silind România sã lupte pe douã fronturi
(nord ºi sud), fãrã ca aliaþii ei sã-i poatã oferi ajutorul
promis.Trupele inamice ocupã cea mai mare parte a
teritoriului naþional, inclusiv Capitala. Casa regalã, guvernul
ºi celelalte instituþii centrale se refugiazã la Iaºi. În public
apare teama cã frontul stabilizat pentru moment în sudul
Moldovei, pe râul Siret, nu va putea rezista ºi inamicul va
ocupa întreaga þarã. Psihoza provocatã de prãbuºirea
fronturilor româneºti e sporitã de autoritãþile politice ºi militare
ruse aliate, care cer evacuarea în Rusia a regelui, guvernului,
armatei române ºi a populaþiei civile refugiate. Aceastã soluþie
este promovatã de înaltul comandament rus, care respinsese
din capul locului ideea unei cooperãri militare cu România
ºi care dorea scurtarea frontului.

Problema evacuãrii în Rusia a creat o situaþie de mare
tensiune la Iaºi. Generalul A.A. Mossolov, atunci, ministrul
Rusiei în România, scria: „... Am constatat cã aceastã
evacuare se afla la ordinea zilei la Cartierul nostru general.

Or, la Iaºi, mai ales Regele ºi Regina nici mãcar nu voiau sã
audã de aºa ceva. Brãtianu, de asemenea, se opunea unei
asemenea eventualitãþi în modul cel mai categoric. Era cât
se poate de limpede, ºi de firesc, în acelaºi timp, cã nici
Regina nici Brãtianu nu voiau sã admitã ca România sã
devinã stat fãrã teritoriu [subl. ns.]. Brãtianu credea cu
convingere în victoria finalã a Aliaþilor...“ Partea rusã fãcuse
însã din timp toate pregãtirile, de vreme ce acelaºi diplomat
noteazã cã, de fiecare datã când venea poºta, primea
„teancuri de hârtii în legãturã cu plãnuita evacuare, despre
mãsurile ce trebuiau luate pentru transportarea corpului
diplomatic. Se hotãrâse ca la dispoziþia evacuaþilor români
sã fie puse oraºele Nicolaev ºi Herson cu zonele
înconjurãtoare respective.“ La cererea ministrului rus, la Iaºi
„au început sã soseascã tineri funcþionari, delegaþi ai
diferitelor ministere ruseºti, pentru a studia la faþa locului
condiþiile în care urma sã se efectueze exodul românilor în
Rusia ºi sã raporteze organelor lor tutelare despre mersul
acestei operaþiuni.“

Mossolov recunoaºte cã ideea exodului în Rusia a fost în
cele din urmã abandonatã, datã fiind „opoziþia puternicã atât
din partea guvernului român, cât ºi a Curþii Regale. În plus,
diplomaþii acreditaþi în acele timpuri la Iaºi erau ºi ei foarte
ostili proiectului unei evacuãri generale în Rusia. Aceasta
atât din motive personale cât ºi politice.“ Asta nu l-a
împiedicat, cum singur recunoaºte, sã ia „toate mãsurile
necesare pentru ca aceastã evacuare sã se realizeze, la
momentul potrivit, în nu mai mult de douã-trei zile, fãrã grabã
ºi fãrã panicã.“ (A.A. Mossolov, Misiunea mea în România,
SILEX, casã de editurã, presã ºi impresariat, Bucureºti, 1997
– ediþie de Marin C. Stãnescu, pp. 82-88).

În istoriografie s-a acreditat ideea cã depunerea tezaurului
românesc la Moscova s-a fãcut din iniþiativa guvernului
român. Recitirea atentã a unor surse mai vechi, dar ºi unele
investigaþii recente par sã ofere o altã viziune asupra acestui
episod atât de dramatic ºi controversat al istoriei naþionale.

O altã însãrcinare primitã de ministrul Mossolov în momentul
trimiterii sale la Iaºi se referea la „transferarea aurului românesc
în Rusia,“ problemã ce „fusese ridicatã de Poklewski [Koziel,
antecesorul sãu], cu ocazia semnãrii convenþiei militare“, în
august 1916. Din pãcate, nu am reuºit sã depistãm documentul/
documentele privind termenii în care Poklevski ar fi ridicat
problema tezaurului în cursul discuþiilor care au precedat
semnarea convenþiilor din august 1916. În schimb, aceastã
preocupare a pãrþii ruse era mai veche, dupã cum rezultã din
telegrama nr. 360 din 17/30 octombrie 1914, prin care Poklevski
îi scria lui Sazonov cã vorbise cu Brãtianu „despre aur“, dar
acesta evitase „sã dea un rãspuns precis, pânã când nu va
vorbi referitor la aceasta cu ministrul de Finanþe“.

Premierul român Brãtianu, mãrturiseºte Mossolov, era „în
principiu de acord, socotea totuºi aceastã mãsurã ca fiind
inoportunã. Or, eu eram de pãrere cã, dat fiind dezastrul în care
se afla România, se impunea, fãrã întârziere, transferarea
aurului românesc în Rusia, cãci, într-un moment sau altul,
convenþia militarã ar fi putut fi anulatã...

A doua zi, dis-de-dimineaþã, m-am dus [din nou] la Brãtianu
pentru a discuta cu el aceastã problemã. Fãrã a se opune
propunerii mele, el considera totuºi transferarea aurului
intempestivã, ºi cerea sã se mai aºtepte, sã nu se dea dovadã
de prea multã grabã [subl. ns.].

I-am explicat atunci cã soluþionarea acestei probleme nu
mai poate suferi amânare,cãci la Cartierul Imperial începea
sã se acrediteze ideea cã se comisese o mare eroare atunci
când se luase hotãrârea ca linia frontului nostru sã se
prelungeascã ºi în România. Aceia care deplângeau acum
intervenþia ghinionistã în rãzboi a României se temeau de
noi complicaþii care ar putea sã aparã... Expedierea aurului
românesc în Rusia era menitã sã strângã ºi mai mult legãturile
de alianþã dintre cele douã þãri ale noastre ºi sosirea
întãriturilor ruseºti va fi astfel mult uºuratã [subl.ns.].“

Diplomatul rus insistã pe lângã autoritãile române pentru a
le convinge de „utilitatea ºi necesitatea acestei mãsuri,
insistând asupra securitãþii depline pe care o oferea Rusia,
chiar ºi în cazul când s-ar produce anumite tulburãri de ordin
politic. Dupã întrevederile pe care le-am avut cu Brãtianu ºi
apoi cu Constantinescu [Costinescu, ministrul Finanelor – n.n.]
s-a luat hotãrârea ca transferarea aurului românesc în Rusia
sã se facã imediat. S-au scurs douã sau trei zile. În faþa acestei
noi întârzieri, m-am dus la regina Maria, care m-a trimis la
prinþul ªtirbei. În sfârºit, în noaptea urmãtoare, aurul a fost
încãrcat ºi expediat în prezenþa mea. Trenul s-a pus în miºcare;
el era pãzit ºi escortat de un detaºament rusesc. N-am avut
liniºte pânã în momentul în care am aflat cã convoiul a trecut
graniþa spre Rusia.“ (A.A. Mossolov, Op.cit., pp. 65-66).

Afirmaiile lui Mossolov sunt clare: iniiativa depozitãrii
tezaurului la Moscova nu a aparinut guvernului român. Mai
mult, chestiunea se profileazã ca o condiie impusã de Rusia
pentru semnarea conveniilor din august 1916. Nevoitã sã
accepte cele mai multe din revendicãrile române’ti, Rusia a
pus condiia transferãrii tezaurului românesc pe propriul
teritoriu, ca o garanie a loialitãii proaspãtului aliat, dar ’i ca o
recompensã pentru eforturile sale.

A existat oare intenþia deliberatã a autoritãþilor ruse de a
face din tezaurul românesc o piesã de ºantaj pentru a menþine
România în alianþã, indiferent de soarta operaþiilor militare?
Dacã judecãm acest fapt în contextul demersurilor fãcute de
autoritãþile ruse pentru neantizarea statalitãþii româneºti prin
retragerea regelui, guvernului ºi a celorlalte instituþii, ba chiar
ºi a armatei române, pe teritoriul rus, rãspunsul la aceastã
întrebare nu poate fi decât unul afirmativ.
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ISTORIA POVESTITÃ A
COMUNITÃÞII DIN SLOBOZIA

NOUÃ
Aºezarea de pe vechiul drum al Brãilei a fost întemeiatã

între anii 1879-1882, pe moºia Slobozia, moºie care
înainte de anul 1863 aparþinuse Mãnãstirii Sfinþii Voievozi.
Majoritatea familiilor aºezate acolo erau originare din
Slobozia ºi datoritã acestei legãturi noua localitate va lua
numele de Slobozia Nouã.

Despre momentele de început ale locuirii pe aceste
meleaguri nu avem foarte multe date. Ne -a rãmas din
anul 1942 un document (Regulament de organizare ºi
funcþionare a primãriei) din care aflãm  cã Slobozia Nouã
era cunoscutã din anul 1782, cu denumirea de Slobozia
de Sus: “Fiinþa comunei Slobozia Nouã este din anul 1782
sub numele de Slobozia de Sus, primele aºezãri fãcându-
se cu mocanii târãaºi veniþi cu oile pentru pãºunat pe
câmpia Bãrãganului”1. Însã în afara acestui act nu mai
existã o altã sursã care sã confirme aceastã datã, nici
mãcar în hãrþile perioadei respective.

În anul 1897 se menþioneazã în Memoriul întocmit de
Primãria comunei Slobozia ºi înaintat Ministerului de
Interne cã :” Între rãsãrit ºi miazãzi se mai aflã lacul numit
Ezerul ... Lângã acest lac se aflã satul Slobozia Nouã
format în anul 1879.” 2

La 20 februarie 1925, a fost convocatã în mod
extraordinar ºedinþa comisiei interimare a Primãriei
Slobozia pentru a discuta ºi aproba : “… dupã cerinþa
locuitorilor satului Slobozia Nouã, pendinte de comuna
Bora, onor Prefectura cu Ordinul nr.982/925 ne cere sã
avizãm dacã suntem de pãrere ºi consimþim ca satul
Slobozia Nouã sã se alipeascã la acest oraº, unde a mai
fost alipit timp de 30 de ani pânÎ în anul 1912”3,  acest
calcul ducându-ne la anul 1882. Mai departe, în procesul
– verbal al ºedinþei se spune: „Comisiunea, având în
vedere cã cererea locuitorilor din satul Slobozia Nouã este
justã, iar oraºul n-ar suferi nimic cu aceastã alipire,
decidem sÎ aprobÎm ca satul Slobozia Nouã sã se
alipeascã acestui oraº”.

De altfel, este menþionat ºi în Anuarul judeþului Ialomiþa,
întocmit în 1906 de Aureliu V. Ursescu, tot anul 1882 când
cãtunul Slobozia Nouã face parte din comuna Slobozia.
La cap. Sate desfiinþate este menþionat cã satul Ezeru
depindea de comuna Slobozia, dar s-a desfiinþat în anul
1882,  când locuitorii sãi au fost împroprietãriþi pe moºia
Slobozia ºi s-au mutat în satul Slobozia Nouã.4

Reconstituind evoluþia administrativã a Sloboziei Noi
constatãm cã ea a fost: cãtun 1882-1912, comunã 1912-
1926, comunã suburbanã (aparþinea de oraºul Slobozia)
1926- 1948, iar din 1948 îºi pierde statutul de  comunã ºi
devine suburbie, cartier al oraºului Slobozia. Un moment
dificil a fost în perioada comunistã când s-a pus chiar
problema desfiinþãrii acestui cartier ºi strãmutarea la oraº
a locuitorilor acestuia.

Prima ºcoalã a funcþionat cu sprijinul ocrotitor al bisericii,
avându-l învãþãtor pe preotul Ioan Bercuº, într-un local
proprietate a comunei, construit în 1894,  ale cãrui costuri
ajunseserã la 15 000 lei. El s-a nãscut în anul 1865 ºi era
preot seminarist, având în acelaºi timp ºi titlul “definitiv”
în învãþãmânt obþinut în 1889. Ioan Bercuº a slujit
învãþãmântul timp de 44 de ani, pânã în anul 1933, când,
printr-o adresã a Ministerului Instrucþiunii, al Cultelor ºi Artelor
din 14 iunie 1933, se cerea Revizoratului ªcolar Ialomiþa ca
„învãþãtorul preot Ioan Bercuº de la ªcoala primarã Slobozia
Nouã sã fie pensionat din oficiu pentru limitã de vârstã pe
ziua de 1 septembrie 1933"5, el având atunci 68 de ani.  Dupã
o viaþã întreagã dedicatã oamenilor satului a fost
înmormântat, dupã obicei, în curtea bisericii. Locuitorii
aºezãrii Slobozia Nouãcare l-au cunoscut, fiindu-le dascãl,
au cuvinte de preþuire ºi respect pentru domnia sa.

La început sarcina domnului învãþãtor nu a fost uºoarã
deoarece condiþiile în care îºi desfãºura activitatea nu
erau din cele mai bune. Tocmai de aceea revizorul ºcolar
noteazã cu “satisfãcãtor” 6ºcoala mixtã din cãtunul
Slobozia Nouã, local rãu, unde a gãsit 48 de bãieþi ºi 3

fete, în urma inspecþiei din decembrie 1890. Metodele
folosite de învãþãtor sunt criticate de revizorul ºcolar în
raportul din perioada 1905-1906,  pentru cã la clasa I el a
împãrþit elevii în 6 diviziuni pentru citit ºi scris, 2 diviziuni
pentru aritmeticã ºi una la religie, dupã ce a trebuit sã
verifice alte nouã lecþii din ziua precedentã. De asemenea
era învinuit cã la începutul anului ºcolar n-a fãcut înscrieri
pentru clasa I proporþional cu spaþiul sãlii ºi de aceea,
într-o salã în care ar putea sã intre 80 de elevi ºcoala n-
are decât 25. Sancþiunea primitã a fost cenzurarea cu
pierderea salariului pe 10 zile a învãþãtorului Ioan Bercuº.
Dacã analizãm astãzi metodele folosite de dânsul
constatÎm nu numai noutatea dar ºi stilul propriu adaptat
realitãþilor timpului sãu.

O perioadã grea a reprezentat-o anii primului rãzboi
mondial 1916-1918, una plinã de privaþiuni pentru toþi
oamenii ºi pentru ºcoalã. La 8 iulie 1918 directorul ºcolii
din Slobozia Nouã raporta cãtre revizoratul ºcolar cã „deºi
sunt prezent în comunã, cursul ºcolii nu s-a început,
aceasta din cauzã cã localul de ºcoalã este aproape
distrus de Bulgari, uºile, ferestrele, bãncile, tabla, arhiva,
curtea ºcolii sunt distruse cu desãvârºire ºi nu a rãmas
decât numai pereþi; am cãutat prin toate mijloacele posibile
de a face reparaþie ºi mi-a fost imposibil.”7

A fost construit localul ºcolii vechi a satului, situat pe
strada principalã, o clãdire realizatã dupã modelul celor
proiectate ºi ridicate în timpul reformei înfãptuite de Spiru
Haret. Asemenea construcþii se aflã în mai toate satele
ialomiþene. Localul se compune din: hol, o salã de clasã
spaþioasã, luminoasã, cu trei ferestre mari, cu arcade ºi
cancelaria, ce servea ºi ca locuinþã învãþãtorilor repartizaþi
aici sã-i înveþe pe copii tainele cititului, scrisului ºi
socotitului.

Trecerea timpului a dus inevitabil la o creºtere a
numãrului locuitorilor din aceastã aºezare. Aceastã
evoluþie a fost identificatã din statisticile, dãrile de seamã
ale primãriei dar ºi recensãmintele efectuate de-a lungul
timpului. Din analiza documentelor studiate reiese prezenþa
covârºitoare a românilor în Slobozia Nouã, echilibrul dintre
numãrul bãrbaþilor ºi cel al femeilor ºi faptul cã toþi locuitorii
sunt de religie creºtin -ortodoxã.

Din Dicþionarul geografic al Judeþului Ialomiþa, publicat
în 1897, aflãm cã în satul Slobozia Nouã din plasa
Ialomiþa, existau 91 de familii de români, care aveau 205
cai, 30 boi, 700 oi ºi 105 porci8. Dintr-un tabel întocmit de
PrimÎria comunei Slobozia, pe 19 ianuarie 1900, referitor
la numãrul populaþiei reiese cã în cãtunul Slobozia Nouã
se aflau 626 de suflete.9 Tot de aici aflãm o informaþie
interesantã referitoare la modul de alimentaþie al
locuitorilor: “se hrãneau cu pâine de grâu ºi secarã,
mãmãligã de porumb, de mei, carne, peºte, brânzeturi ºi
zarzavat”. În anul 1912 numãrul sãtenilor crescuse la 91710.

O imagine de ansamblu ne este oferitã de
recensãmântul efectuat în anul 1930, de autoritãþile din
România Mare, aºa cum reiese ºi din motivarea fãcutã
de acestea: “…legile bune ºi drepte se fac în deplinã
cunoºtinþã de numãrul ºi starea locuitorilor”11.

Totalul populaþiei, gospodÎriilor ºi clÎdirilor recenzate pe
data de 29 decembrie a fost urmãtorul12:

Populaþie Gospodãrii Clãdiri
1244 238 238
Din punct de vedere al etniei, cetãþeniei ºi al religiei,

situaþia era urmãtoarea13:
Etnie: Români 1232, Ruºi 1, Sârbi 2, Þigani 9;
Cetãþenie: Românã 1242, Rusã 1, Sârbã 1;
Religie: Ortodocºi 1244.
Împãrþirea populaþiei pe sexe ºi categorii de vârstã era14:
Bãrbaþi 642 Femei 602
Cãsãtoriþi 223 Cãsãtorite  225
Necãsãtoriþi 395 Necãsãtorite  336
Vãduvi 24 Vãduve 41
Divorþaþi - Divorþate -
Categorii de vârstã Total masculin Total feminin
0-6 ani        159       132
7-12 ani         77        65
13-19 ani        107       119
20-64 ani         267      265
Peste 65 ani          32        21
În anul 1936 Primãria transmitea Preturii Plãºii Slobozia

un tabel cu populaþia din comunã din care reiese numãrul
de 1264 de locuitori, adicã 630 bãrbaþi ºi 634 femei15.

Un moment important a avut loc în anul 1940 când s-a
realizat schimbul teritorial dintre România ºi Bulgaria, în urma
cãruia este evacuatã populaþia din cele douã judeþe din sudul
Dobrogei: Durostor ºi Caliacra. Ca urmare autoritãþile decid
ca locuitorii din comuna Dragoº Vodã (din Caliacra) sã se
aºeze în Slobozia Nouã, din plasa Slobozia16.

Dupã pierderile teritoriale din anul 1940 ºi în condiþiile
participãrii României la al Doilea Rãzboi Mondial s-a
efectuat un nou recensãmânt pe 6 aprilie 1941, din care
reiese cã în Slobozia Nouã erau 277 de clãdiri, 276 de
gospodãrii ºi 1342 de locuitori, din care 688 bãrbaþi ºi
654 femei17. Din punct de vedere al cetãþeniei situaþia era
urmãtoarea: 1334 români, 1 german ºi 7 intrau în categoria
alþii ºi nedeclaraþi. Acest recensãmânt, realizat în condiþii
grele, s-a dovedit deosebit de util oferind autoritãþilor date
reale, atât în privinþa situaþiei demografice a þãrii, dar ºi a
economiei care trebuia sã susþinã o campanie militarã
fãrã precedent.

În ianuarie 1948 a avut loc primul recensãmânt organizat
de noua putere comunistã, care înregistreazã populaþia
þãrii dupã rãzboi ºi care prezintã populaþia localitãþii, care
ajunsese la 1385 de suflete18. La urmãtoarele
recensãminte organizate de comuniºti observãm o
creºtere semnificativã a locuitorilor din Slobozia Nouã:
de la 1529 în 1966 la 1794 în 1977 ºi ca urmare a politicii
demografice impusã de Nicolae Ceauºescu.

La 15 martie 1966 populaþia activã din localitate se
împãrþea astfel:19

Pop. activã Ind. C-þii Agric. Înv. Culturã Alte ramuri
Total 807 34   39   673        9               52
Masc.437 31   37   319    5        45
Fem. 370 3     2   354    4         7
Pop. inactivã În întreþ. pers. active Alte pers. inactive
Total    722         597                     125
Masc.    331         279                       52
Fem.     391         118                       73
La ultimul recensãmânt efectuat în 1992, dupÎ ce

România a revenit la democraþie, populaþia cartierului era
de 1915 locuitori, din care 910 bãrbaþi ºi 1005 femei.

(continuare în numãrul viitor)
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Marin Constantin ºi ale
sale Îngândureri

La Biblioteca Judeþeanã “ªtefan Bãnulescu” Slobozia,
Ialomiþa, în cadrul SALONULUI ANUAL DE CARTE, ediþia
a XXIV-a, pe data de 6 octombrie 2015, a avut loc
manifestarea intitulatã Cartea pe pereþi. Îngândurerile lui
Ianus, ce a inclus lansare de carte ºi audio-book ºi, pentru
prima datã la salon, vernisajul unei expoziþii de graficã.
Invitaþi de onoare au fost autorul cãrþii, poetul ºi graficianul
Marin Constantin, Florentin Popescu - scriitor, Ionel Tudor
- actor ºi jurnalist, Firiþã Carp - director Editura Detectiv
Literar, Marian Nencescu - critic literar, Alexandru Rusu -
realizator Radio România Actualitãþi ºi Gheorghe Petre -
preºedinte UAP - Filiala Ialomiþa. Marin Constantin este
poet, grafician ºi realizator de emisiuni radiofonice
ialomiþean. S-a nãscut la 19 ianuarie 1952 în Fierbinþi-
Târg, a urmat ºcoala ºi liceul din localitate ºi a absolvit
Facultatea de Ziaristicã de la Academia ªtefan Gheorghiu
din Bucureºti, în anul1982. Cunoscut ca om de radio ºi
televiziune, a fost redactor la Radio-Televiziunea Românã
ºi Redactor-ºef la Redacþia Radio a Ministerului de Interne,
fiind pionierul talk-show-ului radio din România, dupã
evenimentele din 1989, la care a ºi participat activ.
Debutul editorial l-a avut în anul 1976 cu volumul “Mierea
pamântului”, editat la Editura Ion Creangã, despre care
criticul Laurenþiu Ulici spunea: “autorul sãu este un Esenin
al României“. A urmat volumul “Când cerne blând lumina“,
în anul 1979.  Poeziile pentru copii au fost reunite sub
titlul “Veºti mãrunte din sãtuc”, editat în anul 1982 la
aceeaºi editurã. “Convorbiri incomode”, primul volum
postdecembrist de interviuri a apãrut la  Editura Intact în
anul 1993 ºi a fost multiplu premiat pentru profesionalism,
stil publicistic ºi curaj, de asociaþii ºi fundaþii profesionale
de presã. Alte volume ale autorului: “Proprietarul de
singurãtate”, publicat în anul 2002, volum manuscris, “333
tristihuri” în anul 2012, “Alcoovice” în 2013, publicat la
Editura CD Press ºi “Senecte - 111Sonete” apãrut în
acelaºi an.

“Îngândurerile”, volum de versuri în trei limbi: românã,
englezã ºi francezã, editat în acest an la Editura Detectiv
Literar a constituit pretextul literar-artistic al întâlnirii de
la Slobozia, din cadrul SALONULUI ANUAL DE CARTE.
Aflat sub semnul lui Ianus, zeitatea romanã a trecerii
dincolo…. evenimentul i-a transpus dincolo pe toþi
participanþii: dincolo de frumosul din cãrþi, din arta plasticã
sau dincolo de spaþiul fizic în care temporar se aflau...
Manifestarea amplã a debutat prin vernisajul expoziþiei
de graficã, deschisã de preºedintele Uniunii Artiºtilor
Plastici- Filiala Ialomiþa, dr. Gheorghe Petre. Lucrãrile
expuse constituie ilustraþia de carte din volumul de poezii
cuprinse în “Îngândurerile” lui Marin Constantin, care
semneazã, de aceastã datã, cu numele C. Fierbinþeanu.
Fiecare dintre lucrãrile de graficã ale expoziþiei exprimã
un mesaj al poeziei pe care o însoþeºte fiind inedite ca
formã de prezentare pentru public: ele sunt suspendate
de alveolele plafonului, în partea centralã a incintei
Galeriilor de Artã Arcadia, creând o volumetrie aparte ºi
putând fi admirate din orice direcþie. Spaþial ºi vizual ele
formeazã o punte a lui Ianus, o punte a liniilor ºi punctelor
desenate de peniþa lui C. Fierbinþeanu, o punte a cuvintelor
nespuse, pe sub care vizitatorul poate trece sau sub care
poate poposi o vreme… autorul oferindu-i posibilitatea
accederii într-un alt spaþiu sau timp al devenirii sale. Cele
56 de lucrãri pentru 55 de poezii din volum, sunt duble,
faþa, recto-ul,  în alb-negru iar verso-ul, aceeaºi lucrare
în negru-alb, cea de-a 56-a constituind coperta cãrþii ºi a
audio-book-ului cu acelaºi nume. Expoziþia prezentatã
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pentru douã luni, din iulie pânã în septembrie, ºi la Muzeul
Satului Dimitrie Gusti din Bucureºti, constituie ºi 55 de
motive pentru ialomiþeni de o admira în toatã luna

octombrie, la Slobozia. În opinia criticului literar
Marian Nencescu,  omul de culturã Marin
Constantin este un “scriitor sudic care reînvie
spaþiul Bãrãganului” ºi care confirmã opinia sa,
asupra oamenilor din sud: “Spiritul sudic
disimuleazã chiar ºi atunci când se confeseazã.”
Actorul Ionel Tudor a recitat câteva dintre poeziile
autorului. Florentin Popescu, scriitor recunoscut,
membru al Uniunii Scriitorilor din România,
fondator ºi Redactor-ºef al publicaþiei lunare
Bucureºtiul Literar ºi Artistic, este de pãrere cã
“Marin Constantin se poate încadra în Galeria
scriitorilor din Bãrãgan, un poet care nu ºi-a
pierdut rãdãcinile din câmpie. Cu acest volum a
ajuns la maturitatea artisticã, vizibilã prin fiecare
poem.” Editorul Firiþã Carp îl recomandã pe
scriitorul Marin Constantin ca fiind “Unul dintre
cei mai buni poeþi contemporani, urmându-l
îndeaproape pe Emil Brumaru, dar în acelaºi

timp poate fi comparat ºi cu Vasile Voiculescu.“ Disidenþa
ºi suferinþa provocatã de o societate sufocatã ºi
sufocantã a fost dezvãluitã publicului de Alexandru Rusu,
realizator al unor cunoscute emisiuni la Radio România
Actualitãþi: “Graficianul C. Fierbinþeanu a apãrut în perioada
când îi era interzis a publica poezii.”  Bibliotecara Ecaterina
Florea a expus volumele scriitorului Marin Constantin din
colecþiile bibliotecii surprinzând ºi sensibilizând audienþa
cu lectura unei poezii din volumul de debut al scriitorului
“Mierea pamântului”. Autorul a fost omagiat de organizatori
ºi de public prin aplauze ºi aprecieri exprimate diferit:
sensibila poetã ialomiþeanã Adria Bãnescu i-a dedicat o
poezie din creaþia proprie, pe care a recitat-o la microfon
ºi a interpretat o ºansonetã din repertoriul celebrei
cântãreþe franceze - Edith Piaf, La vie en rose.

Mihaela Racoviþeanu

Tradiþii ialomiþene
Sâmbãtã, 10 octombrie 2015, la Baza de Cercetare ºi

Expunere Muzealã - Oraºul de Floci, s-a desfãºurat ediþia
a V-a a Festivalului-Concurs de tradiþie culinarã
ialomiþeanã ,,LA CASA TUDORII”. Acest festival a fost
organizat de Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi Muzeul
Judeþean Ialomiþa, în parteneriat cu Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Ialomiþa, Muzeul Naþional al Agriculturii, Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”, Centrul Cultural „Ionel
Perlea“, Inspectoratul ªcolar al judeþului Ialomiþa, Primãria
comunei Giurgeni. Evenimentul face parte dintr-un proiect
amplu,  “Ialomiþa – Dintotdeauna pentru totdeauna”. Ca ºi
în ceilalþi ani, s-au înscris mulþi participanþi, fiecare dintre
aceºtia venind cu ceva deosebit, care sã-i individualizeze
comunitatea localã din care face parte, în arealul mai
larg al Câmpiei Bãrãganului sau Balta Ialomiþei, dar ºi sã
defineascã trãsãturile comune specifice judeþului Ialomiþa.
Concursul de artã ºi creaþie culinarã ialomiþeanã s-a
bucurat de un numeros public care a putut admira ºi
degusta varietatea produselor, ingeniozitatea ºi mãiestria
celor care le-au preparat. Ar tistic s-au delectat cu
spectacolul oferit de ansamblul folcloric „Doina
Bãrãganului“ ºi alþi soliºti vocali, instrumentiºti, grupuri
vocale, formaþii de dansuri populare ºi ansambluri
folclorice din judeþul nostru.

Inclusã în Salonul anual de carte, ediþia a XXIV-a,
expoziþia de carte cu profil gastronomic din fondul
Bibliotecii Judeþene „ªtefan Bãnulescu“ Ialomiþa a
completat fericit activitãþile festivalului gastronomic. Nu
puþini vizitatori s-au arãtat interesaþi chiar de a achiziþiona
acele volume, bibliotecarele fiind nevoite sã le explice
cã pot sã le consulte pe loc sau în zilele urmãtoare la
Sala de lecturã a bibliotecii. Totuºi, “pofta de lecturã” le-a
fost “ostoitã”, pentru a fi în ton cu situl medieval, printr-
un limbaj popular-arhaic, prin înmânarea unor pliante.
Pliantul conþinea câteva reþete din bucãtãria româneascã
sud-esticã, altele în fiecare an, descoperite ºi publicate
de celebrul jurnalist ºi gastronom Radu Anton Roman în
volumul “Bucate, vinuri ºi obiceiuri româneºti”. Motto-ul
din prima paginã exprimã spiritul poporului român legat
de bucãtãria þãrãneascã: “Românii, forfotind neliniºtiþi între
imperii ºi obsedaþi de sãrãcie (deºi cuviincios înzestraþi
de Maica Naturã) s-au lãsat atraºi în cele mai servile
aventuri culinare.(…) Totuºi, atât de creativi (sau de
conservatori, cine ºtie?) românii nu-ºi iubesc bucãtãria
(cel puþin aparent). Toate bunãtãþile strãbunicii zac în
caiete prãfuite de reþete, abandonate. “ spunea autorul.

Bibliotecar, Tache Constanþa

Educaþie, culturã ºi timp liber
 Pe 12 octombrie 2015, ora 11.00, la  SALONUL ANUAL

DE CARTE din Slobozia s-a desfãºurat Ziua dedicatã
Educaþiei, Culturii ºi Timpului liber, în cadrul cãreia
autoarele Aura Vãceanu scriitoare originarã din Ialomiþa
ºi Olga Duþu profesor universitar la Universitatea Spiru
Haret din Constanþa ºi-au lansat  ultimele apariþii editoriale.
Apoi au fost prezentate revistele editate de instituþii cum
ar fi: Inspectoratul de Jandarmi Ialomiþa, Centrul
Persoanelor Vãrstnice din Slobozia, de pe lângã Primãria
Slobozia ºi revistele ºcolare editate de liceele ºi ºcolile
gimnaziale din Slobozia ºi judeþul Ialomiþa. La aceastã
manifestare au fost invitaþi: Luminiþa Barcari - Inspector
General al Inspectoratului ªcolar Ialomiþa, Cãtãlin Grigore
- Inspector General adjunct, Sorin Lucaci autor ºi
coordonator de proiecte educaþionale destinate elevilor
de gimnaziu. Aura Vãceanu a prezentat cãrþile ”Chou
Hibou Haiku” – Antologie de haiku, coordonatã de Jean
Antonini, apãrutã la Lyon, Franþa în 2015 ºi tradusã în
limba românã de autoare dar ºi cartea ”Fãrâme de viaþã”
un volum de prozã scurtã care cuprinde avatarurile unui
cadru didactic dar ºi câteva date despre ultimele zile de
rãzboi ale Sloboziei, culese de la persoane originare din
Bucu, Ialomiþa, care au trait evenimentele.  Olga Duþu,
membrã a Societãþii de haiku din Constanþa,  a prezentat
cartea “Meridian Haiku” apãrutã la Editura Vif, Constanþa
ºi a vorbit despre poezia haiku, un gen de poezie  cu
formã fixã, tradiþional japonezã, alcãtuitã din 17 silabe
repartizate pe 3 versuri, care descrie în puþine cuvinte o
stare, o trãire, un contact cu frumuseþile naturii. Autoarea,
care a predat discipline ca Gramatica, Morfologia, Sintaxa
sau Retorica la nivel universitar a pus accentul pe
importanþa comunicãrii ºi a dialogului în viaþa noastrã,
pe faptul cã tinerii din ziua de astãzi nu trebuie sã se
limiteze doar la comunicarea prin telefon ºi reþelele de
socializare ci ºi pe comunicarea verbalã, faþã în faþã sau
face to face cum ar spune aceºtia… Colonelul Alexandru
Constantinescu, reprezentant al jandarmeriei a prezentat
”Revista Jandarmeriei Ialomiþa”, aflatã la al 11-lea numãr,
în al treilea an de  apariþie, revistã care cuprinde aspecte
ale vieþii militare, noþiuni legislative de profil, articole
profesionale dar ºi articole de istorie ºi culturã generalã
ce fac legãturã cu ordinea ºi sigurana publicã. Ani Roºu,
coordonatorul Centrului persoanelor Vârstnice, sau Clubul
Pensionarilor cum mai este cunoscut, a prezentat revista
”Rãsãrit în amurg” a acestui centru din Slobozia. Elevii
din colectivele  redacþionale ale Liceului de Arte Ionel
Perlea Slobozia ºi-au prezentat cele 3 reviste: revista
”Armonie”- un periodic de culturã ºi civilizaþie, revista ”Clio”
o revistã de istorie care cuprinde diverse articole de istorie
ºi culturã ºi pagini interesante de istorie localã ialomiþeanã
ºi revista ”Ars Nova” revistã de profil musical care adunã
articole privind diverse curiozitãþi ºi aspecte inedite din
viaþa unor compozitori cât ºi premiile castigate sau
preocupãrile micilor artiºti ai liceului. Elevii Liceului
Pedagogic Matei  Basarab au prezentat revista “Nota 10”,
revistã care în anul 2014 a obþinut premiul întâi la
concursul naþional de reviste ºcolare.  Tot în cadrul acestui
liceu se desfãºoarã ºi festivalul-concurs naþional ce
promoveazã cultura ºi tradiþia, ”Veºnicia s-a nãscut la
sat”, ajuns la a ºasea ediþie, care anul acesta a avut ca
temã ”Costumul popular din România”. Loredana Stan,
profesor la Colegiul Naþional Mihai Viteazul , a prezentat
revista “Animus”, care se apropie de 20 de ani de
existenþã, o revistã de tip caleidoscop ce cuprinde articole
ºi informaþii despre cercul de lecturã, concursuri naþionale,
activitatea trupei  de teatru, recenzii de carte ºi film. De
la Grupul ªcolar Înãlþarea Domnului,  directorul Sebastian
Marin a prezentat revista ”Petale de suflet” care a ajuns
la 15 ani de apariþie neîntreruptã ºi care conþine  pagini
de literaturã, desen, religie, esteticã,   fotbal, aceste douã
profiluri fiind unice în judeþul nostru. Costel Bunoaica a
prezentat revista ce apare din anul 2010, intitulatã
„Necuvinte” (nume de inspiraþie stãnescianã) a ªcolii
Gimnaziale Sf. Andrei Slobozia, care cuprinde creaþiile
literare ale elevilor ºi o ilustraþie bogat coloratã dar ºi
antologia „Aburul cuvintelor”  ce conþine povestiri, eseuri,
ghicitori, poezii, fabule. Luminiþa Barcari- inspector general
al Inspectoratului ªcolar Ialomiþa a felicitat toþi editorii
ºcolari din judeþ care se preocupã de publicarea unor
periodice de ºi pentru elevi ºi a fãcut oficiile de prezentare
a revistei “Ars Didactica” a Casei Corpului Didactic
Ialomiþa, revistã dedicatã corpului profesoral ºi didactic
din întreg judeþul. O reprezentare dinafara municipiului
Slobozia a avut-o comuna Stelnica, prin învãþãtoarea
Mioara Radu de la ªcoala Gimnazialã Maltezi, care a
prezentat  ”Frânturi de gânduri” revistã apãrutã la iniþiativa
bibliotecarei din comunã, Ionelia ªerban care a participat
la prima ediþie, în anul 2014, a Zilei Revistelor ªcolare
din cadrul Salonului anual de carte de la Slobozia.
Mihaela Diancoff, director  al Grãdiniþei Junior a prezentat
revista ”Junior” ce cuprinde teme de interes pentru pãrinþi,
preºcolari ºi cadre didactice ºi a ajuns la numãrul 9.  Sorin
Lucaci, poet ºi reprezentant al organizaþiei educativ-
culturale  Act din Bucureºti a prezentat date despre tabere
de creaþie ºi de învãþarea limbilor strãine încheind prin
recitarea unei poezii dedicate pãrinþilor ºi bunicilor noºtri:
”De sufletul celor rãposaþi”.

Bibliotecar, Mariana Stãnicã
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Literatura ºi e-Literatura
Seria manifestãrilor din cadrul Salonului Anual de Carte

a continuat vineri, 16 octombrie, cu o nouã acþiune
intitulatã „Literatura ºi e-literatura”. În spaþiul generos al
salonului, ramuri ale artelor s-au îmbinat armonios:
expoziþii de graficã, documente audio-vizuale, colaje din
ziare, cãrþi (în format clasic, pe hârtie, dar ºi electronic –
sugestiv pentru evoluþia informaþiei scrise). Moderator al
dezbaterilor a fost, ca de obicei, drd. Mihaela Racoviþeanu,
manager al Bibliotecii Judeþene „ªtefan Bãnulescu”
Ialomiþa, dezbateri ce au purtat semnãtura invitaþilor
acestei manifestãri: scriitorul ºi editorul ialomiþean Vasile
Poenaru (de asemenea ºi cetãþean de onoare al comunei
Miloºeºti), scriitoarea Victoria Milescu, scriitorul ªtefan
Dimitriu ºi, surpriza acestei zile, tânãrul scriitor Marcel
Manea. Vasile Poenaru a fãcut un scurt istoric al editurii
pe care o conduce –„e-Literatura”, editurã ce iniþial voia
sã punã în mediul online scriitori români; dupã un timp s-
a constatat cã existã mulþi oameni care preferã cãrþile
clasice ºi s-a hotãrât sã meargã în paralel. Cu toate
acestea, editorul a subliniat avantajele cãrþii electronice.
Dupã scurta introducere (exemplificatã, de altfel, ºi
electronic în faþa publicului), Vasile Poenaru a trecut la
prezentarea invitaþilor ºi a scrierilor lor. Astfel, cu toþii am
putut afla cã scriitoarea Victoria Milescu este membru al
U.S.R., cã este ºi profesoarã de limba englezã ºi cã la
Editura e-Literatura a publicat câteva volume de versuri
(„Bun venit, decembrie”, „Cununa de flãcãri”, „Cenuºa verii”
– volum bilingv româno-francez), din care, înainte de a
recita câte o poezie, a þinut sã precizeze cã nu îºi va
face autobiografia pentru cã „viaþa poeþilor nu e importantã,
important e cum o topesc ei în paginile unei cãrþi”. Cel
de-al doilea invitat - ªtefan Dimitriu – a publicat numai
volume de prozã (vezi „Pace þie, cititorule!” – jurnalul,
„Lasã zilei scârba ei” ,nume inspirat de un citat al
evanghelistului Matei, cu douã volume: primul volum
intitulat „Balada puiului de toamnã” – un roman curajos,
ce include problema evreilor ºi a pogromului, al doilea,
„Tibidam tibidum” – un jurnal vesel de cãlãtorie).  În viitorul
apropiat autorul va publica ºi un volum de versuri apãrute
pânã acum doar în reviste. Spre delectarea publicului,
scriitorul a citit un fragment din ultimul volum: o întâmplare
dintr-o cãlãtorie în Tunisia. Cel de-al treilea invitat –
ialomiþeanul Marcel Manea - pare sã fi trãit sub semnul
numerologiei în acea zi: revenit dupã 16 ani la Slobozia,
pe data de 16, cu 16 exemplare din cartea lui, pentru
vânzare, carte lansatã în Bucureºti, pe data de 16 mai…
Volumul respectiv – „Bãrbaþi pe tocuri” – un mare succes
la Bookfest, cea mai cititã carte din diaspora, a acumulat
numeroase premii atât în România, cât ºi în Germania.
În atmosfera relaxatã, autorul a citit, la sugestia
publicului, povestirea cu numãrul…16 : „Un cocoº pe nume
Steve”. Finalul manifestãrii a însemnat adãugarea unei
alte arte celor deja prezente: muzica, mai exact, ªtefan
Dimitriu a interpretat piesa „Te uitã, cocorii”, piesã ale
cãrei versuri ºi muzicã îi poartã semnãtura.

Bibliotecar, Mariana Fãºie

Postmodernism la Slobozia
Galeriile ARCADIA, un spaþiu ce gãzduieºte permanent

expoziþii de artã plasticã, au fost luni, 19 octombrie 2015,
începând cu ora 11.00, locul de desfãºurare al manifestãrii
culturale din cadrul Salonului anual de carte, ediþia a
XXIV-a, ce a inclus douã teme (o interferenþã între douã
arte, arta scrisului ºi arta muzicalã), „Postmodernismul
în literatura românã” respectiv „Poetul ºi cântãreaþa”.
Cuvântul de început a aparþinut directorului bibliotecii, drd.
Mihaela Racoviþeanu, moderatorul întâlnirii, care a
prezentat invitaþii cât ºi tema principalã a zilei:
postmodernismul. Invitat de onoare a fost prof. univ. dr.
Ion Bogdan Lefter, scriitor, critic literar ºi analist politic,
membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi editorul Cãlin
Vlasie, de asemenea membru al Uniunii Scriitorilor din

România. Poetul, eseistul, publicistul dar ºi editorul Cãlin
Vlasie, plãcut impresionat de prezenþa celor aproape o
sutã de tineri de la cele mai bune licee din oraº,
participanþi la acest eveniment, a fãcut prezentarea
programului editorial al Editurii Paralela 45 din Piteºti, al
cãrei director este. La Slobozia, pânã la sfãrºitul lunii
octombrie, editura prezintã publicului numeroase cãrþi din
domenii precum car te ºcolarã, criticã, beletristicã,
filozofie ºi literaturã pentru copii sau adolescenþi, o colecþie
bilingvã de poveºti traduse în limbile englezã ºi francezã.
Poetul Cãlin Vlasie, reprezentant al optzecismului din
România, are numeroase volume de versuri publicate,
precum: „Laborator spaþial”, „Întoarcerea în timp”, „Un timp
de vis”, „Afecþiunea interioarã”, „Poezie ºi psihic”. Totodatã
este redactor-ºef al Revistei „Calende” ºi urmãreºte
îndeaproape fenomenul literar din România, observând
cã „lectura nu pare astãzi a fi cel mai plãcut lucru pentru
unii, însã existã totuºi interes pentru aceasta…”. Elevilor
de la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” ºi Liceul de Arte
„Ionel Perlea” li s-a explicat cât de importantã este
comunicarea, interactivitatea, creativitatea sau cât de
esenþialã este lectura ºi cartea tipãritã: „Lectura dacã nu
are finalitate, creativitatea nu are rost”, mãrturisea Cãlin
Vlasie la Slobozia. Apoi discuþia s-a deplasat în timp,
spre trecut, cãtre anii studenþiei ºi serile petrecute la
„Cenaclul de luni” condus în anii ’80 de scriitorul Nicolae
Manolescu, unde participa frecvent alãturi de Ion Bogdan
Lefter, prieten ºi coleg. Licenþiat al Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi strãine a Universitãþii din Bucureºti Ion Bogdan
Lefter este unul dintre cei mai cunoscuþi critici literari ºi
eseiºti ai generaþiei sale. „Saloanele de carte sunt lucruri
foarte bune”- ºi-a început discursul I.B. Lefter „…ºi
Slobozia pãstreazã  cu sfinþenie tradiþia acestor saloane
de carte.” Director ºi fondator al revistei „Observator
Cultural” care a împlinit anul acesta 20 de ani de la apariþie,
Ion Bogdan Lefter a condus ºi Revista „Contrapunct” din
Bucureºti, ambele aflându-se în coleciþile de periodice
ale Bibliotecii Judeþene ªtefan Bãnulescu. A debutat cu
poezie, în anul 1982, în volumul colectiv „Cinci” iar un an
mai târziu i-a apãrut separat volumul „Globul de cristal”,
primind „Premiul pentru debut în poezie al Uniunii
Scriitorilor din România” ºi trei ani mai târziu Premiul pentru
criticã literarã „George Cãlinescu”. Scriitorul Ion Bogdan
Lefter adunã în portofoliul realizãrilor scrise peste
douãzeci de titluri de poezie, prozã sau criticã literarã,
printre care amintim: 7 postmoderni: Nedelciu, Crãciun,
Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu (2010),
Recapitularea modernitãþii. Pentru o nouã istorie a literaturii
române (douã ediþii 2001, 2012), Prietenii din povestea
literaturii (2013), Scurtã istorie a romanului românesc
(douã ediþii, 2001, 2013), Alþi postmoderni: Florian,
Reichman, Raþiu, Petreu, Pecican, Bodiu & 12 poeþi saºi
ºi ºvabi (2014). Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”
Slobozia deþine optsprezece titluri ale autorului Ion Bogdan
Lefter în coleciþile proprii. Vorbind despre postmodernism
pe înþelesul celor mai tineri, eruditul cadru didactic
universitar a trecut în revistã cele douã curente:
modernismul ºi postmodernismul. Postmodernismul, ca
termen de referinþã aplicat domeniilor ca teorie criticã,
filosofie, arhitecturã, artã, literaturã ºi culturã, îmbracã
diverse forme de expresie, ce provin, depãºesc, se
întrepãtrund ori sunt o reacþie a modernismului.
Postmodernitatea include seria fenomenelor care au
succcedat modernitãþii, punând un accent deosebit pe
condiþia sociologicã, tehnologicã sau culturalã. Tinerii au
înþeles cã postmodernismul reprezintã un set de
rãspunsuri de ordin intelectual, cultural, artistic, academic
sau filosofic la condiþia umanã, fiind echivalent cu un
salt spre Univers.

În partea a doua a întâlnirii,  sub genericul „Poetul ºi
cântãreaþa”, publicul s-a bucurat de o lansare ineditã a
volumului intitulat „Poezie”, semnat de poetul ialomiþean
Mihãiþã Macoveanu. Editatã anul acesta, placheta de
versuri, inclusã în Colecþia Poeþi români contemporani a

Editurii Eminescu din Bucureºti, a fost
valorizatã prin lectura unor poezii de cãtre
chiar autorul lor, poetul, transpunerea lor pe
muzicã ºi intepretarea magistralã a jumãtãþii
celeilalte, cântãreaþa. Frumoasa sopranã
Mãdãlina Mantu, cântãreaþã de jazz ºi
musical în Germania ºi Elveþia, s-a nãscut
la  Piatra  Neamþ ºi provine dintr-o familie
de muzicieni. Artista s-a fãcut remarcatã
prin calitãþile sale vocale, fiind apreciatã de
nume consacrate ale jazz-ului ºi musicalului
internaþional cu care cântãreaþa a avut
colaborãri de-a lungul carierei:  Jim
Ferguson  –  fost  solist  Hot  Chocolate,
Castle  Jazz  Band Hannover, Peter Schultz.

În încheierea manifestãrii s-a lansat
publicului prezent invitaþia de a pune
întrebãri, de a împãr tãºi un gând, o
impresie, un sentiment, ce a generat un
interesant dialog între scriitorii ªerban
Codrin, Gheorghe Dobre, Marcel Manea ºi
invitaþii zilei.

Bibliotecar,Daniela I. Constantin

Romanul poliþist
Ziua de miercuri, 21 octombrie 2015, aflatã sub semnul

romanului poliþist din cadrul SALONULUI ANUAL DE
CARTE, ediþia a XXIV-a, a adus la Slobozia reprezentanþi
de seamã ai literaturii de gen. Printre numele cunoscute
de acum publicului slobozean: George Arion ºi Oana
Stoica – Mujea, în premierã s-a aflat ºi Stelian Þurlea.
Când spunem astãzi George Arion, vorbim despre
scriitorul care spune: “Hai sã fim optimiºti!” ºi care l-a
creat pe Andrei Mladin, personajul principal al cãrþilor sale:
un jurnalist pãgubos, enigmatic dar ºi plin de umor, gata
oricând de a rezolva misterele… aºa cum l-a descris
creatorul sãu. Prozator, dramaturg ºi eseist, iniþial poet
ºi istoric literar, George Arion are în spate o carierã de
autor de literaturã poliþistã de peste trei decenii. Este
autorul unor scenarii de film de film ºi televiziune, volume
de publicisticã, cãrþi pt copii, teatru, librete de operã,
criticã literarã. Romanul „Atac în bibliotecã” a fost ecranizat
în 1992, în regia lui Mircea Drãgan ºi l-a avut în rol principal
pe ªerban Ionescu. Printre scrierile sale se numãrã: “
Spioni în arºiþã”, “ Trucaj”, “ Sufocare”. “Cameleonul”,
“Copiii lãsaþi singuri”, “ªah la rege”, “Fortareaþa nebunilor”.
A câºtigat de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor (1985,
1995, 1999) ºi este directorul
Publicaþi i lor Flacãra  d i n  România, preºedinte al
Fundaþiei “Premiile Flacãra”, preºedinte al Romanian
Crime Writers Club. Ca de fiecare datã, George Arion
surprinde în mod plãcut cu noutãþile. Romanul “Detectiv
fãrã voie”, cel cu care autorul a venit în faþa publicului la
Salonul anual de carte, are acelaºi personaj principal
Andrei Mladin ºi este plin de suspans, stârnind deja
curiozitatea publicului cititor, care trebuie sã fie cel puþin
la fel de inteligent ca ºi autorul sãu, dupã cum descria
categoria cititorilor de roman poliþist, directorul bibliotecii,
drd. Mihaela Racoviþeanu. Oana Stoica-Mujea, adeptã
iniþial, a genului fantasy, cu care a debutat în 2005, a
publicat numeroase cãrþi printre care: “Dincolo de oglindã”,
“Sãrutul morþii”, “ Parfumul Vãduvei Negre”. Dupã “Indicii
Anatomice” din 2008, are un motto diferit dupã care se
ghideazã acum, când s-a reorientat la literatura mistery
sau romanul poliþist: “Orice scriitor intrã în pielea
personajelor sale”. Dar, oare ce se ascunde în mintea
autorilor de romane poliþiste? Rãspunsul la aceastã
întrebare l-a dat tânãra scriitoare, în faþa a aproape o
sutã de participanþi. Romanul “Jucãtorul”, apãrut anul
acesta, este o carte poliþistã cu iz psihologic ºi un
personaj principal pe mãsurã: Iolanda ªtireanu, cea care
investigheazã dupã o metodã proprie cazurile complicate
dar care pânã la urmã au finalitate bunã. Un invitat pe
mãsura evenimentului de la Slobozia ºi nume de referinþã
în lumea scriitoriceascã ºi cinematograficã a fost Stelian
Þurlea care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
literaturã pentru copii (2003), Premiul Asociaþiei Editorilor
din România pentru literaturã pentru copii (2005), Premiul
Special al Uniunii Scriitorilor (2006), Premiul Asociaþiei
Scriitorilor din Bucureºti (2007), Premiul „Flacãra” pentru
literaturã (2011). Pentru scriitor, aproape toate cãrþile sale
cu caracter documentarist sunt best sellers: prima carte
de prozã – romanul “Pavanã în peisaj marin” a fost scrisã
cu sensibilitate, inteligenþã artisticã ºi un bun gust
aducând în prim plan personaje-adolescenþi. A publicat
cãrþi pentru copii, jurnale de cãlãtorie ºi numeroase
romane, printre cele mai recente numãrându-se: „Trei
femei” (2010), „Te voi rãpi la noapte!” (2011), „Îmi ies din
minþi” (2011), „Cincizeci de ani”, „Caz închis” (2013),
„Crimã la Torino” (2014). Romanul “Ieºi din viaþa mea”,
ieºit de sub tipar cu o zi înainte, „este o carte complexã,
plinã de mister având în centrul atenþiei un poliþist care
face faþã în final vicisitudinilor. “ dupã cum a mãrturisit
autorul la Slobozia. Finalul manifestãrii culturale a cuprins
un moment artistic, o punere în scenã a piesei de teatru
într-un singur act “Cântecul lebedei” de Anton Pavlovici
Cehov, jucatã cu talent ºi dãruire de persoane private de
libertate de la Penitenciarul Slobozia. Piesa va participa,
la Teatrul Nottara în luna noiembrie, la Festivalul MultiArt
al Penitenciarelor din România.

Bibliotecar, Florea Ecaterina
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CARTEA PENTRU COPII LA

STELNICA

Anul acesta, Biblioteca Ion Ghelu Destelnica a avut
deosebita onoare de a gãzdui una din multiplele activitãþi
ce se desfãºoarã în cadrul SALONULUI ANUAL DE
CARTE ediþia a XXIV-a, 1-31 octombrie 2015, organizat
de Biblioteca Judeeanã ªtefan Bãnulescu Slobozia,
Ialomiþa, cu sprijinul Consiliului Judeþean Ialomiþa. Cel
mai lung ca întindere în timp ºi cel mai longeviv salon
organizat în þarã, Salonul de la Slobozia, cum mai este
cunoscut în lumea culturalã, s-a extins anul acesta în
judeþ, itinerându-se la câteva biblioteci publice din teritoriu.
O întânire de suflet s-a desfãºurat ºi la Stelnica într-o zi
frumoasã zi de toamnã, în ziua de sãrbãtoare a Sf.
Cuvioase Parascheva alãturi de oameni deosebiþi. La
invitaþia ºi rugãmintea noastrã, au acceptat sã se
întâlneascã cu micii cititori, elevii ªcolii Gimnaziale
Maltezi, autorii: Passionaria Stoicescu - poetã, prozatoare,
traducãtoare, scriitoare de literaturã pentru copii, membrã
a Uniunii Scriitorilor din România, Crina Decusarã-Bocºan
– poetã, prozatoare, istoric literar ºi editor, membrã a
Uniunii Scriitorilor din România ºi Vasile Szolga - profesor
universitar, ºi totodatã autor de carte pentru copii.

Dupã cuvântul de BUN VENIT adresat de cãtre doamna
director al Bibliotecii Judeþene ªtefan Bãnulescu Slobozia,
Ialomiþa, drd. Mihaela Racoviþeanu, ºi domnul primar ing.
Costel Brateº, scriitoarea Passionaria Stoicescu a lansat
cãrþile “POVESTIOARE CU PLOAIE ªI SOARE” ºi
“CARTEA ÎNARIPATÃ” editate la Editura  Carminis din
Piteºti. Cu aceastã ocazie, scriitoarea a declarat: “Am
avut marea surprizã de a revedea atâta lume cunoscutã,
plãcerea de a-l revedea pe autorul monografiei cãrþilor
mele pentru copii, d-nul Titi Damian, prieten ºi coleg de
Liceu Pedagogic la Buzãu, ceea ce a însemnat enorm
pentru mine, ºi vã mãrturisesc,... de zece ori mã simt
mai bine când vin într-o comunã... acolo unde eºti aºteptat
cu cãldurã, cu flori ºi mare interes, ... acolo unde premiul
meu sunteþi dumneavoastrã ºi copiii, cei care-mi citesc
ºi-mi învaþã poeziile”.

Doamna Crina Decusarã Bocºan a rostit  foarte frumos,
aºa cum o face de fiecare datã când vine la Salon sau la
întâlnirile cu copiii, cuvinte referitoare la dragostea pentru
animale: “Aici la sat, copiii cunosc mult mai bine viaþa
acestor vieþuitoare, dragi vouã, utile nouã ºi cum trebuie
sã ne apropiem de ele” în timp ce a prezentat cartea
pentru copii “CÃÞELUªUL MEU IUBIT”, o dedicaþie fãcutã
nepotului sãu la vârsta de 3 ani. Despre car tea “
ADOLESCENTINE”, editatã la editura Asociaþiei Culturale
pentru UNESCO Iulia Haºdeu, Bucureºti, un volum de
poezie scos din sertarele uitãrii ºi dus la tipar dupã o
jumãtate de secol, în acest an, autoarea a declarat: “Orice
copil îºi are Basmul lui, cu toþi piticii dãnþuind hai-hui, e
poate Basmul vieþii tale întregi, nu l-ai ales, nici n-ai cum
sã-l alegi!”. Crina Decusarã Bocºan a prezentat ºi o carte
de istorioare pentru copii intitulatã “POVESTIRI DESPRE
CUZA VODÃ”, volum solicitat de elevi în special, ce
cuprinde fapte legate de personalitatea marelui domnitor
care a înfiinþat ºcoala româneascã modernã. De asemenea,
a trecut în revistã antologia de versuri ºi prozã
“CALEIDOSCOP”, cartea de memorialisticã “IUBIRILE
IULIEI HAªDEU”, cãrþi donate cu mult drag bibliotecii
comunale cât ºi alte titluri semnate de geniul-copil, Iulia
Haºdeu: “DESTÃINUIRI”, “VIAÞA ªI FAPTELE LUI MIHAI
VITEAZUL” ºi  “BASME ªI LEGENDE”- ediþie bilingvã.

Autorul Vasile Szolga - profesor universitar a prezentat
cãrþile scrise pentru nepoata sa Deea ºi pentru toþi copiii
din România dar ºi un jurnal de cãlãtorie: “POVEªTILE
LUI BABU PENTRU NEPOATA LUI DEEA”, “SCURTE
POVEªTI DE ADORMIT COPII ªI TREZIT ADULÞI”,

“TALMEª – BALMEª”,” GRI ªI ALTE CULORI”, “TURCIA-
UN POD NU PREA ÎNDEPÃRTAT”- Jurnal de cãlãtorie.
Toate aceste cãrþi au fost donate bibliotecii ºi implicit
copiilor prezenþi, iubitori de lecturã, cu îndemnul: “Eu

personal, vreau sã vã fac o rugãminte: sã puneþi
mâna pe carte ºi sã citiþi foarte mult pentru cã
la întâlnirile mele cu studenþii am constatat cã
erau unii care nu citiserã în viaþa lor nici mãcar
o carte,... ceea ce este foarte rãu!”

Domnul prof. Titi Damian – membru al Uniunii
Scriitorilor din România i-a adus un omagiu
doamnei Passionaria Stoicescu prezentând
volumul “DIALOGUL VÂRSTELOR sau
Passionaria Stoicescu – o viaþã printre cãrþi ºi
copiii din cãrþi” spunând despre scriitoare cã
“este redactorul cãrþilor mele. Nu se poate ieºi
în lume cu o carte dacã nu laºi redactorul sã-
ºi facã treaba!”. O altã carte, editatã anul
acesta, ºi despre care a vorbit este aceea care
evocã o viaþã dedicatã profesiei de dascãl
“JUDECÃTORUL DE SUFLETE”, spunând: “ºi
cei care gândesc ºi cei care citesc sunt prieteni
ai cãrþii, prieteni de suflet ai cãrþii!” La
eveniment au mai participat ºi alþi scriitori
ialomiþeni din “ZODIA HELIS”: Gheorghe Dobre,
directorul Editurii HELIS, Costel Bunoaica,

Florin Ciocea, Radu Munteanu, Constantin Gornea, Emil
Druncea, bibliotecari publici din Slobozia, Feteºti,
Tãndãrei, Amara, Fãcãeni, Vlãdeni, Borduºani ºi
Gheorghe Lazãr. Felicitãri elevilor, care, cu mic cu mare
au recitat din poeziile Passsionariei Stoicescu ºi cadrelor
didactice Radu Mioara, Drãgoi Aniºoara ºi Gabriela Viºoiu
cele care au insuflat copiilor dorinþa de a învãþa ºi mai
ales a înþelege frumoasele poezii, spre încântarea autoarei
ºi a celor prezenþi la acest eveniment.

Bibliotecar,  Ionelia ªerban

Lecþia de culturã oferitã de
Nicolae Breban

Sfârºitul lunii octombrie aduce întotdeauna ºi închiderea
unei ediþii a SALONULUI ANUAL DE CARTE ce nu se
întâmplã oricum..., este apoteoticã mereu prin valoarea
ºi substanþa culturalã. Anul acesta, sfârºitul a fost mai
frumos ºi mai bun decât vreodatã în istoricul de 24 de ani
al Salonului. Scriitori de dincolo ºi dincoace de Dunãre.
Închiderea Oficialã, aºa cum este prinsã în programul
manifestãrii a fost ,,…o zi fastuoasã pentru noi, zi de
apogeu pentru Salonul anual de carte, într-a XXIV-a
ediþie…’’, dupã cum frumos menþiona directorul Bibliotecii
Judeþene ªtefan Bãnulescu - Slobozia, Ialomiþa, drd.
Mihaela Racoviþeanu în cuvântul sãu. La iniþiativa sa, anul
acesta, evenimente din cadrul salonului s-au desfãºurat
ºi în afara Sloboziei, la Miloºeºti, Stelnica, Maia sau
Oraºul de Floci. La Feteºti, în cadrul Bibliotecii Municipale
,,Ion Vlad’’, ziua de 31 octombrie a reunit pe afiº nume
importante ale culturii române, în frunte cu academicianul
Nicolae Breban, scriitorii Aura Christi, Ovidiu Dunãreanu,
Angelo Mitchievici, Alexandru Bulandra ºi alþi autori
ialomiþeni cum sunt Marian ªtefan ºi Ilie Comãniþa.
Prezentãrile, lansãrile de carte ºi dezbaterile care au avut
loc într-o atmosferã caldã, ºi-au pus amprenta asupra
oraºului Feteºti pentru mult timp de-aici înainte, oferind
ºi alte valenþe culturale, poate pe mãsura valorii operelor
marelui sculptor al României ºi Europei, Ion Vlad – figurã
emblematicã pentru Feteºti. Prin esenþa ºi desfãºurarea
acestui program cultural, având ca invitaþi personalitãþi
de seamã, participanþii ºi-au readus aminte ce înseamnã
valorile naþionale, care uneori au fost marginalizate ºi
zdruncinate de un regim totalitar. În salã, noi, bibliotecarii
de la Feteºti,  Þãndãrei, Slobozia, Stelnica ºi Borduºani,
am participat la întâlnire umãr la umãr cu scriitorii
ialomiþeni ªerban Codrin, Costel Bunoaica, Nicolae
Teoharie, Gheorghe Dobre, Titi Damian, Constantin
Gornea, Marin Constantin,
Emil Druncea, Radu
Munteanu, Loredana Dalian,
Carmen Tãnase, Flor in
Ciocea, Mircea Dumitrescu.
Cititori ai bibliotecii, cadre
didactice din Feteºti, elevi ai
liceelor din oraº, oameni, pur
ºi simplu, care treceau prin
faþa bibliotecii ºi au vãzut cã
se întâmplã ceva important,
au intrat iar sala s-a dovedit
neîncãpãtoare... Privilegiaþi ºi
dãruiþi oameni! Suflul cultural
ce s-a simþit acolo, datorat
poate ºi acestei dezbateri
asupra identitãþii neamului
românesc, a dat pentru
totdeauna un altfel de sens

vieþilor noastre. Totul era metaforã ºi simbolisticã: scriitorii
prezenþi erau tulpina unui copac, operele lor erau ramurile
iar spectatorii,frunzele, ce împreunã formau un viguros
arbore al creaþiei ce s-a suprapus aproape pânã la
identificare cu copacul vieþii noastre, cel aflat într-o
continuã evoluþie, în ascensiune spre cer,demonstrându-
ne încã o datã, dacã mai era nevoie, ce înseamnã
adevãrata ºi poate singura cale a renaºterii neamului
românesc, cultura. ,,Un neam care ocupã acelaºi spaþiu,
are aceiaºi strãmoºi, este capabil sã creeze legi, artã, ºi
culturã, ºi conºtiinþã de sine, scrisã nu vorbitã’’ spunea
Nicolae Breban. Prin discursul sãu magistral din
deschidere, academicianul a fãcut o frumoasã reverenþã
spiritualã cãtre provincie, de cele mai multe ori, mai
frumoasã ºi mai deschisã decât opaca ºi impenetrabila
capitalã. Aºa cum spunea scriitorul la Feteºti, ,,…poporul
român chiar dacã a fost supus jugului mai multor imperii:
moldovenii sub tãtari ºi ruºi, voi, valahii sub turci, iar noi
transilvãnenii sub grofii unguri ºi austrieci, pe parcursul
anilor s-a ridicat de fiecare datã ºi continuã sã trãiascã
pe acest trup de pãmânt.’’ Dacã România este o þarã relativ
micã pe harta literarã a lumii nu prezentãm sindromul
unei naþiuni ºi culturi mici, cum spun unii, pentru cã aici
s-au nãscut numeroase valori care au constituit modele
pentru generaþii întregi, intrând în istoria culturii ºi
civilizaþiei. Literatura noastrã trebuie sã înfloreascã mereu,
ne îndemna Marele Breban, aºa cum este supranumit în
cercuri restrânse. ,,Noi vorbim prea mult ºi scriem prea
puþin. Prin scris ºi numai prin scris s-a creat umanitatea
europeanã. Eu nu voi înceta sã scriu cât voi trãi…’’ Ca
formã de manifestare a artelor, literatura a contribuit major
la progresul cultural al României anilor ’60- ’70 prin
valoarea operelor unor scriitori care au gãsit oportunã
exprimarea disidenþei lor spirituale ºi intelectuale, printre
care Nicolae Breban sau Paul Goma. Editorialist, publicist
renumit pentru polemicile sale ºi luãrile de atitudine,
Nicolae Breban conduce revista de culturã
,,Contemporanul’’, fondatã în 1881, în perioada de glorie
a Regelui Carol I, rãmasã în continuare emblema societãþii
culturale româneºti. Contemporanul. Ideea europeanã,
cum se numeºte acum ,,a fost o ºansã uriaºã sã fie
condusã de un mare romancier român ºi european ca
Nicolae Breban. Este o revistã care dã în continuare
direcþia în culturã iar pentru mine a fost o nouã ºansã în
viaþã, când am ajuns în 1993 din Basarabia în România....’’
a mãrturisit scriitoarea Aura Christi. În spaþiul arcului
danubiano-carpato-pontic s-au strâns numeroºi scriitori
care au dat scânteie motorului universal numit culturã ºi
au lãsat urme adânci în memoria umanitãþii, semne ce
oglindesc sufletul patriei noastre. Poeziile Aurei Christi
aduc în atenþie, prin sensibilitatea lor, teme majore, cum
ar fi: iubirea de patrie, viaþa, destinul sau exilul interior.
Românul parcã e nãscut a fi un bun orator iar
reprezentanþii Uniunii Scriitorilor din România - Filiala
Dobrogea, Ovidiu Dunãreanu ºi Angelo Mitchievici,
scriitorii de dincolo de Dunãre, cu un simþ deosebit al
publicului, au vorbit nu despre operele proprii ci despre
adevãratele calitãþi ale oamenilor, talentaþi poeþi sau
prozatori, dobândite prin: lecturã, respect, atitudine, interes
faþã de propria persoanã ºi de societate. Scriitorii de
dincoace de Dunãre, ialomiþenii care au vorbit apoi, au
confirmat cã, împreunã, cei care scriu ºi noi, cei care
avem un rol în susþinerea culturii prin promovarea lecturii,
formãm un întreg. Acest tot cultural îmbinã viaþa ºi opera
scriitorului, transpusã în filele cãrþilor,cu vieþile, inimile ºi
minþile cititorului pentru totdeauna, aºa cum o fac
Dostoievski sau Nietzsche. Dacã pentru a treia oarã în
istoria Salonului anual de carte, un membru al
Academiei Române, Nicolae Breban, pe lângã Rãzvan
Theodorescu ºi Eugen Simion, a acceptat invitaþia
Bibliotecii Judeþene ªtefan Bãnulescu - Slobozia, Ialomiþa
ºi alte nume de referinþã ale literaturii contemporane s-au
întâlnit cu cititorii, nu putem decât sã privim încrezatori
ºi optimiºti spre ediþia de anul viitor.

Bibliotecari, Elena Jitaru ºi Alexandra Spârcaci
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Festivalul Naþional de
Folclor

„Doina Bãrãganului“
Ediþia a II-a

8-9 octombrie 2015, Slobozia
În perioada 8-9 octombrie 2015 s-a desfãºurat la

Slobozia cea de-a doua ediþie a Festivalului naþional de
folclor „Doina Bãrãganului“. Organizatorii acestui
eveniment artistic de anvergurã naþionalã au fost Consiliul
Judeþean Ialomiþa, Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa, Consiliul Local
Slobozia ºi Direcþia Municipalã pentru Culturã, Învãþãmânt,
Sport ºi Tineret Slobozia.

Scopul principal al acestei manifestãri culturale este
descoperirea ºi promovarea celor mai valoroºi interpreþi
amatori de muzicã popularã din România, stimularea
interesului publicului pentru receptarea creaþiilor folclorice
autentice, valorificarea comorilor cântecului popular
românesc.

Numele festivalului este legat de ansamblul folcloric
„Doina Bãrãganului“ al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa
care, în peste 35 de ani de activitate, prin ceea ce este ºi
face a devenit un simbol al tinereþii, entuziasmului,
optimismului, perseverenþei, calitãþii ºi muncii, un colectiv
artistic ºlefuitor al unor nestemate ale tezaurului folcloric
ºi mesager al tradiþiilor populare româneºti.

În urma preselecþiei organizate au evoluat în festival
12 concurenþi, reprezentanþi ai tuturor zonelor folclorice
ale þãrii.

Concurenþi:
Stelian Pãun – 27 ani – Giurgiu
Iulia Vãtafu – 16 ani – Vrancea
Cãtãlin Daniel Turicã – 31 ani – Ilfov
Ionela Sterp – 20 ani – Sibiu
Ionuþ Cocoº – 19 ani – Ialomiþa
Silvia Mihaela Bordeianu – 19 ani – Bacãu
Diana Ioana ªtefãnescu – 17 ani – Buzãu
Florin Mihalache – 21 ani – Bucureºti
Andreea Camelia Crãciunescu – 18 ani – Bucureºti
Cosmin Scheanu – 31 ani – Vâlcea
Gabriel Gorjanu – 26 ani – Bucureºti
Maria Bitoleanu – 25 ani - Ialomiþa
Prima searã de festival a inclus concursul tinerilor

interpreþi, aceºtia fiind acompaniaþi de orchestra „Doina
Bãrãganului“. Partea a doua a serii a revenit recitalurilor
susþinute de Ionela Guzic (câºtigãtoarea ediþiei 2014 a
Festivalului naþional de folclor „Ion Albeºteanu“) ºi
Orchestrei Populare „Rapsozii Botoºanilor“ (soliºti:
Petronela Rusu, Elena Mândrescu, Laura ªtefãnescu, Dan
Doboº, Sofia Vicoveanca; dirijor Ciprian Potoroacã).

A doua searã de festival a fost cea a Galei laureaþilor.
Dupã festivitatea de premiere a câºtigãtorilor au urmat
recitalurile susþinute de Codruþa Rodean, Ciprian Pop,
Emilia Dorobanþu, Adrian Mãcianu, Nicoleta Rãdinciuc
Vlad, Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului
Slobozia, Sava Negrean Brudaºcu, Petricã Mîþu Stoian,
acompaniaþi de orchestra „Doina Bãrãganului“ (dirijor dr.
Cristian Obrejan).

Un juriu de prestigiu format din personalitãþi de marcã
ale vieþii muzicale româneºti a girat valoarea acestui
eveniment artistic de importanþã naþionalã:

– Conf. univ. dr. Eugen Sandu – Universitatea din
Craiova, membru al Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor
din România, dirijor ºi etnomuzicolog – preºedintele juriului

– dr. Maria Tãnase Marin – producãtor TV – TVR 2
– Violeta Ianculescu – realizator evenimente folclorice

la Radio România
– Ileana Vieru – realizator emisiuni folclorice – Radio

România Antena Satelor
– Nineta Popa – interpretã de muzicã popularã
– Nicolae Rotaru – interpret muzicã popularã
– dr. Virgil Iaru – profesor muzicã – Liceul de Arte „Ionel

Perlea” – Slobozia
– dr. Cristian Obrejan – director Centrul Judeþean pentru

Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa
Prezentatorul festivalului a fost Miruna Ionescu.
Spectacolele au avut loc la Casa de Culturã Municipalã

din Slobozia, intrarea fiind liberã în limita locurilor
disponibile.

Câºtigãtorii ediþiei a II-a a festivalului au fost:
Trofeul „Doina Bãrãganului” - 2015 – Ionela Sterp -

Sibiu
Premiu I  – Ionuþ Cocoº - Ialomiþa
Premiu II  – Iulia Vãtafu - Vrancea
Premiu III  – Cosmin Scheanu - Vâlcea
Mentiune  – Diana Ioana ªtefãnescu – Buzãu
Menþiune  – Silvia Mihaela Bordeianu – Bacãu
Mentiune  – Florin Mihalache – Bucureºti

Partenerul media naþional al acestui eveniment artistic
a fost postul TVR care va transmite ulterior înregistrarea
integralã a festivalului.

Premiul I

Orchestra ''Doina Baraganului''

Trofeul Doina Baraganului

Premiul IIIPremiul II
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ªerban  Codrin

ILIE  COMÃNIÞÃ  sau
groaza de a purta mascã

„Ne-înstrãinãm cu fiecare zi,/Retraºi sub înveliº de
carapace,/ Arici strânºi ghem sub platoºã de ace,/ În jur
sârmã ghimpatã vom urzi!/ Ne mulþumim cu propria
gãoace,/ Nu ºtim când gândul se va limpezi,/ Nu ºtim ce
viaþã ne va hãrãzi,/ Va fi luminã în priviri opace?/ Rar ne
întereseazã cel de-alãturi,/ Suntem, de multe ori, care pe
care,/Ne tragem peste ochi culcuº de pãturi,/ În egoism
atroce vezi scãpare!/ Deºi cu mulþi suntem în dialog,/ În
noi ne-nchidem ca într-un bârlog!” (Volumul „Mãºti”)

Dacã aº fi scris acest poem, în câteva locuri aº fi punctat
cu mai hotãrâtã violenþã, chiar cu cinism, dar poetul o face,
în ambele volume, „Cuºca leilor” ºi „Mãºti”, prin urmare, ca
un boxeur în ring, dupã duzini de pumni expediaþi în masca
adversarului îºi mai permite, pe la sãrbãtori ºi în zile de
post, sã lase garda, prefãcându-se naiv. În sonetul de mai
sus, construit prin acumulare progresivã de acuzaþii,
folosindu-se chiar de pleonasm, figurã de stil greu de
mânuit, poetul îºi duce indignatul rãzboi în alte feluri de
tranºee, sãpate, cum singur o recunoaºte, în „visele
ghilotinate”. Puhoiul este vechi, a început o datã cu Dimitrie
Cantemir ºi Ion Budai-Deleanu, trece prin satirele lui Grigore
Alexandrescu, Mihai Eminescu ºi capãtã proporþii
catastrofale în pamfletele argheziene.

Ilie Comãniþa nu-ºi trãdeazã înaintaºii, ci se þine cu
încrâncenare de biciul diavolului satiric, neiertând cu
blândeþe ºi îngãduinþã nimic din orbirea unui Dumnezeu
atoatetolerant. Filã cu filã, pentru a evita expresia
prezidenþialã „pas cu pas”, poetul îºi devoaleazã multe
nemulþumiri pentru ceea ce se întâmplã de ieri pe azi în
societatea româneascã. Furios pe o realitate nicidecum
doritã, este caricatural ºi se complace, de multe ori, cu
asupra de mãsurã, sã strâmbe mutre, sã rãsuceascã idei,
sã acuze democraþia de îndestule ºi penibile teribilisme.
Parlamentari deveniþi papagali, proºti aruncaþi de aiuritoare
împrejurãri spre sfere filozofice, linguºitori exagerându-ºi
genuflexiunile ºi slugãrnicia, pãduri, cãrora „le-am ras ºi
umbra ºi foºnirea”, dictatura majoritãþii, circul ieftin al
televiziunilor, harababura, care „tot o sã mai þie”, crãiºorii
de bani gata, cinstea socialã ºi personalã risipitã ori
expediatã la toþi dracii, vremurile „care ne lovesc în ceafã”,
„tentaþiile de prin strãinãtãþi”. Pentru cã  „e aºteptarea
prea frumoasã, dar lungã cât o zi de post!”, nãduful din
„Aºa, halal democraþie!” ar fi sau cel puþin ar alcãtui o
schiþã a peisajului liric, deloc nefamiliar, unde „E multã
trudã sã ridici statui/ Statuile uºor se demoleazã”. Ilie
Comãniþa este înarmat cu un coroziv arsenal satiric, dar
ºi cu (mai multã) autoironie ºi amãrãciune, ceea ce
diminueazã unele excese vindicative, pentru cã ne aflãm,
totuºi, pe teritoriul inefabil al poeziei.

În condiþii totalitare, aceste douã volume l-ar fi împins
pe poet îndãrãtul gratiilor, sau, cu grijã pentru sãnãtatea
mintalã a poetului, în lazaretul fãrã firmã de la marginea
lumii, al celor care ºi-au pierdut raþiunea. Nici
Alexandrescu, Eminescu, Arghezi nu au fost arestaþi
pentru pamfletele lor, nici lui Comãniþa nu i se va întâmpla,
pentru cã „în numele unei democraþii doar mimate”, poetul
poate sã treacã neauzit, ca printr-o þarã a surzilor, însã
fãrã „cãtuºele” atât de „glorificate” în versurile bardului
din mahalaua Mãrþiºor, îndãrãtul unui paradis al cireºilor,
totuºi, înfloriþi ºi netrecuþi, prin confiscare, la colectiv.

Iatã un „Cântecel (II)”, unde, cu subtilitate, pare parodiat
Emil Brumaru, sau, mai degrabã, un cântec de copii, ambii
poeþi întâlnindu-se în acelaºi spaþiu graþios-infantil:

„Un elefant, /Consilier,/ În minister/ Este servant!/ Nu e
ºocant,/ Schema þinea,/ ªi mai venea/ Alt elefant!/ Opt
elefanþi/ S-au strâns pe post/ C-un singur rost,/ De consultant!/
Daþi-mi calmant!.../Alt elefant!...” (Volumul „Cuºca leilor”)

Ilie Comãniþa este capabil sã converteascã, dulce-amar,
o maiestuoasã poezie de dragoste în degradeuri de
romanþã vetustã, cârpindu-ºi din desuetudine veºminte
pe dos, cu aþele la vedere. Mai grãitor decât orice
comentariu este spumosul text, naiv cât cuprinde, uneori
voit prozaic, împiedicat ºi antipoetic, parcã scris de un
Celentano, îndrãgostitul din serialul absurdo-idilic „Las
Fierbinþi”, dând peste margini din halbã în ironia lui fals,
la poetul nostru, mahalagescã:

„Aº îndrãzni, dar parcã-mi este fricã,/ Intempestiv sã

te invit odatã, /Sã ne plimbãm pe-o linie feratã, /Sã nu
avem în gând nici pic de fricã! /Pe deget, un inel cu
nestematã/ Sã-þi pun, cu sfiiciuni de ginericã,/ Sã bem în
birt de mahala, masticã,/ Din halbã, bere acrã, guleratã! /De
ochii de cheflii înconjuratã, /Invidioºi pe-asemenea gagicã,/
Te-adãpostesc sub vechea mea tunicã,/ În stare sã le sar la
beregatã!/ ªi-acum te-aº duce-n gara noastrã micã,/ Dar
gara-aceea este demolatã.” (Volumul „Cuºca leilor”)

Vrem nu vrem, suntem copiii vechiului „socialism”; de
fapt, aici ne punem întrebarea: ai cui? „Socialismul” este
o doctrinã viabilã, realã, cu bune ºi rele, forjatã în greve
ºi în alegeri parlamentare. În realitate, noi, cei ocupaþi de
tancurile staliniste ºi purificaþi, social, prin genocidul în
numele unor false concepte, clasele ºi luptele de clasã,
suntem copiii „comunismului” utopic, ai dictaturilor familiale
ºi de partid unic, total, deci ai unor mafii politice, care ºi-
au dat sfârºitul prin revoluþii, contrarãspuns la
contrarevoluþiile mascate într-un inexistent imperativ
istoric. Aºadar, despre „comunism” este vorba, nicidecum
despre socialism.

„Când lumea-n derizoriu ne aruncã /‘i-n loc de ghete iar
purtãm opinci,/ Suntem un vaiet straniu de tilinci,/ Popor
amorf ce-a ascultat poruncã!/Pe creier sunt ecouri de
lozinci,/ Cu pâinea ce nu vine fãrã muncã,/ Dezghiocãm
în aburi de speluncã/ Doctrine transformate-n caterinci!/
Nu bãnuiam cã vine un seism,/ Ne întrebãm cu glasul
impasibil,/ „Ce este-acela un socialism”,/ Un cinic va
raspunde inflexibil:/ „E drumul cel mai scurt, dar incredibil,/
De la capitalism tot la capitalism!”

Poetului îi cam plac semnele de exclamare, este de
înþeles, ne aflãm pe teritoriul pamfletului cu multe nuanþe,
dar, pentru sobrietate, inclusiv graficã, ar trebui sã disparã.
„Când viitorul pare zãvorât,/Tot strângi cureaua pânã-o
pui de gât.”, aºa cã: „Nu mai sunt semne pentru fapte
bune,/ Sunt mulþumiþi cã ne-au venit de hac,/ Doar cioclii
meseria ºi-o mai fac,/ În jurul nostru tot se descompune.”
(„Cuºca leilor”, Gloate)

Luat de valul vehemenþei, poetul mai calcã pe de lãturi,
devine involuntar prozaic: poezia cere meserie multã, atenþie
la fiecare cuvânt, care mai bine sã lipseascã decât sã parã
în plus, dar, mai ales, o maximã concentrare, ceea ce poetul,
cu frica sã nu uite un amãnunt sau altul, depãºeºte limitele
ºi cade în „pãcatul” de a spune „totul”. Când emoþiile se vor
mai rãci, câteva lecturi autocritice vor tãia unele versuri, iar
golul va fi completat, sunt sigur, foarte bine.

În penultimul „poem din cuºcã”, gãsim, de fapt, coloana
vertebralã a ambelor cãrþi, care, numai dintr-o întâmplare
nu apar între aceleaºi coperþi: „De-i devoalãm, toþi idolii
sunt goi./Sã aruncãm oribilele mãºti,/ Chemaþi urgent
maºina de gunoi.”

Pe cealaltã parte, volumul „Mãºti” se încheie cât se
poate de bine. Dupã „Piticul l-aþi fãcut gigant/Cã în
genunchi cu toþii-aþi stat.”, „Poate cã are-înþelepciune,/
Dar cu priceperea stã prost.”, „Aratã-te cã eºti în stare,/
Dar nu în stare de orice.”, (am anulat semnele de
exclamare), poetul o zice pe de-a dreptul: „Nu-þi cere nimeni
sã-l înveþi,/ Dar cântecul vine spontan,/ Cu „M-a fãcut

mama oltean”, /Emblema spiþei de juveþi./ Mândria de a
fi isteþi,/ ªi omenoºi, ºi iubãreþi/ ªi tot ce simte-un
pãmântean./ Scrisei pamfletele ºi basta./ Fu încercare
temerarã,/ Cãzu pe suflete nãpasta,/Eu sper cã nu vã
supãrarã //ªi cânt un imn ce mulþi cântarã/ Cu: „O fãcui,

muicã, ºi p-asta!”
Dupã primele volume, alcãtuite numai din poeme de

dragoste, creaþia lui Ilie Comãniþa pãrea aproape
monotematicã. Între timp, cãrãrile s-au înmulþit, cu dovezi
cã personalitatea lui este în continuã schimbare ºi
completare. În poezie nu conteazã pãrerile personale ale
poetului, simpatiile ºi antipatiile sociale, sau de orice fel,
de la estetice la morale, ezoterice sau politice, ci
transpunerea lor într-o creaþie echilibratã, ceea ce poetul
nostru o face, dar de multe ori cu un surplus de vehemenþã,
vorba maiorescianã, „peste marginile îngãduite”. Este o
problemã de temperament, prin urmare scuzabilã, însã
cu mãsurã, poete! (De data acesta cu semn de
exclamare).

ªi o notã foarte bunã pentru expresivele coperþi realizate
de tehnoredactorul Veronica Panþuru.

....................................................................................
„Mãºti”, Ilie Comãniþa, editura Helis, Slobozia, 2015
„Cuºca leilor”, Ilie Comãniþa, editura Helis, Slobozia, 2015

Ioan VASIU

Iubirea mamei tãiatã-n felii
o clipã doar de am mai fi copii
sãrutul mamei sã-l simþim pe frunte
amurgul ce se-ascunde-n deal la vii
sã-l alungãm ºi el sã nu ne-asculte

sã ne jucãm pe câmpuri alergând
sã prindem vântu-n palmele-amândouã
ºi sã cãdem în cântec pânã când
de dupã nori rãsare luna nouã

cocorii care se întorc în sat
sã îi ademenim cu o privire
sã ni se parã cã pãmântu-arat
sub talpa noastrã-ncearcã sã respire

o clipã doar de am mai fi copii
sã ne-velim în vise de mãtasã
iubirea mamei tãiatã-n felii
sã ne-o-mpãrþim frãþeºte stând la masã...

Clipã de clipã
Alung noaptea furiºatã sub pleoape.
Mama-º plânge pãcatele-n noi.
Simt braþul tatii tot mai aproape,
ca pe un flaut, ca pe-un altoi.

E liniºte în casã ºi ascult
cum curge rãsãritul pe tavan
ºi cum alunecã tata-n tumult
încet, clipã de clipã, an de an...

Se frânge zborul pãsãrii-n copii
ºi toamna-ºi toarce ploile-n castani,
iar mama-ºi spalã faþa-n bruma nopþii,
frumoasã, ca la optsprezece ani...

Dor de copilãrie
Prin casã curg pãrerile de rãu
ªi pãsãri oarbe frâng tãcerea-n douã.
Când, mamã, voi mai plânge-n ochiul tãu,
Strivind un colþ amar de lume nouã ?...

Un liliac îmi înfloreºte-n braþ
ªi-n urma mea polenul se destramã,
Când oare, voi mai bea cu-atât nesaþ
Din cupa sãrutãrii tale, mamã ?...

Scrisoare II
Ca literele-ngemãnate într-o carte
ne-aduni, iubitã mamã, la un loc-
Oare de ce i-e dat copilului sã poarte
iubirea mamei ca pe un noroc ?...

Vai, roua dimineþilor augure
sãrutã ochii gingaºelor flori-
Oare de ce i-e dat copilului sã-ndure
fiorul despãrþirii uneori ?...

Mereu revin la casa pãrinteascã
ºi-mi amintesc de pruncul care-am fost-
Oare de ce i-e dat copilului sã-ºi facã
din vorba mamei trainic adãpost ?...

Scrisoare
Nu þi-am mai scris de multã vreme, mamã,
Sunt tot aºa de tânãr cum mã ºtii.
Simt uneori cum visul se destramã
în cuibul dimineþilor târzii.

Pãdurile s-au pregãtit de nuntã
ºi-mi îndulceºte-odihna umbra lor.
Parcã te vãd ºi-acum, aºa cãruntã,
ºtergând din ochii mei întâiul nor.

Vântul pribeag îmi bate în fereastrã
ºi-mi spune cã-i atâta de târziu
în fructul ce se coace-n urma noastrã
ºi-n satele ce încã mã mai ºtiu.

Sãlbatec curge anotimpu-n casã
ºi greierii-s fãloºi cã sunt sãraci.
Parcã te vãd ºi-acum, aºa frumoasã,
îngenunchind prin holdele de maci...
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Adrian PANAIT

Diana se c*ca prea mult
-Povestea asta e de acum douãº’doi de ani, pe

vremea cînd noi eram sirienii Europei. ªi eu aveam
douãº’doi de ani ºi toatã viaþa înainte!...

Se opreºte sã ducã iar halba la gurã… Mã uit la el
cum bea, lacom, nesãtul, bere proastã, de bodegã
de cartier. ªtiu povestea, mi-a mai spus-o… Ne þinem
de urât la bere de copii. El fura bani de la tac-su, eu
þigãri de la mama. Îl cheamã David Popescu. Dar toatã
lumea îl strigã Grasu’. Are chipul ca o lunã, douã
rânduri de bãrbie ºi un zâmbet tâmp care i se întinde
de la o ureche la alta. Când se îmbatã, e un beþiv
simpatic. Cântã, þopãie… Iar când se face praf,
devine violent. Muºcã din halbã ºi mestecã cioburile.
Dar e prietenul meu cel mai bun. Rudele ºi colegii
de serviciu nu þi-i alegi. Doar prietenii!

***
- M-a convins unul sã plec în Turcia, la muncã. Pe

vremea aia tu erai în armatã, iar mie nu îmi era fricã
de nimic. Ridicam 70 de kile cu o mânã, mã bãteam
cu peºtele de Buþoi. Dar acum e la puºcãrie, ºi îl
dovedeam. În sfârºit, am plecat. Cu autocarul, în
excursie, cã pe vremea aia nu se auzise de avion.
Ori nu aveam noi bani, cine mai ºtie…

Se scormoneºte în portofel ºi scoate o pozã veche,
îndoitã la mijloc ºi boþitã pe margini… Din ea mã
priveºte un copil uriaº, mai mare decît poza, cu ochi
inocenþi... Mã uit iar la el!

- N-a mai rãmas din tine decât zâmbetul ãsta tâmp!
- Hai, cã eºti prost! Aºa eram, bã, n-aveam fricã

de nimica. Da’ toatã ziua mã cicãlea tata la cap cã
nu-i nimic de capul meu ºi am vrut sã-i dovedesc cã
pot sã ajung mai mult ca el. Adicã un beþiv! Douã zile
am dormit sub podul Ataturk, la Istanbul. Eram mai
mulþi, marocani, polonezi, niºte basarabeni... Eu
eram cu Gicã, cã el mai fusese cu rulmenþi. Acu’ a
murit, sãracul, s-a dus la locul lui. Cancer! Dupã douã
zile de stat sub pod ne-a împins foamea în bazar…
Am dat peste un turc, vorbea româneºte al dracu’…
Yagmur îl chema, o sã þin minte toatã viaþa! A zis cã
ºtie el un patron. De disperare, de prost ce era, Gicã
i-a dat actele, buletin, paºaport, tot! Mi-aduc aminte
cã ne þineam dupã el ca proºtii, ne-a dus cu taxiul
pînã în Balat… Asta e un cartier celebru, am aflat
mai târziu. Erau numai case colorate, cu strãzi de-
alea înguste, bãtute cu piatrã, ca la noi la Medgidia,
am fost ºi eu o datã ºi-am vãzut! Noi cu bagaje, cu
genþi... Ne-a lãsat în poartã ºi a intrat într-una din
casele alea. Dupã o orã, lu’ Gicã i-a dat dracu’ gândul
cel bun ºi m-a trimis peste ei. ªedea la mãsuþã, vreo
8 inºi, cu ceaiuri de-ale groase, la pahare de þuicã
de-ale noastre… când am intrat, le-a îngheþat râsul
pe buze. Actele noastre, pe marginea mesei. Ãla cred
cã ne vindea, cã Yagmur avea niºte bani în faþã. El a
întins mâna la acte, da’ eu am fost mai aproape…
Au sãrit toþi pe mine, cîþi erau, dar þi-am spus, eram
ca stânca, uite ce boºoalce am ºi-acuma…

***
Ridicã dreapta, de douã ori mai groasã decât un

braþ normal ºi îmi aratã gâlma bicepsului… E mândru
de muºchii lui. De fapt, muºchi nu mai are. E un
guguloi mare de cãrnuri pietrificate. A boxat la
amatori în tinereþe, dupã povestea asta cu Turcia...
Dãdeai în el cu pumnii ca în preºuri, l-a cerut un
antrenor de la Dinamo! Dar tac-su nu l-a lãsat nici
acolo. A zis cã boxul e pentru golani ºi cã trebuie sã
facem ºcoala de asistenþi sanitari. Nu doctori, cã e
responsabilitate multã, dacã nu-i omori cum trebuie
înfunzi puºcãria. Felcer, cã de-acolo ies banii ºi dacã
nu faci pansamentele cum trebuie nu se supãrã
nimeni. ªi pentru cã nu i-a ieºit din cuvânt bea acum
bere cu mine. ªi nici felcer n-am ajuns!

***
- I-am aruncat din spinare, care încotro ºi am rupt

uºa urlând la Gicã sã fugã. Ãla lasã bagajele ºi

aleargã mâncând pavajul în urma mea. La vreo douã
sute de metri ne oprim ºi ne tragem rãsuflarea… În
urma noastrã, tot cartierul. Turcãlãii din casã, vecinii,
puradeii de pe stradã!... ªi-odatã auzim cum ne
ºuierã gloanþele la cap. Trãgeau cu pistoale, sã mor
eu! Am fugit de-am rupt pantofii din picioare. Dupã
încã o zi, ajunsesem la disperare, cã nu gãseam de
lucru. Atunci ne-a spus unul din basarabenii ãia de
sub pod cã, dacã ajungem în Cipru, gãsim de muncã.
Gicã avea un lanþ de aur, de la gagicã-sa, i-l ºutise
în noaptea când am plecat. Ne-am întors la bazar ºi
l-am vândut. Cu banii am luat Turcia Ferry ºi dupã
vreo douã zile am ajuns la Nicosia. Vedeam verde
de foame ºi nu ºtiam o boabã greceºte! Dar
Dumnezeu a fost bun ºi am dat peste o româncã. O
chema Amalthea Grigore, era acolo de tînãrã. Era
damã bine, m-am îndrãgostit pe loc de ea, deºi era
purie, sã tot fi avut vreo 50 de ani. A dat peste noi
într-o piaþã de-a lor, de peºte… Era mare-mare, ca
un cartier piaþa asta! ªi noi ne uitam rânjiþi, lângã un
tomberon, la niºte resturi de mâncare. Ne împingea
foamea la ele, da’ încã ne era ruºine, nu îndrãzneam.
Ne-a spus în cea mai dulce limbã româneascã: mã,
bãieþi, vouã vã e foame!? Dumnezeu a trimis-o, þi-o
jur. Ne-a cumpãrat niºte peºte fript ºi ne-a zis sã
spunem bogdaproste…

***
- Hai, ce faci, mai dai o bere!?
- Nu!
- ªtiu, bã, zgârcitule care eºti! Las’ cã mi-o iau

singur!
Halba are o spumã veselã ºi pute a piºãlãu.

Bodega e micã, mirosul vine pe uºa wc-ului, lãsatã
deschisã, ºi se amestecã cu gustul de bere din gurile
noastre.

- Þi-am luat ºi þie una! Hai, noroc!
E cald, cã-i iulie ºi asfaltul e moale ca lâna bãtutã.

Hãpãim berea porceºte, David aproape o mestecã!
Instantaneu, berea iese prin pori ºi mirosim a piºat
de colo pânã colo.

- Atât ne-a mai rãmas! filosofeazã satisfãcut. ªi
povestea asta! Unde rãmãsesem?

Îi spun. Tace oleacã, sã-ºi audã gândurile. De
fiecare datã povestea e mai amãnunþitã. Îi place sã
o spunã. ªi mie mi-a plãcut multã vreme sã o ascult.
Acum însã e prea cald. Dar n-avem niciunul altceva
de fãcut. Doi distruºi cu burþile bãltind de bere ieftinã!

***
- Da! Ce s-o mai lungesc, ne-a gãsit de muncã,

rândaºi, lângã Nicosia, la un hipodrom. Îi spunea
Nicosia Race Club. Era uriaº, veneau acolo toþi
bogãtanii din oraº. Ne trezeam cu noaptea-n cap, la
5,00 trebuia sã fim pe linia grajdului. Strângeam
baliga, schimbam fânul, dãdeam de mîncare la cai...
Era o herghelie mare, cum nu mai vãzusem decât în
filme, la Dallas. Pe la 9,00 venea patronul, Nicholas.
Era un ãla gras, burtos. Dar iubea caii. Inspecta
grajdurile, se uita la noi sã vadã dacã suntem curaþi,
cã ne dãduse uniforme… Apoi se ducea la calul lui,
Excalibur. Era un cal mare, uriaº, când necheza te
speriai. Nimeni nu avea curajul sã intre în padoc la
el. Mie îmi plãceau animalele, îmi plac ºi acuma.
Dupã o sãptãmânã, ne împrietenisem. Îi dãdeam
mere ºi morcovi pe furiº, cã aveau tain fix, mâncau
la gramaj sãracii. Caii de cursã, îi ducea Nicholas
duminica la concursuri, avea jochei. Excalibur era
frumos, cel mai frumos cal pe care l-am vãzut eu
vreodatã. Seara, când terminam de treabã, ãilalþi se
duceau la bãutã, prin mahalalele lor. Eu nu beam
pe-atunci, cã nu mã lãsa tata. Eram mai cuminte ca
o fatã mare. Mergeam la padocul lui Excalibur, îl
þesãlam, vorbeam cu el, îi puneam aºternut proaspãt
ºi mã culcam lângã el. Mã învãþase unul mai bãtrân
cum sã pun calul în genunchi ºi, þi-am spus, de
Excalibur numai eu nu aveam fricã. Când a vãzut
Nicholas cã nu mã tem, mi-a dat în grijã caii lui de
curse. Pe Excalibur, pe Diana ºi pe Eros. ªi ãla un
cal frumos, dar mie nu-mi plãcea la fel de tare!

***
- Hai de-aici, cã pute prea tare.
- Nu vreau, stai sã-þi spun!
- Mi-ai mai spus, ºtiu! Hai, cã fac cinste cu o

mortãciune!
Mortãciunile sunt hamburgerii de la intersecþia cu

bulevardul Basarab. Au gust de cadavru ºi vara ºi
iarna, dar þin de foame. David e topit dupã mortãciuni,
dar nu are voie. Colesterol, hipertensiune… De la
bere, uneori, se face ca racul ºi îi curge sînge din
nas… L-am dus la spital de nu ºtiu cîte ori.

- Hai, dacã zici cã faci cinste!
Mortãciunea e fierbinte ºi se face plumb în berea

din burtã. Dar suntem sãtui! Ne place sã mâncãm,
trãim ca sã mâncãm…

- Îþi mai spun!?
- Mai spune-mi!

***
- Toate erau bune ºi îmi mergea bine. Trecuse

prima lunã, cîºtigasem primele mele 1000 de mãrci,
500 numai din ºpagã.  Nu câºtigasem eu atâþia bani
în toatã viaþa mea! Problema era cã Diana se cãca
prea mult. Excalibur fãcea regulamentar, Eros la fel…
Dar Diana fãcea peste mãsurã ºi peste tot! Mã
înnebunise. Þesãlam la ea toatã ziua, curãþam
padocul ºi de câte 5 ori, dar ea nu voia sã înþeleagã
de nimic. ªi-atunci mi-a venit în gând sã îi dau mai
puþin sã mãnânce, ca sã o învãþ minte. Întâi i-am
redus raþia la jumãtate, apoi la sfert, apoi îi dãdeam
câte o mânã de grãune pe zi, ca sã nu moarã de
foame. ªi apã îi dãdeam mai puþinã. În douã
sãptãmâni am liniºtit-o, se cãca regulamentar. Dar
ce spun eu, aproape cã nu se mai cãca. Eram fericit,
îþi jur. Munceam repede dimineaþa, scoteam caii la
manej, fãceam ce era de fãcut ºi stãteam doar cu
Exalibur! Dupã o lunã, Diana se uscase pe picioare.
Dar n-a bãgat nimeni de seamã, cã nu mai era sezon.
Pînã într-o zi, când a venit fata patronului sã o
cãlãreascã. A scos-o jocheul pe Diana din grajd, a
pus ºaua pe ea, s-a suit aia, o slutã pomãdatã, cu
niºte beþe în loc de craci… A alergat-o apoi puþin, s-
o încãlzeascã ºi, când a cravaºat-o la primul
obstacol, cã avea Nicholas ºi de-alea, Diana a cãzut
latã, cu aia sub ea. Au scos-o, au chemat
veterinarul… Eu, din padoc, mã cãcasem pe mine
de fricã. Era o iapã de 100 de mii de dolari!

***
Nu-l mai ascult! ºtiu sfârºitul. Îmi agãþ ochii de curul

rotund ºi umflat al unei piþipoance. Cam purie ºi asta!
Mã uit la ea cu speranþa cã are sã întoarcã gâtul ºi
am sã-i prind privirea. Mã concentrez sã simtã cã
sunt un macho gata de acþiune. Ca Darius al meu
acu’ douãº’doi de ani. Nu se întoarce, evident. Zic
cã-i din cauza berii! Prea multã! Apoi întorc capul ’ºi
din geamul magazinului de care ne sprijinim vãd cã
se uitã la mine un burtos chel ºi clãpãug, cu tricoul
pãtat de sosuri de mortãciune. Sunt eu! Eu ºi David.
Ne meritãm unul pe celãlalt. Doi distruºi care vor tot
fãrã sã ridice un deget. Parcã ar mai merge o bere!?

***
 - Ce faci, mãh! Mã asculþi!? Am zis cã pânã acolo

mi-a fost. Noroc cã veterinarul i-a gãsit o bubã mare,
dupã ureche ºi ºi-a dat cu pãrerea cã de-acolo ar
fi… Au pus-o pe antibiotice, i-au fãcut injecþii… N-a
trecut o sãptãmânã ºi Diana a început sã se cace la
loc. Ba, parcã mai mult! Atunci n-am mai rezistat ºi
mi-am dat demisia. Stresul, frica, Diana... Iar cu o zi
înainte, ca sã mã rãzbun pe ea, i-am umplut ieslea
cu concentrat de-ala de le dãdeau pentru curse ºi
am fugit. Iar când am ieºit din padoc, i-am zis: na, fã,
sã te saturi! Acuma cacã-te cât vrei tu!
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Uniunea Europeanã cere Rusiei sã înceteze
raidurile aeriene ºi îi transmite lui Putin cã Assad
nu va fi parte în viitorul proces de pace. Mereu m-
am întrebat despre politicieni în general ºi mai ales
cu privire la visãtoarea „aristocraþie” europeanã de
unde au atâta tupeu! Sã ºtii despre tine cã eºti moale
ºi tremurândã ca o piftie fãcutã din purceluºi crescuþi
în aerul condiþionat al democraþiei ºi sã te comporþi
ca ºi cum ai fi obeliscul din vârful dealului! Uneori
cred cã iau ceva medicamente pentru întãrire, vreun
gaz ilariant care le deformeazã realitatea într-atât,
încât atunci când se privesc în oglindã vãd doar
ºchwarzeneggeri corciþi cu tom cruiºi!! Comisia de
politicã externã a Uniunii Europene a vãzut prea
multe filme americane!

Vã imaginaþi cã acum, în urma cererilor ultimative
ale .. UE, ruºilor o sã le cadã izmenele de pe ei de
fricã sau ne vor striga ºi ei tot un .. uuieee, cã doar
atât se va auzi de peste Urali!? 

Micile mele rãutãþi ironice îºi au rãdãcinile într-o
frustrare aparent furioasã; trãiesc într-o Europã care
nu este în stare sã-mi asigure nici mãcar o brumã
de siguranþã! Ba, mai mult, uneori am impresia cã o
cautã cu lumânarea! (Vezi Ucraina! Americanii le-
au transmis oficialilor europeni cã au acþionat ca
niºte amatori ºi au pus pe toatã lumea într-o situaþie
jenantã.) Ei nu sunt în stare sã gestioneze amãrâta
de crizã a aºa-zisei „refugiade”, impunându-ne
ipocrizia ca singurã opþiune. Se vede din avion cã
cei care trec graniþele senilei Europe sunt refugiaþi
în aceiaºi mãsurã în care sunt eu papa de la Roma!
Vorba generalului Constantin Degeratu: „Înþeleg sã
primim femei, copii ºi bãtrâni, dar noi primim tineri
între 18 ºi 30 de ani, tineri viguroºi ºi în mãsurã sã
lupte la ei acasã pentru libertatea pe care ne-o cer
nouã!” Dar nu avem voie sã spunem asta, cã nu
cadreazã cu .. bla, bla, bla! Poate cã acum, dupã
decernarea premiului Nobel pentru pace, duetul
Merkel-Hollande va cânta o arie inspiratã ºi din
realitate, lãsând imaginaþia pe seama trubadurilor
profesioniºti!

Ipocrizia Uniunii Europene este atât de evidentã,
încât nu m-ar mira sã desemnãm în viitorul apropiat
ºi un comisar al ipocriziei, ca sã n-o mai lãlãim. Când
este vorba de afaceri, adicã de zâna capitalismul
(vezi Volkswagen ºi toatã filosofia ce priveºte
moralitatea economiei de piaþã), suntem artiºti în a
ne organiza conform poftelor poftite de ei, dar când

Banner, banneraºul meu!

ªchwarzeneggeri ºi
tom cruiºi

Suporterii unei echipe de fotbal din Moldova au
conceput un banner ºi s-au dus cu el la meci. Nu
micã le-a fost mirarea când, la intrarea pe stadion,
jandarmeria le-a confiscat banner-ul, spunându-le
cã mesajul respectiv este unul interzis. Iatã fraza
pe care fanii moldoveni au scris-o cu litere de-o
ºchioapã: „Avem aur de poleit catedrale, dar nu
avem bani pentru spitale!”

Pe mine nu încãlcarea dreptului la liberã
exprimare mã contrariazã, ci felul în care literaþii
de la jandarmerie au constatat cã mesajul este de
naturã subversivã. Sunt curios ce tip de analizã
au efectuat „organele”, de au ajuns la o aºa
concluzie inteligentã.

La fel de interesantã este ºi aprecierea cu privire
la aceste timpuri, unde galeriile de fotbal au devenit
vârfurile de lance ale oricãrei revoluþii sociale
serioase, iar jandarmii critici literari. Aceastã
întorsãturã în activismul politico-social va da mari
bãtãi de cap istoricilor atunci când se vor stabili
rãdãcinile viitoarei revoluþii, oricând va avea ea loc.

Dupã faimosul bestseller „ªumudicã o are micã”
se încearcã o revalorizare a lungimii ºi a tãriei.
Despre textul acelor tineri, numai de bine, dar acest
fapt nu este suficient. Cineva de-acolo de sus le-o
fi spus bãieþilor de la jandarmerie cã în legãturã cu
Ponta, Iohannis, Burleanu ºi Bisericã, bannere „nu
se poate” ºi ei s-au conformat; deºi, dupã

Dan Elias este vorba de siguranþa cetãþenilor, îi ameninþãm
pe ruºi cã-l chemãm pe tata, adicã pe americani. 

Planeta se schimbã. Unde sã se mai împartã ºi
bieþii americani! La casele de vacanþã din Cuba, la
plantaþiile de maci din Afganistan, la petrolul arab
sau la insulele artificiale ale chinezilor! Uneori îþi mai
scapã ºi þie, mare putere militarã, câte un colþ de
lume! În Siria doar au aþipit câteva minute ºi s-au
trezit cã le bombardeazã ruºii protejaþii de la sol.
Între ei se practicã acest sport. E forma lor de
relaxare, dar pe noi de ce ne mãnâncã limba!?
Pentru ei, noi ãºtia de la sol, punctele acelea care
par sã se miºte, suntem doar motive de joacã.
Reamintiþi-vã rãspunsul bãºcãlios al lui Lavrov când
a fost întrebat de ce au lovit ºi poziþiile aºa-ziºilor
insurgenþi sirieni: „Domnilor, noi i-am vãzut cã se
îmbracã, merg ºi trag cu armele ca niºte teroriºti.
Nu ºtiu cum îi deosebiþi voi, dar pentru noi sunt tot
teroriºti!” 

Încerc sã desluºesc ce avem de împãrþit ºi nu-mi
vine nimic în minte, dar ºtiu sigur cã din înaltul cerului
arãtãm toþi la fel. Din nefericire!

evenimentele tragice de la clubul Colectiv, cuvintele
suporterilor par doar o mângâiere pe obrazul
bisericii!

„Avem aur de poleit catedrale, dar nu avem bani
pentru spitale!”  Extraordinar! Ce spirit de
observaþie! ªi ce-aþi vrea!? Sã n-avem nici
catedrale!? Mãcar aºa, ºtim exact „unde sunt banii
dumneavoastrã”: pe acoperiº! ªi pânã la urmã
hotãrâþi-vã! Vreþi vindecare prin credinþã ºi vã
frecaþi de toate moaºtele sfinþilor, sau vreþi sã vã
trateze doctorii? Dacã vã întrebaþi de „ºpagã”, aflaþi
cã peste tot este la fel ºi se dã înainte. La cât de
bine cunosc eu mentalitatea mioriticã, parcã vã ºi
vãd fãcând perfuzii cu agheasmã.

V-aº recomanda, prieteneºte, sã nu intraþi în gura
bisericii (vezi rockerii ºi muzica lor satanicã!).
Nimeni nu a mai ieºit de acolo sã povesteascã .
Mai bine puneþi mânã de la mânã ºi compuneþi pe
datorie imnuri de slavã, decât sã vã luaþi de o biatã
catedralã, fãcutã din sudoarea cãdelniþelor. Ehe!
Sã fi avut biserica noastrã ºansa de a se naºte în
.. bugetul Germaniei sau al Franþei, zece catedrale
ridicau! Cât despre banner, una este sã-l scrie
suporterii din Botoºani ºi cu totul altceva cei de la
Bayern Munchen!


