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Poetul român 

Adrian PÃUNESCU, 

iubitor al valorilor, 
a plecat sã se repauzeze în Cer...

(20 iulie 1943 - 5 noiembrie 2010)

În aºteptarea lui Moº Crãciun

Anul îºi ninge ultima filã,
Fiii Românilor colinde spun
ªi îl aºteaptã pe Moº Gerilã
Sã li-l aducã pe Moº Crãciun.

Dar Moº Crãciun n-a plecat niciodatã,
El a fost veºnic Moºul cel bun,
N-a coborât din traduceri cu platã,
S-a pregãtit printre noi, din ajun. 
..........................................

A semãnat prin ninsori feerie
Ca sã se uite orice necaz,
Ca sãrbãtoare caldã sã fie,
A podidit orice casã cu brazi.

A fost ori tata, ori altã rudã,
A fost bunicul, ori un vecin,
ªi le cerea la copii sã audã
Numai colinde ºi gând senin.

El a fost omul ce ºtie toate,
Ni se pãrea cã ne vede mereu,
„Ne vede Moºul ºi nu se poate,
Dacã se supãrã vine mai greu”.

ªi n-a venit ani întregi Moº Crãciunul
Decât în tainã pe la fereºti,
Dar el de-a pururi, el a fost Unul
Peste legendele vechi româneºti.

Dar, de o vreme bunã încoace,
Întruchipându-ºi rolul lui bun,
Ca vestitor de luminã ºi pace
Vine în patrie, iar, Moº Crãciun.

De când s-a-ntors multã þarã acasã,
De când ninsorile carpatic cern,
De când vin rudele iarãºi la masã
Parcã renaºte Moºul etern.
..........................................

Oricum, din basme ºi din legende,
De lângã oameni ºi Fãt-Frumos,
Peste oceane ºi continente
Se-ntoarce Moºul acasã pe jos.

Anul îºi ninge ultima filã,
Fiii Românilor colinde spun
ªi îl aºteaptã pe Moº Gerilã
Sã li-l aducã pe Moº Crãciun.

1986
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EDITORIAL

Ion MURGEANU

SIMETRII: Tradiþia de mentori ºi de mecena.
“Academia  Bârlãdeanã” ºi “Baaadul literar”.

De la George Tutoveanu la Gruia Novac

C â n d  l - a m  "Academia Bârlãdeanã în prag de centenar". 

cunoscut pe Tudor Activitatea a fost moderatã de profesorul Gruia 

Arghezi, în 1962, la Novac, cel care a adus ºi argumente cu privire la 

noua lui locuinþã, pusã necesitatea abordãrii temei sus-menþionate.”...

la dispoziþie de noul Profesorul Gruia Novac - al cãrui nume îl 

r e g i m  î n  B d u l  cunoscusem înainte de a cunoaºte propriu zis, omul, 

Aviatorilor- „sã fie mai dupã cum i-am ºi mãrturisit, când, inevitabil, lucrul se 

aproape de medici!” -, petrecu, ºi se petrecu bine ºi cu folos de ambele pãrþi, 

auzind cã sunt de la sperãm: îl “cunoscusem” dupã nume, din Balada  

Bârlad, sau oricum de Gruia lui Novac, pe care în serile de Anul Nou ale 

prin apropiere, ºi-a copilãriei o ascultam fermecat, la fereastrã, cu 

amintit de poetul fruntea lipitã de geam, sub formã de pluguºor...” 

George Tutoveanu, Ista-i Gruia lui Novac, /Lui Novac Cara-iflac! /ªi pe 

f ã c â n d  i m e d i a t  loc ei s-aduna,/ ªi de Grue s-anina,/ ªi cu Grue se 

remarca: „Era un lupta, /ªi pe Grue mi-l lega, /Cu trei funii de matasã,/ 

domn; ºtia sã poarte cãmãºi albe”. Numele lui George Din ele sã nu mai iasã!/ Dar când Grue se-

Tutoveanu nu-mi era total necunoscut. Ca orice ntindea/Douã funii se rupea, /Numai una 

aspirant la literaturã auzisem câte ceva din legenda rãmânea,/Una lungã, nodoroasã,/ Cât un braþ voinic 

ce se lega de numele lui la Bârlad; mai era încã „vie” de groasã!/ Turcii iute-l cuprindea /ªi-ntr-un beci îl 

casa din vie, pe deal, la capãtul fostului Bd. închidea/Lumea sã n-o mai priveascã,/ Soare sã nu 

Epureanu, deºi poetul urcase „pe deal” ºi mai „sus”, mai zãreascã!//Grue zace la-nchisoare/De trei ani 

înr-un car tras de boi/18 august 1957; la casa din vie, lipsiþi de soare/ªi prin gratii lung priveºte/Ceriul care 

se întrunea oarecând, chiar dupã inaugurarea strãluceºte/ªi de dânsul nu-ngrijeºte!” etc, etc...

„Bibliotecii publice” din Bârlad, 1906, insolita Fluiditatea melodioasã a versului popular mã 

„Academie bârlãdeanã”/ înfiinþatã 1 mai 1915 de G. cucerea, copil fiind încã,  prevestind poate chiar... 

Tutoveanu, popa Toma Chiricuþã ºi Tudor Pamfile – “inspiraþia voiniceascã” din primele mele poezii, 

preºedinte de onoare Alexandru Vlahuþã/ consemnate ceva mai târziu de însuºi G. Cãlinescu, un 

G.Tutoveanu preºedinte în exerciþiu... ºi  unde alt mare MODEL al vârstelor de iniþiere, a cãrei Istorie 

povestea spune cã Tutoveanu –un adevarat Mecena,îi a literaturii române de la origini pânã în prezent 

primea la el pe poeþii boemi sau sãraci, pe cheltuiala (de care pânã atunci abia auzisem) mi-a fost, ºi ne-a 

lui, care oricum, dupã o carierã de „institutor, revizor fost dat sã o vedem prima oarã la fel, la Arghezi acasã, 

ºi profesor” (G. Cãlinescu), fusese o vreme ºi prefect cu autograful autorului, de data aceasta la Mãrþiºor, 

de Tutova, pe timpul scurt al guvernului Iorga (1931- unde ne poftise Baruþu, o searã mai înainte de a-l 

1932), dupã ce „Casa ªcoalelor” îl numise Inspector întîlni ºi cunoaºte pe “uriaºul!” POET (“Baruþu, i-ai 

ºef cultural al Regiunii a III-a culturale pe înrtreaga dus pe bãieþi la Mãrþiºor?Cum i-a lãtrat câinii?!”), 

Basarabie (1926-1928); n-am ºtiut în schimb ºi nici nu altfel un om mãrunþel ºi “rãzvrãtit” - mi s-a pãrut, de 

am aflat cu acea ocazie, în ce împrejurare, sau cu ce la prima privire, ca rãsculaþii þãrani evocaþi în ciclul 

prilej,  îl cunoscuse Tudor Arghezi, dar e pobabil cã îl de poeme “1907”, prin care marele POET se 

cunoscuse bine, din moment ce-i dictã fiului sãu reintegrase cu o fentã... numitã de sclifosiþi mai 

Baruþu, prin care, întâmplarea fãcuse sã ºi ajungem ºi târziu ºi “compromis”... 

noi ( eram împreunã cu Ion Iancu Lefter- nedespãrþiþi Sã nu divagãm. Vreau sã spun cã în legãturã cu 

în acea epocã de risipã a tinereþelor noastre vagante), cele brodate mai sus, tradiþia, sau chiar vocaþia 

la ºi în faþa „celui mai mare poet român dupã mecenatului la Bârlad, returnat de istorie la condiþia 

Eminescu” (apud: Mihai Ralea ºi alþii)... de mentorat, se întinde ºi se leagã sau reînnoadã, de 

”Baruþu, noteaza-þi sã nu uit, sã-mi aduci aminte la George Tutoveanu- “institutorul, revizorul, 

sã scriu o tabletã despre Otilia Cazimir, Vissarion ºi profesorul”,  la profesorul de umanioare Gruia Novac, 

George Tutoveanu.” Mi-am amintit totul  citind o ºi de la “Academia Bârlãdeanã” la “Baaadul 

ºtire consemnatã: Marþi, 18 Mai 2010, ora 23:59: literar”...simetrii necesare, cu doi pilaºtri de veac 

"Academia Bârlãdeanã în prag de centenar": Sala de cultural tutovean: George Tutoveanu-pseudonimul de 

lecturã a Bibliotecii Municipale "Stroe Belloescu" poet ºi de literat al feciorului unui Ionescu/dascãl la 

Bârlad a gãzduit, ieri, colocviul de literaturã Biserica Domneascã din Bârlad ºi actor amator, ºi 
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Gruia Novac - botezat ca atare de tatãl sãu, învãþãtor mecenat ºi de mentor a lui Gruia Novac (cuprinzând în 

basarabeam, dacã nu mã înºel, dar în mod sigur istoria ei toate numele ilustre, cãlãtoare la Bârlad, în 

botezat aºa în dorul ºi spre neuitarea amintitei noul eon literar, de la Nichita Stãnescu ºi pânã la 

balade...ªi “noul Gruia” nu ºi-a dezminþit nici tatãl ºi Cezar Ivãnescu/Nichita fiind de altfel primul care l-a 

nici legendara baladã; numele lui în timp devenind la ºi numit pe Cezar: “Trubadurul de Cezar Ivãnescu”, 

Bârlad legendar chiar el pe filiera mentoratului într-un memorabil articol din “Gazeta literarã”), se 

cultural/recte literar...animatorul tenace al înnoieºte într-un alt context istoric, ºi într-o evoluþie 

cenaclului “Al. Vlahuþã” mai întâi, de care se va lega literarã fireascã, de la “sãmãnãtorismul” lui George 

ºi debutul regretatului nostru prieten, poetul Cezar Tutoveanu la modernismul bine temperat al 

Ivãnescu, care  nu întâmpãtor îl va chema pe profesorului de umanioare, dar ºi a criticului literar 

pofesorul Gruia Novac la cârma nou înfiinþatei ºi Gruia Novac...o prezenþã copleºitore, mereu vie ºi 

“liberalei” reviste “Baaadul literar” îniþiatã, actualã, în viaþa cuturalã bârlãdeanã de peste veac 

fireºte... dupã eventimentele de la 1989...(noua ºi-n noul Milenium...

simetrie ºi între cei doi directori onorifici de peste Despre care auzim, în fine,  cã în luna noiembrie 

veac: Al. Vlahuþã ºi Cezar Ivãnescu...cu “executivii” din acest an ar împlini “frageda” ºi totuºi viguroasa 

lor)... vârstã de 75 ani. LA MULÞI ANI! Gruia! LA MULÞI ANI! 

Mãrturisesc cã prima oarã când am vãzut “Baadul GRUIA LUI NOVAC! Þie ºi proaspetei, mereu incitantei, 

literar” am citit pur ºi simplu “BÂRLADUL LITERAR” - dar ºi necesarei reviste ce o conduci de ceva timp: 

eu fiind printre cei dintâi care cunosc ºi cealaltã “BAAADUL LITERAR”! ªi tuturor activitãþilor ºi 

legendã, a titlului cezarivãnescian “Baadul” lui, participãrilor tale de Mentor al noilor generaþii, ºi a 

sonorizând biblic, cu “Galaadul” sau chiar cu tuturor scriitorilor bârlãdeni, risipiþi prin toatã lumea 

“Canaanul”...CÃRÞII SFINTE! L-am regãsit deci pe ºi adunaþi cu generozitatea ta proverbialã în paginile 

“Gruia lui Novac”, pe postul de redactor “Baaadului literar” ºi nu numai – LA MULÞI ANI! Ne 

ºef/executivul revistei fondate de Cezar, în oraºul onoreazã, ne emoþioneazã, ºi ne dã speranþã, sã te 

naºterii, dar ºi al primelor lui cãutãri literare gãsim, în ciuda anilor, sau chiar datoritã lor, la post ºi 

(debutând ºi în presa timpului, la “Flacãra Iaºului”, pe metereze, la fel de voinic ºi viteaz, ca eroul 

într-o rubricã de... “Cenacliºti bârlãdeni”: Ion omonim din baladã; LA MULÞI ANI! ÎNCÃ ODATÃ ªI DE O 

Murgeanu, Ion Iancu Lefter ºi last but not least, MIE DE ORI, GRUIA NOVAC! PROFESORE ªI MECENA ªI 

Cezar Ivãnescu)... Iatã cum lucrurile se leagã ºi MENTOR DE BÂRLAD ªI BÂRLÃDEAN...( translat aici, 

destinele (ni) se împletesc: Cezar ºi Gruia ºi, ultimul, pentru o ultimã simetrie a destinelor, din Basarabia, 

cu voia Dvs., (spre a cita un altfel de “clasic în viaþã”, unde în interbelic poetul de “Albastru”- George 

ºi încã!) –Ion Murgeanu. Dacã nu l-aº fi reîntâlnit ºi Tutoveanu, fusese inspector cultural general al 

cunoaºte mai bine ºi mai “amãnunþit” pe noul Mentor Regiunii a III-a culturale pe întreaga Basarabie...cum 

dar ºi “Mecena” bârlãdean Gruia Novac, de peste am ºi consemat mai sus)...VIVAT; CRESCAT; FLOREAT! 

arcul de timp de aproape un veac, nu aº fi fost atât de Seneca: “Vivere militare est (lat.of cours: “A trãi 

prezent în noua “Academie Bârlãdeanã” care îºi înseamnã a lupta”) fireºte, pentru un ideal...Idealul 

“contractã” cele 4 reviste literare: Fãt-Frumos - tãu a fost & este Arta, Poezia, Literartura; minunat 

Florile dalbe - Graiul nostru- Scrisul nostru, într-una Ideal. Misiune îndeplinitã!

singurã, dupã noua poruncã a vremii ºi a vremurilor, 

intitulatã de data aceasta, cum spuneam, 

cezarivãnescian,  “Baaadul literar”... Vocaþia de 

Scriitorii 

Virgil Carianopol, 

Octav Dessila, 

Vasile Voiculescu ºi 

G.G. Ursu,

la Bârlad.

Istorie literarã
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INTERVIU

Adrian ALUI GHEORGHE

“Reintrarea în folclor a poeziei mele mã
încântã, pentru cã un idiom poetic trebuie 

sã se topeascã în limbajul comun...”

Adrian Alui Gheorghe:  Dragã Cezar Ivãnescu, între autenticã despre calvarul îndurat de Eminescu. Apoi 

cuvintele rostite la premierea dumitale, pe 15 reîncep sã citesc opera magnificã. Un autor de 

ianuarie, la Botoºani, cu Marele Premiu Naþional de mãrimea lui Eminescu se parcurge exact cum a-i 

Poezie “Mihai Eminescu”, s-a spus cã sînteþi cel mai parcurge un mare templu iniþiatic indian (Barabudur): 

eminescian poet contemporan. Cum apreciaþi îl strãbaþi o datã la toate nivelurile pînã atingi 

aceastã sintagmã? Cît datoraþi, ca poet român, lui “pãmîntul pur” ºi apoi te opreºti îndelung la fiecare 

Eminescu?  scenã, la fiecare detaliu ºi în fiecare regãseºti 

Cezar Ivãnescu: În discursul domniei sale, d-l amploarea ºi viziunea ansamblului. De aceea a 

Laurenþiu Ulici, într-un moment de realã inspiraþie, a insistat atît de mult Noica sã se publice integral 

afirmat despre mine cã sînt singurul poet român care caietele eminesciene ºi, cum m-a încredinþat d-l 

a preluat toate obsesiile eminesciene (discursul Ministru, Ion Caramitru, anul acesta vom vedea 

integral este publicat în revista Convorbiri literare, realizat visul lui Noica… ! Am spus-o ºi în 1989, o spun 

numãrul din martie de anul acesta). Sintagma are un ºi acum: la zece ani, o datã, simt nevoia sã-l recitesc 

sens meliorativ ºi calificã la modul absolut orice pe Eminescu integral ºi fiecare nouã lecturã este o 

creaþie româneascã. Eu însumi, cu ani în urmã, aventurã uimitoare; îl recitesc pe Eminescu surprins 

într-un articol publicat în revista România literarã, de fiecare datã, cu senzaþia descoperirii unui autor 

spuneam cã orice creaþie spiritualã româneascã total necunoscut. 

încadrabilã în registrul grav, sublim, poartã fatal 

pecetea eminescianismului, de la Memorialele lui - Aþi readus în actualitate, cu succes, forme ale 

Pârvan, pînã la proza fantasticã a lui Mircea Eliade, de poeziei trubadureºti, s-a zis chiar cã aþi reinventat 

la vehemenþa lui Iorga ºi patriarhalismul lui  lirismul. Credeþi cã trubadurii mai pot fi luaþi în 

Sadoveanu, pînã la poezia lui Lucian Blaga  ºi Mihai serios în acest veac schimonosit ?

Ursachi. Sintagma aºadar e profund onorantã ºi, - Dupã proletcultism, poeþi ca Sorescu, Alexandru, 

pentru mine, în mod special, are o savoare amnioticã, Gheorghe ºi chiar Nichita Stãnescu într-o bunã 

îmi legitimeazã fiinþa ºi îmi justificã existenþa. mãsurã, au simþit nevoia sã zburde surprinºi ei înºiºi 

     Ca poet român îi datorez lui Eminescu totul, aºa de cîtã libertate expresivã li se oferea: numai cã 

cum le datorez pãrinþilor mei aceastã particularã “fachirismul” verbal, trucurile redescoperite au 

încarnare: rãmîn, pînã la moarte, fiul mamei pe care o coborît poezia foarte mult astãzi, cu excepþia lui 

invoc, moartã, sã-mi rãspundã ºi acum, cum de a avut Nichita Stãnescu, ei fiind practic niºte poeþi ilizibili, 

inima sã mã expulzeze din pîntecele ei cald în aceastã penibili ºi plicticoºi la maximum. Lirismul nu se 

lume de jigodii? Sînt nãscut prin cezarianã, de aceea reinventeazã decît dupã o descindere în trecutul unei 

port numele pe care-l port. arte: lirismul marilor italieni din  acest veac, 

     De fiecare datã cînd mã reapropii de Eminescu, mã Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba e întemeiat pe 

îmbolnãvesc, in concreto, ºi mã posedã parcã duhul redescoperirea liricilor antici, greci ºi latini, de la ei 

întunecat ºi rãzbunãtor al tuturor inocenþilor au reînvãþat italienii rostirea lapidarã, esenþialã. Am 

martirizaþi ai neamului meu, ca un egregor: asta mi se refãcut ºi eu acest drum ºi mai întîi, primul meu 

întîmplã de cîte ori mai descopãr vreo mãrturie volum, Rod, ca ºi  Baaadul, o probeazã, am apãrut ca 

Cezar Ivãnescu în dialog cu 

Adrian Alui Gheorghe

« Un autor de mãrimea lui Eminescu se 

parcurge exact cum a-i parcurge 

un mare templu iniþiatic indian »

Adrian ALUI GHEORGHECezar IVÃNESCU
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un poet român modern în continuitatea ºcolii italiene probeazã prin aceastã prezenþã; chiar dacã am o 

ºi franceze de poezie modernã: practic, Baaadul (se operã în spatele meu, ea pentru mine nu mai existã, 

va vedea mai bine cînd îl voi republica integral: 2500 sînt total lipsit de narcisisme auctoriale, mã citesc 

de pagini) a însemnat pentru mine epuizarea sau recitesc numai obligat de vreo urgenþã editorialã, 

experienþei moderne. Apoi, cea de a doua parte a mã consider un poet înaintea debutului ºi sînt gata sã 

operei mele poetice, poezia în vers clasic, a constituit accept orice provocare: în aceastã privinþã sînt întru 

cel de-al doilea demers al meu vizînd recuperarea totul de acord cu Arghezi.

poeziei tradiþionale de la Sama-Veda, la trubaduri. 

Întrebarea d-tale preia un fals acreditat de leneºa - Sînt mai multe poeme de-ale lui Cezar Ivãnescu care 

noastrã criticã literarã care a refuzat sã remarce circulã “libere”, au intrat în folclor, se cîntã sau se 

structura binarã a operei ºi s-a mãrginit sã dilate pînã recitã. E de ajuns sã pomenim “Amintirea 

la hilar aceastã singurã filiaþie trubadurescã.  paradisului” sau “M-a prins dorul de Moldova”. Cum 

     Trubadurii sînt un capãt de drum, cu ei se încheie apreciaþi acest lucru, vã intrigã sau vã încîntã… ? 

calea regalã a poeziei tradiþionale, artã sincreticã - Aºa cum am mai spus-o, numai poetaºtrii de douã 

constituitã din alianþa muzicii ºi poeziei, ºi aºa vãzînd parale sînt mîndri de “cãrþile lor“, adesea simple 

lucrurile, în acest veac schimonosit care, oricum, e pe furãciuni calificate (cazul Cãrtãrescu!). Eminescu nu 

sfîrºite, trubadurii trebuie luaþi în serios ca formã de ºi-a strîns poemele într-o carte, Arghezi a debutat la 

poezie perenã. Noi, modernii, nu ºtim dacã vom fi 47 de ani. Orice poet adevãrat ºtie cã marea poezie 

luaþi vreodatã în serios. Eminescu a probat existenþa scrisã de el nu mai are nevoie de bietul lui nume ca un 

unor forme de poezie perenã adaptînd în limba inel prins la piciorul unei pãsãri cãlãtoare.

românã strofa saficã în Oda în metru antic, ºi la ce i-a      Reintrarea în folclor a poeziei mele mã încîntã, 

folosit ? Academicienii cretinologi vor glosa în pentru cã un idiom poetic trebuie sã se topeascã în 

continuare pe marginea aceloraºi inepþii vechi de sute limbajul comun. Ceea ce mã intrigã este altceva, ºi 

de ani.                         anume apariþia unor inºi care-mi “pun poemele pe 

muzicã” fãrã acceptul meu, fãrã sã respecte în nici un 

« Chiar dacã am o operã în spatele meu, sînt fel legea drepturilor de autor, ºi pe deasupra îmi mai ºi 

total lipsit de narcisisme auctoriale, mã consider pocesc versurile. Cu acest gen  de “folclorizare” nu 

un poet înaintea debutului » sînt de acord ºi-i voi acþiona în justiþie, prin Fondul 

Literar, deocamdatã pe Tudor Gheorghe, Nicu 

- Sînteþi, între poeþii vremii noastre, un caz : apreciat Alifantis, Mircea Rusu, Adrian Ivaniþchi, ei vor forma 

ºi de critica literarã dar ºi de public. Pentru cine scrie primul lot. Fenomenul, oricum, ia proporþii din 

Cezar Ivãnescu? Mai credeþi în existenþa cititorului de moment ce pînã ºi dumneata, dragã Adrian Alui 

poezie? Gheorghe, scrii “M-a prins dorul de Moldova”… titlul 

- Pot spune ca ºi dumneata cã am fost apreciat ºi de exact al poemului este Doina. Dorul de Moldova. 

critica literarã ºi de public pentru onestitatea mea… ! 

Am scris ºi scriu cu o adresã precisã: pentru o femeie - În douã cãrþi recente, “Pentru Marin Preda” ºi 

pe care o iubesc, pentru un prieten din depãrtare “Timpul asasinilor”, pãreþi a intra în rãzboi cu toatã 

pentru care poemul e o frînturã din dialogul nostru lumea, readucînd în atenþie evenimente considerate 

infinit, pentru discipolii mei vii sau morþi cu care clasate, momente de istorie literarã care îi pot face 

dialoghez în continuare, pentru maeºtrii mei morþi cu pe mulþi sã roºeascã. Sau mãcar sã roºeascã… ! Este 

toþii, de la Buddha ºi Milarepa la Domnul nostru Isus Cezar Ivãnescu un spirit justiþiar? Cît de mare e 

Hristos ºi Eminescu, în sfîrºit, pentru semenii mei care neputinþa unui spirit justiþiar în aceste vremuri 

suferã de foame, de sete, de frig ºi de ura altor semeni imorale?

ai lor… Da, mai cred în existenþa cititorului de poezie - Cît de mare ? E absolutã, ca sã mã exprim astfel …

ºi de asemenea în existenþa ascultãtorului de poezie, 

la toate spectacolele mele, ascultãtorii mei intrã în - Într-un poem mai vechi ziceþi: “Zilnic iau ºi beau 

transã o  datã cu mine… Dacã nu aº crede, nu aº mai otravã,/ zilnic beau otrava lor,/ mã omoarã, ºtiu, dar 

scrie. cu zãbavã,/ doamnelor ºi domnilor!”. Cine vã mai 

omoarã domnule Cezar Ivãnescu? Cine mai sînt astãzi 

-  Credeþi în împãrþirea pe generaþii a poeziei române “asasinii” dumneavoastrã?

actuale? Cãrei generaþii aparþineþi de fapt? - Dacã ar fi sã-i nominalizez, lista ar începe cu 

- Nu cred în aceastã prostie didacticã, operaþionalã, distinsul domn Al. Paleologu, cel care i-a disuadat pe 

inventatã pentru uzul minþilor debile (universitari, junii ieºeni revoltaþi sã încerce sã vinã la Bucureºti 

critici literari, academicieni, soldaþi, popor, curve) cînd, în 5 ianuarie 1990 am declarat greva foamei, ar 

incapabile sã priceapã unicitatea. Prin magicul continua cu Mircea Dinescu, primul individ din viaþa 

prezent continuu care e literatura, cred cã sînt mea care m-a dat afarã dintr-o slujbã în þara asta: îi 

dintr-o generaþie cu Sapho, Arhilocos, Pindar, Lucian amintesc acestui ins profund imoral cã, în 1977, a 

Vasiliu ºi Constantin Virgil Bãnescu… Fac parte din protestat alãturi de toþi ceilalþi colegi ai mei de 

generaþia 2000: moralitatea unui adevãrat artist se redacþie de la revista “Luceafãrul” cînd Mihai 
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Ungheanu ºi Nicolae Dragoº au vrut sã mã dea afarã ºi cîntãresc cinstit oamenii: dintre Nicolae Dan 

din redacþie – din 1977, pînã în 1990 a parcurs ºi el un Fruntelatã, fiu de învãþãtor, membru P.C.R. ºi 

lung drum al alienãrii ºi al abjecþiei. Ar urma, la rînd, membru al C.C. al P.C.R., care în calitatea sa de 

cei 30 de mineri care ne-au stîlcit în bãtaie, pe mine ºi redactor- ºef al revistei “Luceafãrul” l-a tolerat 5 ani 

pe mai tinerii mei colegi, în centrul þigãnitului de zile pe trîntorul Mircea Dinescu, student la “ªtefan 

Bucureºti. Cei 30 de mineri “anonimi” se numesc Ion Gheorghiu”, ºi i-a dat salariu fãrã sã-i taie o zi de 

Iliescu, Petre Roman ºi tot guvernul României din iunie muncã (sã nu mai pomenesc de faptul cã se revolta 

1990. Ca sã închei aceastã listã mai repede, mai adaug cînd era tãiat de la prima de sfîrºit de an), - ºi Mircea 

atît: de la cincisprezece ani, cînd am fugit prima oarã Dinescu, bãiatul din Slobozia, care a reuºit sã termine 

din casa pãrinþilor mei ºi m-am angajat pavagiu, ºi liceul numai prin presiunile exercitate de Mihai 

pînã azi, am fost ºomer doar între 1971 (toamna) ºi Ungheanu ºi Ana Blandiana (cinste lor, oameni buni la 

1974 (toamna spre iarnã), dar asta e de înþeles fiindcã suflet) asupra profesorilor din Slobozia, care a fost, 

mi-am dat demisia nesilit de nimeni în semn de pe rînd, dãdacã în casa lui Fãnuº Neagu ºi Nicolae 

protest la “revoluþia culturalã“ a lui Ceauºescu. Ce Dragoº (sã-þi povestesc ºi cum îl terorizau pe evereul 

vremuri! Dupã decembrie 1989, am contabilizat zece Wexler, Dinescu ºi cu toatã banda lui Fãnuº, la 

ani de ºomaj… Urmarea? Mogoºoaia?) apoi, simultan, student la Facultatea de 

     Pe aceºti cãlãriþi de Diavol nu-i voi ierta niciodatã, partid “ªtefan Gheorghiu” ºi redactor la revista 

ei sînt adevãraþii copii de suflet ai lui Ceauºescu, “Luceafãrul” ºi care a devenit disident pentru cã nu a 

drept care le ºi închin acest omagiu: reuºit sã ajungã “ºef comunist”, ºi care, dupã 

        Urmaºilor mei ceauºeºti revoluþie, a fost de acord sã preiau eu conducerea 

        Las vouã moºtenire, revistei “Luceafãrul” cu condiþia de a-i da afarã pe 

        Creºterea jalei româneºti Fruntelatã ºi Ungheanu, ei bine, dintre cei doi, eu îl 

        ªi-a patriei belire… !           aleg pe Fruntelatã, pentru cã, în opinia mea, trebuie 

     Nu am reuºit sã fiu original, dupã cum observ, dar sã pedepseºti, nu sã ucizi. Dupã ce am scris cele mai 

cine mai poate fi original, în limba românã, în registru îngrozitoare lucruri despre Adrian Pãunescu, în 1990, 

encomiastic? a venit la mine acasã poetul Aurelian Titu Dumitrescu 

ºi mi-a spus cã Cezar Baltag, pe atunci redactor ºef al 

- Din cele douã cãrþi amintite mai sus reiese cã sînteþi “Vieþii Româneºti”, a declarat vehement în redacþie 

de o maximã intransigenþã, mai ales cu colegii de cã Adrian Pãunescu ar trebui omorît. Cutremurat de 

breaslã ºi de generaþie. Cui acordaþi, totuºi, iertare? vestea minunatã, i-am declarat lui Aurelian cã mã voi 

De ce cu unele nume, recunoscute, drept împãca, deºi nu-mi cade bine, cu Pãunescu pentru cã 

“colaboraþioniste”, faceþi mici (sau mari ?) concesii? eu “nu am dorit moartea pãcãtosului, ci îndreptarea 

-  Dragã Adrian Alui Gheorghe, cei care, în opinia mea, lui…”. Sã nu-þi mai spun cã ºi cretinul Pãunescu 

au comis faþã de mine un pãcat iremediabil, sînt citaþi zvonea (mi-a ºoptit o viorea, Leonida Lari) cum cã eu 

mai sus. Pe toþi ceilalþi i-am iertat de mult. În ceea ce aº fi instigat oamenii sã-l omoare. Sã afle acum ºi 

priveºte concesiile mari sau mici pe care le-aº face cu tovarãºul Pãunescu (aºa-i zicea Hajdu Gozo !) la 

unele nume “colaboraþioniste”, cred cã eºti într-o Palatul “Elisabeta”, în 1993, cînd bunicul Pãunescu 

mare eroare… Spre deosebire de domnia-ta care eºti împlinea frumoasa vîrstã de 50 de ani. Asta-i România, 

UFD-ist, eu nu am fost niciodatã membru al vreunui la noi, ºi victima ºi cãlãul sînt deopotrivã execrabili. 

partid politic ºi, ca atare, nu am judecat oamenii sub Aºa-i cã poveºtile astea au ºi ele farmecul lor…? Mari 

incidenþa politicului ºi, mai ales, nu i-am etichetat; concesii am început sã fac abia acum, nu le-am 

cu unele nume “colaboraþioniste” m-am purtat finalizat încã, dar sînt dispus sã fac aceste mari 

cumplit de dur cînd a fost cazul ºi mi-am exprimat concesii, pentru cã de fapt, relaþiile mele profunde se 

liber opinia despre cei 23 de milioane de concetãþeni, reduc la cîteva persoane, cîteva din þarã, cîteva din 

de la Ceauºescu, pîn' la Pãunescu. strãinãtate, apoi un restrîns numãr de artiºti care-mi 

     Dupã Revoluþie, ei nu au mai însemnat nimic, ºtiu demult adevãrata faþã : pentru ceilalþi, numai 

adevãrata primejdie venea dinspre noii impostori, de indiferenþã. Faþa mea priveºte de acum cãtre o Sfîntã 

la securistul Mircea Dinescu (pe care îl pupaþi cu toþii, Faþã !

unde?, asta nu mai pot sã ºtiu!), pînã la rãposatul 

securist Mircea Zaciu, de la distinsa doamnã « Moartea ºi-a dezbrãcat straiele cernite ºi mi 

turnãtoare Georgeta Dimisianu, la distinsul domn s-a arãtat în toatã splendoarea goliciunii ei de 

turnãtor ªt. Aug. Doinaº. Restul, sînt legiune… ! Eu, tînãrã femeie, de vas sacru turnînd în el lichor 

personal, pe vremuri, m-am certat cu tovarãºa Suzana divin »

Gîdea ºi cu tovarãºul Mihai Dulea chiar în birourile lor. 

Din 1989, pînã în 2000, nici mãcar nu am mai trecut pe - Tema centralã a poemelor dumneavoastrã este, 

la Ministerul Culturii, iar la Uniunea Scriitorilor am indiscutabil, moartea. Chiar dacã e vorba de 

revenit chemat de Laurenþiu Ulici dupã ce, în 1993, dragoste, de dor, de plecare sau de spaþiul sacru  care  

am primit primul premiu literar acordat de Uniunea ne  þine,  ceea  ce  animã cuvintele  e  acel  

Scriitorilor. Eu nu fac concesii, dragã Adrian, eu judec sentiment  al morþii (moartea însãºi) care ne 
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pîndeºte din colþul cel mai apropiat…Ce este moartea bine lãsãm timpul sã lucreze.

domnule Cezar Ivãnescu? Sau cine este ea ?

- E adevãrat cã, pentru mine, sentimentul morþii e - La Concursul naþional de poezie “Aurel Dumitraºcu” 

dominant, pentru cã moartea mamei mele a fost de la Piatra Neamþ, ediþia 1999, am premiat un 

primul eveniment zguduitor pe care l-am trãit, m-a foarte tînãr poet din Tîrgoviºte, Constantin-Virgil 

marcat ºi mi-a relevat transparenþa, calea de acces Bãnescu care pare a fi un epigon al dumneavoastrã. 

cãtre abisalul fiinþei, Moartea a fost singura care ªi-a însuºit bine maniera, are talent. Vã stimulaþi 

“mi-a dezlegat limba”. Mai tîrziu însã, pe nesimþite, epigonii? Care e ºansa epigonilor în literaturã?

Moartea ºi-a dezbrãcat straiele cernite ºi mi s-a arãtat - La români, epigonii sînt mai respectaþi decît 

în toatã splendoarea goliciunii ei de tînãrã femeie, de maeºtrii… Dar Constantin –Virgil Bãnescu nu este un 

vas sacru turnînd în el lichor divin ºi l-am bãut ºi el pe epigon al meu. Cînd l-am descoperit, la Tîrgoviºte, 

mine m-a bãut ºi locul morþii l-a luat iubirea: acum doi ani aproape, era mai degrabã un epigon 

Symposion, poemul care-mi rezumã 20 de ani de stãnesciano-sorescian, dovadã cã l-am ºi obligat sã 

meditaþie dinspre creºtinism spre buddhism, este un poarte cu mine un dialog ºi sã-mi aducã argumente 

poem de dragoste, iar Sutrele muþeniei, la o nouã sau citate în apãrarea celor doi care, dupã pãrerea 

ediþie, mai amplã, vor dovedi cã cele douã teme mea, sînt o primejdie, mai ales pentru tineri. Mi-a 

centrale sînt Dumnezeu ºi iubirea… Moartea a fost, plãcut poezia lui pentru un soi de stãnescianism mai 

pentru mine, Inspiratoarea ºi va rãmîne Marea viril, mai articulat. Dupã un nefericit concurs literar 

Intercesoare, te conduce pînã la pragul celeilalte lumi care a avut loc la Tîrgoviºte, în toamna trecutã, cînd 

ca Moarte, ºi odatã pragul trecut, se preschimbã în un pedofil nenorocit, Ghe. I., care se crede ºi poet a 

Mireasã. fãcut tot posibilul pentru ca Bobiþã sã nu ia premiul 

întîi, i-am spus tînãrului tîrgoviºtean sã nu mai 

- Mulþi dintre scriitorii generaþiei dumneavoastrã au participe la concursuri, sã-ºi facã o carte ºi sã cãutãm 

vrut sã împace capra comunismului cu varza un editor. Persuadat de dl. Liviu Ioan Stoiciu a depus 

conºtiinþei scriind cu “ambele mîini”, fãcînd totuºi un volum la concursul naþional de poezie “Aurel 

compromisuri dureroase. Cum caracterizaþi aceste Dumitraºcu” din toamna anului trecut ieºind 

porniri ambigue ale scriitorului român ? Vã reproºaþi cîºtigãtor ex aequo cu un tînãr poet din Cluj Napoca. 

ceva din “acea“ perioadã, domnule Cezar Ivãnescu ? În manuscrisul depus la concurs se afla ºi un ciclu de 

- Numai dacã acceptãm, grosso modo, sã definim poeme clasice care þi-a probat epigonismul. Mie mi-ai 

generaþia mea drept “generaþia Labiº“, care povestit despre aceste poeme “infamante” la 

generaþie, în concepþia mea vã înglobeazã ºi pe voi, Botoºani ºi, cu primul prilej, chiar în casã la Lucian 

optzeciºtii, atunci sînt de acord, da, mulþi au fost Vasiliu l-am pus sã ne recite cîteva. Dupã ce ne-a 

duplicitari ºi în capul listei e chiar Labiº, a cãrui voce a recitat douã-trei poeme, verdictul a sunat ca o 

avut un ambitus impresionant, de la notele cele mai ghilotinã: “Încetezi cu treaba asta!“. Nu-mi încurajez 

joase, pînã la cele mai înalte, colegii din imediata epigonii, numai cã epigonii în general nu au nevoie de 

apropiere a lui Labiº s-au exersat mai ales în notele încurajãri.

joase, de la Al. Andriþoiu ºi Gheorghe Tomozei, pînã la 

Ion Gheorghe ºi Titus Popovici, urmãtorii, Nichita - Vã rog frumos, în încheiere, sã daþi un rãspuns la o 

Stãnescu, Ana Blandiana, Ileana Mãlãncioiu, Mrin întrebare pe care nu v-o pun…

Sorescu au rãmas duplicitari mai ales la debut ºi apoi - Fraza dumitale pare a fi un enunþ zen. Iatã 

au atacat ºi notele cele mai înalte, restul, Leonid rãspunsul: Ha ! 

Dimov, Mihai Ursachi, Daniel Turcea, Virgil Mazilescu,           

Cristian Simionescu au scris opere unitare, fãrã sã 20-25 martie, 2000  /  Bucureºti – Iaºi

facã nici un compromis.

     Pornirile duplicitare nu sînt specifice scriitorului 

român.

     Dacã e sã-mi reproºez ceva din “acea”perioadã, (O parte din acest interviu a apãrut în revista 

îmi reproºez numai faptul cã mi-am riscat viaþa «Antiteze», o publicaþie care a apãrut pînã în anul 

pentru niºte idioþi care nu preþuiau nimic, ºi astfel, 2007 la Piatra Neamþ, director Adrian Alui Gheorghe. 

mi-am primejduit familia ºi i-am nefericit pe cei dragi Laurenþiu Ulici, pomenit în acest interviu, a murit în 

din jurul meu, “…par delicatesse / J'ai perdu ma vie”. noiembrie 2000; Constantin Virgil Bãnescu, poet 

debutat prin concursul naþional de poezie « Aurel 

- Se zice cã o carte are trei duºmani : focul, apa ºi Dumitraºcu » de la Piatra Neamþ, ediþia 1999, a murit 

propriul conþinut. În acest sens credeþi cã în anul 2009. Dialogul de faþã face parte dintr-un 

reevaluarea literaturii române din patru decenii de volum de convorbiri cu scriitori români 

comunism trebuie lãsatã doar pe seama timpului ºi pe contemporani, provocate de Adrian Alui Gheorghe, 

uitare?  Cine ar trebui sã dea semnalul reevaluãrii ? care va apãrea pînã la sfîrºitul acestui an.)

- Decît “dreptate” a la Eugen Simion care l-a scos din 

manual pe Labiº ºi l-a introdus pe Petru Dumitriu, mai 
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care valorile sînt rãsturnate, sfidate, copleºite de 

„nulitãþile catilinare”, de inºii „reversibili”, de 

demagogi. Ea constituie exact contrariul unei 

„meritocraþii”. Cei leali, oneºti, muncitori n-au loc 

într-însa; în schimb, se ridicã oamenii fãrã calitãþi, 

ignoranþi, perverºi, cu „obicee de cocote ºi de 

picpocheþi”. E o lume lipsitã de idealitate, coruptã, 

frivolã, preocupatã de „cîºtigul fãrã muncã”, în 

„goanã dupã interesele materiale”, cu „patrioþi 

lucrativi”, vînãtori de funcþii, cumularzi neruºinaþi. 

Aproape fiecare articol e o „diagnozã rea”, îndeosebi 

asupra „sistemului” introdus la noi de „roºii”, dar ºi a 

oamenilor care îl ilustreazã. Adept al tezei 

conservatoare de dezvoltare organicã, „realistã”, 

„normalã ºi gradatã”, susþinãtor al „claselor Despre rãdãcini
pozitive”, Eminescu e, „în numele adevãrului”, un Un lucru care n-a fost subliniat suficient e 
critic impetuos, energic al exceselor liberaliste, care m a t u r i z a r e a  n e o b i º n u i t  d e  r a p i d ã  a  
sînt vinovate de „vicierea spiritului public”, de patruzecioptiºtilor. Ei sînt prima generaþie de autori 
„înmulþirea plebei consumatoare în detrimentul români care dau pînã la 30 de ani, sau puþin dupã, 
poporului muncitor”. Cum s-a ajuns la aceastã „lume lucrãri devenite clasice. Coacerea lor intelectualã 
pe dos”? Prin slãbirea „elementului autohton”, peste reprezintã aproape o tainã. De vîrsta unui student, 
care s-a suprapus „spuma de fanarioþi novisimi”, cît ºi Kogãlniceanu scrie „Introducþia” la „Dacia literarã”, 
alte minoritãþi, prin eliminarea tradiþiilor religioase ºi apoi puþin dupã asta pe cea din fruntea „Propãºirii”. 
naþionale, prin transformarea negativã a „calitãþilor În epocile urmãtoare nu se gãseºte nimeni care sã-i 
morale ºi intelectuale ale rasei”. E interesant de semene. Acum nici atît. Azi ponderea intelectualã se 
remarcat opoziþia „naþionalistului” ca Romînia sã dobîndeºte mai greu, iar textele capitale vin 
devinã o „Americã orientalã”, dunãreanã, pãmînt al întotdeauna mai tîrziu.
emigranþilor, cît ºi faþã de „modul american”, în care Dintre patruzecioptiºti, cazul cel mai curios îl 
vedea o formã deºãnþatã de liberalism. Se ºtie: istoria constituie însã Alecu Russo, bãtrîn încã de tînãr. 
noastrã modernã a mers în bunã parte în sensul Scrisul sãu are de la început, dacã pot zice aºa, o 
„scenariilor” elaborate de „roºii”. Faptul acesta nu cãlcãturã apãsatã ºi lentã, care se suprapune 
diminueazã însã importanþa ziaristului Eminescu, ale întocmai peste paºii cugetãrii. În timp ce 
cãrui articole dovedesc pãtrundere, consecvenþã ºi, contemporanii sãi, inºi mai sociabili, ºi-au pãstrat o 
indiferent de subiect, gravitate. Inconfortabile la parte din avînturile ºi mobilitatea tinereþii, un izolat, 
apariþie, deoarece conþin adevãruri imposibil de el adoptã o gesticulaþie de conservator, atitudine în 
negat, ele sînt la fel ºi astãzi, într-o lume care, sub un care îl urmeazã pe Conachi ºi-l anticipeazã pe 
mare numãr de aspecte, o repetã pe a sa: luptele de Eminescu. Decepþionat de „oamenii noi”, care prin 
partide, imposturile, simulacrele, duplicitatea, „ºtiinþã” s-au depãrtat de „popor”, reflecteazã astfel 
flatarea „instinctelor rele”. Din pãcate, devenite la pierderea identitãþii: „Nimicã nu mai leagã 
„climat”, aceste similitudini nu ne mai uimesc. Moldova de astãzi cu trecutul, ºi fãrã trecut, 
Multora li s-ar pãrea neobiºnuit ca prestigiile bazate societãþile sînt ºchioape. Naþiile care au pierdut ºirul 
pe muncã ºi instinctele bune sã domine.obiceiurilor pãrinteºti sînt naþii fãrã rãdãcinã, 

nestatornice, sau cum zice vorba cè proasta, nici turc, 
Cu spatele la Rãsãritnici moldovan; limba lor ºi literatura nu au temelie, ºi 

 Ori de cîte ori televiziunile ºi ziarele noastre naþionalitatea atunce este numai o închipuire 
popularizeazã bagatele din SUA, îmi vin în minte politicã”. („Cugetãri”, în „Piatra teiului”, BPT, 1967, 
superstiþiile ºi complexele noastre faþã de vecini. Îi p.42-43). Prin melancolii, A. Russo este un Miron 
ignorãm pe aceºtia ºi cãutãm simpatia celor aflaþi la Costin al epocii sale.
capãtul „satului mondial”. Ne agãþãm de braþul celui 

de departe, în loc sã ne þinem de mînã ori barem sã Cu cãrþile în faþã
dãm mîna cu cei de aproape. Insulari ai latinitãþii, Ceea ce mã frapeazã la o nouã lecturã a 
sîntem suspicioºi ºi, în egalã mãsurã, ignoranþi în articolelor politice ale lui Eminescu e faptul cã 
privinþa lor. Altfel spus, ne situãm prost în geografie ºi majoritatea lor vorbesc despre o „lume pe dos”, în 

VARIETÃÞI CRITICE

Constantin CÃLIN
JURNAL (VIII)
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în istorie. Am mai atins aceastã temã în niºte articole. în cercuri mai largi.

Revin acum asupra ei ca sã arãt (pe baza unui text de 

autoritate) cît de vechi sînt acele superstiþii ºi Un imperativ: disciplinarea þiganilor!

complexe de care am pomenit. Sînt de dinainte de La întoarcerea acasã, am vãzut cum un þigan a 

secolul al XVIII-lea, cînd (excepþie „rãsucirea” lui comis douã infracþiuni în trei minute: s-a „uºurat” pe 

Cantemir) ne orientam (am fãcut-o pînã în zorii epocii zidul blocului din faþa staþiei Tic-Tac, în vãzul a zeci 

moderne) în toate dupã Stambul, nu dupã Moskova. de femei, copii ºi bãrbaþi, apoi a trecut strada printre 

Paradoxal, naºterea Principatelor Unite ºi Rãzboiul de maºinile aflate în rulaj. L-am fotografiat cu privirea: 

Independenþã n-au determinat o apropiere faþã de era tînãr, suleget, purta pãlãrie cu bordurã largã, 

Imperiul Rus. Cert e cã la sfîrºitul secolului al XIX-lea pantofi de lac în alb ºi negru, ascuþiþi, pantaloni de 

puþini intelectuali români manifestau interes faþã de catifea tot neagrã, cu motive florale ºi jachetã din 

vasta þarã de la Rãsãrit. Lucrul l-a remarcat, cu acelaºi material, strîmtã, „turnatã”. Aºadar era 

regret, A.D. Xenopol, în cuvîntul introductiv la îmbrãcat mai bine decît zeci de români. S-a 

traducerea în româneºte (realizatã de P. Munteanu) a amestecat în lume fãrã nici o jenã ºi fãrã cea mai vagã 

unui studiu de Mihail Nazarovici Petrov, un fost „vestit idee cã a fãcut ceea ce nu trebuia sã facã. Din contra, 

profesor” al Universitãþii din Harkov: Privire istoricã credea, probabil, cã se cuvine a fi admirat. Mai ales 

asupra dezvoltãrii treptate a ideilor despre istorie (v. cã, surprinzãtor, nimeni nu l-a pus la punct. Scena mi-

„Arhiva”, 4, nr.3-4, martie-aprilie 1893, p.113-114) a dezvãluit, o datã în plus, lipsa opiniei publice ºi 

„Rusia, – observa Xenopol –, împãrãþia cea mai mare slãbiciunea societãþii româneºti: într-o sutã cincizeci 

din lume a avut ºi va avea întotdeauna o înrîurire de ani de la eliberarea lor, n-am reuºit sã-i disciplinãm 

hotãrîtoare asupra destinelor poporului român. Deºi pe þigani, adicã sã-i determinãm sã se „integreze”. 

ne atinge atît de aproape ºi geograficeºte ºi Ba, în loc sã fim noi modelele lor, contaminaþi de 

politiceºte, este totuºi þara cea mai puþin cunoscutã anarhie ºi delãsare, au devenit ei, în mai mult de o 

de noi. Dezinteresarea noastrã de tot ce se petrece în situaþie, modelele noastre. „Þigãnirea” e un fenomen 

Rusia nu este de lãudat. E nevoie sã cunoºti tot atît de incontestabil, dacã nu cumva ºi ireversibil!

bine pe prieteni, ca ºi pe duºmani. ªi-ntr-una ºi în alta 

din aceste douã ipoteze ar trebui sã ne dãm mai multã Viaþã din zigzaguri

ostenealã pentru a cunoaºte cum stã împãrãþia Ce m-a fãcut sã dau unei rubrici, imediat ce am 

vecinã. Sã întrebãm pe un român despre lucrurile din ajuns, în ianuarie '90, la ziar, titlul de „zigzag”, iar 

Franþa, Italia, Germania, Anglia; fãrã îndoialã cã va ulterior sã-l reiau, la plural, ca pentru o specie, în 

ºti sã ne rãspundã ceva. Despre Rusia nimic, decît volume? La început a fost ideea de dinamism, de 

ceea ce ne transmite din cînd în cînd firul atingere a unor lucruri diverse, de surprindere a cît 

telegrafului. Cu toate cã Rusia nu este o þarã ajunsã la mai multe chestiuni. Apoi mi-am dat seama cã 

o stare aºa de înaltã de civilizaþie, încît sã poatã zigzagul mã defineºte mai bine decît recenzia ºi 

deveni un focar de idei, totuºi are ºi ea aºezãminte a cronica literarã. Sînt un ins curios ºi, ca meºteºug, un 

cãror cunoºtinþã ºi studiu ar putea sã ne fie de folos”. miniaturist. În anii '80, cînd am fost împiedicat sã 

Dupã excesele în difuzarea ºtirilor despre tot ce miºca scriu comentarii critice în revistã („Ateneu”), m-am 

în Soviete în anii '45-'65, am pus din nou estompa pe fixat la margine, redactînd note. Grupate pe o 

ceea ce venea de-acolo, iar dupã '90 ne-am întors la coloanã sau distribuite în mai multe pagini, ele au 

vechea atitudine, care, vorba marelui istoric, „nu constituit atelierul în care am exersat conciziunea. 

este de lãudat”! Am dobîndit o mãsurã ºi, pot zice, o manierã; una 

modernã, întrucît privilegiazã „fragmentul”. Abia 

Rapacitate tîrziu încoace, reflectînd mai adînc la ceea ce se 

Dacã aº fi trãit acum un secol, aº fi scris cu întîmplã cu scrisul meu de „om de provincie” ºi 

aceeaºi indignare ca ziaristul (nesemnat) din marginal, am remarcat cã zigzagurile corespund cu 

„Nordul” (Bacãu, nr.35, 13 iulie 1915, p.1) despre felul de a fi trãit ºi de a fi muncit. Intim, sînt un ins cu 

proliferarea nesãnãtoasã a „comercianþilor” în numeroase discontinuitãþi, cu abandonuri ºi reluãri. 

detrimentul producãtorilor ºi tendinþa lor detestabilã Deºi unora le-am pãrut omul unei singure teme, pe 

de a se îmbogãþi rapid, exploatîndu-i pe cumpãrãtori, mine m-au preocupat o mie ºi una. Aparenta 

lucru care se întîmplã ºi azi. „Halul în care a ajuns continuitate e o acoladã aplicatã ulterior peste o 

populaþiunea sãracã e nemaipomenit, constata el. parte sau alta din ele. Nu vreau sã lungesc 

Toþi pungaºii, toþi derbedeii astãzi sunt samsari, explicaþiile. Mã prevalez de vorba cã „stilul e omul 

engrosiºti, detailiºti – de ocazie bineînþeles – ºi sub însuºi”. O viaþã în zigzag, mãruntã, nu poate fi 

ochii autoritãþilor scumpesc produsele indigene, reflectatã decît printr-un scris în zigzaguri, 

chiar din acelea care se gãsesc încã în cantitãþi mai fragmentar.

mult decît suficiente”. Intitulat „Luxul ºi scumpirea 

traiului”, articolul sãu milita pentru moderaþie, 

corectitudine, abnegaþie, sacrificiu, ceea ce fac ºi eu 

ori de cîte ori mi se iveºte ocazia, între cei apropiaþi ºi 
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REFLECÞIILE UNUI CIOB 

DIN OGLINDA VREMURILOR (VI)

NUDA VERITAS

Gruia NOVAC

De pe creasta lui trece ani, dar ca Ioan Mancaº (Neluþu – cum îl strigã 

2010, nu mã mir cã, prietenii) nu se va ivi un atare pasionat. Festivalul, în 

privind înapoi, constat tot ce a însemnat ºi (poate) mai reprezintã astãzi, îi 

t r e c e r e a  a  4 0  datoreazã enorm, deºi destui uitã sau au omis truda 

(patruzeci) ani de la unui împãtimit. De ceilalþi „mici”, de la partid, nici nu 

p r i m a  e d i þ i e  a  auzeai. Pregãteau deplasãrile juriului (cam mereu pe la 

Festivalului Umorului Huºi), maistru fiind unul Bran Dumitru, fitilist ºi 

„Constantin Tãnase”, demagog. Dupã o asemenea, bine pusã la punct, 

Vaslui, octombrie, „deplasare” la Dobrina – Casa Ralea, originalul autor al 

1970. romanului Frumoºii nebuni ai marilor oraºe a declarat 

Era o încercare temerarã, apoi a ajuns eveniment ritos cã va semna, de-acum încolo, Fãnhuº Neagu...

naþional, uneori ºi cu deschidere internaþionalã, ªi tot „acolo”, la Casa Ralea, dar probabil la altã 

pãstrându-ºi aura aceasta ani buni, pentru a deveni, ediþie sau tot la aia, d-na Tamara Buciuceanu-Botez îl 

dupã enigmaticul decembrie 1989, de puþini bani, iar întreabã pe publicistul Teodor Pracsiu de la „Vremea 

acum nici mãcar atât... nouã”: – Voi ce faceþi acolo? – Uneltim. – Da! Cu ce 

Sugerându-mi-se sã scriu niºte rânduri despre unelte? Constat, odatã cu dumneavoastrã, cã Doamna 

Festivalul ajuns, iatã, în floarea vârstei, mi se avea umor. ªi spontaneitate. La fel ca în scurtul dialog 

învârtejesc în cap imagini nu prea semnificative, produs între primarul Victor Cristea al Vasluiului ºi fãrã-

crâmpeie de amintiri mai mult hilare decât... serioase, de-egalul actor Horaþiu Mãlãiele: – Faceþi-mi ºi mie un 

chipuri cu fizionomii ºterse ºi nume; nume care ºi acum portret, cã mã duc la o nuntã ºi poate dau mai puþin... 

se amestecã în noianul ediþiilor. – De acord, zice H. Mãlãiele, dar diferenþa de bani?!...

Legãtura mea cu Festivalul a fost sporadicã ºi, Mai vreþi? Mai am. Unu' de la partidu' Vasluiului, 

deci, inegalã. În rol de prezentator al câtorva ediþii, am oarecum prieten cu ing. Gheorghe Neamþu, gazda 

cunoscut lume de pe lume, dar tot de brigãzile artistice noastrã, îl întreabã pe directorul I.A.S. Huºi (cã funcþia 

(la modã ºi de calitate, pe bune!) mi-amintesc: Laza, asta o avea Neamþu): – Ce mai faci, mãi Sectã 

Frigidere Gãeºti (ce fete frumoase erau!), Divertis (cu veninoasã? – Stau de vorbã cu dãunãtorii agricoli, 

Toni Grecu în formã ºi vervã) sau de „individualii” Doru tovule! La replica asta, ªtefan Oprea de la Iaºi face 

Octavian Dumitru, Paul Buþa, Nicolae Taciu, Dan Puric ºi constatarea: – Ar fi un om extraordinar dacã n-ar fi 

alþii pe care mintea-i cautã, dar nu-i mai descoperã. director...

Parcã-l vãd ºi parcã-l aud pe Paul Buþa, bârlãdean ªi, dupã feluri ºi feluri, concomitent cu 

din Tecuci (ori invers!), relatând scene dintr-o „degustãri” dese ºi diverse, directorul a scos un ditamai 

gospodãrie agricolã colectivã: Una: un tovarãº de la cãrþoiul, depãºind în dimensiuni chiar ºi Catedrala 

raion, în control fiind, îl întreabã pe-un îngrijitor de Mântuirii Neamului, cu rugãmintea ca simandicoasele 

la... vaci: – De câte ori le daþi furaje într-o zi? – Da' cin' feþe aflate în ospeþie sã scrie câteva vorbe înainte de 

þi-o spus matale, domn' tovarãº, cã le dãm în fiecare a-ºi face efectul cuvântul care rimeazã cu... „ospeþie”. 

zi!!! (În salã râs sãnãtos ºi la juriu înghiþituri în sec...). ªi încercând d-na Aneta Slivneanu, cea cu propaganda 

Fiindcã a venit vorba de jurii, ele erau mai multe; „judeþianã”, sã „cântãreascã” opul, scapã reflecþia 

pe specialitãþi. ªi-n toate, spuma-spumei din Bucureºti, personalã: – Da-i grea tare! Atent la orice, d-l Valentin 

Iaºi ºi nu numai. Peste toþi, uneori ºi peste toate, trona Silvestru opineazã complice cu subtilitatea: – Aºa-i, 

maestrul în teatrologie Valentin Silvestru. Fãrã avizul doamnã, cartea e grea!... Dupã clipe de molcomire, 

lui (motivat, fireºte!), nimic nu se miºca în scenã ºi-n cineva (chiar nu mai ºtiu cine!) îi spune directorului 

afara ei. Pe unii dintre „grei” îi chema Radu Beligan ori Neamþu, þintind o filã din „cãrþoi”: – Nu ºtiu cine þi-a 

Tamara Buciuceanu-Botez, Fãnuº Neagu sau Draga scris pagina asta, dar subscriu!

Olteanu-Matei, Alexandru Arºinel ori Rodica Mandache, ...Era un fel de omagiu închinat unui pahar cu 

ori..., ori..., dar deasupra tuturora era tot Valentin Busuioacã de Bohotin, vinul foarte cãutat de „oaspeþii” 

Silvestru. Nici primul-secretar (care printr-un joc al Festivalului „Tãnase”.

ridicolului îl chema Tãnase; Gheorghe însã!) n-avea Subscrieþi ºi Dumneavoastrã cã acest Festival trebuie 

trecere la „ºeful” Festivalului. Dar, pentru cã tot sã trãiascã. Revigorat. Fãrã regim de crizã. Vorba 

evaluãm, unul dintre organizatori s-a ridicat deasupra, ceea, dacã nu dai, nu ai !

urmãrind calm ºi permanent desfãºurarea. Vor mai 

Vagi amintiri jubiliare (Iubilaeus annus)



Singurul lucru funcþioneazã la foc continuu ºi face profit este 

care funcþioneazã industria râsu-plânsului, a hazului de necaz.

cu motoarele în Juriile Salonului înregistreazã dispute 

plin pe timp de sângeroase pentru a selecta obiectiv producþiile 

crizã, aproape cã cele mai percutante, mai acide, mai apte sã 

d u d u i e ,  e s t e  genereze dezbateri pro ºi contra. Nu este prea 

producþia din ce în uºor sã stabileºti ierarhii, mereu disputabile, 

ce mai abundentã a umorului. Avem stocuri deoarece socotesc cã mulþi, foarte mulþi autori 

bogate chiar ºi pentru export. În vremuri de de ºarje umoristice au cu adevãrat ceva de spus ºi 

prosperitate, pentru români doar o amintire, o fac cu francheþea talentului ºi onestitãþii lor. 

creaþia caricaturiºtilor se rezumã doar la Râzând, îndreptãm moravuri, spune o vorbã 

pretexte umoristice iscate fie din infidelitãþile veche ºi înþeleaptã, numai cã, în cazul nostru, 

cuplului conjugal, eterne ºi frivole, fie din hazul poate fi ºi devastator, de îndreptat însã, nu 

universul mãrunt al micilor ºi ingennioºilor se îndreaptã nimic... Sã fie o vocaþie sau un 

ciubucari de la frizeri, la taxatorii din transportul blestem?

în comun. În mod natural, la noi, criza determinã Creativi cu asupra de mãsurã caricaturiºtii 

reacþii vituperante, ºarje caustice ºi marcate de sunt, asemenea presei, câinele de pazã al 

tot felul de derapaje sociale. În timp de crizã, democraþiei. Evident, al democraþiei noastre 

singurul domeniu care prosperã este umorul. originale. Temele sociale, politice, etice sunt 

Existenþa unui Festival al Umorului la Vaslui, exploatate cu acribia unor artiºti care ºtiu sã 

într-unul dintre cele mai puþin dezvoltate judeþe stabileascã, sã deosebeascã uºor grâul de 

ale þãrii, pare prin el însuºi o glumã plinã de sens neghinã, binele de rãu, urâtul de frumos. ªtiu din 

amar, o radiografie moralã ºi esteticã a experienþã personalã directã cã potenþialul 

minunatei noastre þãri, care are însã cusurul de a caricaturiºtilor este inepuizabil, ei fiind oglinda 

fi locuitã... în care oricine îºi poate vedea chipul, chiar 

Salonul Naþional de Caricaturã, aºezat societatea în ansamblul ei. Verva imaginativã, 

constant ºi profesionist sub semnul autoritãþii în desenul simplu ºi expresiv devin instrumentele 

domeniu a lui ªtefan Popa Popa’s, artist de de expresie ale unor corozive interpretãri ale 

autoritate mondialã, se prezintã acum sub realitãþii, lipsitã de fardurile unei vocalitãþi 

cupola unei retrospecþii cu valoare de bilanþ ºi al gongorice, goale ca un nud expirat la bursa 

recuperãrii prin memorie individualã ºi colectivã atracþiei... universale.  

a creaþei caricaturiºtilor sub semnul celor Mulþi dintre creatorii de marcã ai domeniului 

douãzeci de ani de liberatate. Întrebarea pot face dintr-o imagine causticã cât multe 

fireascã este aceea privitoare la modul în care moþiuni de cenzurã sau interpelãri cu final 

am gestionat libertatea ºi, mai ales, dacã ea este anunþat... Onestitatea lor profesionalã, curajul 

încã realã sau doar o altã utopie. Talent sã fie, civic îi face pe cei mai mulþi dintre expozanþi sã 

cãci subiectele vin firesc, fiind necesarã doar realizeze veritabile pamflete grafice, lucide ºi 

deschiderea televizorului spre a identifica devastatoare. Poate e vorba doar de o impresie 

numeroºi caþavenci, vechi sau noi, care plâng în subiectivã, de o nãdejde cã lucrurile stau chiar 

hohote pe umãrul tãbãcit al þãriºoarei noastre, aºa, deºi sunt tentat sã cred, cã în situaþia cã 

România. Altfel spus, singura industrie care înpricinaþii s-ar amuza, ar crede cã nu despre ei 
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SALONUL  DE  CARICATURÃ

Valentin CIUCÃ
ETERNUL HAZ DE NECAZ...
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sau doar un blestem pe care nu-l putem depãºi? este vorba, ci doar de niºte extratereºtri cam 
Oricum, cu o tenacitate demnã de cauze mai înalte, ciudaþi. ªi viaþa merge mai departe spre 
Festivalul umorului a devenit prin anvergura nicãieri... 
participanþilor o veritabilã instituþie culturalã ºi Nu ºtiu dacã trebuie sã mã declar fericit cã 
politicã, un fel de Europa liberã care transmite din 

mai existã caricaturiºti cu haz ºi har sau sã mã 
inima Moldovei ºi unde vin artiºtii într-un fel de 

întristez cã metehnele se dovedesc cu adevãrat 
pelerinaj sã se închine la iluzorii moaºte. Ele sunt 

perene, rezistente pânã ºi la tratamentele 
expresii ale unei dezamãgiri profunde, exprimate prin 

caustice ale disperãrii. Rãul se extirpeazã uneori artã, deseori vituperante, rodul creatorilor de 
în plan social, dar dupã o vreme el reapare întãrit veritabile pamflete grafice sau literare. Regretatul 
chiar din substanþa operaþiei de dinainte. Nu Constantin Tãnase avea harul ºi curajul de a face din 
vorbesc de fatalism, ci doar de luciditate. umor corosive pamflete vituperante, incisive 

Oricum, lucizii de serviciu ai neamului sunt radiografii ale moravurilor ºi nãravurilor vremii, cu 

sentimentul cã va fi auzit de cine trebuie, casa regalã confraþii caricaturiºti, talentaþi ºi drãcoºi, de la 
sau politicienii veroºi ai vremii. Ce s-a schimbat între care am aflat, de-a lungul timpului, cã garda 
timp? Vom spune eminescian, alte mãºti, aceeaºi moare, dar nu se predã...  Paznici de far în 
dezamãgire... Costumele de haine se fac acum pe noaptea aiuritoarelor noastre zile, asemenea 
tipare europene, vorbele însã rãmân mereu aceleaºi, 

creatori, aflaþi mereu în linia întâi, meritã tot 
vom face, vom drege. Reþin ca exponenþialã 

respectul celor lucizi. Pentru creaþia voastrã 
caricatura EU RO PA... ceea ce a devenit astãzi pentru 

treceþi pe la casieria veºniciei unde, poate, în loc 
truditorii pãmântului prin Spania ºi Italia o formã de 

de bani, veþi primi un bilet la concertul unor evadare lagãrul... capitalist de astãzi. Inºi cu diplome 
maneliºti de succes naþional, prosperi fãrã universitare sau conaþionali expatriaþi periodic din 
numãr,  dispuºi sã vã lipeascã ºi vouã  pe frunte... motive... umanitare  ne mai viziteazã anual din dorul 

o coroniþã. Cu spini...  sarmalelor sau ºoriciului naþional. Viitorul sunã bine 

doar într-o reclamã de telefonie mobilã... Pânã la 

P.S. augmentat: împlinirea visului, mai va.... Pe câmp în loc sã se are, 

sã se pliveascã, talpa þãrii trimite mesaje prin SMS ca O ÞARÃ TRISTÃ PLINÃ DE HUMOR...
sã afle dacã a fãtat vaca sau dacã scroafa s-a suit     
cumva în copac. Pe ecranele de la Cãminul Cultural se Versul bacovian, adevãrat pânã la dramatic, 
deruleazã apetisante filme erotice ºi, astfel, naþia atestã o vocaþie, desigur pãguboasã, a hazului de 
rezoneazã cu standardele occidentale. Oricum, necaz. Am inventat cuvinte, expresii care au fãcut 
discoteca se terminã triumfal prin apariþia milenarã carierã, dar care nu ne-a folosit la nimic. 
ambulanþelor Smurd cu scopul de a ridica rãniþii din Prea glumeþi adesea, nu am avut nicicând vocaþia 
dragoste...tristeþii autentice. Fiorul tragic ne-a ocolit ºi, cum se 

Valentin Silvestru, vasluianul plin de umor, lucid, vede, nici fericirea nu ne stã în caracter. Întrebarea 
scria ºi el texte pline de haz amar, dar cine sã-l audã cu zilei ar fi, rãzând îndreptãm moravuri?  Optimiºtii vor 
adevãrat. Mã gândesc la ceea ce ar mai fi scris sau spus rãspunde probabil cã da, pesimiºtii vor rãspunde ca 
astãzi. Probabil s-ar fi închis definitiv în propria fiinþã, nenea Iancu: ce-ºti copil? 
sãtul peste mãsurã de surogatele politice ale noilor Am apelat la asemenea citate din nevoia de a 
dregãtori.  Nota mea de pesimism face diferenþa faþã configura plasticitatea unor formulãri memorabile, 
de speranþele entuziaste generate de orizontul dar cu totul ineficiente în plan social concret. În 
libertãþii. Realitatea bate ficþiunea, spunem acum ºi timpul dictaturii comuniste eram fericiþi când cineva 
artiºtii ºtiu bine cã Festivalurile de acum sunt la fel de lansa un banc cu substanþã ironic-polemicã, îl preluam 
necesar-valoroase ca întotdeauna. Este suficient sã ca pe un bun al întregului popor, iar decidenþii politici 
spun cã a alege premianþii ediþiilor trecute echivala cu ai timpului îºi vedeau liniºtiþi de treabã. Nici scriitorii 
un foarte aplicat spirit critic, o electivitate dificilã, de pamflete difuzate la posturi strãine nu reuºeau nici 
deoarece artiºtii au în realitatea imediatã un atât de ele sã schimbe lucrurile. Ne bucuram în secret de 
bogat material la îndemânã încât pot crea decenii de-ºopârlele strecurate abil ºi asta era tot. Noroc cu 
a rândul. Prezenþa la acesatã ediþie a festivalului a revolta din decembrie când liberatea a venit cu 
sute de caricaturiºti români, cei mai mulþi laureaþi în adevãrat. Ce-am fãcut cu libertatea se vede cu ochiul 
þarã sau premiaþi în strãinãtate, a unor invitaþi de liber, facem demonstraþii, bancurile politice au 
marcã de talie mondialã cum este ªtefan Popa-Popa’s, reapãrut, caricaturiºtii prosperã la bursa hazului de 
a altor notorii colegi, dau dimensiunea esteticã ºi necaz. 
eticã a artelor domeniului, poate singurul rãmas Considerat un judeþ unde doar sãrãcia ºi 
neimpozitat pânã acum... Sunt totuºi optimist. Va fi natalitatea prosperã, Vasluiul are ºi cel mai important 
mai rãu.Salon de umor din România. Sã fie o relaþie fireascã 
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Autor:

       Nicolae VIZITEU

               grafician

      (nãscut: 3 iulie 1945

în com. Pungeºti, jud. Vaslui)

Expoziþie de caricaturã
«Râsu’... Plânsu’»

(__ lucrãri)

Festivalul Umorului “Constantin Tãnase” - Vaslui

- Ediþia 40 -

Zilele dintre 7 ºi 10 octombrie 2010 au avut rafinat, mai penetrant decât al celor din 

darul de a fi consemnat adevãrul, deloc ireal, cã strãinãtate.

Vasluiul este, fie ºi temporar, Capitala Umorului Cum se explicã acest lucru? Rãspunsul vine de 

Românesc. la sine; cei care o duc bine nu au deloc umorul pe 

Cu bune, cu mai puþin bune, cu expoziþii, cu care-l avem noi, cei care trãim cu adevãrat rãu. 

simpozioane, cu jurizãri ºi premieri, cu puþini bani, Pentru cã lucrurile se nasc din suferinþã, bogãþia, 

pentru cã de mulþi nu-i cazul de vorbit, cu rãsfãþul îndeamnã la lenevia spiritului, ori cei care 

spectacole (doar câteva, da' ce conteazã!), bine cã suferã cu adevãrat simt nevoia sã compenseze 

unele chiar au avut... humor, cu oaspeþi de tot soiul intelectualul cultural cu ceea ce li se refuzã în 

ºi din unghiuri diverse, cu veleitari ai baºtinei realitatea imediatã. (...)

supãraþi cã organizatorul (!) nu le-a confirmat Acest Festival are o dimensiune care trece 

îndeajuns... „ctitoreala”, cu gurã-cascã destui, cu dincolo de umor, o dimensiune a spiritului viu al 

animatori ºi animatoare, cu zâmbete pline de umor oamenilor care nu renunþã la rectitudinea lor 

ºi cu vorbe din toate stilurile, Festivalul lui moralã.

Constantin Tãnase al locului, care, în Imaginaþi-vã o lume fãrã umor. Ar fi una 

generozitatea-i, a ºi catadicsit sã accepte ca aproape inexistentã, care ºi-ar reprima ºansa de a 

„manifestarea” sã-i poarte numele, a þinut treazã o avea mãcar în gând sentimentul unei fericiri, 

urbe, o parte din judeþ ºi, uneori, chiar câteva feþe evident ºi ea trecãtoare.

închipuind floarea conducerii judeþene ºi Ceea ce se întâmplã aici, la Vaslui, a fãcut din 

municipale. festival o instituþie naþionalã. ªi el are loc într-o 

Festivalul s-a încheiat, poate prea repede faþã þarã care se numeºte, deloc întâmplãtor, 

de cât ar fi trebuit sã þinã, dar impresiile s-au România.”

cristalizat odatã cu nostalgia care, pânã peste doi  (Valentin Ciucã)

ani (dã, Doamne!), va prinde pojghiþã groasã.

Revista noastrã a remarcat evenimentul din *
judeþul Vaslui ºi încearcã sã-l onoreze în paginile 

care urmeazã. – Maestre Dionisie Vitcu, ne aflãm în preajma 
La fel ca la „deschidere”, are cuvântul statuii lui ªtefan cel Mare din Vaslui. Vreþi sã-mi 

maestrul Valentin Ciucã. Apoi ºi alþii... spuneþi ce cãutaþi aici? 

– Fiind lângã statuia marelui Voievod, mi-
„Încerc printr-un fel de mãrturisire directã ºi amintesc cã poetul Vasile Alecsandri, care m-a 

deloc convenþionalã, sesizând cã sectorul de umor fulgerat cu versul lui, spune despre ªtefan, cã 
românesc este cu asupra de mãsurã mai înalt, mai „Timpul i-au pus cununã de argint, þara de aur ºi 

    Motto:
„Dumnezeu nu moare.
Dumnezeu este în mine.
Deci eu nu pot muri!”

                            
                                 Eugen Ionescu
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gloria mãreaþã cununi de lauri”. locului, împliniþi niºte coordonate ale Festivalului 

Vedeþi d-voastrã, aici, la Festivalul Umorului, în Umorului.

condiþii dificile, se întâlnesc oameni care au într-un –Fac parte, totuºi, dintr-o generaþie care se 

ochi o lacrimã, iar în celãlalt seninul care ne face sã stinge.

ne bucurãm glumind, aºa cum  spunea oleacã mai – Poate, da. Dar umorul, nu.

devreme dl. Valentin Ciucã, dar ºi extraordinarul – Umorul – nu. Umorul este în firea poporului. Vã 

artist plastic ªtefan Popa Popa's. La fel ºi eu, asta amintiþi? „Nu ºtiu alþii cum sunt, dar eu, când mã 

pentru cã m-aþi întrebat ce caut, vreau sã întâlnesc gândesc la locul naºterii mele, la casa pãrinteascã 

oameni care sã se-nsenineze când mã vãd, mai ales din Humuleºti, la stâlpul hornului unde lega mama o 

dacã îºi ºi aduc aminte de anume bunãtãþuri fãcute sfoarã cu motocei la capãt de crãpau mâþele 

de mine pe scenã sau altele le-au auzit la Radio Iaºi; jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit ºi la 

caut sã întâlnesc vechi prieteni, combatanþi ai alte jocuri ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul 

umorului ºi ai dragostei faþã de frumos. copilãresc, parcã-mi saltã ºi acum inima de 

– M-aþi impresionat. Eu vã cunosc de aproximativ bucurie!...” 

patru-cinci decenii ºi, iubindu-vã, înþeleg cã nu vã (Dionisie Vitcu are în ochi, sau mi se pare, o 

aflaþi aici din întâmplare, ci, fãcând parte din starea lacrimã...)

Ionel IACOB-BENCEI din 

Timiºoara - România, unul 

din laureaþii concursului de 

manuscrise, care a realizat ºi 

aranjamentul din stânga cu 

afiºul Festivalului Umorului ºi 

Trofeul reprezentându-l pe 

Constantin Tãnase, ne-a 

fãcut cadou ºi urmãtoarea 

epigramã:

Mai sãtui, mai nesãtui,

Vom pleca de la Vaslui:

Umoriºtii cu elanul

ªi juraþii cu curcanul...!

8 octombrie 2010
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PÃSTRAREA ªI CULTIVAREA LIMBII (VIII)
CUVINTE ROMÂNEªTI FUNDAMENTALE

Ion POPESCU-SIRETEANU

Argument

Viaþã, vreme

De ce mã minþi, viaþã ticãloasã, cã va veni ºi pentru mine vremea bucuriilor? Mi-i pãrul 

cãrunt, pasul mi se poticneºte, ochii mi-au slãbit ºi trupul simte acut adierea bãtrâneþii. Iar tu 

mã minþi ca o adolescentã care nu mai merge la întâlnirea promisã.

De ce mã duci cu vorba, tu, zi a culesului? Mi-am pregãtit ogorul cu mãiestrie ºi, când 

sã culeg, au venit ploi nãpraznice, cu vijelie ºi piatrã ºi mi-au pus la pãmânt roadele atât de 

mult aºteptate.

De ce mã umileºti, tu, vreme a trecerii mele spre veºnicie? Bãiatul de odinioarã cu 

ochi mari albaºtri ºi bãrbatul încrezãtor de ieri – alaltãieri s-au pierdut în codrul nesfârºit, în 

locul lor fiind astãzi doar umbra unui trecut apropiat.

Unde s-au drãmãluit visele? Ce s-a întâmplat cu dorurile care mã stãpâneau cu atâta 

putere? Cine a furat banca pe care am plâns ºi ce este azi pomul din care am cules fericire 

curatã? Întrebãri – întrebãri, la umbra voastrã îmi caut azi adãpost ºi din izvoarele voastre beau 

acum apã neîndestulãtoare.

Ploi despletite curg peste lume, toamna se covrigeºte în pãduri ºi-n livezi, munþii 

încep sã moþãie sub mari cuºme de omãt. Numai eu merg mai departe, tot mai departe, amãgit 

de zeiþa norocului...

Termenul moº are mai multe sensuri care în DLR „apelativ pentru un bãrbat (mai) în vârstã”.

au fost organizate în douã grupe semantice. Mai întâi Vom reþine ºi de la acest sens câteva contexte 

avem sensul „bunic”, „ascendent (mai îndepãrtat), ilustrative: ªi moºului îi plac toate, dar sã le roazã nu 

înaintaº, strãmoº”: Am aflat cap ºi începãturã moºilor poate (Pann); L-a bãtut vodã cu mâna pe umãr, 

de unde au izvorât în þarã (Ureche); Pãmântul acesta zicându-i: Moºule, sã ºtii cã de azi înainte eºti omul 

este frãmântat cu sângele moºilor ºi strãmoºilor noºtri meu (Creangã); Câtu-i moºul de bãtrân, Tot ar mânca 

(Neculce); Curge un râu care din moºi strãmoºi s-a mãr din sân (Jarník-Bârseanu); Moº Nichifor nu-i o 

numit Vale (Marian). Regional, moº înseamnã ºi închipuire din poveºti, ci e un om ca toþi oamenii 

„unchi”, adicã „fratele mamei sau tatãlui”: îndatã (Creangã).

chemã tustrei feciorii înaintea sa ºi le zice: iaca ce-mi Moº Ajun este ziua din ajunul Crãciunului, când 

scrie frate-meu ºi moºul vostru (Creangã). Dar se face copiii ºi tinerii umblã cu colindatul.

precizarea cã „La început s-a spus moº numai unchiului În mitologia româneascã, Moº Crãciun este un 

mai bãtrân, care din punct de vedere al vârstei se bãtrân bun care vine sã le aducã daruri copiilor. În anii 

apropia de bunicul copilului”. Prin pãrþile Nãsãudului, comunismului, din motive absurde, Moº Crãciun a fost 

moº înseamnã ºi „naº”. înlocuit cu Moº Gerilã, un bãtrân care a preluat de la 

Moº este ºi un „bãrbat mai în vârstã, bãtrân, celãlalt moº mitologic obligaþia de a aduce daruri 

moºneag, unchiaº, (regional) ghiuj, vâj” sau este copiilor.

Cuvântul românesc moº



18 BAAADUL literaranul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

Moº Martin sau Moº Ursilã sunt nume glumeþe bun moºtenit”, patrimoniu, moºtenire, succesiune: 

date ursului. Aceastã casã... sã fie dumisale ºi giupânelei 

Amintim ºi numele altui personaj mitologic, dumisale... ºi nepoþilor ºi strãnepoþilor dumilor sale 

Moºul Codrului, care a preluat în parte însuºiri ale dreaptã moºie ºi cumpãrãturã (1762); Am vândut 

mamei pãdurii. dreptu al nostru bãtrân de moºie (1764); Cu bunã 

Moº Ene este tot personaj mitologic, bun ºi blând; învãþãturã ca o moºie tuturor împreunã l-au lãsat ºi 

e cel care aduce somnul copiilor: A venit Moº Ene pe la mai vârtos celor lipsiþi ºi însãtaþi de învãþãturã 

gene. (Eustratie); Toatã a lui nerozie/ E de la pãrinþi moºie 

Moºi pe groºi sau moºi pãroºi înseamnã vorbe fãrã (Pann). De moºie înseamnã „ereditar”: La scaunul cel 

temei, minciuni: Tot înºirã la gogoºi/ Spunând despre de moºie a tãtâne-seu (Ureche). Moºie înseamnã ºi 

moºi pãroºi (Pann); Eu nu vã spun moºi pe groºi, ci „moºtenire veºnicã”: Moºia veacului ce va sã hie 

numai lucruri pe care le-am auzit de la oameni ce (Varlaam); mai înseamnã ºi „domeniu, latifundiu”: Iarã 

trebuie crezuþi (Macedonski). La moºii cei verzi moºiile sã nu sã poatã hãrãzi altora, fãrã locuitorilor 

înseamnã „niciodatã, la paºtele cailor”. Un nume al acei (N. Costin); Sã nu s-amestece la boieriile 

ariciului este moºul pãmântului. Moº înseamnã ºi Moldovii... nici moºii sã cumpere (Neculce); Sã ºtii, 

„bãrbat care moºeºte. Un personaj mascat care stãpâne, cã aici suntem pe moºia unei gheonoaie 

reprezintã un om bãtrân în teatrul popular se numeºte (Ispirescu); Arendãºia Pierde moºia (Zanne); Via ºi 

tot moº. Moºi sunt rudele decedate ale unei persoane moºia Mãritã urgia (idem. ibidem). Expr. om cu moºie 

sau ale unei familii ºi se fac pomeni pentru amintirea înseamnã „om certãreþ”; cal cu moºie în baltã are 

acestora, numite ziua moºilor, sâmbãta moºilor, moºii sensul „cal cu nãrav”. Moºie înseamnã ºi „zestre”, dar 

de cârnelegi, moºii de iarnã, moºii de toamnã, moºii ºi „pãmântul pe care îl are un sat, teritoriul satului; 

duminicii mari, moºii rusaliilor etc. Se numesc moºi ºi hotar”; glumeþ ºi ironic, moºie are ºi sensul „organul 

lucrurile care se dau de pomanã în aceste zile. Sunt ºi genital al femeii”.

zile de petreceri, cu bâlci, cu distracþii publice: Sã ne Al doilea sens principal este cel de „þarã natalã; 

vedem sãnãtoºi în târg la moºi (Tocilescu). Moºii sau patrie”, prezentat în DLR cu un mare numãr de extrase 

bãtrânii sunt primii stãpânitori ai unor locuri trecute în din literaturã: Se duce în þãri departe ºi-ºi pãrãseºte 

proprietatea urmaºilor. moºiia (Coresi); Cela ce-º va hicleni moºia ºi naºterea 

Al doilea grup semantic moº are în atenþie unele unde au nãscut, mai cumplit sã-l certe decât pre un 

soiuri de peºti, ºtiuletele de porumb de pe care se ucigãtoriu de prinþ (Pravila); Sã fie ºtiutor limbii 

desprinde mãtasea; cireºe sau viºine uscate ºi altele, moºiii noastre (N. Costin); N-avem oºti, darã iubirea 

toate cu valori metaforice. de moºie e un zid/ Care nu se-nfioreazã de-a ta faimã, 

Cuvântul are ºi forma regionalã muº. Baiazid (Eminescu); Sula de aur zidul pãtrunde ºi 

Autorii DLR au considerat cã moº este un derivat lãcomia îºi vinde moºia (Zanne); Poftind voie sã margã 

regresiv de la moaºã, soluþie etimologicã preluatã ºi în la scaunul þãrâi cei ce moºie (M. Costin); Neculai 

MDA, dar nu sunt argumente serioase pentru a se Milescu spãtariul, de la Vaslui di moºia lui (Neculce); 

admite aceastã pãrere. Singura explicaþie credibilã Limba cea de moºie a locului (Biblia, 1688). Un sens 

este cã moº reprezintã o moºtenire autohtonã ºi cã în secundar este cel de „seminþie, neam, populaþie”. Un 

româna comunã a fost creat femininul moaºã, alt derivat însemnat al lui moº este moºneag, care are 

amândouã poate mai întâi cu valoare adjectivalã, sensul „moº”, „om în vârstã”.

însemnând „bãtrân; în vârstã”, cum presupune un MDA prezintã drept cea mai veche atestare a lui 

cercetãtor al vocabularului autohton, dar nu poate fi moº în Psaltirea Hurmuzachi, dar în documente 

exclusã posibilitatea ca moº sã fi însemnat „om româneºti gãsim numele de munte Moºul la 1437 

bãtrân”, iar moaºã „femeie bãtrânã”. Cu timpul, (DRH.B, I, doc. 80, p.142), vezi ºi DERS, 147.

acestea au evoluat la sensurile „bunic, strãbunic” ºi La aromâni sunt cunoscute cuvintele moaºã 

„bunicã, strãbunicã”, dar acesta din urmã ºi la cel de „bãtrânã”, moºu, muºic, muºicã, muºoniu, muºescu. 

„moaºã”, adicã „femeie care asistã femeile la La românii din Meglen, moº este adjectiv cu sensul 

naºtere”, dar înseamnã ºi „naºã (de botez)”. Cuvântul „bãtrân”: un dead moº, cu fem. moaºã „bãtrânã”: 

este comparat cu alb. moshë „vârstã”. Prin Bucovina, babã moaºã. Derivatul muºeaþã  înseamnã 

moaºã, dar mai ales moºâcã înseamnã „bunicã”, sens „bãtrâneþe”. ªi istroromânii au moº ºi moaºã.

care lipseºte din DLR. Încã nu a fost stabilitã legãtura dintre cuvântul 

Moº stã la baza unei impresionante familii moº ºi cuvântul auº (despre acesta am vorbit în cartea 

lexicale (vezi Russu, Etnogeneza, 360). Ne vom opri la Vechi nume româneºti, 2003, p.9-17; 2009, p.11-17).

câteva dintre derivate. Abrevieri bibliografice

DERS = Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-Moºan înseamnã „moºtenitor”, „moºnean, 
române, 1374-1600, Bucureºti, Ed. Academiei, 1981.rãzeº”, „bãrbat bãºtinaº, originar (din...)”. Moºí „a da 

DLR = Dicþionarul limbii române, elaborat de Academia românã.
unei femei ajutor la naºtere”; „a copleºi cu griji”, „a DRH.B, I = Documenta Romaniae Historica. B. Þara Româneascã, vol. 

cocoloºi”; „a zãbovi mult la un lucru, a lucra foarte I, Bucureºti, Ed. Academiei, 1966.

MDA = Micul dicþionar academic, vol.I-IV, Bucureºti, Ed. Univers încet; a mocoºi”. Moºie are douã sensuri principale: 
Enciclopedic, 2001-2004.

„avere, proprietate (funciarã) moºtenitã”, sin. cu 
Russu = I.I. Russu, Etnogeneza românilor, Bucureºti, Ed. ªt. Encl., 

ocinã, pãrinþie; prin generalizare, înseamnã „orice 1981.
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Adrian VOICA
GALERIA CU PERSONAJE LIRICE

D a c ã ,  î n t r - o  neatenþie în ediþia din 2002. ªi astfel s-a nãscut 

vreme puþin propice Oameni ºi întâmplãri din satul meu / poeme 

receptãrii poeziei, „ediþia a II-a revãzutã ºi augmentatã” (Editura 

apare a doua ediþie a Dosoftei, Iaºi, 2010), având pe copertã fotografia 

unui volum de versuri, bisericii din satul Mãnãstioara, lãcaº de cult ce 

evenimentul stârneºte dateazã din sec. al XVII-lea.

imediat semne de Inserþiile poetice nu sunt puþine în noua 

î n t r e b a r e .  E s t e  structurã, dar ele se armonizeazã în general cu 

autorul cãrþii un vârf bucãþile mai vechi, astfel încât redimensionarea 

al generaþiei sale? ªi universului uman asupra cãruia stãruie autorul are 

dacã nu, care este ceva din aglomeraþiile specifice pictorului Pieter 

atunci explicaþia? Bruegel cel Bãtrân, supranumit de contemporani 

În cazul lui Ion „cel ghiduº”.

Popescu-Sireteanu, lingvist redutabil, care face ªi totuºi, cartea începe cu o vedere 

din beletristicã un violon d'Ingres mânuit cu talent, panoramicã a satului natal (Mãnãstioara), devenit 

problema aceasta vizeazã mai mult structura subiect de monografie liricã, iar autorul se 

scrierii, dintr-un sentiment comun spiritelor mari transformã în rapsod conºtient de îndatorirea lui 

aflate mereu în cãutarea perfecþiunii formale. istoricã: „Într-un fundac de pãduri,/ Unde apa ºi 

Fiindcã Oameni ºi întâmplãri din satul meu. Poeme valea prind guri,/ Dupã un timp s-a ivit/ O 

intenþiona sã fie în prima sa ediþie (2002) o bisericuþã, un schit,/ ªi-ncet, cu temei,// S-a fãcut 

monografie versificatã a satului strãbun, realizatã bordei lângã bordei,/ Apoi de peste deal/ Au tot 

cu mijloacele poetului, desigur, dar nici pe linia lui curs oameni de la Ardeal./ La un timp de vreme,/ 

Ion Pillat din Satul meu, nici pe a lui Marin Sorescu ªtefan Vodã din sat din Durneºti/ A fãcut la noi 

din La lilieci. Linia urmatã trebuia sã fie una bisericã mare/ Sã-i ierte Domnul pãcate/ Ascunse 

proprie, în care tabloul sã se impunã prin tuºele în suflet ca în cetate”.

sale realizate uneori în culori vii, alteori în culori Biserica ºi cimitirul sunt cei doi vectori 

mohorâte. A rezultat un tablou eterogen, cu multã existenþiali pe care comunitatea nu-i poate ignora 

miºcare, cu dezechilibre valorice între pãrþi, – aºa ºi, ca atare, menþionarea lor cu anumite prilejuri 

cum este de fapt ºi lumea satului evocatã de autor. este obligatorie. „Cimitirul în meri scufundat” din 

Nemulþumit, totuºi, de finalitatea demersului sãu, Loc de veci devine în Revedere locul ultimei 

Ion Popescu-Sireteanu s-a gândit cã ar putea lãrgi întâlniri: „Ci noi, solemni, cu dor de tot ce-a fost,/ 

cadrul tabloului lucrat cu migalã, populându-l cu Ne vom întoarce sub aceeaºi glie,// Înfioraþi de-al 

personaje pe care le-a ocolit dinadins sau din ierburilor rost/ De gura care ne-a rãmas pustie, –/ 
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Pustie de iubire ºi cuvinte,// Desprinsã cu lumina nu ºi aceeaºi mãsurã a versurilor, Ion Popescu-

din morminte”. Aºadar, între copilãria prea curând Sireteanu le structureazã conform poeticii 

despuiatã de ingenuitatea ei funciarã ºi bãtrâneþea argheziene, iar semnele de întrebare ce le 

prevestind moartea, timpul trece „ca un vânt”, fragmenteazã mãresc ambiguitatea vizatã de poet: 

lãsând totuºi loc destinelor sã se desfãºoare, de „Fãrã îndemn/ Ne-am strâns lângã patul de lemn/ 

obicei într-o notã nostalgicã. Astfel, în Colonelul Sã vedem jocul de-a moartea ºi viaþa./ Era sara? 

Ion Popescu-Sireteanu urmãreºte psihologia femeii Era dimineaþa/ Era miez de noapte? De zi/ Nu 

de la þarã, care vrea sã-i ofere fiului un destin mai puteam ºti”.

bun, dar care sfârºeºte lamentabil. Autorul are Viaþa satului este urmãritã pe parcursul mai 

capacitatea de a concentra în versuri puþine o multor secole: de la formarea micii aºezãri rurale 

poveste de viaþã, tragicã în esenþa ei. Dar pânã azi. Abundenþa numelor proprii cautã sã fie 

individualismul acestei femei încã un semn al autenticitãþii 

contrasteazã cu atitudinea demersului poetic. În Colectiva, 

Marghioalei (din poemul de pildã, ilustrând fenomenul 

Fântâna Marghioalei) care, impus de ruºi dar atât de dureros 

zidind o fântânã – un fel de perceput de oamenii satului 

bisericuþã pentru cel însetat – românesc, sunt numiþi acei care 

are parte de nemurire, deºi s-au aºezat în fruntea bucatelor 

niciodatã n-a aspirat la ea. („Costan ºi Antinodor ºi unul 

Universul satului este Trucã”), mai sensibili la bãut decât 

complex ºi contradictoriu. Ion la muncã: „Când alþii asudau la 

Popescu-Sireteanu alege seceri/ Ei s-ascundeau ºi ticluiau 

motive diverse care sã petreceri”.

ilustreze aceastã idee, convins Întâmplãri nesemnificative, 

cã scrisul lui nu este doar unele având ca finalitate inutilã 

confesiv, ci ºi rezultatul unei moartea, sunt evocate în Ghicã, 

judecãþi lucide. Oameni Truþã-al Mariei, Aglaia, Sãtenii 

hapsâni, de pildã, este istoria mei, Curând etc., cu scopul de a 

unei familii care se hrãneºte diversifica trãirile dintr-un sat 

doar cu „borº ºi mãmãligã cu românesc exponenþial, a cãrui 

ceapã” pentru a cumpãra dispariþ ie previz ibi lã este 

pãmânturi. Ce s-a întâmplat cu aceºti „oameni surprinsã în Moare satul: „Moare satul cel 

hapsâni” dupã victoria ruºilor în cel de-al doilea nemuritor”.

rãzboi mondial nu este prea greu de bãnuit. Se Tehnica poeticã la care recurge Ion Popescu-

observã cu acest prilej, încã o datã, forþa Sirteanu în creaþiile concepute ca biografii este 

sintetizatoare a lui Ion Popescu-Sireteanu care ºtie alunecarea ex abrupto în universul descris, 

sã dea contur poetic unei drame existenþiale lipsite implicând aici ºi firul narativ (de-aceea cuvântul 

de orizont. Uneori autorul recurge la regionalisme, întâmplãri apare în titlu). Dar totdeauna relatarea 

tocmai pentru a face versul mai expresiv ºi a este fãcutã cu înþelegerea vicisitudinilor vieþii de 

surprinde culoarea localã, luându-l ca exemplu pe care au parte, fãrã excepþie, cei evocaþi. 

T. Arghezi, cel din Flori de mucigai. Aeroplanul, desigur, nu face notã discordantã. 

În Floaca, de exemplu, aceastã influenþã Chiar de la început, caracterizarea surprinsã de 

poate fi observatã mai întâi în arta portretizãrii autor are darul de a preciza coordonatele specifice 

personajelor atipice care populeazã la un moment destinului vizat: „Gospodar mai de jos, jinduind ºi 

dat peisajul uman al satului Mãnãstioara. Mariþa el banul,/ Toþi i-au spus Aeroplanul,/ Cã era veºnic 

Didii se integreazã perfect universului descris. În grãbit”. Pe aceeaºi linie, în Biruri, Visuri sau Ploile 

ambele poeme sunt prezente apoi construcþii (titlurile sunt concludente!) Ion Popescu-Sireteanu 

lexicale în care figureazã ºi regionalismul („glasul devoaleazã realitãþi eterne în curgerea lor, dar fãrã 

þâvlit”, respectiv „pop de strujeni”), utilizate finalitatea doritã.

tocmai din nevoia de a imprima autenticitate Cele mai multe din „întâmplãrile” acestui 

cadrului. volum sunt rememorãri versificate ale unui destin 

În aceastã categorie tematicã ºi stilisticã dramatic, rãmas ca atare în conºtiinþa publicã sau 

poate fi inserat ºi poemul Moartea mamei, în care numai a cronicarului-poet, extrem de sensibil la 

influenþa arghezianã se resimte nu numai la nivel schimbãrile din jur. În acest context, poeziile 

stilistic, ci ºi prozodic. Pãstrând rimele perechi dar despre pãrinþi (Sã te vãd..., Venea tata) nu puteau 
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lipsi. Dar ele nu se bazeazã doar pe fiorul bani./ Bea rachiu ºi rum, grãbit ºi cu sete,/ Voind 

sentimental (inerent ºi adesea convenþional), ci ºi anumit sã se-mbete,/ Se suia apoi în cãruþã ºi 

pe o realitate brutalã, acceptatã dintotdeauna cu adormea,/ Iar caii þineau dreapta pe ºosea/ Pânã 

resemnare: cã omul este trecãtor pe acest pãmânt. ajungeau cu-ncetul în sat/ ªi-ºi anunþau sosirea cu 

Plinã de lirism este poezia Mâinile tale, cu nimic un lung nechezat”.

mai prejos de versurile cu aceeaºi destinaþie scrise Prezente în acest volum sunt ºi câteva poeme 

de Grigore Vieru, modelul sãu în simplitatea în prozã (Eugen Siretean, Octavian, Surdu Nataliei 

supunerii ºi respectarea riguroasã a canonului ºi Vornicul). Autorul renunþã la criteriile prozodice 

clasic. minime specifice versului clasic, preferând 

Tonul elegiac este comun mai multor poezii comunicarea directã, proprie stilului oral. Faptul 

(de obicei de mici dimensiuni) cum ar fi Încet- respectiv – menit sã modifice unitatea stilisticã ºi 

încet, Aproape de sfinþi, Prieteni, De sãrbãtori (I) prozodicã a bucãþilor din volum – explicã de fapt 

în care cuvântul amintire are conotaþii diverse: de atitudinea autorului faþã de cuvânt. Acestuia, Ion 

la copilãria rãmasã în urmã, pânã la pãrinþii ºi Popescu-Sireteanu îi recunoaºte, mai întâi, ca 

consãtenii deveniþi þãrânã. Aici tonul lui Ion lingvist, capacitatea de a înlesni comunicarea ºi 

Popescu-Sireteanu împrumutã inflexiuni noi, abia în al doilea rând funcþia lui transformatoare 

venite parcã dinspre lirica eroticã, pentru a sugera vizând parametri estetici.

de fapt marea dragoste a poetului faþã de pãrinþi ºi Când reacþioneazã ca un adevãrat maestru al 

satul strãbun. cuvântului, – ca în Sumanul ºi Johan, – poeme cu 

Maestru în arta portretului, indiferent dacã mult peste media celorlalte, Ion Popescu-Sireteanu 

subiectul tratat este personaj pozitiv sau negativ, dã la ivealã adevãrate bijuterii lirice, în care 

Ion Popescu-Sireteanu reþine un amãnunt fizic sau contrastul între realitatea imediatã ºi frumuseþea 

c o m p o r t a m e n t a l ,  u n  d e t a l i u  p r i v i n d  moralã a celui portretizat (sau aflat în umbrã) este 

îmbrãcãmintea etc., astfel încât rezultatul muncii abia schiþat, ca un racursi ce-ºi aºteaptã 

artistice sã fie relevant ºi valoros. Iatã cum începe împlinirea. Transcriem în întregime Johan: „Johan 

poemul Vironþea: „Cu spiniþã largã, cãmaºã cu Butrei/ Era un cârpaci de doi lei./ Îi duceai ciubote 

flori,/ Ochi iuþi, albaºtri, ºireþi,/ Vironþea se scula cam scâlciate,/ Jumãtãþi femeieºti cam 

zilnic în zori/ Sã vândã marfã unor drumeþi”. De demodate,/ Opinci fãrã potloage/ ªi el þi le fãcea 

asemenea, în galeria personajelor create de Ion mirese/ Aºa de bine erau drese./ Plãteai cu fãinã 

Popescu-Sireteanu Tinuþã se remarcã atât prin de pãpuºoi,/ Cu tãrâþe ori cu brânzã de vacã/ ªi el 

realismul descrierii, cât ºi prin stil ºi umor. Cum îþi da înapoi/ Ce-i pãrea sã întreacã!...”

firul narativ este ºi el specific acestor portrete Înþelegând uimitor de bine psihologia 

lirice, din poemul menþionat vom cita mai multe þãranului de care s-a desprins prin culturã, Ion 

versuri: „Sãteanul meu Ivanov Tinuþã/ Avea doi Popescu-Sireteanu poate sã comenteze liric 

cãiºori ºi-o cãruþã,/ Fãcea chirii la munte ºi în realitatea satului românesc dintotdeauna, fãrã sã-i 

Regat,/ Umblând mai mult nemâncat./ Când se regrete însã trecutul, chiar dacã evocarea lui e 

întorcea, în Siret, la jâdani,/ Lãsa o parte din adesea luminoasã.
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Sintagma „gara Saint-Michel, unde niºte adolescenþi fac poze nostime 

botanicã” vi se pare sub jetul de apã. Pe strada Jean de Beauvais e biserica 

bizarã? O sã explic româneascã, dar ºi statuia lui Eminescu. Acolo e un punct 

imediat. Toate cãlãtoriile de întâlnire al românilor nostalgici, care mi se par prea 

mele încep între români, gãlãgioºi în exuberanþa revederilor.

în autocare ticsite, 

chinuite, dar ºi pline de Un automobilist a sãrit în Sena, în urma unui 
speranþã. Nu vreau sã mã accident rutier. Un poliþist se îneacã, încercând sã-l 
privez de pulsul iniþial al salveze. Un elicopter ºi 30 de înotãtori cautã corpul 
plecãrilor. În spatele meu poliþistului. Aflu cã a murit Chabrol la 80 de ani, dupã ce 
se aflã un bãieþel de a realizat 80 de filme. În Faubourg du Temple a izbucnit 
patru ani, guraliv nevoie un incendiu. Viaþa continuã vertiginos. O þigancã mã 
mare, rãsfãþat sistematic salutã ostentativ: „Bonjour, Mosio!!” Vrea bani, desigur. 
de maicã-sa. Ce aºteaptã Un bãiat din Craiova confecþioneazã un fel de scrumiere 

el? Sã-ºi revadã tatãl la Paris. Maicã-sa nu-i spune cã din cutii de bere. Una costã un euro. Mãcar nu cerºeºte 
autocarul va opri la Jardin des Plantes, ci la... Grãdina omul, are o demnitate a lui. M-am dat...francez. Dintr-o 
Botanicã (ceea ce e acelaºi lucru). Astfel puºtiul întreabã conversaþie chinuitã înþeleg cã are doi copii mici, cã 
în neºtire, repetitiv, obositor: „Când ajungem la Gara doarme afarã, cã îl dor spatele...
Botanicã? „Iatã, mãcar m-am ales cu un titlu pe vremuri 

de crizã! În 7 septembrie a fost „marþea cea neagrã”, adicã o 
Dacã în þarã e ºomaj, la frontiere se lucreazã grevã de proporþii. Personalul din Educaþia Naþionalã se 

asiduu. Început de septembrie. Controale de acte ºi mobilizeazã contra reformei pensiilor. Traficul e vizibil 
bagaje. Ba chiar ºi noaptea la austrieci, control. În perturbat.În squarul Jean 23, o fatã citeºte dintr-o carte 
Germania, la toaletã, gãsim sãpun ºi...muzicã simfonicã. cu voce tare pentru iubitul ei culcat pe gazon. O 
La noi în România încã suntem deficitari la acest capitol, chinezoaicã face mereu poze. Lângã Beaubourg, în faþa 
chiar dacã în ultimul timp am vãzut câteva toalete vitrinei cu sortimente de îngheþatã, publicitatea e 
exemplare. Controalele continuã. Vama francezã nostimã ºi directã: „Orgasm de gheaþã”. Da, a iubi un 
scotoceºte toate pachetele. Parcã ne-am reîntors cu ani oraº înseamnã a-l înþelege în tot. 
în urmã. Din cauza cui? Doar a þiganilor? Sau a noastrã, a 

tuturor? De ce ascundem mereu þigãri ºi þuici? Mã doare O bãtrânã de 78 de ani, locuind în Haute-Savoie, a 
sufletul când se spune ironic: „Un autocar cu români!” cãzut într-o prãpastie din pãdure. A rezistat 7 zile ºi 6 

 nopþi cu doi biscuiþi ºi apã de ploaie. Au fost mobilizate 
Paris de luni dimineaþa. Plouã în cartierul 60 de persoane – pompieri, jandarmi ºi locuitori- plus un 

Belleville. Îmi încep plimbãrile de la Hotel de Ville. Încã elicopter. Femeia gãsitã a fost dusã la spital. De ce... de 
se curãþã strãzile. Oraºul e umed ºi mohorât.Ca sã ajung ce îmi trece prin minte, oare, cã la noi nu s-ar fi deranjat 
la biserica Saint- Eustache trec pe aleea Saint John atâþia pentru o persoanã de 78 de ani? 
Perse. E chiar frig. Mã aºez pe scãrile din faþa bisericii. 

Câini scoºi la plimbare, porumbei uzi, ciori care Chiar dacã e septembrie, la Luvru e înghesuialã, de 
croncãne scurmând în gazonul rece. Nu mai sunt singur, parcã turismul nu are limite. Din spatele Comediei 
începe miºcarea cotidianã ramificatã. Un chinez Franceze, de la un colegiu, iese o coloanã de elevi. Proful 
vorbeºte în neºtire la telefon în faþa bisericii, ridicând grizonat poartã adidas, pantaloni roºii scurþi, un tricou ºi 
gutural tonul. Doi îndrãgostiþi stau îmbrãþiºaþi într-o un rucsac. Nu se întoarce, nu strigã. Coloana îl urmeazã 
tandrã imobilitate. Citesc din La correctrice de David civilizatã. Mã „enerveazã” disciplina liber-consimþitã a 
Nahmias, un roman cu priviri multiple ºi pline de umor elevilor. La noi, m-aº fi întors anxios de câteva ori, plus 
înspre naºterile scriiturilor ficþionale. cã nu mã puteam îmbrãca astfel. Bârfa sau mentalitatea? 

Toamna literarã aºteaptã cartea lui Michel Trec pe lângã Liceul Turgot. Pe o placã scrie cã între 
Houellebecq – Harta ºi teritoriul în care se renunþã la 1942-1944 au fost deportaþi din Franþa 11000 copii evrei. 
eternul cinism, asumându-se o oarecare emoþie. De cãtre naziºti. Cinci sute dintre aceºtia frecventau 
Coetzee va fi prezent cu Vara vieþii, roman cu un acest liceu.
personaj idealist, riguros ºi sever. Lângã biserica Saint-

Sulpice se vând cãrti cu preþ redus. Cumpãr cartea lui Soare, acordeon, muºuroi uman de elitã, lacãtele 
Almodovar – Patty Diphusa, dar ºi Circumcizia de Schlink. îndrãgostiþilor prinse de metalul de la Pont des Arts, 
La teatrul Huchette se joacã fãrã întrerupere, din anul câini, porumbei, ambarcaþiuni, speranþe...
1957, piesele lui Eugen Ionesco. În apropiere e fântâna 

 „BONJOUR, MOSIO!”

REFLECÞII MEMORABILE
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Eram mai tânãr, bucureºtenii? 

cu un mileniu, când Diferenþa e cã locul parizienilor parizieni a fost 

circula o glumã luat, de decenii bune, de cei de peste mãri ºi þãri, care 

„C'est la vie! a zis ºi-au însuºit bunele maniere de pe Sena. 

englezul Schneider”. Sã nu ne-audã nimeni! M-au scos din sãrite cu 

Trecut-au anii ºi politeþea lor non stop! La început am crezut cã e 

gluma a cãpãtat artificialã. Nu, deloc, ãºtia chiar se bucurã cã muncesc, 

forme concrete prin cã trãiesc!

oraºele actualei  Pe când locul bucureºtenilor neaoº (dacã or fi 

Europe ºi chiar ale existat vreodatã!?) a fost luat de semeni din toate 

lumii. provinciile, deveniþi, cei mai mulþi, în scurt timp, mitici 

La hotel, dau irecuperabili. Mai nou, vin, ºi la noi,  tot mai mulþi 

p e s t e  p r i m i i  coplanetari estici, care se transformã, fulgerãtor, în 

parizieni. N'Boko de prin Camerun ºi colega Riva de mitici de diferite grade! 

undeva din marea Indochinã, ne fac în trei minute Sau poate vin mitici chiar de la ei de-acasã, altfel 

formalitãþile de cazare. Rapid un duº ºi în oraº. nu se explicã adaptarea instantanee!

La Mac mulþi tipi mici ºi galbeni într-o continuã *

miºcare. La presã - un lungan negru-negru. În aglomeraþia gurii de metrou de la Notre Dame, 

ªoferi de taxi – negri, albi, asiatici. La butic un turc atent pe unde calc, încerc un "S' il vous plaît!” pentru a 

sau arab!? Pe stradã un cuplu de poliþiºti, el lung, negru- lãsa o doamnã sã treacã. Mã trezesc cu o hârtie verde 

cenuºiu, ea micã, roºcatã-roºcatã. În rest, cetãþeni fluturând spre buzunarul de la cãmaºã. Vin ºi vorbele 

respectabili negru-caramel, galben pai, negru- din urmã: „O, là, là, mon professeur, Serge!”. Salt ochii 

antracit, roz intens, negru-ciocolatiu, albi-smântânã, ºi dau, nas în nas, cu un þigan elegant, tot de vreo doi 

negru-strãlucitor, caucazieni, rozalii, metiºi; urâþi, metri, pãr lucios, bine ras, cu un bayan în spate. Ochii îi 

frumoºi, gãlãgioºi, portocalii ...  o nebunie! Toþi calmi, jucau a uimire ºi a extremã bucurie! ... 

surâzãtori, binevoitori ºi bine mirositori! Îmi plac la ?!?

nebunie multicolorii parizieni.  „Valea Mare!?! ... Ivãneºti!! ... Vaslui?!?” 

Nu mã refer la cohortele de turiºti, ci la cei care Brusc, la auzul parolelor, se face luminã în tunelul 

muncesc prin tot Parisul: gãri, metrou (mamã ce în care plonjasem pentru detectarea visage-ului ce îmi 

reþea!), magazine, mari, mici, mijlocii, muzee, ordine blocase trecerea. Era Jean, piºpiricã care rupea doba la 

publicã, restaurante, instituþii, salubritate etc. etc. balurile, pe care le împãcam sâmbãta, în timpurile 

N-am pãtruns în imensele construcþii din La Defense, mele de profesor suplinitor de istorie (825 lei / lunã!). 

care adãpostesc mii ºi mii de birouri ale firmelor de tot Alde Bregovici & Co. nu se nãscuserã pe când noi, 

soiul. Poate acolo ... suplinitori ai anilor '60, bãteam step pe solo-urile lui 

Unde sunt parizienii e similar cu Unde sunt Jean al meu, cu muzica suptã de la sânul mamei lui. 

1. Où sont les parisiennes ... ?!?

JURNAL PARIZIAN PARANORMAL

Sergiu GÃBUREAC
5 ZILE ªI 4 JUMÃTÃÞI DE NOAPTE
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Ritmuri tribale, dacice, care fãceau cerurile sã intre în Mã îmbrãþiºeazã ºi dispare. În mai puþin de 

vibraþie iar norii sã se ascundã prin cotloanele jumãtate de orã, la Kilometrul 0 al culturii actualului 

sufletelor nostre tinere ºi optimiste. program Homo sapiens (3), aud acordurile minunatului 

„Mã scuzaþi cã nu am mai mulþi. ªtiþi, abia acum am baian cu ... Dragoste la prima vedere. În faþa tãcutei 

ieºit! Da, pe la 4-5 sunt barosan! catedrale a lui Quasimodo. 

Ne întâlnim tot aici. Eu muncesc pânã spre miezul Cum sã nu fii mândru cu asemenea romi români!

nopþii.” Dau un mda, din cap.  

Duminica e simplã la parizieni. Dreapta merge la scuze pentru cã trebuiau sã treacã prin zonã ºi sã strice 

bisericã, stânga pe Câmpul lui Marte, la grevã / greve. bucuria oamenilor. Parisul mi s-a pãrut chiar gol de 

Pe sub ferestrele hotelului trec, rânduri-rânduri, sute, autoturisme, deºi les grandes vacances se terminaserã 

mii de greviºti. demultiºor! 

E plin, uriaºul parc, de sunete stridente ºi lozinci *

scandate. Tehnologia face ca sunetele emise de Vã veþi întreba, paranormalul? Ei bine, existã! Era 

vorbitori sã fie foarte clare, la fel ca la filmele dimineaþã, chiar pe Champs Elysée în preajma locului 

proiectate în prag de noapte. La problème? Pensionarea de muncã al preºedintelui. Franþei. Parizienii erau deja 

la 60 sau la... 62 de ani! la muncã. Deodatã, 2 (douã) 

Scandalul e monstruos! Însã maºini însoþite de doar 2 (doi) 

dacã treci linia zonei de poliþiºti motocicliºti, fac 

grevã iei niºte bastoane de dreapta, fãrã pic de zgomot. 

nu te vezi!La români s-a Se deschid lin uºile masive de 

trecut direct la 65, deºi fier forjat ale grãdinii 

speranþa de viaþã la noi, palatului ºi apuc sã-l vãd, 

dupã pensionare, este la o câteva clipe doar, pe însuºi cel 

treime faþã de cei din care ne-a trimis compatrioþii 

hexagon! N-a ieºit niciun romi acasã. Pe anumiþi romi. 

dâmboviþean la þepe în Piaþa Nu era deloc încruntat. Chiar 

Victoriei! Tot de prin mi s-a pãrut vesel. Încearcã ºi 

provincie au venit! piratul nostru ceva în sensul 

Mã întreb tot mai mult: A cui Victorie? Noroc cu ãsta, dar prin gesturi mârlãneºti. Nelalocul lor, într-o 

spectrul suspendãrii, ºi Bãse a fãcut doi paºi înapoi! Mai Europã civilizatã. ªi imitatorul boc, tot dupã el! Cum se 

era unul prin istorie, cu un kazacioc, asemãnãtor. Abia face Ardealul de tot râsul cu un asemenea doctor în 

dacã mai reþin cum îl chema. Ilici!? Dacã o fi fost constituþional! Alt paranormal. 

numele lui real? Pe strãzi erau de câteva ori mai mulþi pietoni decât 

In timp ce cuplu Sarkozy îºi cãuta strãmoºii prin maºini!?! Nu e vorba de turiºti. ªi ãºtia erau „câtã 

peºtera de la Lascaux, unii se întrebau, pe la tv, dacã frunzã, câtã iarbã!” 

þiganii din România, sunt cu adevãrat un peril? Unde or E vorba de cei, care se duc / ies de la muncã, ºi 

fi fost S'il vous plait, pentru cã, practic, nu am vãzut merg cu sutele de metrouri, ce vin într-o cadenþã de 

niciunul. Erau mulþi închiºi la culoare cu unul la douã minute, sunt uºor aglomerate. Am auzit cã 

supermarketurile pe trotuare, dar nu umblau cu S'il parizienii, care circulã singuri în propria maºinã, 

vous plait! Asta timp de cinci zile ºi patru jumãtãþi de plãtesc o pipãratã taxã de confort. La avariþia lor 

noapte trãite pe malurile Senei, cu trecere temporarã vestitã, ar putea sã fie asta explicaþia numãrului redus 

prin cochetul hotel? Hotel de doar **, dar care fac vreo de automobile, la orice orã din zi ºi noapte! Nu am vãzut 

**** pe la noi, aflat prin zona pilonului estic al celebrei niciun paysan parizian dându-ºi ifose becaliene, cu 

hidoºenii ridicate acum 120 de ani, ajunsã brand al vreun mastodont de jeep, pe bulevardele oraºului-

Parisului, al Franþei, al Terrei!... luminã. 

Dar nu acest lucru mã preocupã prea mult. Cu alde N-au trolee, n-au tramvaie! Sã nu mint, existã o 

Jenel nu mi-e ruºine în Europa! L-am gãsit, de altfel, linie prin josul Parisului. ªi nu pot spune cã m-am 

clonat ºi pe la Madrid, la Roma sau la Viena ...  Cântã învârtit doar prin centrul istoric. O uºoarã satisfacþie. 

bãieþii, de-þi vine sã-i chemi pe orice mare scenã a Autobuzele lor sunt mai puþin frumoase ca ale noastre! 

lumii!  ªi mulþi chiar îi cheamã! Dar ºi aici alt paranormal. În staþiile, unde autobuzele o 

Altceva mã frãmântã. Nu am vãzut, în tot Parisul, iau în direcþii diferite, ºoferii se aºteaptã, unii pe alþii, 

un ambuteiaj. Mãcar, unul mic, mic! Maºinile, ºi ele pentru a prelua cãlãtorii ce coboarã pentru a merge în 

mici, mici, nici nu respirã. Trec pâº-pâº, din stop în acea direcþie. Profesioniºtilor noºtri de la RATB, nici 

stop, într-un flux perfect coordonat. N-am auzit o prin cap nu le trece aºa ceva. Din contra, li se citeºte pe 

alarmã de poliþie! Culmea, doar douã salvãri, în cinci chip satisfacþia închiderii uºii în nas ºi pierderea 

zile ºi patru jumãtãþi..., în care tot am umblat pe legãturii cu un alt autobuz. Merde!

strãzi, cu niºte sirene anemice, de parcã îºi cereau 

2. Expliquez moi, s'il vous plait!
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CONTEMPORANA

Smaranda IACOBAN

GRAÞIAN CORMOª: Femei în infernul
concentraþionar din România (1945-1989)

(Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009)

Nu ºtiu cu ce altã carte aº putea s-o compar pe (cele care prin nesupunere, atitudine sfidãtoare, 

cea a lui Graþian Cormoº. Dupã primele paragrafe gânduri ascunse sau vorbe necugetate, ar fi putut 

gândul m-a dus la un film: Patru luni, trei aduce „daune” noii orânduiri). Împãrþirea aceasta 

sãptãmâni ºi douã zile a lui Cristian Mungiu, avea importanþã pentru anchete ºi „atenþia” de 

datoritã duritãþii modului de expunere a unei care urmau sã aibã parte, ulterior, în închisoare. În 

realitãþi din comunism pe care generaþia mea nu a rest, nici o deosebire, fiind repartizate, din raþiuni 

cunoscut-o. Ceea ce ºtiam eu despre perioada tactice, împreunã cu deþinutele de drept comun: 

comunistã venea din relatãrile pãrinþilor, ale ucigaºe, hoaþe, prostituate-sifilitice, femei fãrã 

bunicilor sau ale profesorilor de istorie. Erau cãpãtâi.        

povestiri care vorbeau despre lipsa unor bunuri Femei în infernul concentraþionar din 

materiale ºi a libertãþii, dar nu despre detenþie sau România este o carte–document. Rezultatul unor 

torturã. cercetãri aprofundate, având la bazã bibliografia 

Pe jurnalistul Graþian Cormoº l-am cunoscut în memorialisticã femininã de detenþie ºi deportare, 

calitate de studentã, ca asistent asociat al Catedrei mãrturii din volume ºi periodice, lucrãri de exegezã 

de Jurnalism din cadrul Universitãþii „Babeº- privind represiunea comunistã din România anilor 

Bolyai”, acum autor al mai multor lucrãri ºi editorul 1945–1964, lucrarea poate fi inclusã ºi în categoria 

revistelor „The Scientific Journal of Humanistic restituiri. Un loc important în elaborarea lucrãrii 

Studies” („Jurnalul ºtiinþific pentru studii l-a avut contactul direct al autorului cu câteva 

umanistice”) ºi ,,Viziuni critice” (criticã literarã, locuri de penitenþã printre care Memorialul 

antropologie, filozofie, istorie).  Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei de la 

În debutul cãrþii, autorul precizeazã cã Sighet ºi alte închisori de tristã amintire.

deþinutele pe motive politice aparþinuserã la douã Capitolele Radiografia insuportabilului în 

categorii: femei revoltate fãþiº împotriva detenþia femininã (II) ºi Efecte ale represiunii (III) 

sistemului (cele care au ajutat rezistenþa sunt cele mai dure din carte. Scriitura oglindeºte o 

anticomunistã din munþii României, au vorbit sau au realitate aproape apocalipticã. Succesiv, cu 

trimis scrisori la Europa Liberã, au împãrþit ajutorul unor citate semnificative din memorii-

manifeste împotriva ordinii de stat, femei mãrturii ale fostelor deþinute în spaþiul 

nominalizate, unele bine cunoscute) ºi femei pasive concentraþionar, Graþian Cormoº îl conduce pe 

Volum câºtigãtor al concursului anual 
de debut al editurii Casa Cãrþii de 
ªtiinþã ºi recomandat de Uniunea 

Scriitorilor din România, filiala Cluj 
(2006)



26 BAAADUL literaranul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

cititor în labirintul celor mai dureroase trãiri. represiunea inimaginabilã ºi inacceptabilã. ªi le-au 

Practicile utilizate de represiunea comunistã gãsit în refugiul imaginar al supravieþuirii ºi 

asupra femeilor deþinute pe motive politice evadãrii, prin credinþã, ritualuri ºi practici de 

(bãtaia, batjocora verbalã, înfometarea, frigul, închisoare, care dau senzaþia unei anumite 

limitarea curãþeniei corporale ºi a asistenþei libertãþi.  

medicale specifice, „violarea” intimitãþii, Cartea aceasta nu se citeºte uºor indiferent de 

agresivitatea sexualã, controlul maternitãþii, genul, vârsta, experienþa de viaþã sau nivelul 

munca grea) sunt descrise cu lux de amãnunte, fãrã cultural al lectorului. 

perdea sau temeri. Modul în care Graþian Cormoº 

În t re  deten þ i a  po l i t icã r e l a t e a z ã  „ i n f e r n u l  

femininã ºi cea masculinã din concentraþionar din România” face 

închisorile de sorginte comunistã din cititor coparticipant la 

autorul nu gãseºte deosebiri suferinþele celor supuse abuzurilor 

esen þ ia le.  Comunã rãmâne de tot felul, înnobilându-l cu 

suferinþa pentru vinovaþii fãrã speranþa cã asemenea bestialitãþi 

vinã, fiindcã asta sunt condamnaþii nu se vor mai repeta, nicãieri în 

sau deportaþii pe motive politice, lume. 

faþã de cei de drept comun. Dacã nu vã este strãin 

Umilirea ºi torturile destinate sentimentul empatic ºi dacã 

dezumanizãrii programate ating acceptaþi cã lectura unei cãrþi cu 

incredibilul în paginile capitolului încãrcãturã psiho-moralã deosebitã 

II. Trecerea treptatã de la poate fi parcursã ca un imaginar 

indignare, fricã ºi groazã la purgatoriu, citiþi-o ºi vã asigur cã nu 

compasiune ºi raza de speranþã veþi regreta.

specificã celor nãpãstuiþi, asociatã 

curiozitãþii, te recheamã la locul Avem în plan sã traducem 

semnului de carte. cartea în mai multe limbi europene 

Nici urmãtorul capitol, III, nu e pentru cã este o experienþã nu 

mai liniºtitor: „Dezumanizarea deþinutelor a fost numai româneascã, ci poate sã îi atragã pe oameni 

obiectivul principal al tuturor metodelor ºi din toate þãrile, pentru cã vorbeºte despre condiþia 

mecanismelor de torturã utilizate în infernul umanã în primul rând, despre torturã, despre 

concentraþionar... Constrângerile fizice, psihice ºi posibilitatea de a supravieþui psihologic anumitor 

morale au provocat efecte dezastruoase asupra torturi psihice ºi fizice sãvârºite de gardieni în 

femeilor încarcerate (boli fizice, tulburãri psihice, închisorile comuniste. Este oportunã cred eu în 

devianþe sexuale ºi materne, inadaptare, acest moment al emancipãrii femeii ºi al libertãþii 

abrutizare, sinucidere...)”. totale de expresie ºi de egalitate în drepturi, spune 

Spre final aflãm cã deþinutele au fost nevoite jurnalistul Graþian Cormoº într-un interviu luat de 

sã „inventeze” strategii de rezistenþã la Televiziunea Românã. 

În numãrul trecut, la 
rubrica Nuda veritas, 
am scris despre eroul 
Gheorghe Hriscu, din 
cel de-Al Doilea Rãzboi 
Mondial. În fotografie, 
în centru, apare 
caporalul Gheorghe 
Hriscu, în mijlocul 
camarazilor mitraliori. 
Fotografia ne-a fost 
pusã la dispoziþie de 
fiul eroului, ec. 
Gheorghe Gh. Hriscu, 
actualmente 
pensionar, fost director 
al Bãncii Agricole din 
Bârlad.
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Nãscutã la 18.12.1952  în municipiul Brãila, poeta Victoria Milescu, licenþiatã a 

Facultãþii de Filologie, Universitatea Bucureºti, secþia românã – englezã, a desfãºurat o 

activitate publicisticã de invidiat ºi este autoarea unui numãr impresionant de volume: 

Welcome December/ Bun venit, Decembrie (ediþie bilingvã, românã - englezã) 1994; 

ªlefuitorul de lacrimi, 1995; Izbândã furatã, 1995; Inimã de iepure,1998; Arleziana, 2000; 

Zâmbet de tigru, 2001; Ecoul clipei, 2003; Flacãra nevãzutã/ Làthatatlan Làng (ediþie 

bilingvã românã- maghiarã) 2008, la care se adaugã alte cãrþi pentru copii: Cartea cu 

surprize; Cine l-a salvat pe Murdãrel, 1995; Abecedar-ghicitoare; Dicþionar-ghicitoare, 

1998; Lacrima de cristal; Gãseºte rima, 2000 Animalele mele dragi, 2006, precum ºi 

numeroase traduceri din limba englezã.

Este membrã a Uniunii Scriitorilor din România, membrã a asociaþiei UNESCO 

„Iulia Haºdeu”, membrã ASLA, Oradea, membrã a Academiei Interferenþelor Internaþionale, 

Fundaþia  „Paul Polidor”.

Aprecieri formuleazã mulþi alþi comentatori ai operei sale: Romul Munteanu, 

Gheorghe Tomozei, Radu Cârneci, Geo Vasile, Octavian Soviany, Radu Voinescu, Constantin 

Abãluþã, Mariana Filimon, Ioan Þepelea, Constantin Cubleºan, Valeria Manta Tãicuþu, 

Monica Mureºan, Lucia Olaru Nenati dar ºi alþii. (M.M.)

CRONICÃ LITERARÃ

Mihai MERTICARU
ETERNUL DIN EFEMER

În cursul anului 2008, Editura Dominor îi publicã autenticã, aptã sã prelucreze trãirile metafizice ºi tot 

volumul Conspiraþii celeste, care beneficiazã de o ceea ce înseamnã suferinþã ivitã din prea multã 

elogioasã prefaþã semnatã de Florentin Popescu, din dragoste: „îngerul aerului/ scuturã sângele/ dintr-un 

care reþinem o singurã frazã edificatoare: „Fãrã pom înflorit”, „zilele frumoase au gustul ºi mirosul/ 

îndoialã, Victoria Milescu este o poetã cu mult mai vârstei de aur a durerii”,  „las în urmã izbânzi/ iubiri 

importantã decât unele gloriole ale momentului, mistuind pânã la mãduvã” , „zac în ploaie sub stropi/ 

elogiate prin reviste, iar volumul acesta o dovedeºte toropiþi de iubire ºi durere” ,  „ astãzi el pleacã/ 

încã o datã”. devenind durere”, „trecutul arde/ ca o ranã adâncã”.

Suntem ºi nu suntem de acord cu aceastã Universul liric al V.M. este împânzit de câteva 

informaþie, deoarece un poet nu se comparã cu obsesii, reprezentând eternele teme ale poeziei: 

altul/alþii, ci numai cu el însuºi. Dumnezeu, iubirea, viaþa, moartea, lacrima, fulgerul, 

Consemnãm ºi o apreciere fãcutã de Emanuela  arborele, muntele, aerul, pâinea, îngerii, pustiul, 

Ilie în revista Poezia, toamnã, 2008. „… poeta se ploaia, singurãtatea, veºnicia.

valideazã drept posesoarea unui destin de excepþie, în Dupã cum se ºtie, aerul ºi muntele  sunt simboluri 

care incumbã un destin poetic pe mãsurã”. ale ascensionalitãþii  permanente, comunicând cu 

Vom începe prin a spune cã poemele Victoriei azurul, cu divinitatea. Apa, element primordial, este 

Milescu evidenþiazã un timbru liric de o surprinzãtoare matricea vieþii, dar ºi a morþii, iar arborele, care face 

prospeþime, spontaneitate ºi vitalitate. Oscilând între legãtura dintre pãmânt ºi cer, este simbol al reînvierii, 

sacru ºi profan, poeta dezvãluie o sensibilitate al eternitãþii. Alãturi de acestea, revin obsedant 
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simbolurile candorii: zborul,  pasãrea, floarea, albul, „Nu ºtiu ce e frumuseþea/ dar chipul tãu/ îmi 

roua. Neîndoielnic, nãzuinþa spre  puritate constituie aminteºte de ea”, „las în urmã izbânzi/ iubiri mustind 

una din tendinþele fundamentale ale volumului. pânã la mãduvã”, „viaþa… soarbe sângele dulce al 

În aceeaºi mãsurã, culoarea roºie („buchet de amintirii”.

flori roºii”) alãturi de variantele sale (rubinul, Poeta exceleazã în arta sugestiei evanescente, în 

sângele, focul, fulgerul) reprezintã culoarea vieþii, a conturarea pastelului interior, fiind posesoarea unui 

energiilor ºi forþelor creatoare, a pasiunilor puternice, lirism de esenþe tari care cultivã îndeosebi diafanul ºi 

a dragostei mistuitoare: „plãmânul meu de rubin”, suavul. Pentru Victoria Milescu scrisul reprezintã o 

„sângele dulce al amintirii”, „focul de oase”, „sãgeata continuã comunicare cu divinitatea, ridicarea la acest 

de foc” , „n-am reuºit sã fiu focul/ mistuind marea”. nivel presupunând o mare intensitate a trãirii prin 

Dupã cum se vede, Victoria Milescu îmbinã iubire: „ sunt încã proprietatea lui Dumnezeu”, „sunt 

armonios substanþa unei culturi temeinic asimilate cu preferata lui Dumnezeu”, „am iubit fãrã limitã ºi fãrã 

o sensibilitate proprie, privind lumea cu înþelepciunea discernãmânt/ dar poate cã aceasta este o vinã/ pe 

filosofului convins de antinomiile acesteia. Antiteza, care Tu, Doamne,/ nu o tolerezi, dar mai ales nu 

paradoxul ºi oximoronul (dezastrul cel bun, mãreþia accepþi/ cã pe mine nu m-am iubit deloc/ 

slãbiciunii, povara blândeþii – trei titluri de poeme) risipindu-mã, risipindu-Te”.

sunt procedeele predilecte ale acestei poete, care Apelând la o imagisticã a suavitãþilor care 

reuºeºte sã gãseascã un numitor comun contrariilor: exprimã deschiderea sufletului spre sacralitate, în 

eternul ºi efemerul, frumosul ºi urâtul, fericirea ºi  lirica Victoriei Milescu se þes, ca într-o pânzã a 

tristeþea, viaþa ºi moartea, toate acestea împle- Penelopei, elemente terestre ºi supraterestre, 

tindu-se într-o cununã de mistere. dezmãrginindu-se astfel limitatul, direcþionându-se 

Familiarizatã cu principiile filosofiei ZEN, poeta discret propensiunea spre hieratic:  „prin odaie trece 

– care a scris ºi haiku-uri – ºtie cã, pentru a înþelege râul  cu resturi de echipaj stelar”, „trec prin lumea 

realitatea în integralitatea ei, trebuie perceputã atât care încã/trimite corãbii pentru hrana zeilor”, „un 

partea luminoasã, cât ºi cea întunecatã a acesteia. A pian printre nori/ va cânta pentru inocenþi”, „voiam 

alege doar unul din cei doi termeni ai binomului sã merg pe strada/ pe care odatã a mers Dumnezeu”, 

înseamnã a te mulþumi cu jumãtãþi de mãsurã,  iar „a rãmas doar o  lacrimã/ dintr-un potop/ dintr-o 

poeta vrea sã admire ºi partea nevãzutã a lumii. ploaie/ cu delfini de agat/ cãlãriþi de îngeri cu suliþe”.

Viaþa ºi moartea sunt cele douã feþe nevãzute ale Ambiþionându-se sã capteze tot ce e etern în 

medaliei, una neputând exista fãrã cealaltã. Pentru efemer, Victoria Milescu scrie o poezie izvorâtã din 

Victoria Milescu viaþa înseamnã, în primul rând, candoare ºi fragilitate, din bucurii ºi regrete, din 

dragoste, de aceea dragos(moar)tea se întrepãtrund, visare ºi resemnare, din nostalgie ºi elan metafizic, 

fiecare extrãgându-ºi sevele din extazul celeilalte, manifestându-se  ca o voce liricã din ce în ce mai 

soarele zilei se îmbrãþiºeazã cu luceafãrul nopþii, pregnantã în peisajul poeziei noastre contemporane.

poetizarea fiind învestitã astfel cu virtuþile unui act 

cosmogonic ce transmite ecoul unei nobile ºi 

pustiitoare suferinþe. Douã titluri (Zbor cu aripa tãiatã 

ºi Viaþa ca un ecou al morþii) ilustreazã din plin 

aceastã idee transfiguratã în imagini sugestive, 

presãrate în întregul volum: „binevenit eºti tu, sunet 

al morþii”, „odihna cea mare e spre binele meu”, 

„Dumnezeu ºi moartea îmi cautã de grijã”, „trup de 

viaþã ºi moarte”, „vino sã inventãm moartea”, „ a muri 

este tot/ un fel de a scrie poeme”, „capcana vieþii, 

capcana iubirii…/ purtându-ne spre necunoscutul/ 

ºtiut doar de tine”.

În majoritatea poemelor se întrezãreºte efigia 

morþii, transfiguratã prin culoarea predominantã, 

negrul: „cine se va arunca primul în valul negru”, 

„nimic nu se clintea/ în steaua neagrã”, „întunericul 

ca o lavã/ inundând galaxiile”,  „picurã sânge negru/ 

însemnând calea”, „vântul ia chipul tãu/ lovind de 

pereþi ferestrele nopþii”, „ aerul ca un giulgiu 

lunecând/ pe trupul gol al zilei”.

Erosul, care genereazã o intensitate a trãirii, se 

nutreºte ºi din clar-obscurul amintirii aflate într-un 

echilibru instabil cu umbra rece a morþii: „dacã nu 

vom iubi/ nu vom ºti cum e moartea”, „moartea învaþã 

sã tragã cortina/ sã încuie uºile/ sã stingã lumina”, 
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VERNISAJ

TOT DESPRE REÞETELE LUI BACALBAªA
GASTRONOMICÃ...

Bogdan ULMU

Cum am mai torni deasupra apã; apoi, peste, zahãr – sã le 

spus, mor cînd aud acopere; în fine, felii de pîine de 1 cm., muiate-n 

gospodine vãitîn- lapte; pîinea va acoperi complet fructele; peste 

du-se “vai, nu ºtiu ce pîine, unt; totul pleacã la cuptor, cam o juma' de 

s ã  m a i  f a c  d e  orã), timbalã de castane, patru-sferturi...

mîncare!”. Nu ºtii? Dupã cum se vede, deºi-i scrisã în perioada 

Deschizi cartea lui interbelicã, cartea lui Constantin Bacalbaºa e 

C o n s t a n t i n  actualã ºi azi – chiar dacã, uneori, înlocuim unele 

B a c a l b a º a  1 5 0 1  ingrediente. Ediþia despre care vorbesc, îngrijitã de 

feluri de mîncare ºi Simona Lazãr, mai are un merit: oferã ºi informaþii 

te inspir i:  supã culinar/culturale. Cîteva exemple: mezelurile, 

normandã (cu napi! – pe-atunci, erau preparatele care se serveau la masã 

cine-ºi mai aduce înaintea felurilor principale. Gigot sau Jigou, 

aminte, în 2010, de pentru cine nu ºtie, e ciosvîrta de berbec. Baronul 

napi?!); sau piurea de linte (din copilãrie nu am mai d'Oubril se trãgea dintr-o familie bunã, dar ºi 

mîncat), papara francezã (cu pîine, unt, sare, ouã, iubitoare de gastronomie. Frantz Iosif I nu era deloc 

lapte), supã cu tapioca (o datã am apucat, în atîþia pretenþios la mîncare; cînd a venit la Bucureºti, 

ani de viaþã!)... Regele Carol I i-a oferit, la Capºa, bomboanele de 

Dar ca sã nu ziceþi cã flecãresc fãrã rost, ciocolatã Franz Iosif. Sultanul Abdul Hamid al II-lea, 

puneþi mîna de notaþi o supã care merge la inimã, în dupã ce ºi-a ucis soþia, a înnebunit ºi a murit în exil. 

anotimpul ãsta ºi nici nu-i complicatã la fãcut – supa Coasta de argint e un fel de mîncare dedicat Reginei 

de pepene galben: pui bucãþi mici de pepene în apa Maria a României. Sosul Béchamel este un omagiu 

care fierbe; rumeneºti rotogoale de ceapã în unt; adus marchizului cu acelaºi nume. Muslin 

apoi, cînd ceapa e arãmie, striveºte pepenele cu (Mousseline) provine din faptul cã seamãnã cu 

lingura de lemn, peste ceapã, pune sare, mult muselina, o pînzã finã. Demidoff - vine de la numele 

piper, lasã pe foc sã se încãlzeascã ºi toarnã-n contelui rus celebru în secolul XIX pentru plãcerea 

castron totul, peste o felie de pîine. de a frecventa localuri de lux. Cardinal este un sos 

Trecînd la felul doi : castraveþi prãjiþi (cine creat pentru Mazarin ºi se foloseºte la preparate din 

mai face aºa ceva, azi?), mîncare cu grîu verde peºte de mare ºi homari, raci...

(asta-i ºi sãnãtoasã, bre!), varzã gratinatã, pîine de De cîte ori scriu despre o carte de bucate 

þelinã (bunã idee!), spanac cu pãtlãgele vinete, importantã, constat cã nu am nici timpul, nici 

anghinare în sos remoulade... rãbdarea de-a o repovesti, pe sãrite, oprindu-mã la 

La desert: mere pe pîine (hai cã asta-i ºi reþete, sfaturile ºi notele revelatoare. Deci, îmi 

ieftinã!), fructe sub pîine (pe-asta, notaþi-o, cã-i propun sã revin...

bunã pe crizã: pune într-o tavã fructe, de care ai; 
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Post-scriptum oenologic: ªetefãneþ – frumoasã sintagma din titlu!), Vinul ºi 

Renaºterea (Otilia Chiriþã: un articol pe care l-am 

devorat!) ºi, în fine, ultimul episod din serialul Cînd O publicaþie de elitã care-þi... 
în Bucureºti se trãia bine ( Dan Mihãescu). 

înbucheteazã  viaþa...
Nu mã pot abþine sã-mi reamintesc, alãturi 

de cunoscutul teleast, cã însuºi Regele Carol al 
...este Romanian wine art. Orice om 

II-lea intra dimineaþa la bodega Dragomir, din Calea 
rafinat, care ºtie sã aprecieze o masã bunã ºi, mai 

Victoriei (pe locul unde a fost, ulterior, Romarta); 
ales, un vin bun, o va citi cu plãcere...O spun cu 

aici puteai comanda icre negre, de Manciuria, de 
pasiunea ºi cu bruma de competenþã dovedite în cei 

ºtiucã, ou fiert, felii de lãmîie, biluþe de unt, 
38 de ani de cutreierat prin bucãtãriile & pivniþele 

tartine cu ficat de gîscã, mãsline de Volos, languste, 
marilor restaurante ale þãrii; ba chiar ºi-n cîteva de 

nisetru cu mãrar, sardele fine...Cel mai cãutat vin 
dincolo de graniþã...

era pelinul lui Dragomir, servit numai la pahar. Mai 
Revista – editatã de SC ARTE & VINO SRL 

erau celebre bodegile Dimitriu (parterul de la 
(director executiv - Marian Timofti) propune 

Athenee Palace), Ciobanu (lîngã Biserica Albã) sau 
subiecte unul ºi unul, care pe mine m-au interesat 

Tripcovici – cel pomenit ºi de Caragiale. Aici se bea 
la maxim. Din ultimul numãr ( pe iunie), spicuiesc 

un miºmaº uitat azi, Amalfi (neatractiv pentru 
doar cîteva teme, încercînd sã vã atrag atenþia 

mine: vermut cu þuicã!). 
asupra importanþei lecturii ei: Lecþia slovenã de 

Cine vrea sã se nostalgieze, culinar & bahic, 
viticulturã (Cãtãlin Galan), Vinuri mari – în mãsura 

n-are decît sã-ºi procure revista, doldora de idei ºi 
în care sunt ºi consumatori educaþi sã le aprecieze 

rememorãri apetisante. ªi-nchei informîndu-vã 
(corect postuleazã Lucia Pîrvu), Printre butoaiele 

cã-n colegiul de redacþie al Romanian wine art se 
casei Isãrescu (somelier Marian Timofti), Turismul 

gãsesc nume elocvente, care dau girul înaltei ei 
oenologic sau oenoturismul în România (acelaºi; 

þinute: Victor Surdu, Valeriu V. Cotea, Ion Puºcã, 
inutil sã precizez cã e o problemã care ne preocupã 

Dorin Popa, Marius Cristian, Viorel Stoian º.a.
pe toþi – specialiºti ºi autodidacþi!), ªase societãþi 

În lumea neatractivã în care trãim, ºi-n 
vitivinicole  române au fost medaliate (Constantin 

care te gîndeºti la emigrare sau sinucidere, o astfel 
Croitoru: e vorba de o înfruntare prestigioasã, 

de publicaþie te convinge cã e bine sã mai rãmîi o 
Concours Mondial de Bruxelles), Valencia, turism ºi 

perioadã pe aceste meleaguri. Fiindcã vinul bun dã 
vinuri (Marian Timofti), Umami – gustul suprem 

idei bune. ªi te-ncarcã pozitiv.
(Rãzvan Cruceanu: de-aici aflãm cã glutamatul se 

Prosit!
gãseºte, în stare naturalã, în carne uscatã, anºoa, 

alge, kombu, tofu, oþet balsamic, parmezan, 

maionezã, sparanghel, ketchup, fructe uscate, 

muºtar, nuci, trufe, stridii, caviar, creveþi, sos de 

soia etc.), Podgoria Þarului tuturor Rusiilor (Denis 

Istorie literarã

Poetul Ioanid ROMANESCU, 

citind din volumul propriu 

“Trandafirul albastru”,

 în fosta librãrie “Alexandru 

Vlahuþã” din Bârlad 

(martie 1979).
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VERNISAJ

ÎNTÂLNIRI MIRABILE

Gruia NOVAC

CRONICI LITERARE
(despre: Cezar Ivãnescu, Coriolan Pãunescu, 

Teodor Pracsiu ºi Nicolae Viziteu)

Cine a citit destul ºi atent opera lui Cezar O singurã temã, doina, ºi cincizeciºiºase de 

Ivãnescu a sesizat, fãrã multã ostenealã, cã semnul motive închid un volum poetic ºi deschid un univers 

de recunoaºtere este simbolul. Urmãtoarea de umori, în care chinurile cu preocupãri pururi, 

afirmaþie ar putea pãrea un truism, dar e de devenite conºtiente obsesii, sunt viaþa ºi moartea. 

observat cã în toate volumele sale poetul este M-a condus cãtre o asemenea aserþiune ultima 

acelaºi, simbolurile folosite au sorginte comunã, poezie a volumului (de care, am convenit, mã 

aºa numai explicându-se unitatea scriiturii ºi sprijin!), o proiecþie nu imagisticã, ci simbolicã a 

legãturile incontinente între motivele literare. primei. ªi pe aceasta, cu titlul Doina (Negurã), 

Nu e în intenþia mea multa demonstraþie, iat-o: „! de acum mai uºor/ decât ceaþa-s cãlãtor,// 

totuºi vã amintesc poezia Doina (Oralitãþi), care de acum mai lin/ de acuma nu mai vin:// negurã, 

deschide volumul din 1983, Doina, scos la Cartea negurã/ cu sângele pe gurã// Precistã, Vergurã/ 

Româneascã ºi premiat de Academia Românã, dar Sufletul mi-i negurã!// ! // ! negurã, negurã/ cu 

venind dupã La Baaad (1979). Iat-o: „!merg ºi scriu – sângele pe gurã// Precistã, Vergurã/ sufletul mi-i 

ºi scriu! –/ ºi cã te caut nu-þi promit,/ iar compun negurã!” (pag.70).

mintal/ de când hârtia s-a scumpit,/ scriu pe Simbolul este susþinut de posibilitatea realã 

creier/ cu negreala de pe suflet/ negru negru negru (talentul) de a lega un concept de o imagine 

negru –/ ºi negreala asta negreºit/ apele-or s-o acusticã, adicã a crea semnificatul. Aºa potenþa 

spele –/ când îmi va ploua direct pe creier –/ asta poetului ajunge la metafora care dã forþã verbului, 

dupã ce-mi voi fi vândut calota/ fiindcã osu-i bun nãscând propria noastrã intuiþie a poeziei. Iar dacã 

pentru hârtie –/ asta dupã ce mã vor fi otrãvit:/ avem ºi senzaþia cã semnificatul (de care vorbeam) 

zilnic iau ºi beau otravã,/ zilnic beau otrava lor,/ nu e nici analizabil, nici sesizabil, ci doar cã rãmâne 

mã omoarã, ºtiu, dar cu zãbavã,/ doamnelor ºi inefabil, vom avea revelaþia rarã de a simþi 

domnilor!” (pag.7). apropierea de poezie.

Se va vedea imediat, chiar dacã ne vom sprijini Semnificatul marcheazã o absenþã. Ce 

(doar) pe volumul Doina, amintit deja, în înseamnã aceasta? Semnificaþia unui cuvânt 

exemplificãri, cã toate semnele de recunoaºtere la obiºnuit trece la o altã semnificaþie, pe care 

Cezar Ivãnescu sunt de naturã onticã sau, adesea, cuvântul nu o poate avea decât în calitatea unei 

convenþionalã, dar întotdeauna analogice, comparaþii subînþelese ºi prescurtate.

potriveala (asemãnarea) dintre ele probând Versul lui Cezar Ivãnescu e numai metaforã, în 

profundele viziuni estetice ºi filosofice ale sensul subliniat mai sus. Din miile de teste 

poetului. pilduitoare, unul doar pentru d-voastrã: „...cât mai 

Despre poezia lui Cezar Ivãnescu
– Prolegomene –



32 BAAADUL literaranul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

þine ca mãtasa/ carnea mea, sãrmanul strai,/ îi cantitatea prea mare de natural din substanþa 

sunt vieþii tale casa,/ Moartea mea frumoasã-mi versurilor, parcã uneori ºi de rudimentar. E ºi pricina 

pai,/ îi sunt vieþii tale casa,/ Moartea mea pentru care epitetul e mai puþin sau deloc ornant, 

frumoasã-mi pai...” (pag.34). Poetul sacrificând esteticul cãutat în favoarea 

Îmbrãcatã în crisalida unui oximoron abia reflecþiilor profunde, dar important este sã 

simþit, metafora destinului asumat evidenþiazã determine lucruri ºi acþiuni. Câþi vor accepta cã 

autoritatea conºtiinþei de sine a Omului în stare nu infinitivul lung murire e epitet cu funcþie de 

sã se consoleze cu „descoperirea”, ci sã lupte cu complement? Iatã, dintr-o „doinã”: „! într-o noapte 

mãrinimia în faþa Morþii, abstracte, pânã la urmã. am murire,/ într-o noapte am murit” (pg.57), 

Viaþa-i totul; moartea e un accident al alãturi ºi de alte epitete, evidente de 

acesteia. Cred cã de aceea, în virtutea data asta: „! sãrãcuþa mea de lume/ eu 

acestei gândiri, poezia lui Cezar nimica nu-þi mai cer...” (pg.57) sau: 

Ivãnescu este o aruncãtoare de lumini, „! ardere-ai, fãpturã tandrã” (pg.67), 

asemenea luceafãrului scânteietor. ori: „sã-ajungi drumomanã landrã,/ ºi 

Toate poeziile cuprinse ca-ntre sperjur ºi prooroc...” (pg.68).

douã carapace – prima ºi ultima – susþin Mai am o bãnuialã, acum, cãtre 

tema fundamentalã, doina, prin final. Cezar Ivãnescu, poetul cãruia nu-i 

imagini care se oferã sensibilitãþii, era strãinã nicio figurã de stil, a simþit cã 

re l ie fând  fapte  sens ib i le  or i  epitetul a suportat de-a lungul vremii o 

inteligibile. Toate într-o metaforã anume uzurã, care ar putea fi 

magnanimã care susþine afirmaþia lui interpretatã ºi ca o formã a posibilei 

Goethe cã „tot ce se petrece este perfecþionãri a acestuia. Nu altfel 

s i m b o l ” .  P â n ã  º i  m o a r t e a ,  gândesc eu, nu renunþarea, ci folosirea 

personalizatã, la Cezar Ivãnescu e cu economie a epitetului de cãtre 

echivalentã cu înþelepciunea, dar e ºi darul originalul ºi unicul Cezar Ivãnescu.

profetic, vocea conºtiinþei. „Moartea mea, La El, cuvântul e trebuincios în toate 

frumoasã-mi pai...!”, aproape ca-n Vechiul împrejurãrile, motiv pentru care stã cu naturaleþe 

Testament, pace ºi iertare divinã. la locul lui, fiind, altfel spus, semnul heraldic al 

Conºtiinþã ºi conºtienþã, aºa trebuie sã aparã unui poet adevãrat.

certitudinile poetice ale lui Cezar Ivãnescu, Vãd o legãturã netã între metafora din operã ºi 

exprimate în versuri în care, ascunsã sau mãcar destinul Lui. Metafora e construcþia poeticã, iar 

previzibilã, metafora primeazã. „! Sar la dreapta ºi Destinul e opera pãrãsitã, prin moarte, ºi 

la stânga,/ înainte ºi-napoi,/ mã gãsesc mereu la neisprãvitã.

mijloc,/ la mijloc e Moartea-n noi,/ mã gãsesc Poate de aceea e eternã poezia lui Cezar 

mereu la mijloc,/ la mijloc e Moartea-n noi” Ivãnescu, Poetul Nostru.

(pag.41).
6 august 2010Par fruste, adesea, imaginile poetice 

cezarivãnesciene, dar impresia aceasta se naºte din 

„Eu sunt un exilat etern în poezie...”

Coriolan Pãunescu, poet român contemporan, Coriolan Pãunescu nu se dezminte. E acelaºi în stil, 

autor al unui teanc de cãrþi în care s-au rãtãcit ºi de o consecvenþã care face bine autorului, iar 

cam douã-trei de prozã, mi-a trezit interesul real cititorul – consecvent, la rându-i, cu principiile 

de multã vreme, apropiindu-mi-l astfel sufletului personale de evaluare – va sesiza absenþa 

meu avid de sinceritate. Cu asemenea mãrturisire monotoniei în dezbaterea motivelor; mai ales cã 

risc sã fac loc zâmbetului vreunui modern de iubirea e tema oferitã nouã în varii ipostaze. Dar 

carton, dar... dincolo de aceastã constatare, Poetul, nu numai în 

Am citit, nu de mult, un op de versuri (nou) al volumele amintite mai adineaori, vãdeºte 

poetului (Rãstimpul iubirii, Editura Universitarã rãspundere pentru scrisul sãu, atât de nemascatã, 

Danubius, Galaþi, 2010) ºi, ca într-o fulgurare, încât temerile lui nu ne mai surprind. „Prin trup 

mi-au apãrut în memorie impresiile rãmase din cuvântul iarãºi mã strânge”, zice în cartea din 

lectura foarte atentã a poeziilor din volumul Liber 2008, pentru ca, acum, în 2010, sã-ºi exprime 

la iubire ºi vis, al aceluiaºi, scos la Editura Sinteze îngrijorarea responsabilã pentru soarta „faptelor” 

(din Galaþi) în 2008, pe care l-am ºi adnotat. sale poetice: „Vom pleca ºi nimeni nu va plânge/ 
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nu-ºi va ºterge ochii nimeni pe furiº/ ºi-om privi calcul; dacã societatea îºi va pãstra trendul actual, 

cum luna-n cer se stinge/ ºi dispare-n noapte ca un posteritatea (sic!), în loc sã ascensioneze, va atinge 

vechi afiº”. cote imaginabile (da!) de primitivism, principiile 

Dar poate cea mai insolitã senzaþie este vor deveni rizibile, libertinajul va înlocui rigoarea. 

asemãnarea, niþel ascunsã „vederii” celor mulþi, Aºa deci, talentele de azi e nevoie sã fie apreciate 

dintre poezia lui Coriolan Pãunescu ºi cea a lui acum, cu riscul chiar de a opera clasificãri ºi ierarhii 

Nichita Stãnescu. Asta în situaþia în care cei doi sunt (vezi istoriile literare recente!).

foarte diferiþi. Mi-amintesc cã în 12 octombrie ªi de voi încerca un fel de colaþionare a 

2004, într-o ºedinþã a Cenaclului literar al Uniunii textelor, ea  va avea menirea ca cititorii – aºa cum 

Scriitorilor, Laurenþiu Ulici (trãia încã) zicea: „Dacã îºi dorea Poetul – sã se descopere pe ei înºiºi în 

nu vrei sã scrii ca Nichita Stãnescu, citeºte-l mai poezii.

întâi pe Nichita Stãnescu”. ªi-l cita, citindu-i Spune Nichita Stãnescu: „Cea mai mare 

poezia „Viaþa mea se lumineazã” din vol. Clar de pedeapsã a noastrã,/ a nouã, cei care suntem,/ e 

inimã, 1976, pentru a evidenþia „capcanele”: „Mai lumina prin care fluierã un rãsucit de înger/ 

lasã-mã un minut,/ mai lasã-mã o secundã./ Mai tulburãtor,/ halucinanta naturã,/ timpul 

lasã-mã o frunzã,/ un fir de nisip./ Mai lasã-mã o absorbitor,/ mirosul de viaþã pe care-l are 

brizã,/ o undã./ Mai lasã-mã un anotimp,/ un secunda,/ mâncarea cumplitã la Cina cea de tainã 

timp”. când/ vom reuºi, în fine, pe Iisus/ îl vom ºi 

Într-o împrejurare, dintre multele evocate, mâncând” (Dialog cu odã în metru antic); e urmat, 

Nichita Stãnescu rostea cu siguranþa cunoscutã firesc ºi mai direct, de Coriolan Pãunescu: „E poate 

nouã: „Despre poezie am o pãrere foarte bunã. un zeu ce în viaþã mã-ncearcã/ ori poate-i destinul 

Dacã din punct de vedere sociologic omul este purtându-mã-n sus./ Sau poate grãbit mã-ndrept 

dezastruos, dacã din punct de vedere psihologic într-o arcã/ s-ajung la întâlnirea cu Domnul Iisus” 

omul este explozibil ca ºi dinamita, din punctul de (Ca un semn de întrebare).

vedere al poeziei din om, omul ne apare încã de Nichita Stãnescu: „Doamne, ce-ai fãcut tu cu 

nejefuit. Poetul este aidoma unei moaºe de þarã mine/ Ca sã-þi mãtur cu sufletul meu/ natura 

care ajutã femeia pe câmp sã nascã. Dar a confunda lucrurilor./(...)/ De ce m-ai pus sã-l vãd pe arbor, 

moaºa cu miracolul naºterii ar fi un cântec al Doamne?/(...)/ De ce te-ai logodit cu mine, 

surzilor. Un poet este cu atât mai mãreþ cu cât cei doamne/ dându-mi dor de femeia mea iubitã?/ Hai, 

care-l citesc nu pe el îl descoperã, ci pe ei înºiºi”. mori ºi tu odatã, doamne,/ ca sã fiu sigur cã mor 

Urmãresc dar sã gãsesc un crâmpei de idee ºi o liniºtit/ ºi nelogodit/ ºi plin de dor în sufletul meu/ 

iluzie de complicitate tematicã aleatorie, cu plin de dor” (Astfel); flancat fireºte, în cuget 

intenþia afirmatã de a zice cã ceea ce-i apropie pe ideatic, de Coriolan Pãunescu: „Eu sunt acel ce beat 

cei doi – Coriolan Pãunescu ºi Nichita Stãnescu – este de-amoruri/ îºi cântã patima-n cuvinte/ ºi-ascultã 

iubirea pentru poezie ºi harul, în cantitãþi variabile, ploile în geamuri/ cu chipul celei care-l 

doar cã fiecare e o entitate esteticã, cu drumuri minte./(...)/ Eu sunt un cãlãtor ce-ºi uitã/ corabia 

disparate, însã ferme. Altfel spus, ei sunt în porturi deocheate/ ºi vagabondul trist ce 

personalitãþi distincte, fiecare cãutând ºi având plânge/ în liniºtea pãdurilor tãiate/(...)/ Eu sunt 

cititorii fideli. Iar chestiunea aceea cu posteritatea hoinarul alb de vreme/ un cãlãtor bolnav de vise/ 

care va decela ºi hotãrî e insidioasã ºi nu intrã în sunt cel care te cheamã sobru/ prin lumile de-a 
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pururi stinse” (Eu sunt). de pildã Coriolan Pãunescu: „ªi eu în albastrul/ 

Nichita Stãnescu: „Cuvântule care-mi abrupt tot rãsar/ prin ochii adânci/ ce din vremuri 

pãrãseºti gura,/ nume de copac!/ ...dupã ce te-am transpar!// Nu-mi trebuie cântec,/ nici ape, nici 

nãscut,/ de ce mã pãrãseºti ca pe o baltã/ rãu cer –/ Sunt cãlãtorul/ strãin ºi stingher” (Poem 

mirositoare?/ Dacã pute a foc naºterea fierului,/ nestatornic).

Doamne, ce putoare trebuie sã putã/ când se naºte Nichita Stãnescu: „Din ce în ce bãtea cu mult 

un zeu?” (Cuvântul care-mi pãrãseºte gura); mai tare/ nu ºtiu ce,/ valurile cei de sare/ se 

tangenþial ºi eteric vine versul lui Coriolan sminteau,/ din ce în ce bãtea cu mult mai tare/ nu 

Pãunescu: „Pasãrea ºtiu ce,/ smintit de dor de-acasã/ ºi de nu ºtiu ce,/ 

n e a g r ã ,  p a s ã r e a  smintitule de nu ºtiu ce,/ acasa mea” (Marina 

pribeagã/ lovitã de regalã), versuri pline de umoare constantã ºi 

l a m a  c u v â n t u l u i  profundã, care, dincolo, la Coriolan Pãunescu, 

greu,/ cum se roteºte prefigureazã o eternitate întrevãzutã în 

ziua întreagã/ pe vremelnicia existenþei noastre individuale: „Într-o 

u n d e l e  l u m i i  casã ca o pâine/ ºi-ntr-o pâine ca o casã/ vin la voi 

c hemând -o  c h i a r  de azi pe mâine/ ca sã mã primiþi la masã./(...)/ 

eu!/(...)/ În gheare ar Nu m-am abãtut din cale,/ unduind pe valuri 

vrea acum sã mã multe/ ºi sãtul de vorbe goale,/ trec mereu 

piardã/ dar lanþu-i n- pe-aceeaºi punte./(...)/ Mã-ntorn ca o nãlucã,/ 

ajunge la creºtetul suflet tandru ºi cuminte/ ºi mã arde-un dor de 

meu/  º i  n i c i  cu  ducã/ întãrit de cele sfinte” (Neliniºte).

privirea nu poate sã- N i c h i t a  S t ã-

mi audã/ veºtmântul nescu: „Marea sãtulã 

ºi trupul albastru de de apã,/ apa sãtulã 

zeu” (Veºtmântul ºi de umed// Omor un 

trupul albastru de þânþar din enervare./ 

zeu). Dar dacã ei,/ au viaþã 

Nichita Stãnescu: „De ce/ mi-ai apãrut de apoi/ a lor?// Dar 

Doamne/ în timp ce eram asuprit// de mirarea cã dacã aº face pace/ 

sunt?” (Spirit de haiku); iar Coriolan Pãunescu cedând o parte din 

tresare, la fel, în faþa unei aceleiaºi stãri bunuri/ cuvintelor?” 

existenþiale: „Prin aceastã rugã, Doamne,/ ( O b i e c t e l e ) ,  u n  

îngrãditã de mistere,/ tu mã porþi ca pe-o himerã/ fragment din poezia 

zãmislitã printre sfere./(...)/ Iatã, întrebarea-mi în care poetul e 

vine/ tot spre rostul meu de-o clipã./ De greºesc surprins de „obiecte-

cumva mã iartã/ când de vorbe fac risipã” (Rugã). le f ierbinþi/ ale 

Nichita Stãnescu: „Ah! Tu, fioroasã ºi prostului gust”, în 

înfrigurãtoare/ linie dreaptã!” (Bogdan...), mijlocul cãrora apare 

obsesie care-l neliniºteºte ºi pe Coriolan Pãunescu: pânã „ºi dorinþa 

„O, timpule, te joci cu mine/ ºi chiar cu zeii ce bruscã/ a þãranului de a se smuci/ din loc”. Într-o 

m-aºteaptã/ sã vin translându-mã pe ºine/ un atare stare, uimirea se rosteºte cel mai bine prin 

punct rãtãcitor pe-o dreaptã” (Magie). cuvintele cu care se rotunjeºte adevãrul, atât cât 

Nichita Stãnescu: „Pe frunza sângeroasã a poate fi el rostit; la fel ca în versurile lui Coriolan 

inimii mele/ libelula Dora a adormit,/ aurind cu Pãunescu: „Aproape cã-mi vine prin lume sã þip/ iar 

ochii ei mari/ cerul de stele/ cu vid” (Libelula), paharul sã-l izbesc de pãmânt/ ºi sã fug prin 

succedat într-un sentiment identic dar temute ºi albe ninsori/ alungat de-ntuneric ºi 

particularizat de Coriolan Pãunescu: „Merg pe vânt.// (...)// Nu mai am liber la iubire ºi vis/ ºi 

roze, calc pe ape,/ ea respirã cu sfialã/ ºi nici la ce-i rãu ºi ce-i bine./ Iatã, am ajuns un 

asupra-ne salcâmii/ scutur floarea de betealã” proscris anonim/ nimeni nu vrea sã mai ºtie de 

(Timp cu trandafiri). mine” (Iatã am ajuns).

Nichita Stãnescu: „Dacã mã uit tot mai mult/ Nichita Stãnescu. „Lapte albastru/ ºi piatrã 

la arborele minunat/ de care atârnã soldatul moale/ sã fii un astru/ care mã doare/ nici 

spânzurat,/ la urma, urma, urma/ urmelor,/ voi scânteiazã/ în reci lumine/ pe la amiazã/ printre 

vedea tot o piramidã” (Dacã mã uit mai mult), albine/ ce îndulcesc/ în primãvarã/ un subceresc/ 

viziune statornicã, pricinã pentru care nu-i mãcar ce-o sã disparã/ hai, dormi copile/ ºi nevisând/ 

insolitã, pe care o întâlnim numai la poeþii de soi, ca cerc ºi rotire/ pe vreun pãmânt/ hai, dormi copile/ 



35BAAADUL literar anul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

VERNISAJ

fãr' de pãmânt/ hai, dormi copile/ fãr' de pãmânt” Cititorul avid de nou, fie el ºi epatant, va 

(Cântec de leagãn), versuri care-l aºeazã aproape, înþelege cã citatele/exemplele, chiar avalanºate, 

foarte aproape, de izvor, înnobilându-l prin au avut intenþia, înfãþiºatã încã dintr-un început, 

sublimarea trãirilor adevãrate; urmaºul Coriolan de a evidenþia concomitenþele (relative, dacã le 

Pãunescu, însetat ºi el, vine tot la izvorul lângã apostãm la elementul temporal) dintre trãirile 

care, de drept, s-a nãscut. Trãirea e aceeaºi, profunde ale poeþilor Nichita Stãnescu ºi Coriolan 

orizontul diferã, dar impresiile coincid: „Leagã-mã Pãunescu, în mod special însã desluºirea talentului 

veºnic/ în triluri de paseri./ Zideºte-mã omule/ în poetic sincer, autentic ºi deplin al celui de-al 

stâlpi de metal// aproape de inimi,/ aproape de doilea.

spaþii,/ aproape de oameni/ de galbenul pal.// Cu Drumul sigur al lui Coriolan Pãunescu, numit ca 

miros de pâine/ mã leagã-n vecie/ ºi lasã-mã atare de criticul Daniel Cristea-Enache, este al unui 

slobod,/ ca azi ori ca mâine –// prin verdele crud/ poet format, „pãºind cu siguranþã într-un front 

mã voi naºte oriunde,/ din lume spre lume/ voi imens în care fiecare mãrºãluitor este important ºi 

trece o punte...” (Leagã-mã veºnic). unicat”.

Pãrere decentã despre o carte recentã *

Tocmai pentru cã îmi sunt cunoscuþi ºi alþi acestea, „nici n-ar trebui fãcutã o asemenea 

„seniori ai spiritului” – ºi mai ales frecventã fiind comparaþie”..., ni se spune.

aplecarea spre descoperirea de efígii a d-lui Pracsiu Îl socoteºte dl. Pracsiu, ºi complicea D-sale 

– sunt legitimat sã-mi pun întrebarea „de ce întru ale criticii, superior pe Vladimir Streinu faþã 

Vladimir Streinu”? de alþi companionii ai generaþiei sale? Fãrã sã risc 

Autorii volumului despre „seniorul” Vladimir un rãspuns, sesizez, atât cât îmi îngãduie judecata 

Streinu, în câteva „coordonate preliminarii”, îmi (sic!), cã autorii, rezonând cu câteva cerinþe 

spun cã, fãrã a avea vreo legãturã cu întâmplarea, spirituale ºi afective primordiale, se apropie de un 

s-au oprit la Streinu pentru cã face parte din „cea aºa zis „strat al mumelor”, pe care-l evoca prin 

de-a treia generaþie post-maiorescianã”, generaþie deceniul trei al veacului trecut Lucian Blaga, 

care i-ar mai cuprinde pe G. Cãlinescu, ªerban „strat” care are un puternic rol stimulator. Un 

Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Perpessicius asemenea cadru social-filosofic ar explica 

ºi Tudor Vianu. Generaþia aceasta intrã efectiv în reactualizarea unor stãri sufleteºti, integrate în 

arena criticã dupã 1920, luând locul aºa-zisei viziuni care poartã pecetea potenþei vremurilor 

„critici de direcþie” reprezentate de Iorga, moderne în care ne aflãm. Oare „detenþia, ca 

Ibrãileanu, Dragomirescu ºi Ovid Densusianu. experienþã puternic traumatizantã”, sã fi devenit 

Totul pare corect, consecvenþa apreciativã a criteriu moral care sã fi modificat mecanica 

celor doi autori mergând pânã acolo încât, în lancasterianistã a valorizãrii? Sigur nu e, dar 

„concertul valorilor”, locul lui Vladimir Streinu plauzibil da. Cu atât mai mult cu cât autorii, fãrã sã 

„este unul de frunte”, deºi „nu se bucurã de se lamenteze, rostesc cu dicþie ºi emoþionaþi: 

audienþa postumã cãlinescianã”. Cu toate „Teribilã biografie!”.
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Critica literarã româneascã interbelicã îi criticului „studiul serios” ºi „informaþia”. În 

noteazã numele lui Vladimir Streinu printre aplicãri, eseistul va avea de reexaminat unele 

reprezentanþii ei; dar nu pe podium. ªi, cred, nici opinii prea cordiale ori prea reticente, precum va 

nu putem sã-i aºezãm pe toþi „ex loco superiore” trebui sã-ºi corecteze stilul oficios”.

(pe un loc mai înalt). Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române 

Personal, aº fi vrut mai multe argumente ºi mai contemporane. 1900-1937, Edit. Socec, Buc., 1937, 

puþine afirmaþii oratorice. Un exemplu: „Ca ºi în pg. 66-67: „Vladimir Streinu (n. 1902) ºi-a dovedit 

viziunea marelui sãu contemporan G. Cãlinescu, ºi nebãnuite resurse critice într-un tandem, în care pe 

pentru Vladimir Streinu literatura românã rând cârma o are ªerban Cioculescu sau domnia-sa, 

reprezintã o realitate spiritualã, configurându-l mai ales când e vorba de poezie. De unde pãrea 

totodatã ca personalitate creatoare.” (pag. 123). redus la sterilitate, critica lui a devenit abundentã, 

ªi, atunci, mã întreb iarãºi: de ce nu digresivã, asociativã, teoretizantã; 

se bucurã de audienþa postumã zbor planat prin abstracþie esteticã 

cãlinescianã!? ºi istorie literarã cu lente evoluþii ºi 

Mai departe, în alt loc, citesc: la înãlþimi, de unde nu se mai aude 

„Postumitatea sa criticã este una uruitul pasional al motoarelor, care 

din cele mai generoase, chiar dacã, existã totuºi. Criticã nobilã, 

cel puþin deocamdatã – cu excepþia comprehensivã, de un estetism 

câtorva studii mai ample – nu i s-au puþin cam preþios ºi indulgent cu 

consacrat lui Vladimir Streinu slãbiciunile omeneºti.”

cãrþile de exegezã pe care le Sunt douã puncte de vedere de 

merita.” (pag.121). reþinut.

Înºiruirea de titluri, generoasã Cartea, ai cãrei autori sunt 

d e  a l t f e l ,  n u  s u p l i n e º t e  prietenii noºtri Teodor Pracsiu ºi 

argumentarea ºi contribuþia Daniela Oatu, e una decisivã, 

c r i t i c u l u i  l a  d e z v o l t a r e a  documentatã îndeajuns ºi bine 

fenomenului naþional. Dar, chiar articulatã. Într-o înfãþiºare 

autorii devin oarecum ditirambici stilisticã impecabilã ºi, paradoxal, 

când, spre final, scriu: „Cu o rarã unitarã, deºi are doi autori, volumul 

fervoare intelectualã, Vladimir Un senior al spiritului: Vladimir 

Streinu a participat (s. mea) la ampla miºcare de Streinu ne convinge cã în „republica literelor intrã 

idei a timpului sãu. (...) Aproape cã nu existã temã ºi rãmân doar cei care meritã”. Calitãþile 

sau problemã literarã în legãturã cu care Streinu sã demersului celor doi, asupra cãrora n-am stãruit 

nu aibã idei originale ºi incitante. El scrie cu egalã mai deloc, din raþiuni înþelese de orice intelectual 

competenþã despre stil critic, judecatã literarã, obiºnuit cu analiza, fie ºi la nivel de recenzie, sunt 

conceptul modern de poezie, romanul-roman, multe ºi mai ales izvoditoare de opinii, motive 

suprarealism, criticã ºi metodã, tipologie literarã, suficiente pentru a-i gratula pe cei doi istorici 

artã ºi existenþialism, lingvisticã ºi filosofie, literari ºi a-i asigura cã suntem convinºi de 

inovaþie ºi tradiþie, naþional ºi universal, clasic ºi conclusiva dumnealor: „Locul lui Vladimir Streinu 

modern, tipare spirituale, artã ºi naturã, spirit se aflã între valorile perene ale culturii noastre”.

polemic, clasicismul folcloric”. Închei cu o frazã a cãrþii: „Viitorul ne poate 

A scris despre multe, dar un concept original nu rezerva însã surprize dintre cele mai neaºteptate. 

iscã. ªi urmeazã o poveste, împrumutatã de autori Sã aºteptãm deci cu încredere!”. ªi totuºi, de ce 

de la N. Manolescu. O sã faceþi cunoºtinþã cu ea, Vladimir Streinu?
Joi, 11 noiembrie 2010dacã o sã citiþi cartea. Dar ce minunat era, de 
Bârlad – VasluiVladimir Streinu n-ar fi deschis a douãsprezecea 

cãmarã! Dl. Pracsiu s-a pãcãlit: crede cã Vladimir 
Notã. Prezentare a volumului lansat la Biblioteca Streinu a sporit frumuseþea iluziei. Adicã a 

Judeþeanã „Nicolaie Milescu Spãtaru” din Vaslui. ªi-au 
irealitãþii?! Criticului adevãrat i se cere sã fie 

mai exprimat opiniile despre carte d-nii Cassian Maria 
luptãtor... Spiridon (Iaºi), Theodor Codreanu (Huºi), Lucian Vasiliu 

Dar ce spun „mai consacraþii” despre El? Zice (Iaºi), Marius Chelaru (Iaºi). A moderat întâlnirea d-l 
G. Cãlinescu în Istoria..., ed. II, Edit. Minerva, Gelu Voicu Bichineþ, directorul instituþiei.
1982, pg. 902: „...În criticã unghiul sãu de vedere se 

__________________poate rezuma în aceastã întrebare: «Înþeleg ca un 
* Teodor Pracsiu ºi Daniela Oatu, Un senior al spiritului. poet sã nu fie ºi critic; dar cum voi înþelege ca un 
Vladimir Streinu, Ed. Pim, Iaºi, 2010, 142 p.critic sã nu fie ºi poet?» Ceea ce e just. Mai pretinde 
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Despre OMUL Nicolae Viziteu, scriind, nici mãcar trezindu-ne. El e un altfel de Sisif, cum se ºi 
nu poþi sã inventezi. Spunând cã-i perfect, nu greºeºti; autodefineºte grabnic, dar e ºi un judecãtor de temut, 
zicând cã-i imperfect, de asemenea. Adicã oricum l-ai pentru cã observã ºi nu tace. Ne-o spune-n faþã, verde, 
întoarce, dai peste adevãr. cu curaj.

Asta-i pricina pentru care-l stimez, cu toate ale Are un talent de a sublinia ridicolul, încât 
lui grãmadã, întrucât grãmada de idei din care se zâmbetul apare netrucat, mai ales în desenele fãrã 
nutreºte, în loc sã scadã, sporeºte. text. Cunoaºteþi gestul degetului bãgat printre 

Nicolae Viziteu gândeºte lumea cu peniþa. În timp arãtãtor ºi mijlociu! Ei, odatã ieºit, se 
ce alþii te-nvãluie cu vorbele, el te atrage cu imaginea metamorfozeazã în V, ca o limbã de ºarpe, simbolizând 
simplã, dar mai grãitoare decât trei conferinþe ale o altfel de victorie, á la Pirus, dar un câºtig victorios 
unui consilier (fie ºi) local. Apropo de ºi... sec.
local. E unul din spaþiile de observaþie Tematic, N. Viziteu e ºi politician, ºi 
ale lui Viziteu, fãrã ca asemenea alegere economist, ºi finanþist, ºi profesor, ºi 
sã-l deranjeze. Cred cã acolo, de pildã, medic, dar peste toate e cetãþean. Adesea 
ºi-a amintit versul lui Vlahuþã, „nu de e înãcrit de ce  vede, însã veselia nu-l 
moarte mã cutremur, ci de veºnicia ei”, pãrãseºte. Fiindcã gândeºte. Aþi vãzut, 
ºi l-a parafrazat frumos, în manierã sigur, tulpiniþa aceea fragedã de fasole 
proprie: „Pe mine, ca pe toþi românii, nu care iese din pãmânt cu þãrâna-n cap. 
mã sperie inflaþia, ci eternitatea ei!” Aluziv, N. Viziteu îºi imagineazã cum ar ieºi 

Am remarcat, iatã, marca lui un „lujer” mai vânjos, cu cearceafu-n cap, 
Nicolae Viziteu, care nu mai poate fi udat cu stropitoarea în... pat. Hazu' de pe 
schimbatã, fiindcã ar fi pãcat. lume!

De când îl ºtiu eu pe Viziteu? Nu-mi El e ºi pacifist sadea. Numai N. 
amintesc anul, ziua ºi luna nici atât, dar Viziteu putea lega tancul la stâlpul 
ºtiu cã mi-e prieten ºi, încã, agreabil. El infamiei! E ridicol sã-þi imaginezi un os cu 
reprezintã, poate cel mai bine, într-o uger de muls. Da', dar gãleata se umple. 
stãruitoare comportare, esenþa atitudinii ontologice Important e sã ajungi la os!!!
cuprinse în expresia, nealteratã de trecerea vremii, Cartea aceasta a lui N. Viziteu e precum o 
râsu'-plânsu', cu care ºi-a ºi numit volumul sãu recent caricaturã a Domniei-sale, în care priveºti o damã 
de graficã satiricã, scos cu prilejul Festivalului bunã, întinsã sub un pled; lângã ea o pernã neocupatã, 
Umorului – 2010. E o „carte de vizitã” în care N. Viziteu deasupra cãreia atârnã o lozincã: „Vine cine vrea, 
„interpreteazã”, în alb ºi negru ºi color, viaþa noastrã rãmâne cine poate!” Aluzie transparentã, amintind o 
vãzutã în 110 ipostaze. Descoperim în aceastã carte un veche vorbã dintr-un secol de demult, dar în alt 
Viziteu complet ºi incomplet totodatã. Fiindcã, aºa context.
cum îl vedeþi ºi dumneavoastrã pe simezele Aici, la mine, sensul e „cine pricepe!”.
„vernisajului” revistei noastre, fiecare imagine te Ceea ce am ºi vrut sã demonstrez: cã N. Viziteu 
obligã sã-þi cloceºti mintea ºi sã descoperi variaþiuni nu e un caricaturist simplu. Într-o legendã, la un 
dupã variaþiuni la fiecare „segment” observat de desen, noteazã: „Ce mai, sunt un om fericit!”.
caricaturist. El scormoneºte cu o indecenþã genialã în Subscriu. N. Viziteu e un artist fericit. Asta-i ºi 
stãrile, în umorile noastre, fãrã sã ne deranjeze, dar gata! Fiindcã, oricum, volumul Râsu'-Plânsu' rãmâne.

Vizitiu la cãruþa caricaturii

8 oct. 2010, Vaslui
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ªCOALA

Constantin CONSTANTINESCU
DESCHIDEREA ANULUI ªCOLAR 2010-2011

Am privilegiul petreacã ºi în mileniile viitoare, adicã sã fiþi 

de a mã bucura constructori de civilizaþie adevãratã. Mai ales cã 

a l ã t u r i  d e  Liceul/ªcoala în care învãþaþi are deja o tradiþie 

Dumneavoas t rã ,  îndelungatã, rezultatele fiind relevante atât pentru 

f i i n d c ã  l u n a  capacitatea intelectualã a elevilor, cât ºi pentru 

S e p t e m b r i e  pregãtirea ºi talentul pedagogic al cadrelor didactice 

strãluceºte prin ziua care-ºi dedicã viaþa lor întreagã unei cauze naþionale, 

a c e a s t a ,  c â n d  cãreia, din când în când, i se spune prioritarã.

ªcolile îºi deschid Cu bunã ºtiinþã, am renunþat la tonul oficial, rece, 

uºile prin care elevii intrã într-un nou An ªcolar... fiindcã emoþia poate chiar ºi primarului sã-i permitã 

Ziua de azi – cã e 13 sau 15 Septembrie, nu mai a-ºi aminti cã a fost elevul norocos, cu profesori 

conteazã – vã îndemn s-o punem sub semnul Speranþei, eminenþi, în mãsurã a ne ajuta sã ne împlinim 

numai aºa putând depãºi posibilele sau chiar realele aspiraþiile. ªi-mi mai aduc aminte de un dascãl al meu 

obstacole, cucerind reduta Calitãþii, chezãºia care-l evoca pe scriitorul ºi pe profesorul de aleasã 

viitoarelor competenþe cerute de exigenþele societãþii 

româneºti.

ªcoala bârlãdeanã este încã o forþã spiritualã, în 

stare sã ducã mai departe tradiþiile cunoscute ºi 

încetãþenite ale învãþãmântului din vechiul ºi gloriosul 

nostru oraº. Primãria Municipiului Bârlad ºi Consiliul 

Local Municipal s-au strãduit ca, în situaþia vitregã a 

unei crize economice reale, sã asigure condiþii 

civilizate, decente, de desfãºurare a activitãþilor 

instructiv-educative tuturor unitãþilor ºcolare. S-au 

cheltuit sume importante, numai pentru ca elevii noºtri 

sã pãºeascã în ºcoli bine întreþinute, încãlzite pe timp 

friguros, cu mobilier modern în clase ºi laboratoare, 

strãduindu-ne ca eventualele lipsuri sã fie cât mai puþin 

vizibile. vocaþie ºi misiune umanistã, George Cãlinescu, 

Dragi elevi, aº vrea sã vã asigur cã întreaga citându-i vorbele: „Trebuie sã se iveascã în sufletele 

conducere a Bârladului, colectivele de profesori ºi tinerilor visul unei Românii glorioase, de culturã 

pãrinþii dumneavoastrã nu au alt gând decât acela de a universalã, voinþa imperioasã de a lua parte la 

forma, pentru viitorul României, oameni care sã ducã construcþia acestui vis posibil”.

mai departe destinele poporului, printr-o pregãtire Acestor vorbe-deziderat ar cam trebui sã le 

profesionalã exemplarã ºi o conduitã civilizatã descoperim ºi sã le urmãm tâlcul.

ireproºabilã. N-aº dori nicio clipã sã taxaþi vorbele mele Urându-vã succes în noul an ºcolar 2010-2011, 

ca fiind formale, pentru cã, punându-mi chezãºie dumneavoastrã, dragi elevi, cadrelor didactice ºi 

sinceritatea – ºi eu sunt un produs al ªcolii bârlãdene nedidactice, vã transmit gândurile mele bune, odatã cu 

doar –, numai ºcoala, ºcoala serioasã ºi exigentã, e în promisiunea cã voi fi mereu alãturi de problemele cu 

stare, prin absolvenþi de calitate neîndoielnicã, sã care vã confruntaþi, spre a le rezolva împreunã.

contribuie realmente la creºterea personalitãþii Închei prin a vã spune cã viaþa este un examen 

culturale a oraºului, în toate domeniile: ºtiinþã, permanent. Sã gãsiþi întotdeauna rãgaz pentru a vã 

literaturã, artã, economie, sport, servicii, dar ºi altele. pregãti acest examen, pe care sã nu-l rataþi niciodatã.

Numai aºa Bârladul a putut da þãrii noastre zeci de Succes ºi sãnãtate!

oameni de ºtiinþã, scriitori, artiºti, generali, profesori, Primar,

medici, ingineri, sportivi glorioºi, ba chiar ºi doi ºefi de Ing. Constantin Constantinescu

stat: Alexandru Ioan Cuza ºi Gh. Gheorghiu-Dej.

Cultura oraºului nostru e legatã în mod organic de 

ªCOALÃ. Aºa s-a întâmplat de secole, aºa vrem sã se 

Dragi elevi,

Doamnelor ºi Domnilor,
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PROFIL DE DASCÃL

Coriolan PÃUNESCU

MINUNATUL DOMN PROFESOR 
AL COPILÃRIEI MELE

Domnul Achim Ermil mi-a fost profesor. De aceea duh, spuse de Kadîr ºi de ceilalþi, nu ºtiu. Cert este cã, 
l-am numit, dintru început, domnul; pentru cã aºa se atunci, piesa aceea mi s-a lipit de suflet. A avut ritm, 
cuvine sã vorbim despre dascãlii noºtri. Aºa i-am spus coerenþã, dar a constituit, mai ales, o deschidere nouã, 
mereu, chiar ºi atunci când, în bancã fiind, iar dumnealui pentru mulþi dintre noi. De atunci, am iubit, nespus de 
la catedrã, trebuia sã-i spunem... tovarãºul; trebuia, zic, mult, teatrul, dar ºi pe Victor Ion Popa. Am iubit Viiºoara 
pentru cã aºa erau timpurile. Dar, pentru asta, adicã lui, dar ºi Bârladul. În aceastã urbe, pe unde, ºi azi, 
pentru cã eu, ca ºi alþi colegi, mã adresam cu domnule, putem cãuta paºii lui Vlahuþã, ai lui Constantin Chiriþã 
unui profesor din liceul unde învãþam, adicã la Tg. ori, mai recent, pe ai poetului Cezar Ivãnescu, fiinþeazã, 
Bujoru, nu m-a pedepsit nimeni. Se vede treaba cã, pe de mai bine de jumãtate de secol, un teatru profesionist, 
atunci, þãranii noºtri, când învãþau un lucru, era bun care poartã numele acestui mare autor dramatic.
învãþat. Nu li-l putea nimeni scoate din minte. Mai mult, Desigur, l-am vãzut ºi pe Kadîr al Bârladului, cum 
ei transmiteau acel lucru ºi urmaºilor, integral. Aºa cã, l-am vãzut ºi pe cel al Bucureºtilor, adicã pe Gheorghe 
pentru noi, copiii de þãrani din fostul raion Bujoru, Dinicã. Acolo, însã, la Bârlad, Kadîr se numeºte Gruia 
urmaºii acelor þãrani de bun simþ, domnul Achim Ermil Novac jr.! Un actor talentat, care face un rol suculent, 
nu putea fi decât... domnul profesor, ºi nimic altceva! desigur mai elaborat, mai profesional decât al domnului 
Mai mult, domnul profesor nu pãrea sã fie ca oamenii Achim. Un rol studiat, fireºte, sub ochiul atent al unui 
vremii! Nu era deloc crispat, nu-i scânteiau niciodatã regizor experimentat. El, Kadîr al Bârladului, îi face pe 
ochii de mânie. Dumnealui nu pãrea sã aibã duºmani. Era, oameni sã râdã în hohote, sã aplaude, dar sã ºi plângã, pe 
ºi a rãmas ºi astãzi, un om senin, în preajma cãruia ai fi tot alocuri, de prea multa bunãtate a turcului. Bârlãdenii, 
vrut sã stai. cred eu, îl înþeleg mai bine pe Kadîr, pentru cã este de-al 

Domnul Achim Ermil era, pe atunci, ºi continuã sã locului. Este megieºul lor. Ei au crescut cu Ianche, cu 
fie, un om blând, înþelegãtor. Un om, adicã un domn Tache ºi Kadîr, cum sã nu-l înþeleagã bârlãdenii, atunci, 
profesor care avea, pentru noi, þãrãnuºii de atunci, o pe fiecare din ei? Dar ºi eu, ºi noi, cei din Tg. Bujor, am 
realã simpatie, dacã nu chiar o realã afecþiune. crescut cu Kadîr al nostru, cel fãcut, scenic, demult, de 

Dar, de ce scriu eu, astãzi, despre domnul Achim un tânãr profesor; de domnul Achim Ermil, cel care, 
Ermil? Poate pentru faptul cã, demult, domnul profesor într-o searã de toamnã, ne-a deschis, odatã cu inima lui, 
mi-a arãtat, pe viu, ºi pentru prima datã, ce este... porþile teatrului cel mare, adevãratul teatru al românilor. 
teatrul. A urcat, pur ºi simplu ca actor, pe scena Casei de Un teatru, desigur, în care se vede cã ºi noi, cei din partea 
Culturã din Tg. Bujoru (care, pe-atunci, nu era o locului, suntem buni ºi toleranþi. ªi cã, în inima noastrã 
dãrãpãnãturã, cum este astãzi) ºi a jucat, alãturi de alþi mare, încap toþi cei care ne sunt prieteni. Toþi cei care 
profesori, o piesã, pe cât de frumoasã, pe atât de grea, de locuiesc pe strada noastrã, indiferent de naþionalitatea 
pretenþioasã în privinþa miºcãrii scenice ºi a replicilor lor, de zeitatea la care, ziua ori noaptea, se-nchinã.
actoriceºti. Era vorba de Tache, Ianche ºi Kadîr de Victor ªi de ce mai scriu eu despre domnul profesor 
Ion Popa. Aici, pot spune cã, domnul Achim, deºi nu ºtiu sã Achim? Ei bine, pentru cã domnul profesor ºtie, grozav 
fi mai jucat vreodatã, a fãcut un rol de excepþie. Kadîr al mai ºtie dumnealui, sã se bucure, atunci când îi dãrui, 
sãu, pentru cã în acest rol a fost distribuit, era atât de una câte una, cãrþile mele. E un lucru atât de rar, atât de 
adevãrat, atât de bun la suflet, de ingenuu, de bun anacronic, vizavi de ziua de azi, încât, iatã, mã cuprinde 
prieten ºi de „pãrinte”, încât, la orice replicã, lumea aceeaºi stare emoþionalã, de parcã profesorul, pe scena 
izbucnea în aplauze! De unde or fi ºtiut ei, bujorenii, sã se Casei de Culturã de la Tg. Bujoru, îl joacã, din nou, pe 
comporte astfel, sã rãsplãteascã cu aplauze vorbele de Kadîr, minunatul Kadîr al copilãriei mele.



40 BAAADUL literaranul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

EXCELSIOR

Ion MURGEANU

DE CE ESTE ELISABETA ISANOS 
UN “FENOMEN”?

Nu numai “Testament” de Tudor Arghezi atacã reuºit o comunicare interesantã pe suport 

„ideea legãturii între generaþii” (G. Cãlinescu); „Nu electronic. Pornisem de la medalionul „Magda 

iubirea f iului  pentru strãbuni e tema Isanos – o frenezie solarã”, scris ºi publicat în anii 

„testamentului” arghezian, conclude „Divinul”, cât 2000, cred, în spaþiul rubricii „Clasicii noºtri” a 

„o viziune de sus a germinaþiei antropologice”. Suplimentului Cultural lunar/Meridianul Românesc, 

Corect. Existã în literatura românã ºi un „Testament Anaheim CA,USA, pe care îl scriam singur, în 

pentru fata mea” a poetei Magda Isanos (17 aprilie formatul unei reviste cu ºapte rubrici, întrerupt 

1916-17 noiembrie 1944), tipãrit brusc în 2009, în urma unui AVC, 

în volumul postum „Cântarea care m-a pus în situaþiunea unei 

munþilor”, 1945. Vizionara „stagnãri” la domiciliu, ºi-a unor 

poetã, taxatã, în timp, „o cvasi-evaluãri, sã le zicem ºi noi 

precursoare a poeziei politice” aºa, testamentare. Comunicarea 

(v. Magda Ursache, Postfaþã, la cu Elisabeta Isanos a venit pentru 

Magda Isanos: Poezii, antologie, m i n e  c a  u n  d a r  d i v i n ;  

Editura Minerva, 1974), de fapt ºi moºtenitoarea de drept ºi de fapt 

de drept cea mai purã, implicit a unui vast pre cât de autentic 

genialã, voce liricã femininã din domeniu cultural (iniþial îl 

l i t e r a t u r a  r o m â n e a s c ã ;  numisem peste hiperbolã: 

presimþindu-ºi  prematurul ”imperiu”), ea însãºi poetã ºi 

sfârºit, îi compune fiicei sale de prozatoare, dar ºi eseistã subtilã 

numai 3 ani, o „lãsatã” º i  i n t e l i g e n t ã ,  b u n ã  

testamentarã, în aceºti termeni: comunicatoare, mi-a reîncãlzit 

„Eu mã cobor acum,/adânc, în inima, i-a „reglat” pulsul, 

verzile ierburi./ Copila mea, obiºnuit cu lucrul la zi, ºi sufletul 

vino pe creºtetul munþilor,/ mi l-a umplut de tainele 

c o r o n i þ ã ,  c u n u n ã , /  s ã  „imperiului” ei, într-o vreme 

te-ncredinþez viitorului./ Sã fii când atâtea sofisticate ºi false 

cu oamenii blândã ºi bunã./ Sã nu imperii culturale se prãbuºesc 

uite ochii tãi miraþi/ cã toþi au lamentabil, subt ochii noºtri 

fost odatã fraþi,/ dar strãbãtând prin cicluri mãriþi de groazã sau silã... Dovadã cruciaþii justiþari 

nisipurile,/ ºi-au uitat unii altora graiul/ºi de ultima orã, între care ºi numita mai sus autoare, 

chipurile.” O viziune de jos, cãci mai concretã ºi care în postfaþa din 1974 o citeazã pe marea poetã 

explicitã, „a germinaþiei antropologice” „pe lista persoanelor periculoase”, în atenþiunea 

argheziene...”de sus”. ªi viitorul rodi înmiit în fiica Siguranþei, ca „infiltraþiuni comuniste”, alãturi de 

poetei: „Fata mea, draga mea,/ Mâinile tale mici,/ G. Ivaºcu, Eusebiu Camilar, Al Piru..; la 1974 o 

paºii tãi mici/ sã lase urme de aur aici,/ unde eu am asemenea abordare „criticã”, sau ºi de istorie 

plâns ºi-am gemut,/ pe-atâtea prispe de lut.// literarã, dãdea bine; astãzi, aceeaºi nu vede cu ochi 

Þi-am împletit steaguri ºi imnuri,/ pentru ziua buni „chestia aia de la Udeºti”... O „viziune” 

când te vei ivi,/ miratã, pe creºtetul munþilor,/ radical opusã, în pas cu noua modã a demolãrilor cu 

printre steaguri ºi imnuri.” Elisabeta Isanos, orice preþ chiar ºi din nimic!...

n. Camilar, 1941, din povestea de iubire a soþilor Ce vream sã spun; cum s-a înfiripat în doi ºi în 

Magda ºi Eusebiu Camilar, nu numai cã va pãstra, ca trei, cu intermediarul de Lazu, ºi definitiv, ºi-n 

scriitoare, numele mamei, dar îl va ºi „lumina”, „câte câþi vrei”, un fel de „club de lecturã”, de 

tãlmãcindu-l din greacã, prin „mai sus”, de unde genul „cercul poeþilor dispãruþi”, mai ales dupã ce 

preluarea aspiraþiei testamentare spre culmi: „pe lecturilor reciproce, le-am adãugat ºi lecturile din 

creºtetul munþilor”... pãrinþii „dupã trup” ºi de acelaºi duh, ai Elisabetei, 

... O mirobolantã întâmplare a fãcut sã o clasicii scriitori Magda Isanos ºi Eusebiu Camilar, din 

(re)descopãr pe Elisabeta Isanos la o vârstã când, iubirea cãrora luã fiinþã, cum am ºi spus, noua 

amândoi, mai bãtrâni de ani ca pãrinþii noºtri, ºi în autoare... Poeziile ei nu-mi erau total necunoscute, 

termenii generaþiei noastre, rãvãºite de vitregia însã citind „Drumul spre Ombria” (la recomandarea 

istoriei postbelice, mai înþelepþi cât se poate, am lui Lazu, „ardentã”), entuziasmat, la rândul meu, 



VERNISAJ

41BAAADUL literar anul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

sau exaltat pur ºi simplu, de neobiºnuita lecturã, privilegii (chiar privilegiul ereditãþii geniale, cum 

aveam sã-mi amintesc: ” Când am cunoscut-o, în l-am numit noi), ducând existenþa anonimã a unei 

anii tinereþei mele risipitore („oissive profesoare din învãþãmântul secundar, de soþie ºi 

jeunesse...”) într-o redacþie, recomandatã, mi se mamã, în cercuri „pozitive” de prieteni, excursii 

pare, de genialoidul pe-atunci poet Ion ocazionale, la munte ºi la mare, dar mai ales „la 

Crânguleanu( uitat între timp cãci ratat de excese Dora”, în satul de centurã, bucureºtean, unde 

din cele mai urâte), mi-a rãmas pe secvenþa prietenia ei cu un cal- o iapã („cal boieresc” l-au 

respectivã fragedul ºi îngerescul ei zâmbet de fatã numit localnicii, scãpat nu se ºtie cum de la 

frumoasã, evident înzestratã cu toate darurile; dar lichidare în deceniul „morþii cailor” etc.) care 

„fericirea” aceea din zâmbetul ei nu am putut s-o obiºnuise sã-i aºtepte, mâncându-le pâinea din 

uit uºor, fiind cu timpul convins cã venea din palmã, ºi bucurându-se de bucuria lor, orãºeni care 

„frenezia solarã” a mamei sale, poeta Magda priveau animalele cu alþi ochi, decât asprii ºi 

Isanos; cãreia ceva mai târziu aveam sã-i proclam, aspriþii de vremuri grele, þãrani; de altfel, tot mai 

la rând cu generaþia „mea” genialitatea: una din des jurnalul noteazã de la un moment dat: ”vreme 

descoperirile ºi susþinerile noastre, obstinate, la mohorâtã”, urâtul existenþial, participarea 

rând cu susþinerea geniului labiºian, dar ºi cu nevoitã la obligaþiile extraºcolare ale profesoarei 

„redescoperirea” lui Bacovia, ºi chiar a lui (fie ea ºi nemembrã!). 

Eminescu din Odã/în metrtu antic, Rugãciunea unui La proza propriu zisã a poetei m-am lãsat mai 

dac, din postume... greu, ºi totuºi, dupã lectura „Porþii de Vest” 

Am fost o generaþie revelatoare ºi reafirm, cã: „Dupã lectura primelor douã cãrþi ale 

„generoasã” – „generaþia 60”, din care observ cã ºi Elisabetei Isanos, „Duminica devreme”- poezii; 

Elisabeta Isanos face parte (n.1941), „încã, în ciuda „Drumul spre Ombria”-jurnal ºi meditaþie asupra 

aparenþelor, neaºezatã satisfãcãtor, cu unele locuri vieþii ºi a salvãrii ei prin poezie, deosebi,- ajungem 

ocupate abuziv, iar altele vacante”: apud Gh. la „Poarta de Vest”, un roman nenumit, dar 

Grigurcu)... Ea însãºi, în mod cu totul nejustificat destãinuit ca atare, de vasta construcþie epicã, 

ºi-a construit umbra în care a stat... dar ºi OMBRIA, implicatã în istoria clipei ºi a faptelor, în fiinþa 

care o va face sperãm, în final, nemuritoare! Spun precarã a individului, cu subtitlul: „Aventurile unui 

cu convingere lucrul acesta bazat pe o lecturã cetãþean român”, - devenit fãrã voia lui erou de 

atentã ºi mult prea bogatã, decât de obicei, ºi nu roman: un cetãþea român dat la scãdere, de „noua 

numai dintr-o carte de „memorialisticã” sau chiar noastrã libertate” nimerind, fãrã voia lui, 

ºi „autobiograficã”... Apodictica, poezia înaltã, ce împreunã cu mulþi alþii, în libertatea neþãrmuritã, 

poate fi extrasã de pe pagini întregi, inclusã dar bine pãzitã de legi, a Vestului, mai exact, în 

romanu lu i  dureros  º i  aproape  t rag i c  Spania ºi Italia; prilej de a ne înfãþiºa nu numai 

„autobiografic” al epocii totalitare ceauºiste – avatarurile românilor risipiþi în toatã lumea „la 

compun, în „Drumul spre Ombria”, o carte unicã, muncã”, felul cum sunt acolo priviþi conaþionalii 

chiar solitarã, în nãvala cãrþilor de gen post- noºtri, dar ºi evenimentele terorii planetare, care, 

decembriste, ceea ce s-ar putea numi ºi „cartea dupã USA ºi New York-ul „turnurilor gemene”, 

totalã” a unei autoare, care ºi-a survolat generaþia încep sã tulbure ºi Europa, începând cu Spania  

„în act”- prin scris ºi trãit, ºi prin anonimat, un fel („Telemadrid anunþa: nu, n-a fost vorba de o 

de Emmily Dickynson valahã, lipsindu-se de maºinã capcanã... Un artefact în AVE... O explozie 
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în gara Atocha... Lovituri letale în El Pozo... Bombe „patentul” epic al Tatãlui; o carte „ în cãutarea 

în Alcala de Henares... Existau morþi.” „Pânã la ora timpului pierdut” al pãrinþilor, spre a se regãsi pre 

13 ºi 20, fuseserã aduºi din staþia El Payo 67 de Sine, Aceea din „Testament pentru fata mea” a 

morþi adulþi, 20 de femei ºi 41 bãrbaþi. La 14 ºi 30 Magdei Isanos: „miratã, pe creºtetul munþilor,/ 

s-a anunþat cã fiecare sacoºã sau rucsac cu printre steaguri ºi imnuri”; oriºicât, sau chiar dacã 

explozibil conþinea între 13 ºi 15 kg de Titadyne; la „steagurile ºi imnurile” în colimatorul istoriei se vor 

ora 15 ºi 10, Papa Juan Pablo II a spus cã atentatul a schimba ºi preface tot timpul, în „altceva”; 

fost ‚o ofensã la adresa lui Dumnezeu'”. nesemãnând nici cu visul „solar” al marii poete ºi 

În numele aceluiaºi dumnezeu, cu tot atâtea nici cu mãsura vigurosului talent epic al autorului 

pseudonime, pentru care se moare intensiv ºi „Negurii”, cei doi  eroi „Magda ºi Zebi”, al vastului 

intens, pentru care, ca mâine, planeta poate fi domeniu, adevãrat „imperiu cultural” – l-am numit! 

aruncatã în aer, în timp ce televizorul macinã ºtiri –, dezgropat cu un uriaº efort de inteligenþã ºi 

de groazã sau transmite mesaje de încurajare... concentrare, pe mãrturii ºi documente, de 

Aceasta e „lumea nouã” descoperitã de Columb ºi moºtenitoarea testamentarã a Magdei Isanos, rodul 

evoluþia ei de pânã la noi. În acest ocean furtunos ºi iubirii sale cu Zebi, ea însãºi dezmierdatã de mama 

sãlbatic, ce mai înseamnã un individ fãrã ei (cât a mai avut timp sã o facã), Zuþa; pe subiectul 

identitate, cu actele pierdute ori furate „în global al vastei „anchete”, ºi pe temele date, 

atentat”... Cetãþeanul român „turmentat” în cititorul, neapãrat uimit, va descifra o serie de 

aventura sa vesticã, pânã la pierderea identitãþii; simetrii bulversante, sau nu prea; mai exact 

naraþiune barocã, în miezul ei eminamente adevãrul cã viaþa nu-ºi alege protagoniºtii 

tragicã, „Poarta de Vest” este o operã de întâmplãtor, în minunea creaþiei ºi în sarcina 

încununare: a unei familii de scriitori, dar ºi darea viitorului; cine va citi „Cosânzenii” revelat, în final, 

de seamã asupra lumii „sale”, a scriitoarei  a fi de fapt „Con-sângenii”, va descoperi tot atâtea 

Elisabeta Isanos, într-un sfârºit de lumi, ºi la istorii paralele: a celor douã provincii istorice 

început de Milenium III, când multe apocalipse (gr. româneºti – Basarabia ºi Bucovina, din care provin, 

revelaþii) se întrevãd...” ori sunt originari cei doi scriitori; minunata lor 

Acestea au fost datele iniþiale ale „clubului de iubire, care o va face sã exclame pe Magda: „Atâta 

lecturã”; incluzându-l în jocul nostru ºi pe Ion Lazu fericire îl supãrã ºi pe Dumnezeu”; luminoasa poetã 

(cãci pornind de la el cu „oculta” lui basarabeanã), care mai exclamã încã, „Soarele este amantul 

E.Is. citind ºi ea, în ritm cu noi, „Himera meu”; presentimentul tragic al „lebedei 

literaturii”/ „Divanul poeþilor” , cum avea sã Basarabiei”: „O Ifigenie”, cu rãdãcini strãbune din 

numeascã dialogul epistolar Ion Lazu-Ion Murgeanu, insula greceascã Samos, educatã în „cultul eroic” 

apoi „Viaþa lui Iisus” a celui din urmã, ºi, în finalul, dupã Carlyle, dar ºi în morala „miraculosului 

ce trebuia sã fie un nou început, „70 de poeme la 70 Foerster”; PARTEA I: VISURI; PARTEA II-a: 

de ani: Poemele septuagenare” ale aceluiaºi; m-a ÎNTÂLNIREA; PARTEA a III-a: CAPCANA, urmãresc cu 

îndatorat, cum se spune, pe viaþã; aºa se face cã, în încetinitorul destinele pãrinþilor naratoarei, în care 

ce mã priveºte, am mãrit cercul lecturilor mele din se regãseºte pre DÂNSA: o scriitoare viteazã, 

„EA”, ºi nu numai; o noapte înaintea centenarului cutezãtoare, plinã de inteligenþã ºi farmec – un 

Eusebiu Camilar (7 oct. a.c.) am cetit pe net fenomen de sintezã literarã ; din ultimele mesaje 

„CORDUN”; revelaþie absolutã! (ulterior, în cadrul pe net ale E.Is.: „M-am grãbit ºi am uitat sã-þi scriu 

schimbului nostru de mesaje, citându-l pe G. cã, în mod cu totul neconvenþional, eu nu fac nici o 

Cãlinescu: „Domnilor, ignoranþa domniilor voastre deosebire între poezie si prozã, între poet ºi 

este vastã!”, m-am referit fireºte, la mine!)... prozator, consider cã sunt doar douã feluri diferite 

Exultasem pe poezia Magdei, ani întregi, în care îl de punere în paginã. Deci, când spun POET, îi 

ignorasem sec ºi total pe Eusebiu Camilar, pe cuprind în cuvânt pe amândoi, în sensul primar, 

motivul prejudecãþilor bine „setate” pe etimologic, de la Aristotel citire! Trebuia sã fi scris 

computerul intim; dupã „Cordun” urmã Scrisoarea cu i: "poiet"?”

deschisã (a mea) adresatã lui Marius Tucã, la Oricum, nu numai „Consânzenii” (tradus: 

Jurnalul Naþional, cu propunerea de a include în „Con-sângenii”!), dar, cum am sugerat de-a lungul 

noua serie a BPT, ºi pe noii mei autori preferaþi, lecturilor, la „Clubul de lecturã”, transpuse adesea, 

tripleta: Magda Isanos, Eusebiu Camilar ºi Elisabeta din document în sentiment, dar ºi invers, 

Isanos; a fost înainte de lectura „Cosânzenilor” transformând sentimentul „baroc” în document, 

Elisabetei Isanos: un fenomen de sintezã literarã, sunt fapta de excepþie a unui aristotelic „poiet” - ce 

unic, dupã cât cunoaºtem, în istoria noastrã meritã citit ca atare; filonul grec, oricât de subþire, 

literarã, când un urmaº „topeºte” ºi prelucreazã ar fi, dar ºi moºtenirea istoricã ancestralã, 

într-o formulã originalã, geniul poetic al Mamei cu mioriticã, pe filiera Basarabiei ºi a Bucovinei, sunt 
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vii ºi îndeamnã la o lecturã de meditaþie, plinã de biruitorul Soare; e un efect de „katarsis” de la 

surprinzãtoare delicii, „capcane” ºi reverii, ca sã Aristotel cetire; dupã care, edictul euripidian, al 

putem spune, într-un final improvizat: din solari proverbialul autor transatlantic de tragedii: „Din 

solari rãsare, ºi din negurã, în marginea oceanului jale se întrupeazã Elektra”. Ifigenia se ilumineazã 

de umbre, apare, în dimineaþa nouã ºi pe cerul nou, din suferinþã!

NOTA BENE: „...este chiar extraordinar; tot rãsucind "cosânzenii" pe toate feþele 

(fiind o lecturã care nu se uitã uºor: dovadã cã i-am recomandat-o, insistent, ºi 

fratelui Lazu, ca ºi pe Cordun de altfel, el fiind acum în focul lecturii!) ajunsesem si 

eu la "co-sangeni"; mã crezi?! m-am tot gândit cã eºti, în fapt, moºtenitoarea unui 

"imperiu" cultural... ºi la multiplele simetrii din carte: etnice, etice, istorice, 

intime etc., voi dezvolta poate într-un medalion Elisabeta Isanos! Tot pornisem de 

la medalionul Magda Isanos! ªi uite ce aventurã mirobolantã; îmbogãþit cu atâtea 

lecturi speciale; descoperind în fapt un trio regal, co-sângenii Magda, Zebi, Zuþa 

(daca-mi este permis sa folosesc ºi eu aceste intimitãþi ale "clanului"/ nu, e mai 

bine "imperiu"!) Eu vã mulþumesc pentru toate si pentru tot arealul cosmic de co-

sângeni adunaþi la un loc într-o carte de excepþie: "COSÂNZENII"; restul, cum îmi 

place adesea sã spun: resturile! Pãrinþii tãi ºi-au purtat crucea (deloc uºoarã!) cu 

demnitate, cristic aproape ! Singurul lor copil ("fenomenul"! vai, deloc "coada de 

câine"; ori coada de câine s-a fãcut sitã deasã de mãtase!) îi onoreazã, cum se 

spune, cu asupra de mãsurã. Acum urmãm noi; adesea întorc pe dos ilustrul vers 

filozofard, al bardului "meu" tutovean Al. Vlahuþã: "Nu de moarte mã cutremur ci 

de suferinþa ei!" Mulþumesc pentru "macul din balcon"; l-am transferat pe ecranul 

computerului meu...s-a putut! ªi îmi cer scuze, pentru eventuale "excese": 

"inspiraþia nãvalnicã ºi uneori solemn exaltatã" (pecetea cãlinescianã de la debut!) 

Pentru amândoi toate urãrile de bine ºi de sãnãtate! Pentru cã meritaþi! IM” (din 

schimbul de mesaje în format electronic, Ion Murgeanu-Elisabeta Isanos) 

POEMELE DIN OMBRIA
de Elisabeta Isanos

Existã deci viaþã ºi cândCuvintele rãmân în aer ca fumurile
nu e nevoie sã fii, existã spaþiul

unde regele fricii nu ajunge.Noi am inventat acest mod de a fi,
Cerbii nu se tem de cenzurã,necunoscut de frunze, existenþã
privighetoarea nu are rege.pentru care nu-i nevoie sã te naºti,
Lucrurile ºoptesc: ”La ce bunnu trebuie sã respiri: e destul sã rãsari
sã scrii, de vreme ce noi existãm?ca aºtrii morþi, în gând.
Nu le iau în seamã. Sunt în mineE destul sã se audã despre tine.
întâmplãri, evenimente.Cu nimic nu poþi fi vãtãmat.
Principalul e sã nu te laºi strivit.Sã fii viu ca o bucurie posibilã,
Ceeea ce visez capãtã duritatecare nu va veni niciodatã,
de lucru real, merg pe pãmântca o oglindire a cuiva nevãzut.

Ion Murgeanu
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întãrit de gânduri. Un lucru umil, ca un distrugãtor pe mãri,

o cârpã sau o coajã de mãr, lãsând în urmã o brazdã de murmure latine.

becul arzând limpezit în crengile Miºcarea cuvintelor nu e numai gramaticalã,

cireºului, masa de lemn, cercul e înaintarea crescãtoare a unei frunze,

tremurãtor al luminii,dorinþa întoarcerea înceatã a unui obraz.

de a da, mai tare ca foamea. Poezia îmi rãmâne alãturi ca un duh,

Frig: când vorbeºti, cuvintele au trup, oriunde m-aº duce, pe strãzi, în infern,

un corp de aer, în sfârºit se vãd. n-o pot rupe de mine. E obositor

Astãzi nu cred dar nu mai sunt singurã pe uliþe nocturne,

cã voi avea timp de scris o port pretutindeni, aºa cum o mamã

aºa cã le scriu cu gura în aer. îºi duce copilul, când n-are cu cine sã-l lase.

Astã noapte a cãzut zãpadã.

A nins, a scris! Ninsoare, scrisoare!

Cuvintele rãmân

în aer ca fumurile. Deschid uºa

ºi mã uit în urmã intrând:

aburul gurii mã urmeazã.

Mã evapor cu iuþeala unui alcool.

Departe, casele sunt strivite de cer.

ªi ce-i dacã vine?

Nu am nevoie de primãvara adevãratã.

O vreau doar pe aceea din amintiri,

întunecoasã, când în curþi se mistuie

frunzele moarte, iar rãcoarea arde sub stele.

Lumina e împãienjenitã în geamuri tulburi,

printre buruienile ude nuiele roºii

strãpung zãpada.

O ramurã deformatã

Gravidã de muguri.

Întuneric ºi ceaþã.

În toiul unei nopþi fãrã cuvinte, Sfânta bucurie a iernii
toate strãzile duc spre tãcere,

eu grãiesc, rostesc, spun mereu, E groaznic de frig. Se întunecã.
împotrivindu-mã... Sã n-aprinzi lumina.
Ar fi prea simplu sã tac. Dacã aprinzi, va fi o explozie
Cerul încã mai poartã fardul, din care nu rãmâne decât fereastra
crengile se miºcã meºterind ceva la porþi. ca un lingou plutind prin întuneric,
Pe coridorul întunecat, cineva se întoarce un bloc de aur,
cu unghiile pline de pãmânt, cum trebuie sã fi arãtat pãsãrile,
apoi aºteaptã în odaie, cu storurile trase, înainte de a fi fãcute.
explozia seminþelor. Aerul nopþii s-ar umple de blocuri colþuroase,
Pe cer, curge o mânã de sare, bucãþi de luminã necioplitã.
duºul despletit al duhului sfânt. Unde sunt zidurile
Totul e scris, mã umplu de cuvinte. sã ne apere de frig?
Sunt cãrþi puþine pe toatã strada, simt asta. Nu aprinde, sã stãm pe întuneric.
Ochii mei istoviþi de litere, pe geam un fluture. Sã fie totul aºa cum trebuie.
Undeva, La ce bun o luminã?
e o provincie a cuvintelor scrise, departe; Dacã un fir de pãr s-a clintit pentru ea,
aici, toþi trec liniºtiþi prin tãcerile mele, refuz sã iau parte.
ca ºi cum n-ar avea corpuri. Nu voi mai lua luminã pentru care s-a murit.
Nu-mi trebuie decât un ciot de creion, Nimic nu voi încerca 
o margine de ziar, sã completez bibliotecile arse. împotriva întunericului, în noaptea asta.
Vremea pare definitiv pierdutã, Sunt ca un copil sau ca o piatrã.
ca ºi cum nimeni n-ar fi scris niciodatã. Pânã ºi pãsãrile, când îºi fac cuiburi,
Nu se poate trãi în muþenie. urcã mai sus decât nivelul zero al lumii.
Poetul plutea în tãcere, Doar pietrele îl îndurã, nu se miºcã 

Elisabeta Isanos
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împotriva nopþii,nici a iernii. Gomora 
N-ai sã auzi nici o piatrã strigând.

N-am sã strig nici eu. Dacã-i sfârºitul lumii, n-aratã rãu deloc.
Camera e o grãdinã neagrã, Roiuri de fluturi nãvãlesc seara spre lãmpi,
în care frunzele au cãzut. albinele sufocã florile zaharisite,
Oamenii, vineþi de vântul rece, pieþele gem de verdeþuri care trosnesc de 
nu fac nici un gest de împotrivire. fragede:
Tremurã mergând de mânã snopuri de ridichi, cãpiþe de cepe.
prin grãdina neagrã. Seara, toate sunt zvârlite la gunoi,
N-am sã scapãr nici mãcar un chibrit, spre furia precupeþilor.
trebuie sã vãd întunericul Realitatea a întrecut închipuirile.
de la un capãt la altul. Tocmai aici e grozãvia.
Îl privesc în faþã. A izbucnit ca niciodatã 
Lemnul din camerã s-a aburit, splendoarea verii.
trosneºte ca oasele. De plecat, ar trebui sã plece cei tineri,
O pâlpâire doarme în capãtul chibritului, eu una nu mai pot,
dulce ºi fragedã ca un mãr în mugure. rãmân în Gomora.
Mã tenteazã sã-mi ard degetele. Pe mine întotdeauna mã opresc portarii:
Dar nu: de ce sã fiu mai prejos decât pietrele? „Unde mergeþi?”
Dacã aº culege mãrul din capãtul chibritului, ªi eu nu ºtiu sã le spun unde merg.
ar creºte din el o vâlvãtaie, Nu te gândi sã iei cu tine ceva,
ºi cu glas puternic m-ar biciui: toate sunt otrãvite.
„Cine þi-a spus cã trupul tãu e gol?” Ia doar un fir de aþã:
ªi m-ar izgoni din grãdina neagrã. Unde? cu el va veni acul,
Acolo unde nimeni nu poate fi al nimãnui, trãgând dupã el femeia,
unde nimeni nu-i nici copil, nici pãrinte. apoi o lume întreagã,
Cine huleºte împotriva nopþii cusutã într-o cârpã.
aprinzând flãcãri ºi lumini? Dar sã iei toate cuvintele!
Grãdina neagrã se lumineazã singurã Sunt pline de poveºti!
de albul zãpezii. Pãlãrieri, fãcãtori de peruci,
Sã te strângi cât mai mult, trãsuri vechi, mârþoage,
sã te ghemuieºti ca fãtul în burtã. cizmari desculþi, croitori rupþi în coate...
Pumnii la gurã se umplu de aburii rãsuflãrii, Valuri-valuri de tehnici efemere.
genunchii ating pieptul. Aº vrea sã fiu lângã tine
Pleoapele sunt grele, abia le pot ridica. când vei reinventa lucrurile,
Acum, fãrã tertipuri nu mai trãiesc decât cu stângãcia lui Dumnezeu de la început,
pietrele. când experimenta variante de fluturi, ºi,
Dacã mâine dimineaþã am sã mã mai trezesc, de milã fiindcã erau frumoase,
voi fi ca ele. le-a lãsat pe toate sã existe.



sã vãd poarta,Poezia e ultima terra
sã mã pot strecura înãuntru.

Patria mea e spaþiul rãcorosPoezia e ultima terra, terra incognita,
al asemãnãrilor,hic sunt leones,
aerul din buclele drumurilor, searaDiferenþa dintre cum li se-aratã ochilor lumea,
ascunsã în norii creþi,ºi cum este într-adevãr
labirintul lânii umflate de aer,dã mãsura penumbrei
dedalica lânã de aur a Urselor,în care s-ascunde: ultima salvare.
umblu ameþitã de vãzduhul tarePãmântul ignorat este în cranii,
din blãnurile Ursoaicelor.iar distanþa dintre el ºi realitate
Spaþiul dinaintea greºelii,e mare cã nu o pot strãbate
timpul nemânjit,nici cei îmbãtrâniþi în marºuri:
interiorul neatins: depãrtãrile se aflã în cutele minþii.
nimeni nu poate pãtrunde decât pricepând,Cãci nimic altceva nu e retras din lume
cetate de necucerit, indestructibilã.în afarã de imaginarul dezlãnþuit.
Patria interioarã a vorbirii,Distanþa dintre grâu ºi aur,
þara dintre trup ºi umbrã,dintre seceriº ºi moarte,
imprecizia o face sã existe.dintre luna nouã ºi vârful unghiei,
Merg pe sub asemãnãrile dintre lucruri,dintre foc ºi iubire,
pe sub bolþi de mâini împreunate,în spaþiul ãsta
galerii care cern lumina.se ascunde pãmântul meu, ultima terra,
Spaþiul dintre termenii metaforei e pur.nu existã marºuri suficient de lungi
Mã simt bine acolo: eliberatã.ca sã-l atingã.
Doamne, cum mai cãlãtoresc!Terra asta va rãmâne veºnic departe,
Cea mai lungã cãlãtorieafarã din lume.
este schimbarea la faþã.Þinutul fãrã puncte cardinale,

tot numai mijloc, numai miez,

locul unde salcia s-apropie de plete,

iar spinul se confundã

cu durerea remuºcãrii,

unde lumânãrile alunecã

spre pupilele lupilor,

iar brazii spre cuierele din holul Raiului, 

doldora de aripi de îngeri.

Poetul se refugiazã în viitorul metaforei.

Poarta e îngustã,

numai cât fulgerul asemãnãrii.

Spaþiul de care mi-e dor,

în care vreau sã respir,

unde vreau sã mã-ngrop:

þãrânã glisantã, linã,

de consistenþa cerului

sau a mãrii

Sunt ºi nu sunt înãuntru,

mereu primitã

ºi vãrsatã iarãºi

la lumina rece a zilei.

Sunt lucruri care refuzã participarea

la mister,

dar eu le rog, le implor sã facã pasul,

deºi ºtiu cã asta cere jertfã.

Mi-e frig, rãnile mã dor,

ca în poezia cu muma

care se face stanã neagrã.

Rugãciune cãtre un lucru implorat sã se asemene,

încât miºcarea sã amplifice spaþiul,
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Istorie literarã

Veselul C.D. Zeletin ºi ºãgalnicul Ion Hobana, 

cândva, într-o salã de clasã a Colegiului 

“Codreanu” din Bârlad.
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ESEU

Cristiana ªTEFANIAN
DEBUT.  “Credeam într-o lume mai bunã!”

Deºi nu a împlinit 18 ani (n. 1993), maturitatea temei ºi seriozitatea cu care este dezbãtutã, 

siguranþa limbajului ºi simþul cu care este insertat dialogul în þesãtura epicã, uºor retoricã, dar ºi alte 

însuºiri pe care cititorul cult le va sesiza mental, fac din eseul adolescentei Cristiana ªTEFANIAN 

(„Paºca”, în anturajul juvenil-familiar de la ºcoalã) o reuºitã pe care dacã am considera-o doar 

surprinzãtoare i-am diminua semnificaþia. Dar fiind natural ºi atestând IQ-ul de inteligenþã al 

generaþiilor tinere de azi, revista noastrã nu trateazã autoarea ca pe o speranþã, ci, de-a dreptul, o 

certitudine.

Ce-i recomandãm? Lecturi, lecturi, lecturi. ªi perseverenþã în a scrie. Cu unghia, cu creionul...

Noi credem în Talent; dar preþuim, mai ales, Munca!

Redacþia B.L.

E de crezut oare cum un oraº te influenþeazã, îþi vene, atunci el trebuie sã fie precum sângele, cãci cel 
modeleazã personalitatea ºi îºi face loc într-un lãcaº din urmã n-ar permite nimãnui sã-i ia locul ºi sã alerge 
ascuns al marii maºinãrii umane, subconºtientul? În nervos prin... noi.
acea cãmãruþã, sub cheie, se dezvoltã o adevãratã Toate aceste gânduri îmi trec necontrolat prin 
industrie menitã sã ne orienteze spre noi orizonturi. Dar minte, mã vãd pus în situaþii limitã, vãd cum 
dacã face întocmai contrariul? Oraºul îºi adunã seva, observaþiile mele capãtã culoare pe zi ce trece. Mã simt 
parfumul, esenþa, ne moleºeºte ºi îºi face tãcut neputincioasã. Un sentiment necunoscut îmi atacã 
efectul... Îºi pune atent uneltele la locul lor, urmând sufletul sau ce a mai rãmas din el, pentru cã vãd 
întocmai planul stabilit cu mult înainte ca noi, oameni. Îi vãd trecând pe stradã, aventurându-se prin 
prizonieri ai timpului, sã luãm prima ºi vitala gurã de locuri ºtiute numai de ei, îi vãd cititndu-ºi cotidianul în 
oxigen pentru ca mai apoi plânsul nostru sã devinã fiecare dimineaþã, în staþia de autobuz, îi vãd aici, îi 
pentru prima ºi ultima oarã o binecuvântare. vãd acolo.

Natura este parte din noi. Oraºul ne defineºte, ne – Dane, eºti bine?
curge prin vene agitat ºi tulbure, dând peste cap toate Era Tufã (ºi nu, nu ºtiu de ce Tufã. Era cu doi ani 
celulele corpului, conferindu-le cel puþin o arãtare mai mare decât mine, dar arãta, de fapt, cu doi ani mai 
canceroasã, neagrã, maleficã. Chimioterapia salveazã copil decât era. Tufã de Veneþia? O conotaþie negativã. 
milioane de vieþi ce atârnã doar de un fir subþire de aþã, Era, totuºi, un bãiat isteþ, carismatic.  Tufã de Veneþia , 
vieþi lãsate doar cu o speranþã, ori fãrã ea, îmbibate de atunci... dar banal ºi comun nu îl defineau pe el, ci mai 
necruþãtoarea boalã cãreia i s-a spus, simplu, degrabã pe Emil, umbra sa).
„cancer”. Se poate ca ea sã ne scape de ceea ce noi Rãmân un timp gurã-cascã, cãci întrebarea lui mã 
numim „casã”? Dar dacã ºi casa aceasta ne învaþã cum zdruncinã. Îi rãspund însã, cald, cu o altã întrebare, 
sã fim oameni, sã nu ne coborâm la rangul de vertebrate deºi ºtiam cã încãlcam o regulã nescrisã a discursului. 
ºi atât? Nu-mi pãsa.

Sângele e indispensabil vieþii, inima îl pompeazã – Tufã, tu nu simþi cã ai vrea sã pleci, cã oraºul care 
non-stop fãrã sã-ºi punã vreodatã problema: „De ce? De þi-a dat viaþã acum nu mai are nimic de oferit?
ce lucrez continuu?” ªi atunci, dacã oraºul ne curge prin – Eºti copil. Unde sã plec? Istoriile noastre sunt 

Motto: „Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi 
vãzut cu ochii.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Oraºul, topos ºi oameni
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scrise deja, sunt scrijelite cu dalta în piatrã. Sunt acolo. cel care acum ne curge prin capilare? Oraºul s-a 
– Dar... transformat în praf sau el nu a fost niciodatã nimic mai 

mult decât pulbere?– Nimic. Cum putem sã ne rescriem destinele? Nu, 
rosti trist, nu putem. Mã împiedic de un ciot ºi mã opresc indignatã 

într-o bancã care-mi furã privirea. E de un roºu aprins, – De ce nu? Putem ºterge tot, putem... putem...
mat, ce doreºte parcã a scoate din banal aleea dintre O lacrimã îºi fãcu loc printre genele-mi dese ºi îmi 
castani. Gândul mi se opreºte automat la ultimul udã timid obrazul bãtut de vânt.
cuvânt, ca ºi cum creierul, procesând, ar fi fãcut o Râse.
selecþie riguroasã ºi ar fi apãsat lacom butonul „stop”.– Fugi la ºcoalã, Dãnuþ.

Iubesc castanii ºi nu realizasem asta înainte. Între Dãnuþ. Urãsc când sunt transformat într-un copil. 
ei am râs, am copilãrit, am pierdut timpul, m-am Am aproape optsprezece ani. Suflet de copil. Am suflet 
certat. Sub ei am plâns ºi mi-am jucat rolul, iar mãºtile de copil?
erau altele cu fiecare frunzã ce înverzea, cu fiecare Rãtãcesc  tãcutã ºi singurã pe strada îmbrãcatã în 
smoc de flori pe care copacii îl afiºau apoi mândri la dale de granit. Le mãsor cu privirea, le admir, le îngân. 
începutul unui blând sezon. Mi-am jucat viaþa, iar ei Aºtept o poveste, una care sfârâie necontenit printre 
erau spectatorii. Castanii m-au inspirat, mi-au dat bucãþile de piatrã tocitã. Aud voci sau mi se pare cã le 
putere sã merg mai departe. În faþa lor nu trebuia sã mã aud. Sunt nebun. Aºtept o istorie sau aº vrea sã cred cã 
prefac, eram doar eu. Câteodatã eu ºi ei. Niciodatã au o istorie, cã oraºul nu le-a furat ºi ultima picãturã de 
altcineva sau altceva. Pe ei nu i-a atins pulberea grea. viaþã pe care o avea ascunsã printre nisip ºi pãmânt. 
Se îmbracã ºi se dezbracã mereu de alte þesãturi, sunt Cineva mi-a spus, odatã, povestea strãzii atât de 
puri ºi autentici pentru cã sunt ai mei, pentru cã în fiece fascinantã pentru universul meu restrâns. Dupã cel 
dimineaþã îi privesc ºi-i admir înainte ca primele raze de-al doilea Rãzboi Mondial acesta a fost întâiul drum 
ale soarelui sã le trezeascã fiecare por ºi sã-i mângâie pietruit din târg. Orãºeni mândri se plimbau þanþoº de-a 
tandru pe coroanele regale, ale cãror frunze cântã lungul trotuarelor înclinate, copii fericiþi îºi lãsau 
oraºul ºi toate celelalte.bicicletele sã-ºi urmeze drumul firesc ºi rulau cu vitezã 

– Bunã ziua, Dan.la vale. Unde au dispãrut acele sentimente care 
– Ãã... bunã ziua, rãspund parcã trezitã dintr-o umpleau sufletele oamenilor ºi aºezau pe feþele lor 

stare de somnolenþã împletitã cu plictis.zâmbete genuine, fãrã urme de zbucium interior ºi 
Era doamna Tina, gestionara tipicã de magazin regrete? Sunt oare mândru? Refuz sã-mi rãspund ºi o iau 

înghesuit de cartier, afiºând un zâmbet sincer pe buze, iarãºi din loc, sperând cã acolo, undeva, sã fie un loc 
cu un pãr prea creþ ºi prea dezordonat, de staturã deloc special pentru mine – ºi cu riscul de a pãrea egoistã – 
serioasã ºi impunãtoare, mai degrabã plinuþã.doar pentru mine...

– Cu ce te servesc astãzi?Mi se face sete. Sete de viaþã, de frumos, sete de 
– O apã doar, rãspund printre dinþi, gândindu-mã ºi verde. Îmi simt plãmânii grei, îmbâcsiþi. Îi simt plini de 

sperând ca mãcar pe ea oraºul sã nu o fi prins în pânza fum, de fum dens, înecãcios ºi gri, care nu-mi permite 
lui þesutã cu migalã.sã respir. Îmi vãd plãmânii ca ºi lacul din oraº, acum 

secat – odatã o frumuseþe demnã de invidiat, Sigur. Dane, ai auzit de nea Tincu...
respirabilã. Te simþeai împlinitã când îl priveai ºi te O întrerup.
oglindeai aroape inconºtientã în apa lui, cu speranþa cã – Nu, astãzi nu, v-aº ruga...
poate, generos, te va umple cu limpezime. Au urmat Doamna Tina, mereu la curent cu ultimele zvonuri 
apoi perioade grele, perioade în care toate, puþin câte – esenþiale, în opinia ei – ºi mereu gata sã te punã în 
puþin, într-un ritm constant, au început sã decadã, sã se temã cu orice.
descompunã, sã moarã. Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu – Pe caiet?
lacul din partea joasã a oraºului. Murdar ºi trist, ca ºi – Da, rãspund, pe caiet .
sufletul nostru. Da, un oraº trecut „pe datorie” pe harta României. 

Aº vrea sã mã mai pot oglindi în apã, preþ de Sau poate în chirie. Una prea mare pentru ca noi sã o 
câteva secunde ºi cobor sfios aproape de balustradã. putem plãti, ºi atunci, umili, ne trecem noi înºine pe un 
Îmi aºez mâinile atentã, dupã ce gãsesc un colþiºor caiet jerpelit, mâzgãlit în ideea cã, poate, cândva, vom 
relativ curat, ºi privesc. Departe, pe malul celãlalt, înceta a ne mai vinde sufletele... oraºului ce ne þine în 
parcã la capãtul lumii, un bãtrân îºi încearcã norocul la gazdã. Suntem chiriaºi?
pescuit. Îl compãtimesc, cãci în cele câteva bãlþi de Câteva raze îndrãzneþe îmi intrã în ochi ºi mã fac, 
nãmol rãmase în urma „potopului” sunt puþine ºanse sã fie doar pentru o clipã, sã îmi iau gândul de la lucruri 
prindã un peºte sãnãtos. Mã gândesc îngrozitã ºi mã negre. Aud o voce de copil ºi îmi simt inima sporindu-ºi 
întreb dacã ºi peºtii au prins în solzi izul de naftalinã ce bãtãile pe minut.
pluteºte deasupra vãii râului. – Uite, o bomboanã!

Sã fie Oraºul doar un magazin de mâna a doua? – Fugi, îi zic. Nu e nicio bomboanã.
Ideea mã înspãimântã, cãci nu vreau sã cred cã tot ce – Ba e!
iubesc ºi am iubit vreodatã este o lichidare de stoc sau, – E o piatrã, copile.
mai rãu, o imitaþie ieftinã. – Nu, nu...

Suntem autentici, aºa-i? Dar dacã oraºul a suflat ªi ochii i se umezirã. Am încetat sã o mai contrazic.
strategic peste noi o pulbere? Dar nu, nu praf de stele, ªi dacã mintea ne joacã feste? Cu inima sã gândim, 
ci mai degrabã, simplu, praf. Ne-a acoperit din cap sã vorbim, cu inima sã vedem ceea ce e de nevãzut. Cu 
pânã în picioare ºi nu putem nicicum a ne lepãda de inima sã fim. Oraºul are un suflet. Poate mai multe, 
veºmântul ponosit ºi zdrenþuros. Praful ne intrã în ochi, unul în fiecare dintre noi.
în nas ºi-n gurã ºi ne invadeazã plãmânii. Sã fie el oare Credeam într-o lume mai bunã!
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PAMFLETARIA

Dumitru VACARIU
“...sã mã oferi unui porumbel voiajor...”

ULTIMA RUGÃ

Atunci când voi avea fericirea ºi nici cu proºti ºi îngâmfaþi

sã pãrãsesc aceastã lume dominatã (mã refer la lideri sindicali),

de parlamentari ºi politicieni demenþi ci ajutã-mã, Prietene Demiurg,

ºi ucigaºi de tot ce-i bun ºi frumos sã am de-a face, în lumea Ta,

în aceastã viaþã pãmânteascã, numai cu oameni cinstiþi ºi întregi la minte precum:

îl voi ruga astfel pe Marele Demiurg: boschetari, birjari, locatari ai canalelor,

– Prea Înãlþate Stãpâne, ciobani, vãcari, vânzãtori de seminþe

pentru puþinul bine pe care l-am fãcut în viaþã, ºi fruntaºi diverºi din elitele borfaºilor...

te rog sã mã repartizezi singur într-o garsonierã

pe care o mai ai liberã în Raiul sau Iadul Pentru cã mi-i sufletul acru, Mãrite Demiurg, sã-i 
mai vãd ºi sã-i mai aud pe cuvenit mie de drept.
parlamentari

ºi pe toþi ceilalþi mãcelari de suflete, de speranþe ºi ªi te mai rog, Mult Prea Îndepãrtate Pãrinte,
adevãr...sã nu aflu în locuinþa repartizatã

nici televizor, nici radio, nici microfoane ascunse,
Iartã-mi, Mãrite Stãpâne, ruga poate prea stufoasãpentru a nu mai viziona, audia (sau a fi eu audiat pe 
ºi pretenþioasã pentru un biet pãcãtos ca mine,ascuns)
dar dacã aº ºti cã ºi în lumea Ta sau a Întunericituluiºi pentru a nu mai vedea ºi auzi atâtea minciuni, 
voi mai da peste parlamentari, politicieni, lideri ticãloºii

sindicaliºi alte produse ale minþii omeneºti...
sau alte minþi bolnave,

Te-aº ruga, mai bine, sã mã prefaci într-un bob de ªi încã ceva te mai rog, Mare Demiurg:
linteNu vreau, sub nici un motiv,

ºi sã mã oferi unui porumbel voiajorca în Raiul sau Iadul cuvenit mie
care sã mã ducã...sã dau vreodatã ochii cu vreun parlamentar
sã mã tot ducã...(fost sau actual),

cu nici un politician fanfaron ºi alterat la minte



Numai eu, cu un chibrit,Nuntã mineralã
Sprijinindu-mã-n cuþit,
Pânã-n muchie l-am tocit,Mamã, dormi liniºtitã.
ªi-am dat foc la infinit,Nimic nu mã doare.
Sã aflu dac-am trãit.Numai întunericul, ca o ispitã,

Îmi arde subþire în lumânare.
Mai dã-mi, Doamne, un destin,
ªi mai lasã-mã puþin,Funia sângelui meu, treierat,
C-am uitat sã mã închin.Se strânge la par.

ªi eu, pus la zidul unui pãcat,
Beau ultimul zar din pahar. Unde sã-mi dorm insomniile?

Jinduiesc distanþa pânã la pod. Cândva, condamnatului la moarte
Nici o cãrare-n ea nu se-ntâmplã. I se îndeplinea o ultimã dorinþã.
Cum sã-mi cheltui moneda în Nord, Aºa s-a scris carte dupã carte,
Cu vântul clopotului pe tâmplã? Cã azi nu mai e loc în temniþã.

Îmi port singurãtatea ca pe o nuntã, Eu unde sã-mi depun mãrturiile,
Din care mirii-au plecat sã se roage, Dacã puºcãria e plinã de cuvinte?
Pentru ca alcoolul cu tãria cãruntã, Unde-am sã-mi dorm insomniile?
Sã poatã ieºi dintre doage, Cã-n cimitir nu mai încap morminte.

Ca o sângerare de fiarã Ultimul mort al oraºului m-a scuipat în faþã,
Lovitã de ora finalã, Ca pe-un strãin într-o urbe strãinã.
Când nimic nu mai poate sã doarã, Eu am scãpat o tãcere din braþã,
Când însãºi nunta e mineralã. Ca pe-o rugãciune spusã la cinã.

Mamã, dormi liniºtitã. Voi pãrãsi aceastã urbe de carne,
Am sã-mi pun lacrima pe-o strunã, Ca un pãgân cu neiertarea pe umeri.
Sã creadã toþi cã-s la nuntã. Taurul nopþii mã va duce-ntre coarne,
Dar eu voi cãlãtori pe sub lunã. Spre cel mai îndepãrtat nicãieri.

Gata !
Ce-am iubit în lumea asta
(de inspiraþie popularã) Am tras obloanele la prãvãlie,

ªi nu mai vând nici o bãuturã.
Ce-am iubit în lumea asta... Pe afarã urlã a pustie,
Calul, puºca ºi nevasta. Câinele, stãpân pe bãtãturã.
Cu calul am alergat,
Cu puºca m-am apãrat, Înãuntru-a mai rãmas târziul,
Nevasta m-a adunat. Cu un þoi de tescovinã-n faþã.

Împãcat cu timpul ºi rachiul,
Doamne, rãu m-ai pedepsit, Nu aºteaptã nici o dimineaþã.
Tâmplele când mi-ai albit,
Ochii când mi-ai aburit Nu mai ºtie cum sã-mi facã plata.
Mersul când mi l-ai rãrit, A cheltuit ultima manea...
Glasul când mi l-ai dogit. Îmi aratã sapa ºi lopata,

Azvârlind cu þoiul de podea.
Calu-n grajd l-ai priponit,
Puºca-n cui mi-ai þintuit Strâng cu grijã cioburile tãriei,
Nevasta mi-ai tãmãºit, Aºa cum fãcusem toatã viaþa,
ªi ulcica mi-ai golit. Spãlând scândura melancoliei,

ªi-aºteptând sã vinã dimineaþa.
Cã, acuma, la sfârºit,
Calul paºte fân zbicit, Acum, în prãvãlia surpãturii,
Þeava puºtii a ruginit, Târziul nu mai poate-nvârte roata,
Nevasta s-a miruit, Iar câinele, stãpânul bãtãturii,
ªi ulcica s-a ciobit. Lãcrimând, îmi urlã-n faþã: Gata !
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LIRICE

George IRAVA
“Eu unde sã-mi depun mãrturiile?”



Credeam cã focul* * *
n-o sã-mi mistuie palmele

ªi m-am ars.Aº fugi

Cu tãlpile goale 
Credeam în sufletul-fereastrãspre stele
ªi m-am prefãcut Sã-þi sãrut palmele...
în þãndãri.ªi sã-þi spun

 cã mi-e dor...
Nu credeam cã cerul e prea sus

Nu credeam decât în aripi albeAº fugi
pânã-ai venit ºi nu m-aº mai întoarce
ºi mi-ai arãtat eºarfa morþii...Sã-mi ard iarãºi fiinþa

într-un foc
Tu?... Trebuia sã clãdeºti...

prea înalt.
sã semeni speranþã

pe-un câmp de rãzboi
Te-aº opri

Tu?... trebuia sã-mi spui poveºti
Sã-þi sãrut ochii

ºi sã mã faci sã FIU.
Dar închis-ai 

Magazinul
Credeam într-un om...

de cuvinte
pânã cuvintele lui

Braþele tale 
mi-au apãsat prea greu umerii

nu mã cuprind
ºi m-am prãbuºit

Ca-n visul meu...
sãrutându-i florile de la picioare...

Îndepãrteazã-te 
pentru el – pasãrea naivã

ºi uitã.
a cãzut din cuib

ºi-a uitat sã mai zboare...
Dor

Eva ta zace în colþul cu spini
Credeam cã apa ºtiind cã nu te întorci
nu mã poate ajunge din urmã ºi cã eternitatea-i va fi nulã
Dar m-a ajuns. fãrã tine - înger palid

uitat de noroc ºi iubire.
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LIRICÃ FEMININÃ

Eliza ARTENE
“Credeam în sufletul-fereastrã...”

„Unul din efectele poeziei 
trebuie sã fie acela de a 
da senzaþia, nu de a fi 
gãsit ceva nou, ci de a ne 
fi amintit ceva uitat.”

(Bradley)
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Aºtept un happy end dupã idealuri

al lumii de fantoºe Dar se poate plânge oriunde, la fel.

când, fiecare, 

îºi va primi cadoul Te visam 

în ploaie

Fata cu lacrimi aºteptându-mã

îºi aºteaptã pumnul de flori... sã cobor din nori

Cu suita de speranþe

Depãrtãrile tale vor fi apropieri ºi vise-n buzunare...

Lipsa ta – va fi prezenþã

Negrul – alb Acuzã-mã

ªi visele – reale. cã eºti

dumnezeul meu

Cu zâmbet copilãresc Bietei Ondine îi trebuie 

vom crede-n final un rege...

ca-n bunul Moº Crãciun....

Amãgirile - vor þine de cald, încã, Aºa sunteþi voi:

regretele – nu ºtim. veniþi, devastaþi, plecaþi.

eterna poveste...

eternul blestem!Lecþia de zbor n-a mai avut loc

O clipã mi s-a pãrut

* * *cã împrumut ceva

din zburdãlnicia Mereu 

aripilor fluturelui tãu îþi amâni sosirea.

Mereu fac pregãtiri:

Voiam sã-i învãþ zborul – exersez ce sã-þi spun,

la gingãºie mã-ntrece... cum sã-þi spun...

ªi tu mã amãgeºti

Apoi, credeam de la o noapte la alta

cã iubesc zborul tãu... încãlzindu-mi visurile

dar ºtiam cã minþi solitarelor tenebre.

N-am mai aflat Acelaºi previzibil scenariu:

cum se dã din aripi visul se-ncheie, 

ºi gândul mi-a rãmas încã n-ai venit... 

la... adevãr. aºteptarea fu iarãºi 

zadarnicã.

Joaca ta de copil mare

m-a þintuit, Pânã ºi Godot a sosit

Mi-a dãruit cerând lãmuriri 

braþe de lemn: ºi drept la a FI

acest creion – mâna dreaptã,

mâna stângã  –  stã de strajã inimii Tu

ce-aºteaptã veºnic pribeag 

 un semn... prin visuri

vei pune-un anunþ:

„Nu aºtepta zadarnic”?* * *

Sau, cu zâmbete-amareDupã-amiaza cu Eastwood
te vei furiºa dupã draperiin-a fost ce visam
Veghindu-mi somnul...În Madison County
mereu...?Aº fi vrut sã plâng ºi eu
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Metamorfoze

                                 

Eu sunt semãnãtorul descins din univers

aburul cald al vechii lumi mã îmbatã

ºi-opresc în raza lunii planetele din mers

sã vadã chipul secundei ce mã poartã. 

Searã mã scufund cu amfore-n fântâni,

sufletul viu ºi blând al grânelor cuvântã

cu apele vorbesc prin arborii bãtrâni 

ºi cu pãmântul tânãr doritor de nuntã.

Târziu îmi vãlureºte iarba  în priviri

roþile zilei trec sobre ºi tandre peste noi

mã þintuieºte vremea-n triste amintiri

femeile prind aripi pe umeri calzi ºi goi.

Mã caut în viul stelei înveºnicit ºi sfânt

când mugurii luminii s-aratã peste ramuri

ºi vãd cã trece luna cu coarnele în vânt

corabie ce tinde spre noile limanuri.

Rãmân apoi un punct albastru, neºtiut

în universul rece-al proaspetelor gânduri

trecând ca o statuie ce vine din trecut

printre copaci vieþii viitorind în sâmburi. 

PRO PATRIA

Coriolan PÃUNESCU
DE NEAMUL ROMÂNILOR
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Copil pribeag
Mã dor a voastre oseminte rare

ca rana caldã a unui sat arzândCopil pribeag, plecat din vetrele române
iar peste pietre drepte, funerare,de nenorocul þãrii ºi de-atâta vreme rea,
trec apele istoriei gemând.tu þi-ai uitat chemarea acasã de-a rãmâne

deºi-i amarã pâinea ºi viaþa tot mai grea.
ªi, Doamne, simt atâta împãcare

când vãd cã pe acest sublim pãmântMãicuþa ta prea sfântã ºi tânãra-þi nevastã
duºmanii noºtri (încãlcând hotare)tresar când factorul la uºa-þi îndrãgitã bate
zac în tãcerea aceluiaºi mormânt.iar inimile-n piepturi se zbat ca de nãpastã 

deºi el bani aduce din þãri prea-ndepãrtate. 
ªi vin aici, cu inima ºi dorul,

plecându-mi fruntea-n zidul cu eroi,Gândeºti apoi cã ticãloºii le pot ieºi în cale
mã rãstignesc în cripte cu soborulfrumoaselor cu soþii prin lume-nstrãinaþi
ostaºilor ce au plecat din noi.ºi cã pe dealuri blânde suavul viers de jale

rãzbate-n umbra nopþii cu doruri de bãrbaþi
Soveja, 22 iunie

Îþi spui cã-n þara ta austrul cu putere bate 

ºi cã norocul îþi surâde pe-un însorit liman

dar astãzi pâinea neagrã de care tu ai parte 

îþi aminteºte vremea de când erai þãran. Tristeþea mamei

Eºti umilit, române, de inºi ce nu le pasã Mamã, nu am casã mare la oraº,

cã între oameni liberi se cascã noi frânturi cum ai zis cã-ºi va clãdi feciorul

când vii însingurat ºi pur la sfânta-þi masã te-aºteptai plecând din verdele imaº

fãrã a spune lumii cât poþi de mult sã-nduri. c-o sã trag nevoilor zãvorul.

Întoarce-te chiar mâine în satul de pe luncã Vechile ursite ce m-au colindat,

nicicând strãinilor acolo nu le vei fi pe plac, mi-au adus doar câte-o vorbã bunã

aici tu eºti puternic ca steiul rupt din stâncã ºi am fost în noapte binecuvântat

ºi nu va creºte singur frumosu-þi pui de dac. iubitor de carte, cântãreþ pe lunã.

Din est fiind, eºti sclavul perfect al noii ere Nu gândi mãicuþã c-aº fi un proscris,

cã te-ai nãscut prea nobil sub zãrile albastre, doar cã poezia nu-i în vogã mare

silit sã vieþuieºti prin lipsuri multe ºi durere iar în rafturi multe cãrþile ce-am scris

cum ne-au menit adepþii pãtimirii noastre. sunt ca grâul vostru fãrã cãutare.

Vino în sat sã-þi vezi pãmântul cum dispare Cu viaþa zilnic mã tot iau la trântã,

în umbra puhoaielor de-avizi cumpãrãtori, inima-mi curatã e singurul avut-

cum mor îmbrãþiºaþi cu þarina ce-i doare bun venit în casã, ca o veche sfântã,

bãtrâni ce-aºteaptã încã plecaþii lor feciori. mâna tremuratã vino sã-þi sãrut.

ªcolile prin care tânãr am umblatPlecându-mi fruntea
nimãnui în lume nu fac astãzi parte,

nici guvernul þãrii nu e mai bogatEu vin, aici, cu lacrima ºi dorul
iar bugetul lumii e acum pe moarte.plecându-mi fruntea-n zidul cu eroi,

mã rãstignesc în cripte cu soborul
Nu fi tristã mamã cã ai tras piciorulostaºilor ce au plecat din noi.
prin sãlaºul acesta de copil sãrac,

îþi zidesc în pagini vorbele ºi dorul Sunt tot mai plin de pietate
ºi-n hlamidã albã trupul þi-l îmbrac.                    ºi tot mai liber sunt acum cu voi.
                 Soldaþi, pe zidurile albe de cetate 

curg lacrimile noastre-n ploi.
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inventarul este aproape gata,Evoluþie
ploaia cade tangenþial în van

spãlând strada ºi zorii ºi fata.S-a despicat pãmântul 

în formã de mormânt –
Alfabetul palmelor mã încãlzesc la soare

ºi luna mã apasã,

mã dor obrajii vremii Îþi propun sã începi alfabetul

ºi dorul meu de ducã odatã cu mine:

se înfãºoarã-n forma Priveºte în palma stângã.

nebunului în transã Priveºte în profunzime

ºi ai sã vezi epopeea 

S-a  despicat pãmântul existenþei tale.

în formã de mormânt Citeºte ca ºi cum

eu n-am sã intru-n el nu ar exista nici un martor

nici astã searã al trecerii tale.

chiar dacã ieri copilul

din mine a murit Apoi priveºte palma dreaptã.

adolescentul sigur Priveºte în profunzime

se luptã sã nu moarã. ºi ai sã vezi odiseea

care te-a propulsat.

Priveºte personajele:

Strãmoºii, el, ea, eu,Ploaie abstractã
în aceeaºi compoziþie 

anacronicã.Oraºul îºi clãteºte faþada

cu aceastã ploaie sideralã,
Apropiaþi palmele de fruntecând eu derulez sub picioare strada
ºi încearcã sã te contopeºti.într-o cãlãtorie subliminalã.
Rezultatul îl vom gãsi

în lecþia numãrul 2.E rece în suflet, e cald în decor,

fetele plimbã parfumuri discrete -
Mâine îþi propun sã începemSoarele apare subtil sub un nor
lecþia de matematicã,lãsând pe planetã amprente.
sã adunãm peste acelaºi numitor

sentimente ºi flori.E sfârºit de lunã, început de an

ECOURI LIRICE

Mihai APOSTU
“Îþi propun sã începi alfabetul...”
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Doar el ca un ultim protestSegment de toamnã
a trimis discipolii poeziei

sã propovãduiascã în cele patru zãri.Bate un vânt dinspre Bosfor

cu miros de antichitãþi.
SemnSemnul plus nu mai corespunde

intersecþiei drumului de sute de ani.

Eu nu sunt un poet sezonier,
Mã doare prezentul neancorat nu pot sã îmi cânt þara-ntr-un cuvânt
în mâine, în ieri. ºi cred mai mult în oamenii ce plâng
Plouã tangenþial, geometric, când se retrag cu ochii cãtre cer.
geografic, geofizic...

Eu nu sunt un poet în cod cifrat,
ªi tu iubito dormi când mamã spun, eu mamã-am vrut sã spun
pe altã paralelã, pe alt meridian, sã fac sã cânte graiul meu strãbun
aºteptând trandafiri înrouraþi am verb ºi adjectiv îndestulat.
în locul unei voluptãþi.

ªi astãzi voi cânta în si bemol
Telegramele Haves istoria prezentã ºi trecutã
nu vor ajunge niciodatã. ce o cântau þãranii din lãutã
Aici sunt eu pentru un mâine trist, sãrac ºi gol.
ºi sensul vieþii

este transmis print-un cod genetic Eu nu sunt un poet sezonier

când din cuvinte fac o haina þãrii

Sã o îmbrace poate-n pragul ierniiSupãrare
Sau vara când e soarele pe cer.

Sunt supãrat cã n-am vãzut Parisul
Scrisoare din sudºi plâng la piramide îndelung

când Platon îmi explicã seara visul,

efemeridele mã fac sã plâng. Vin pescãruºii dimineaþa devreme

ºi þipã în fereastrã
Cu diavolul joc ºah pe înserate, o melodie anticã.
cu sfinþii mã îmbãt de necrezut, Parcã e un lied,
piciorul drept l-am aºezat pe marte parcã e o simfonie beethovenianã
iar stângul pe un sor abia vãzut. îmbrãcatã în frunze îngãlbenite

aruncate în valurile mãrii.
Alãturea de zei, de înþelepþi ºi idoli

eu mã retrag în ultimul pahar, Acum înþeleg cã vântul
iar luna ca un martor lângã poli este un organism viu.
îmi lumineazã trupul solitar.

Nu se mai portã deloc

cuvântul “iubitã”,Elegia poetului dispãrut
au dispãrut ghioceii,

serenadele, biletele de dragoste…Poetul a pãrãsit cetatea.
sau poate tu nu ai auzit A fost încifrat în pagini de carte.
de generaþia punct ro?Discipolii au rãmas dezorientaþi,

la început nu au crezut
Aºa cã fii liniºtitã iubitoîn crucificarea poetului,
soarele rãsare tot de undevaapoi au privit cum frunze de laur
din partea esticã a oraºului,îi împodobeau tâmplele.
oamenii încã respirã ºi-s vii…Apoi au vãzut cum i s-au bãtut 

în palme ºi în tãlpi
Totul este conform genezei…cuie de clorofilã.
s-a schimbat pe moment doar regula,Unii au spus cã nu l-au cunoscut
doar nuanþa.ºi s-au lepãdat.

Alþii se laudã cã i-au spãlat tãlpile.
Despre poet numai de bine!Doar el poetul ºtie adevãrul
Aproape ca despre morþi.despre poemele nescrise.
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*** drept limpede ºi aspru ºi unic inorog
entuziast cã viaþa nu e un simplu troc 

împotriva plãcerii e frica dar eu în nemurire sunt zeu ºi cânt hard rock
are sens are ritm are vicii
ºi la bord alterãri auspicii mã rog sã huidui timpul de-aceea îl invoc 
în etern în eter în nimica ºi mor de-a dreptul simplu cum câinele la bloc

în sur place este munca furnicii monolog
lampadare festinuri de-un giga
tot fantastul e negru adicã 
mor celule rãstoarnã indicii                  ***

când nectar poþi sã bei nu eºti zeu ºansele mele mã înspãimântã 
ai de-a face cu moartea de-a tumba cum adicã sã fiu tânãr mereu 
desenezi vodeviluri ºi rumba sã umbresc ispitele cu o aurã 
renãscut din eroare si eu sã demonstrez cã sunt viu

fii mãrunt fii absent fii orfeu pãi vine îngerul ºi mã sugrumã
dacã poþi salveazã-þi doar umbra dau colateralii peste mine

fiindcã nu le sunt zeu 
moartea de-a tumba nici nu-i salvez nici nu le mângâi aripile

nici nu-i vindec

                           *** se miºcã fanioane în vânt 
cad tencuieli 

nu poþi întotdeauna sã-nveþi acelaºi joc ºi eu cum pot sã-i surprind
sã uluieºti natura sã faci din tot un drog prin iarba efervescentã 
ador împotrivirea chiar dacã n-are loc sau printre curcubee
ºi încã pentru fricã mã rog mereu mã rog

þigãrile mele ard fãrã fum 
lansez improvizaþii discern prin monolog otrava mea nu e cucutã
un farmec o etapã prin care sã disloc cãmaºa mea nu mã arde
în aerul albastru un desuet en vogue
urãsc tot ce e bine mi-e silã de noroc salvare

resuscitând imagini mã desenez în foc

SONETE? SONETE

Tomiþã URSÃRESCU
“...îmi place frica mea discretã...”
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                  *** voi deveni mineral 
inert 

dacã nu ador nenaturalele trasee imponderabil 
ale virajului în roºu 
din depãrtare mã implic în trãiesc de aceea viteza ºi oroarea 
tracasãri dezastre sugestii numai remuºcãrile trecutului

înnebunesc fãrã sã mã comport ca atare 
demonizez ºi presimt marele confesiune 
suicid
ameninþarea mea este norul                     ***
iatã-l în noapte sunt petreceri verzi 
în figuraþia madonei ori risipesc sau doar adunã 
în plasticul vesel fervorile cu fast de lunã 
în lucrurile cancerigene ºi verzui adicã hai sã nu mai pierzi 
precum lacrima ºi incantaþia

nu vreau sã vii sã mã dezmierzi 
abia dacã deosebesc neutrin de neutrin ca un nebun ca o nebunã 
mã înverºunez de parcã mã substitui atât o strângere de mânã 
zeului ºi respiraþia în hertzi 

substituþie inginerie de experþi 
luminile ce se îngânã 
în desuet un vis  o runã 

          *** o pledoarie cãtre terþi 

vreme am pentru fleacuri frumoase cã ei sunt vii ºi noi inerþi
pentru stil desuet-olfactiv sevrajul lumii cãtre lunã
pentru vii sunt destul de activ
însã moartea-mi tremurã-n oase sevraj

am rãgazele-acelea  fictiv
dintre toate cele rãmase            ***
care sunt ºi  lovesc dureroase
indecent coerent vocativ

mã visez pãstrând 
nu vã cer decât fast în grimase deficitul de oroare 
uneori câte-un fals adjectiv trâmbiþez îndelung plãcerile îmbrãþiºãrii 
dar ce viaþã pot sã-mi cultiv numai ca sã te bucuri tu 
sã îmbine culori nebuloase frumoaso 

am sã am îngeraºi ca sã-mi lase ador noaptea în care himerele 
linii triste pe incertul votiv profaneazã mineralul 

deznãdejdea ºi clorofila 
fleacuri acea noapte dupã care ies la ivealã

incantaþiile

          *** mai am cu ce sã mã refugiez 
pe subþirea falie a iluziei 

hazardate sunt cãile dupã care destulã incertitudine 
mã conduc sarcasm
n-au nici o noimã paranoia
doar o doza minimã de
naivitate pot sã mã aibã

m-am sãturat sã consum timp nopþile himerei
ºi de-aceea risipesc nonºalant 
confesiuni 
de parcã odatã cu ivirea tigrului 
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                ***                  ***
 

eu mã consum ca toþi nebunii sã clachezi ce plãcut sã te-ntorci
cu drogul cel mai arogant dimineaþa sã-þi sune la glezne 
atent la emisfera lunii când sunt eu e-atâta de lesne 
nici visãtor nici elegant giuvaiere increde la porci 

mã adaptez la ritmul urii ambianþele mor în fieste 
ca sã presimt cã voi muri sângerez mã îmbrac în azur
nu în splendorile naturii când visez mã îmbii ca pe-un fur
mereu sublim în ceaþa gri sari mereu te încumetã peste 

nici nu regret nici nu regretã 
bucuria aridã splendoarea 

sinapsele un ultim spasm 
în absent pun accent ori bruschez 

o amintire desuetã
de mã farmeci abia cã visez un urlet amplu de sarcasm
uite steaua iatã marele marea 

îmi place frica mea discretã 
uite tot ce poate uitarea ºi fericirea drept marasm 
vals perfid vorace-n diez  

marasm
fieste 

               ***
                ***

la elementare lucruri am ajuns
la ºoc sau intuiþie coloreazã-mi noaptea-n vernil
nimic nou nu se produce fierbe-mi sângele tânãr în x
doar ºovãialã ori derâdere de atâtea minute sunt fix 

melancolic naiv ori copil 
mã reîntâlnesc mereu 
cu barbarii cu eufemisme toate vorbele-mi trec pe sub pix
cu euforii nu mã vãd nu mã vând inutil 

sunt tenace prosper sunt viril 
dacã n-ar fi aceastã pierdere reuºesc pe deplin când dau chix
aceastã derutã
iraþionalã ce-ar fi 

pânã noaptea îmi dã ce-i al meu
mai e timp dacã vrea dacã pot 

remuºcarea  de-a fi produs
sã serbez nebunia înot 

disiparea 
detectiv pueril odiseu disperarea 

dacã moartea mã vrea eu nu vreuanunþã-l pe zeu de toate umilinþele 
rãtãcire-ar mã doare în cot care urmeazã

fã-i favoarea 

dialog cu moartea euforii
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Singurãtatea valurilor Icar II

Valuri, nesfârºite valuri... Zadarnic m-aþi lovit cu insulte

Se zbuciumã, se sfarmã unele pe altele ºi ocãri

ºi aleargã, mereu aleargã... în urma cãderii mele –

Departe, pe þãrmuri de luminã ºi speranþe, EU fusesem înaintea semenilor mei

Zâna depãrtãrilor le aºteaptã stãpân peste zãri

cu braþele deschise pentru îmbrãþiºarea visatã... ºi chiar îmbrãþiºasem o stea

care mã chemase lângã ea...

Iar valurile se zbuciumã,

Se ucid unele pe altele, Eu ºtiam de înainte

Nasc abisuri ºi urcuºuri spre soare. cã aripile de cearã mi se vor topi

ªi aleargã, ºi cã voi cãdea

aleargã, ºi cã voi muri,

mereu aleargã, dar dorul fierbinte

în speranþa cã valul ºi luminat de chemãrile sfinte

care ajunge primul la þãrm de a atinge soarele

va fi îmbrãþiºat de Zâna depãrtãrilor... a fost mai presus decât viaþa !

Dar þãrmurile sunt abrupte ºi vrãjmaºe, ªi, mãcar o clipã,

iar valurile se sfarmã neputincioase de stânci... uitând de ceara din aripã,

am fost stãpân pe întregul senin

De mult, tare de mult, ºi fericit pe deplin!

valurile s-au desprins de singurãtatea lor

ºi s-au unit într-un unic val uriaº, Tinereþea îmi pãrea

pornind încrezãtor spre tãrâmul luminã, aer ºi foc

unde aºtepta, cu braþele deschise, ºi toate minunile la un loc...

Zâna depãrtãrilor...

Dar ºi cãtre ea

Dar, vai! acelaºi zid rece ºi întunecat mã oprea.

Valurile unite într-un munte de apã Ostenit ºi plâns,

au devenit potop m-am oprit ºi am strâns

ºi au acoperit cu nãvala lor în sufletul orb toate cioburile speranþelor,

toate þãrmurile toate renunþãrile dorurilor

vãzute ºi nevãzute... ºi, ucis de al renunþãrilor chin,

am rugat Labirintul

Iar Zâna depãrtãrilor sã cânte, împreunã cu mine,

S-a înecat în abisul ultimul

aºteptãrilor zadarnice... AMIN....

LIRICÃ ONTICÃ

Dumitru VACARIU
“Am fost stãpân pe întregul senin...”
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RONDELURI

Petruº ANDREI
“...Iubeam, ºi încã mai iubesc, sonetul”

Rondelul rondelului Rondelul dorului de Þarã

De ce rondel? Cã forma-i gata, Haide, inimã, acasã,

Tu completezi numai cofrajul, Nu mai sta printre strãini

Nu ai de-a face cu mirajul Ca sã stãm cu toþi la masã

ªi nici cu muza din Sovata. ªi de dor sã nu suspini.

Priveºte-n tihnã peisajul Mi te zbaþi ca vidra-n plasã, 

ªi nu te îmbulzi cu gloata. Ochi-þi sunt de lacrimi plini,

De ce rondel? Cã forma-i gata, Haide, inimã, acasã,

Tu completezi numai cofrajul. Nu mai sta printre strãini.

Sã nu greºeºti cumva dozajul, Mai sunt câmpuri de mãtasã,

Nu-þi încãrca prea mult lopata Mai sunt cântece ºi flori,

Cã-þi strâng unii, la gât, cravata Când pe sat  seara se lasã,

De li se surpã-n cap etajul... Mai avem privighetori

De ce rondel? Cã forma-i gata. Haide,inimã, acasã.

Rondelul studenþiei Rondelul prieteniei

Eram, parcã mai ieri, student, Tu-mi ceri dovada de prietenie

Ce vremuri ºi ce viaþã, Doamne! Sã mi-o îmbrac în câteva cuvinte

Cu-acele-nmiresmate toamne Cum sacerdoþii, în odãjdii sfinte,

Pe care le iubeam ardent. Se-nveºmânteazã la ceremonie.

Pe-atunci priveam mai insistent Eu mi te ºtiu un om de omenie

ªi flori ºi glazurate doamne, ªi, penru mine, eºti ca un pãrinte,

Eram parcã mai ieri student, Tu-mi ceri dovada de prietenie

Ce vremuri ºi ce viaþã, Doamne! Sã mi-o îmbrac în câteva cuvinte.

Sunt în Copou din nou prezent Dovezi, în vorbe, îþi pot da o mie

Iar teiul sfânt ce mult înseamnã Dar ele toate n-ar avea putere

Deºi-s, de veacuri, absolvent Ca fapta ce sfinþeºte o frãþie

Întineresc de-o nouã toamnã... Eu inima þi-aº da-o cu plãcere...

Eram, parcã mai ieri, student. Tu-mi ceri dovada de prietenie.
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Rondelul frumuseþii Rondelul cititorului

Lui Gruia NovacE frumos ce-mi place mie

Nu ce spune lumea-ntreagã.
Un om e suma cãrþilor citite...Doamna care-mi este dragã
De-ntârzie-n lecturi un bob – zãbavã,Însã nimeni  nu mi-o ºtie.
Aude-un cântec tainic în dumbravã

ªi-i par aievea cele-nchipuite.Când o vãd, e-o nebunie

Ochi ca mura, gura fragã.
Eforturile sale-s rãsplãtiteE frumos ce-mi place mie,
C-ajunge între oameni de ispravã.Nu ce spune lumea-ntreagã.
Un om e suma cãrþilor citite,

De-ntârzie-n lecturi un bob – zãbavã.Ea în mersu-i se mlãdie

Tot aleanul sã-l culeagã
Vieþi care de alþii-au fost trãiteªi mai dragã ea sã-mi fie 
Le retrãieºte cârmuind o navãªi-al meu dor sã-l înþeleagã.
Ce poposeºte-n porturi însoriteE frumos ce-mi place mie.
Scãpând astfel de-a vieþii lui otravã...

Un om e suma cãrþilor citite.Rondelul geloziei

Eu te-am luat doar pentru mine Rondelul bunicului
Nu pentr-o zi ci pentru-o viaþã

Sã-mi fii chiseaua cu dulceaþã Bunicu-ºi duce anii-n spate

Ori fagure din stup de-albine. ªi bunãtatea în priviri,

În templul marilor iubiri

Sã-mi scoþi un tril de dimineaþã, El seamãnã c-o zeitate.

Amarul tot sã mi se-aline,

Eu te-am luat doar pentru mine, Desprins din falnica Cetate

Nu pentr-o zi ci pentru-o viaþã. Sau dintr-un zid de mânãstiri,

Bunicu-ºi duce anii-n spate

Dar tu ai dat pocale pline ªi bunãtatea în priviri.

Din cupa-aceea de dulceaþã

ªi-ntr-al meu suflet moartea vine În Raiul fãrã de pãcate

Cã-mi otrãveºti întreaga viaþã... Când toate dau în pârg, atunci

Eu te-am luat doar pentru mine. Vin îngerii pe înserate

ªi amintirile-s mai dulci.

Bunicu-ºi duce anii-n spate.Rondelul orgoliilor

                           Lui Teodor Pracsiu

Rondelul duplicitãþii
Orgolii mari pentru pricini mãrunte

Avut-am, mai demult, în tinereþe, Iubeam, ºi încã mai iubesc, sonetul,
Când unii îmi puneau, în roate, beþe De când mã ºtiu, e marea mea iubire,
Cã nu aveau curajul sã mã-nfrunte. Tezaur de simþire ºi gândire

Pe care-l lasã lumii-ntregi poetul.
Cu giuvaierul tainic de sub frunte

Eu am fãcut ca ura sã le-ngheþe, Dar, din acelaºi dor de nemurire,
Orgolii mari pentru pricini mãrunte Ca geamãn, eu am îndrãgit duetul.
Avut-am, mai demult, în tinereþe. Iubeam, ºi încã mai iubesc, sonetul,

De când mã ºtiu, e marea mea iubire.
Voi trece, ca noi toþi, pe-a vieþii punte

ªi unui om cernit voi da bineþe Mai trebuie ceva la prãznuire
Când mã voi înãlþa în albul munte C-un singur fel nu-i reuºit banchetul
Sã uit c-aveam în candida juneþe: De-aceea spre rondel mã-ndrept cu-ncetul
Orgolii mari pentru pricini mãrunte. ªi-o altã muzã ca sã mã inspire

Iubeam, ºi încã mai iubesc, sonetul.
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Sanda Emilia MILAN e o adolescentã care-ºi doreºte împlinirea; ºi fizicã, ºi 

intelectualã. ªtie tot, dar mai cautã,. Nu ºtie nimic, dar epateazã. Surprinde cu 

maturitatea ei, dar e atât de copilãroasã! ªtie ce-i cuvântul, dar multe (încã) nu le 

gãseºte. La 17 ani seamãnã cu-o fetiþã de vârsta aceasta. De aceea ºi scrie poezii. 

Cãutãri, cãutãri, cãutãri. Sigur se va regãsi în ziua în care, noi înºine, cititorii, ne 

vom regãsi în versurile ei. Succes!

DEBUT

Sanda Emilia MILAN
“Nu vrei sã te trezeºti odatã?”

ªi mâine ce?Plâng
S-a terminat vinul?
Sau vodkaPlâng pentru ei,
Sau orice altceva?Cãci doare însãºi ideea
Nu cred, nu.Cã mâine vor fi duºi.
Niciodatã!ªi singurã încã o datã,
Deci eºti cu mine iar?Mã vor lãsa, fãrã sã vrea.
Sã bem!Sã fiu a naibii dacã e corect!
Dar pânã când?Sã fiu a naibii dacã vreau iertare
Dar pânã când?Când vã blestem slãvitul cer.
Nu vrei sã te trezeºti odatã?

Nu vreau sã pier...
Te-ascunzi în frunzele de toamnãJocul morþii e atât de crud.

Nu am arme sã mã lupt.
Nu am nimic de partea mea. Iubesc toamna târzie!
E însãºi legea universului, E frig în mine ºi afarã plouã.
Ce mã reduce la tãcere. Iar pe aleea rece ºi pustie
Nu pot sã spun nimic. Zac vise, frânte-n douã.
Ca argument la ce pretind,
La nemurire, am doar iubirea. Vreau sã plâng încã o datã...

Nu mai am lacrimi pentru tine.
Regulile au fost scrise Stau, simt ploaia parfumatã
Cu mult'naintea mea. În noaptea ce se lasã-n mine.
ªi ºtiu cã aºa e învoiala,
Când noaptea se lasã, Era iubire, dar s-a terminat.
Sã vinã sã îi ia. Acum pe strãzi ude, amorþite,
Dar nu vreau ºi nu'nþeleg! Îþi gãsesc chipul imortalizat,
De ce pe ei, de ce pe ai mei? În culoarea frunzei ruginite.
Aº face orice, orice ºi încã atât,
Mormântul sã nu le vãd nicicând. Pact cu diavolul

Hai sã trãim Pact cu diavolul leg:
Joc ºi plãcere!

Hai sã trãim! Abia acum înþeleg:
Ridicã paharul Lacrimi ºi durere!
Dã'l peste cap.
Aprinde þigara Atunci râs angelic
ªi uitã ce eºti. ªi priviri ºirete.
Doar asta vrei, nu? Acum sunet metalic
Sã fii altceva. ªi entitãþi inerte.
La naiba, sunt cu tine!
Sã bem! Trupul mã doare,
Dar pânã când? Nu pot sã zâmbesc.
Dimineaþa e aici. Sufletu-mi moare,
Iar tu, iar noi? Nu vreau sã trãiesc.
Mahmuri,
Cu izuri de alcool Din fiinþã liberã, 
Plutind în jur. Sclav subjugat,
Hainele miros a fum De-a nemuririi himerã
ªi ceaþa se lasã. ªi de dulcele pãcat.
Ce noapte-am avut!



51 Observasem un grup organizat ºi decis, þiganii. 

Smulgeau, cãrau obiecte: covoare scumpe, 
ÎNCEPEM… televizoare color, mape, obiecte mai mici, dar 

valoroase. Jos îi aºteptau cãruþele cu alþi þigani ce 
Sunt profeso- preluau ºi pãzeau obiectele jefuite. Citisem prin 

rul Gusta… din nou arhive cã la Marea Rãscoalã Þãrãneascã din 1907, 
devin narator, chiar primii care au intrat în conacele boiereºti ºi ale 
d a c ã  a f a r ã - i  arendaºilor au fost tot prãdãtorii þigani. Culmea, ei 
viforniþã... În de- au prãdat ºi au incendiat, însã nu au cãzut sub 
cembrie 1989, au gloanþele armatei. Prãdãtorii nu ne-au fost niciodatã 
pârâit ºi s-au rupt de folos în istorie. 
d amnã r i l e  A s i e i  Am scufundat adânc ambele mâini în 
Khazare: românii buzunarele pantalonilor, pãºeam furios ºi 
s-au eliberat din dispreþuitor prin sãlile Consiliului Popular, poalele 
c ã t u º e l e  Ru s i e i  paltonului se clãtinau în jurul meu. ªtiam, mã 

sovietice, datoritã, mai ales, unui om inspirat marcat cunoºteam, când scufundam mâinile adânc în 
de zei cu o bandã roºie pe frunte, Misha Gorbacioff. buzunare, mã revoltam, mã dominau sentimentele, 

Un þãrãnoi primitiv ºi mãrginit de la noi, vechi deveneam furios (furia este fiica demonului!), sclavul 
agent Komintern, a fost alungat cu pietre de popor teribilului A(fect), cum ar fi spus fizicianul De Chiro. 
din palatul sãu, nu renunþa nici în ruptul capului la Am pornit decis spre masa de lucru a fostului ºef 
tirania lui de “sicritar giniral” al PCR. Stupid ºi lacom, comunist ºi dintr-un salt m-am urcat pe ea. 
stãtuse în foncþie peste 24 de ani, dar mai voia, se -  Atenþie! a strigat cineva lumii agitate, vã 
autoproiectase pânã în anul 2000, însã istoria l-a vorbeºte profesorul Gusta! ºi a închis un televizor din 
aruncat în aer, într-un elicopter, prin protestele salã, care transmitea “revoluþia în direct”.
vehemente ale mulþimilor. - Oameni buni, ºi am ciocãnit cu stiloul (avea 

Am ales titlul acestei pãrþi a naraþiunii mele, capac metalic) într-un pahar cules de pe masã… 
Revoltaþii, titlu care pe mine mã provoacã: toatã Fraþilor, ascultaþi-mã! (þiganii prãdãtori se uitau 
viaþa ºi istoria ne-am revoltat aici în ªstul trist al chiorâº la mine). ªefii comuniºti, oamenii puterii au 
continentului elitar. fugit! 

Pe 22 decembrie ora 12,00 am alergat la Simþeam cum curge din mine dispreþul, unora 
Consiliul Popular (viitoarea Prefecturã), voiam sã vãd dintre auditori le-a plãcut, numai þiganii prãdãtori se 
cum se dezagregã Utopia Roºie… P.C.R.-ul, hlizeau neîncrezãtori la mine. 
Securitatea se autodizolvaserã prin fugã… mã Activiºtii comuniºti, dacã-ar fi avut convingeri 
bucuram cu rãutate cã orgoliul lor intrase “în profunde, ar fi stat  aici lângã eºecul lor, ca sã-i 
putrefacþie”. Oameni diferiþi se foiau pe acolo. strângem de gât!
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PROZÃ-ESEU

Apostol GURÃU

REVOLTAÞII, vol. II
(Fragment de roman, cap. 51, 52)
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S-a auzit un hohot profund de râs, ce a rãsunat sprijinindu-se mai mult pe cãlcâie.

în tot Consiliul cu semnificaþii populare strãvechi ºi - Lasã jos! a þipat la el popa ca la un câine, 

noi, o defulare ca o vomã provocatã de o merinde þiganul a pus imediat televizorul jos, lângã perete ºi a 

greþoasã… Propun sã organizãm un Comitet plecat repede, privind intimidat în jur.

Am organizat Comitetul Revoluþionar format Revoluþionar, însã vã previn, oameni buni, dupã 

din 27 de membri, pe ºase comisii, cã doar nu eram criterii ferme - nu acceptãm pe cei cu caziere, deci 

din Lumea a Treia.pe foºtii puºcãriaºi, aþi vãzut ce-am pãþit cu 
- În relaþie cu domeniul la care aveþi “ilegaliºtii” puºcãriaºi, agenþi Comintern, plasaþi de 

competenþe, am mai zis, vã alegeþi o comisie din cele ruºi în fruntea þãrii. Vrem cetãþeni curaþi, pricepuþi 
ºase: 1. Comisia politicã; 2. Comisia socialã, justiþie; în conducerea grupurilor umane! Vrem oameni cu 
3. Industrie ºi agriculturã; 4. Aprovizionarea profesii bine definite, din cei ce urãsc comunismul, 
populaþiei, servicii, comerþ; 5. Învãþãmânt, culturã, ca sã fie devotaþi noii miºcãri democratice, bãrbaþi ºi 
sãnãtate; 6. Pazã ºi ordine. Toate inventariile femei… S-au auzit murmure de acceptare, calde ºi 
obiectelor ce se aflã în acest Consiliu Popular, am mângâietoare ca luminile primãverii…
strigat ca sã se audã bine, sunt averea statului - Opriþi toate televizoarele! a strigat cineva,

- … fiecare din cei propuºi ºi eventual aleºi, îºi român, opriþi-i pe prãdãtori cu toate mijloacele! 

ªefii comisiilor abia aleºi au convocat vor face un curriculum vitae, o autobiografie sincerã, 

Comitetul Revoluþionar într-o camerã liberã, îi vom verifica… vreau un secretar care sã 

alãturatã. Am fost propus de mulþi ºi ales consemneze un proces-verbal, vãd coli albe în 

preºedintele Comitetului Revoluþionar; a atârnat sertarul de colo…

S-a oferit un tip înalt, brun cu privirea mult în decizia comisiilor ºi faptul cã profesorul Gusta 

fierbinte, arogant fãrã motive deocamdatã, lângã el era ºi scriitor.

- Domnilor, nu doresc sã fiu preºedintele s-a aºezat o femeie, pãrea o persoanã cumsecade, 

Comitetului Revoluþionar, nu mã alint, nu doresc! Cu ºi-au fãcut C.V-urile

Tipul brun cu mustaþã era fotograf, iar femeia mine în frunte va fi o revoluþie de catifea, sunt un 

o micã funcþionarã. intelectual.

- Eu, Gusta, sunt profesor de liceu am spus Au insistat, la Bucureºti, Mircea Dinescu, Ana 

mulþimii din sãli ºi birouri, în timpul stagiului militar Blandiana, erau literaþi, merge ºi la noi, au zis, iar eu, 

de la marinã am lucrat la un birou de documente Gusta, naivul, am acceptat, nu eram destul de 

secrete, am cãrat armament ºi muniþii, le-am bãgat pervers ori de capabil ca sã accept toate 

în depozitele flotilei militare… compromisurile, ce se impuneau în aceastã Revoltã.

A urmat la cuvânt un actor, nãscut în Bucureºti, Am ordonat Comisiei de Pazã ºi Ordine sã-i 

vocea lui avea tonalitãþi grave, voia sã fie util scoatã afarã din Consiliu pe þiganii prãdãtori, comisia 

Revoluþiei, nici nu avea cazier. S-a înscris pe listã ºi un a organizat imediat un serviciu de gãrzi la intrãrile 

bãrbat frumos, strãlucitor chiar, cu o barbã mare, Consiliului Popular.

Am avut rãbdare cu toþii, ca sã rezolvãm prin îngrijitã, sub fruntea curatã îi strãluceau ochii vii, 

încredinþare cãtre membrii Frontului Salvãrii verzi. Era preot, nu avea cazier, însã orgoliul lui 

Naþionale (se constituia din mers dupã criteriile plutea ca o floare de nufãr în balta unei nepãsãri, ce 

enunþate de mine) ne întâlneam în plen  (cei 27 te convingea: era bãrbat falnic ºi frumos, nu i se 

revoltaþi aleºi) de douã ori pe zi,  raportam  cum puteau refuza multe! Au urmat doi ingineri 

ne-am “îndeplinit sarcinile”, de fapt ne informam contrastivi, începând chiar cu staturile - unul înalt, 

unii pe alþii corect, întrucât “se declanºase” o rezervat ºi neîncrezãtor, era navalist, celãlalt era 

nemeritatã campanie de zvonuri. Nu identificam cu scund, subþire ºi neliniºtit, inginer proiectant de 

exactitate, deºi aproximam, cine ne destabilizeazã nave. 

O listã se mai completa ºi-n altã încãpere, se prin teribila zvonisticã localã ºi naþionalã… 

auzea, de cãtre un tânãr roºcovan, mic ºi arogant… Întotdeauna eram priviþi, aþintiþi cu atenþie de un fel 

foarte agil, vocifera, argumenta cã era tânãr ºi se de coþofanã, o þarcã cu grad de colonel, comandantul 

trecuse primul pe listã… districtual al Gãrzilor Patriotice, armata civilã a 

Judecând dupã lumea ce se foia prin clãdirea P.C.R. “Þarca” grasã, burtoasã ºi arogantã c-un ten 

Consiliului, dupã privirile multora, nu mi se pãrea a fi vâscos, fost bubos,  un  ins bãlos, c-un tartru învechit 

acolo un eºantion primejdios al omenirii, cei rãi ºi lipit pe danturã, ce se colorase lent,  dar sigur  în 

cruzi fugiserã, nici mãcar nu ne pândeau, doar þiganii roºcat printr-o salivaþie permanentã, suptã ºi 

ieºiþi la furat se uitau la “marea forþã”, ce se înghiþitã scurt ºi repetat de ipochimen…

constituia, cu oarecare teamã. Un tânãr þigan cãra în “- Ce mai faceþi, tovarãºe Preºedinte al 

braþe un televizor color, era greu ºi pãºea prudent pe F.S.N.?” mã întreba cu aroganþã ºi un dispreþ abia 

covor, ca sã nu-l scape din mâini, cãlca în valgus cu reþinut coþofana cu burtoiul plin de putregaiuri. Ce-i 

deviaþia labelor picioarelor mult în afarã, inspira mefienþã privind la mine un revoltat “din 
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mase”, crescut în umilinþe?! creat imediat douã detaºamente pentru intervenþii 

Aveam sã aflu peste o zi de la o juristã, fostã rapide, pentru anihilarea cadrelor securitãþii 

procuroare, ce-i cunoºtea C.V-ul. Þarca datora districtuale, însã sinistra instituþie din calcule ºi bune 

comunismului totul, se ridicase dintr-un sat sãrac din îndrumãri a fost supusã ºi ascultãtoare, altfel, de-am 

Gorj, dupã absolvirea claselor primare fãcute fi dirijat mulþimile revoltate spre ea, o sfãrâmam de 

anevoie; mai întâi l-au înscris într-o ºcoalã a nu mai putea fi reconstituitã nici antropologic. Ne-a 

Securitãþii, a fost subofiþer, apoi ofiþer, ajuns prin predat sediul ºi a acceptat s-o dezarmãm ºi sã-i 

sârguinþã, tãcere ºi fidelitate comandant al unui confiscãm arhivele operative, cele „esenþiale” erau 

penitenciar politic din “obsedantul deceniu”. Ultima dublate, triplate în stilul „serviciilor” perverse ºi 

misiune încredinþatã de Securitate ºi Partid a fost de ticãloase. Învãþãtorul „Central”, generalul Cutare 

comandant districtual al Gãrzilor, iar de va fi Revoltã, Vlad, o învãþase de bine. La chemarea noastrã cãlãii 

sã-i deruteze pe “revoluþionari” prin zvonuri perverºi ºi aroganþi s-au adunat în sala de festivitãþi a 

transmise prin telefoane, radio, manevrate de un  sediului ºi-au predat armele ºi s-au supus 

cãpitan de transmisiuni M.F.A. ºi de “o scroafã” de detaºamentelor revoluþionare. La implorarea 

secretarã.  Dacã din bun simþ cãpitanul M.F.A. a murit noastrã, Armata, ce juca ºi se poziþiona în 

dupã Revoluþie  (revoltaþii l-au iertat ºi l-au condus la neutralitate, dupã ce trãsese în mulþimi la Timiºoara, 

cimitir), secretara ce ne-a derutat cu zvonurile a trimis o unitate de blindate la fosta securitate 

transmise cu voci truncate, se þinea scai de districtualã, niºte tanchete ce ºi-au rotit turelele 

preºedinte, de mine, profesorul Gusta, ca sã-i dau spre sala de festivitate (unde erau securiºtii) 

recomandare pentru a primi fraudulos pensie de comandantul, maiorul Gâþã, s-a subordonat nouã ºi a 

“revoluþionarã” de la un guvern prea îngãduitor. fost pânã la capãt un om inteligent ºi loial, inginer 

Am exmatriculat-o, domnilor, din lista militar de carierã.

revoltaþilor pe aceastã damã vinovatã, impertinentã Curând, la poarta înfricoºãtoarei instituþii s-au 

ºi profitoare, ce dãdea cu râtul ºi-n loc sã emane strâns resentimentarii - vociferau, ameninþau, voiau 

vânturi puturoase ca pânã atunci, trãsese în noi cu sã dea buzna în clãdire, ca sã punã mâna pe cãlãi; de 

zvonuri. ajungeau la armele lor, ieºea mãcel. Detaºamentele 

revoluþionare ale lui Cecalã ºi Stoica et comp. i-au 

convins ºi i-au oprit pe revoltaþi. Senzaþie a produs 
52 sosirea unui convoi de muncitori de la Sidex, ce 

treceau prin faþa sediului Securitãþii, unde 
- Gusta - narator, staþi cu ochii pe mine ºi î n t âmp lã to r  mã  a f l am  (adu se sem t re i  

ascultaþi: fiecare secþiune a Comitetului autocamioane). Armata din 1989 nu voia sã 
Revoluþionar avea încredinþarea sã se dezvolte, sã primeascã armamentul ºi muniþia securitãþii, stãtea 
primeascã noi membri activi ºi iscusiþi, încât sã se ºi pândea din cazãrmi, aºa îi ordonase generalul 
constituie într-un Front al Salvãrii Naþionale; nu Stãnculescu Atanasie, tecucean la origine, însã agent 
avusesem noi o pregãtire anterioarã, ilegalã, însã sovietic cooptat de G.R.U. la Balaton, în Ungaria, în 
formasem Comitetul în aºa fel, încât cei 16 membri 1986; a recunoscut.
cu studii superioare ai sãi sã conducã secþiunile, eu Muncitorii revoltaþi din Sidex îl aduceau în 
eram ºeful celei politice; geografic, rasial ºi cultural bãtãi preþ de trei kilometri, la Comitetul 
eram europeni, aveam oroare de Lumea a Treia, Revoluþionar, pe fostul ºef al P.C.R. de pe platforma 
politic însã o acceptam. Secþiunii Pazã ºi Ordine i-am siderurgicã, tovarãºul Lungu. „Tovãrãºelul” avea 
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hainele rupte, faþa tumefiatã de la pumnii încasaþi, Între timp, fãþarnicul ºi inteligentul preot Dicu 

iar în gurã îi fusese îndesat un cocoloº de cocs. Îi din Comitetul Revoluþionar îi pusese în genunchi pe 

ceruserã cât fusese în funcþie alimente, ca sã-ºi resentimentari. Cântecele lui ºi ale celorlalþi preoþi 

hrãneascã familiile, iar el le-a recomandat: „Mâncaþi înveºmântaþi în sutane negre trimiteau la Judecata 

cocs!”. Mâinile tovarãºului Lungu (un gãligan de 1,90 de Apoi, la nemãrginita iertare a pãcatelor din faþa 

m) fuseserã legate strâns la spate cu sârmã cu þepi, Scaunului Împãrãtesc al Domnului ºi a milostivului 

marele þuicar ºi amator de femei o încurcase de-a sãu Fiu, Iisus, nãscut din Femeie.

binelea, pentru prima oarã în viaþa lui plinã numai de Coþofana, þarca infectã, îºi plimba ºi ea 

„succese”. Voiau sã-l omoare, îi smulseserã pãrul din burtoiul pe acolo cu câteva „gãrzi patriotice” dupã 

cap, sângele i se scursese pe ceafã, pe faþã, arãta ca ea, mai mult pe la sala de festivitãþi, ca sã-l vadã ºefii 

un cadavru ambulant. lui securiºti, cât este el de important. Nu era, gãrzile 

Iulia Bucur, o blondã veritabilã, profesoarã de lui se aflau neînarmate ºi nu aveau decât un rol 

sport, membrã a Comitetului Revoluþionar, a ieºit în decorativ, þineau ºi ele în mâini flintele ca pe niºte 

faþa tristului convoi ºi l-a privit cu dezgust pe Lungu: bâte. Se auzeau însã de departe, cântecele 

- Tot timpul a fost o epavã, un golan din Brãila, frumosului popã Dicu, care muºca din om cu sclipirile 

crescut ºi promovat de partid, membru în C.C.-uri verzi ale ochilor lui inteligenþi. Detaºamentele 

diferite, altminteri o forþã roºie a naturii, un gândac revoluþionare fãceau cãrþile în sediul securitãþii 

monstruos. Nu-l ucideþi, bãieþi, cã vã murdãriþi conduse de agerii ºi vigilenþii Cecalã ºi Stoica. 

sufletul cu jigodia asta. Lãsaþi-l în plata Domnului! Fusesem chemat  prin telefon de Cecalã:

S-a închinat. - Profesore Gusta, armele securitãþii trebuie sã 

Preotul Dicu de faþã ºi el, îmbrãcat acum în fie luate urgent ºi duse în depozitele armatei, altfel 

sutanã, frumos ºi un intrigant de temut, orgolios, mai mulþimea ajunge la ele ºi va fi prãpãd.

adusese vreo doi preoþi tineri cu el, a început sã Primul transport îl fãcusem cu trei camioane, 

cânte popeºte ºi sã-l închine pe Lungu: Armata din 1989 nu le primea în depozitele sale de pe 

- ªi gângania asta este fãptura Domnului, strada ªtefan cel Mare, poza în neutrã, ne pândea 

bãieþi, îl ducem la sediul Comitetului Revoluþionar, îl însã permanent. Primele douã camioane le-am 

vor condamna aspru procurorii comitetului de la descãrcat în fugã, chiar în sediul Comitetului 

comisia socialã ºi justiþie. Revoluþionar (418 pistoale Kalaºnikov, grenade, 

- Sã nu ucidem, bãieþi, cã devenim criminali ca cuþite cu arc otrãvite, muniþie, arhive operative). 

ei, noi suntem un popor frumos ºi harnic, Combinatul Mai târziu, diversioniºtilor din Armata lui 1989, 

vostru produce ºapte milioane de tone de oþel pe an, Securitãþii, P.C.R.-ului le-a fost teamã de armele 

am zis ºi eu, preºedintele. Doamna profesoarã Bucur noastre, se fereau de noi din instinct. Dac-am fi 

ºi preotul Dicu au hotãrât bine. Duceþi-l la Comitet ºi înarmat tinerii civili, ieºea mãcel, ca la Brãila, 

încredinþaþi-l comisiei de pazã. militarii asta aºteptau, ca apoi ei sã pacifice  lumea, 

Nu a ajuns acolo, însã Lungu a supravieþuit, pozând în apãrãtorii Revoluþiei, dupã ce au tras în ea. 

apãrat de detaºamentele revoluþionare mai bune Comitetul Revoluþionar ºi militarii  (maiorii Chebac, 

decât mã-sa ºi tot neamul lor de golani violenþi ºi Gâþã, dar ºi Pelticã) au fost de acord, ca sã nu dãm 

cioflingari! arme civililor.

Resentimentarii s-au adunat ºi ei în jurul Secþiunea economicã a mai fãcut rost de alte 

convoiului de lucrãtori din Sidex, au tras ºi ei câteva trei autocamioane de la o autobazã împreunã cu 

ºuturi în boaºele ºi-n fundul lui Lungu. muncitori încãrcãtori – descãrcãtori, ca sã luãm ºi 

- Porcule! Porcule gras! îi strigau. Striviþi-l, celelalte arme de la Securitate.

bãieþi! - Suntem sub presiunea strãzii resentimentare, 

Preotul Dicu ºi profesoara Iulia Bucur, atenþi domnule profesor,  tr imiteþi  de urgenþã 

cum erau la miºcãrile mulþimii de resentimentari, au autocamioanele, ca sã luãm armele, îmi striga în 

continuat sã-i tempereze. Plecasem la camioanele, telefon neobositul Cecalã.

care încãrcau armamentul ºi muniþia securitãþii, Nici fermecãtoarea Iulia Bucur pozând în faþa 

armurierul lor întocmise în grabã procesul-verbal de mulþimilor resentimentare într-o tipã accesibilã 

predare-primire, reprezentam Comitetul, avizam ºi oricui din „mase”, nici pletosul popã Dicu modulând 

semnam procesul-verbal. Mã pricepeam la arme, în vocea lui caldã, ce-þi pipãia parcã timpanele 

militãrie  cãrasem la depozite cu douã ºlepuri ºi un (feeling) nu mai puteau stãvili pe rãzbunãtori. Am 

împingãtor armamentul ºi muniþiile Flotilei de sosit la sediul fostei securitãþi într-o maºinã Dacia 

Dunãre (þineam actele secrete, fusesem ºeful unui albã, scl ipitoare, în urma mea veneau 

birou de documente, eram absolvent de liceu ºi mã autocamioanele. Iulia m-a rugat sã mã adresez 

promovaserã la hârþoage, acolo, unde eram maselor vindicative:

permanent agresat de contraspionajul militar; deºi - Oameni buni, eu sunt preºedintele Gusta al 

nu împlinisem încã 19 ani, mi s-au încredinþat multe Comitetului Revoluþionar, toþi îi urâm pe cãlãii de 

secrete militare, nu politice). acolo (arãtam spre securitate) ºi pe mine m-au umilit 



69BAAADUL literar anul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

în armatã, însã dacã-i linºãm, devenim fiare, ticãloºi la o ºcoalã profesionalã metalurgicã. Violent, laº, 

ca ei. Vom crea tribunale speciale ºi-i vom judeca juisor, supradimensionat, bãtea elevii mai mici 

dupã faptele lor josnice. pentru a scoate de la ei þigãri, bãuturã, se-mbãta ºi 

S-au mai calmat, penibil am rãmas doar eu, dãdea târcoale femeilor de serviciu de la internat, pe 

credeam ca naivul în ce afirmam, cãlãii pânã la urmã una chiar a violat-o.

au dirijat „culpele” lor doar spre bietul Iuda, - Lungu a fost cazul tipic de promovare a 

colaboratorul lor, recrutat prin silnicie. cadrelor pentru cele mai înalte funcþii în P.C.R., el 

Dupã lungi parlamentãri cu ºeful garnizoanei, reprezenta selecþia negativã în forma ei purã, a zis cu 

am reuºit sã plasãm armele securitãþii în depozitele dispreþ profesoara Comitetului Revoluþionar.

armatei (cele din sediul Consiliului au rãmas acolo). Evenimentele se succedau cu o vitezã 

De acum, dacã resentimentarii ar fi intrat în ameþitoare, Comitetul se forþa sã le stãpâneascã: a 

sediul instituþiei, s-ar fi rãzbunat doar pe foºtii schimbat procurorul-ºef districtual ºi pe ºeful 

securiºti, care, orice s-ar comenta, meritau o tribunalului, la recomandarea Centrului. Armele 

chelfãnealã ºi dacã i-ar fi ucis, atâta pagubã! Comitetului au primit un îngrijitor profesionist, pe 

Manevrele se fãceau însã de „sus”, de la centru, a admirabilul armurier, maior în rezervã, G. Tomolici: 

doua zi pe 23 decembrie, sinistra instituþie a fost „Îmi iubesc oraºul ca pe ochii din cap!” ne-a spus. O 

subordonatã armatei, ºi, de acum, nu vor urma zile juristã, Truþã, mi s-a raportat, a cotrobãit prin 

bune pentru civili,  hainele  militare s-au adunat arhivele confiscate de la securitate,  am iertat-o, s-a 

între ele. dovedit pânã la urmã fidelã Comitetului. Plimbaserã 

Resentimentarii s-au risipit, detaºamentele o noapte întreagã prin oraº, pânã sã le predea 

revoluþionare au permis numai unora din ei sã intre-n Comitetului, arhivele securitãþii, era însoþitã de 

sediu; au devastat cât au putut, au bãut sticlele cu inginerul Ileanu ºi de slabul student Sorin Petrol 

votcã ºi au fumat þigãrile strãine, pe cãlãi i-au lãsat în (însurat mai târziu cu o  profesoarã de liceu exaltatã, 

minciuna tribunalelor militare speciale, ce nu s-au arogantã, ce s-a dovedit schizofrenicã ºi care a avut 

instituit niciodatã la scarã mare. „bunul simþ” sã se sinucidã, ca sã scape Sorin de ea; 

Profesoara Iulia Bucur a venit la reºedinþa se-ndrãgostise de  el ºi poza în fiinþã tragicã, ºi era, 

Comitetului Revoluþionar ºi ne-a relatat cu dezgust nu putea depãºi limitele bolii spre o sãnãtate mintalã 

cum l-a „eliberat” pe Lungu, primul secretar P.C.R. adevãratã).

de pe platforma industrialã Sidex, ce se lamenta ºi Comunicam cu mulþimile din faþa Consiliului 

bocea, cerea iertare muncitorilor, ca sã nu-l omoare. Popular cu o staþie radio cu microfoane ºi difuzoare 

Dupã lungi parlamentãri cu lucrãtorii, dupã aduse de inginerul Adrian Ocu de la P.T.T.R. Cetãþenii 

repetatele lor lovituri ºi vorbe rele: „Înghite cocsul, urbei au participat împreunã cu noi la un exerciþiu de 

porcule, uite ce umflat eºti! De trai bun, uitã-te la noi democraþie directã - am citit lista celor 27 de membri 

cât suntem de palizi, se vede cimitirul prin urechile ai Comitetului Revoluþionar ºi, ca-n democraþia 

noastre, porcule!”. Eliberat, dezlegat din sârmele anticã, puteai sã aprobi ori sã respingi pe oricine din 

ghimpate de la mâini, din pripon (îl purtau legat de Comitet, unul chiar a fost respins de mulþime, îl 

gât cu aceeaºi sârmã), primul secretar Lungu, golan cunoºteau ca pe un colportor de logoree sindicalã 

sadea, de mahala brãileanã, a rupt-o la fugã, cât îl aprobatã de P.C.R. Pe mine, preºedintele, nu m-a 

mai þineau picioarele: laº ºi infect se uita-n urmã, contestat nimeni, aº fi plecat oricând, îmi luam 

dupã el însã se rostogolea numai un uriaº dispreþ, pãlãria ºi bastonul ºi dus eram; câþiva intriganþi din 

însoþit de un hohot de râs ieºit din zeci de piepturi. Comitet, mai târziu, nu mã mai voiau: popa ºi 

Profesoara Bucur îl ºtia de când era adolescent fotograful paranoic.
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Printr-o diversiune colportatã de un evreu poate; jumãtate dintr-un ouþ l-ar putea servi ºi ex-

khazar de la T.V.R., maiorul Chebac, tanchist, cãpitanul în rezervã Bodea, damã, preþuitoarea lui 

comandantul garnizoanei noastre, a plecat la „Iliuþã”: „Of, frunzã verde contraspionaj militar 

Bucureºti cu mai multe taburi (cicã, dacã nãvãleau eficient!/ Ne-ai fi lãmurit cum sã tratãm un 

tancurile ruseºti, sã nu fie împiedecate!) Comitetul delincvent!”

naiv a aprobat deplasarea blindatelor. Contraspionajul militar fusese însã desfiinþat 

La ora 22,00 pe 22 decembrie s-a prezentat de generalul Militaru, agent sovietic G.R.U.. A fost 

Comitetului înlocuitorul maiorului Chebac, maiorul prima lui grijã ºi a generalilor sãi, agenþi ca ºi el.

de infanterie Ilia Vidmovici Pelticã, un tip brun cu Þiganii din urbe vroiau sã-ºi elibereze 

privirea fierbinte. Lângã mine se afla, în momentul „cadrele” din închisoare cu buldozerul, voiau sã radã 

când s-a prezentat Pelticã, fostul comandant al de pe faþa pãmântului ºi sediul miliþiei. Din nou, 

miliþiei municipale, colonelul Munteanu. preotul Dicu, împreunã cu alþi trei clerici (în sutane!) 

- Pelticã, Pelticã, mormãia colonelul, taicã-su deºi rãguºiþi de predici ºi cântãri, au mers la faþa 

a fost þigan – miliþian, l-au omorât cetãþenii din satul locului, grãdina postcomunistã a Domnului se 

Luncaviþa (Tulcea), maiorul nu poate fi decât un fiu dovedea f.f. mare...

de „erou al clasei muncitoare”, numai taicã-su a fost Maiorul în rezervã G. Tomolici, armurierul 

þigan, maiorul nu este... ºi a râs, ca sã înlãture Comitetului, a venit la  mine ºi mi-a arãtat un deget 

strâmbãtura de pe chipul sãu palid, prevãzut cu ochi umflat, se scobise imprudent la unghii cu un pumnal 

albaºtri. cu arc luat de la securitate ºi i se umflase mâna, erau 

Îl ºtiam pe colonel de când eram adolescenþi, cuþite otrãvite, „bãieþii” noºtri cu ochi albaºtri ca ºi 

venea la balurile liceului nostru, s-a ºi cãsãtorit cu o colegii lor din Bulgaria cu umbrelele, te puteau 

colegã din liceu, mai mare ca mine. înþepa c-un pumnal, semnându-þi paºaportul pentru 

- Nu vã cred, domnule colonel. Univers. Am chemat de urgenþã un medic toxicolog.

- Bine, voi telefona la Tulcea ºi-þi voi confirma Veneau la mine ºi miliþienii - sectoriºti, ca sã-ºi 

sau nu. Oricum, trebuie sã te fereºti de el, este predea armele, Comitetul ceruse acest lucru prin 

complexat ºi primejdios ca toþi minoritarii. radio ºi afiºe, toþi mã cãutau pe mine, preºedintele, 

O delegaþie desemnatã de Comitet a plecat la de multe ori rãmâneam în mânã cu pistoalele lor 

Bucureºti (Centru) pentru a ne manifesta „Carpaþi”, în tocul armelor erau trecute numele ºi 

solidaritatea ºi loialitatea faþã de capitalã, de noua prenumele posesorilor. În timpul alarmelor 

formulã a statului democratic. Comisia - Justiþie a neprofesionioste ale maiorului minoritar Pelticã (le 

elaborat un text de discurs folosind conceptele ordona la derutã prin sediul Consiliului Popular) mai 

dreptului, ajutatã de un jurist cu doctorat în drept þineam aceste arme de doi bani în mânã înainte sã le 

constituþional, fost notar-ºef, Benone Puºcã. Eram un predau armurierului, dar fiul „eroului clasei 

stat ce acoperea tot teritoriul þãrii, ce trebuia sã muncitoare” Pelticã mã vedea, iar mai târziu m-a 

rãmânã întreg ºi dupã Revoluþie. acuzat diversionist de nerespectarea regimului 

Desemnarea maiorului I.V. Pelticã, pentru a armelor. Fâs! Eu eram preºedintele ales al noului 

deveni consilier militar la Comitetul Revoluþionar, organ de stat democratic ºi puteam purta arme în 

înlocuindu-l pe maiorul Chebac, s-a fãcut cu timpul alarmelor. Dacã m-ar fi vãzut pe 22 

dificultãþi am auzit, maiorul era un þuicar vestit, decembrie, pe la trei noaptea, cum luam de la un 

comandant de Anexã (la mobilizare), autor de lecþii sublocotenent de securitate din Tecuci doi saci cu 

politice pentru soldaþi, însã orgolios ºi deviant. ªi-a pistoale Kalaºnikov cu muniþiile aferente, cum m-ar 

disputat venirea cu un cãpitan piticot, dar focos, mai fi acuzat tuciuriul diversionist, Pelticã?!

Hariton (se pare cã ei ºtiau din start cum putea fi Toate armele erau predate imediat 

interpretatã lozinca „Armata e cu noi”, iar armurierului, maiorului în rezervã, fidelul 

revoluþionarii pentru ei erau niºte golani, deºi 16 din Comitetului Revoluþionar, George Tomolici.

27 de membri ai Comitetului aveau studii superioare Faptul cã nu avusesem o pregãtire anterioarã a 

(sau tocmai de aceea!). Maiorul Pelticã nu numai cã „evenimentelor” acelea foarte periculoase,pe care 

era negru la chip ca dracu, dar se pare cã avea ºi le trãiam, cã nu ne cunoscusem între noi, dar ne-am 

niscai misiuni oculte (ah, de-am avea acces la bãgat în conducerea revoltei, a fost mai mult decât o 

arhivele G.R.U. de la Harcov, între timp vor fi fost aventurã. Perfidul popã Dicu îºi mângâia repetat 

cãrate la Moscova) dacã vom putea afla cã barbiºonul, apoi brusc miºca spre dreapta capul 

personajului i-ar fi fost încredinþatã „sarcina” ca sã pletos, surâdea ºi ne „înlãtura”, ne împingea în fictiv, 

întâmpine trupele sovietice invadatoare cu flori ca-n stafii revoluþionare cum eram. Comenta apoi 

pozele cu „eliberatorii” de la 23 august 1944. De vom peiorativ împreunã cu fotograful deciziile 

afla cã lucra pentru ruºi, niciodatã nu va fi prea Comitetului, ei „se vedeau” cei mai importanþi ºi, 

târziu, ca sã-i tãiem testiculele ºi sã i le dãm ca sã le mai ales, cei mai potriviþi, ca sã conducã revolta. 

pape prãjite „ºefului sãu de stat major” de la Intriganþi!

revoluþie, cãpitanul Mafoame, gras ºi gelos peste 



71BAAADUL literar anul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010

VERNISAJ

PROZÃ SCURTÃ

ªtefan AMARIÞEI
POVESTIRI

Atunci, de ce eºti trist? Sau mã înºel? i se Casa 
adresã iarãºi.

Nu vã înºelaþi, însã motivul nu vi-l pot spune somnului
acum, zise, prinzând puþin curaj, hotãrât sã întrerupã 
acel dialog inutil.

Cel mai mult îºi dorea sã ajungã repede la Era poso-
cuierul unde agãþase ºapca pentru a-ºi acoperi capul morât ºi privea drept 
tuns pânã la piele.în faþã în oglinda ce 

reflecta chipul sãu cu 
Ieºi în stradã ºi porni agale, înviorat uºor de e x t r a v a g a n t a  

aerul rãcoros al serii, spre clãdirea înaltã ce domina ca jumãtate a capului 
o sculpturã uriaºã cartierul oraºului. Pãtrunse tunsã pânã la piele. 
înãuntru prin uºa din spate, urcã în silã scãrile ºi Ceea ce aºtepta cu 
ajunse, în sfârºit, la ultimul etaj. Toþi erau de nerãbdare  sã  se  
jumãtate de orã acolo sus, în camerele cu multe paturi sfârºeascã numai-
ale vechiului edificiu. Unii adormiserã, alþii abia se decât – îndepãrtarea 
pregãteau de culcare sau discutau încã, adunaþi în pãrului de pe cealaltã jumãtate a capului – nu se 
mici grupuri. Era un moment de relaxare, întrucât prin întâmpla câtuºi de puþin atât de repede pe cât ar fi 
ferestrele larg deschise se auzea de undeva, de dorit; a simþit cum femeia tânãrã ºi frumoasã la care 
departe, glasul plãcut al unei fete, cântând.nimerise ºi-a oprit mâna în creºtetul sãu ascultând, 

Aproape pe nesimþite lumina se stinse, impasibilã, discuþiile din jur. Uneori îºi arunca privirea 
grãbind sosirea timpului când intrau în stãpânirea spre el prin oglinda de argint, mare cât peretele.
somnului.Îþi pare rãu? îl întrebã cu o uºoarã inflexiune în 

Dar somnul lui putea fi altceva decât continua glas, vãdit nesatisfãcutã de figura sa pleoºtitã, ca a 
repetare a faptelor zilei?!unui damnat.

Când încã mai rãsuna în mintea sa aþipitã acel Nu, rãspunse timid, încercând sã zâmbeascã, 
cântec – reverberaþie târzie a unei melodii demult însã foarte vag, minþind de fapt.
uitatã – îºi aminti o zi luminoasã de varã, cu ani în Spera cã dupã acea întrebare ºi rãspunsul ce 
urmã.vroia sã arate nepãsarea lui, tânãra îºi va relua lucrul 

Se afla pe culmea unui deal, în vale se pentru a pune capãt acelui calvar. Dar nu. Ea continua 
întindea un mic sat, iar în apropiere, pe un sã nu fie interesatã în a-ºi termina treaba ºi a invita, pe 
promontoriu, ruinele unei cetãþi de apãrare din fotoliul atât de puþin invidiat de el, un alt client.
vremurile vechi. Sufla un vânt uºor, misterios ce Îþi pare rãu? îl întrebã din nou, spre uimirea lui 
ocolea în vârtejuri iuþi zidurile prãbuºite, nãpãdite de pe care nu ºi-o putea ascunde.
ierburi înalte crescute printre dãrâmãturi. De acolo, Nu! rãspunse ceva mai sigur, întrucât minþea 
de la acel vârf legendar, se întindea cât vezi cu ochii pentru a doua oarã. Dar m-aþi mai întrebat, ripostã, 
spre sud un podiº înalt. Doar în depãrtare, la ultima totuºi.
linie a orizontului, se zãrea o dungã verde – marginea 
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unei pãduri seculare. Pe acea limbã uriaºã de pãmânt trepidant al muzicii. Parcã îi vedea pe suflãtori cu 
fertil, unduiau în soare lanuri imense de grâu pârguit. braþele laterale încordate, aplecându-se în faþã ºi în 
În jur, nici urmã de vieþuitoare, nici þipenie de om, de spate, cu picioarele aflate într-un tremurat continuu, 
parcã spicele dolofane acaparaserã pãmântul întreg. nãvalnic; exista ceva ancestral în dansul ºi muzica lor. 
Cel ce ajungea acolo, aproape de cer, simþea ispita de Îºi imagina acei saxofoniºti, negri poate, dansând în 
neînfrânt de a intra în lanuri sã asculte foºnetul lor ritmuri africane, alãturi de semenii lor din Sudan sau 
ºoptit. Pãºi pe negândite în holda bogatã de grâu. Africa Centralã. Nu i se pãrea o rupturã, o 
Înaintã neobosit o bunã bucatã de vreme, vârful incompatibilitate – era aceeaºi chemare, poate acelaºi 
cetãþuii nu se mai zãrea, vroia sã meargã mai departe scop nedesluºit.
pe acel drum, târându-ºi picioarele la nesfârºit – la Drumul devenise drept, încât maºina prinse 
stânga, înainte, la dreapta, înapoi – pânã s-ar fi vitezã fãrã voia lui. Câmpul se arãta pe alocuri negru, 
prãbuºit ori s-ar fi oprit dezorientat, plictisit. Dar nu. plin de arãturi, sau verde de grâu rãsãrit. Vântul sufla, 
Când observã cã a ajuns la distanþe egale de coastele izbea botul maºinii cu furie, vuiet ce se adãuga, 
abrupte ale podiºului, nu mai fãcu un pas: se întinse separat, la foºnetul neîntrerupt al roþilor pe asfalt. 
cât de lung era pe pãtura moale ºi caldã de paie ºi Deodatã, fulgi de nea îºi fãcurã apariþia în vãzduhul 
spice, cu picioarele rãsfirate, cu mâinile întinse, cu cenuºiu. Drumul era alunecos, acoperit de o pojghiþã 
ochii aþintiþi spre cerul de azur. Simþea prezenþa a trei de gheaþã lucitoare. Aproape de oraºul din nord – care 
lucruri: lanul de grâu, peticul de cer ºi între ele – arãta de parcã venise iarna: amorþit ºi nemiºcat, 
lungit, nepãsãtor – trupul sãu. Simþurile se atrofiaserã îngheþat ºi vântos -, zãpada se depusese peste tot, 
parcã, doar de auzit mai auzea când, obosit sau prea ningea, rafale iuþi, vijelioase îºi schimbau direcþia 
bucuros de sine, pleoapele i se închiserã uºor. Liniºtea clipã de clipã. Parcã maºina lângã hotel. La coborâre 
îl împresurã pe datã ca un balsam plãcut, mirositor – se îºi încheie pardesiul, deºi pânã la intrare avea de mers 
cufundã într-un somn profund, fãrã vise. Cerul înstelat douãzeci de metri.
strãlucea deasupra lui, luna nu rãsãrise încã sau poate La recepþie a cerut o camerã cu televizor sã 
da, altundeva, nu peste lanul de grâu auriu ce-l aibã cu ce sã-ºi umple timpul. Oricum, avea de gând sã 
primise cu cãldurã în braþele sale ocrotitoare. se odihneascã mai mult, vremea þinea cu el – era frig ºi 

De atunci, ori de câte ori vroia sã uite o înnorat -, doar un singur dezavantaj: încãperea nu 
neplãcere, un gând chinuitor, îºi imagina un lan imens avea suficientã cãldurã. Astfel, îºi va petrece timpul 
de grâu pârguit; înota solitar în marea aceea galbenã, înfofolit în pat sau în fotoliu cu o pãturã groasã pe el. Îi 
purtat de valuri unduitoare, inofensive, deasupra pãrea rãu cã trebuia sã stea închis în camerã, încât nici 
pãmântului, deasupra tuturor, într-un vârtej ameþitor nu îndrãznea sã priveascã afarã pe fereastrã oraºul 
ce-l înãlþa cãtre un somn adânc, paradiziac. încã hibernal. Auzea totuºi glasuri de oameni pe 

Mulþumit de acea imagine, sositã din zãri stradã, maºini circulând ºi asta îi producea o stare de 
îndepãrtate, se rãsuci pe o parte ºi adormi obosit, inconfort plãcutã. Nu rezistã pânã la capãt: dupã un 
împãcat. timp nu prea îndelungat se apropie de fereastrã, 

înlãturã perdeaua albã cu franjuri mãtãsoase ºi aruncã 

o privire discretã în piaþa centralã a oraºului. Zãpada 

se depusese pretutindeni, oamenii îºi alunecau Cântãreþii de jazz
prudent picioarele pe gheþuºul care se formase. 

Înaintau cu capul aplecat, ferindu-se de rafalele de 
„Muzica transformã încãperea într-un vas burduºit

vânt, cu mâinile rãsfirate, de parcã mergeau pe o 
 cu zgomote, aºezat pe o sobã de tuci.”

sârmã de la circ deasupra pãmântului, deasupra 

tuturor. Miºcãrile precise fãceau ca ochii, privirile Maºina rula cu un foºnet monoton ºi aspru, 
atente sã parã fixate definitiv pe o anumitã direcþie, ºoseaua ºerpuia la stânga ºi la dreapta printre coline 
cu mici abateri inevitabile. Pe stradã, puþini oameni, cenuºii, prin vâlcele ascunse; de jur – împrejur se 
cam tot atâþia cât ºi maºinile grãbite. Prea multe aºternea o liniºte nesfârºitã. La intersecþii sunetul se 
n-avea de vãzut, aºa cã reveni la priveliºtea din amplifica brusc, devenea un scrâºnet prelung, apoi 
camerã. Un pat de lemn acoperit de douã pãturi dispãrea – ºoseaua rãmânea stãpânitã de un singur 
groase, o pernã micã ºi înghesuitã, un fotoliu ca vai de zgomot apãsat ºi anost. Dealurile înalte se înfãþiºau 
el, o mãsuþã joasã din acelea întâlnite prin barurile acoperite de vii ºi livezi ruginii, iar mai sus, spre 
obscure, un dulap jerpelit pentru haine ºi un televizor coamã ºi vârf, de pãduri desfrunzite. Ca sã treacã 
alb – negru aºezat frumos într-un colþ al camerei pe un timpul mai repede ºi în mod plãcut, deschise radioul. 
schelet metalic. Pe peretele galben din faþã, uitat de O muzicã de jazz inundã cu acorduri pline de tensiune 
lume de când a fost pictat, se afla un tablou original, o spaþiul din interiorul maºinii. Muzica îi amintea de 
acuarelã infantilã. Nu-i rãmânea decât sã se atmosfera încinsã, sufocantã din localurile 
gândeascã serios ce sã facã pânã venea ora de plecare americane. Îi plãceau totuºi acele acorduri 
la treburile sale. Cel mai comod e sã stea tolãnit în zgomotoase, exacerbate; se potriveau cu dorinþa 
fotoliu, înfofolit în pãturã ºi sã priveascã la televizor nestãvilitã de miºcare, de cãutare, de evadare spre 
pe toate canalele. Imaginea e bunã, atrãgãtoare, alte orizonturi. Îi produceau o uºoarã stare de euforie, 
imagine de televizor bine reglat ºi de satelit de ca la începutul unui dans pe care nu-l poþi evita. Îºi 
transmisie care parcã s-a oprit exact deasupra lui. Pe imagina miºcarea trupurilor, încovoierea lor în ritmul 
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canalul trei muzicã de jazz. Saxofoniºtii sunt negri strica ca în oraº, pe fiecare stradã, sã fie amplasate 

americani, negri simpatici, siluetele ºi miºcãrile lor difuzoare, sã rãspândeascã pretutindeni acea muzicã 

rapide sunt de invidiat. Feþele radiazã de sãnãtate, de freneticã. Oamenii s-ar debarasa de gândurile 

mulþumire, muzicanþii se agitã în faþã, îºi aruncã sumbre, ar merge ca niºte roboþi vioi, cu tensiunea 

picioarele înainte, se scuturã ca de friguri. Uneori arterialã ridicatã, ca niºte dansatori de tam–tam – uri 

parcã patineazã pe gheaþã, apoi se reped spre colþul la care trebuie sã participe orice suflare, orice fiinþã. 

scenei ca seceraþi de rafale de vânt sau de mitralierã. Jazz – ul îi amintea de negrii de pe plantaþiile de cafea 

Era o miºcare continuã, nestãvilitã, de du-te-vino, ºi cacao din Coasta de Fildeº ce-ºi coordonau miºcãrile 

înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, pe un drum braþelor în acompaniamentul loviturilor sacadate de 

sinuos în plan orizontal în care spaþiul nu mai avea loc. tobe. Parcã le auzea izbite cu putere – bubuituri 

Muzica îl înviorase, aºtepta altceva sã-l aducã într-o rãsunãtoare – de cei ce jucau astfel rolul de dirijori. 

stare ºi mai bunã – imagini ºi sentimente noi. Jazz – ul Cei „dirijaþi” lucrau aºa pânã la epuizare.

se dezlãnþuise, protagoniºtii etalau tot ce ºtiau, tot ce Vãzu un restaurant mic, cochet; intrã ºi se 

erau în stare sã facã. Siluetele se distingeau cu aºezã la o masã liberã. Se gândi cã o cafea fierbinte 

dificultate, era mult fum acolo ºi luminã puþinã, l-ar încãlzi ºi înviora puþin. Liniºtit, preocupat de 

soliºtii ºi instrumentiºtii pãreau absorbiþi de muzicã, altceva, uitã de muzica de jazz, de saxofoniºti ºi de 

nu mai vedeau, nu mai ºtiau pentru ce ºi pentru cine se negri. De cum bãu cafeaua – ºi ea un element de 

agitau atât. Asemãnarea între cântãreþii de jazz ºi exotism cotidian, rãtãcit pe meleaguri mai reci -, 

negrii dansatori din Africa era neîndoielnicã, imaginaþia începu sã lucreze în alt sens ºi asta îl bucura 

deosebirea – una singurã: îmbrãcãmintea ºi oarecum. Mai zãbovi câteva minute în restaurant, 

instrumentele muzicale. Avea impresia cã acei negri cãldura ºi liniºtea de acolo erau de preferat vijeliei de 

nu se mai aflau într-un bar american, ci în savanele afarã. Îºi aplecã capul, privind desenele ciudate 

africane, noaptea, frãmântând cu picioarele formate în ceaºca de cafea, încerca, distrat, sã le 

pãmântul în ritmul dansurilor ancestrale. Imaginile descifreze mesajul. Parcã vedea ceva ºi totuºi nu. 

contrastau cu atmosfera din camerã, rece, Insistã luând-o de la capãt: un desen semãna cu un 

inospitalierã ºi cu cea de afarã – friguroasã ºi copac înflorit sau unul plin de promoroacã, altul pãrea 

întunecatã. Se hotãrî sã încerce pe propria piele a fi un om cu faþa întunecatã, lângã el o femeie cu ochi 

vremea de pe stradã. Avea ºi o întâlnire importantã, nu mari ºi buze cãrnoase. Figurile se roteau în jurul 

vroia s-o amâne, în fond pentru asta venise aici ºi nu ca copacului dansând. Deodatã þâºni în aer o muzicã 

sã constate cã iarna e în toi. Deplasarea avea un scop exaltatã pe clape de pian, saxofon, trompetã. 

precis, doar timpii morþi i se pãreau insuportabili: îi Ridicându-ºi fruntea ca electrizat, vãzu pe estradã o 

umplea cu ce reuºea, cu ce-i cãdea în „mânã”. trupã muzicalã de negri cântând; dezlãnþuirea lor se 

Îndepãrtã pãtura groasã ce-i acoperise picioarele produsese cu repeziciune, ori el fusese luat prin 

încãlzite acum, închise televizorul, luã în fugã surprindere. Clienþii localului rãmaserã impasibili, 

pardesiul din cuier ºi ieºi pe uºã. nemiºcaþi. Pentru un strãin, mai receptiv la ce se 

Privi în lung ºi în lat, dar nu vedea pe nimeni. întâmplã în jurul lui, din instinct de conservare sau 

Înaintã câþiva paºi în speranþa cã se va liniºti, cã aerul adaptare, cine ºtie, apariþia aceea pãrea nepotrivitã 

proaspãt îi va înviora trupul ºi mintea. Rafalele de vânt locului, oraºului, derutantã poate. N-a plecat imediat, 

se înteþiserã. Pãºea prudent ºi în urechi îi rãsunau încã deºi jazz-iºtii erau cântãreþi obscuri, anonimi. Dar el 

acordurile muzicii de jazz. Îl urmãreau ca o umbrã îndrãgea jazz-ul ºi tam-tam-urile africane, muzica 

adâncã, ca o femeie seducãtoare, ca o nãlucã în live, le simþea ca o chemare obsesivã, poate – o 

noapte. Vedea fulgii uºori de nea dansând în ritmul chemare atavicã de la strãmoºi îndepãrtaþi.

trepidant al miºcãrilor de dans. Se gândea cã n-ar Plictiseala ºi solitudinea dispãruserã parcã, 
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avea în minte doar imagini luminoase, binevenite. mai mulþi se îndreptarã cântând prin depresiune spre 

Putea sã plece liniºtit, nici frigul de afarã nu-l mai munþi. Rãmãseserã cinci – ºase persoane înaintând pe 

deprima. În stradã, soarele rotund ºi palid îºi trimitea strada principalã care strãbãtea mica urbe de la un 

razele timide printre nori – o luminã îmbietoare, încât capãt la altul. În dreptul bibliotecii, se întâmplã un 

cu paºi fragezi ºi vioi porni spre zona oraºului unde era fapt surprinzãtor pentru ea, foarte atentã – nu ºtia de 

aºteptat. Cântãreþii de jazz rãmãseserã în urma lui; ce – la tot ce se petrecea de cealaltã parte a ºoselei. 

poate la întoarcere, pe o vreme de primãvarã Unul dintre ei privi insistent clãdirea albã, punctatã de 

adevãratã, îºi va aminti de ei. Oricum, nu-i va uita, umbra rarã a copacilor pe peretele frontal ºi, atras 

deoarece acum fãceau parte din el – ca un ecou parcã de ceva anume, se desprinse de grupul celorlalþi 

profund, nesfârºit, sosit din depãrtãri nebãnuite. pãºind sigur de el spre uºa larg deschisã unde aºtepta, 

aparent impasibilã, tânãra femeie.

Era un bãrbat înalt, bine fãcut, brunet cu ochi 

scânteietori ºi puþin migdalaþi; pãrul, în ºuviþe lungi, îi Turiºtii
atârna uºor dupã urechi pe gulerul cãmãºii 

strãlucitoare. O salutã respectuos, apoi îi explicã, cu 
„Doar în muzee e mai multã rãcoare volubilitatea reþinutã de gesturile abia schiþate, cã de 
ºi în beciuri adânci sãpate în piatrã” mult timp cãuta o anumitã carte, de negãsit în 

biblioteci ºi librãrii. Femeia îl invitã înãuntru prin 
Uºa încãperii, proaspãt vopsitã în alb miºcarea discretã a braþului, se apropie cu paºi siguri 

imaculat, era larg deschisã ºi soarele pãtrundea de un raft mare ºi cu mâna întinsã parcurse o linie 
discret luminând cu razele-i jucãuºe, strecurate imaginarã peste titlurile cãrþilor aºezate în deplinã 
printre frunzele miºcãtoare ale copacilor, rafturile ordine. Se opri o secundã la mijlocul unui rând de unde 
pline de cãrþi ale bibliotecii. În apropierea clãdirii, scoase cu îndemânare un volum frumos legat în coperþi 
cufundatã parcã într-o liniºte desãvârºitã, ºerpuia groase de culoare maro. Cu cartea în mânã, reveni 
neobosit râul tumultuos. lângã tânãrul nerãbdãtor, cu ochi iscoditori, plini de o 

Bibliotecara, femeie trecutã puþin de vârsta uimire abia perceptibilã. Simþea totuºi dorinþa 
tinereþii depline, aºtepta privind abãtutã crestele nedisimulatã de-a auzi confirmarea lui...Asta e! 
înalte ale munþilor. ªi când lanþul amintirilor nu prea exclamã, bucuros, necunoscutul, în timp ce rãsfoi 
îndepãrtate, care o þintuiserã locului ca un magnet, se cartea ºi faþa îi surâdea adolescentin. Vã rog s-o 
rupse pe neaºteptate – ca ºi cum pe ecranul memoriei pãstraþi pânã ne întoarcem – adãugã convingãtor. 
apãruse o defecþiune sau, pur ºi simplu, gândirea ei Spuse încã un „mulþumesc” plin de recunoºtinþã ºi ieºi, 
atinsese un punct peste care nu putea trece -, tânãra grãbit, sã-i ajungã pe colegii sãi.
se dezlipi de lângã fereastrã pornind, încruntatã încã, Tânãra puse cu grijã cartea pe birou sã o aibã 
spre biroul aºezat într-un colþ retras al încãperii, cu la îndemânã. Trase încet uºa în urma lui, apoi se aºezã 
intenþia de a-ºi face o cafea pe care s-o soarbã în pe scaunul încãlzit de razele soarelui arzãtor. Luã 
liniºtea plictisitoare din jur. iarãºi cartea în mânã ºi o deschise la întâmplare. Pe o 

Odatã aºezatã pe scaun, nu mai simþi nevoia paginã citi o scurtã poezie din lirica veche japonezã. 
de a bea cafea de una singurã ca de obicei. Vãzu pe Rãsfoi mai departe ºi se opri îndelung asupra altor 
birou adresa pe care o primise cu o zi în urmã de a versuri, ºi al altora, ce-i dezvãluiau pentru prima oarã 
ridica un nou lot de cãrþi pentru bibliotecã. Ce rost au sensuri noi, nebãnuite...Când îºi ridicã în sfârºit ochii, 
toate astea?! îºi spuse nemulþumitã ºi se ridicã în soarele scãpãra spre apus. Îºi privi miratã ceasul: 
picioare cu miºcãri aproape nervoase. Merse apoi, fãrã timpul trecuse pe nesimþite. Tânãra femeie privi în jur 
scop, spre golul prea luminos ce contura perfect neliniºtitã, de parcã ar fi cãutat ceva dispãrut sau 
cadrul uºii, lãsatã în lãturi. uitat de mult într-un colþ al încãperii sau într-un colþ al 

Aerul cald ºi soarele îi mângâiau faþa ºi memoriei sale afective.
braþele. Stãtu aºa, nemiºcatã, câteva clipe sã Pãrãsi încãperea obscurã a bibliotecii 
hotãrascã ce sã facã, dacã avea ceva de fãcut în ziua încredinþatã cã bãrbatul cu ochi migdalaþi venise de 
aceea. Se rezemã de stâlpul uºii ºi privi în lung strada departe, poate din întinsele stepe ale Asiei, ca sã-i 
principalã, puþin animatã, a oraºului... Deodatã aducã, ca un dar nespus, o revelaþie nouã, 
tresãri, întrucât de undeva, de departe, rãzbeau pânã tulburãtoare...
la ea sunete întretãiate, larmã de glasuri vesele ºi abia ªi de atunci, lângã râul tumultuos, în mica 
atunci observã în jos pe ºosea un autocar din care depresiune montanã, ea continuã sã creadã – când 
coborau tineri gãlãgioºi. Curios i se pãrea cã ei se înlãtura praful depus sau reaºeza pe rafturi cãrþile, 
opriserã tocmai aici unde nu era nimic de vãzut. mereu în altã ordine – cã întâlnirea neaºteptatã cu 
Turiºtii se îndepãrtarã repede de locul staþionãrii tânãrul necunoscut, care o purtase fãrã voia lui pe 
autocarului. Continua sã le urmãreascã cu viu interes tãrâmul închipuirilor efemere, nu putea fi decât o 
siluetele zvelte, gesturile largi ºi spontane, fãrã sã speranþã împlinitã, în felul ei aparte, din noianul 
desluºeascã despre ce vorbeau. Se apropiau simþitor speranþelor bãnuite doar – ca vârfurile munþilor înalþi 
de centrul orãºelului, probabil, în cãutarea unui pierduþi în ceaþã, deºi existenþa lor e o certitudine de 
restaurant. Dupã ce s-au oprit un timp ºi zarva s-a mai netãgãduit.
potolit, au pornit din nou, dar în direcþii diferite. Cei 
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DIN ROMANUL Cartierul nebunilor
(Cap. XI - Insomnii, Cap. XII - ªi nimfele îngheaþã)

PROZÃ

Silvia ADAMEK

Acum are în faþã niºte strãzi complet necunoscute. 

ªi alþi mãturãtori: înmãnuºaþi întotdeauna ºi cu jambiere. 

Nici un mãturãtor nu þi-ar mai spune astãzi 

sãru'mâna, Ilincuþo. Eventual... felicitãri! 

ªtii ce-ar gândi oricare despre tine când s-ar 

îndrepta din ºale ºi s-ar uita la geamul luminat. Mai bine 

stinge lumina ºi dormi. 

Au ajuns pe partea cealaltã. Ridicã sacii cu gunoi 

menajer. Cinci-ºase-nºfacã-ntr-o singurã mânã! ªi-ºi zic 

cu nãduf: oamenii sãraci parcã n-aveau atâta gunoi...

ªi n-aveau atâta hârtie velinã! Alte camionete. 

Pãduri derutate, cãutând adãpost, au luat cu asalt cutiile 

poºtale. ªi doar scria pe ele cã n-au nevoie de reclame! 

Un copac într-o cutie poºtalã?! Birourile dau afarã pãduri 

din Finlanda ºi de pretutindeni, legându-le-n cutii doar cu 

câþiva metri de sfoarã. 
Capitolul XI - INSOMNII

Acum, se uitã la ele însele-n gunoi, ºi nu se 

recunosc. Toate trebuie sã fi avut ºi un nume. Ca Pãdurea 
Parcã se juca cineva cu ei, silindu-i sã se-mbrãþi-

Miroasa. Ce bine-i stãtea ei la soare, pe deal, dar au intrat 
ºeze. Ar fi putut sã fie vals, la început, dar în curând, 

bandiþii cu drujbe ºi cuþite. ªi cu puºti.
vântul dinspre mare sau mult mai de departe, de 

La ce slujeºte un nume dacã ajungi la gunoi?! 
pe-aiurea, se porni aºa de tare, încât nu mai semãna a 

Gunoaiele cãlãtoresc ºi ele. E la modã!
nimic.

Mormane uriaºe concentreazã în jurul lor armate de 
Cum am ajuns aici? se întreba Ilinca, privind de la 

copii. ªi-i fac sã viseze la un paradis în care n-or sã calce 
fereastrã, din arest, pâlcul de copaci chinuiþi.

niciodatã. ªi dacã-or sã ajungã, gunoiul îi aºteaptã! 
Luminã se fãcea ºi întuneric peste plopi de câte ori 

Din gunoi a rãsãrit odatã Kunegunda. 
avea chef vântul.

Intr-o revistã apãrutã dupã rãzboi, o fetiþã citea, 
Era încã devreme, iar lucrãtorii cu camionete ºi cu 

într-o iarnã, povestea Kunegundei.
mãturi trebãluiau, sã nu-i apuce ziua pe acolo. N-aveau ei 

Deºi nu avusese niciodatã o pãpuºã adevãratã, 
timp de sãru'mâna. ªi-apoi, nici domnii nu mai practicau 

fetiþa sãracã n-ar fi cules-o niciodatã din gunoi pe 
sãrutul mâinii de un secol. 

Kunegunda. Nici numele n-o atrãgea. Unei doamne înalte 
Vãzând-o deja treazã, mãturãtorul dintr-o altã 

ºi distinse i s-ar fi potrivit mai bine, dar nu unei pãpuºi.
dimineaþã, de acasã, privise spre balconul ei ºi i se 

Pãrþile corpului ei amputat zãceau împrãºtiate, cu 
adresase ceremonios: 

tot cu ochi albaºtri. Cine-ar mai fi bãgat-o-n casã pe biata 
- Sãrut mâinile. 

Kunegundã?
Apoi se depãrtase-ncetinel cu târnul lui.

Pãpuºã trufaºã cândva, suferea acum consecinþele. 
Ilinca îl mai auzi un timp tuºind în maºina de gunoi. 

Mica stãpânã se lepãdase de calitatea ei de mamã. 
Urcase din mers. E praf, domniþã, ºi e tare frig. Mai 

Fetiþa-ºi vedea mai departe de pãpuºile ei de 
tragem câte o þigarã ºi noi, sã treacã vremea. Ce sã 

carton, croindu-le rochiþe din ziare. Erau de fiecare datã 
facem...

VERNISAJ
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altfel îmbrãcate. ªi le fãcea chiar ºi brãþãri din capete de înºface. 

lânã ºi din aþe. A fluierat în bisericã, aud pe altul. Tata?! Cum o sã 

Gunoaielele din spatele papetãriilor ademeneau fluiere? El cântã.

adesea cu cutii. Dar ºi acestea o þineau departe de A cântat prea mult „De la Dunãre la Sena...” ºi pe 

tentaþii. S-ar fi putut ca lumea sã o creadã hoaþã! De unde ºi unde nu trebuia, îºi dãdea mai apoi cu 

bãgat la închisoare. ªi închisoare însemna, în primul rând, pãrerea-nvãþãtorul, care fusese mai cu scaun la cap decât 

hoþie. Sã nu pui mâna pe nimic ce nu-i al tãu. Mâna sã þi se „popa”. ªi-apoi o da în „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca...” 

usuce când ai îndrãzni...! Numai asta au-zea. Dar Bre, asta se cântã pe la grãdiniþã.

cordeluþa roºie (era ºi „ripsatã”) de pe noptiera Bunica îºi adunã pãrul, ºi-l prinde cu spelci, apoi îºi 

proprietãresei îi fãcea cu ochiul. ªi poºetuþa înfloratã a pune în spinare berta. Asta însemna cã trebuie s-o 

mãtuºii...Stã aruncatã printre atâtea lucruri, în dulap. urmãm.

Nici nu-i mai trebuie. N-are sã observe. Îºi privi mâinile. Am lãsat satu-n urmã.

Care se va usca? Amândouã. Cu amândouã va cotrobãi. Încotro?

Tatãl ei stãtea acum laolaltã cu hoþii ºi criminalii. La Pe la case aºezate în câmp, la cantoane, unde 

tribunal s-a spus cã uneltea contra statului. Asta vine de primim chiºleag cu mãmãligã, mai dormim o noapte ºi a 

la unealtã. Îl vedea, în þinutã de preot, cum ascuþea doua zi o luãm la picior.

cuþite, coase, sape ºi topoare. Tot ce-i venea la mânã. Mai sunt ºi alte case, iar bunica pretinde cã-i ºtie pe 

- Numele ºi prenumele tatãlui? oamenii aceia, de pe la iarmaroace, de la cu-metrii...Dar 

- N-am tatã. câinii n-o cunosc. Dau sã ne rupã! Cam mulþiºori... zice 

Iar ea credea cã e interesantã, chiar dacã pricepea stãpâna, gândind cã n-are unde sã ne culce. 

ceva când oamenii zâmbeau. Urmã apoi oraºul fãrã agriº ºi fãrã streºini, cu case 

Au trecut câþiva ani de atunci. A devenit pionierã! pe la mahala, igrasioase, veni ºi foametea. Miros rânced 

Ultima, deºi avea note bune. Acum toatã clasa e pionierã. de cantinã ºi unturã de peºte înghiþitã pe la ºcoalã. Cicã 

Când sã se fãleascã ºi ea cu cravata, bãiatul sã ne-aducem murãturi de-acasã. Mi-e rãu în fiecare zi 

proprietãresei i-a cântat: dupã balmuº, fãinã rumenitã în tigaie, cu ulei. ªi mama 

Intr-o zi, de dimineaþã, vede, ºi totuºi, a doua zi, tot balmuº face. Cu mãmãligã.

Cu cravata-n buzunar, La cantinã, într-o zi, mi-am vândut porþia (oricum 

Pionierii trec prin piaþã, nu-mi place mâncarea) pe-un paneraº cu floricele multe 

ªterpelind de l-aprozar...ªi ce cântece frumoase ºi mãrunte-albastre. Privisem, în ajun, atâþia îngeraºi ºi 

cântau la ºcoalã. Le cânta ºi ea înainte de a deveni Moº Crãciuni la librãria Petroff. Coliþe întregi!” 

pionierã, când cântau toþi copiii... „Al cui râs...”, dãdea Ilinca se-ntoarce pe partea cealaltã. Ce-o fi fãcând 

tonul învãþãtoarea, ºi clasa pornea: „Al cui râs vioi la ora asta Franc? ªi el are adesea insomnii. Reface pasaje 

se-aude, de rãsunã strada-n plin?...” Era râsul pionierilor întregi din spectacolul sau concursul din ziua respectivã. 

lui Lenin! Cât mai are pânã se întoarce?... Are sã-i 

Dacã ar fi prins-o cineva cãutând în morman, i-ar fi povesteascã-atâtea la înapoiere. Doamne, scoate-mã la 

spus cã a pierdut cheia când a rãsturnat hârtia. Cãrase timp din locul ãsta ruºinos! Fã-l sã întârzie pe unde e.

hârtie la deºeuri. Fiindcã era pionierã. Uitaþi cravata! De-ar ºti unde e...! 

Paris 1912. Un calendar micuþ. Un cartonaº. A fost al Franc!

unei doamne. De ce l-o fi aruncat? Miroase-aºa frumos. Mm! Lasã-mã sã dorm. Îl ai pe bãrbatul din parc. 

Sã-l fi pãstrat barem ca semn de carte. Atâta te uitai la el când dansa ºi aspirai spre-aceleaºi zãri.

Parfumul stãruia, iar amoraºii din chenar, pudraþi, Te-ai întâlnit cu...?

continuau sã þeasã zile fericite din ghirlande. ªi le Cu cine?

treceau printre picioruþele lor dolofane, asemenea ªtii tu cu cine.

copilului de pe cutia de galus. „Cât mã uitasem la poza Nu ºtiu. 

aceea! Fiindcã mama tãcea, învârtind mereu valurile de Cu Annunziata.

stofã þesute în casã ºi vopsite proaspãt, ce se uscau, dar Eºti nebunã. Altceva nu pot sã spun. Credeam cã 

tare, tare greu, ºi trebuia sã plecãm. Mirosul iute de între timp þi-a mai trecut.

vopsea se rãspândise-n toatã ograda, pânã la casa Ilinca începe sã plângã cu lacrimi amare. 

bãtrâneascã acoperitã cu stuf, în care albinele se Acuma ce s-a mai întâmplat? N-a fost la întâlnire? 

învârteau cu spor ºi pânã-n agriºul unde adia zefirul ºi Tu nu-nþelegi cã dacã pierd iubirea ta eu nu mai am 

privighetori aveau sã vinã. In aºteptarea unei hotãrâri din ce cãuta în þara asta? 

partea celor mari, îmi priveam ºosetele - cafenii, cum le Ce-ai tu cu „þara asta”? Da' ce!Te-ai mãritat cu þara? 

zicea bunica. Urmãream modelele. Hai sã dormim. Sunt frânt de obosealã.

Tata va pleca. Pentru un timp. Aºa mi s-a spus. La ora asta, Floris e cu Oaro. Chiar în puºcãrie. Îl 

Cine-are sã ne mai spunã „cimilituri” dupã cinã? însoþeºte peste tot. Cum s-o fi scriind, cu dublu W? Nu. 

Pânã am învãþat cuvântul...Tatã, mai zi din alea... Totuºi, când strãinii îl transcriu...Cine sã-l transcrie??... 

cimi...Mã chinuiesc mereu sã ghicesc ºi eu ceva, dar nu Andaluz, general de armatã. Din care armatã? Ei, care 

prea reuºesc, iar tata râde ºi mã sãrutã pe frunte, armatã? ! Au fost ºi vor mai fi atâtea... Doar pentru Floris 

urându-mi noapte bunã. Mamã, nu mi-e somn. Ce-au el existã. Ilinca nu-l vede pe Oaro, fiindcã nu crede în el. 

cimiliturile cu cimitirul? Poate de aceea-i iartã repede pãcatele. ªi ce dacã a 

ªi stofa asta, pentru reverendã ai þesut-o, mam' omorât ºase oameni? In rãzboi, totu-i permis. Doar nu 

Mãrandã? pufni unul dintre cei care-l cãutau pe tata sã-l de-aceea faci rãzboi, ca sã omori?
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Când se plimbau prin parc, habar n-avea cã mai e Dar criminal! ªi încã de rãzboi! 

cineva cu ei. Abia scãpase de câini. Acum se pricopsise cu Nu dãduse doi bani pe aiurelile lui, dar acum îi venea 

o umbrã. sã-l sugrume. Nu cã s-ar fi temut de clasificãrile lui, dar 

Am omorât ºase oameni, zisese deodatã Floris. îºi dãdea seama cât preþuia în ochii lui. 

Roagã-te pentru mine. Te-ai cocoþat pe cea mai naltã treaptã fãrã sã-þi fie 

Cineva se întoarse speriat, apoi iuþi pasul spre a gãsi nici mãcar ruºine, îi aruncã Ilinca. Iar eu?!

ieºirea din parc. Dar Floris nu fãcuse decât sã-l citeze pe Obiºnuit sã rãspundã la capriciile femeilor, o ridicã 

Oaro din alt secol. ºi-o aºezã mai aproape de el: pe treapta de rezervã. In 

Acuma nu mai înþeleg, zise Ilinca. Tu ai omorât ºase braþe nu-ndrãznea. ªi-avea în ziua-aceea un coc sau îºi 

oameni sau Oaro? strânsese pãrul aºa cum îi plãcea lui, ºi o vãzuse de 

Oaro, fireºte. E protectorul, medium-ul meu. departe, graþios, pãºind prin parc. 

E-ntotdeauna cu mine. Ilinca se uitã din nou pe geam, în beznã. Descoperi 

Sã fiu a dracului dacã mai înþeleg ceva. Mi se învârte ceva chiar lângã gard. Se miºca! Puþinele maºini ce mai 

capul. Cine ºi pentru cine se roagã? treceau nu ajungeau sã lumineze decât pentru o clipã ºi 

Personaje dintr-un mediu andaluz se-amestecau cu înºelãtor tot ce vãzuse înainte. Atât cât sã o þinã la 

politicieni (ºi) ticãloºi, amãrâþi (,) jurnaliºti din zilele fereastrã. De ce depinde oare toatã-alcãtuirea-aceea? De 

noastre. Toþi întindeau braþele spre Floris, cereau ajutor. faruri? De vitezã?

Cum sã-i refuze?! Ne(mai)fiind bogat, doar calea asta-i Mogâldeaþa îºi vedea de treabã mai departe.

rãmãsese ca s-ajute. (Voise - intenþia conteazã, nu? - sã ªi vântul iar punea, lua luminã, tot rotunjind, tot 

fiinþeze-o societate: caritativã, non pro-fit, etcaetera, subþiind ºi depãrtând un pâlc de plopi dintr-o grãdinã.

ca orice-occidental ce se respectã, dar, cu ce bani...) Momâi trudind într-un timp preistoric soseau, 

Când avea timp îºi aºeza prietenii, duºmanii, pe-un plecau, anume ca s-o sâcâie.

fel de trepte, dupã fapte. Fireºte, el era în vârful Furtuna se porni de-a binelea. Pesemne cã nu fusese 

piramidei. Poziþia a ºasea. Era tot ce-ºi dorea un muritor totul bine orânduit. Momâia se odihnise doar între munci.

de la Floris, adicã de la viaþã. ªi ca s-ajungã-a-adesea din ªi plopii iar dansau ºi se îmbrãþiºau cu disperare. 

infern sau de la gri, pe trepte, era nevoie ºi de rugãciuni. Se-ndepãrtau atât de tare uneori! ªi vârfurile îºi spuneau 

Cu spiritism de searã ºi cu rugãciunile de dimineaþã-ale adio, ca vântul sã-i apropie din nou. Pânã la urmã se vor 

lui Floris, aveai sã scapi de boli, de accidente, ºi de sfâºia! Doar unul tânãr, firav, rãmase agãþat în altul, mai 

falimente. Ba, uneori, în timp ce Floris punea întrebãri bãtrân. Era nevoie încã de furtuni. Sau poate cã vor 

morþilor, altcineva(?) se ruga în camera vecinã. Nu-i de creºte-aºa-nfrãþiþi, uitând cine-au fost.

mirare deci cã omul n-avea nici-odatã timp ºi-ntârzia la Franc, ia-mã-n braþe! Vezi plopii? Mi-e fricã! 

fiecare întâlnire. Strânge-mã tare, sã uit, sã pot adormi. 

Avea mereu de lucru la clasificãri. Dacã cei vii Nu pot, iubirea mea. Mi-e somn, mi-e tare somn, ºi 

fãceau o faptã bunã, fuga-n vârf. Fereascã dumnezeu sã-i nimeni nu mã crede. Sunt istovit, Ilinca. Hai, lasã-mã sã 

fi greºit însã lui Floris! Te arunca-n infern, de nici cu dorm. Sunt într-un câmp cu maci acum. Nici braþele nu 

rugãciuni nu mai ieºeai. le-aº putea deschide, sã te strâng.

Bin Laden a murit, aduse Floris vestea într-o zi. Aha, ai braþele-ocupate, înþeleg...

Asearã am vorbit cu el ºi-a zis: eu nu regret nimic. Nu mã mai supãra, te rog. Fãrã...Fãrã mesaje, ºi 

Ilinca începu sã fredoneze melodia, accentuând fãrã telefoane, aºa am convenit.

nazalele: „Non...” Medicul anestezist trecu pe lângã patul bolnavului. 

Nu ºtiu de ce mai stau de vorbã despre spiritism cu - Incã nu s-a trezit belgianul nostru? Ar trebui sã-i 

tine..., conchise parapsihologul. punem puþinã muzicã...

Drept rezultat, la viitoarea întâlnire, Ilinca, se Ce-are sã-i spunã când se va întoarce?...Eu, eu 

gãsea, pe-aceeaºi treaptã cu un criminal (nu tocmai nu-mi aduc aminte cum am ajuns aici.

criminal,..., þinuse Floris sã precizeze). Nici bãrbatul din parc nu e vinovat, sãracul, dar ºi pe 

VERNISAJ
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el l-au închis. Cred cã nu sunt singura...

Aha, deci eraþi amândoi, se bucurã drãceºte Franc. Dar mama nu-i rãspunse. Pierise-ntr-o clipitã!

La bine ºi la rãu, pânã când moartea...ªi-l auzi fãcând pe „Abia ai ajuns ºi...zdup!...la puºcãrie. ªtii cum ar fi 

Mefisto în hol, la Floarea-Soarelui, ca-n zilele bune (când spus bunica? Brava þie! Dar ia zi: ai dat peste regele din 

rãmânea acasã): Thule? Ce mai cântai: Era odatã un rege...Aveai tu o 

Nu da sãrutãri, Ilinco, înclinaþie spre hyperboreeni. Citeai, pe-atunci, doar 

Dacã n-ai inel... Sigrid Undset, Selma Lagerloef ºi Ibsen. ªi ascultai Peer 

Nu da sãrutãri, Ilinco, Gynt. Tot aºteptai sã vinã sã te ia, sãr-manã Solveig. Aºa-i 

La bãrbaþi prin parc, la bãrbaaaþi prin paarc. Ha! cã nu s-a arãtat nici azi?...Apoi, apare unul ce aduce cu un 

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! nordic ºi,...ce sã mai vorbim, cã totu-i de prisos.” 

Asta de când se convinsese cã nenorocitul nu valora Cine sunt eu, de fapt? Cine mai sunt?...

doi bani. Pentru a câta oarã îºi punea întrebarea în noaptea 

Ce se distrau, când se plimbau prin cartier, aceea Ilinca, simþind tot mai tare cum se-nstrãineazã de 

nãscocind istorii despre casele ºi numele lor. Când Ilinca ea însãºi... Trãise în copilãrie simþãmântul acesta ciudat. 

s-a mirat cã Napoleon ºi Wellington convieþuiesc sub Lãsa capul în piept ºi se uita la ea. Nu-ºi mai amintea cine 

aceeaºi faþadã, Franc a imaginat pe loc un scurt scenariu. este. Nimeni. Era pustie. In zadar îºi repeta numele. Nu-i 

- Ia dã-te mai în colo, Wellington, sã-ncap ºi eu. spunea nimic. Se înstrãina ºi mai tare. 

- Dar parcã aveai o stradã-ntreagã. „Nu-þi aminteºti? Eºti cea pe care-am strâns-o-n 

- Da' nu-mi ajunge. Vreau ºi-aici! braþe la plecare.”

Wellington se încruntã. Cineva se urcase, între timp, pe un acoperiº de 

Ilincãi îi veni în minte un vocativ „baban” (încã un vizavi, vizitat de plopii care se-aplecau atât de tare când 

cuvânt atât de drag lui Floris!) cu care continuã dialogul. îºi spuneau poveºti, se-mbrãþiºau. Poate cã zburase vreo 

- In fond, ce mã costã, mãi Napoleoane. Dupã ce þiglã din cauza furtunii, iar stãpânul casei voia s-o punã la 

te-am bãtut mãr... loc. La ora asta?! Vântul îi umfla indecent hainele, 

- Merci. dezgolind un schelet. Ce afront! Ba parcã se-adresa ºi ei: 

Acum era altã socotealã. Lui Franc n-are sã-i mai hai în copaci, dacã n-ai somn, smintito.

ardã de glume. Aºa, deci. ªi tu îmi îndrugai verzi ºi uscate, Tu tot n-ai adormit, fetiþa mea?

cã-i pianist, cã e nefericit, ºi iatã-vã bãgaþi pânã la Mai spune-mi povestea cu piatra, cu Regele tãu, 

coate-ntr-o afacere bizarã. Altfel, de ce v-aþi afla în mamã, ºi-ai sã vezi c-am s-adorm. Îmi plac pietrele. Îmi 

arest? Nu-i mulþumeºti cã te-a protejat? Spune-i cã te vei place numele bunicului. Petrache. Parcã ai þine în mânã o 

revanºa. Ai sã-i plimbi câinii. piatrã de râu. Gata s-o arunci dupã cineva.

Abia aºtept sã scape de acolo. Am chef sã-i iau locul. Mai spune-mi povestea cu piatra.

In fond, îmi fac biografia mai picantã. Altfel, o sã mor Dar nu-i deloc poveste. Aºa simþeam atunci: cã 

necunoscut. trebuie sã fac ceva. Era ca dupã o înmormântare. Lumea 

Franc, el n-are nici o vinã. N-a vrut decât sã-mi se supunea unei fatalitãþi. 

arate palatul Amarantei. ªi chiar voiai sã strigi?

Ce Amarantã? Cu riscul de-a ajunge la-nchisoare. Eram atât de 

O rudã-ndepãrtatã, din alt secol. Mãtuºã sau curioasã sã vãd ce se-ntâmplã! 

amantã, nici el nu ºtie ce. Spunea cã-n budoar, într-o ªi?!

niºã, s-ar afla... Nu, n-am strigat. Mi-a fost fricã. ªtiu eu ce-aº fi 

Eºti sigurã cã nu era alcov? pãþit?... M-a ferit Dumnezeu. Or, dacã mã suiam pe 

Ilinca începu sã plângã iar. piatrã... 

Insinuãrile tale grosolane mã plictisesc. Vrei sã-þi Poate cã azi n-aº fi aici!

spun cine-i autorul moral a tot ce mi se-ntâmplã? Nu înþeleg ce legãturã are piatra cu tine.

Chiar. Sunt curios. Lumea ar fi fost alta, dacã tu ai fi strigat.

Dormi, Sânzãnica mea. Crezi?

Nu pot, mamã. Nu vezi cã nu mã crede? Ce sã mã fac? Dacã un copil se urcã pe-o piatrã ºi strigã, poate cã 

Dacã nu m-ar fi pus dracu... Ce-ai fi fãcut în locul meu? lumea îl aude.

Atâta mi-am dorit ºi eu sã plec...Când am ajuns însã Tot copil ai rãmas...Dormi, Sânzãnica mea.

la Bucureºti, am simþit cã mã depãrtasem aºa de tare. Mã Mamã, eu mã aflu unde credeai tu c-ai s-ajungi, dar 

rupsesem pentru totdeauna de tot. nu pot sã mã laud cã am sãvârºit ceva demn de povestit. 

Veneai totuºi acasã în vacanþã. Eu n-am ce striga, c-aº striga. 

Da, în vacanþã...Cu timpul, nici în vacanþã. Ei, totul are un sfârºit. Cine mai credea c-o sã 

Vacanþele sunt doar paleative. Cu adevãrat nu m-am mai scãpãm odatã de comuniºti?

întors niciodatã. Vacanþa e o viaþã fabricatã. Ce-i lãsat e ... Mãmâia bâjbâia în întuneric. Mult mai era pânã la 

bun lãsat. Eh, fii fericitã acolo unde eºti. ziuã... 

Unde suuunt...ªi se porni pe râs. Îndatã îºi dãdu Ilinca rãmase singurã. Mama ei apãrea ºi dispãrea 

seama cã o cam luase razna. odatã cu vântul care rãvãºea plopii.

Mamã, ce-ai fi fãcut în locul meu? ªi Fata vrãjitoarei o pornise la drum. ªi-atunci era 

M-aº fi mãritat, ca ºi tine. Ai un bãrbat. Te iubeºte. vânt.

Da. Cine citise povestea? Ilinca sau mama ei? Ce mai 

ªi-atunci?! conteazã-acum, la ora asta? Simte cã-i plesneºte capul. ªi 
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omul de pe acoperiº e tot acolo,-ntunecat. Pare cã Pãcat. Aº fi refuzat, ca Ravel, Légion d'honneur, 

merge, ºi totuºi stã pe loc. Nu-l lasã vântul sã înainteze. Ii pour toi.

fâlfâie hainele, îºi râde de el. Sãrmanul ºi le-adunã, pune ªi aº fi zis ca Jacques Prevert: Pour toi, mon amour, 

capu-n piept ºi se încãpãþâneazã sã-ºi atingã þinta. când þi-aº fi cumpãrat o pereche de lanþuri.

Mamã, un cãlugãr merge pe acoperiº!  (Da prost mai sunt. N-aveam decât sã-i pun cãtuºele 

Lasã-l în pace. S-o fi crezând ºi el mai aproape de abandonate-n casa noastrã, la etaj, pe noptierã. Agathei 

ceruri. nu-i mai trebuiau.)

Dar n-are cap. E numai haine. Ca fata vrãjitoarei. ªi domnul Van Nuffel se depãrtã pipãindu-ºi cucuiul. 

Doar rochia þi-o aminteai. Cineva-l nimerise cu o piatrã.

Alungatã de cumnatul ei, bãnuitã cã ºi-ar fi omorât Era pierdutã cauza flamandã. Iar. ªi doar o 

cu vrãji soþul, fata vrãjitoarei pleca în braþe cu un copil prevãzuse cu un secol înainte Rodenbach...

undeva, nici ea nu ºtia unde, înfruntând soarta. ªi asta ca sã nu-þi mai ardã de manifestaþii, meneer, 

Din cutele rochiei puteai bãnui cã însuºi cumnatul se îl împinse cineva cât-colo. Vezi cã te cautã moartea 

temea de vrãji, cãci chiar în toiul nopþii luase hotãrârea pe-acasã.

sã se descotoroseascã de ea.” Ce-i drept, de câte ori Van Nuffel se erija în patriot, 

Cãlugãrul în haine negre, cãrând un trup chircit Ilinca îl lua la bani mãrunþi: faci parte din vreun partid? 

într-o anevoioasã lungã ºi fãrã sfârºit cãlãtorie, înainta ºi Nici cu o cotizaþie nenorocitã nu contribui. Ce sã mai 

nu, pe-acoperiº. Ca ºi cum ar fi ispãºit o pedeapsã. Avea vorbim de întruniri ºi demonstraþii!

s-ajungã într-un crâng cu verdeaþã, precum colonelul- Eu sunt plecat adesea de acasã.

pândar? Oamenii pleacã departe, departe, spre a scãpa ªi-n timp ce tu te fâlfâi, n-au decât alþii sã 

de himere? se-ngrijeascã de cauza flamandã! 

ªi dacã este vorba de pãcate din strãmoºi?!

Ei bine, n-are nici un chef sã le ispãºeascã! Cãlugãrul cu haine înfoiate, cu umerii ce se fãcuserã 

ªi pãcatele tale?! prea nalþi, înfriguraþi de nedumerire, era tot acolo, de 

Care pãcate?! parcã nu ar fi putut sã scape de farmece. ªi braþele-i erau 

Mai gândeºte-te. Chiar nu-þi aminteºti?...Te-am înþepenite. Ca sã nu ºi le ridice, larg, spre ceruri.

prevenit. Eram în bisericã. Cumnatul, fratele mortului, scãpase-nu scãpase, 

dar cel puþin o alungase pe femeia care-mparte atâta 

Plutea printre lucruri în dimineaþa când avea suferinþã pentru-un dram de fericire. Rãmãsese cu 

întâlnire cu Floris. Ar fi rãmas bucuroasã acasã. N-avea plãcerea bizarã a celui care stãpânise. (Fusese „stãpân”, 

nici un chef sã mai vagabondeze. Buimacã, abia nimeri ca Van Nuffel.)

cafeaua. De mâine, va începe serios sã se pregãteascã S-o mai întoarcã din drum? Drumul e fãcut ca sã fie 

pentru examen. Prieteniile trec, cariera rãmâne, îi tot bãtut pân' la capãt. Se mulþumi doar s-o îmbrãþiºeze. Avu 

cânta Franc, dar parcã vorbea cu pereþii. O datã însã grijã s-o strângã destul de tare. Spre amintire! 

mãritate, prietenele ei „mureau”. Când se mutau, uitau Buchetul suferi ºi el strânsoarea. Când s-o sãrute...o 

adrese, numere de telefoane. atinse-abia pe colþul gurii. Braþele-i cãzurã, brusc, 

Ah, Nufãraº, sau flori de nufãr, cum þi-o fi spus neputincioase. Du-te cu Dumnezeu, parcã ar fi voit sã-i 

Aglaia, dracu sã te ia. ªi mama naibii sã te ia cu toate cele spunã ºi îºi urmã, cuminte, drumul: spre bibliotecã. ªi ea 

trei logodnice din România! In ce încurcãturã m-ai rãmase singurã, atât de singurã într-o autogarã ºi în 

bãgat... dupã-amiaza care devenea insuportabil de fierbinte.

Las' cã ºi tatãl lui Debussy fusese condamnat la patru Dacã i-ar face vrãji bãrbatului ce-i veºnic pe cãrãri, 

ani ºi ceva, dar n-a fãcut decât unul. ca sã-l pãstreze numai pentru ea... Poate cã moºtenise 

Mersi! Þi-am spus cã unii îmbãtrânesc de pomanã. ceva de la bunica... 

Piei din ochii mei! Nu vreau sã te mai vãd. „In mod sigur”, confirmã cel de la douã mii de 
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kilometri. „L-ai fermecat tu cu ceva, de l-ai fãcut sã te ceapa-ciorii, purul era bun cu mãmãligã.

cearã iute de nevastã. Dacã trãiai în Evul Mediu, ai fi ars Dupã un timp, nici schimburi n-au mai trebuit sã-i 

pe rug, fetiþo.” ducã.

 Era grãbit. Voia repede un rãspuns. Nici nu-mi dau 

seama când m-am hotãrât. O singurã datã, dupã ani, l-a zãrit cineva, dând 

„Parcã tu ºtii ce faci?...” târcoale casei... Precis nu se ºtie dacã era stãpânul 

...Se fãcea cã era la cumpãrãturi, pe o stradã, Trei fântânii, cãci ºi-a ferit privirea. Era rufos, nebãrbierit, 

Magi (Drie Koningenstraat). Se-ntuneca. Trebuia s-ajungã sãlbãticit ºi slab. Ca unul ce venea din altã lume. Pãrea cã 

acasã. Nu era bine sã-ntârzii pe-acolo, aºa se zicea, dar nu mai recunoaºte locurile. Vorbea de unul singur: aici 

dracu' nu-i aºa de negru pe cât îl cred oamenii. parcã era un gard....

De undeva a apãrut un bãrbat. Zvelt, mãsliniu, pe Chiar amintirea gardului risca sã moarã. Un singur 

cât a putut sã-ºi dau seama, zãrindu-l din profil doar o beþiv de s-ar fi rezemat de el, l-ar fi pus la pãmânt. Spre 

fracþiune de secundã. Era aºa grãbit. Voia sã-l vadã din maidan ºi spre vale, nici urmã de gard. ªi nici ruºine. 

faþã, ºi-a alergat cât a putut. Spera sã intre într-un Vecinii. Niºte haidãi de care toatã mahalaua tremura. 

magazin, ca sã câºtige timp. ªi chiar a intrat, dar a ieºit N-avuseserã, pesemne, lemne-ntr-o iarnã. 

imediat, iar paºii lui erau aºa de mari, cã l-a pierdut din Cum sã nu tragã toatã lumea, fatã-hãi, aici, când 

nou. I s-a pãrut cã a cotit, din strada Gãrii, în stânga. casa n-are gard, n-are stãpân, ar fi zis bunica. Da' altceva 

Poate spre Cogels-Osy! mai bun voi n-aþi gãsit în târg? 

Dar strada era goalã, când ea a ajuns. Fata cea mai mare a colonelului se-alese curând o... 

Omaaar! Din Cogels, strigãtul s-a auzit pânã-n Stafie prin încãperi burduºite de cãrþi ºi de mobile 

Transvaal. scumpe, Manolicã îºi purta somnolent paºii prin casã. Se 

- Ilinca, sunt aici, trezeºte-te. Am venit sã te iau fãcuse flãcãu, dar era tuberculos. Uºile rãmâneau 

acasã. întotdeauna vraiºte. Se plângea tot mai des cã n-are aer. 

Cei mai frumoºi bãrbaþi sunt cei care...ªi adormi, Nici nu se mai închideau de mult. Cine sã le repare? 

mai amintindu-ºi încã înfierbântata atingere de un obraz Crezând cã toatã lumea doarme, într-o 

cu picuri de apã de la Fântâniþa. dupã-amiazã, fetiþa chiriaºei s-a strecurat, tiptil-tiptil, 

în camera din spate. Tocmai gãsise o bancnotã pe jos ºi se 

Cãlugãru-ºi urma sisificul drum. Tot n-ajunsese-n silea sã descifreze ce scrie: Zwanzig...Auzi deodatã în 

crângul cu verdeaþã. spatele ei: te-am prins! Era Manolicã cel palid, de care se 

De unde sã ia puteri, puterea sã îndure tot ce va speria când îl vedea apãrând în capãtul coridoru-lui. Dar 

urma...? Va mai ajunge ea sã bea o datã apã din fântânã? Manolicã nu-i smulse hârtia din mânã, ci luã la-ntâmplare 

 Franc, vino ºi-l alungã pe cãlugãr. o vedere dintr-un teanc ºi i-o dãdu, apoi se duse sã se 

 Cheamã-l pe bãrbatul cu ochi albaºtri de care tot culce din nou. Îl auzi tuºind, înfundat între perne, în timp 

vorbeºti prin somn. Eu sunt cam tuciuriu. Þi-am povestit ce ea silabisea pe vedere: orszag-haz...Pãcat cã era ros 

oare cã strãmoºii dinspre tatã erau spanioli? Veniþi cu de ºoareci parlamentul de la Budapesta. ªi Dunãrea, ºi 

Ducele de Alba. Invadatori, da, dar lasã-mã sã dorm. cerul erau atât de albastre...

Ceilalþi erau corsari, revendicându-se chiar din Jean Ce tristã trebuie sã fi fost fetiþa, îºi zise Ilinca. 

Bart, înnobilatul de cãtre Ludovicul-Soare. Aveam o tanti Mai sunt câteva ceasuri ºi se face ziuã. I-e teamã sã 

„puþin” extravagantã, care aprindea chiar lumânãri pe la mai aþipeascã. Dacã-i apare-n faþã Manolicã? ªi totuºi se 

Dunkerke, la mormânt. Fie-i þãrâna uºoarã... întinde în pat. Îºi simte trupul amorþit. Când s-a fãcut aºa 

Când te gândeºti cã o fântânã poate fi de frig?

vrãjitã...Chiar mama a povestit cã stãteau cu chirie la Mai ieri era în cãutarea Flandrei...

cine-va care avea în curte o fântânã ciudatã, cu roatã, din „Credeam chiar c-o sã-þi iei doctoratul în istoria 

care nu se mai scotea de mult apã. Pãrea ºi-acuma nou- artelor”, adãugã bãrbatul de departe. „Altfel, eu 

nouþã, deºi era spurcatã. Lumea din mahala spunea consider plimbare de prisos tot ce-ai fãcut.”

poveºti despre stãpânul fântânii. Era colonel ºi plecase sã I s-a fãcut un dor aºa de liniºtea de varã, de ierburi ºi 

pãzeascã via de la Crâng chiar în duminica Tomii. ªi nici de grâne, de peisajul flamand pe care nu l-a cunoscut 

mãcar nu înflorise, cãci Paºtele cãzuse-n anu-acela mult decât din picturi. Mai mult de ploi flamande, de furtuni 

prea devreme. Se spune cã sâmbãtã, pe la miezul-nopþii, are parte. 

s-a auzit un huiet în fântânã. Nevasta colonelului îndatã De nu ar fi pãºit în dãrâmãtura aia! Avea dreptate 

ar fi trântit capacul ºi-ar fi încuiat-o. O fi cãzut vreo Floris când spunea cã-i blestemat palatul ºi bântuit de 

mortãciune. Trebuie sfinþitã. Dar nu-l chema pe preot s-o fantoma Amarantei. Palatul, darul ei de nuntã...în ce hal 

sfinþeascã. ajunsese...

În fiecare an, la Boboteazã, când vecinii-auzeau „In Stãpânul, adevãratul stãpân, consilier de Bruxelles, 

Iordan botezându-te Tu, Doamne, ...”, sperau cã apele nici fantoma n-ar mai fi putut sã ºi-o cârpeascã. Zãcea în 

fântânii se vor primeni. bãtãturã cu toate herburile lui sub chip de cioburi. 

Roata nu s-a mai învârtit, cum credea lumea. Þac- Furtuna operase prin vitralii sau vagabonzii ce gãsiserã 

þac-ul ei a amuþit, morarul, morãriþa au pierit de adãpost aici. Tapiserii de Flandra, smulse ºi ajunse cârpe. 

„industrializare”, iar colonelul nu s-a mai întors acasã. I Sub încãlþãri murdare, parchetul mai pãstra doar pe 

se duceau acolo schimburi, iar de mâncat, doar domnul alocuri incrustaþii.

ºtie ce mânca. Sãpa la napi, îºi opãrea urzici ºi ºtevie era Gazdã de hoþi, asta-i, de emigranþi drogaþi, precum 

destulã, lãstar de vie tânãr rotunjea în palme. ªi-apoi ºi haidãul care-a înºfãcat-o ºi a dus-o-n „dormitor”, o 
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încãpere cu saltele mucede ºi prãfuite, cutii de coca ºi de Dar mama îºi luase zborul.

bere, sticle ºi tigãi murdare, ziare ºi, culmea, o chitarã Mamã, tu ºtii cã te-am vãzut la Damme? Ne-am oprit 

aruncatã într-un colþ. De n-ar fi fost Floris... înainte de a ajunge la mare. Sã vãd unde-a trãit 

Cine ºtie câte nopþi avea sã mai petreacã aici... Ulenspigel.

Se bãgã sub pãturã. Dacã ar avea pietricica Pesemne cã Ilinca adormise, cãci mama apãruse iar, 

de-acasã, (Franc o întrebase dacã nu-i o caramelã.) ºi-ar sãltând, cântând prin grâu: putpuduchi-putpu-

pune-o sub pernã, ºi poate-ar adormi. duchi...Poate dibuise cuibul. Dar se oprise. Gãsise un 

- Ia spune: la cine-ai sã alergi tu prima datã, când o nimic, un pai la care se uita în soare, cu gura-ntredes-

sã mergi în România? ªi o privi insistent. chisã. Pe pai mergea o gâzã.

- La fântânã. Gãrgãriþã-gãrgãrea,

- Te-am întrebat la cine. Încotro vei zbura

- Iar eu þi-am rãspuns. Acolo m-oi mãrita...

Franc renunþã. In fond, Ilinca era în braþele lui. Copila privi derutatã zborul, fãrã a putea sã 

Dar se pierdea, întocmai ca-n vacanþele de varã, în stabileascã cu precizie punctul cardinal. Înnodã paiul,

capul viei, printre ceapa-ciorii ºi susai, ca sã alerge îl trecu prin gurã, ºi oglinjoara fu gata. ªi iar porni 

câmpurile pânã la fântânã. Se oprea din când în când, prin lan ºi iar se-mpiedicã în rochia-i prea lungã, încinsã 

privind când pãdurea de partea cealaltã, când urmele cu un cordonel. Cãzu chiar pe un muºuroi, se ridicã ºi o luã 

pârâiaºelor de astã-primãvarã, ce modelaserã în felul lor la fugã. ªi nu se mai vãzu de grâu Maria.

„Planeta”. Ilinca se trezi. Cum s-ar întinde-acum pe câmp, fãrã 

Deodatã zãrise o pietricicã în care muºcase poate þolic, fãrã nimic. De-ar fi murit atunci, lângã fântânã, 

plugul, sapa, cândva,-ntr-o arºiþã de început de varã. Dar unde se culcase. Chiar pe pârloaga asprã de buruieni 

apele-o fãcuserã din nou lucioasã. O strânse-n palmã, ºi-o uscate de unde culesese piatra. Azi n-ar mai îndura 

apropie de buze. ruºinea asta...Tanti Tinca a ieºit însã în capul viei ºi a 

Mãsurã câmpul ºi se uitã la ceas, apoi la soarele ce început sã strige: Ilincaa... Mãtuºa de la Huºi era altfel. Ii 

apunea departe, pe Coasta lui Nãtreþ. Spre râpã, cineva aºternuse chiar o hainã peste hluji, sã doarmã. 

intra într-un câmp încã verde, ca la el acasã. Curând nu - Dar vreau sã tai ºi eu coceni cu dumneavoastrã. 

mai zãri decât o pãlãrie. - A, nu se poate. Nepoata pãrintelui?!

Bãrbatul se pierdea încetinel, în câmpul de tutun, Trãia cu impresia cã i s-a pregãtit camera nupþialã 

cu ochii plecaþi la splendida culoare a argilei. când a ajuns la Huºi. Doar mirele lipsea. Cel de demult, cu 

ªi incunabule, ºi manuscrise rãmaserã pentru un alt care mãtuºa dormise în acelaºi „crivat”, învelindu-se cu 

îndrãgostit deschise. acelaºi „ogheal”, se îngãlbenea în ramã de bâlci 

ªi soarele apuse, rãsãri pe câmpuri: la Botul scorojitã, nemaiamintindu-ºi de „mozica melitarã” ce-i 

Muntelui, la Nisa ºi la Hraina, ºi la Coasta lui Nãtreþ. In cântase trei zile la cap. Se ºtergea, se prãpãdea, din 

Râpa Bourului, tainice izbucuri susurau, luptându-se singura fotografie pe care o fãcuse în viaþã. 

mereu cu malul ce-ºi trimitea încet-încet, de sus,  Povestea spusã de mãtuºã la coceni o aprinsese 

nisipul... într-atât, încât aproape toatã noaptea i s-a pãrut c-aude 

Locurile rãmâneau. Ca sã pãstreze crâmpeie din tot bãtãi uºoare în geam. Poate parfumul dulce s-o fi adormit 

ce trecuse pe-acolo: oftat ºi strigãte de bucurie. în zori. Drept în mijlocul odãii, pe o prostire albã, cu 

Maria-Þuþubei! Maria-Þuþubei! îi cântã câmpul fetei dantelã, se înãlþa o movilã de struguri. 

pânã la fântânã, ºi mai departe, pânã-n Râpa Bourului, Pe toþi sã-i luaþi acasã, îmi spuse mãtuºa. 

pânã pe Coasta lui Nãtreþ, pânã la Nisa, ºi având în Am zâmbit. Îmi aparþineau, chiar dacã nu puteam 

dreapta Hraina. sã-i car.

Þuþubei-þuþubei! o auzi pe mama ei, copilã, imitând În fond, de ce suntem aºa nemulþumiþi?...Tot ce 

o pasãre, spre-a-i da de urmã. zãrim ºi iubim chiar pentru o clipã este al nostru. ªi 

Mamã, cum face pasãrea aceea? Mai cântã o datã! tãvãlugul ãla lãsat de izbeliºte dupã ce se terminase 
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„ºuºaua” era tot al meu. cunoaºte. De pe deal se zãrea, ca o cetate albã, 

Poþi sã-l iei. Þi l-a lãsat ca moºtenire bunic-tu Episcopia. 

Nicolae. (Bunica era meºterã în înþepãturi.) Deºi nu mai credea de mult în semne dumnezeieºti, 

Chiar dacã l-am lãsat în câmp, l-am iubit totdeauna. se aºezã aici. Lãsã desaga jos, se-ndestulã cu poamã (din 

Ca ºi pe celãlalt bunic, tãcut, ce ne-aducea-ntr-o viile lui Ralea), cu priveliºti. N-avea curaj ºi nici putere sã 

legãturicã mere la oraº ºi le punea iarna pe jar ºi casa se coboare în oraº. Stãtu la gânduri mult, dar se-nnoptase. 

îndestula de arome. Bãtu uºor în geam, la prima casã. 

Ilinca vedea Huºiul pentru prima oarã, iar pe bunicul 

Mãtuºa nu-mi era mãtuºã. Era o femeie la care nu-l mai ºtia. De mult îi pierduserã urma... Bunica a murit 

bunicul poposise, dar ea þinea sã ºtiu cã nu primea pe supãratã. Sã nu dea el un semn de viaþã...Credea cã se 

orºicine-n casã. ascunde de ea, cã ºi-a luat o þiitoare. 

In vremuri mai bune, când se veselea uitând ce este, - De colo pânã colo þinea domeniul Episcopiei, 

preotul Rãºcanu recita din poeþii latini. Nu ca sã se povestea acum nepoatei. Seminarul, cantina, atelierele, 

grozãveascã faþã de sãteni, ci ca s-audã ºi profesorul terenul experimental...ªi uite, cât vezi cu ochii, pânã-n 

(chiar dacã era oale ºi ulcele...) ce-l nedreptãþise gardul de cãtinã, e moºia mea. Când am ajuns aici, erau 

cândva! numai cioate de salcâm. Pe toate le-am scos. Ba le-am 

Dorul de a cunoaºte, de a sta de vorbã cu oameni, fãcut ºi vecinilor câmp. Nu le venea a crede cã se poate 

pretutindeni, prin trenuri, prin gãri, de a împãrtãºi din ce scoate din pãmântul ãsta frumuseþe de porumb, bostani, 

ºtia, din ce citea sau asculta la radio, îl împinse într-o zi fasole. Da' ce n-am pus pe el!

pân' la Þiganca, ºi-apoi în puºcãrie. Când ajunserã acasã, luã în mânã un ºtiulete ºi 

- Da' la Þiganca, ziceþi cã aþi fost, pãrinte? începu sã-l zdrumice. Aur, ce-þi spuneam? Iºtia albi sunt 

- Fost, rãspunse obosit bãtrânul preot, spre-a pune buni de cucurigi, de floricele. La iarnã, dacã vii...

capãt întrebãrilor pe care le stârnise. „Recolta” se rãsfãþa la soare pe prispa de lut, 

Asta chiar cã îi luase cheful de a-ºi mai „etala” ajungând pânã la geamul în care nu-i bãtuse nimeni

cunoºtinþele prin sãlile de aºteptare îmbâcsite de tutun. Vasilicãi.

ªi tremura ºi aþipea, în foºnet de ziare în care oamenii - Hai sã-þi arãt Movila lui Ruset.

împachetaserã ceva de-ale gurii, în ºoapte ºi-n scâncetul Movila de odinioarã, tocitã, se odihnea în ograda 

vreunui þânc. Dar tusea îl trezea. unui vecin. Bunicul vorbea cu atâta patimã, încât Ilinca fu 

Fuma, de preferinþã, Mãrãºeºti, simþindu-se mãcar încredinþatã cã omul o pãstreazã necultivatã ca pe o 

prin asta mai aproape de tranºee. relicvã de care nu trebuie sã te atingi. În realitate, 

- Da' Cernãuþiul l-aþi vãzut, pãrinte? bãtãtura era plinã de buruieni, ºi bune ºi ne bune de 

- Pãi dacã acolo am învãþat! mâncat. 

- ªi-i frumos? Când am poftã de ºtevie, clãmpãni gospodarul cu o 

- Tare frumos. Mi se rupe inima când mã gândesc pe protezã proastã ºi-o þigarã aºijderea, iaca se repede 

ce mâini a ajuns... muierea mea ºi culege o mãnã-douã, ºi gata-i mâncarea.

ªi povestea despre Universitate, despre garã ºi Câþi vor fi arat ridicãtura de pãmânt nu se mai ºtie, 

strãzile podite cu lemne. ªi oamenii! Erau alþi oameni, dar de la venirea pãrintelui, aceasta fu trecutã-n 

domnule, nu vânzãtori de þarã, ca acum. patrimoniu. Umblase el pe la muzeu, vorbise chiar cu un 

ªi a urmat o altã puºcãrie. Mult mai lungã. profesor de istorie din mahala.

Dupã aproape nouã ani ºi jumãtate, nu mai ºtia Fata urcã pe movilã.

decât Sãlbaticã-i stepa baicalã. Alte cântece nu-i - Monumentele noastre, Ilinca! De pe ele se dãdea 

intraserã în cap. La drum cu Baicalul ºi stepa! sfarã-n þarã. 

A rãtãcit un timp prin gostaturi ca lucrãtor sezonier, Pãrea joc de copil pentru mulþi care ar fi privit-o 

fãrã nume. Ori cã nu-l mai ºtia, ori cã nu mai servea la adãstând pe ridicãtura aceea rotundã. ªi totuºi ea simþea 

nimic. Acum putea sã-l cheme oricum. Unde s-o apuce? cã se aflã în cel mai straºnic turn de apãrare.

Nimeni nu mai ºtia de haturi ºi de megieºi, aºa cã unde  S-au adunat toþi vecinii în dupã-amiaza aceea 

ajungea, se angaja. Intre gostaturi, peste dealuri, striga s-o vadã pe nepoata pãrintelui. ªi-apoi, mai cu alicantã, 

cât îl þinea gura: mai cu poale-n brâu ºi învârtitã cu brânzã, ajunserã la ce 

Sãlbaticã-i stepa... le plãcea lor: sã cânte pãrintele ca la bisericã. Cu 

Cum altfel ar putea fi decât sãlbaticã?! ªi începea sã spectatori în plus, bunicu-ºi fãcu datoria. Apoi cântã un 

hãhãie de unul singur! cântec din vremea Primului Rãzboi despre adoraþia 

De câte ori îºi amintea de Fântâna Albã, simþea cum soldaþilor (roºi de pãduchi ºi de tifos) faþã de Prinþesa ce 

i se-ntunecã mintea. In fiecare noapte auzea: „oameni îngenuncheazã ºi vegheazã la cãpãtâiul lor. Preotul 

buni, ajutor, aveþi milã, fraþi întru Hristos, aveþi milã!”. pripãºit printre mahalagii avea lacrimi în ochi ºi dirija un 

Apoi cuvintele se stingeau, se înjumãtãþeau, cãci gura cor imaginar.

era plinã de pãmânt. Bre, trage-mi în cap o lopatã mãcar, Dezlegându-se apoi de orice obligaþie de gazdã, 

ar fi vrut sã mai spunã. Cei vii se zvârcoleau sã scape de începu:

pãmânt! Sãlbaticã-i stepa baicalã,

Trei zile s-a miºcat mormântul la Fântâna Albã ºi-n Sunt mine de aur în ea,

atâtea locuri... ªi-un om, blestemându-ºi ursita, 

ªi tot „cântând” stepa baicalã, fostul puºcãriaº s-a Cu traista pe umãr mergea.

trezit într-o bunã zi într-un loc pe care parcã-parcã l-ar - Întocmai ca pãrinþelul, când a venit la noi, ºopti o 
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vecinã, lãcrãmând. Zis ºi fãcut. Dar „scutierul” cerea platã: sã-mi faci ºi 

Comunismul era cea mai dreaptã orânduire, mie, þaþã, vrãji, cum ºtii matale...

propovãduia el prin mahalaua unde se acolisise. Asta-i Cã-i câr, cã-i mâr, femeia se-nvoi.

intrase în cap aºa cum îi intrase cãrbunele în cutele tot De uscãciune, poate, porumbul fâºâia din când în 

mai adânci ale feþii. Îndatã ce a ajuns sã aibã o adresã când, Ilinca tresãrea ºi era gata sã se îmbrace. 

– cãsuþa acoperitã cu stuf a Vasilcãi - a început sã scrie Bãtrâna tãia coceni, îi lega în maldãre ºi povestea 

chiar ºi oamenilor care se duseserã de mult din lumea mai departe de-ale ei. Ilinca nu mai asculta de mult. Sã se 

asta... Cât rãtãcise peste sate, peste dealuri, trecuse fi oprit hoaþa o clipã din lucru ºi s-o fi cercetat ? De ischitit 

ceva timp... nu se fãcea s-o ischiteascã pe nepoata pãrintelui. 

Mãtuºa þinea ºi ea sã se arate cu nepoata, ºi-o luã la Din prima clipã i-a plãcut istoria cu geamul. Nu i-a 

hluji. Întârzie pe uliþi, pe la porþi. Când ajunserã la câmp, dat pace pânã-n ziuã.

îi aºternu o buleandrã ºi-i spuse: iaca, aici sã staþi la Lucrul atât de „repudiat” în mahala gãsea adãpost 

soare, ca sã vã amintiþi de ziua asta. în închipuirea fetei.

Lucra, dar ºi gura-i mergea. Spre a „rotunji” lucrurile, la plecare, bãtrâna 

- Trei zile i-a cântat mozica melitarã la cap. Eu i-am spuse: niciodatã n-am sã uit aceastã zi. Cuvintele-i 

împãcat, cã tare mai era om bun bãrbatul meu. Nu mai pãrurã Ilincãi simple ºi frumoase, ºi totuºi prea aranjate, 

voiau sã plece mozicanþii. prea nu ºtiu cum rostite.

Ilinca-ºi aminti de mãmãligã ºi de puiul cu mujdei. Pe uliþe, de prin grãdini, copacii se-aplecau de vânt 

ªi-apoi butoiul! Cu poale-n brâu ºi învârtitã cum sã ºi roadele se scuturau fãrã sã þinã seama unde.

mai plece „mozicanþii”? Se schimbã timpul, doar atât spuse bãtrâna. 

- Când a venit pãrintele, i-am spus verde-n faþã: ori ªi Vltava - leit-motiv de la Europa Liberã - începu sã 

cu acte, ori cãutaþi-vã în altã parte. Mie nimeni nu mi-a se frãmânte tot mai tare. Tot mai multe instrumente se 

bãtut în geam. (Cum dau oamenii cu piciorul adãugau spre a serba victoria pâraielor, torentelor ce se 

norocului!...) gãseau în albie prea strâmtã. 

Vehemenþa cu care repeta vorbele o apãra ºi nu  Niciodatã parcã n-o tulbura ca acum. Muzica 

prea. De vigilenþa ºi cleveteala vecinilor n-ai cum sã te ascultatã altãdatã în ºoaptã, acum se dezlãnþuia. ªi 

fereºti. Abia acum observã cã mãtuºa trebuie sã fi fost Vltava sau Moldau îi apãru întocmai ca viaþa bãtrânului 

frumuºicã. preot ce se-ndrepta, dupã atâta zdruncin, spre vãrsare. 

Femeia aceasta o încerca. Mai întâi o pofti sã stea pe Bunicul ei, acest strãin rãtãcitor, era aºa tãcut în seara 

buleandrã. Apoi, sã se dezbrace, sã se bucu-re de soare, asta, când îi turna în bãtãturã cu cãniþa, sã se spele. Ii 

cã nimeni nu-i pe câmp! Nici dracu! Dar dracu o întinse un ºtergar de cânepã: e de la mama, de la 

„priveghease” de dupã poloboace chiar de cum sosise, strãbunicã-ta Ilinca. Tãcurã amândoi. 

când se-mbãiase-n dosul casei. Degeaba cãrase atâtea Cãldura care mângâiase hluji ºi vii culese, ºi 

gãleþi de apã pânã umpluse butoiul?! ªi-i mai fãcuse ºi un buruieni, ºi fete, aduse somnul mai devreme-n seara 

duº din tãrtãcuþã gãuritã cu pironul. aceea. ªi în mormanul de struguri furaþi, se-nfiripa un 

- Da' eu cu ce mã aleg din toatã treaba asta, þaþã, cântec, dulce mai întâi, amar mai apoi, cântec de cântat 

ridicã pretenþii vecinul, pe care Ilinca, vãzându-l tot în pe la geamuri.

slujba bunicului, îl numise scutier. ªi-avea ºi-un nume Nu se crãpase bine de ziuã când, în bãtãturã, se 

dracu, pe care preotul îl încãrca de toatã solemnitatea. auzirã þipete: vãleu, moare pãrintele!

- Cezar, mie sã-mi faci rost de struguri, dar ºtii tu de Întâmplãtor, scutierul trecea pe acolo. Dete buzna 

care! ªi Cezar dete iama-n viile lui Ralea. ªi ia sã tai în casã. Alergarã ºi alþii. Îl gãsirã þeapãn pe bãtrân, 

cucoºul vagabond. ªi-aºa se plâng vecinii cã le-a stricat chircit, cu mâinile-ncleºtate pe-un ºtergar. Murise de 

mândreþe de grãdinã. Vorbã sã fie. Ne-am înþeles: tu, cu câteva ceasuri. 

friptura, mãtuºã-ta, cu rãcitura. Sã nu ne facem de - ªi portofelul? întrebã scutierul. Portofelul acela 

ruºine. O datã vine nepoatã-mea. legat cu elastic. Pãrintele-l purta în buzunar, la piept, 
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ºtiu eu. Avea fotografii ºi banii de înmormântare. se trãgea din...ªi se-apropie ºi-i ºopti la ureche un nume. 

- M-a zdrobit ºi pace bunã. A murit aºa, subit, vãleu, Asta da deschidere spre universal!

cã nici n-am apucat sã-i þin lumânarea. Ilinca gãsi mai mult decât curioasã aceastã aplecare 

Zburlitã, aiuritã, în cãmaºã de noapte, Ilinca a cadrelor de partid pentru „cercetare”. De dragul 

tremura, neºtiind pe ce sã punã mâna. Noroc cu scutierul, afirmãrii „naþionalului”, orice elucubraþie e bine venitã. 

care îl griji ºi-l îmbrãcã pe mort în costumul alb de Scârbitã, fata îi lãsã pungaºului mânã liberã în 

bumbac bãtut în cânepã, cadou de la cuconu Ralea. ªi nu manipularea ajutorului de înmormântare. Sã se spele pe 

uitã nici pãlãria de Panama, bastonul, cu care se fãlea cap cu toþi banii. Sã-i fie de colivã ºi de lumânãri, vorba 

atâta pãrinþelul. unei vecine care ghicise toatã tãrãºenia când îi vãzuse 

Numaidecât sosirã ºi neamurile: un activist de plecând împreunã.

partid, mândria babei, cu nevasta. (Cununaþi chiar la Coroanele nu ajunserã nici mãcar a doua zi, când 

biserica din deal, pe ºest.) Fiul întrebã în ºoaptã ceva. mortul era în bisericã. Pãi, fãcuse comandã, dar ticãloºii 

- Fãcut cum ai spus. Nici usturoi n-am mâncat, nici ãia, de care am sã mã ocup eu personal, n-ai nici o grijã, 

gura nu-mi pute. au trimis vorbã cã mâine, pe la prânz, sunt gata. ªi 

- Cine-a pãtruns mai întâi în casã? activistul continua sã ºuºoteascã, iar oamenii priveau 

- Apoi cine! Dumnealui, care-i poartã sâmbetele. De acum la ei.

cum a vãzut-o, i-a cãzut cu tronc. Tot pe lângã casa Ilinca rãmase neclintitã când veni vremea ultimului 

noastrã. Mi-a zis cã are pe vino-ncoa fata, ºi cã dacã nu-i sãrut dat mortului. ªi doar o tulburase Vltava!

fac trampa, se spânzurã, bea piatrã-vânãtã, sau sodã Când nici la cel de-al treilea îndemn nu se urni, 

causticã. Vede el. Mã gãinarule, i-am zis, stai cuminte ºi Cezar îi aruncã o uitãturã...Avea ochii roºii. Ii strecurase, 

lasã fata-n pace cã nu-i de nasul tãu. între patru ochi: o sã mã aveþi pe conºtiinþã, nu plecaþi, 

Hai, du-te ºi rezolvã pe la primãrie ºi pe unde ºtii tu, vreau sã vã plimb prin vii.

cã rãmân cu Cezar. A mâncat destulã pâine pe lângã O boare proaspãtã strãbãtu biserica. O femeie din 

dumnealui. ªi-l arãtã pe mort. S-a dus baba cu colacii. mahala aducea un buchet uriaº. Din gardul viu al 

Activistul se prezentã. conacului Ralea. ªi mortul primi ultima sãrutare.

- N-am îndrãznit, vãzându-vã îndureratã, sã vã Ilinca luã chiar în aceeaºi zi trenul. Sosi controlorul 

prezint condoleanþe. Ii sãrutã mâna ºi i-o reþinu într-a lui. ºi-i spuse sã coboare la prima, dar fata nu înþelese nimic. 

Profesor universitar. Predau istoria la ªtefan Nu se putea opri din plâns. Abia târziu observã cã mergea 

Gheorghiu. Mã-nþelegeam bine cu pãrintele. V-a spus cã-i în direcþie opusã.

procuram Mãrãºeºti? Am destule relaþii. Cei de la poartã Mult dupã aceea îºi aminti de Cezar, care pregãtise 

mai scot din fabricã. Tot mai greu. Înainte le vindeau ca prânzul în ziua când sosise. Supraveghea grãtarul (o parte 

rebuturi, dar acum nici din astea nu mai au. In fine, nu-i din cocoºul vagabond), ºi învârtea mãmãliga ce se scocea 

mai trebuie, sãracul. Aº vrea sã vã scot din atmosfera pe pirostrii. Masa - câteva scânduri bãtute-n patru pari, 

asta. Nu vã face bine. Sunteþi la fel de sensibilã ca mine. era aºternutã cu ziare noi-nouþe, iar în mijloc, o cãniþã de 

Mi-am dat seama. Eu nu-s în stare sã omor o muscã, vã lut cu ochiul-boului. Doar douã farfurii? Nici mãtuºica ºi 

spun sincer. Cât mi-a vorbit de dumneavoastrã,...Ilinca. nici vecinul nu cutezarã sã dea curs invitaþiei. Rãmaserã 

Îmi daþi voie. Fata îngãimã ceva ºi intrã în cãmãruþa de pe-acolo sã se învârteascã ba dupã apã rece din fântânã, 

alãturi sã se îmbrace. ba dupã alicante ce fierbea în dosul casei.

- ªtiu tot despre familia dumneavoastrã, continuã el - Ce se mai aude cu rãcitura aia, Vasilcã? S-o fi prins? 

punând mâna pe clanþã. ªi trase cu ochiul prin spãrturile Ia vezi.

perdeluþei. Îºi drese glasul, apoi deveni visãtor: ce - Da'poi crezi cã n-aº fi pus-o eu pe masã, dacã 

ceasuri am mai petrecut pe prispã, seara. Of! Of! Of! ªtia mâþele n-ar fi dat iama...Stãtea aºa de bine la rãcoare, 

istorie. Pãrintele fuma Mãrãºeºti. Asta l-a salvat. Nu fiþi sub streaºinã, ºi se prinsese...de parcã era ninsã.

tristã, aºa i-a fost scris. Acolo mergem cu toþii. Tare-i plãcuse Ilincãi ideea de a pune mâncarea sub 

Sunteþi gata? streaºinã, spre-a se împãrtãºi din rãcoarea nopþii. Din 

- ªtiu cã bunicul avea o valigioarã de carton în toatã moºia însã, butoiul o ademenise cel mai mult. 

care-ºi ordonase acte, memorii ºi fotografii, îndrãzni Butoiul asupra cãruia nu contenea sã se aplece, sã 

Ilinca. se-mbete. Simþind cã ameþeºte, se depãrta, dar revenea 

- D-apoi ce acte, ce memorii...rãspunse nonºalant îndatã. Nu se mai sãtura de miresme. 

cercetãtorul cãruia-i trecuserã prin mânã documente, nu 

glumã! În sfârºit!

Haideþi sã facem câþiva paºi. Sunteþi distrusã. Se 

vede pe faþa dumneavoastrã. Mai ales aici. ªi insinuã ªi somnul tot nu venea. Aþipea ºi se trezea tresãrind. 

semnele unei nopþi nedormite. Dacã n-ar fi fost „profesor Îl auzea pe strãbunicul, venit în permisie de pe front, 

universitar”, Ilinca l-ar fi gâtuit! mustrându-ºi femeia, plângând, fãrã sã o mai poatã 

In timp ce coborau spre oraº, activistul îi arãtã cu ajuta. Muþise Ilinca. Þi-am spus, Ilincuþo, sã nu intri în 

mândrie casa lui Zelea Codreanu. Iaca, voi sã spunã cel lac, sã laºi dracului cânepa. De aia þi-am fãcut eu 

pãtruns de învãþãtura marxistã, am produs ºi noi ceva! Ii injecþiile, ca sã te bagi în lac, sã rãceºti? Na, mã laºi acum 

vorbi de ultimele „cercetãri”. Fãcuse o descoperire care cu o spuzã de copii. ªi scoase cânepa în mijlocul ogrãzii 

era destinatã, deocamdatã, elitei. Sunteþi prima cãreia îi ºi-i dãdu foc. ªi arse ºi meliþa, cãci nu mai slujea la nimic. 

destãinui rezultatele cercetãrii mele: una din Iar pe tine, babã, sã nu te mai prind pe aici, cã-þi rup 

„eminenþele cenuºii”, ducã-se pe pustii, ale fascismului, picioarele. N-ai fost în stare sã-þi pãzeºti fata. 
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Dar Simina nu era una dintre acelea care sã se teamã râpã? Cum îºi aminteau frunzele care-o mângâiaserã fãrã 

de-un bãrbat. Îngropase vreo doi. La scurtã vreme, sã vrea. Doar fiindcã trecuse printre ele.

ginerele o chema înapoi. Permisia se încheiase. Nu, nu-ºi mai amintea unde fusese. Doar ºi-l imagina 

între imaº ºi râpã. Tutunul ce-ngropa cerdacuri ºi vieþi. 

Mai întâi voiserã sã o boteze Sânziana, fiindcã Aºa se prãpãdiserã ai sãi: cu viermii de mãtase, cu 

venise pe lume aproape de Sânzenii. Apoi îºi adu-serã tutunul...Altfel, din ce sã scoat-un ban ca sã-l trimitã la 

aminte de cea care muþise-n lac. Se cuvenea sã-i poarte ºi învãþãturã?

ei numele cineva. - Ilincaaa..., i se pãru c-aude. Chemarea venea de 

Pentru mine, tu ai rãmas Sânziana. Hai dormi, copila departe. Cine s-o strige?!

mea. O, sfântã zi a lui Ion! ªi sfinte zâne! zise mama, în Niciodatã n-am sã mai aud în urma mea: Ilincaaa! 

timp ce-o mângâia pe cap. Nimeni nu mã va mai striga, pe stradã, ca acasã! Nimeni. 

ªi ce-ai fãcut, când m-ai nãscut ? Cine sã mã strige?! Tocmai aici!...Nimeni nu mã cunoaºte. 

Am râs. Sã nu te mai strige nimeni...E cumplit! Atunci, la 

ce-þi serveºte numele? Poþi sã mori. Cu sau fãrã  nume. La ªi am avut ºi ursitoare?
ce serveºte numele în puºcãrie? Fireºte. 

„ - Ilinca! ”ªi ce-au spus?
Ilinca sãri din pat........................
- Provence! Ce soare! Parcã n-ar fi toamnã.N-auzi rãspunsul. Adormise.
- Mm, nu s-ar putea spune cã te orbeºte soarele Un dor de câmpul de tutun o cuprindea. L-ar mai fi 

pe-aici. E chiar rãcoare.cunoscut? De ce nu-i venise în minte ultima datã sã-l 
 Ilinca, trezeºte-te. Am sosit. Mergem acasã.caute? Fiindcã nu mai vedea pe la case tutun înºirat? 

- In câteva zile începe culesul.Îl vedea prãfuit. Ca ºi autogara unde ea-l chemase în 

dupã-amiaza aceea. Ii simþea rãsuflarea. Mirosea a tutun. - ªi studiile încep o datã cu culesul.

Abia-i atinsese buzele. Ce lucru mai frumos avea sã i - Care studii? De mult am renunþat.

se-ntâmple? - Asta s-o crezi tu! 

Biblioteca mai putea s-aºtepte. Simþea nevoia sã - Vreau sã cânt exact ce-mi trece prin cap. M-am 

plece. La þarã. In câmpu-acela de tutun, spre râpã. liniºtit. Mi-ai lãsat destul timp ca sã mã gândesc. 

Purta cu el mirosul tare, de foi pe care le vãzuse Libertatea promisã. „Pacea” de la Bucureºti. 

înºirate-n faþa caselor, pe sârme. Soarele puternic îi - Ajunge, ajunge. 

decolora ochii, ca sã aducã a cer. - Mã duc. Nu mai stau o clipã.

„Aº vrea sã fiu mãcar acuma sincer, Ilinca: te-aº fi - Te pomeneºti cã pleci cu nebunul! 
luat sub pãlãrie doar.” - Sã nu aud de el! 

Unde mai era oare câmpul de tutun prin care ea - Am putea cãlãtori în Provence. 
trecuse? Curat, ºi fãrã buruieni, cu frunze mari de - Mulþumesc. M-am lecuit de cãlãtorii ºi de tot. Am 
catifea, cu flori întocmai ca regina-nopþii. Nu, nu visase. fost la hluji. Nici o cãlãtorie nu-i aºa frumoasã ca cea pe 
Cãlcase cu adevãrat în câmpu-acela. care am fãcut-o.

ªi dacã îl vãzuse-n altã parte?... - Unde? La Cluj? Am asistat la un spectacol.
De ce trecuse ea pe-acolo, în copilãrie, nu-ºi mai - La hluji. Tulpinile lucioase-ale porumbului, uscate.

amintea. Dar i-a rãmas în suflet liniºtea aceea. - ªi mãslinul strâmb? 
Singurãtatea dâmbului, culoarea... - Rãmâne tot al meu. Priveºte-l ce uscat e, scuturat 

Pãºea încet pe lutul galben, ºi soarele-l ardea. Doar de vânturi ºi de oameni. 
frunzele îºi mai pãstraserã vigoarea. Florile dormeau. - Iei hotãrâri fãrã sã mã consulþi, zâmbi el. 
Întocmai ca regina nopþii. - Nu fac decât sã îmi urmez modelul. 

Îºi amintea bãrbatul de ea în timp ce cobora spre El râse.
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- Modelul...Eu! Nu fi copil. ªi-o sãrutã pe frunte. cu smintitul?

- Dã-te la o parte. Nu-mi întuneca vederea. „Cãlãtorise”-aºa de mult în arest... 

Franc o zgudui. Infirmiera îi fãcu semn sã aibã În sfârºit, sosi gardianul sau cine o fi fost, cu o 

rãbdare. fiþuicã-n mânã, ºi le fãcu semn cã pot pleca. Franc îl privi 

- Am fost nevoiþi sã-i administrãm un sedativ nedumerit. Mai aºtepta ceva.

puternic. Þipa aºa de tare: copilul meu, copilul meu! Nu!  - Totul e-n ordine. Ne cerem scuze, dar asta-i 

Nu faceþi asta! Oricine-ar fi gândit cã în arestul închisorii procedura. 

cineva e torturat. Ori, la noi nu se întâmplã aºa ceva. Cu - ªi domnul Van Nuffel?!

ce impresii ar pleca oamenii... Image, domnule. - Ilinca...

Vorbea de o seringã uriaºã cu care se botezau copiii - Nu e în sectorul meu. De altfel, „domnii” sunt la 
nenãscuþi, în Evul Mediu. Cicã vãzuse într-o mânãstire puºcãrie, rânji gardianul ºi se topi pe coridor. 
dincolo de Bruxelles...ªi þipa cã vrea sã fie liberã, cã vrea Unde mai auzise Ilinca vorbele astea? Sau le citise în 
afarã din mãnãstire, cã nu vrea sã moarã otrãvitã ca jurnalul mamei sale?...
Soeur Souri. Vã spun: m-am îngrozit când am auzit. ªi era - ªtiþi ºi dumneavoastrã, domnule, zise cu aplomb 
treazã. Vã jur. Atunci medicul a decis sã-i administrãm..., infirmiera, cã unele cazuri rãmân neelucidate. Ca al 
ca sã se...liniºteascã. Soþia dumneavoastrã aºteaptã un cãlugãriþei devenitã peste noapte cântãreaþã. Ce succes! 
copil? Cã nu se vede nimic. Americanii se prãpãdeau dupã ea. O cãlugãriþã 

Franc era mai hotãrât ca oricând sã-l întâlneascã pe cântãreaþã! Se pare cã intrigile ºi gelozia au omorât-o. 
ticãlosul ãla din parc. Numai el a putut-o duce sã vadã Câte poveºti au mai scornit apoi...Parcã nu adusese 
asemenea oribilitãþi. Inconºtientul. destui bani în casa mânãstirii. Ce voce! Ca niºte clopoþei 

În fond, e numai vina mea, e numai vina mea...I-am de argint. Da mai staþi. Eu parcã vã cunosc de undeva, 
dat prea multã libertate... stimate domn. Ei, o fi rãtãcind pe lumea cealaltã ºi ea ca 

- Ilinca, dragostea mea, trezeºte-te, uitã-te la Dominique-nique-nique. Acum ºtiu: v-am vãzut în 

mine, cã vreau sã-þi spun ceva. jurnalul de dimineaþã. Nu sunteþi...?

- Dar nu-nþelegi cã vreau sã privesc în voie copacii - Nu, mã confundaþi cu o altã persoanã. 

uscaþi? Asta-nseamnã cã au trecut prin viaþã. Franc o luã de braþ pe Ilinca.

- Ilinca, de-acum înainte ai sã petreci cu un copac - Hai acasã, dragã. Tot în Cartierul Nebunilor o sã te 
uscat ºi strâmb. Am însã un defect: nu sunt mãslin. faci tu bine. 
Deschide ochii. Ce vezi?

- Cãlugãrul e tot pe-acoperiº, dar pare liniºtit. Pãcat 

cã ºi-a pierdut capul... Capitolul XII - ªI NIMFELE INGHEAÞÃ
- O fi fost logodit cu o româncã. ªi râse cu poftã. Dar 

despre ce cãlugãr vorbeºti? Cât timp se lãsase mângâiatã de Vara lui Claus, de 
- Ãla de pe acoperiº. lavandã, ºi de dealuri colbãite ºi necunoscute din 
- E o umbrelã, fetiþo. E umbrela de pe terasa de Provence? Se furiºase-n vii, apoi ieºise sã priveascã toate 

vizavi. Uitã-te mai bine. Nu-i decât o umbrelã. câmpurile ce sfârºeau în râpã ºi se-nãlþau din nou, pân'la 
- Chiar...Doamne, ce proastã sunt... ªtii ce fricã pãdure.

mi-a fost... cã te pierd...  Se întorsese ºi-n autogara prãfuitã. Ca sã mai fie-o 
El o strânse în braþe. datã strânsã-n braþe, în soarele acela arzãtor. Autobuzele 
- ªºt. Liniºteºte-te. Nu s-a-ntâmplat nimic. Eºti cu plecau din altã parte însã, iar oamenii dãdeau din umeri: 

mine. Mai târziu. Ai sã-mi povesteºti mai târziu. ªi eu am nu ºtim unde.
suferit în copilãrie. Trebuia sã asistãm în fiecare ªi picurii de pe obrazul mãsliniu?
dimineaþã la slujbã, în biserica de care aparþineam. El ºi i-a ºters de-atunci.
Pãrinþii trebuiau sã semneze. Din milã pentru odraslele - Eºti în braþele mele, iubito, nu plânge. Iar ai visat 
lor, mai trãgeau ºi semnãturi false. Dar era periculos, cãci ceva? M-am întors. Sunt al tãu.
eram supravegheaþi! Un cãlugãr de la iezuiþi fãcea turul - ...
bisericilor, reþinea ºi nota. Ne întorceam acasã, mâncam - Ai aflat tot ce voiai sã ºtii despre mine. ªi nu mai 
în grabã ceva, iar apoi trebuia s-o pornim pe jos, la trebuie sã alergi în Provence. Ai în faþa ta un mãslin 
ºcoalã. Jumãtate de orã. La prânz, ne întorceam, strâmb, zãpãcit de vânturi ºi de atâta scuturat. Credeam 
mâncam, apoi din nou la ºcoalã. cã n-o sã mai apuc sã te vãd. Mereu visam cã fugeam cu 

Dacã eram prinºi la chermeze, în parc sau la film, vai tine-n braþe pânã la Floarea-Soarelui. De ajuns, n-am 
de capul nostru! Penitenþã, eliminaþi pe trei zile din ajuns decât acum, sã te mai cer o datã de nevastã. Dacã 
ºcoalã...Pelerinaj obligatoriu, fiindcã o luasem pe calea nu mã mai vrei,...
cea proastã. Eu abia am fost acceptat la Iezuiþi. Pãrinþii - Tu ºtii cã-mi plac mãslinii. Cu cât sunt mai strâmbi! 
mei nu fuseserã cãsãtoriþi la bisericã, fiindcã tata - ªi dacã mai am de trãit doar câteva luni?
divorþase de prima soþie. Noroc cu mãtuºa, care a pãtruns - Ziceai cã eºti mãslin!
ca vijelia la rector: vã bateþi joc de un copil orfan? Ei  Franc simþi duritatea din glasul ei. Intrase la 
bine, eu vã am la mânã cu ceva ºi n-am sã tac. In stãpân, da'-i plãcea.
realitate, nebuna nu-i avea cu nimic la mânã, deºi un 

- Tot mai vrei sã fii nevasta mea?!...
bãrbat zicea cã numai tramvaiul 7 n-a trecut peste ea.

 Hai, du-te ºi despacheteazã.
- De ce 7?...

 Franc se aºezã la pian ºi începu sã improvizeze un 
- N-a zis de ce. Dar ia spune: pe unde-ai mai umblat 

marº nupþial. Jazz. Într-un fel, devenise „puþin” 
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american... muzicã, din când în când punctatã de clãmpãnit de 

Nu mai avea rãbdare. ªi marºul nu semãna a nimic. saboþi, ca la noi acum un secol, la þarã. Era infirmierul cu 

Ieºi în hol. „clompãnii”, care circula printre pacienþi dacã era 

chemat. In rest, avea el ceva mai bun de fãcut: încerca sã - Mai am mult de aºteptat? Coboarã, cã dacã nu, vin 
o seducã pe - cine crezi? - pe o româncã. Fata rostea cu sã te ajut. Dar atunci nu mai ajungem în veci.
drãgãlãºenie un invariabil „je ne sais pas” - atât ºtia ºi ea - Unde s-ajungem?
- dând vina pe „bunica” pe care o însoþise întâmplãtor, - Cum unde?! Unde se ajunge cu rochia de mireasã.
într-o salvare. Acum îl aºtepta pe medic sã iasã din sala de - Cuum?!
operaþie. Se interesa dacã infirmierul e cãsãtorit, are - Ai grijã cum pãºeºti.
copii, ºi cum îi cheamã, da, o fetiþã, Serpia. Ce nume Coborî cu tot alaiul de voaluri, mai sã se împiedice, 
frumos, zice ea, ce nume bizar, gândeam eu. Fãrã iar el o prinse în braþe.
îndoialã, tânãrul e muzical, dar n-are nici o noþiune de - Oare de ce te iubesc?
etimologie. Sau poate nici eu, dar de unde a fãcut rost de - Repetã ce-ai spus.
saboþi. La noi nu se mai vând decât pentru turiºti. ªi, - Am zis cã eºti un zãpãcit.
clomp-clomp, infirmieru-ºi mai fãcea ºi meseria, trecând E puþin cam strâmtã, dar cu atâtea voaluri nu se va 
printre bolnavi.observa. M-ai „subestimat”. Voiam sã-þi spun mai târziu. 

Am voie sã beau apã? Da, dar dacã nu vreþi, nu. - Dar n-o sã ne oprim la unul singur, nu-i aºa? Prea 
Pãrea a fi italian, dar clompãnii?! Cadou de la vreun mult m-a costat renovarea. 
olandez, flamand, ºi-acum îi clãmpãne printre bolnavii ªtii, când am vrut sã mã sinucid, m-am gândit doar 
încã sub narcozã? la tine ºi la casã.

Nu ºtiu dacã întâlnirea a avut loc sau nu. In cele - Cuuum... când ai vrut sã te sinucizi...?!
câteva minute în care adormeam, îmi închipui cã - Dupã a doua operaþie. Douã narcoze totale, la 
pierdeam tot ce era mai palpitant din proiectata lor scurt timp una dupã cealaltã! Inainte îmi mai fãcuserã 
nocturnã escapadã. A doua zi m-am informat. Infirmierul una, de investigaþie. Perfuziile deveniserã insuportabile. 
„nostru” n-avea nimic meridional în afarã de ten ºi Inghiþisem deja blocuri de sânge, de antibiotice. In zadar 
„nonºalanþã”. strigam cã nu mai pot. Simþeam un gust leºios, ciudat, 

- Franc, bietul de tine. ªi eu care te credeam...credeam cã plesnesc. Noaptea, rãu, ºi rãu, de-mi venea 
- La morgã, nu?sã-mi iau câmpii. Calmantele pe care mi le administrau 
Ea nu rãspunse. Simþi din nou parfumul diafan, pe nu mai aveau nici un efect. Sora îmi zicea cã n-are nevoie 

care învãþase sã-l urascã. Venezia pastello. Ar fi putut sã de reprezentaþii la ora aia, sã mã potolesc, cã-i scol 
jure cã în noaptea aceea a ieºit din casa lor. pacienþii. Doctorul fãcuse imprudenþa sã mã prezinte: 

Sã fie-o-nchipuire nãscutã de-aºteptãri?...domnul vine din Belgia, e un artist. Iar personalul a bãgat 
- Cât m-am rugat sã mor... ªi totuºi, de sute de ori la cap. Circ, teatru de revistã, cine ºtie ce-ºi închipuiau...

am rostit Tatãl Nostru. Ar fi fost douã posibilitãþi: sã urc la A doua zi, continuã el în timp ce se îmbrãca, apele 
ultimul etaj sau sã-mi smulg toatã instalaþia aceea oribilã curgeau de pe mine în neºtire. Pulsul scãdea, s-au 
de unde-mi venea rãul. Înþelegi?speriat, dar le-a trecut, una din surori spunea cã e din 

Când mã mai liniºteam, mã visam îngrijit de cauza soarelui, cã eu dorisem sã se deschidã fereastra, 
cãlugãriþe, care nu dispuneau decât de milã ºi blândeþe. ...etc. A început sã mã cuprindã o moleºealã, simþeam cã 
Alteori mi-aº fi dorit sã fiu lãsat sã stau undeva într-o mã duc ºi totuºi îmi plãcea.
aºezare uitatã, în preajma unor oameni sãraci. Nu - ªi când ai vrut sã...?
realizez nici acum în ce stare eram. Cert e cã nu visam. Nu În noaptea dinainte, reluã el, potrivindu-ºi gulerul, 
ºtiu de ce mã atrãgea aºa de tare pãmântul, ca ultim leac. abia mã întorsesem de la terapie intensivã, unde aþipeam 
Tânjeam dupã ceva simplu, primitiv. Pretenþiile mi se un minut, ca apoi sã tresar din cauza tinichelelor care-mi 
reduseserã la minimum. Trãiam pe cea dintâi treaptã a sunau în cap. Mã simþeam undeva în sala maºinilor, 
umanitãþii. Ei, nu ca-n filmele în care savanþii pun cam într-un subsol. De la un pacient din stânga auzeam 
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multã fantezie. Ilinca se ridicã de pe scaun. Se îndreptã spre 

Oamenii aceia necunoscuþi, lângã care mã oglindã, îºi potrivi rochia, coroniþa, ºi-ºi acoperi faþa 

retrãsesem sã-mi duc zilele, îºi vedeau tãcuþi de treburi. repede cu voaluri. Nu apucase nici sã se machieze. Maºina 

Era frig, totul era închis, aproape negru. Straiele, vetrele cu flori ºi cu panglici aºtepta.

- culoarea pãmântului. ªi eu mã târam pe pãmânt, îl - Tremuri toatã. Ce mâini reci ai! Mã sperii. ªi pune 

simþeam cu tot trupul ºi mi-era bine. Eram între oameni. ceva ruj. Eºti palidã. 

Aº fi fãcut orice, aº fi lucrat ºi eu cum aº fi putut, i-aº fi - Cum ai vrea sã fiu dupã tot ce-am auzit? 

servit, numai sã fiu lãsat sã stau lângã ei. - În loc sã te bucuri... Îmi pare rãu. Nu ºtiu ce mi-a 

- Mi-ai refuzat medicul de gardã, i-am reproºat venit sã-þi povestesc. Eu sunt fericit cã am rezistat 

surorii, a doua zi. Ca sã nu-l trezeºti, deºi de aia este tentaþiei. Pentru mine a fost cea mai grea probã pe care 

acolo, ca sã fie trezit. De ce nu i-ai pus portarului în spate am trecut-o vreodatã. Nu mai am de ce mã teme de-acum 

un halat, sã cred cã e medic? Orice mi-ar fi spus m-ar fi încolo. Bine c-am ajuns acasã. Pãcat cã nu-l voi vedea 

liniºtit. Aveam nevoie de poveºti, ca s-adorm. Stãteaþi de niciodatã pe medicul anestezist sã-i povestesc visul pe 

vorbã pe hol, iar eu mã strãduiam sã înþeleg ceva. Ca care l-am avut chiar înainte de a ieºi din spital. Îl 

sã-mi distrag atenþia. ªi fiindcã se tânguia. Avea o voce întrebasem dacã am sã mai pot dormi vreodatã, dacã am 

caldã. Uneori credeam cã, prin absurd, ar putea fi tatãl sã mai fiu normal. Cât va dura? O lunã-douã...? Mai puþin, 

meu, cã plânge înainte de a intra sã mã vadã. A mai venit mi-a spus el. Nu l-am crezut, dar într-o noapte, cam la 

o datã, sunt sigur, dupã prima operaþie. Acelaºi glas. vreo douã-trei sãptãmâni, din colecþia de coºmare 

Sã-l fi adus pe Jeff, care m-a vizitat într-o zi! „sãnãtoase”, am ieºit la luminã.

Cum era din partea capelei, l-am întrebat dacã e E cel mai calm peisaj pe care l-am vãzut vreodatã: 

pastor. Nu. Muzician? Fiindcã-mi vorbea despre Missa un început de iarnã în care ningea uºor, poantilist. Poþi sã 

Solemnis. A zâmbit. O, când lipseºte organistul nostru,... râzi. Totul era sublimat ca într-un tablou. Eram conºtient 

L-am revãzut la capelã dupã ce-am pãrãsit spitalul. de asta chiar în vis. 

Fãcea ordine pe acolo. Fãrã „þevãrie”, nu m-a Stãteam pe pod ºi mã uitam „în tablou”. ªtiam cã 

recunoscut. Vedea probabil zilnic zeci de bolnavi. Aº fi trebuie sã-l memorez. Era uºor. Prea multe elemente nu 

vrut sã-i mulþumesc, dar am ieºit în vârful picioarelor, erau. Vasãzicã: apa ninsã, pe care continuau sã cadã 

lãsându-i ambele titluri cu care-l investisem. fulgi...ªi podul, pe care stãteam.

Dupã a doua operaþie a venit chiar pastorul capelei - ªi eu care te credeam, de fiecare datã când 

sã mã vadã. întârziai, ...

Sora ar fi putut sã-l trezeascã pe pastor în noaptea - Mort, nu? Iar eu mã luptam cu moartea: controale, 

aceea, dacã nu pe medicul de gardã. Ar fi venit, sunt raze ºi iar controale, ºi iar raze. Pânã când am decis sã mã 

sigur. Ea nu înþelegea cã am nevoie de cineva cãruia sã mã operez. Cum era sã-þi spun? Mi-aº fi distrus ultimul 

spovedesc?? Uneori se uita neputincioasã la mine. Parcã refugiu. 

avea lacrimi în ochi. In momentele acelea mi-era milã de - Ai mai avut multe asemenea „refugii”?

ea. Dar rãul reîncepea. ªi obiectul compãtimirii se - Unul singur, îþi jur.
schimba. - ªtii ce-am visat azi-noapte? Cã treceam amândoi 

A doua zi, medicul care mã operase ºi-a fãcut printre douã pietre uriaºe ce se uneau în vârf, probabil, 
apariþia pentru câteva minute, calm, agreabil, ca de dar n-avea rost sã priveºti într-acolo, trebuia sã-þi vezi de 
obicei. Ah, cum de-l fãcuse mama sa aºa de liniºtit... Ce drum, o datã intrat. 
copil adorabil trebuie sã fi fost! Mi-a spus doar atât cã e în Mai întâi, pietrele erau verzi. Pe mãsurã ce 
interesul meu sã continui perfuziile ºi mi-a dat un înaintam, se fãceau gri. Un timp nu s-a mai vãzut nimic. 
calmant. Dar nimic. ªi-am mers, am mers, fiindcã trebuia sã 

(Chiar ºi el mã credea nebun, deºi am încercat sã-l mergem. S-ajungem la luminã! ªi nu-ndrãzneam sã 
conving de contrariu.) M-am plâns de sorã, dar aceasta scoatem un cuvânt. Nici frica nu se „auzea”! Dacã în 
mi-o luase înainte. Ei, eu plecam, ea rãmânea. Un medic momentul acela!... În momentul acela n-aveam voie sã 
trebuie sã supravieþuiascã într-un cuib de viespi. ne gândim la nimic. Acolo am fi rãmas, zbãtându-ne ca 

Seara, dupã ce-mi schimbase perfuzia ºi-mi liliecii. Numai cã noi n-am fi primit nici un rãspuns. 

administrase un antibiotic, aceeaºi sorã se odihnea pe Pietrele au început sã se lumineze, am îndrãznit sã 

fotoliu în camera mea. Voia sã se ocupe mai îndeaproape respirãm.

de mine dupã muºtruluiala pe care o primise? Priveam 

amândoi scurgerea lentã a picãturilor în trupul meu supus Cât timp se lãsase-mbãtatã de lavandã, mângâiatã 
unei noi maltratãri. Dupã o scurtã tãcere, se porni: de colbul dealurilor povârnite... Cât timp se mai lãsase 

- M-ai reclamat, iar eu am fãcut totul pentru tine. arsã de soare! Întocmai ca mãslinii, ca hlujii, ca strugurii 

- Totul?! Da, te-am reclamat fiindcã mi-ai refuzat ºi ca tutunul de pe dâmb.

medicul de gardã, mi-ai refuzat telefonul. Iat-o mireasã, cum ºi-a dorit. Cum mama ei ar fi 

Nu aveam nici mãcar un cod. Nu puteam telefona. dorit sã o vadã.

- Nevastã-ta-i la mii de kilometri. Cui sã fi telefonat? Danseazã în capela marinarilor de altãdatã, 

- Treaba mea. devenitã bisericuþã ortodoxã.

La numai câteva minute, am acoperit o jumãtate de - ªi pentru dans am ales biserica voastrã, îi ºopti el. 

camerã cu venin. Speriatã, l-a chemat rapid pe medicul Nu puteam sã te lipsesc de o astfel de bucurie.

de gardã. Acesta l-a trezit din somn chiar pe medicul ce 

mã trata. Într-o zi, ia sã fi fost spre toamnã, un stol de pãsãri 
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se rotea deasupra unei turle. Dacã pânã atunci nimfele prinse în horã, arãtându-ºi 

Ce-mi pasã mie ce sunteþi: ortodocºi sau catolici, trupurile prin transparenþa rochiilor, scãldându-ºi faþa ºi 

gândi stolul ce poposi apoi pe acoperiºul unei alte tãlpile în necontenitul joc al fântânii, nu se deosebeau 

biserici. prea mult între ele, azi, una atrãgea privirile tuturor 

trecãtorilor. Era mai frumoasã decât celelalte? Sã-i fi  - Am sã mã strãduiesc sã fiu un bun...ortodox. Cred 
scãpat chiar creatorului, inconºtient, un detaliu, invizibil cã sunt primul ortodox din cartier. 
mai ales acum, când, neclintitã, sub vãlul de mireasã ce-o - Iar eu îþi promit c-am sã cânt. Mereu am sã cânt.
acoperea din creºtet pânã-n tãlpi, nici nu plângea nici nu ªi izbucni în plâns, cãci o vãzu pe mama ei mireasã, 
se bucura?cu mijlocel de fatã, purtându-ºi vãlurile prin iarbã. 

Se-nstrãinase parcã peste noapte de surate, ce Biserica era aproape de pãdure, în alt sat, unde avea sã 
continuau, aproape goale, sã zburde ºi sã cânte. rãmânã strãinã. „Strãina din vii”, aºa avea sã fie 

Rochia, fãcutã parcã-anume matã, grea, ca sã poreclitã, cãci se purta mai mult prin vii, pe dealuri, de 
îndepãrteze orice gând, era acoperitã de mai multe unde cãta spre casa pãrinteascã. Singura amintire fu 
voaluri. Cum apucase gerul sã le þeasã. Se revãrsau cu mãrgãritarul cu parfumul lui de primãvarã ce-o însoþi tot 
generozitate peste mâinile tovarãºelor ei cuprinse azi de drumul.
nebunie, de-atâta joacã-n apã rece. Erau pãrtaºe la ceva Dar ea? Pe ce avea sã urce ca sã vadã hãt-departe...
lumesc, râvnit chiar ºi de nimfe-n tainã. 

Fântâna ce þâºnea continua sã-mprãºtie podoabe Gãrgãriþã-gãrgãrea,
la-ntâmplare: cercei ºi bucle, pe care cele douã se Încotro vei zbura...
grãbeau sã ºi le-anine. Confeti rãmãseserã prin pãr Era în ajun de Sânzenii când mama ta a râs, Ilinca. ªi 
ºi-ncremeniserã pe-obraji, pe buze. fata-ºi ºterse ochii. El o luã în braþe ca s-o treacã prin faþa 

- ªi nimfele îngheaþã... îºi zise Flor din þara cu ploi, tuturor anotimpurilor (cu colþurile lor puþin teºite, 
fãrã ierni, sau arar cu ninsoare.se-nþelege, dar ce-are-a face!).

Trecu drumul la Hortiflora, unde se-ascunse-ntre 

arbuºti de rododendron, rãmaºi verzi. I se pãru cã aude Gri-verde de crevasã, întuneric, ºi eu, urmându-te 
chiar ca astã-varã povestea muzicantului ce-nnebunise ca o nebunã, pân'la capãt. Pân'la capãt.
din parfum de tei. Ii era dor sã mai meargã haihui cu 

Ilinca. Deºi rãtãcitor din moºi-strãmoºi, îi era greu s-o ªi nu s-a mai aflat nimic despre femeia parfumatã cu 
urmeze, dar nu se dãdea bãtut. ªi-i îndura împunsãturile, Venezia Pastello. Nici nu se ºtie dacã a existat 
aºa cum altãdatã îndurase, stoic, atâtea rãutãþi de la cu-adevãrat, adicã-n braþele muzicianului Van...)
Agatha.  

- Te-am cãutat în parc îndatã ce-am scãpat din Venea toamna, ºi stolul se pierdea în depãrtãri. 
puºcãrie, te-am cãutat sã-þi spun..., îºi drese el glasul Ce-mi pasã, ce-mi pasã...ªi femeia rãmase cu o pãrere de 
prin tufe...rãu: cã nimeni nu-i bãtuse-n geam.

Ce mult le-a trebuit sã se convingã cã nu-s  
vinovat...Degeaba le spuneam cã am bilet de avion. Ai sã Cât despre Floris, el venise, în parc sã facã o 
mai stai tu ºi „pe-acasã”, ai nevoie de hodinã, rânjeau plimbare, fireºte fãrã câini, de care Ilinca îl lecuise, (asta 
gardienii.nu-l împiedicase sã-i treacã în testament) ºi ca sã-ºi vadã 

Au urmat analize, chestii, telefoane. Sã mã facã ei nimfele.
de râs prin Bucureºtiul meu...In faþa castelului Brandt, în jurul fântânii, lume. 

Sunt convins cã soþul lui Francine nu e strãin de ceea Clubul Rotary? Aºa de dimineaþã? Vreun simpozion? De ce 
ce se-ntâmplã prin palat. Ii mai picã ºi lui un ban.se mira, când chiar el se gãsea atât de devreme în parc?

Sper ca dupã cele întâmplate...noi doi...De unde prinseserã de veste curioºii cã la Brandt s-a 
Ieºi din tufe, hotãrât sã-i cearã mâna.întâmplat ceva?!
Nici astãzi nu venise. Doar pânze de pãianjen 

VERNISAJ
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atârnau la chioºcuri, grele, zdrenþuite. La trei zile dupã moartea Auricãi, mama s-a dus sã o 

ªi reveni la nimfa îngheþatã de pe marginea fântânii dezgroape. Mi-era aºa de dor de ea, cã am vrut sã o mai 

ºi-i ºopti: l-ai preferat pe regele din Thule.. vãd o datã, mi-a spus. Dar nu ºi-a mai recunoscut fetiþa...

Numai Agatha fusese cu adevãrat a lui. O insulã pe Dupã moartea surorii mele, tata n-a mai vrut sã 

care fiecare ºi-o viseazã. O posesiune în Pacific...  trãiascã... 

O adusese-n Occident! Dar n-avea nici o hârtie Când mã culcam, îmi auzeam în pernã rãsuflarea, 

asupra ei. Dosarul „se blocase” undeva. uºor ºuierat sau oftat. Mi se pãrea cã frãþiorii mei abia 

scâncesc, ºi-n cãmãºuþe, înconjoarã casa, o casã simplã ºi Floris începu sã-ºi cunoascã valoarea: deveni mai 
sãrãcãcioasã. N-aveau liniºte, deºi mama le dãdea mereu bãrbat. ªi comunismul e bun la ceva. 
de pomanã. Muriserã prea chinuiþi. Desigur cã femeia a luat-o razna într-o zi. Dar el 

O cuprindea disperarea pe mama ori de câte ori nu-nþelegea. Era în Occident - tot ce-ºi dorise. Ii dãruise 
vedea scutecele lor uscate. ªi ãsta va muri...Aºa s-au dus toate nopþile. ªi-un colier de perle. ªi-avea sã fie 
vreo cinci.baroneasã, într-o zi. Ce mai voia?

- De trandafirul nostru îþi mai aminteºti, Ilinca?

- Care? Rosengard?! Era de tablã. De când scãpase din închisoare, era în cãutarea 

unei noi atracþii pentru Ilinca. Voia s-o rãsfeþe. - Inseamnã cã nu pricepi simbolurile.

Descoperise, de pildã, buncãre în care se putea intra. - N-am timp acuma de simboluri. Am sã-ntârzii la 

Precis cã o va captiva. ceremonie.

 Mai sunt ºi la Bornem. Poþi alerga pe ele, poþi chiar - Ce ceremonie? ªi cu Provansul nostru cum 

culege flori. Cele din Edegem sunt amenajate pentru rãmâne?...

vizitatori. Ba chiar în spatele casei mele zac forturi în - Hai, Flor, dã-mi mâna, sã gãsim ieºirea împreunã.

apã, vegheate de bâtlani, iar gâºtele ºi raþele se plimbã-n Când chipul Agathei, când chipul Ilincãi, femeia din 
voie printre ele. Privite de departe, fac frumuseþea vis. ªi rãmânea, de fiecare datã, singur.
locului, în lipsã de-altceva. Nici pe Francine nu mai putea conta. De mult 

ªi oamenii le-admirã ºi se vânturã pe-acolo, chiar se-nstrãinase. Nu mai venea sã facã spiritism. Zicea cã 
dacã-au pus o placã comemorativã pe locul soþul ei o urmãreºte pretutindeni.
unde-odinioarã a cãzut o bombã. Mai încolo. Pe o ºcoalã, - Cred ºi eu, îi aruncase Flor cu rãutate. Ia spune: a 
din greºealã, cãci fabrica era mult mai departe. Eroare de trecut pe partea cealaltã?
calcul. - Ce vrei sã zici?

Atâtea avem...Chiar actuale rezervaþii naturale ca - Cred c-a-mplinit jumãtate de veac.
Omphala gem de ele. - Sã-þi fie ruºine!...N-ai mai plecat la vânãtoare de 

- Sincfala, îl corectã Ilinca. logodnice prin Bucureºti? Vezi cã te-aºteaptã Agatha sã-þi 
- Da, ai dreptate... sãrbãtoreascã centenarul.
- Am construit ºi noi, ca sã ne apãrãm de nemþi, au Francine aºtepta iar un copil! Lotusul devenea 

construit ºi ei, ca sã-i atace pe englezi. neîncãpãtor. Van Put prindea rãdãcini în cartierul 
 Iaca aici dormeau soldaþii. Când dormeau... In paie, rezidenþial în care-atâta timp visase sã ajungã. Era pus pe 

pe unde-apucau. fapte mari: avea de gând sã renoveze, în sfârºit, palatul, 

- Hai sã ieºim afarã, Floris, nu mai îndur atâta unde pe frontispiciu-abia se mai zãrea o monogramã - E. 

umezealã ºi întunecime. Ce dracu, ceva mai bun n-ai Cu timpul, va fi singurul stãpân. Babacilor le poate face 

gãsit sã-mi arãþi? vânt la bloc. Dar mai aºteaptã. I-au dat-o pe Francine 

- Dumnezeule, ce de beton! Cavou! Cavou! N-am „intactã”, cu tot inventarul, cum obiºnuieºte sã se laude 

cer, n- am aer! Mã sufoc. Scoate-mã repede de-aici! pe la taverne. 

- Da cine te-a pus ca sã intri! Fireºte cã era la curent cu tot: cã scumpul cumnat 

- Voiam sã te fac fericitã, Ilinca. îºi permisese sã-ºi aducã metresa la palat, dar cã li se 

înfundase. Ha! ha!- Merci. Ah, Flor, faci tu ce faci, ºi tot în labirint 

nimereºti, sãrmane. Las' cã gãsesc eu ieºirea, n-ai fricã, 

dar n-ai sã mã mai vezi. Niciodatã. .................................................

- Nici pe tine...Nu spune asta, Ilinco. Noi doi...

- Care „noi doi” ? Noi doi: nimic. Þi-am spus de - Floris, faci tu ce faci ºi...Hai, dã-mi mâna.

la-nceput cã-s mãritatã. - Ilinca, aº vrea ca sã rãmânã între noi, sã nu mai 

- ªi totuºi m-ai rugat o datã sã te iau în braþe. spui la nimeni cã noi doi...ºtii...In fond, n-ar trebui sã ne 

- M-am jucat. N-aveam cu cine mã juca atunci. Eu jenãm. ªi tatãl lui Debussy a fost închis, un timp. Nu mai 

simt mereu nevoia sã mã joc. Mi-era fricã de lilieci. ªi ºtiu pentru ce, dar n-are importanþã. Cred cã avea 

voiam sã ºtiu dacã o mai iubeºti. Doream sã te vindec de datorii. Þi-am povestit eu oare?

ea. - Te-mbeþi cu apã rece, Floris. Am fost puºcãriaºi. 

- Asta înseamnã cã þii puþin la mine. Noteazã în curriculum vitae.

- Nu-þi fã iluzii. Nu-mi dau seama. Þin poate ca la - Eu nu ºtiu de ce þi-e ruºine pentru ce s-a întâmplat. 

fratele pe care nu l-am avut. I-am plâns pe toþi copiii Azi puºcãriile sunt pline. Asta înseamnã cã au cãutare. 

mamei, laolaltã. Nu aveau fotografii de unde sã-i cunosc. ªi-apoi, se poate chiar ºi evada. Ca-n filme, cu 

O singurã fetiþã, Aurica, a avut parte sã fie pozatã la un elicopterul, ca la Bruges.

bâlci (smulgându-se din braþele tatei...). Doar ea a - Brugge, þi-am mai zis. ªi nu uita cã cei de la Mons 

trãit... ceva mai mult. N-avea nici ºase ani când a murit. au ratat.
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Gruia Novac prezintã romanul Strâmba, 
în prezenþa d-lui ing. Constantin Constantinescu,

primarul Bârladului.

- Mai întâi ºi mai întâi, n-ai voie sã mã corectezi în Braºov. In casa pãrinþilor ei, în Schei, a scris Blaga Anton 

flamandã. In al doilea rând, constat cã subiectul a Pann. ªi doamna Cornelia o întreba adesea pe studenta ce 

început sã te pasioneze. Suntem legaþi prin puºcãrie, devenise ad-hoc dactilografa poetului: spune-mi, 

orice-ai zice. Mãriuco, ce poezie þi-a-nchinat „Maestrul”?

- Halal „liant”! Frumoasa ºi subþirea blondã, vienezã dupã mamã, 

- Pãi dacã altfel nu a mers, eu ce-s de vinã?... transilvãneancã dupã tatã, - un flãcãu vajnic, recrutat în 

garda imperialã, rãspundea cu regret: nici una. - Ai înnebunit de-a binelea, Flor.
Oricare-ar fi adãugat poveºti la simplul sãrut de pe frunte - E ºic sã fii nebun. N-ai observat? Mãcar aºa pãtrunzi 
de la Maestru, cum singur preciza.în filme ºi romane. 

Ce speriatã a fost vieneza în prima dimineaþã când Floris simþi cã surzeºte de-atâtea clicuri. Cineva îl 
s-a trezit în satul dintre dealuri cu femei ca-n Zorba, cu împinse ca sã poatã fotografia nimfa.
broboada peste gurã, povestea Mãriuca, pe care am Dacã se topea, ar fi ratat poate unica ocazie de a 
contactat-o pentru-a-mi termina lucrarea de doctorat.avea o nimfã îngheþatã. 

Dar ºtii? Tu nu ºtii cine-a fost Blaga...” - Lãsaþi-o-n pace. N-o mai fotografiaþi atâta. 
ªi cu aceastã parafrazã se pierdu în câmpul de Oricum, tot la gunoi are s-ajungã într-o zi, când veþi tria 

tutun, spre râpã.mormanul vostru de fotografii. Ce-i cu pata asta albã, vã 

veþi întreba. Voi ºtiþi ce-nseamnã o naiadã? Eu am þinut în 

braþe o naiadã-adevãratã. Spuneþi-i cum vreþi: naiadã, Se depãrtã ºi Floris, având în urechi, din ce în ce mai 

nimfã, agathã... încet, frânturi de dans spaniol de Enrique Granados, cel 

prãpãdit în adâncuri. La-si-la-sol-sol-fa-mi...Nu, nu astea Floris se lovi cu podul palmei peste urechi, pentru a 
erau notele. Dar care dintre partituri era Goyescas?... alunga bãtãile puternice ale inimii. N-avea sã mai audã 
Vântul le rãsfoia, le rãsfoia în grãdinã ºi le-agãþa prin niciodatã povestea muzicantului înnebunit doar din 
copaci. Floris continua sã fredoneze pasajul pe care el îl parfum de tei??! O ghearã îi strânse tot pieptul, dar îºi 
numea „decadent”, doar fiindcã îi evoca niºte scãri ce continuã drumul, zicându-ºi: iar se schimbã timpul. 
coborau, ce ezitau. Dar nu putea sã-ºi aminteascã notele.Trebuia sã ajungã acasã. Durerea îl lãsã pentru scurt 

timp. ªi rãtãci prin castele uitate apoi, de regi spanioli din 

Aranjuez, cãlãuzit de umbra lui Rodrigo, Joaquin Rodrigo. ªi dacã-ar fi luat-o-n braþe atunci... Dar nu era 
Peste grãdini cu roze ºi havuzuri cu lei tociþi ºi rãguºiþi de deloc amorezat. ªi trupul Ilincãi nu-i zicea nimic, nimic, o 
urlet în pustiu, plutea-n atâtea variante Mon amour...datã ce gustase din dulceþile din Balta-Albã. Dar poate 

Ilinca are dreptate: viii cu viii, morþii cu morþii. „Când cade seara, mon amour,

Cum putuserã sã îngheþe? Cãci douã trupuri Pe apele fântânilor, mon amour,

îngheþate-mbrãþiºate, ancorate-n ierburi, au gãsit Se vãd plutind petale roz, mon amour..”

patinatorii ce veniserã sã-ncerce micul lac din Heide. ªi mult mai aºteptã în noaptea-aceea sã rãsarã luna. 

Un foc trecuse parcã peste ierburi. Luna lui Debussy cãlãtorea prin nori, se vede, pe aiurea...

Doar vocea adoratei, uºor dogitã, (tot chemându-l 

Doar iarbã neagrã s-ar putea numi acum, când nu „mon amour”...) se mai auzi în întuneric, de departe:

mai este înfloritã Erica din heide. - Viino, dar sã ºtii cã iar ai întârziat. La noi, în Baltã, 

nu se-admite-ntârziere.

În timp ce se pierdea în câmpul de tutun, bãrbatul 

de la douã mii de kilometri ºopti cu-amãrãciune: „Nu Sfârºit

existã femei frigide, existã numai bãrbaþi proºti. Aºa 

zicea un miner, tatãl unui asistent de-al lui Blaga. Am 

aflat, ce-i drept, cam târziu, dintr-o scrisoare rãtãcitã  Antwerpen, 14 ianuarie 2010
printre manuscrise, adresatã Mariei Þenghea-Enescu din 

VERNISAJ
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MANUSCRIS DIN 1972

Grigore SÃLCEANU
AUTOGRAF  TARDIV

19 noiembrie 1972, Bârlad.

Poetul Grigore Sãlceanu (23 apr. 1901, Galaþi - 19 

iul. 1980, Constanþa), vorbind despre George Tutoveanu 

la Centenarul naºterii poetului ºi animatorului 

bârlãdean.

Se mai vãd: Ion Hobana (citind revista “Tomis”), 

Dan Deºliu ºi, în plan secund, Mircea Micu.
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Sergiu Brandea din Israel în compania prietenilor 
Virgil Giuºcã ºi Vasile Cârlan.
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EVENIMENTE CULTURALE (selectiv)
VÃ INFORMÃM

Vasile DUMITRU

* Sâmbãtã, 21 august 2010, ora 11:00, a avut Autorul, profesor Alexandru Mânãstireanu, 

loc ediþia a XIX-a a Colocviului de literaturã, cu ajuns la vârsta de 95 ani, din dorinþa de a o lua 

tema: Simbolul, metafora ºi epitetul în poezia lui „înaintea timpului”, se strãduieºte, vorba domniei-

Cezar Ivãnescu. sale de la pagina 12, „sã-mi traduc gândul în faptã”, 

Manifestarea (trimestrialã) s-a desfãºurat în prezentând „materialele într-o anumitã ordine 

Sala de lecturã a Bibliotecii Municipale „Stroe S. cronologicã”.

Belloescu”, în prezenþa a 52 de persoane. O carte interesantã, documentarã ºi 

Tema, închinatã poetului Cezar Ivãnescu, care autobiograficã, în care profesorul se întrece pe sine 

pe 6 august a.c. ar fi împlinit 69 ani, a fost în detalii pilduitoare, reþinute de o memorie care 

dezvoltatã, la obiect ºi doct, de urmãtorii invitaþi întreþine respectul pentru Omul care se apropie 

(la cuvânt), în ordinea comunicãrilor: prof. Gruia de... Centenar.

Novac („Poezia lui Cezar Ivãnescu este o Preºedinta „Academiei  Bâr lãdene”,  

aruncãtoare de lumini, asemenea luceafãrului moderatoare decentã, a dat, în ordine, cuvântul 

strãlucitor”); prof. Petruº Andrei („Cezar Ivãnescu unor vorbitori care au profilat personalitatea 

este una din vocile lirice de marcã ale literaturii profesorului Alexandru Mânãstireanu. Aceºtia au 

române”); prof. dr. Dumitru Ivãnescu, cercetãtor fost: prof. Mihaela Tudor („E un privilegiu sã pot 

la Institutul „A.D. Xenopol” al Academiei Române, vorbi despre o carte model a profesorului 

fratele poetului defunct („Incomod în lumea Mânãstireanu”), prof. Elena Popoiu („Valoarea 

literelor, tot aºa era ºi ca fiu al tatãlui meu ºi ca volumului e datã ºi de bogãþia de fapte narate, dar 

frate al meu...”); dr. Constantin Teodorescu, mai ales de felul în care sunt comentate de 

preºedinte al Comisiei de Culturã a Consiliului Local autor...”), prof. Serghei Coloºenco („Cartea d-lui 

Bârlad („Faþã de Cezar Ivãnescu avem încã multe Mânãstireanu a apãrut firesc, dar asta nu exclude o 

datorii de împlinit”); scriitorul Lucian Vasiliu, anume odisee care a însoþit-o permanent...”) ºi 

redactor ºef al revistei ieºene „Dacia literarã” prof. Gruia Novac („Volumul venerabilului 

(„Don Caesar ne era magistru: rebel, inepuizabil, Alexandru Mânãstireanu e, dincolo de alte 

original!”); dr. în filologie Vasilian Doboº, poet ºi caracteristici, o suitã de emoþii ale unei vieþi 

pictor („Limbajul poetic al lui Cezar Ivãnescu e unic exemplare”).

ºi de aceea inimitabil. Gândiþi-vã numai la versul Participanþii, invitaþi într-o salã devenitã 

cantabil «Când eram mai tânãr ºi la trup curat!»”) ºi neîncãpãtoare, au fost cadorisiþi cu câte un 

prof. univ. dr. Nicolae Creþu, Universitatea „Al. I. exemplar purtând autograful autorului.

Cuza” din Iaºi („Poezia lui Cezar Ivãnescu este 

dificilã ºi profundã, poate acesta este ºi motivul * Sâmbãtã, 9 octombrie 2010, ora 11:00, în 

pentru care nu a apãrut pânã acum exegetul în stare Sala de conferinþe a Primãriei Bârlad, ºi sub 

sã ducã la împlinire o asemenea întreprindere.”). auspiciile acestei instituþii, s-a desfãºurat 

Apoi, a fost prezentat (ºi oferit câte un simpozionul „Presa între veridic ºi spectacol. 140 

exemplar tuturor participanþilor) numãrul 3 (14), ani de presã bârlãdeanã”, organizat de filiala 

august 2010, ieºit din tipografia bârlãdeanã Sfera, Bârlad a Societãþii de ªtiinþe Istorice (preºedinte, 

al revistei Baaadul literar. prof. Oltea Rãºcanu-Gramaticu).

Moderatorul inspirat al Colocviului de Alãturi de câþiva vorbitori ai locului, au 

Literaturã, ca de altfel ºi iniþiatorul acestuia, a fost conferenþiat ºi invitaþii: prof. univ. dr. Ioan Scurtu 

prof. Gruia Novac, redactorul ºef al revistei. (Universitatea Bucureºti) despre „Presa ca izvor 

istoric” ºi prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (Centrul 

* Miercuri, 25 august 2010, ora 17:00, de Istorie ºi Civilizaþie Europeanã al Academiei 

Societatea (aproape centenarã!) „Academia Române, filiala Iaºi) despre „Mass-media ºi 

Bârlãdeanã” (preºedinte: prof. Elena Monu) a implicaþiile asupra individului”.

organizat, la sediul sãu din str. Republicii 235, 

lansarea vol. III al cãrþii Cãlãtor... prin vâltoarea * Duminicã, 10 octombrie 2010, ora 18:30, 

vremii (În luptã cu timpul...), tipãritã la Editura Muzeul „Vasile Pârvan” (director: Mircea 

PIM din Iaºi, 2010, în 244 de pagini. Mamalaucã) a organizat ºi prezentat Festivalul 



Internaþional „Popasuri enesciene”, ediþia a II-a, în doar Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Gheorghiu-Dej 

colaborare cu: Romanian Society in Japan, Uniunea ºi Costache Manolache Epureanu!

Compozitorilor ºi Muzicologilor din România, 

Teatrul Naþional de Operetã „Ion Dacian”, Fundaþia * Într-o zi de sâmbãtã, 23 octombrie 2010, ora 

Culturalã „Aurora Ouatu” din Piatra Neamþ ºi 11:00, cele douã spaþii distincte ale Galeriei de Artã 

Societatea Filarmonicã din Bârlad. „N.N. Tonitza” din Bârlad au fost „invadate” de 

Recitalul, desfãºurat la Pavilionul „Marcel vitrine pline cu maºinuþe (miniaturi foarte bine 

Guguianu” din Bârlad, a fost susþinut de realizate), în intenþia prefigurãrii unei istorii a 

concertanþii: Maria Hara (vioarã) – Japonia, automobilului din sec. al 20-lea ºi pânã în(tr-un 

Eliodora Falan (pian) – România, Andra Frãþilã relativ) prezent.

(pian) – România ºi Diana Murãºan (pian) – România. Expoziþia, patronatã de Fundaþia „Dr. C. 

În program lucrãri de: Maurice Ravel, Carlos Gardel, Teodorescu”, aparþine chimistului octogenar Mina 

W.A. Mozart, Eduard Grieg, Pablo de Sarasate ºi Strãtilã, care, prin pasiune, a adunat de-a lungul 

Béla Bartók. anilor asemenea „jucãrii” care delecteazã ºi 

informeazã totodatã.

* Sâmbãtã, 16 octombrie 2010, ora 11:00, la Evenimentul cultural local, moderat de Const. 

Galeria de Artã „N.N. Tonitza” din Bârlad, a fost Teodorescu ºi onorat cu cuvinte apreciative de 

lansat volumul Un om pentru istoria Bârladului, prof. dr. Laurenþiu Chiriac ºi prof. Const. 

scos de Fundaþia Culturalã „Dr. C. Teodorescu”, sub Giurcanu, a reverberat în inimile destuilor curioºi 

îngrijirea doamnelor Geta Scurtu ºi Liliana Sârbu. prezenþi, care au aclamat hobby-ul sãnãtos al d-lui 

Cartea, prezentatã de dr. Const. Teodorescu Mina Strãtilã, iubitor al unor asemenea împãtimiri 

(moderator al întregii manifestãri), dar ºi de alþi extreme. Felicitãri!

câþiva colaboratori, este un summum de texte 

despre viaþa ºi activitatea profesorului Traian * Vineri, 12 noiembrie 2010, ora 17.30, la 

Nicola, figurã vizibilã în arealul spiritual bârlãdean. sediul Muzeului „V. Pârvan” din str. Republicii nr. 

Participanþii, într-un numãr rezonabil, au 235, a avut loc Serata literarã „Redescoperindu-l pe 

primit cu interes volumul ºi au apreciat gestul Mihail Sadoveanu”, organizatã de muzeografa 

onorant al Fundaþiei „C. Teodorescu”. Alina Butnaru. Invitat special la aceastã 

Iubim hiperbola! ªi totuºi, noi, noi naivii, am manifestare a fost muzeograful Liviu Apetroaie, 

crezut cã pentru ISTORIA oraºului pot fi amintiþi Muzeul Literaturii Române, Iaºi.

ªedinþã la 

“Academia Bârlãdeanã”, 

septembrie 2010.

Prof. Fãnicã Ursu, 

prof. dr. Elena Monu ºi 

prof. Serghei Coloºenco.

Istorie culturalã
localã
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CÃRÞI TIPÃRITE, CÃRÞI ªI REVISTE PRIMITE
A. R. HIVAR

COLECÞIE

revãzutã ºi definitivã, Editura Fundaþiei Culturale Cãrþi publicate de scriitori bârlãdeni
Cancicov, 2010, Bacãu, 152 pagini.

12. Ion Popescu-Sireteanu, Oameni ºi întâmplãri din 1. Alexandru Mânãstireanu, Cãlãtor... prin vâltoarea 
satul meu, poeme, ediþia a II-a revãzutã ºi vremii (În luptã cu timpul...), vol. 3, Editura PIM, 
augmentatã, Editura Dosoftei, 2010, Iaºi, 147 2010, Iaºi, 244 pagini.
pagini. „Volumul este o meditaþie gravã asupra 2. Petruþa Chiriac, Vocea mea distinctã – eseuri, 
vieþii...” (Ion Maftei-Flavus).corespondenþã, ecouri, Editura Opera Magna, 

13. Lucian Vasiliu, Sciaticã de Copou – tablete ºi 2010, Iaºi, 416 pagini.
enunþuri civice, Editura Niculescu, 2010, 3. Un om pentru istoria Bârladului, volum cu texte 
Bucureºti, 195 pagini, preþ 9,81 lei.despre Traian Nicola, profesor ºi documentarist, 

14. Valentin Pãunescu, Privind înapoi cu luciditate, dispãrut relativ recent, Editura Dacri, 2010, 
articole, Editura Media Sud Europa, 2010, Bârlad, 318 pagini, coordonator carte: dr. 
Craiova, 827 pagini, ediþie alcãtuitã, cuvânt Constantin Teodorescu, cel care ºi semneazã (În 
înainte ºi note de Valeriu Râpeanu.loc de) prefaþã. 

15. Colegiul Naþional Agricol „Dimitrie Cantemir” din 

Huºi (fondat ca ªcoalã de Viticulturã), tradiþie – Cãrþi primite
actualitate – nãzuinþe, 1908-2008, volumul II 

întregit ºi îmbogãþit, coordonator: prof. dr. ing. 
1. Ion Popescu-Sireteanu, Oameni ºi întâmplãri din 

Avram D. Tudosie, Editura Sfera, 2009, Bârlad, 390 
satul meu – poeme –, ediþia a II-a revãzutã ºi 

pagini.
augmentatã, Editura Dosoftei, 2010, Iaºi, 147 

16. Dumitru Vacariu, Poteci fãrã întoarcere, roman, 
pagini.

Piatra Dediului, poem, Ochii lupoaiei, poem, 
2. Valentin Pãunescu, Privind înapoi cu luciditate. 

Editura Alfa, 2010, Iaºi, 346 pagini, cu o „Scurtã 
Curierul Naþional 1990-2003, Ediþia alcãtuitã, 

mãrturisire” a autorului.
cuvânt înainte ºi note de Valeriu Râpeanu, Tipar 

17. Constantin Cãlin, Stãpânirea de sine. Miscelaneu, 
S.C. Media Sud Europa S.A., 2010, Craiova, 827 

Editura Ateneul Scriitorilor Bacãu, 2010, cu o 
pagini.

Prefaþã a autorului, 651 pagini. „În memoria lui 
3. Florin Iordache, Vipuºcã S.R.L. – Teatru politic –, 

Eusebiu Camilar.”
Editura ZIP, Bucureºti, 2010 (MMX), Colecþia 

18. Ion Popescu-Sireteanu, În moara mea. Poeme ºi 
Thalia, cu prefaþa „Dramaturgia ca repertoriu de 

pamflete, Editura Tiparg, 2010, Geamãna-Argeº, 
valorificat scenic” de Gruia Novac, 260 pagini.

91 pagini.
4. Coriolan Pãunescu, Rãstimpul iubirii, versuri, 

Editura Universitarã Danubius, Galaþi, 2010, cu un 
Reviste primiteCuvânt înainte de Constantin Frosin ºi eseul 

„Poetul ºi eterna frumuseþe” de Alina Beatrice 
Oglinda literarã, an. IX, nr.105, septembrie 2010, Cheºcã, 100.

Focºani, redactor ºef: Gheorghe Andrei 5. Teodor Pracsiu ºi Daniela Oatu, Un senior al 
Neagu. „Cine parcurge «Caietele» lui Emil spiritului Vladimir Streinu, Editura Pim, 2010, 
Cioran nu se poate sã nu fie surprins de Iaºi, 142 pagini.
interesul constant al eseistului pentru evrei, 6. George Stroian, Nobilul farmacist, Editura Helis, 
pentru destinul lor, ca ºi pentru Slobozia, 2010, 167 pagini.
spiritualitatea iudaicã. Se delecteazã 7. Dionisie Vitcu, Bongoase ºi chiznovãþii din capu' 
culegând ºi notând «înþelepciuni» iudaice. meu, Editura Panfilius, 2009, Iaºi, 135 pagini.
Este tot una din bizareriile lui Cioran sau 8. Val Andreescu, Fiorii zborului tandru, Editura PIM, 
este realmente atras de conþinutul 2008, Iaºi, 176 pagini, „cuvânt înainte” de Dan 
sapienþial al acestor surse?” (Zoltan Terner, Ravaru.
pag. 6075.)9. Aurel Cehan, Elixir de sãnãtate, satirã ºi umor, 

Argeº, nr. 9 (339), septembrie 2010, Piteºti, redactor-Editura Contrafort, 2010, Craiova, cuvânt înainte 
ºef: Jean Dumitraºcu. „...fondul moral al lui de Teodor Pracsiu.
Paul Goma e o cinste funciarã, de-o 10. Nicolae Viziteu, Râsu'... Plânsu', graficã satiricã, 
intensitate puþin obiºnuitã, o cinste activã, Editura Kolos, 2010, prefaþa „Un Sisif al ideilor din 
dacã-i pot spune aºa, care-l îndeamnã a-i lua grafica satiricã – Nicolae Viziteu” de Laurenþiu 
în colimatorul sãu pe mai toþi contemporanii Chiriac.
de oarecare semnificaþie” (Gh. Grigurcu, 11. Victor Munteanu, Rãnirea vederii, versuri, ediþie 
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pag.2.) argumente sã te bucuri.” (Andrei Pleºu, pg. 

Clipa. Magazinul actualitãþii culturale româneºti, an. 6207, „Scurt acces de optimism”.)

III, nr.18, septembrie 2010, Bucureºti, Ecouri Literare, nr.6/2010, Vaslui, redactor ºef: Mihai 

director fondator: Dinu Sãraru, redactor-ºef: Apostu. „...Picioarele au obosit de prea mult 

Alexandra Sãraru. „Suntem fii ai României ºi scris iar/ mâinile au alergat spre fâºia de 

suntem datori sã nu uitãm acest lucru ºi nici noapte – / ca sã înveleascã trupul unui 

cã aici au trãit înaintaºii noºtri, cã noi ºi ai cuvânt:/ dacã?!” (Marius Surleac, Clipa, 

noºtri suntem datori acestei þãri ºi cã nu pag.41.)

avem numai dreptul de a cere, ci ºi datoria de Dacia literarã, nr. 93 (6/2010), Iaºi, redactor-ºef: 

a-i da ºi a o sluji.” (Acad. Dan Berindei, Lucian Vasiliu. „ªi, atunci, când Creangã, 

pag.5.) printre atâtea alte licenþe lexicologice, 

Bucovina literarã, serie nouã, anul XXI, nr. 8-9 (234- ignorã sensul bisericescului târnosire, al 

235), august-septembrie 2010, Suceava, sonorelor chirfosalã ºi sfârloage, când a 

redactor-ºef: Constantin Arcu. „La paºli este, pânã la urmã, doar un evocativ al 

butonierã, câte-o rozã/ a vânturilor sã ne miºcãrii scurte ºi grãbite, (...) care ar fi 

punem,/ iar ce avem de spus, sã spunem/ în temeiul pentru a credita, fãrã drept de apel, 

poezie, nu în rozã.” (ªerban Foarþã, pag.6.) dinþãritul ca termen aparþinând mãcar 

Argeº, nr.8 (338), august 2010, Piteºti, redactor-ºef: mitologiei populare? În enunþul aparþinând 

Jean Dumitraºcu. „Noi nu suntem normali, persuasiunii (...), dinþãritul poate fi o 

ceea ce vã dorim ºi dumneavoastrã” (Simona creaþie analogicã ad-hoc de onoare a 

Fusaru, pag.18). discursului (...), tot aºa cum, dupã 

Dunãrea de Jos, nr.104, octombrie, 2010, Galaþi, observaþia lui G. Cãlinescu, zicãtorile ºi 

redactor-ºef: Floriana Zaharia. „ea, eva,/ proverbele urmând formulei goale «vorba 

silabiseºte uitarea/ ca pe-o evanghelie aceea» au doar efect hilariant. De altfel, 

scrisã/ într-o limbã a frigului” (Adriana evocarea statutului de huzur ºi rãsfãþ al 

Lisandru, pag.13, „purgatoriu”). preoþilor, care se încheie prin «iar la urmã vã 

Oglinda literarã, nr. 106, octombrie 2010, Focºani, plãteºte ºi dinþãritul...» se continuã, de 

redactor ºef: Gheorghe Andrei Neagu. „Existã dragul echilibrului, printr-un duº rece cu 

ªerban Foarþã care se joacã frenetic cu imagini de fabulã, provocat chiar de o «Vorba 

psalmii ºi cu toate cuvintele lumii, existã seri ceea: picioare de cal, gurã de lup, obraz de 

ºi dimineþi, oameni care merg la bisericã fãrã scoarþã ºi pântece de iapã se cer unui popã, ºi 

evlavii ostentative ºi fãrã sã negocieze cu nu-i mai trebuie altãceva».

Dumnezeul lor, existã colinele Toscanei ºi Crearea, analogicã, cuvântului în discuþie i-o 

Coasta Boacii, femei frumoase ºi deºtepte, putem atribui lui Creangã: toate atestãrile 

cãrþ i ,  sol idaritãþ i  curate, taclale ce urmeazã, consemnate în dicþionare (ca ºi 

prieteneºti, coincidenþe riguroase, savori în cazul verbului a paºli) sunt imitaþii sau, în 

melancolice, tigri albi. cazul lui Sadoveanu, omagii aduse 

Dacã-þi acorzi un cât de mic rãgaz, dacã farmecului lingvistic Creangã.” (Stelian 

arunci, de jur-împrejur, o privire odihnitã, Dumistrãcel, Dinþãritul a fost inventat de 

curioasã ºi nepãtimaºã, vei gãsi destule Creangã?, pag.17.)

Stimate Domnule Profesor Gruia Novac,
 

Citit-am cu emoþie ºi multã atenþie palpitantã pertinenta Dumneavoastrã  criticã la volumul meu de 

teatru "Vipuºcã SRL". Aþi fãcut observaþii uluitoare cu referire la textele mele dramatice ºi populare. Adevãrul 

este cã lumea e una ºi ca dânsa suntem toþi. În afara unor caracteristici naþionale oamenii se asemãnã în 

profunzime , oriunde s-ar afla pe extraordinara noastrã Terra!...Aºa, ca anecdotã, ultimul schimb de spioni m-a 

distrat copios deoarece prin intuiþie e sarea ºi piperul pieselor mele. Toþi îi spioneazã pe toþi ºi fiecare vrea un 

trai mai uºor!

 Mã bucur cã v-am cunoscut, mã bucur cã sunteþi din Bârlad, un oraº eminamente cultural, mã bucur cã 

sunteþi din Moldova de mijloc ºi tare mult aº dori sã ne revedem. Sunteþi o comoarã în viaþa omului preocupat de 

dramaturgie, ca specie literarã ºi nu de bazaconiile regizorale din ziua de azi. Sunt multe de zis!...Pe curând.

 Florin Iordache, un pensionar la limitã de vârstã cu pensia 

impozitatã cu 16% de cãtre noul nostru Pasamonte de la Guvizia Mare!

12 iulie 2010

ECOU
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CALENDAR (selectiv)
CRONOS

Vasile DUMITRU

OCTOMBRIE

4/1933: S-a nãscut scriitorul George ASTALOª

7/1902: S-a nãscut scriitorul Zaharia STANCU

11/1921: A murit scriitorul Tudor PAMFILE

12/1934: S-a nãscut istoricul acad. Alexandru ZUB

14/1931: S-a nãscut scriitorul Constantin CLISU 

17/1939: S-a nãscut prof. univ. dr. Dumitru D. IVÃNESCU

17/1928: S-a nãscut prof. documentarist Traian NICOLA

20/1912: A murit profesorul filantrop Stroe S. BELLOESCU

20/1924: S-a nãscut criticul literar Valentin SILVESTRU

23/1938: S-a nãscut medicul-scriitor Iorgu GÃLÃÞEANU

NOIEMBRIE 

1/1993: A murit criticul literar prof. Mihai DRÃGAN

2/1912: S-a nãscut lingvistul acad. Gheorghe IVÃNESCU

5/1880: S-a nãscut scriitorul Mihail SADOVEANU

6/1880: S-a nãscut pictorul Dimitrie HÂRLESCU

14/1991: A murit scriitorul Constantin CHIRIÞÃ

18/1856: S-a nãscut episcopul acad. Ioan C. ANTONOVICI

18/1838: S-a nãscut publicistul prof. ªtefan NEAGOE

18/1872: S-a nãscut poetul George TUTOVEANU

19/1912: S-a nãscut laureatul Nobel, George Emil PALADE

19/1837: A murit boierul filantrop Gheorghe ROªCA CODREANU

19/1919: A murit scriitorul acad. Alexandru VLAHUÞÃ

22/1935: S-a nãscut criticul literar prof. Gruia NOVAC

23/2006: A murit criticul literar Lucian RAICU (Bernard Leibovici)

24/1942: S-a nãscut prof. Oltea-Elena GRAMATICU-RÃªCANU

26/1996: A murit criticul literar Valentin SILVESTRU

27/1884: S-a nãscut scriitorul-medic Vasile VOICULESCU

27/1885: S-a nãscut scriitorul Liviu REBREANU

29/1880: S-a nãscut scriitorul N. D. COCEA

DECEMBRIE

2/1935: S-a nãscut poetul Nicolae LABIª

6/1937: S-a nãscut criticul literar prof. Mihai DRÃGAN

8/1996: A murit scriitorul Marin SORESCU

12/1963: A murit scriitorul Felix ADERCA (Froim Edelstein)

13/1872: S-a nãscut Zoe FRASIN (soþia lui G. Tutoveanu)

13/1983: A murit poetul Nichita STÃNESCU

14/1932: S-a nãscut dramaturgul Dumitru SOLOMON (Dolfi) 

22/1956: A murit poetul Nicolae LABIª

31/1889: A murit scriitorul Ion CREANGÃ

31/1931: A murit episcopul acad. Ioan C. ANTONOVICI
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Mircea MICU
AUTOGRAF  TARDIV
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