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Liviu PENDEFUNDA

Bagheta Magicului
“Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagii;

trag la vâsle dar stau cu spatele la viitor”
(Henry Coandă)

4.
acă înţelegem că suntem legaţi de armonia
cosmică prin elementele sale cosmice,
luminătorii vizibili, numerele ca mediatori

virtuali şi spectrul luminii ca Logos, aici, pe pământ
întâlnim trei elemente care ne definesc ( foc, aer, apă),
înafara pământului şi eterului. Ele constituie fizic
influenţele primite de pământ de la focul cerului sub
forma de lumina si de caldura, în vreme ce vântul şi
ploaia depind de spaţiul intermediar. Lumina este
manifestarea vizibila a lumii infor-male, ea însotind toate
teofaniile. Dupa Kabbala, radiaţia ei a creat cuprinsul
lumii, ca o vibraţie ordonatoare a haosului, ceea ce
Facerea lamureşte prin acel Fiat lux divin, apariţie a
luminii care, la începutul Sfintei Evanghelii după Ioan,
anunta Cuvântul. Aceasta poruncă divină ce desparte
lumina de umbră (contopite la origine) manifestă
puterea creatoare, ascunsă înainte în noaptea
incognoscibilului. Lumina solară se identifică astfel cu
spiritul iar iluminaţia ei cu cunoaşterea directă, în vreme
ce lumina lunii este numai raţională si reflectată. Dupa
sufişti, inima omului se aseamănă cu un felinar de sticlă
în care se găseşte conştiinţa lui cea mai secretă, sub
forma unei lămpi aprinse de lumina spiritului. Dacă ne
întoarcem la creştinismul original în care Cristos se aflî
într-o migdală sau mandorlă, în jurul căreia strălucesc
raze luminoase, observăm preluarea din tradiţia ebraică
a sâmburelui de nemurire (luz) sau mitul elen al lui
Attis, născut de o fecioară care 1-a conceput dintr-o
migdală. Înflorirea precoce a migdalului, născut dintr-o
ţâşnire falică a lui Zeus, anunţă reînsufleţirea
primăvăratică a naturii. Această aureolă a mandorlei este
comparată uneori cu un curcubeu, puntea de lumină ce

facilitează trecerea din lumea sensibilă în lumea
supranaturală, scara cu şapte culori pe care a coborât pe
pamânt Buddha, numit el însusi câteodată Marele Pod.
În Grecia, curcubeul este eşarfa lui Iris, mesagera zeilor,
iar în India este arcul cu care Indra îşi aruncă sageţile de
ploaie sau de foc. Am mai prezentat simbolul
curcubeului, când am amintit că împaraţii romani şi
papii au fost numiţi pontifi, supraveghetori de poduri,
mijlocitori între cer şi pământ. Curcubeul simbolizează şi
probele de iniţiere în care se impune trecerea pe o punte
îngustă, redusă la o muchie mai subţire decât un fir de
păr şi mai tăioasă ca o sabie, aşa cum e descrisă în Islam
puntea care îngăduie intrarea în Paradis.

Atunci când casa lui Dumnezeu (betyl-v\ (beth-el) a
devenit casa pâinii (beth-lehem), sanctuarul Dumnezeului
invizibil a devenit căminul înconjurat de câmpuri bune
să hrănească poporul ales. Pîmntul este matricea în care
sunt ascunse izvoarele, rădăcinile şi metalele, Cybele,
creatoarea umanitatii, cum îl denumeşte Lucretius, Terra
Mater, de unde se trage trupul şi se întoarce la sfârşitul
zilelor.

Dacă focul nu poate exista fără aer, pamântul nu
poate exista fără apă, cea care reprezintă moştenirea
nediferenţiata a haosului. Prin rădăcinile lor, plantele au
o natură şi o origine anterioare creării aştrilor, ne-o
spune Biblia, iar vegetaţia din Eden reprezintă
dezvoltarea germenilor proveniţi dinaintea creării
omului. Pîmântul apare în tradoţie susţinut de un peşte,
o broască ţestoasă, şarpe, scarabeu sau elefant. Geea,
Demeter sau Cybele trebuiau însămânţate, sursa
primordială a oricărei fecundităţi. Departe de mine

D
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dorinţa de a reveni asupra evoluţiei îndeletnicirilor pe
care chiar Dumnezeu la izgonirea din Rai le+a ordonat
primilor oameni. Doresc să prezint faptul că
înmormântarea este, la origine, plantarea unei seminţe
omeneşti ce trebuie să crească din nou. Omul e viu
tocmai pentru că vine din pământul care-1 reînsufleteşte.
Astfel, dezvoltarea germenilor se realizează în sfera unei
virtualităţi universale, menite să explice simbolismului
grădinii paradisiace, al lotusului înflorit la suprafaţa
apelor, al copacului răsărit dintr-o sămânţă îngropată în
pământ1 şi pe ramurile căruia vin să se aşeze păsările,
simboluri ale stărilor superioare de care am amintit. Cele
doua vegetale hrănitoare au fost grâul şi viţa de vie,
comparate de Clement Alexandrinul cu viaţa activă şi
cealaltă cu cea contemplativă. Revenirea periodică la
viaţă este astfel interpretată ca o promisiune a veşniciei.

În timpul misterelor eleusine fiul regelui din Eleusis
era adus în prezenţa Demetrei, care-i dădea eroului un
spic de grâu, Buddha oferea o floare de lotus
credincioşilor în ritul de consacrare. Vinul era comparat
cu sângele lui Dionysos, a,a cum a fost mai târziu, cu cel

1 Vezi acacia crescută la mormântul lui Hiram şi alte legende
asemănătoare

al lui Cristos. Tunetul vestitor al ploii binefăcătoare era
socotit drept un muget de taur, iar sacrificiul ţapului în
cadrul serbărilor dionysiace era însoţit de un cânt sacru,
animale sacre ale misterelor telurice. Simbolismul solar
al leului este prea cunoscut pentru a mai insista asupra
lui. Deoarece una din funcţiile regale este justiţia, e firesc
ca tronurile suveranilor să fi fost împodobite cu lei şi ca
justiţia ecleziastică să fi fost adesea împărţită între leii de
piatră ce încadrau portalul unor biserici. Mai
surprinzătoare este asocierea dintre lup şi Apollo
Lykeios ca urmare a unui joc de cuvinte între lykos, lup,
şi lyke, lumina. Lupul avea reputaţia de a vedea limpede
noaptea. Deci iată, din nou elementul primordial
aducător de cunoaştere pe pământ, ceea ce fusese
pedepsit în direcxţia îngerilor care au adus focul (şi
Prometeu) pământenilor.

Cultul focului derivă din natura spirituală a luminii.
Agni este iluminaţia inteligenţei; Indra, asemenea lui
Zeus, împarte sageţile fulgerului, Surya, Apollo este
soarele care încălzeşte lumea. Focul purificator înălţat pe
altarul holocausturilor a însotit întotdeauna înscăunările
şi iniţierile. El a dat numele serafimilor, cuvântul
însemnând cei incandescenţi, a coborât în ziua de Rusalii,
ca limbi de foc deasupra capetelor apostolilor şi tot el 1-a
ridicat la cer pe Ilie într-un car de flăcări. Focul celest este
simbolizat prin securea de piatră cu dublu tăiş a lui
Parasurana, care este, de fapt, un meteorit, ca şi ciocanul
lui Thorr scandinav, vajra lui Shiva şi Indra, fulger si
diamant deopotrivă, sageata de aur a lui Apollo
hiperboreanul, sabia Sfântului Mihail, tridentul lui
Neptun cu cei trei dinţi ai săi reprezentând timpul triplu
(trecut, prezent, viitor) şi care a devenit apoi triplul
giuvaer al budismului. În timpul predicii islamice sau
ale unor societăţi oculte, se ţine o sabie ca simbol al
puterii Cuvântului, tot astfel, la fel cum cum Yahve are
în gură Cuvântul sub forma unei săbii cu două tăişuri, de
unde şi asocierea ciocanului cu sabia, mente et malleo.
Flacăra spirituală a alchimiştilor sau daoiştilor în
creuzetul interior al omului, este situat anatomic în
plexul solar, determinând şi ascensiunea energiei
kundalini de-a lungul centrilor coloanei vertebrale, pe
care o mistuie transformând progresiv energia seminală
într-o trezire a spiritualităţii.

Aerul este mediator între cer şi pământ, între foc şi
apă unde suflul divin, identic Cuvîntului, reprezentă
puterea creatoare şi conservatoare a vieţii. În India aerul
este zeul Vayu2, suveran al domeniului subtil, care
călăreşte o gazelă, animalul cel mai iute, şi poartă un
stindard fluturând în vântul celor opt curenţi cosmici,
octogonul intermediar între pătratul terestru şi cercul

2 Vayu este suflul spiritului universal, ţesut din firul lui Atman (omul e
ţesut din cele cinci sufluri ale celor cinci simţuri ale sale, pentru că
circulaţia lor, asociată forţei tantrice şi embriologiei daoiste nu trezeşte
numai simpla respiraţie obişnuită, ci unifică toate energiile vitale).



Vara 2013 | Contact international 505

celest, iar la Atena turnul vânturilor avea opt laturi
corespunzătoare simbolismului octavei. Aerul este deci
acea emanaţie a spiritului care în Geneză pluteşte peste
apele primordiale pentru a le separa şi pentru a crea
lumea, aceeaşi hamsa Vedelor, divina lebădă care, pe
ape, cloceşte Oul Lumii. Dar să nu părăsim apa necesară
vieţii şi anterioară naşterii lumii. Potrivit unui mit
hinduist, pe care l’am mai pomenit, lumea ar proveni
dintr-un ou, purtat pe ape şi clocit de o lebădă. Această
idee a unui ou cosmic, germen al manifestării, regăsită şi
în oul expectorat de Kneph-ul egiptean sau de dragonul
chinezesc, în oul Dioscurilor, clocit de Leda în urma
unirii sale cu o lebădă, o întâlnim şi în alte cosmogonii,
simbol al naşterii şi învierii sunt ouăle aşezate în
mâinilor imaginilor lui Dionysos. Oul pascal nu este şi el
un simbol al învierii lui Cristos şi al renaşterii
primăvăratice a naturii ? În el, sferic ca şi androginul
platonician, se găsesc în stadiul de învelire cerul şi
pământul, nemanifestate încă, şi care şi-au făcut apariţia
atunci când oul s-a crăpat în două jumătăţi, pentru că el
conţinea multiplicitatea fiinţelor într-un germene, numit
în Vede embrionul de aur.

După diviziune, actiunea cerului nu a mai fost
percepută direct, ci doar în imaginea sa inversată de pe
suprafaţa apelor. Luna, care si ea reflectă razele solare,
poate oferi numai o imagine indirectă a lor, într-o
reflectare marcata de un caracter iluzoriu, caci a specula
înseamnă a observa cerul cu ajutorul unei oglinzi
(speculum). Este ceea ce sufiştii afirmă că universul este
un ansamblu de oglinzi în care esenţa se contemplă sub
înfăţişarea tuturor formelor. Acţiunea solară în
profunzime se realizeză prin deschiderea unei flori
(lotus, trandafir, crin) la suprafaţa apelor, plan de
reflexie a razei celeste, în care are loc trecerea de la
universal la particular şi invers. De ce nu ar fi astfel şi cel
de-al treilea arc reflex ? Floarea este aici un simbol al
principiului pasiv. Potirul ei e asimilat cupei ce primeşte
ploaia şi roua cerească, creierul ca receptacol orizontal şi
pasiv este complementul simbolurilor verticale şi active,
cele ale acţiunilor celeste, precum lancea lui Longin, din
care picura sngele lui Cristos în potir, în cursul
ceremoniei Graalului, sau precum sângele lui Adonis
rănit de colţul unui mistret, ce a dat naştere unei
anemone purpurii. Lotusul, răsărit din întunecimea
apelor stătătoare, îşi desfăşoara pe suprafaţa lor cele opt
petale ale corolei sale, în cele opt direcţii ale spatiului, ca
un ou care se deschide prin ecloziunea florii (precum
Vishnu dormind la suprafaţa Oceanului originar, în timp
ce din ombilicul sau creşte un lotus în care stă aşezat
Brahma). Trandafirul exprimă o şi mai mare potenţă
ideatică exponenţială. Şi atunci nu cumva multi
dimensionalitatea arcurilor reflexe care ies din pasiv au
germenele transformării într’un principiu activ ? Inima
lui Cristos e potirul prezent în emblema rosicrucienilor.
E un simbol de regenerare, pe care noi îl perpetuăm prin

depunerea de trandafiri pe morminte. Hecate, ce
domnea în Infern, era reprezentată ca fiind încununată
de trandafiri. Lumea în care trăim este, aşadar, un
pamânt sfânt în mijlocul oceanului cosmic, o insulă în
centrul careia se înalţă un munte, dominat de arborele
sacru, de sub care izvorăsc izvoarele, un loc rezervat
(templum)3.

Atunci când suflul divin a separat apele primordiale
norii, roua şi ploaia au apărut ca nişte binecuvîntări. A te
cufunda în ape înseamnă a te întoarce la origini. Apa are
puterea magică de a da naştere tuturor lucrurilor şi de a
păstra informaţia. La naştere suntem aproape în
totalitate apă, dupa naştere suntem peste 80% apă, apoi
suntem 70% apă, pentru ca, după vârsta de 60 de ani, să
devenim apă tot mai puţin. Ce se intâmplă când suntem
doar 50% apa? Ne ridicam la ceruri (murim)! De ce nu
putem trăi fără apă? Pentru că ea transformă energia şi
informaţia, apa ascultă rugăciunile noastre, modificindu-
şi structura, ascultă şi muzica, aşa cum reproduce
structura emoţională a cuvintelor, precum şi forma şi
structura emoţională a imaginilor. Creierul are în
componenţa sa 90% apă, ceea ce explică într-un fel
capacitatea acestuia de a transmite mesajele către toate
organele cu viteze uluitoare prin intermediul
neurotransmiţătorii care conţin tot 90% apă. Botezul este
o a doua naştere şi orice cult a înflorit întotdeauna în
apropierea unui izvor, puţurile, izvoarele şi fântânile
fiind un loc sacru. Nimeni nu poate compara minunatul
templu al botezului aflat în inima junglei kampuciene în
complexul arhitectonic sacru. In jurul piramidei circulare

3 Aceast imagine redusă a cosmosului este palatul suveranului din
mijlocul lacului, grădinile interioare ale caselor musulmane, curtea
mânăstirilor, cu havuzul lor central, cu păsări şi animale şi cu arborele
vieţii.
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care posedă simbolismul astrologic al destinului şi unde
ard micile lumânări ale celor patru altare se află apa, iar
luând această insulă ca reper în jurul întinderii de apă se
găsesc alte mici altare radiare într’o roză a vânturilor
definind calendarul ursitorilor. Ascunsă privirilor de
păduri luxuriante şi mlaştini, o punte sau o barcă te
poate apropia de acest loc divin. De deasupra şi din apă
mă privea astrul nopţii. Luna, asociată cu apa, este
simbol de dependenţă şi de reînnoire prin reaparitia sa
periodică. Sufletele moarte trebuie să treacă prin globul
ei, sălaş al divinităţilor lunare, Isis, Astarte, Artemis,
Lucina, Hecate şi Persephona, fiind deopotriva divinitati
chtoniene. În India, globul lunii este capătul Căii
Strămoşilor, în care disoluţia formelor vechi lasă loc
viitorului, fapt ce poate fi apropiat de rolul
transformator al lui Shiva, a cărui emblemă este chiar o
semilună.

Semiluna este şi ea asimilată cu o cupă sau cu orice
alt vas ce conţine promisiunile unei înnoiri, precum arca
lui Noe,  întruchipând jumătatea inferioară a Oului
Lumii, ce ar avea drept complement superior bolta
cerească, sau în traditia islamică litera ce simbolizează
peştele în care a fost închis pentru câtva timp Iona, fiind
legată de ideea de renaştere. Un simbol legendar al cupei
este acela al Graalului, vasul Cinei celei de Taină, cel ce-a
adunat sângele lui Cristos pe Cruce şi care a devenit
astfel potirul tuturor liturghiilor şi omologul tuturor
inimilor4. Prin ritmul ei, e stapâna timpului, locuinţa lui
Brahma şi în islamism, tronul lui Dumnezeu. Apa, aerul,
focul, pământul şi eterul se îmbină în lumea terestră,
omului fiindu-i sortit să trăiască în lumea creată de

4 hieroglifa egipteană a inimii înfaţişează o cupă

Marele Arhitect. În jurul nostru trăim într’o permanentă
hermeneutică a vieţii. Între mediatorii noştri pământul
apărut din ape este componenta de baza a vieţii, aşa cum
o ştim; iar Carbon-12 este forma cea mai abundentă de
carbon pentru aproximativ 99% dintre toate formele
cunoscute de carbon. Acesta este izotopul de carbon,
care constă din şase protoni, şase electroni şi şase
neutroni – deci 6-6-6 (!?). Secretul alchimic al pietrei
filozofale este secretul ascensiunii, deoarece funcţia sa
principala este de a ajuta la înalţare şi la formarea unui
portal spre dimensiunile superioare. Ocultuştii atrag
atenţia asupra viitorului. Izotopul de Carbon-7,
nedescoperit până în prezent, are şase electroni, şase
protoni si doar un neutron. Este un element echivalent
al sistemului energiei kundalini, precum şi al cubului lui

Metatron. Ca şi elementul fier, care are capacitatea de a
susţine un câmp magnetic în jurul lui, Carbon-7 are
capacitatea stranie de a crea câmpuri hiperdimensionale,
cum ar fi câmpurile mentale. Ţtiinţific există deja
demonstrată formarea  în creierul adepţilor spirituali în
timpul decorporalizării sau a altor fenomene
supranaturale, cum ar fi bilocaţia, materializarea, etc. In
timp se formeaza o strălucire, un halou (nimb de lumină)
în jurul fiinţelor extrem de evoluate, iar aceasta se
datorează producerii în exces de neutroni, atunci când
Carbon-12 se transmută în Carbon-7, în interiorul
creierului lor. In iudaism, Metatron, care este considerat
a fi mediator a lui Dumnezeu, este adesea reprezentat
printr-un cub format din treisprezece cercuri, din care un
cerc central înconjurat de şase interioare şi şase
exterioare. Leonardo Da Vinci, în Cina cea de Taină,
înfăţişează acel moment urmat de răstignire, Înviere şi
Înalţare, prin  simbolica configuraţiei 6-6-1, adica cei şase
apostoli asezati de fiecare parte a lui Isus Cristos
(exagerată sau nu, tălmăcirea operelor lui Da Vinci lasă
loc de multiple interpretări !) .

Ilustraţii după lucrări semnate de Tudor Pătraşcu (pp. 504-507)
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Aerul şi respiraţia pământului este ceea ce ne
sprijină teoriile că suntem parte din conştienţa cosmică,
variatiile temporale ale campului cosmo-terestru, fiind
deja înregistrate prin intermediul senzorilor de tip
torsional. Aceasta atestă acelaşi tip de creştere
semnificativă a contactului bioenergetic între Cosmos şi
Pământ care se manifestă de obicei în cursul sărbătorilor
religioase. Meditaţiile colective provoacă modificari
foarte puternice ale bioenergiei din spaţiul înconjurător.
Aceste modificări sunt resimţite de toţi oamenii care au o
sensibilitate ridicată. Cu cât oamenii sunt mai aproape
de sursa acestor variaţii, cu atât sunt resimţite mai
intens. Daca toţi oamenii care meditează îşi direcţionează
gândurile într-un singur loc, acolo efectul este cel mai
puternic. Experienţa noastră în măsurarea influenţei
meditaţiilor colective, asupra senzorilor torsionali, ne
indica faptul că, odată cu meditaţia simultană, făcută de
mari mase de oameni, se stârnesc vibraţii puternice în
câmpul cosmo-terestru, care influenţeaza în mod
semnificativ respiraţia Pământului. Deci nu putem vorbi
despre aer, apă şi foc, ca mediatori între eter şi pământ
decât într’o strânsă legătură, anthropos reunind
universul aici în lumea spaţio-temporală.

Ceea ce însă am remarcat ca fiind marea cheie a
Adevărului iniţiatic am întâlnit-o mai ales în virtualitatea
lui Anthropos contemplând universul ondulant al
muzicii sferelor. Priveşte şi-ascultă, frate, miroase, pipăie
şi gustă alături de mine începutul lumii într’o cochilie.La
fel ca toate cochiliile marine, scoica este un simbol
acvatic şi lunar. Universal asimilată cu organul genital
feminin, ea stă la originea mitului Afroditei
Anadyomene cea nascută dintr-o scoică de mare. Perla,
fructul ei, ca şi migdala, e ca a unei picături de spermă
sau de rouă cazute din cer. Prin dezvoltarea logaritmică
a spirelor sale, stabilită de Numărul de Aur şi care
controlează creşterea celor vii, forma helicoidală a scoicii
i-a transmis spiralei simbolismul său. Spirala plană
evoca traseul labirintului, adică al întoarcerii la centru.
Spirala dublă reprezintă cele două mişcări
complementare, evolutivă si involutivă, ale vieţii şi
morţii, dubla înfăşurare a şarpelui caduceului lui
Hermes, dubla elice din jurul toiagului brahmanic. E
acelaşi tâlc ciclic care se întâlneşte în roată, e un fragment
al cheii pe care o căutăm.
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Adam PUSLOJIĆ

Râul Danubian
"Marele domn
Dunărea"

Vasko Popa

Dunărea
noastră
este uneori
şi o sârboaică

mă rog la Ea
să-i fie
bucuria uşoară

valul ei albastru
ascunde ţărmul trist
şi o melodie de piatră

aceasta înseamnă
adâncimea apelor sfinte
şi minciuna peştilor

o mulţime de păsări
mereu o urmărește
de la naşterea ei frumoasă

până la Marea Euxinus

Linia sfântă
La Doru Bosiok
tot are
noroc aparent

obiectele
fug de-acasă
geometria cântă

câteva culori
sărută
câteva culori

70 de ani
11 martie 1943, Kobişniţa, Serbia
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o singură
linie Mare
mereu are dreptate

ea e
un Dumnazeu

Belgrad, 15 X 2012

Verde şi Roşu
Mă rup
din traistă

şi ies
afară

mai am
un sărut
de trăit

mă auzi
dacă
mă vezi

aud
un nou
Univers

un
Ou de tot
verde şi roşu

Firele noastre
lui Firul şi Drăgună

Fusesem noi dai astăzi...
pe la nişte fragi neuitaţi
de odinioară, ca la noi...
nişte zăpezi din Carpaţi –

tot dorind să ne recunoaştem
la botezuri, nunţi şi la nişte
înmormântări, triste şi late,
profund semnificative, din sate

de noi aduse-n această lume
uneori prea grea de suportat -
dar aici, la Arad, abia astăzi
adaptată, renovată şi adoptată

pe măsura creştetului, dar cam
înmuiat în albastrul val timocean
şi trezit scos undeva în Dunărea
isterizată spre Ovidius din Tomis

- astea sunt firele naastre, Firule
dar să nu uităm de unde tot venim
spre acest codru dacic şi uneori
întors pe dos, slav din os în os!

Domestic
astăzi în stradă
văd o broderie
cu Sânziene albastre

una din ele
mă strigă pe nume

bat din palme
cântându-le candid
şi vesel
ca în copilărie

nişte cântece
de botez
şi nişte colinde

semănau tare
cu fete destoinice
din satul nostru,
la chip şi la brâu
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dar neaşteptat de tot
îmbrăcate-n port cosmic
şi înaripate domestic

În fine, aici
În fine. aici la Arad
vroiam să ne întâlnim
cu un sârb viu

cel puţin ca mine
viu, adică ca o pisică
cu trei picioare

dintr-un poem al meu
de Nichita tradus
din limba sârbă

seara mi-a venit unul
spunându-mi vesel
cu o poftă de bucurie

Eu sunt, ultimul !
Dar ce frumos eşti, omule
şi ce bine că dai din aripi

atât i-am spus, sârbului
nostru, nevinovat exact
ca mine, cel care

totuşi... am fost bumbardat !

Călare, de ce
nu?

lui Ovidiu Balint,
o cruce cenuşie
de la Biserica sârbească

Scriu poezie
pentru că alta nici
nu am cum cuminte
iar

de citit
mă doare
un nufăr
la ureche

acolo
în albastru
sufăr
mai mult

văd
că nici
nu-mi vine
să cred

poate că
pe la noi totuşi
în curând va trece
un pumn de cenuşă

călare, de ce nu?
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Cum suntem
lui F

Te văd cum taci, amice

nu tac, chiar nici
nu tac, aerul drag
tace acum în mine

atunci
cum ţi se pare
vizita noastră
la Arad...

ea nici nu mi se pare,
ea este...
ca un clopot de mare

dar ce spui de oameni,
de pictori şi de poeţi,
de câţiva tineri aleşi…
cei care n-au aplaudat

e bine să nu ne uite,
exact aşa

cum suntem!

Imagini
luminoase

Atârnă-n aer
un sărut mai mic
ca unghia

Sunt fericit
că sunt
aici

Mi-au crescut
mai multe aripi
la gură

Atunci când tac
mai mult
ca oricând

Atent la tot
Înaripaţi, trei-patru
prieteni aleşi şi poate
nu mai mulţi de cinci
mii de soli şi soldaţi

în umbra noastră
înaripaţi...

pe fundalul luminos
al Aradului nostru
vitreg întreg dar
al nostru, totuşi

brusc am să intru
în catedrala catolică
atent la tot...

ca toţi ordonaţi-ortodocşii
din lume

În scenă
E cam ridicol
cu Eminescu
în scenă

dar n-ai
încotro?



512 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Acuşa
Imediat
acuşi
acuşa
vă plec din casă

neatenţia voastră
este de pomină

şi minciunile voastre
şi pâinea voastră
tot de pomină sunt

de două pomini
de mereor şi mereuşi
ca atunci când
ne cantă la ureche
buul bălții

ce cântece veche
ca o veghe valahă
strămoşească

de tot!

din volumul Mereor în curs de apariţie la Arad

Artistul valah
sunt
un artist
civilizat

artistul satului
de nicăieri

boierul
tuns pe cap
botezat curat

uneori când
merg la târg

îmi cumpăr
personal mere
şi pere multe

bat din palme
ascult atent
Simfonia bălţii

am un câine
priponit în mine

de artistul de mine
de un picior
sau altul

Întâlnire academică la Iaşi sub semnul lui Grigore Vieru: Liviu Pendefunda, Adam Puslojić şi Eugen Simion
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Augustin BUZURA

O caminho da
cinza
DICIONÁRIO PARA QUALQUER
EVENSUALIDADE:

vergonha: palavra rara, esquecida, usada apenas nos
velhos textos literários e religiosos.

justiça: a sentença que o superior pronuncia, sem
que você tivesse sido perguntado ou
ouvido;
algo que existe cada vez mais .

liberdade: meta da luta dos povos oprimidos das sete
partidas do mundo, dos negros da América
e sobretudo da África do Sul; bem adquirido
pelos povos e usado com comedimento
principalmente nos artigos consagrados a
alguns acontecimentos; emprega-se pelos
indivíduos só unicamente depois de
chegarem a conhecer perfeitamente as leis
do desenvolvimento da natureza e da nossa
sociedade e, obviamente, de se submeterem
às mesmas.

cego: especialista nas cores devido a poliquailifcação
obrigatória, da rotação dos quadros etc.; diz
respeito também ao destino. Na
antiguidade: Homero, Édipo. Depois o
resto...

er que começar de um ponto... Isto é
conter-se, comportar-se como se não

soubesse....

Atrás da pequena janela, bem escancarada –
o céu azul apagado, vazio, deserto abre
caminho por entre os ramos duma pereira
sadia, com dezenas de ramos torcidos de
maneira engraçada, por uma mão desajeitada e
hesitante... Depois, não longe, a floresta, uma
mancha verde-escura, ameaçadora... Nada de
mudado, nada de novo, nem sequer o desejo de
me dissolver neste espaço que de repente se
tornou hóstil, inseguro, tal o vapor que se eleva
das ervas suculentas, ainda não ceifadas... E
nada mais é aquilo que é... A relva, a floresta,
as árvores, o céu, tudo se transforma em
espera, espera, espera... grito abafado na
garganta, dor e espanto que o incentivariam a
fugir, caso você não tiver que ficar lá, a esperá-
la... Ao lado o gravador, algumas pilhas e uma
grande caneca, de barro... Chá? Café? Leite?
Talvez apenas água... Estupidamente, em
vários momentos tenho a impressão de que me
movo depressa demais, que os dedos apalpam

T
22 septembrie 1938, Berinţa, Maramureş
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apressados demais por entre os papéis e as
cassetes... Tudo fica tão ao alcance, que para
mim não existe mais perdão, retorno, tenho que
escrever... Só a espera prolongada, intensa, que
chega ao limiar da dor física, só que ela anula
os meus pensamentos, as lembranças, os
sentimentos, apenas ela poderia por algum
tempo... Os dedos correm confusos, indecisos,
como se pertencessem a outrem... Uma
cassete... um botão puxado com mais energia e
é possível que a vida seja reatada dum outro
ponto, não importa donde, é só acabar de vez
com a espera... Talvez seja preferível a
lembrança do arrastamento de até agora a esta
terrível inércia que a espera me provoca... Uma
cassete... qualquer uma... é inútil buscar os
meus óculos... Nem com eles poderia ver coisa
alguma... Sempre, como pontes para um riacho
que se pode atravessar a pé: talvez,
provavelmente, um dia, em algum lugar, talvez,
talvez, talvez... Certa: a espera. Talvez: esta
muleta para inválidos... Outrora, nos
momentos quando estava cansado de mim
próprio, interessava-me com bastante ironia,
quanta verdade é que posso agüentar, embora
a pergunta contivesse também a resposta, pois
estava acompanhada às vezes por compaixão,
outras vezes por desdém... Desta vez poderia
agüentar toda a verdade sobre mim e sobre nós
– ou enquanto não tenha tentado tenho esta
impressão – só caso poder ignorar um estado
tão terrível... Seria mais calmo se tivesse a
menor, a mais humilde certeza, mas... À janela
descubro admirado uma rede fina, esverdeada,
não faço idéia de que material, contra os
mosquitos... De fato, nem sei se é real... Em
cima dela, além dela, talvez deste lado, em
alguma parte no espaço delimitado pela
margem da janela, muitas pequenas moscas,
pontos pretos, movediços... Tento soprar na
direção delas, afugentá-las, mas tal os
pensamentos que me tormentam, as pequenas
moscas voltam quase ao mesmo lugar... nada
acontece, os meus gestos inúteis não as
espantam...Naturalmente, dou-me conta que
não devo fugir de mim próprio ou deixar-me

dominado com demais freqűência pelo receio
do confronto... Lindo é apenas o combate, o
aperto. Guardo na memória uma série inteira
de frases inteligentes, só que elas não me
salvam e não me ajudam, pelo menos a não
sentir aquilo que estou sentindo... Devo colocar
logo a cassete, indiferentemente qual delas,
embora me dê conta que estas vidas, torturadas
pela morte ou, mais exatamente, por enquanto
recusadas pela morte, já não me dizem aquilo
que me disseram então, o sofrimento e a morte
aparecem-me absolutamente diferentes, outras
são as causas da morte, pois mais falecidos
podem ser contados fora dos cemitérios,
arrastando consigo a sua incapacidade, o medo,
a inconsciência... Claro, desde que não comecei
aquele livro, nada me impede de escrever
aquilo que é preciso, aquilo que me parece
válido agora, neste instante, ninguém me
impede de continuar a minha documentação,
embora ainda não me tenha dado conta se
tenho medo da minha própria incapacidade ou
da capacidade de entender daqueles que já
percorreram os meus textos...Mas preciso
começar de uma vez, antes que o medo me
colocasse à disposição outros argumentos con-
tra, antes que a noite se tornasse impenetrável...

Doi medici care se întâlnesc de aproape patruzeci de ani pe tărâmul literaturii române:
Augustin Buzura şi Liviu Pendefunda

... não posso mencionar o nome do
sentimento que me está torturando: mágoa,
embaraço, nostalgia? Talvez também um pouco
de tranqüilidade... Tentei algo... Demonstrei a
mim próprio que mais não posso... mas me
parece tão estranha a voz: calma, segura,
confiante... um jogo bastante inocente que me
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divertia... Não hesitava, pois lembro-me
exatamente, tinha-me proposto transcrevê-la
caso... o eterno caso... Todas as minhas
tentativas deste gênero são seguidas ou
precedidas por este inseparável caso... Caso
gostar, caso ela representar algo, caso poder
levá-la a bom termo... embora se pensar bem, a
única coisa de que tenho certeza que poderei
levar a bom termo é a vida... Igual, monótona, a
fogo brando, nadando em incertezas, projetos
fantásticos ou menos fantásticos, parados ou
enterrados no espanto e na incapacidade ainda
antes  de adquirir um contorno claro... Uma
agonia muda, mantida de maneira estúpida
pela crença num possível milagre... Se! Neste
momento um milagre ser-me-ia insuficiente...
Preciso de vários milagres, apenas vários
poderiam salvar-me!... Por enquanto nada me
poupa deste confronto desigual com o papel
branco e com as cassetes que me perseguem
sem cessar, me torturam... E ninguém passa
debaixo da janela, nem um passo, apenas o
silêncio pleno, material, insuportável, as
cassetes, a rede esverdeada que cobre a minha
janela, e a espera cruel tal uma ameaça... Devo
propôr-me, isto é, obrigar-me: só penso nisso,
só nas cassetes, só naquilo que aconteceu
naquele instante... Só no papel, só na esperança
que liguei a ela... Não há nada de outro... quer
dizer não deveria existir... Todavia, o meu
olhar continua perturbado, embora queira que
fosse claro, límpido, isto é, faço esforços para
que seja, e as minhas mãos apertam de maneira
estranha a caneta-tinteiro, como se tentasse
entalhar algo numa superfície metálica, cheia
de asperezas... Não sei por que tenho que me
atormentar desta forma, mas não encontro
outro remédio contra a espera... Se não
esperasse, atormentar-me-iam as cassetes
espalhadas na mesa... Elas me perseguem sem
cessar, de há tanto tempo... Pois,
lastimavelmente, parece que faço parte dos
numerosos malogros da natureza, seres que
imaginam serem mais do que são, uma espécie
de olhos míopes que não vêm direito nem a si
próprios, mas também a outros. E, ainda por

cima, há também a estúpida inquietação, sem
muita cobertura, também ela perturba,
assombra, esfuma até o pouco que lhe é
permitido ver... O cúmulo é que me dou muito
bem conta de que tudo esteja perdido... de que
tudo esteja perdido há muito, e eu, o palhaço,
temo que ainda tenho algo a perder... Mas
preciso percorrer o caminho até o fim, mesmo
se para me provar que o percorri em vão...

Dragoş Pătraşcu

PLAY: Um... dois... três... quatro... Devo
verificar o gravador, pois está um bocado
velho... As cassetes são antigas e más... Um...
dois... três... quatro... E tem uma conversa de
que eu gosto muito... estou à espera dela há
tanto tempo...”

“Tenho uma multidão de tomadas em
casa... E depois, ninguém vai inlherromper-
nos.. Eu estou sempre aqui... E já nem estou
com pressa... Ter-lhe-ia emprestado o meu
gravador, aquele que viu da outra vez, mas
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uma vizinha que comemora o seu onomástico
mo pediu... No pior dos casos, dar-lhe-ei as
respostas por escrito...”

Dragoş Pătraşcu

“A escrita, no nosso caso, não parece uma
solução... Põe em ordem os seus pensamentos,
obriga-lhe a ser sucinto... Para mim, se quiser, é
tão importante a sua voz, as nuanças... as
hesitações, as pausas, tudo... Não devia ter-lhe
dito, mas desde que me prometeu ser franco
até o fim...”

“Está bem, embora não veja para que lhe
serviria... Sou uma insignificante amostra de
malogro. A mesma pode ser exemplificada por
«x» pessoas, se pensarmos bem... Mais ainda,
doutor Coman, eu sou uma exceção... Nem sei
se o meu gesto é um ato de grande coragem ou
uma lamentável fuga... Eu ainda o chamo de
coragem, pois não quis dar à gente a

oportunidade de zombar de mim até o fim.
Podemos começar. Um, dois, três... A partir
ddeste instante gravamos de maneira séria, um
dois, três, está perfeito, ouve-se...”

“Dou-me muito bem conta, doutor Dan
Sabin, que não pode ser agradável a conversa
que vamos gravar... Sobretudo visto ser
também um inútil tormento; não estou convicto
de que as razões que o levaram rumo àquele
gesto desesperado poderão serem comunicadas
também aos outros. Os gritos não são
agradáveis.Por outro lado, tento imaginar quão
doloroso deve ser o momento do qual,
inevitavelmente, teremos que nos aproximar,
do... O senhor disse-me que não se importa,
que se está sentindo além do bem e do mal, que
tudo aquilo que vive depois está isento de
importância. O senhor mantem as suas
opiniões?”

“Não sei se tiver ainda a coragem e a
indiferença de outrora, mas visto ter
prometido...”

“Não está obrigado a cumprir com a sua
promessa, desde que nada tem importância,
ou, mais exatamente, nada mais tem a
importância de outrora. Por favor, seja franco,
na medida do possível. Recuse aquilo que não
lhe convenha...”

Fragment din traducerea în limba portughezǎ a
romanului “Drumul Cenuşii”, de Augustin Buzura.

Traducerea: Iulia Baran

Iulia Baran şi Liviu Pendefunda discutând despre importanţa traducerilor pentru un real
contact internaţional al civilizaţiei contemporane
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Mihai EMINESCU

Melancolia
Pareciera que entre la nubes se abrió una puerta ,
Por la que pasa la blanca reina de la noche muerta.
Oh,duerme,oh,duerme en paz entre llamas mil
Y en una azul tumba y en plateado casimir,
En tu mausoleo altivo, arco de los cielos

!Tu adorado y dulce monarca de las noches!
Rica en sus extensiones esta la tierra escarchada,
Que pueblos y valles con una ola brillante vistes;
El cielo chispeante y como pintados de blanco
Brillan los muros y en el campo solitario ruinas.

Y el cementerio con sus torcidas cruces vigila,
Una lechuza grisácea sobre una cruz se posa,
La campana chirra, en los postes se golpea la placa,
Y el claro demonio por el cielo cuando pasa,
Roza lento el cobre con sus dientes alados
Que de ella un oyes un quejido, una loca endecha.

La iglesia en ruinas,
Esta quieta, triste, sola y vieja,
Y por sus cristales rotos, por las puertas el viento silba-
Parece que embruja y que oyes su palabra-
Apenas formas tristes y sombrías quedan;
Como sacerdote ronronea- un grillo una idea fina y obscura,
Cual laico ronronea el carro bajo el viejo muro.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La fe pinta los iconos en la iglesia -
Y me llegaron a mi alma los cuentos encantadores,
Pero las vueltas de la vida,al paso de la tempestad
Apenas formas tristes y sombrías- quedan.
En vano busco el mundo en mi cansada mente,
Que ronco, otoñal, triste embruja un grillo;
En mi corazón abandonado en vano tomo tu mano,
El late como el carro lentamente en un ataúd.

Y cuando en mi vida pienso, me parece que ella limpia
Lento narrada por una boca extranjera,
Como sí no fuera mi propia vida, como si no existiese.
¿Quien es aquel que de memoria habla de mi
Que sí lo escucho - río de cuanto oigo
como de dolores ajenos?...parezco haber muerto desde tiempo

Traducción Mario CASTRO NAVARRETE
din vol. POEZII ALESE - POESÍAS ESCOGIDAS

(editura Contact international 2012)

Elleny Pendefunda, Codrii de aramă, Premiul I la Concursul internaţional de craţie plastică/lirică Eminesciana, ediţia a II-a 2013



Vara 2013 | Contact international 519

George POPA

In principio fuit
Eminescu

Cu numele lui magic deschidem toate porţile spiritului.
Constantin Noica

eea ce este hotărâtor pentru intrarea
unui poet în memoria universală este
crearea unor concepte şi a unor viziuni

care apar pentru întâia oară în gândirea poetică.
În cele ce urmează, prezentăm un rezumat
succint al deschiderilor originale - gnoseologice
şi onto-axiologice - efectuate de Eminescu în
lirica sa, deschideri pe care le-am dezvoltat în
scrieri anterioare, (reunite în volumele Luceafărul
– Treptele spiritului hyperionic (2010) şi Eminescu
sau dincolo de absolut (2011).

Natura geniului

na dintre cele mai importante priorităţi
eminesciene este definirea geniului. Ea
se găseşte în parte în Luceafărul, unde

natura geniului este văzută ca o entitate străină

lumii pământeşti, dar aparţinând sferei existen-
ţiale a Demiurgului. Rolul încredinţat aici eonu-
lui de sus, geniului, este ca, unindu-se cu o
făptură pământească, iubirea să restabilească pe
Unul primordial dinainte ca acesta să se mani-
feste, deoarece lumea creată a fost o neizbutire,
o lume pieritoare. Dar această tentativă repara-
torie cu ajutorul iubirii nu reuşeşte; pe de o
parte, pentru că pământeana îi cere luceafărului
să coboare la starea de muritor; pe de altă parte,
Demiurgul refuză lui Hyperion dezlegarea de
nemurire fiindu-i teamă că, prin această
încălcare a legilor eterne ale primordialităţii, ar
urma prăbuşirea întregii lumi a increatului, aşa
cum stă scris într-o variantă a Luceafărului :

Tu adevăr eşti datorind
Lumină din lumină.
Şi adevărul nimicind,
M-aş nimici pe mine.
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Prin urmare, în concepţia lui Eminescu,
„adevărul” este Dintâiul, Unul. Ieşirea din
pregeneză, este neadevăr, creează neadevărul.

Eminescu nu a fost însă mulţumit de această
viziune despre geniu, aşa încât intenţiona „să
modifice legenda Luceafărului şi să înalţe cu mult
sfârşitul à la Giordano Bruno”. Relevarea
adevăratei identităţi a geniului este făcută în
postuma denumită de G. Călinescu Povestea
magului călător în stele, de D. Murăraşu Feciorul
de împărat fără stea; considerăm însă că denu-
mirea mai adecvată ar fi Lume şi Geniu, pentru
că tema acestui poem este neta delimitare dintre
cele două sfere existenţiale. Aici geniul nu mai
este privit drept o entitate astrală, diametral
opusă unei făpturi pământeşti, adică nu mai
aparţine lumii noastre, ordinei ontologice a lui
Dumnezeu, ci este un străin într-un spaţiu
existenţial străin, unde nu are „nici înger şi nici
stea”, aceasta dăruind omului „norocul” iubirii.
Geniul este „o lume în lume”, nu se află în
planul Creaţiei şi, din acest motiv, Dumnezeu
nu îl recunoaşte, „se împiedică de cifrul său”. El
este gândire pură şi după ce se va elibera din
„corpul cel urât”, geniul va crea o lume a sa
proprie, paralelă celei a lui Dumnezeu.

De notat că iubirea intervine şi în poemul la
care ne referim, şi anume, spre sfârşit, unde
făptura iubită apare însă drept o creaţie a
cântului poetului, şi nu se întrupează aici, ci
într-o lume dincolo de a omului.

Ţinem să subliniem faptul că în acest vast
poem, unde sunt puse faţă în faţă geniul şi
lumea umană, componentele antitezei nu mai
sunt simple alegorii, aşa cum are loc în
Luceafărul, ci sunt realităţi - ireductibile una la
cealaltă.

Rezultă din acest poem că în Eminescu şi-au
dat întâlnire două entităţi: eul intramundan şi
sinele transmundan, adică geniul redat sie-însuşi
- „Simţindu-mă deasupra omenimii, neatingând,
neatins, solitar”(Sunetul păcii). Această diadă
constituie „diferenţa ontologică”, „diferenţă de
identitate” la Eminescu. Ea nu se află între
„micul eu” al lumii materiale şi eul poetic
transfigurator al lumii căreia îi aparţine, ca în

concepţia lui Heidegger, ci între eul entitate a
lumii noastre - şi geniul „coborât” intramaterial
dintr-o sferă existenţială străină, diferită de cea a
Creatorului. Şi nu se află nici între eul empiric şi
eul transcendental eliberat de empiric din
gândirea fenomenologică, geniul constituind o a
treia realitate.

Conceperea geniului ca aparţinând unei alte
ordini ontologice, constituie cea mai radicală
viziune asupra geniului, depăşind definiţia
formulată de Arthur Schopenhauer în „Lumea ca
voinţă şi reprezentare”: unicitate, solitudine,
inadaptabilitate, inteligenţă pură, gândire sub
perspectivă universală şi sub specie aeternitatis.
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Precum se ştie, Eminescu a fost conştient de
propria sa genialitate încă din prima tinereţe,
scriind în Replici: „Eu sunt un geniu,/ Tu o
problemă”, iar în Geniu Pustiu: „Dumnezeul
geniului m-a sorbit din popor aşa cum soarele soarbe
un nour de aur din marea lui de amar”, pentru ca
mai apoi, în poemul Lume şi Geniu, să se consi-
dere aparţinând altei lumi, paralelă celei a lui
Dumnezeu, de care se izolează prin unicitate
(„Fost-am în lume unic”), iar în Odă (în metru
antic), după ce a vieţuit şi depăşit experimen-
tările mistuitoare din lumea umană - viaţa ca
atare, suferinţa, dragostea, visul, moartea - să se
redea sie-însuşi.

Arheul – identitatea eternă a fiecărui om

n scrierea în proză, Archaeus, Eminescu
formulează un concept personal privind
individualitatea spirituală umană, şi

anume, arheul. Nu este vorba de arhetipul
platonician, model absolut aflat în transcendent,
a cărui răsfrângere pieritoare sunt entităţile
lumii sensibile ale imanentului. Arheul consti-
tuie esenţa, ADN-ul onto-axiologic al omului.
Este principiul etern din fiecare existenţial,
afirmă Constantin Noica, „entitatea eterică din
corpul spiritual dotată cu cea mai înaltă clar
viziune”, scrie Rudolf Steiner, o „minte cosmică
deschisă spre înţelegerea ortosensurilor primor-
diale ale lumii”, consideră Mihai Drăgănescu. Şi
Eminescu adaugă faptul că suntem pedepsiţi ori
de câte ori ne „jignim” arheul, propria noastră
identitate spirituală.

În raport cu „micul eu” empiric, de serviciu
în experimentarea cotidianului din lumea
străină unde a fost „aruncat”, geniul eminescian
îşi recunoaşte drept arheu luceafărul - „Ca un
luceafăr am trecut prin lume”, o entitate ce pare
intermediară între planul mundan şi tărâmul
străin, transmundan, al geniului.

Sensul cosmic al iubirii

ubirea în sens de confundare cosmică
apare în diverse mituri, mai ales în
gândirea hindusă. Eminescu suie însă

gradual la extrema posibilă a sensului
contopirii. După ce eternul feminin este văzut
ca un prototipar ideal hiperboreean, în
următorul catren de model persan -

Femeia goală cufundată-n perne,
Frumseţea ei privirilor aşterne ;
Nu crede tu că moare ea vreodată
Căci e ca umbra unei vieţi eterne .-

are loc mai întâi contopirea cu natura,
dizolvarea în inefabilul cosmic:

Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei de-asupra noastră
Or să cadă rânduri-rânduri. -

apoi singurătatea în doi infuzează suflet
naturii: „Voinţa ei ş‘a ta de se’mpreună,/ Atunci e
suflet în întreaga fire”, - urmează sacralizarea
iubirii: „Amorul meu este atât de sfânt/ Cum nu
mai e nimica în cer şi pe pământ”, suişul continuă
spre confundarea cu divinitatea – unio mystica:

Două inimi când se-mbină,
Când confund pe tu cu eu,
E lumină din lumină,
Dumnezeu din Dumnezeu. –

Iar, în final, se transcende în preludiul
genezei, substituind pe creator: „Îngere! Suntem
în mijlocul universului asemenea spiritului divin
înainte de creaţie… acel spirit divin eram
noi…Misterul divin suntem noi – noi în momentul
acesta vom purta toată lumea în inimi... O jertfă
infinită marelui spirit”. (ms. 2276 II).

Ca atare, pentru Eminescu confundarea în
iubire însemna reinstituirea Ajunului, substitu-
irea Unului premergător creaţiei, pentru a se
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transcende impasul făuririi unei lumi pradă
suferinţei şi morţii. În felul acesta, are loc
extrema radicalizare a viziunii iubirii, a
finalităţii ei ultime, inedită în lirica universală.
„Farmecul sfânt” eminescian constituie energia
magică a inimii şi a spiritului care înaripează
diada devenită monadă pentru saltul radical în
Neînceputul creaţiei.

De observat că în parcursul metafizic al
iubirii, Eminescu urmăreşte un timp drumul
platonician, adică suişul de la iubirea pentru
frumosul fizic absolut din lumea sensibilă spre
esenţa sa arhetipală cerească, realizându-se
„Erosul divin” de care vorbeşte Diotima. Dar
autorul Luceafărului depăşeşte acest parcurs: de la
Dumnezeul creaţiei transcende la Primordialitatea
dinaintea genezei, unde are loc împlinirea absolută a
confundării în iubire. Prin iubire a fost făurită
lumea, Unul voind să-şi creeze astfel un alter ego
pentru a ieşi din singurătate, şi tot prin iubire se
face drumul înapoi, în Preludiu, scurtcircuitân-
du-se Creaţia, care a fost imperfectă. Dar nu mai
este un act ontologic, ci axiologic.

Armonia – complexitatea prozodică
unită cu contopirea cosmică

recum am discutat în studiul Spaţiul
poetic eminescian, (1982), armonia liricii
lui Eminescu este foarte complexă şi de

mare rafinament. Ea se desfăşoară în următoarele
planuri care se intrică şi se armonizează între ele.
Pe de o parte, prozodia savantă şi subtilă („Şi eu,
eu sunt copilul nefericitei secte,/ Pătruns de-adânca
sete a formelor perfecte”), unită indistinct cu
desăvârşita logică internă a ideaţiei, armonizată
de la vers la vers, de la strofă la strofă. O altă
componentă decisivă este constituită de melosul
unic, inimitabil al versurilor, prin măiastra
fructificare a potenţialul de cântare a graiului
românesc. Adăugăm aici că, aşa cum a
recunoscut încă Titu Maiorescu, o altă prioritate
euristică eminesciană este crearea limbii noastre
literare, şi anume, nu numai în forma ei cea mai
melodioasă, dar şi cea mai expresivă.

Pe de altă parte, în universul eminescian are
loc armonizarea şi dincolo de interioritatea
poemului, şi anume, cu exterioritatea, printr-o
fenomenologie deosebit de ingenioasă: converti-
rea lăuntrică a lumii din afară, transformarea
naturii materiale în substanţă sufletească pură.
Acest lucru are loc cu ajutorul unor mişcări - fie
ale elementelor naturii, fie mişcări muzicale, fie
ale luminii. De exemplu, în poezia Peste vârfuri,
intervin mai întâi mişcări ale firii – „Peste
vârfuri trece lună/ Codru-şi bate frunza lin”-
continuate de sunetul cornului: „Dintre ramuri
de arini/ Melancolic cornul sună”; un exemplu de
intervenţie a unor mişcări luminoase este
poezia Şi dacă:

Şi dacă norii deşi se duc,
De iese-n luciu luna,
E ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.

Într-un cuvânt, conjugarea acestor complexe
procesualităţi armonizatoare asigură liricii
eminesciene acea fascinaţie particulară, acel
farmec continuu. Dar această magie nu se
datoreşte numai melodicităţii şi concertului de
armonizări multiple prozodice şi cosmice, ci şi
unui fapt cu finalitate ontologică: armonia este
condiţia esenţială, sine qua non, a fiinţării lumii
formelor în ordine umană. Ca atare, sentimentul
armoniei ne infuzează certitudinea existenţială.

Muntele - matricea formatoare a
culturii româneşti

ontrar ideii conform căreia albia stilistică
a culturii noastre ar fi spaţiul ondulat
deal-vale, prin urmare un spaţiu şovă-

itor (Lucian Blaga, Spaţiul mioritic), Eminescu
postulează că sânul aprioric modelator al
spiritualităţii româneşti este muntele, aflat prin
destin în miezul ţării, şi către care suie vertical
balada Mioriţei: „Este muntele tată al râurilor şi al
poporului nostru. Aceasta este cumpăna lui, cântarul
cu care îşi cântăreşte patimile şi faptele”… „Căci nu-
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s culori destule în lume să-nvesmânte/ A munţilor
Carpatici sublime idealuri”. Aşa cum se spune
într-o doină, „acasă în suflet” românul înţelege
în munţii lui : „Sus în vârful muntelui,/ Unde-i
drag sufletului”. Destinul eroului moldovan este
cosmic: el pleacă de la orizontala planului
terestru - şi apoi suie spre „munţii mari”, de
unde continuă spre „stelele făclii” - o noapte a
reînceputurilor feerice.

Poezia Lume şi Geniu se petrece pe munţi, de
unde magul nu vrea să coboare, de teama ca legea
înălţării să nu fie uitată de oameni. Prin urmare,
autorul Luceafărului ţine să reliefeze faptul
fundamental că nu ezitarea, resemnarea, ci
înălţarea, constituie gena noastră spirituală,
matricea creativităţii româneşti. Acest lucru are
loc mai ales în poezia lui Eminescu{ XE
"Eminescu, Mihai" }.

Câteva exemple. Somnoroase păsărele pleacă
de la polul pământesc, păsările, trece spre flori,
ale căror miresme se pierd în văzduh, apare
apoi lebăda, simbol al cântului, al aripilor şi al
misterului morţii, şi urmează ridicarea spre
polul ceresc - „mândra lună”. Poezia Şi dacă se
deschide cu apropierea iubitei anunţată de
bătaia ramurilor în geam, şi se înalţă spre
doamna luminii nocturne, eliberată de sub nori.
Pe lângă plopii fără soţ pleacă de la contemplarea
ferestrelor luminate, trece prin trei ordalii ale
înveşnicirii unei iubirii venind samsaric din
începuturi („O stea s –ar fi aprins”, „Ai fi trăit în
veci de veci”, „Acele zâne ce străbat/ Din timpurile
vechi”) şi sfârşeşte cu aprinderea candelei
farmecului sfânt al iubirii. Dintre sute de catarge
porneşte de asemenea de la polul terestru -
alunecarea corăbiilor pe mare -, suie spre zborul
păsărilor migratoare, apoi către sfera idealurilor
şi mai departe la altitudinea de neatins a
gândurilor din cânturile poetului.

În Povestea magului călător în stele se porneşte
de la sfatul împărătesc, de pe pământ, suim spre
munţii ameţitori, apoi într-o stea, iar, în final,
dincolo de lumea noastră, unde se află geniul,
acesta neaparţinând lumii Creatorului. În
Luceafărul, de la palatul împărătesc, se suie spre
astrul invocat şi, după încercările eşuate de a se
uni cei doi poli – teluric-uranic, urmează zborul
dincolo - atât de lumea empirică precum şi de
cea cerească, spre primordialitate, spre increat.

Amintim, dintre alte creaţii semnificative ca
zbor ultim, istoria trecerii omului prin lume,
întruchipată în piatră de Constantin Brâncuşi la
Tg. Jiu, care se încheie în spirit astral - prin
Coloana Nemărginirii - treaptă visată de Pasărea
măiastră.

Tragicul: sacrificarea umană a Fiinţei

n afară de tragicul suferinţei – rănile
materiei, sfâşierile inimii  şi ale gândirii; al
răului – distrugător al valorilor - ale vieţii,

ale spiritului; şi tragicul morţii – resimţit încă din
prima tinereţe, o dată cu Mortua est! şi marcând
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profund viziunea sa ontologică ulterioară, -
Eminescu adaugă două idei originale privind
tragismul vieţii omeneşti. Pe de o parte, în două
poezii postume, Mureşanu şi O, stingă-se a
vieţii…, după ce se întreabă dacă viaţa noastră,
„oricât de neagră ar fi ea, are vreo solie, vreun
scop al mântuirii”, autorul Luceafărului, îşi
pune o altă întrebare profund tulburătoare:
„Nu-njunghiem fiinţa pe-altarul omenirii?”

Ce vrea să spună aici Eminescu? Dacă
Martin Heidegger credea că omul este trimis de
marea, necunoscuta Fiinţă să perfecteze viaţa -
să fie „păstorul Fiinţei” - autorul Luceafărului
ridică ipoteza insolită, potrivit căreia Fiinţa este
sacrificată de către modelul ontologic uman, ce
pare a fi unicul - idee pe care nu o regăsim în
sisteme de gândire anterioare.

O a doua perspectivă a tragicului ontologic
deschisă de Eminescu se află în postuma Bolnav
în al meu suflet. Aici apare ideea condamnării
poetului la a reveni ciclic pe toată istoria
eternităţii în aceeaşi formulă nefastă de viaţă şi
în acelaşi moment spaţio-temporal. Dacă pentru
Friedrich Nietzsche eterna întoarcere era dorită,
benefică, sortită celor care cred în viaţă,
Eminescu împinge tragicul până la spaima unei
fenomenologii sisifice funeste fără ieşire.

Aşa fiind, în viziunea lui Eminescu omul nu
este fiinţa unei singure morţi, ca pentru
Heidegger (Sein zum Tode), ci a unei morţi
repetate la indefinit. Odată intrat în ordinea
ontologică, Fiinţa heideggeriană de dincolo ne
joacă viaţa de-a moartea pe toată desfăşurarea
eternităţii.

Sacralizarea

lături de Pindar şi Friedrich Hölderlin,
dar mai mult încă decât aceştia, Emi-
nescu aplică atributul „sfânt” aproape

exhaustiv elementelor naturii şi vieţii: pământul,
luna, marea, izvoarele, munţii, soarele, stelele,
raza zilei, tainele lumii, scrierile poeţilor evocaţi
în Epigonii, geniile, cântul, teiul, ceasul primei
întâlniri, iubirea, mormântul mamei, ora morţii

etc. Sacralizând lumea, geniul eminescian –
străinul - îşi plătea la modul sublim faptul că a
fost oaspete al lumii umane.

Iată cum se reflectă, în conştiinţa unor mari
creatori, sacralitatea a însuşi poetului: Ion Luca
Caragiale scria: „Eminescu avea aerul unui sfânt
tânăr coborât dintr-o veche icoană”. La rândul său,
Octavian Goga: „Dacă ar fi trăit în vremi
zbuciumate de paroxism religios, Eminescu ar fi fost
beatificat”. Iar Svetlana Paleologu-Matta îşi
încheie inspirata carte Eminescu şi abisul
ontologic, cu cuvintele: „Sfântul nostru Eminescu”.

Libertatea metafizică - depăşire a
absolutului

ele două preocupări fundamentale de
întotdeauna ale minţii umane sunt auto-
cunoaşterea şi eliberarea din sistemul

limitelor. Este vorba de libertatea metafizică.
În gândirea universală, extreme ale

eliberării sunt Nirvana şi Dao, adică, precum se
afirmă în străvechea scriere indiană Samkyha-
Karika, dincolo de „Existenţa care există” şi
dincolo de „Existenţa care nu există”. Dar
Eminescu adaugă încă o deschidere: nu numai
dincolo de aporia fiinţă/nefiinţă, dar şi dincolo
de orice ordine existenţială care ar institui o
lume, şi anume, în nelume, idee care apare în
Archaeus. Şi este revelator faptul că fizica
actuală cuantică admite existenţa unei antilumi,
opusă protolumii noastre, astfel că viziunea lui
Eminescu apare drept o anticipaţie ştiinţifică.
Ca atare, pentru autorul Odei (în metru antic),
eliberarea metafizică are loc prin extrema
depăşire cu putinţă, dincolo de viaţă, murire şi
nemurire - în anterioritatea absolută, abia
întrezărită de mintea umană:

Ah! Cum nu suntem pe când
Nici fiinţă nu era nici nefiinţă,
Nimic cuprinzător, nimic cuprins.
Nu era moarte, nemurire nu
Şi fără suflet răsufla în sine
Un ce unic ce poate nici n-a fost. (s.n.)
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Prin urmare, dincolo de orice determinare,
de orice datum, dincolo de posibil şi imposibil
„intelectul eroic” al poetului, despre care vorbea
Giordano Bruno, se aruncă în Marele Deschis
printr-o cursă a eliberării care nu sfârşeşte
niciodată, nici chiar în absolut, pentru că, scrie
Eminescu, fiind oprire, limitare, „orice idee despre
absolut este negativă”…„absolutul este frate cu
moartea”. Nu încremenirea însemnează libertate,
ci mişcarea eternă, depăşirea continuă, zborul
neîncetat al intelectului. Uluitoare idee, când
ştim că ţelul suprem al minţii umane este
absolutul. Este cea mai radicală deschidere, cea
mai înaltă viziune a libertăţii metafizice, -
corezonantă cu viziunea lui Rabindranath
Tagore din volumul de poezii, Lebăda, unde un
stol de lebede, luând pe aripile lor întreg
universul, zboară fără oprire spre un dincolo
care se depărtează mereu spre niciunde, miticele
păsări depăşindu-şi astfel neîncetat moartea.

*

Care a fost drumul suitor urmat de
Eminescu în această depăşire în mers continuu?

Acest drum a început prin cânt, prin
melodicitatea versului, muzica fiind continuă
depăşire a morţii, datorită fenomenologiei în cele
trei momente ce se condiţionează între ele:
sunet, stingerea sunetului, naşterea noului sunet
din energia sunetului care tocmai s-a stins.

Treapta următoare a depăşirii a constat în
transmutarea finitudinii materiale exterioare în
spaţii de suflet, sufletul fiind unduire muzicală
pură. Or, mişcarea muzicală este infinită,
indefinită şi incaptabilă.

În continuare, are loc instituirea de prezenturi
eterne poetice, care însemnează salvarea momen-
telor sacre de vieţii de perisabilitate. Un alt
moment eminescian al eliberării spirituale este
ridicarea la sublim a existenţei, a lumii, a
lucrurilor, sublimul fiind „depăşire în mers
făcută de intelectul uman”, aşa cum a
recunoscut Kant.

Finalmente, spiritul hyperionic constituie
elanul, tensiunea infinită a depăşirii nelimitate,
zborul lui Hyperion către Demiurg fiind un
preludiu al unei asemenea eliberări în suiş fără
răgaz, dincolo de spaţii şi timpi, dincolo de fire
şi nefire, dincolo de pragul începuturilor.

Instinctul metafizic. Esenţa frumuseţii.

dăugăm două concepte originale de
sorginte eminesciană: instinctul meta-
fizic şi o definiţie personală a frumuseţii.

Spre deosebire de predispoziţia metafizică, de
care dispune orice om, instinctul metafizic din
viziunea poetului este un act intuitiv al minţii, o
„fulguraţie intelectuală”, concept de asemenea
eminescian, prin care cei aleşi au revelaţia
privilegiată a unor adevăruri ultime, dincolo de
văzul comun, aşa cum au fost cele revelate de
Eminescu.

A
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Cât priveşte esenţa frumuseţii, Eminescu are
o viziune cu totul aparte: el se întreabă „cum de
nu s-a gândit nimeni” că nu proporţia de forme,
„secţiunea de aur”, statică, din arta statuară a
vechilor greci, prin urmare, nu imobilitatea, ci
„proporţia de mişcări”, armonia în desfăşurare
constituie adevărata frumuseţe, aşa cum,
adaugă poetul, are loc în ritualul dragostei - şi
de sigur, în arta dansului. Prin urmare, armonia
este concepută de Eminescu drept o stare
muzicală, care, repetăm, este o continuă
depăşire – alternativ a clipei şi a stingerii clipei.

*
Trebuie amintit de asemenea că Eminescu a

formulat profeţii despre modernitate, similare
celor ale lui Friedrich Nietzsche şi Charles
Baudelaire. Astfel, despre „moartea” lui
Dumnezeu şi a marilor sisteme filozofice, scrie:
„E apus de zeitate ş’asfinţire de idei… Nimeni
soarele n-opreşte să apuie-n murgul serii,/ Nimeni
Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetării”. Şi mai
ales, ideea universalei prăbuşiri în abis, din
Memento mori:

Ştim de nu trăim pe-o lume, ce pe nesimţite
cade ?

Poate că în văi de caos ne-am pierdut de mult…
de mult.

Am reunit aceste diverse revelaţii originare
eminesciene sub termenul de spirit hyperionic,
definind altitudinea cugetării eminesciene.

*
Amintindu-ne că Orfeu este zeu al

ancestralităţii noastre, trebuie de spus că, prin
magica sa armonie şi prin ideaţia cu aripi suind
din abisal până în indefinitul dincolo, lirica lui
Eminescu este prin excelenţă orfică, adică
incantatorie şi iniţiatică.

Iniţierea are loc în misterul naturii geniului
care este străin lumii umane, în misterul
unicităţii noastre arheice în univers, în sensul
suprem al iubirii care poartă în pregeneză, în
neînţelesul mister al tragicului, în misterul
libertăţii metafizice ultime - aflată dincolo de
absolut. La toate aceste probleme esenţiale
Eminescu dă răspunsuri cu totul noi la extrema
unde poate ajunge tensiunea gândirii. Cunoscu-
tul filosof Ion Petrovici afirma: „Zborul filosofiei
lui Eminescu capătă îndeobşte forma supremă a
viziunii metafizice”. „Departele” lui Eminescu
este cel mai departe,: în viziunea Fiinţei, a
geniului, a iubirii, a tragicului, a zborului către
eliberarea spirituală supremă. Au fost
„deschideri” infinite ale intelectului, experienţe
transliminale.
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Arturo ONOFRI
(Roma, 1885 – 1928)

Arturo Onofri a fost unul dintre cei mai mari poeţi metafizici italieni ai
veacului XX. A avut o viaţă liniştită, lucrând ca funcţionar la Crucea
Roşie. Formaţia sa culturală s-a desăvârşit sub înrâurirea lui Bergson, a
simboliştilor francezi, a futuriştilor şi crepuscularilor, dar mai ales sub
cea a antroposofiei lui Rudolf Steiner.

Onofri îşi expune propria artă poetică în eseul ”Nuovo rinascimento
come arte dell’io” (Bari, Laterza, 1924). Incă în primele sale culegeri lirice
se poate remarca o căutare de corespondenţe între creaturi şi Creaţie pe
firul identificării magice între fizica formelor şi metafizica fiinţei.
Această râvnă a comuniunii între lucruri disparate, între fiinţe separate,
între spirite dezbinate se accentuează după pomenita sa lucrare de
inspiraţie filosofică: analogia se afirmă şi ca instrument demiurgic
pentru realizarea acelei dorite unităţi, într-un vertiginos joc de
corespondenţe, aluzii, contacte, prin care se încearcă restituirea
conturului obiectului înlăuntrul stării de emoţie, a culorii climatului şi a
sugestiilor etico-metafizice într-o halucinantă reţea de „echivalenţe
fantastice” mijlocite de însăşi muzica imaginilor şi a simbolurilor.

Prezentare şi traducere de Geo VASILE

(Ecco il ritmo
frenetico del
sangue)

Ecco il ritmo frenetico del sangue,
Quando gli azzurri tuonano a distesa,
E qualsiasi colore si fa fiamma
Nell’urlo delle tempie.
Ecco il cuor mio nella selvaggia ebbrezza
Di svincolare in esseri le forme
Disincantate a vortice di danza.
Ecco i visi risolti in fiabe d’oro
E in lievi organi d’ali.
Ecco gli alberi in forsennate lingue
Contorcersi, balzar fra scopiettii
Di verdi fiamme dalla terra urlante.

(Iată ritmul
frenetic al
sângelui)

Iată ritmul frenetic al sângelui,
În timp ce azururi tună cât cuprinde,
Şi  flacără se fac toate culorile
În urletul tâmplelor.
Iată-mi inima în sălbatica beţie
De a deslănţui fiinţele în forme
Desvrăjite-n vâltoarea dansului.
Iată chipuri limpezite în basme de aur
Şi în blajine orgi de aripi.
Iată copacii în smintite limbi
Răsucindu-se, tresărind în pâlpâitul
Unor flăcări verzi ale pământului urlând.
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E fra l’altre manie del mezzogiorno,
Ecco me, congelato in stella fissa,
Ch’esaspero l’antica aria di piaghe
Metalliche, sull’erba di corallo.
(Pulsa il fianco del mare sul granito
Come un trotto infinito di cavallo)

(Sei
nell’assopiment
o di corolle)

Sei nell’assopimento di corolle
Tenere, appena schiuse, come cieli
Brevi sul prato, e nello sguardo folle
Dell’arse donne, i cui palori aneli

Traspaiono d’argento
Nel dolce portamento.

Nutri ogni desiderio che discorda
Col sospiro pacifico dell’erba;
E vibri in seno a questa pietra sorda
L’astro della tua musica superba,

Con la quale assecondi
L’ansia di tutti i mondi.

Sei presente, e non sei, come una forma
Celeste che vegliando, pur s’oppone
Al vegliar delle forme, e vuol che dorma,
Ciascuna, come dentro una prigione,

Nel suo proprio passsato,
Che in corpo hai modellato.

Iar printre celelalte manii ale amiezii,
Iată-mă, siderat într-o stea fixă,
Desperând stăvechiul aer de plăgi
Metalice, pe iarba de coral.
(Palpită şoldul mării pe granit
Precum un tropăit de cal, necontenit).

(Eşti în aţipirea
de corole)

Eşti în aţipirea de corole
Fragede, abia deschise, precum ceruri
Înguste peste pajişte, şi în privirea nebună
A femeilor arse, la paloarea cărora râvneşti

Sclipesc ca argintul
În blândul lor mers.

Nutreşti tot felul de dorinţe potrivnice
Suspinului paşnic al ierbii;
Şi pui în mişcare la sânul acestei pietre surde
Astrul muzicii tale superbe,

Cu care însoţeşti
Neliniştea tuturor lumilor.

Exişti, şi nu exişti, ca o cerească
Formă ce stând de veghe, totuşi se-opune
Priveghiului formelor, vrând ca fiecare
Să doarmă, ca într-o-nchisoare,

În propriul său trecut,
În trupul tău plăsmuit.
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Mihai CIMPOI

Eugen Simion, un
spirit al totalităţii

ândindu-ne la cârtitorii în
număr mare azi care specu-
lează relativismul nietzsche-

an al valorilor sau sunt marcaţi de
diferite complexe sub semnul lui
Momos, zeuleţul zeflemelei, dispre-
ţului (la români ştim că aceasta apare
ca autodispreţ), suntem tentaţi să
spunem cu aer apodictic:

Da, Eugen Simion este indiscu-
tabil un spirit al totalităţii.

Un atare spirit îl identifică în
ideea lui Mircea Eliade de a îmbră-
ţişa toate religiile într-o sinteză,
întreprindere întâmpinată, în epocă,
cu reacţii ostile: enciclopedism, am-
biţii faraonice, pozitivism întârziat.
Le-a întâmpinat cu linişte şi,
împotrivindu-se curentului general,
a dus la bun sfârşit proiectul său
vast. Ceea ce-l face pe Eugen Simion
să-l definească în felul următor:
„Este un spirit al totalităţii, nu al
fragmentului (cum sunt cei mai
mulţi specialişti din secolul nostru),
e omul procesului, cum i-a zis
prietenul şi colegul său de generaţie,
moralistul Emil Cioran” (Eugen
Simion, Mircea Eliade, un spirit al
amplitudinii, Bucureşti, 1995, p. 10).

Preluăm, deci, definiţia făcută de
Eugen Simion lui Mircea Eliade, rea-
tribuind-o lui Eugen Simion însuşi.

Semnalăm, de asemenea, că, într-un
eseu, vorbea despre modelul omului
universal pe care-l reprezintă în mod
strălucit Călinescu. Într-o anchetă
realizată de Caiete critice (Nr. 8-9,
1999) dăm şi de o schiţă tipologică a
călinescianismului, axat, evident, pe
manifestările acestui spirit al univer-
salităţii:
„a) un mod superior şi integral
estetic de a privi şi de a analiza
complexitatea unei opere literare;
b) o disponibilitatea pentru toate
genurile şi mai toate artele. O dispo-
nibilitate sprijinită de o solidă
cultură în domeniu;
c) un stil artistic inimitabil, provo-
cator, fascinant, pe scurt: un stil
creator care produce o operă de sine
stătătoare, valabilă prin ea însăţi ca o
literatură de idei;
d) o poziţie specială faţă de evoluţie
artei în secolul al XX-lea: nici
retrogradă, nici în avangardă. Un
concept, cum şi zice criticul, pe
deasupra stilurilor, în sensul gândirii
lui Valéry. Aşa se face că G.
Călinescu i-a comentat cu severitate
pe „gândirişti” şi i-a primit cu mari
reticenţe pe „suprarealişti”. Modele-
le lui literare sunt luate din tot
cuprinsul literaturii clasice şi
moderne;

e) călinescianismul înseamnă şi
triumful subiectivităţii în critică, un
punct de vedere şi superior naţional
faţă de fenomenul literar, un compa-
rativism sui-generis; în fine, trebuie
spus că în spatele călinescialismului
se află un om eminent, deloc răsfăţat,
de istorie, un intelectual de geniu
care şi-a creat personalitatea şi şi-a
cultivat un mod de a fi” (Eugen
Simion, Fragmente critice, III,
Bucureşti, 1999, p. 151-152).

Se mai remarcă un mod provo-
cator, uşor teatral, căci juca într-un
spectacol, voind să placă, să seducă
ascultătorii şi cititorii săi, să le obţină
complicitatea. Nu a fost iubit decât
de puţini dintre contemporanii săi,
stârnind mai des adversităţi puter-
nice şi stăruitoare. Orice carte a sa a
provocat scandal. Concluzia e urmă-
toarea: „Pe scurt, călinescianismul
este expresia unui geniu turbulent şi
imprevizibil, bizuit, spiritual, pe
modelele clasicităţii fundamentale.
Şi, înainte de orice, călinescianismul
este produsul şi expresia unei mari
personalităţi care a gândit cultura
română în perspectiva universalităţii
şi ca o dimensiune a culturii
universale” (Ibidem, p. 152).

Sunt mărturisite franc şi anali-
zate minuţios modelele urmate:

G
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Călinescu, în afară de Lovinescu,
despre care a scris şi teza de docto-
rat, Vianu care i-a fost profesor. Sunt
modele învederate ale universalităţii,
ei înşişi satisfăcând eclatant condiţia
de homo universalis, de homo à
systeme.

Însuşi Eugen Simion se vrea, cu
toată evidenţa, un universalist, un
sistematist.

Şi, trebuie să recunoaştem fără
reticenţă că are toate datele dovedi-
toare: cultura solidă, de natură
enciclopedică, în domeniul culturii
româneşti şi universale, cunoaşterea
profundă a tuturor epocilor cu toate
fenomenele şi cu toate personalităţile
importante: a celei clasice, celei
interbelice, a celei postbelice până în
faza postmodernităţii, demersul
interdisciplinar demonstrat de refe-
rinţele numeroase la alte domenii –
filozofie, sociologie, istorie, econo-
mie, politică, prospectarea celor mai
influente curente, doctrine, paradig-
me, metode cu raportări aliterative la
Roland Barthes, Sartre, Heidegger,
Valéry, Sainte-Beuve, Jean-Pierre
Martin, Thibaudet, Foucault, Jean-
Pierre Richard, Donbrovsky, Jean
Russet, Delauze, Genette, Ortega y
Gasset, Philippe Sollers, Marcuse,
Béquin, Picard şi şirul celor citaţi şi
analizaţi poate continua.

Criticul (şi istoricul) literar
Eugen Simion e completat de un
fenomenolog, un filosof (al culturii),
un culturolog şi, nu în ultimul rând,
de un beletist cu darul deoebit al
povestirii, de un poet, fiindcă există
şi o poezie a criticii, dovadă fiind
Dimineaţa poeţilor, remarcabilă prin
analogizarea limbajului critic cu
limbajul auroral al primilor poeţi.
Critica autentică este, ne convinge
Simion, o proză de idei. Integrarea
lui în categoria criticilor-artişti, pe
care o face Dumitru Micu, e absolut
justificată: „Eugen Simion scrie o
critică ghidată mai cu seamă de gust,
de o sensibilitate estetică rafinată, şi
o scrie asemenea impresioniştilor
talentaţi, artistic”. De altfel, a
renunţat la poemele sale tinereşti,
fiindcă i s-au părut, atunci când le-a

alcătuit, „exerciţii pe coarda unică a
unui violoncel”.

Fenomenilogul Eugen Simion se
pune de asemenea sub semnul sta-
tutar al totalităţii: leagă părţile de
întreg aşa cum Serge Doubrovsky
cultivă o lectură sistematică, se anga-
jează total atât pe plan intelectual, cât
şi pe plan afectiv („pariul” lui
Barthes, proiectul personal), este
preocupat de adevărul estetic al
criticului, caută în opera literară „o
convergenţă a tuturor nivelurilor
semnificante umane” (care constituie
chiar literatura).

Eugen Simion ştie bine care este
/ trebuie să fie rolul criticului mai cu
seamă într-o lume marcată de com-
plexe. E, neîndoios, rolul clasic, im-
pus de tradiţie, formulat memorabil
de Eliot: „acela de a contribui la
înţelegerea operelor de artă şi la
îndreptarea gustului”. „Criticul, s-ar
putea crede, îşi nuanţează Eliot
formularea, dacă e să-şi justifice
existenţa, trebuie să se străduiască
să-şi disciplineze ideile preconcepute
şi bizareriile personale – păcate de
care nici unul dintre noi nu scapă – şi
să ajungă la înţelegere cu cât mai
mulţi colegi cu putinţă, pentru a
atinge ţelul lor comun, dreapta
judecată” (T.S. Eliot, Eseuri, Bucu-
reşti, 1974, p. 142).

Descoperim, în jurnale, în con-
vorbiri şi în multe articole faptul că
Eugen Simion transformă critica într-
un obiect de meditaţie permanentă.
Ce este ea ca atare? Bineînţeles că
discurs în marginea literaturii,
metaliteratură. Dar este şi metacritică,
un discurs care are ca obiect nu doar
literatura, ci şi însăşi critica.

Este vorba de „periculoşii”
(termenul e al lui Raymond Picon şi-l
vizează pe Barthes şi pe reprezen-
tanţii „noii critici”): ei violează un
dublu tabu şi cuceresc două fortăreţe
dintr-o dată. „Pe de-o parte ne leagă
pe nepusă masă de Racine, ultimul
bastion al clarităţii, ultimul simbol al
măreţiei; ridică asupra autorului
bătrân şi încununat de lauri o mină
modernă şi nelegiuită, pătrund
printr-o efracţie într-un domeniu
păzit cu străşnicie. Pe de altă parte,

ei pun sub semnul întrebării însuşi
sensul actului critic, denunţă modul
în care a fost el exercitat până acum”
(Serge Doubrovsky).

Mutând lucrurile în domeniul
nostru, putem spune more geometrico:
odată cu devenirea literaturii în
modernitate ca obiect de meditaţie,
fapt semnalat de Barthes, critica
devine şi ea obiect de meditaţie în
sine.

Eugen Simion intuieşte cu sigu-
ranţă această completare statutară,
demonstrând o acută conştiinţă de
sine, conştiinţă a nevoii de persona-
litate a criticului, am putea spune,
singulară la noi. E obsedat de
necesitatea imperioasă a definirii şi
redefinirii sensului actului critic,
ţinând cont şi de circumstanţe, de
facticităţi.

E criticul care a elaborat un cod
deontologic pe care îl propune ca pe o
conditio sine qua non tinerilor critici şi
în genere intelectualilor, celor care
reprezintă elitele. Statutul estetic şi
cel moral al scriitorului şi criticului
se conjugă programatic.

Surprinzător este, în cazul lui
Eugen Simion, modul de a spaţia
activitatea critică, de a se situa
(folosim un termen existenţialist
folosit des de el) dincolo de operă, de
scriitor, de contextul încadrării de tot
felul (biografiste, socio-culturale,
diacronice, sincronice, axiologice,
epistemologice etc.), adică dincolo de
ceea ce prezintă ca atare chemarea
statutară a criticii (scopul, funcţia).
Extingându-şi demersul pe întinderi
mari, este determinat, ipso-facto, să
opereze cu principii sistematice,
panoramice, ciclice, într-un cuvânt,
holiste. Face ceea ce propune Serge
Doubrovsky: leagă părţile de întreg.
Este, esenţialmente, un cultivator
avizat de Întreguri, de structuri
integratoare în care acestea sunt
slujite de „fragmente”, portrete sub
formă de medalioane, de figurine
lovinesciene sau tablete argheziene,
schiţe fenomenologice şi foiletoane
jurnaliere, „note mărunte”, portrete,
studii, eseuri…

Spiritul reticular a lui Eugen
Simion construieşte terenuri propice
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de manifestare a ansamblurilor de
analiză, a reacţiilor înlănţuite (dez-
lănţuite nuclear), a nodurilor şi
semnelor nichitastănesciene (aplicată
prozei lui Mircea Eliade). În
avalanşele de articole, care formează
masivele volume de „fragmente
critice”, e codificată sensibil o voinţă
sistematistă.

Sistematismul este forma mentis a
criticului şi istoricului literar Eugen
Simion. El voieşte să aşeze lucrurile
într-o ordine stabilită, clară, temeinic
articulată. De aceea, va reacţiona cu
spaimă existenţializată la starea de
confuzie ce domină realităţile de azi.
Îşi va sistematiza chiar demersul sub
semnul mitului, mitizării, mistificării,
sau al sfârşitului literaturii. Cei trei
„M”, argumentează în prefaţă, agită
spiritele noastre şi toate confruntă-
rile vieţii culturale din ultima perioa-
dă. Lipseşte demitizarea şi revizuirea,
dar ele intră acum în ecuaţie, căci
este un mod curent de a mistifica
fenomenele literare sub pretext că le
revizuieşti şi, în acest fel, le demitizezi.
Ultimul deceniu al secolului al XX-
lea a marcat cultura română şi a
tensionat relaţia spiritul critic cu o
asemenea ecuaţie cu trei necunos-
cute.

În ce priveşte sfârşitul literaturii,
devalorizarea ei, începută după unii
încă în secolul al XVIII-lea, adâncită
o dată cu instaurarea formalismului,
nihilismului şi solipsismului în perioa-
da postbelică (Tzvetan Todorov) şi
intrată într-o fază apocaliptică azi
(Richard Millet, William Marx),
Eugen Simion se întreabă polemic
câte cărţi apar săptămânal în Franţa,

răspunzând prompt „două mii” şi
unde sunt semnele crizei la târgurile
de carte din Occident, notând că eşti
încântat, sedus şi pierdut: umbli într-
un ocean de cărţi. O criză reală există
totuşi sub două aspecte, continuă el:
o criză a profunzimilor, ea încetând
să mai fie un discurs despre lume,
limitându-se la un discurs despre sine,
autoreferenţial, şi o criză a lecturii,
cu toate consecinţele de rigoare.

Sunt dovezi indiscutabile că
Eugen Simion nu prezintă tipul de
cercetător parcurgând liniştit, împă-
cat cu sine valorile deja constituite.
Ferestrele biroului său sunt mereu
deschise spre vânturile agitate ale
timpului încât, la primul semn, el
iese pe baricade, merge în „poiana
lui Iocan” pentru a se angaja în
dezbateri. Reacţia academică echili-
brată, calmă se preschimbă în puseul
polemic acid, virulent. Cu toate
acestea îşi doreşte să apară în Agora
culturală cu „o faţă care să nu
sporească teama şi urâtul, ci să
iradieze lumină şi încredere” (În
ariergarda avangardei. Convorbiri cu
Andrei Grigor. Bucureşti, 2012, p.
289). Pe faţa criticului se întrevăd
clar însemnele inteligenţei, dreptei
cumpene a judecăţii, ale verticalităţii
morale, ale unei naturi luminoase şi
stabilizatoare.

Lui Femios, personajul ce
simbolizează linguşirea, aservirea
Leviathanului, aplombul că este
inspirat de un zeu de sus, i se opune
un cavaler al autonomiei esteticului,
al adevărului („sunt critic literar,
adică un om care crede că adevărul
există”).

Criticul adevărat se construieşte
singur pe sine, impunându-se valoric
printr-un proiect personal, al cărui
subiectivitate stimulează obiectivita-
tea (precept călinescian şi barthe-
sian), creează un model şi-l urmează
până la capăt, sprijinindu-se pe
câteva puncte de reper clasice (suc-
cesul social maiorescian, resemnarea
lovinesciană în faţa adevărului
estetic, omul universal călinescian,
spiritul olimpian al lui Vianu, ones-
titatea lui Pompiliu Constantinescu).
Decriptăm şi unele puncte de reper
deontologice, pe care se construieşte
modelul existenţial Eugen Simion şi
care se pot deduce atât din opera
critică propriu-zisă, cât şi din
mărturiile sale făcute în convorbirile
cu Andrei Grigor: nevoia de a excela,
excelenţa însemnând nu doar talent,
ci şi continuitate, amplitudine,
volum de muncă (critica e „muncă”,
a fi critic înseamnă a avea o răbdare
de cămilă), anvergură şi plus la
aceasta sau mai presus de orice: o
încredere mistică în literatură.
Vocaţia de procuror îi este
contraindicată criticului, care e
chemat să aibă vocaţie de preot („El
slujeşte un zeu necunoscut care
apare de oriunde şi nu revelează
decât prin operă”).

Din modelul de existenţă Eugen
Simion nu vor lipsi imperativele con-
structoare, agenţii structuranţi: voin-
ţa, inteligenţa, perspicacitatea, ceea
ce francezii denumesc Honorabillité
(posesiunea unui nume onest, nepă-
tat), moralitatea spiritului, sociabili-
tatea ponderată.

Casa Municipală de Cultură «Geo Bogza» Câmpina, în conformitate cu programul manifestărilor culturale aprobate de Consiliul Local
Câmpina, organizează:

Concursul Naţional de Literatură «Geo Bogza»,  ediţia a III-a

Pot participa scriitori nedebutaţi în volum, indiferent de vârstă şi fără restricţii de apartenenţă la uniuni de creaţie sau alte organizaţii.
Se acceptă grupaje de minim 5 şi maxim 10 poezii, editate la un rând, cu Arial 14, obligatoriu cu diacritice (textele fără diacritice sunt eliminate din concurs), în 3

exemplare imprimate pe hârtie A4, trimise în plic A4 închis, pe adresa Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Str. Griviţei, nr. 95, 105600 Câmpina, jud. Prahova
cu menţiunea „Pentru Concursul Naţional de Poezie «Geo Bogza»” până la 15 mai 2013. În loc de semnătură, va apărea un moto ales de autor. În plicul cel mare, va

fi introdus un plic mic închis (având acelaşi moto), care va conţine un curriculum vitae al autorului: numele şi prenumele; locul şi data naşterii; studii; activitate
literară; adresa completă; numărul de telefon şi, eventual, adresa de e-mail;  motoul de pe plicul mic şi de pe filele grupajului de poezii; Lucrările nu se returnează,
ele urmând a intra în patrimoniul Concursului. Laureaţii vor fi anunţaţi până cel târziu la 30 mai 2013, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, care va avea

loc la Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câmpina. Juriul concursului va fi alcătuit din scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
Se vor acorda următoarele premii: Marele premiu (600 lei) şi Trofeul «Geo Bogza», Premiul I (500 lei), Premiul  II (400 lei), Premiul III (300 lei), Premiul special

«Julia Hasdeu», Premiul special «Al. Tudor Miu», Premiul Bibliotecii Municipale «C. I. Istrati» (fiecare în valoare de 200 lei), premii ale unor reviste literare şi ale
altor publicaţii. Juriul îşi rezervă dreptul de a propune redistribuirea anumitor premii şi acordarea altor premii speciale. Lucrările premiate vor fi publicate în

«Revista Nouă» şi într-o culegere cu prilejulla ediţia viitoare a Concursului.
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Emil BRUMARU

Nació el 1 de enero de 1939, en la aldea
Bahmutea, provincia Tighina,
Besarabia) hoy República Moldavia,
médico. Entre los años 1963 y 1975 fue
redactor, periodista de la revista
Conversaciones Literarias. En el año
1966 debuta como poeta en la revista
Luceafarul (El Lucero), y su primer
libro de poesía aparece en el año 1970
intitulado El detective Arthur. Sus
colaboraciones  son frecuentes en
diversas revistas, tales como Rumania
Literaria, Anfiteatro, Tribuna, La
estrella, etc. Ha sido distinguido con
numerosos premios por su actividad
poética, como el premio de la Unión de
escritores por debut en el año 1070, el
premio Nacional de Poesía Mihai
Eminescu el año 2001, el Premio Opera
Omnia de la revista Ateneo el año 2005,
entre otros.

La astenia
Habla en voz baja, o mejor rumorea,
Hoy me siento impotente como la seda,
Solo mi espíritu se resbala en casa
Por las grandes alfombras y espera.

Su entrada en los sueños es permitida
Desde hace mucho. Se ha preparado

concientemente.
Mis ropas endebles palpitan
Para que las envuelva toda la lirica de su ser.

Porque se marchará. Y en el cuarto blanco
Me quedaré con mi rostro más bello.
Y cada cosa me pedirá
Sonreirle. Hoy me siento como la seda.

El cierbo
Ayer  llegó un hermoso cierbo a la estación
A sacar un billete para el rocío blando.
Quería irse. Por primera vez
Por la viejas ventanillas daba vueltas.

Crecían lentamente en sus cuernos tristes
Grandes naranjas balanceando zumos
De la tarde, frágiles pañuelos,
Pedazos de azúcar candil transparente.

Todos se extrañaban cómo él puede cosechar
Con su hocico, entre los caracoles, la zeda llena
De centeno, por las sartenes con resina,
Las mujeres se ofrecían para protegerlo

Prezentare şi traducere Mario CASTRO NAVARRETE
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Que entre elegantemente en primera clase,
Que se empañen los espejos con sus narices,
Cuando desmaye le estruje suave el limón
En su lengua blanda como la cera.

Mas lo entrgaron al apeadero de los
ferroviarios

Y se quedó, pestañeando rápidamente,
Que llore profundamente al márgen de las

horas
A la sombra de una torre de agua opaca.

Canto de otoño
Suavemente inclinado en las grades

romanas
En este otoño sin gran valor,
Sin haber amdo, con mis documentos

extraviados,
Yo, que ya no se escribir bien,

Y me murmuran en mi alma  la llama
sacra

Estruja  secretos y sordos manjares,
Renuncio, ¿Por qué buscar como un niño
Balones estropeados y podridos por el

canalón?

¿Y a qué vidme dulces  le mandaría
Sobres pegados con la yema de huevo?
La escarcha posa en mi pecho su oreja,
Lámparas nuevas se derrumban con un

suave eco...

Amnesia

Si tomas una naranja
Y la desvistes completamente
Para verle su profundo meollo
En los cuales los ángeles lloran
Con fresas en lugar de ojos
Y alas de las hojas de los álamos
Sucede que olvides todo...
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Cuenta para
muchachas y
señoronas

el elefante
mueve
su
trompa
la calle
de la estación
ofrece
su
gasolinera
el avion
tira
su
bomba
mas
nadie
no
sucumba

Canto
Ah, hoy estoy alegre como un cristal
Sin mas me visto como los ángeles
Y cada boton  me es triunfal
Coronado de frescos reflejos.
Tomaosme, espejos, en vuestro quarzo
Un poco más, porque ya quiero marcharme
Hacia el dulce mes de septiembre donde mi

objeto
Es solamente sentir en mi pecho el rocío.

Casualidades
Ocurre que me llegue una fruta a mis manos
Intocable mas que por mi inocencia,
Para que me origine un umbral, llave en la

puerta
Que floreciera me sucede.

Y como era para nada atento y  cerca
De mi cualquier astro rotaba,
Cortaba cándido con el ancho del ala del

sombrero
Un sol feliz, como una estrella..
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Ioan HOLBAN

Femeie tristă.
poesia

ărţilor de poezie – Esopia (1981), Poeme intro-
ductive (1986), Elegiile după Rilke (1993), În
căutarea poemului pierdut (1995), În absenţa

iubirii (1996), Poeme golăneşti (1997), Infernul migrator
(1997), Poesia mirabilis (1999; 2000), Singur în faţa lui
Dumnezeu (2001), Zece poeme exemplare din Tîrgul în
care, cică, nu se întîmplă nimic (2011), Gellu Dorian le
adaugă romane precum Scriitorul (1996), Casa Gorgias
(2011) şi volume de teatru precum Caţavencii (2001),
Confort Freud (2011). Construite ca nişte experimente
lirice, cărţile de versuri sunt scrise în orizontul biografiei
poeziei şi poetului; ca în Elegiile după Rilke, de
exemplu. Mai întâi (deşi dezlegat într-un text final),
surprinde identificarea poetului şi a poeziei în figura
mitologică, puţin frecventată până acum în proiecţiile
simbolice, a lui Oknos; în a sa Bibliotecă istorică, Diodor
din Sicilia îl vedea astfel: „un om care merge în fruntea
unei procesiuni împleteşte capătul unei lungi funii de
papură, în timp ce alţii, urmându-l, o dezleagă“. Gellu
Dorian îl alege pe acest om – după ştiinţa mea, pentru
prima dată – drept simbol al poetului; în adevăr, figura
lui Oknos (şi ce rezonanţe, prin asociere „muzicală“, are
numele său cu un cuvânt românesc: „ocnă“ – sic!)
identifică un fel de a trăi şi, mai cu seamă, un mod de a
se risipi în/pentru ceilalţi, proprii poetului de totdeauna.
Într-o altă ordine, ceea ce face Oknos, desface Gellu
Dorian în această carte; fiecare elegie începe cu o
întrebare retorică („retorica rămâne mereu o modalitate
de exprimare chiar şi-n afara ei; chiar şi când o contrazici
te foloseşti de ea“, spune poetul în Funia lui Oknos),
extrasă din elegiile duineze ale lui Rilke, Gellu Dorian

căutând o motivaţie în acest model (la fel ca în „relaţia“
lui Vasile Voiculescu cu Shakespeare): el împleteşte o
funie al cărei fir se trage din elegiile duineze, iar, noi,
ceilalţi, o despletim în urmă. Simpla descriere a acestor
două elemente primare din construcţia cărţii dă seama,
se poate spune, despre caracterul elaborat (poate chiar
prea elaborat) al textelor din Elegiile lui Rilke; cât ar fi
„inspiraţie“ şi cât muncă, rigoare şi disciplină a gândirii
în această modelare a unui sistem de semne ce se adună
într-un cod cultural foarte bine articulat, obligând
cititorul să caute bine prin bagajul său de cunoştinţe în
materie de mitologie, poezie şi filosofie a culturii? Altfel
spus, elegiile lui Gellu Dorian, ca şi majoritatea cărţilor
colegilor săi de generaţie, se adresează unui cititor
calificat, degustător de esenţe culturale.

Un poet livresc, s-ar zice. Noţiunea, însă – nu o dată
folosită peiorativ – trebuie (şi ea!) revizuită măcar în ceea
ce priveşte aspectele cu totul particulare ale neomoder-
nismului şi postmodernismului în lirica noastră actuală.
Iar primul dintre acestea se referă la ceea ce am numit
altădată tensiunea semnificării; ea marchează, înainte de
toate, referinţele culturale ce alcătuiesc un „cod poetic“
pe care îl destructurează permanent pentru a-l propune,
apoi, într-o stare primară, cititorului invitat să-l recon-
struiască. Poezia lui Gellu Dorian, ca şi a multora dintre
congenerii săi, este un poem despre poem; ea ignoră (când
nu contestă) culoarea epitetului, comparaţia bine aleasă
ori candoarea metaforei ce trebuie să „încânte“ şi să
îndemne cititorul spre zona tuturor nostalgiilor şi
visărilor. Mai mult, Gellu Dorian acordă o valoare (nu
numai simbolică) actului poetic în ordinea existenţei
înseşi, a modelării insului; şi, în fond, ce ar fi mai frumos

C
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decât o societate (in)formată prin poezie (adică, prin
gândire, prin libertate de opţiune şi libertate de a visa
„până la cer şi mai departe“, cu vorba altui poet)? Cartea
lui Gellu Dorian poate fi citită, astfel, ca o istorie a
formării unei fiinţe, autorul fiind interesat – o mărturi-
seşte în titlul unui text – de aspectul poetic al genezei
poetului. Într-o asemenea viziune, poezia e undeva
dincolo sau, altfel, dincoace de Akeron şi Nirvana: moar-
tea, suferinţa şi eliberarea de suferinţă, liniştea absolută.
„Livrescul“ înseamnă la neomodernişti – şi Gellu Dorian
e unul dintre ei – folosirea, între altele, a relansatorilor
textuali ce provin dintr-un cod cultural; totul e „dedicat“,
este extras din câmpul semantic pe care îl desemnează un
nume de poet (şi, implicit, un text), de la Rilke, la Byron,
de la Geo Dumitrescu la Sylvia Plath, Ingeborg Bach-
mann, Italo Calvino şi Nichita Stănescu, de la Leonardo
la Dostoievski: şi totul învăluit în aura (livrescă?) a
„extraselor“ mitologice (greceşti, indiene, egiptene).
Elegiile după Rilke este o carte substanţială care
exprimă/explică, în Funia lui Oknos, mai ales, regulile
ce guvernează viaţa/traiul, supravieţuirea poetului într-
o lume pusă mereu sub semnul interogaţiei retorice din
elegiile duineze.

Un experiment liric de o mare fineţe, cu totul
surprinzător, propune Gellu Dorian şi în volumul În
căutarea poemului pierdut; este aici o glossă (eseu?
interpretare? mod de receptare? geneză?) poetică în
marginea textelor şi, nu mai puţin, a fiinţei ghicite ale lui
Marcel Proust, după cum cartea anterioară era o lectură
„rilkeană“ a sinelui. Primul cuvânt care se impune citito-
rului acestei admirabile cărţi este „livresc“. Dar ce este
neomodernismul (cu „aripa“ sa americană, deconstructi-
vismul) decât o (re)facere a cărţii din carte, o întoarcere
spre text, un fel de a rescrie ceea ce va fi fost scris, o
trăire a ceea ce va fi fost trăit altădată, un fel de a declara
naşterea cărţii din carte şi un fel de a fixa lectura,
receptarea unei opere (implicit, ale unui autor – epocă –
filtru de percepere a realului) drept mod propriu de a
scrie. Sunt câteva elemente de construcţie care frapează,
sub raportul originalităţii, în cele două volume de poezie
amintite; dacă în Elegiile după Rilke, poetul explora
valoarea mitologică a figurii lui Oknos, în această carte
poetul proiectează în mitologie însăşi figura „percep-
tibilă“ (de istoria literară) a lui Marcel Proust. Altfel
spus, califică prin textul poetic un nou personaj mitologic.
Ce ar fi să lege pe Oknos de Proust? Gellu Dorian alege
două „elemente textuale“ care vin din lumi, s-ar zice,
foarte diferite, din mitologie şi din apropiata vecinătate,
din vechime şi din secolul XX: din irealitatea mitologiei
şi din realitatea istorico-literară a unui secol –, le supune
unui „tratament liric“ astfel încât ele devin simboluri ale
poetului însuşi, alăturându-se aedului, lui Homer,
Eminescu şi Shakespeare, lui Byron şi Sapho, lui Villon şi
Horaţiu. Într-o altă ordine, ceea ce face Gellu Dorian în
aceste două cărţi nu reprezintă altceva decât des-facerea
unui model (Rilke şi Proust); fiecare elegie începea în

volumul din 1993 cu o întrebare retorică, extrasă din
elegiile duineze ale lui Rilke; în În căutarea poemului
pierdut, poetul caută aceeaşi motivaţie într-un alt model:
el împleteşte o funie, cu un fir care se trage din materia
textelor lui Proust, iar cititorul este invitat să o
despletească: „Poţi răscoli cu o frază o lume întreagă:/
cuvintele tale, pândite din toate părţile, se vor toci/ sub
mecanismul unor sintaxe sperjure,/ vor aliena, adunând
mici înţelesuri şocante,/ ca în gura unui copil miriade de
întrebări/ sau ca decibelii unui poet gălăgios în bodega
slinoasă/ înşirând sunete seci, de tablă,/ ca pe o nicovală
ciocanul într-un hangar pustiit, –/ ca în final, scoţând de
la moarte cuvântul jumulit de satrapi,/ ochiul să
descopere sforile trase din gramatici arhaice,/ până aici
la gura copilului căruia îi lipseşte laptele/ şi-i prisosesc
doicile./ îţi zici: nimic, nimic n-ai făcut, dacă într-un
răstimp scurt,/ de o viaţă, n-ai creat cuvinte, e ca şi cum
ai fi trăit mut,/ buştean tras la gatere, ca dicţionarele
subţiate de cenzori“ (Un gând al lui Swann). Poemul e
astfel, mai întâi, un fel de a citi o întreagă literatură şi, mai
mult, fiinţa care se ascunde în spatele ei; e o lectură totală
care vizează, deopotrivă, nivelul textual şi cel sufletesc: o
lectură structuralistă şi una psihanalitică, în cuvinte puţi-
ne, într-o sumă de poeme. Şi s-ar putea scrie un poem
frumos, chiar şi original, printre simboluri culturale, şi
sub apăsarea lor, precum Turnul din Pisa şi Rilke, Ta-
deusz Rozewicz, Homer, Renaştere, Aristotel, Eminescu,
Hölderlin, De Chirico, Baudelaire, Arghezi, Barthes, Ezra
Pound, Aurel Dumitraşcu? Gellu Dorian dovedeşte că
da, se poate: „Această linişte e noaptea; ochii mei
căutând tobele în care/ lovesc stelele cu razele lor.
Deschid biblioteca/ şi-n mirosul de clei, hârtie şi tuş/
liniştea păşeşte cărări neumblate, ca mucegaiul printre
marchize şi duci;/ foşnet de continente bătrâne/ în
maluri de ape; grăunte mic de speranţă/ în mâinile mele
zvârcolirea unui poem –/ acest poem e noaptea“ (Acest
poem e noaptea).

Alte trei volume de versuri, Poesia mirabilis şi
Singur în faţa lui Dumnezeu, nu schimbă, în chip radical,
temele majore, dar aduc o modificare sensibilă de
tonalitate, alte zone de identificare şi explorare a acelor
teme şi motive lirice din care a crescut poezia lui Gellu
Dorian. În fond, cum spune în chiar primele rânduri din
Poesia mirabilis, căutarea cuvântului e o activitate
subversivă, o continuă vânătoare a „cuvintelor pedepsite
să zacă mute în gând“ şi o continuă încercare de a
socializa faptul de a scrie, intimitatea, adică, de a utiliza
deplina inutilitate, de a face, iată, poesia când „boschet
de roşa canina“, când „magazie de cherestea în care
foşnesc lăstarii fostei păduri“, când „bârlog“ pentru cei
care o terfelesc „prin traiul lor de nimic“ sau, poate, o
glumă amară şi o iluzie pe spinarea căreia se poate trece
Styxul. Faţă de cărţile anterioare, în Poesia mirabilis, ca
şi în Singur în faţa Iui Dumnezeu, poemul – căci, în
pofida prezenţei sumarului, cărţile sunt un poem, în
accepţia dată de T.S. Eliot termenului – se structurează
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pe o metaforă obsedantă căreia i se construieşte o imensă
sferă semantică. În Poesia mirabilis aceasta este femeia-
poesia, multiplele ipostaze ale acestei identificări constitu-
ind tot atâtea „blocuri de sens“ din care se face
arhitectura cărţilor; ea poate fi forma şi culoarea intensă,
aproape fauve, apariţia care şochează – „o femeie aleargă
pe asfalt cu braţele pline de îngeri“ (Erato) – sau poate fi
frumoasa în „straie de femeie la lucru“ a cărei siluetă ia
forma lunii (Poesis) ori femeia tristă în ale cărei urme
viaţa îşi dezgroapă surâsul (Femeie tristă, poesia) sau
femeia pierdută, râvnită şi uitată, femeia „între scutece,
oale, slujbă, politică, vacanţe, amanţi“ (Iubind), femeia
albă, ca o zăpadă peste care n-au trecut săniile (V-am
ascultat ore în şir) dar şi menajera unui om sărac (Poesia
mirabilis – variantă), femeia al cărei trup e versul însuşi
(Somnul adânc al oraşului), care intră şi fuge din poem,
vine în pat şi dispare ca o himeră căci – nu-i aşa? – „cine-
i nebun să creadă că o himeră poate să-i vină în aşternut,
caldă, cu coapsele moi?“ (Borcănaş de dulceaţă).

Femeia-poesia are trei nume în cartea lui Gellu Dorian;
mai întâi se numeşte Ingeborg Bachmann, e austriacă,
autoarea unei poezii elegiace şi a unor imne pline de
nelinişti, spaime, angoase, sumbre premoniţii, apoi, ia
numele lui Emily Dickinson, al morţii şi al dragostei, de
fapt, al dramei şi superbiei re-cunoaşterii poetului în
postumitatea sa: Ingeborg şi Emily sunt numele cu
identitate precisă ale ceea ce va fi fiind femeia-poesia în
spirit şi în valoarea pe care faptul de a scrie îl poate avea
în ordinea existenţei înseşi. La capătul celălalt, o altă
identitate, a păcatului şi deriziunii vieţii: cu Ingeborg şi
Emily, femeia-poesia supra-vieţuieşte, în vreme ce cu
Madam Birimbaum, ea vieţuieşte, segmentează biografia
insului, viaţa/traiul său: „Ce puţin am copilărit! M-am
trezit deodată cumpărându-mi ţigări/ şi prezervative de
la Madam Birimbaum, regie personală/ pe vremea
«epocii de aur», ţigări fine, prezervative la fel./ Avea
negi pe obraz, Madam Birimbaum, dar ştia să fie
discretă/ cu cei care n-o turnau la securitate şi la
administraţia financiară că,/ nu declara tot ce are, face
tot felul de afaceri cu orientul ei de departe,/ că
alişverişul îi merge./ în casa ei am cunoscut prima
femeie, gâsculiţă de centru,/ fierbinte ca un termometru
scos din curul unui copil cu febră./ Apoi am uitat joaca
şi prietenii, prundul şi arşicele./ Zmeul şi arcul cu săgeţi,
vecinii, cei cu cireşul de mai,/ bucluc al părinţilor în
fiece an. Pe toate atunci le-am uitat –/ de vină e numai
Madam Birimbaum, cu buzele ei umflate,/ pieptul mare,
ţigările ei străine şi baloanele acelea roz/ pe care mi le-a
arătat într-o seară zâmbind, odată cu fotografia/ acelei
femei care m-a folosit ca pe o banană crudă/ ţinută la
întuneric“ (Ce puţin am copilărit). Femeia-poesia, în toate
cele trei nume şi în multiplele sale ipostaze, îşi asociază,
fireşte, erosul pentru că, iată, a scrie şi a citi e a face
dragoste, a iubi. Cel mai trist poet al generaţiei sale, cum
îşi spune Gellu Dorian într-un autoportret liric, explo-
rează în Poesia mirabilis acest complex al feminităţii,

între extremele sale, între păcatul din „regia personală“
de la Madam Birimbaum şi mântuirea visată/regăsită în
viaţa/poemul lui Ingeborg şi Emily.

E prea mult, sunt, poate, trufie şi lipsă de smerenie
în autoportretul lui Gellu Dorian din Poesia mirabilis?
Sensul major pe care îl are chipul trist, din volumul
următor, ne arată altceva, poemul unic din Singur în
faţa lui Dumnezeu structurându-şi materia în jurul altor
două metafore obsedante: chipul trist, în ambiguitatea sa
(al poetului? al lui Iisus?) şi bilele de pe masa de biliard
îngropate sub catifeaua verde, oamenii, aşadar, viaţa supusă
hazardului („un coup de des jamais n’abolira le hasard“,
zicea Mallarme) şi mormântul lor de sub „catifeaua
verde“ a ierbii. Amplul poem din această carte explo-
rează mitul şi istoria, dar şi profunzimea trăirii de aici şi
acum, cuprinde şi o subtilă dimensiune „pedagogică“ –
alte învăţături pentru Delfin –, dar şi o incursiune lirică
de la „timpul ploilor fără sfârşit şi al cuvântului prim“ la
„bătaia cu pietre“ a întâiului Chemat, Ştefan şi până la
vremea care „este aproape“, a Apocalipsei şi a „mesei
judecăţii“. Singur în faţa lui Dumnezeu e un dialog al
poetului cu sine şi cu Dumnezeu, o poezie a
sentimentului religios de un tip mai special, diferit faţă
de ceea ce vor fi scris Daniel Turcea, Dan Laurenţiu,
Constantin Hrehor, Dumitru Spătaru, Lucian Vasiliu,
Sergiu Grossu, Sergiu Adam, Dorin Ploscaru; iată: „nu
scriu osanale, psalmii mei sunt forme de înţelegere/ a
ceea ce eşti pe pământ şi în cer,/ nu sunt David, nu te
implor, nu fac cetate din/ orice rugă, ştiu doar că astfel
pot să mă apropii, singur,/ să-ţi spun că nu este tristeţe
mai mare/ decât lauda fără rost/ ceea ce te-ar îndurera
peste măsură“. Poezia e, deci, o formă de înţelegere şi de
explorare a lăuntrului unui om ucis/ înviat de retorica
textelor citite/ memorate/ trăite; acesta este poetul din
cartea lui Gellu Dorian: „Ei şi, cine îşi mai aminteşte din
senin un vers din Ghilgameş,/ cine mai poate spune un
vers din Homer fără a nu se gândi la/ zei, cine se mai
trezeşte acum din somn pe buze/ cu un vers din Rilke,
cine mai ştie să spună psalmii/ ca pe nişte poeme venite
din cer, cine/ îl mai recită pe Pavel, scrisorile lui către
corinteni,/ aşa din senin, mai mult decât atât/ cine ar
mai lua în calcul viaţa omului fără aceste/ reluări ale
timpului izgonind tristeţea şi disperarea?/ Ucis de
retorică, vor spune, vândut unor false idei,/ crezând că
Dumnezeu îl ascultă şi scrie/ tot ce el scrie, ca şi cum în
mâna lui/ locuieşte un înger“.

Are dreptate Mircea A. Diaconu să constate faptul că
Gellu Dorian „contemplă cu narcisism biografia poeziei şi
interoghează permanent identitatea sa“. A poeziei şi a
poetului, aş adăuga, pentru că figura acestuia, în fiecare
timp şi în fiecare vreme, îşi asociază chipul trist: al
poetului care îşi trăieşte tristeţea şi al lui Iisus „chipul
trist care ne făcea viaţa fericită“. Altfel, în cutele acestei
biografii, se ascunde însăşi esenţa demersului liric; e
spaţiul unic, irepetabil întrucât – o spun postmodernii,
deconstructiviştii – totul a fost spus/scris, nu facem
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decât să spunem/să scriem/să trăim ceea ce am primit
deja, se află în noi, ne constituie în formele şi fondul
nostru: „Eu am stat în tristeţea mea încă din poemul
Ghilgameş,/ trecând dintr-un secol într-altul sărac şi
învins,/ umilinţa purtând-o ca pe o glorie/ râvnită de cei
ce îmbrăcând zale de aur aveau un suflet de plumb/ în
hazard şi amărăciune, ca şi cum pruncul în miere şi
lapte,/ pe la curţile celor ce-mi aruncau argintii/ pe care-
i scoteau din sufletul meu/ cu cârlige de fier, eu şi bufo-
nul lor piese de plumb cu care/ îşi rotunjeau fericirea
despre care nu ştiau mai nimic,/ dar o trăiau./ Din
tristeţea mea n-am ieşit niciodată,/ chiar dacă pe chipul
meu s-a văzut Esop,/ chiar dacă Juvenal a ironizat totul
şi prin mine,/ iar Catul a iubit ca un misogin printre
acante şi lilieci –/ în casă toţi au intrat veseli şi au trăit
trist,/ aşa cum la dreapta mea stau toţi cei care până aici
au trăit,/ în tristeţea lor văzându-mă zilnic în fiece vers“.
În Singur în faţa lui Dumnezeu e şi o istorie a poeziei în
vremuri potrivnice; e timpul eroilor şi al textelor sacre
(Biblia, Crezul, Tatăl nostru, din care citează,
intertextualizează) lângă timpul deriziunii, al măştilor
groteşti, al lui Lazăr de la Rusca şi al „bazaconiilor“ din
„poezii de Breslaşu, Deşliu, Nina Cassian şi Beniuc“.
Poemul din oricare carte a lui Gellu Dorian e chiar
apărarea poemului, un alt fel de a afirma, orgolios,
autonomia lumii ce se constituie din simboluri culturale
şi din biografia chipului trist al poetului: „Gândesc la cel
ce nu mai crede că noaptea/ cade ca un trunchi de copac
într-un lac/ odată cu luna. Pe vremea când Poesia ştia să
înşele frumos,/ toţi credeau în minuni şi le era de ajuns
versul desuet./ Acum, însă, primeşti sfaturi, pe unde te
afli,/ s-o mai laşi baltă/ cu poesia şi să te apuci, dacă vrei
neapărat să faci artă,/ să comercializezi tablouri cu ape
strălucitoare/ în care luna priveşte prin copacul rămuros
şi bătrân./ Gândul meu caută şi nu găseşte decât Poesia/
la ferestre, pe străzi/ femeile o ţin în braţe ca pe o floare;
cei mai timizi dintre/ poeţi o descriu şi fac din asta viaţa
lor/ mor/ şi vor învia a treia zi, după scripturi…“ (Mic
discurs în apărarea Poesiei).

Gellu Dorian este printre ultimii mohicani ai
programului estetic, ai poeticii şi paradigmei de sensibi-
litate care au personalizat generaţia ’80 în structurile
literaturii noastre de azi; el e convins de valoarea şi
deplina funcţionalitate a intertextualităţii în texte care
(de)construiesc pentru că vor fi fost, înainte, construite
de alţii, celebri sau iluştri anonimi. Astfel, pe coperta
celui mai recent volum de versuri, Zece poeme exemplare
din Târgul în care, cică, nu se întâmplă nimic, se
întâlnesc Cervantes şi Sadoveanu, cu „povestirile
exemplare“ şi „locul unde nu se întâmplă nimic“; dar cât
pot fi Cervantes şi Sadoveanu într-o carte de poeme de
un lirism acroşant? Uite că se poate, surâde ghiduş poe-
tul, cum, la fel, alţi câţiva colegi de generaţie, rămaşi pe
aceeaşi baricadă estetică; cu două importante
amendamente, însă, care scot textele din ficţiunea
bibliotecii pentru a le permite elaborarea în imaginarul

poetic. Mai întâi, cele zece poeme exemplare ale lui Gellu
Dorian sunt din Târgul unde nu se întâmplă nimic şi nu
despre acesta: sunt comunicate de acolo, ca nişte scrisori în
înţelesul vechi al cuvântului, acela de carte. Apoi, între
cei doi – Cervantes şi Sadoveanu – e cică: de aici încep
povestea, basmul, într-un alt registru literar, iar în poezia
postmodernă, tot de aici creşte o reţea de texte şi imagini
(ilustraţiile foarte inspirate ale lui Corneliu Dumitriu), pe
care vor circula liberi autorul şi cititorul său. Într-o altă
ordine, cartea lui Gellu Dorian se înscrie într-o serie care
spune ceva despre o schimbare de viziune şi de spaţiu
liric în poezia de azi: Piaţa Sfatului de Daniel Pişcu,
Imagini de pe strada Kanta de Nichita Danilov, E
toamnă nebun de frumoasă la Cluj de Horia Bădescu şi,
iată, Zece poeme exemplare din Târgul în care, cică, nu
se întâmplă nimic, pentru a semnala doar apariţiile cele
mai recente sunt cărţi, s-ar zice, din Braşov, Iaşi, Cluj şi
Botoşani. Oraşul sau ţinutul real ori imaginar, care părea
să rămână în seama prozatorilor (cum Brăila lui Fănuş
Neagu şi Panait Istrati, Metopolis al lui Ştefan Bănulescu,
Delta lui Tudor Dumitru Savu, Sulina lui Jean Bart,
Tulcea lui Carol Feldman şi Ivan Evseev, Vladia lui
Eugen Uricaru, Bucureştii lui Florin Iaru etc.) trec în
imaginarul poeţilor, se dispun în constelaţii simbolice,
devin ceea ce se cheamă un topos literar.

Fixarea noului spaţiu liric, distilând esenţele unui
teritoriu cu o geografie precisă, trecut prin filtrul
conştiinţei artistice, aduce în poezie ceea ce aş numi forţa
referentului: iată Târgul lui Gellu Dorian: „N-o să fie la
fel, zic cei doi care privesc de la Grădina cu Flori/ forfota
buldozerelor de pe Strada Mare, şi deodată/ ochii lor se
fac roată,/ prind cerul,/ prind pământul pe care stau,/
fac socoteli şi nu le iese nimic bine –/ cerul este acolo de-
o veşnicie,/ pământul a venit pe aici ceva mai târziu,/
străzile, cu mult mai târziu,/ dar înainte de ele a fost aici
o cetate,/ chiar acolo, mai jos, sunt adăpostite nişte
cuptoare de ars lutul,/ de prin secolul XIV,/ ba de
prelucrat fierul,/ dar câte nu s-or mai fi făcând cu ele,/
peste care a stat oraşul prin care mai întâi oamenii au
făcut biserici şi comerţ,/ grecii au făcut măcelării şi
străzi,/ evreii dugheni şi sinagogi, cel mai întins stetl,/
lipovenii, grădini de zarzavat şi canale spre Cîcaina,/
boierii au plecat la Paris,/ ciuma a făcut ravagii,/ ţiganii
n-au făcut nimic, au ciordit, adică stau acum cocoţaţi/ pe
schelele centrului vechi al târgului/ cântând a pagubă,
că atunci când n-ai ce pierde, de ce să nu stai/ în casele
prin care urlă memoria ca un copil părăsit,/ nu, n-o să fie
la fel,/ uite cum sapă de se răsucesc milioane de paşi
prin ochii noştri/ şi nu vedem nimic,/ acolo, peste
cuptoare, vor face o parcare şi o fântână arteziană,/
Strada Mare va fi plină de bănci şi copaci decorativi/
printre care vor juca barbut ţiganii/ al căror domiciliu
fiind peste tot, de ce n-ar fi şi aici, lângă Uspenia, unde,
din casa de alături, la botez l-au dus pe micul…/ alături
de casa fraţilor Segal, a cărei istorie ţine o mie de case/
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cu un obicei, mii de milioane de halbe de bere băute/ în
cârciumile lor, mii de milioane de guri însetate la buzele
paharelor,/ mii şi mii de înfometaţi la brutăriile lor, prin
dughenile lor,/ sau mai jos, lângă ruinurile Doamnei
Birimbaum/ de la care toţi fumătorii şi-au bucurat
moartea, iar protexurile ei au/ ţinut fericirea multor fete
sub prohabul bărbaţilor,/ sau lângă statuia maiorului
Ignat al cărui pistol stă îndreptat spre răsărit/ aşa cum
stau peste acoperişuri mii de ciori/ în a căror ochi sunt
adunate sute de ani“ (Centrul Vechi). Din proză sau din
cartea de istorie se pot afla toate acestea; aşezate în vers,
locurile, faptele, oamenii capătă alte înţelesuri, se aşază
în metafora fiinţei interioare prin care urlă memoria.

Din Târgul unde, cică, nu se întâmplă nimic, Gellu
Dorian comunică, mai întâi, o stare a locului şi profilul
unui protagonist liric deloc surprinzător circumscrise
spaţiului şi omului balcanic. Cei care s-au ocupat de
această problematică (Victor Papacostea, George
Călinescu, Mircea Muthu, între alţii) au plasat pe homo
balcanicus undeva în Sud, în Câmpia Dunării dintre
Brăila şi Râmnic; Gellu Dorian îi transferă, iată, prin
poezie, în Nord: locul este, scrie poetul, al lenei, tihnei,
zăbavei, tolănelii, al visării care „aduce îndepărtarea
aici/ încât nu mai trebuie ca noi să mergem până acolo“.
Dar omul? Panait Istrati, în Trecut şi viitor, îl desena
astfel: „Inepuizabil în tandreţe, neobosit în flecăreala de
una, de alta, băutor pătimaş care nu «trişează» o clipă,
visător cu mintea înţesată de optimism, şi tânăr, în ciuda
vârstei pe care şi-o ascunde ca o femeie“. Nu altfel este,
de pildă, protagonistul liric din cel de-al nouălea poem al
volumului Zece poeme exemplare din Târgul în care,
cică, nu se întâmplă nimic: tandru cu vânzătoarea de la
buticul din colţ, flecar, băutor pătimaş al vinului
„Babanul“, visător sperând la o partidă de amor cu
femeia al cărei bărbat e plecat în Spania: „în această
zăbavă se aruncă şi alţii,/ dar ce-ţi pasă ţie de alţii,/
găseşti buticul la colţul străzii, vânzătoarea abia de şi-a
tras chiloţii/ după ce motorul maşinii din spate trece
într-a doua/ şi tu poţi citi fericirea înspăimântată de pe
faţa femeii/ care ştie ce vrei, îţi dă Babanul la 2 litri, te
trece-n caiet/ şi pentru că şi de data asta i-ai înţeles
marea ei taină/ şi nu-i ceri nimic, din ochi, de la ea, te
mai creditează o săptămână,/ şi câte nu poţi face tu într-
o săptămână,/ în timp ce şi alţii cad în zăbava lor/ care
poate seamănă cu a ta, poate că a ta seamănă cu a lor,/
oricum ziua îţi va fi plină,/ în timp ce sticla se va goli,/
dar mâine, mâine ce faci,/ mâine pândeşti pe fereastră
când vine maşina să aprovizioneze buticul/ şi ţuşti, la
uşa chioşcului, cu buzele crăpate, tremurând (…) om fără
noroc,/ ţi-e de-ajuns doar o iluzie/ ca să fii fericit“ (Zăbava).

Acesta este omul balcanic din Nordul lui Gellu
Dorian: omul fără noroc, bântuit de iluzii, omul utopic, în
fond. Cu el, poezia glisează spre zona unui raport
tensional pus în evidenţă atât sub aspect formal
(frecvenţa mare a conjuncţiei dar ilustrează adversitatea

lăuntrului cu preajma fiinţei, ciocnirea lumilor, distanţa
de atâtea ori tragică dintre iluzie şi realitate), cât, mai
ales, în formatul unei teme care personalizează Zece
poeme exemplare din Târgul în care, cică, nu se întâmplă
nimic între celelalte cărţi ale lui Gellu Dorian şi,
deopotrivă, în poezia noastră de azi: fiecare poem din
cele zece exemplare se construieşte pe dimensiunea
raportului tensional dintre utopie şi distopie. Al doilea
poem, Nu e nimic de făcut, de exemplu, pune în
adversitate „zilele de aur“ şi „epoca (lor) de căcat“, iluzia
fericirii şi trezirea în batjocura din jur: omul asemeni
albinei peste câmpul de flori „de unde să ne întoarcem
cu salariul acasă,/ femeia să ne pună masa,/ masa să fie
plină cu de toate,/ copiii să fie cuminţi,/ babele
frumoase,/ toate la locul lor,/ porcul afumat, în pod,/
sacii cu făină plini, curtea plină de păsări,/ râuri de lapte
să fie, să-i putem da şi vecinului,/ să jucăm de bucurie,
să fim fericiţi“ şi omul distopic, de după ghilotina lui dar:
„dar nu, nu se poate să trăim atât de bine,/ când
deschidem ochii şi vedem batjocura din jurul nostru“.

Poezia lui Gellu Dorian din această carte decon-
struieşte utopia pentru a construi o continuă distopie:
biblioteca, locul liniştit unde se întâmplă tot felul de
lucruri şi târgul de alături, surpat în lene, tihnă, zăbavă şi
tolăneală, Afrodita din Olimp şi Leonora din „folclorul de
stradă“, utopia frumoasei ivite din spuma mării şi
distopia femeii care „a uitat cum arată o bucătărie în care
aburii cu iz de peşte nasc în pielea ei“, departele cu
ficţiunile sale şi realul unui viitor schilod cu „jucării
stricate prin toate casele, aruncate din cer“, utopia
cuplului erotic într-o vreme când „ea putea alerga prin
sângele meu“ şi distopia altui timp, când „privirea altei
femei aruncă în sufletul meu/ scoruşe pe care nici ciorile
când crapă de ger nu le ciugulesc“, imperfectul vârstei de
aur („De câte ori mergeam la Sighet, de la Borşa în sus,
aerul/ trecea printr-o pâlnie cu miros de prune,/ nările
noastre însetate rămâneau mereu în urmă, pe dealuri/ ca
nişte armăsari pe spinările iepelor,/ ochii se pironeau în
ţoiuri de sticlă/ până nu-şi trăgeau pleoapele peste
lacrimile femeilor adunate/ acolo/ nu adormeau, aşa
cum vedeam prin bodegi“ – Tihna) şi viitorul vârstei de
fier când „cel singur, singur va rămâne,/ pe cel fără casă
doar cerul îl va acoperi“, într-o distribuţie a timpurilor
verbului, care aminteşte de structura internă a liricii lui
Al. Muşina, taifasul cu spiţerul sas Johann Gorgias,
personajul romanului Casa Gorgias, tipărit o dată cu
volumul de versuri şi urgenţele crispate din „ora când se
plimbă Leonora“. Zece poeme exemplare din Târgul în
care, cică, nu se întâmplă nimic e o carte admirabilă
dintr-o rezervă de texte ce pare inepuizabilă, strânse în
biblioteca borgesiană a lui Gellu Dorian, unde e deschis
non-stop, nimănui nu-i este interzis să intre şi unde
lectura este obligatorie: „fără ea nu pot lua ziua de la
capăt,/ nu pot privi spre noapte cu ochii deschişi“.
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Adrian  ALUI  GHEORGHE

Sfânta familie
Sfînta familie: o intimitate de steaguri puse la

uscat
pe sfoara captivă între două limite -

Ea mişcînd clopoţelul de lemn al buzelor
el amintindu-şi că toate cuvintele au sîni.

Şi fata? Doamne, fata a plecat cu un înger
Avea un frumos evantai de piele
Avea  o tobă de tinichea
În care lovea cu aripa boantă:

soldatul are bani, butoni,
pesetas ruble şi dubloni
soldatul are limba-n gură
o mestecă precum o cuminecătură

Metodic, aşa cum a-i scotoci prin piramidă:
Sub pat, nu-i!
După oglindă?

Nu-i!
În toaletă, nu-i!
După lustruitele singurătăţi de obiecte osîndite
Să-şi găsească moartea, ca-ntr-o romanţă
Cu final trist?

Nu-i!
Vezi în memorie … !

Nu-i!
Dar după coşuleţul cu coji uscate de portocală?

Nu-i!
Sub prăjitorul de pîine?

Nu-i!
În fructa amară a arbustului japonez
de pe masă?

Nu-i!

Poate e suspendată de plafonul care imită
atît de bine cerul…!?

Nu-i!

Sfînta familie: ca o adunare de chinezi în jurul
ceaiului

pîndind sufletele cum urcă încrucişîndu-se
Cu sufletele vecinilor de peste drum dîndu-şi

mîinile pe ascuns
ajutîndu-se să se caţere într-un cer în care

pînă şi canalele
De scurgere au descoperit locul lor liniştit raiul

lor
el îşi ridică brusc capul
dintre palme

Şi chipul îi rămîne
Impregnat pe degete
Dragă, îi spuse ea, privind prin gaura din capul

lui
pînă departe, mi-a zis madam Ilse (cum care

madam Ilse?)

55 de ani
6 iulie 1958. Topoliţa-Grumăzeşti,Neamţ
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Că în tradiţia chineză
cei care îşi beau ceaiul împreună

Îşi pun sufletele împreună
iar francezii care mănîncă brînză împreună

Îşi pun inimile împreună
şi nemţii care mănîncă biftec suedez

împreună
Visează aproximativ la fel

imaginează-ţi o frau mînjită de muştar pe
degete

Visînd alături de mecanicul Hans
gloria Germaniei

Şi făcînd indigestie, ah, făcînd indigestie
în timp ce sufletele lor îşi dau mîna pe ascuns

Se sprijină unul pe altul, se caţără în pat
şi pe cearşaful din pînză de Olanda

Fac din sămînţă o hartă mare
Să încapă patria din capetele lor

Şi fata? Doamne, fata a plecat cu un înger
Avea un frumos evantai de piele
Avea o tobă de tinichea
În care lovea cu aripa boantă:

soldatul are bani, butoni,
pesetas ruble şi dubloni
soldatul are limba-n gură
o mestecă precum o cuminecătură

În răpăitul ploii? Nu-i…!
Sub malul de fluturi al cerului? Nu-i…!
Ah, poate s-a ascuns în oul care se rostogoleşte
În palma lui Dumnezeu…! Nu-i!
Poate s-a despodobit de trup şi acum
Poţi să o săruţi pur şi simplu respirînd
Aşa cum vezi frumuseţea tragi aer în piept
După care îţi spui că viaţa astfel
Are oare'şce semnificaţie …
Nu-i?

Prima varice apărută pe piciorul femeii undeva
pe

Pulpa stîngă a fost un eveniment. Au iubit-o
Amîndoi. El a sărutat-o cu patimă: era ca o
Fiinţă nouă ca un muşuroi pe apă
A legănat-o a botezat-o cu toate numele pe care
Le cunoştea toate iubitele care au fost sau

Care ar fi putut să fie au devenit ceva din
Acel ghemotoc de carne vineţie
Un albastru incert un fel de cerul gurii de tigru
Sau un spate de insectă de apă care aşteaptă
Excitată limba şopîrlei

ah, ascultă, spunea el
Mica noastră minune vorbeşte mica noastră
Pată de cerneală vorbeşte cu toate cuvintele
Pe care nu le-a scris ah, ar putea să fie un sîn
Albastru care să alăpteze cu lapte albastru
Numai fiinţe cu sînge albastru trupul tău e
Totul fiinţă

naşte prin fiecare por
sub ochii mei

A apărut minunea poate e harta unui ţinut nou
Poate e un mesaj de la fiinţele care nu s-au

născut
Încă poate e alfa fără omega poate e steaua

fără de cer

Dar ea spuse ascunzîndu-şi pata de viaţă de pe
picior:
Madam Ilse (cum care madam Ilse?) mi-a spus că

un chinez priveşte altfel decît noi viaţa de
cuplu

Şi totul porneşte de la determinarea timpului să
zicem

că viaţa e făcută din zile, ei, bine, o zi o
împarte în treizeci

De părţi egale şi fiecare parte o trăieşte ca şi
cum ar fi

o zi în felul acesta de treizeci de ori într-o zi
europeană

El se uită la femeia lui ca şi cum ar vedea-o
prima

oară în acea zi bună dimineaţa dragostea
mea

Dar ce te faci că un chinez, mi-a zis madam Ilse,
împarte fiecare oră în treizeci de părţi şi

fiecare minut
În treizeci de părţi şi fiecare secundă în treizeci

de părţi
şi fiecare miime de secundă în treizeci de

părţi şi ia
Fiecare a treizecea parte şi o trăieşte bună
dimineaţa dragostea mea

bună dimineaţa dragostea mea bună
dimineaţa dragostea mea …
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Şi fata? Doamne, fata s-a întors cu îngerul cu
aripile boante

Au ieşit amîndoi din tapetul ieftin cu care erau
acoperiţi

Pereţii din bucătărie era peretele la care îşi
făceau rugăciunea

Tapetul îl cumpărase el de ocazie acum îşi
aminteşte era

Un mulatru cu barba albă poate era chiar
Dumnezeu

Ascuns sub soarta unui vînzător ambulant de
tapet

Nu avea nici o imagine ci doar cîteva forme
geometrice

În relief în cutele lui au stat ascunşi fata şi
îngerul cu

Aripile boante ah şi fata e murdară de sămînţă
de înger

Şi în plete are sămînţă de înger şi pe mîini şi pe
genunchi

Şi pe tălpi peste tot sînt urme de sămînţă de
înger

Elleny Pendefunda, Casa la ţară

În timp ce îngerul scutură agitat
Un frumos evantai de piele
Leagănă toba de tinichea
În care loveşte cu aripa boantă:

soldatul are bani, butoni
pesetas ruble şi dubloni
soldatul are limba-n gură
o mestecă precum o cuminecătură

Toţi trei au luat îngerul şi l-au răstignit
Pe peretele bucătăriei toţi şi-au făcut

rugăciunea
Şi s-au uitat în ochii lui adînc ca şi cum i-ar fi
Întors un cuţit în inima flască
Apoi au mîncat aruncau cu firimituri de pîine

în înger
Şi el le urmărea cu privirea ca un cîine îi cădeau
La picioare iar i le aruncau un dezmăţ de foame
S-au scobit în dinţi cu pene de înger

S-au şters pe mîini cu pene de înger
Au împuţit aerul respirat de înger
Apoi i-au luat la ţintă capul
Cu oasele de bivol de la masă
Cu oasele de porumbel de la masă
La fiecare lovitură reuşită se îmbrăţişau
Ca şi cum cu o cheie străină ar fi deschis

moartea
Să-i umble fiecare cu mîinile prin viscerele

calde…

(Îngerul e pasăre, s-o poţi mînca,
Sau e ciosvîrta de om pe care n-o mănîncă decît

fiarele …?)

Dragă, dar madam Ilse (cum care madam Ilse?)
mi-a zis

că în tradiţia chineză se face un filtru de
ierburi

Un panaceu care vindecă inclusiv hemoroizii
la îngeri există un preot în Tibet cu care

comunică şi
Dumnezeu acesta vine comandă şapte sticluţe

din alea,
patru din alea dă-mi şi pentru sfîntul

augustin suferă
De amnezie dă-mi şi pentru sfinţii nenumiţi dă-

mi şi o
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mie de cutiuţe cu alifii pentru uns aripile de
înger scîrţie

Dar totul e atît de secret încît pe preotul acesta
din Tibet

nu l-a mai văzut nimeni de cîteva mii de ani,
Dumnezeu

Doar, vine pe ascuns, lumea însă ştie semnele,
atunci

înfloresc trandafirii de hîrtie ai unei
spălătorese din Şanghai,

Atunci se usucă rănile din creierul
inventatorului de răni

vorbitoare, atunci pe negii unei mulatre din
Taiwan cresc

Nişte diamante care se fac aer la lumină,
madam Ilse a văzut

într-o pivniţă din Bethleem un asemenea
diamant, închipuieşte-ţi …!

În bucătărie pe perete îngerul răstignit
începuse să cînte
Cîntece deşucheate.

E-ndrăgostit! zise el.

Ah, de-atîtea ori l-am văzut pe înger trăgînd cu
ochiul

Spre sînul meu, l-am surprins pîndind printre
gene

Atunci cînd îmi făceam rugăciunea! zise ea.

E un porc, am să văruiesc peretele peste el,
Am să trag la ţintă cu colţi de mistreţ,
Am să-l împroşc cu blesteme, cu sînge de cocoş
Castrat, cu lapte de femeie moartă,
Am să-i rîgîi în nas, am să-i pun pioneze
La subsuori, am să-i plantez bube în tălpi,
Am să-i desenez un sex pe frunte,
Am să-l chinui rîzînd,
Am să-l plîng ca pe un mort,
Am să-l pun să dezdoaie unghiurile zidurilor,
Am să-l oblig să meargă pe jar în mîini,
Am să-l amăgesc cu moartea atunci cînd i se va

părea
Plicticoasă viaţa de înger răstignit pe zidul

casei
Am să-l fac să strănute atunci cînd în minte
I se va înfăţişa raiul -

spuse el.

Îngerul avea un frumos evantai de piele
Avea o tobă de tinichea
În care lovea cu aripa boantă:

ah, dacă din tristeţe ar ieşi fum
ce întuneric ar fi în lume
ai pielea prea largă
ai să-ţi pierzi trupul pe drum,
de-aia ia-ţi
sufletul şi te du,
trupurile se-mpreună,
sufletele nu

Mi-a zis madam Ilse (cea de care ţi-am mai vorbit)
Că potenţa bărbaţilor e ca
Picioruşul furnicii
Care se înţepeneşte în orizont
Sperînd să despice pămîntul de cer,
E posibil să fie un ciot de aripă
Pusă greşit de Dumnezeu
Sau un strugure în care se coace
Promisiunea beţiei

Ce frumos să ştii că eşti pe un continent
în derivă călătorind spre o mare absurd
de frumoasă ca un cort în jurul căruia toţi
merg în vîrful picioarelor fără să ştie pe cine

ar putea să trezească atîta frumuseţe vedem
cîtă putem să ne imaginăm şi ca şi cum ţi-ai
ciupi creierul cu o coardă de arc să iubeşti
pe copilul tău şi pentru copilul tău

pe femeia ta şi pentru femeia ta
pe mama ta şi pentru mama ta
pe prietenul tău şi pentru prietenul tău
pe duşmanul tău şi pentru duşmanul tău

şi asta cu disperarea fragedă a înţelesului de
a muri;

să mori născîndu-te dintr-o prea mare
dragoste de clipă

să mori ca şi cum te-ai îndrăgosti de fiecare
lucru de care te desparţi;

după ce sufletul tău a căpătat forma
trupului tău

orice ai face e dragoste; nici o beţie nu-i mai
mare
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ca luciditatea; plînsul nu e slăbiciune ci e
semn că ne locuiesc

o mulţime de fiinţe subtile -
spuse el.

Îngerul strigă:
Vă împreunaţi ca două camere goale
care şi-au abandonat uşile de inutilitate
şi vor să plece hai - hui în lume

Fata strigă:
Sex! Sex! Sex!

Fereastra se deschise şi lăsă moartea să iasă, s-a
desprins

Ca o ventuză uzată de pe perete
O iguană de pluş strigă în toate culorile
O sticlă de vin se smulse de sub controlul

limbului de oţel
Al cerului invocat de o nelinişte
Toate zgomotele din cap se făcură bile de plută
Ploaia linse venele albastrului de pămînt
Fata strigă:
Sex! Sex! Sex!
Un măr se rostogoli pînă în pîntecul unei

reflexii
Un suflet se uită în spate: oase oase oase
Îngerul strigă să fie mutat pe alt perete
Îl doare un unghi îl strînge păienjenişul de

vene parfumate
Fata strigă:

Sex! Sex! Sex!
Şi atunci femeia îl apucă pe bărbat şi îl aruncă

pînă într-un cuib de nouri
De parcă şi-ar fi abandonat moartea
El reveni cu ghearele se prinse de faţa oglinzii
Ea îl aruncă pînă unde se întrepătrund ţevile

care aduc
Liniştea în lume
El se agăţă de un chenar negru care subliniază

un peisaj
ea spuse
el spuse
ea spuse
el spuse
ea spuse
el spuse
ah
ah

Fata strigă:
Sex! Sex! Sex!

Îngerul agoniza ca şi cum o rugăciune ar fi fost
otrăvită

Ca şi cum un cîine bolnav l-ar fi sărutat pe gură
Ca şi cum şi-ar fi pierdut inocenţa de frică
Sămînţa de om se înrădăcină pe rama unui

tablou care
Nu se deschidea nicăieri
Se înrădăcină pe aripile fluturilor care mureau
Arşi de iluzia unui flăcări
Se scurse pe sub policandrul cerului ca o ceară
Mizerabilă
Cică ar fi strigat Dumnezeu hălăduind pe un

psalm:
De ce şi emoţia tropăie precum cocorii
Care vin de pe pămînt în cer fără nici o treabă
Să spioneze …?

Mi-a zis madam Ilse -
(madam Ilse e o onorabilă franţuzoaică din Tours,
ţi-am mai spus!) care a fost căsătorită
Cu un refugiat dintr-un război
Fără nume, că soţul ei visa în fiecare noapte o
Arătare mică, cocoşată care îl ameninţa cu
Moartea; într-o noapte arătarea l-a fugărit
Pe un acoperiş;
Acolo s-au înfruntat decisiv;
Doamna Ilse a asistat la această luptă;
Disperat soţul doamnei Ilse a reuşit să ucidă

fiara,
Arătarea s-a dezumflat ca o cîrpă,
Ca un balon  de  cauciuc,
Ca o pasăre golită de zborul ei,
Ca un nour înţepat de un ţipăt,
Ca o viperă stoarsă de venin,
Ca o fructă despodobită de sămînţă,
Ca o limbă necunoscută strecurată într-un

cîntec…;
El a adormit chinuit; dimineaţa
A văzut trupul dezumflat
Al fiarei căzut între pat şi oglindă, mort,
Mort de-a binelea, înţepenit cu ochii ţintă spre
Ceva care căzuse în propriul contur, era şi
Puţin reproş în amprenta gurii şi vai, descoperi
Că trupul fiarei era chiar propriul trup;
Se învinsese pe sine,
Învinsese răul din sine,
Învinsese carnea;
Murise.
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Elleny Pendefunda, Îngerul meu

Madam Ilse a fost bănuită o vreme de uciderea
soţului său dar un avocat cu ceva studii în
Orient a calificat incidentul ca făcînd parte din
poveştile Zen cele după care a fost croită
cîndva realitatea …

Îngerul rămăsese cu ochii albiţi ca un ram de
măr înflorit

Atîrnînd de perete, picături verzi i se vedeau la
colţurile

Gurii. Îl luară îl mutară pe un alt perete între
un clown

Şi o tabacheră rusească părea un mic Napoleon
care ieşise

Transpirat dintre fustele unei femei frivole.
Ea dădu o lacrimă: E un înger bun!
El dădu o lacrimă: E îngerul tău!

Îl mutară pe înger pe alt perete, între un vas de
Faenza

Şi o floare uscată de rujalniţă. Apoi îl atîrnară
de un buchet de

Imortele. Apoi îl duseră în dulapul cu haine
urît mirositoare.

Apoi îl duseră într-un fel de balcon. Aici căzură
în genunchi şi

Se rugară lui, pînă li se întăriră lacrimile, se
rostogoleau bobiţe

Cu irizări de cristal de sînge.

Şi fata? Ah, fata a cunoscut un bătrîn chinez
Care împărţise ziua în treizeci de părţi
Şi ora în treizeci de părţi
Şi minutul în treizeci de părţi
Şi secunda în treizeci de părţi
Şi pe fiecare o trăia de la capăt metodic bună

dimineaţa
Dragostea mea bună dimineaţa dragostea mea

bună
Dimineaţa dragostea mea
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El visă că îngerul voia să-l ucidă şi să-i ia
fluviul

Pe malul căruia ar fi vrut să stea în vreme de
furtună

Cînd se izbesc corăbiile una de alta ca gîndurile
Unui om singur;
Îngerul visă că el voia să-l ucidă să-l prade
De speranţa unei întoarceri în cer pe calea

simţurilor
Sau să-i ia pumnul de lacrimi adunat ofrandă
Într-o viaţă;
El visă că îngerul e un criminal
Dat în urmărire în cer şi pe pămînt
De Dumnezeu
Pe capul lui este pusă o imensă răsplată
De mîntuire;
Îngerul visă că bărbatul are măruntaiele

putrede
Şi numai ura
Îl mai ţine în viaţă
Ca şi cum potopul însuşi s-ar îneca într-o

băltoacă
Verzulie părăsită din fatalitate

Apoi îl abandonă pe înger şi începu s-o viseze
Pe femeia lui oh, dar părul i se electriza
Făcînd să-i plesnească visul de osul capului
Aşa cum făuritorii piramidelor nu  reuşeau

prea mult
Să ţină sun control eternitatea

Scăfîrlia se făcea clepsidră
Soarele apărea cu un rînjet

Şi fata? Îl învăţa pe bătrînul chinez să modeleze
Un tril de pasăre
Apoi din lutul alb al unui tril de mierlă
Să facă figurine colorate strident
- căluţi de mare viermişori acadele
Limbi hămesite de dragoste -
Să le expună în bîlci

În timp ce ea din excremente de porumbel
făcu o pasăre
şi pasărea zbură;

Făcu o lebădă
şi lebăda muri cu gîtul întors spre
dimineaţa cînd i s-a promis dunga orizontului
ca răsplată pentru frumuseţe;

Din excremente de înger făcu un jder
şi jderul fugi în copaci,

Făcu un cer siniliu din resturile de la cina
jderului

şi drept curcubeu îi întinse limba pînă lîngă
obraz

să-i simtă răsuflarea înspăimîntată;
Din excremente de pasăre

din excremente de înger
modelă oameni, oameni

oameni oameni oameni oameni oameni
Şi ei cuceriră toate oraşele,

- lupte     sînge     răni -
ei intrară în toate

despicăturile
Înfigînd steaguri împărţind pămîntul
Cu voluptatea cu care ar ţine sămînţa păcatului
Sub limbă

Apoi închise ochii şi toată lumea se retrase
În dimineaţa galbenă a pielii:
E atît de plictisitor să faci lumea de la capăt
Dar deocamdată e singura modalitate de

amînare a unui
Deznodămînt

În pîntecul fetei
Un cuvînt încercă să-şi explice
Rostul pînă se făcu poezie;
Văzînd că şi acest lucru e bun
Îngerul ridică braţul înaripat
Ca şi cum ar dirija un cor de copaci
Sau de stele
Sau de stele devenite ape
Sau de copaci deveniţi
Case la gurile apelor
Sau de păsări devenite săgeţi pornite în

căutarea
Vînatului
Dar aici în spaţiul poemului nimeni nu moare
Poţi lăsa şi inorogul să pască
Fără frică
Peste o mie de ani îl găseşti
Tot nehotărît
Între credinţă şi frumuseţe …

Dar madam Ilse nu iubea deloc îngerii.
Îi era frică de ei. Ca de şoareci. Avea peste tot

în casă
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Capcane pentru îngeri. Îi găsea dimineaţa
zbătîndu-se

În vasele cu apă de trandafiri scoteau ţipete
ascuţite

De gînduri care nu îndrăzneau să se nască
Îi culegea cu palma îi arunca la canalul
Care ducea apa - posibil - în anticamera unui

nou potop.
Ori lăsa o frază neterminată pe o foaie oarecare
Şi îngerii îşi prindeau picioruşele
În sintaxa aceasta pămînteană
Care face orice mesaj de neînţeles.
Sau îi lovea cu ceasul deşteptător.
Îi momea sub pernă şi-i sufoca.
Îi visa şi lăsa visul neterminat
Rămîneau izolaţi pe insule care nu mai aveau

acces
La cuvinte …
De asta şi îngerii de la o vreme
Au devenit atenţi. Ultimul soţ al lui madam Ilse
Mister John dresa îngeri. Cei mai mulţi se

învîrteau
În jurul capului său ca fluturii
Mister John îi punea să se caţere pe cîte o scară
Pe care le-o făcea din gînduri i se scufundau
În vinişoarele mustind de sînge
Într-o zi el însuşi a pornit pe o asemenea scară
Pentru îngeri urmîndu-i curios ca o

franţuzoaică
A trecut de zidurile oraşului Tours a sărit toate

gardurile fortificate
Pe care le fac oamenii ca să se apere de

eternitate
A depăşit trei cîmpii consecutive despărţite de

curcubee
Care alăptau clopoţei
A cîştigat cîteva războaie numai

transformîndu-i în pulberi
Pe soldaţii încremeniţi în oboseala lor
Au iubit-o împreună pe femeia care
Se rătăcise de carnavalul la care era plătită
Să fie fericită ca rumeguşul slăbit din

încheieturile lemnului
Au urcat un deal
Au urcat alt deal
După care
Doamne!
S-au scufundat în prăpastie …

Elleny Pendefunda, Eu  şi lumina

Doamna Ilse a fost acuzată că şi-a omorît soţul
însă un avocat care se pricepea destul de bine
la apucăturile îngerilor a demonstrat că după
ce învăţase limba sinelui viaţa lui mister John
devenise o lebădă cu gîtul tăiat îi transpirau
culorile în memorie sau, mai rău, credea că
istoria este drojdia matematicii … O oribilitate!

Există linia fortificată a casei. Apoi
Sînt cîteva şanţuri de apărare un zid
O apă care spune aceleaşi trei, patru
Cuvinte ca şi cum moartea ar adormi-o

Taci! taci! sărutările gurii tale sînt mai
Dulci decît vinul inima ta o distilerie
Într-un ţinut al poamelor pun pe limbă
Fructa unui arbust trimis să anunţe

Convertirea toamnei viitoare de la
Frumuseţe la adevăr - o anatemă
Ia inima mea şi încalecă sau
Încalecă pîntecele meu şi devastează

Grădinile suspendate ale memoriei
O nebunie la care Dumnezeu a subscris
Trimiţîndu-şi mucegaiurile verzi să
Inspecteze cele mai intime colţuri

Acolo unde încet încet se adună
Ca un trofeu ca o izbîndă gunoiul
………………………………….

Gunoiul?
Gunoiul sînt eu!

Ω



548 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Valentin CIUCĂ

Hanns Studer –
un grafician de
excepţie sub
semnul
luminii…

rintr-o fericită întâmplare, confratele nostru
băcăuan, Franz Gheorghe a expus în Galeriile
de Artă din Elveţia, la Bassel, şi, cu această

ocazie, a luat la cunoştinţă despre arta unuia dintre cei
mai reputaţi artişti ai locului, reputat şi recunoscut ca o
autentică personalitate în spaţiul cultural european.
Palmaresul său marchează remarcabile ilustraţii de carte,
printre care versurile poetului roman Catullus, Heinrich
Heine, Esop sau Gunter Eich sau Max Rudolf Frisch, cel
care a devenit în timp un colaborator statornic al
artistului.

Referindu-ne la biografia lui Hanns Studer, trebuie
consemnată capacitatea sa de excepţie în ceea ce
înseamnă virtuozitatea şi polisemantismul motivelor
plastice de care se foloseşte în definirea unui stil
personalizat prin idei şi convingător prin expresia
plastică. Hanns Studer, spunea adesea că cioplitul în
lemn îl constrânge la construcţie. Rigoarea tehnicii de
lucru, aspiraţia spre sinteza formelor se motivau printr-o
permanentă fervoare intelectuală, unde pulsiunile vitale
ale artistului stabileau conexiuni fertile pentru
graficianul interesat de sinteze simbolice.

Primul gest artistic făcut public la Basel, în anul 1946
alături de Max Rudolf Frisch, poetul şi artistul au
semnat, autograf, o ediţie inspirată de lucrarea Marion şi
păpuşile. Tirajul a fost relativ redus, mai exact douăzeci
de exemplare semnate de cei doi, adăugându-se alte o
sută de exemplare. Aproape sigur a fost succesul,
deoarece, în anul următor, 1947, a gravat Scrisoarea,operă
a lui Arthur Rimbaud şi, textul aceluiaşi autor În apărarea
poetului Francois Villon. Pe acest suport imaginativ,
artistul realizează în acelaşi an ilustraţii, gravură colorată
pe lemn, Cântece pentru Ella. Reacţia celor iniţiaţi în arta
gravurii a condus la aprecierea, în aceleaşi timp, a
xilogravurilor după textul Nu ştii al poetului Lukas
Merz.

P



Vara 2013 | Contact international 549

Semnele de interes din ce în ce mai evidente în
raport cu preocupările sale, diversificate în planul
tehnicilor grafice la care apela, i-au conferit o mereu
sporită notorietate, motivându-l să stabilească noi
racorduri între creaţiile poetice şi cele ale artei gravurii,
xilogravurii sau tehnicilor mixte. Xilogravurile l-au
preocupat constant şi, ca urmare a acestui fapt, a oferit
publicului interesat o ediţie particulară a poeziilor de
dragoste ale lui Catullus. Se pare că tema subtil-erotică,

cultivată cu măsură, a captat interesul bruxelezilor şi nu
numai. Manualitatea sa de excepţie îi permitea artistului
grafician să facă din ductul liniei un parcurs seducător şi
din idee o dimensiune spirituală.

Avansând mai spre zilele noastre sesizăm o revenire
la colaborarea cu un poet universal, Francois Villon şi,
astfel, realizează ilustraţii pentru Balade pline de înţeles,
traduse în limba germană şi însoţite de trei xilogravuri.
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Cu fiecare an ce trece, viziunea artistului se amplifică
şi se nuanţează stilistic, cuvântul şi imaginea constituind
un cuplu definitiv şi tandru. Cuvântul spiritualizează,
imaginea înalţă… Neobosit şi inspirat, Hanns Studer
editează cărţi cu poezii selectate din opera unor creatori
de notorietate. Astfel au fost puse la dispoziţia
publicului elevat, bibliofil adesea, poeme de Goethe,
Trankl, Rilke, Heine însoţite de câte şapte gravuri
multicolore. În anul 1959, Studer editează în regie
proprie versurile lui Fontaine, Trankl şi Holty într-un

tiraj discret de doar 25 de exemplare. În anul 1956 i se
solicită să realizeze, în tehnica xilogravurii, 31 de
xilogravuri pentru o şcoală din Basel, dintre care trei
colorate, celelalte alb-negru. Se pare că a fost pentru
artist un an bun deoarece, tot atunci, a editat în tehnica
photolitos 70 de mii de exemplare şi doar 25 exemplare
semnate.

Anii 60 s-au remarcat prin constanţa cu care făcea
zilnic propriul său sanctuar, unde comunica cu himerele
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şi cu propria sa fiinţă. Realizează, în anul 1964, în tiraje
diferite, gravuri şi finalizează Calendarul Frunze şi flori,
se concentrează la un proiect major, cum este acela de a
ilustra Sonetele lui Petrarca cu nouă xilogravuri
multicolore. Proiectul Oazei, iată un alt proiect , ediţie
semnată şi numerotată, sporind astfel valoarea lucrărilor.

A colaborat cu confratele Hans Koning şi au realizat
2000 de exemplare, care s-au bucurat de succes. În anii
din urmă, realizează mape cu gravuri, reeditează
Păpuşile din teatru, Fabulele lui Esop şi alte proiecte de
anvergură. În anul 2013, a elaborat 12 xilogravuri
destinate sărbătoririi a 125 de ani de la naşterea lui
Robert Walser.

Dincolo de acest impresionant parcurs creator,
trebuie menţionat faptul că există o legătură între artist şi
spaţiul românesc, atâta vreme cât soţia artistului

provenea din România, chemată însă prea devreme la
veşnicie. Bucuria lor de a avea o fiică, destinată şi ea
artei, fiind o remarcabilă violonistă, a mai temperat
suferinţa artistului. Recent, ea a onorat expoziţia tatălui
său, deschisă la Bacău şi, acum, la Oneşti gestul fiind
motivat şi apreciat pe deplin.

În alt plan artistul Hanns Studer a realizat în timp
vitralii originale care împodobesc biserici şi catedrale
monumentale din tot spaţiul european, sporul de lumină
adus de arta sa fiind un semn al apropierii de divinitate.

Am privit cu atenţie şi interes lucrările aduse în
România, executate în tehnica vitraliului şi un ciclu de
lucrări în grafică color. Publicul prezent la vernisaj a
reacţionat cu plăcere apreciind vitalitatea cromatică a
operelor şi sensul lor estetic. Ciclul Zodiilor, de pildă, a
generat un interes real, inventivitatea tratării
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suprafeţelor şi semantica figurilor simbolice a făcut ca
fiecare privitor să participe la dialogul emoţional cu el
însuşi, dar şi cu generozitatea unui artist care face din
culoare şi lumină un cuplu aşezat sub zodia eternităţii…
Cu acest prilej, fiica artistul, violonistă performantă, ne-a
răsfăţat, alături de partenerul său, oferindu-ne un regal
de cea mai înaltă ţinută… Organizatorul expoziţiei,
Franz, amfitrioanele evenimentului binemerită şi ei
aplauzele unui public select şi profund recunoscător…
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Constantin COROIU

Poeţii în dialog
ditura Junimea a publi-

cat recent o elegantă carte de
“dialoguri televizate”, găz-

duite de TVR Iaşi în perioada 20
septembrie 2006 – 16 mai 2007.
Protagonişti: poeţii Cezar Ivănescu şi
Lucian Vasiliu. Transpus în litera
tipărită, serialul în 22 episoade se
citeşte dintr-o răsuflare, textele, cu
oralitatea lor bine temperată, fiind,
aşa-zicând, potenţate ideatic, artistic
şi imagistic de rafinatele ilustraţii ale
graficianului Vasilian Doboş şi de
albumul foto alcătuit de Corneliu
Grigoriu, cuprinzând 72 de fotografii
din colecţia Muzeului Literaturii
Române din Iaşi, cu sediul central la
faimoasa Casă Vasile Pogor, Casa
“Junimii”, precum şi din alte două
colecţii, acestea particulare: Lucian
Vasiliu şi Daniel Sandu, operator la
postul ieşean al Televiziunii publice.
Albumul, un foarte preţios corpus
documentar de istorie literară în
imagini, ocupă un sfert din numărul
de pagini ale cărţii.

Lucian Vasiliu este cel care
pune în discuţie tema fiecărei
întâlniri, asumându-şi rolul de
amfitrion cu tot ce implică acesta. Ca
şi interlocutorul său, el cotextuali-

zează, evocă şi face, după caz, trimi-
teri relevante la cele mai semnifica-
tive fapte, evenimente din istoria
culturii vechi, moderne şi contempo-
rane. Dar este şi responsabil cu ceea
ce-aş numi contrapunctul, atât de
necesar în convorbirile cu Cezar
Ivănescu, un temperament, cum
bine ştim, mai tumultuos şi un spirit
eminamente polemic, un debateur
redutabil şi incomod, care, ce-i
drept, conferea, conferă întotdeauna
dezbaterii ritm şi o notă de drama-
tism în sens larg. Între altele, acest
mare poet, cu o conştiinţă tragică, nu
era dispus să facă nici o concesie, cu
atât mai puţin una de conjunctură –
Uniunea Europeană, globalizare,
corectitudinea politică etc, adică
toate clişeele din mentalul actual şi
din noul limbaj, de rumeguş, în care
ne înnecăm până la sufocare – ori de
câte ori “în chestie” survenea pro-
blema valorilor şi miturilor noastre
întemeietoare şi catalizatoare, unul
dintre ele fiind desigur Eminescu.
Apropo, mi-aş permite aici nu o
paranteză, fiindcă opinii şi confe-
siuni precum cea pe care o voi cita
nu se pun în paranteză; o reproduc
mai degrabă ca o tuşă la portretul lui

Cezar Ivănescu, una dintre cele mai
puternice personalităţi ale literaturii
române postbelice, comparabilă, şi
din acest punct de vedere, cu Ileana
Mălăncioiu. În cuvântul, de fapt un
microeseu, cum sunt şi intervenţiile
sale din cartea ce formează obiectul
acestor însemnări, rostit la Botoşani,
în anul 2000, când i s-a decernat
Premiul Naţional de Poezie “Mihai
Eminescu”, Cezar Ivănescu făcea o
tulburătoare mărturisire: “Eram
revoltat într-o vreme că sunt detrac-
tori ai lui Eminescu, care totuşi
fiinţează în cultura românescă, unii
au luat şi acest premiu naţional de
poezie. Acum, însă, într-o stare de
sănătate spirituală, spun: mi se pare
firesc… Eminescu îşi pierde pe
drum şi admiratorii, şi detractorii,
adică este atât de mare, încât nu
doar noi, ca persoane particulare şi
presupuşi artişti, ne valorizăm prin
el, ci chiar toată fiinţa românească,
în general; prin Eminescu ne măsu-
răm nulitatea, nemernicia, valoa-
rea…” După şase ani, într-una din
conversaţiile televizate şi editate
acum în cartea recent apărută, Cezar
Ivănescu releva o trăsătură poate
mai puţin vizibilă a celui care a fost

E
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şi prim-redactor la organul conser-
vator “Timpul”, observând cu fineţe
că Eminescu este “primul caz de
dizidenţă, de mare dizident printre
scriitorii români. În ce sens?” – se
întreba poetul “Câmpiei Baadului”.
În acela că Eminescu se deosebea
întotdeauna de circumstanţele în ca-
re trăia. Inclusiv de cercul “Junimii”,
ceea ce nu înseamnă că îl putem
disocia de “Junimea” şi de
Maiorescu. El “avea ceva în plus şi
faţă de conservatori”, luând mereu
distanţă, până când “cercul strâmt
din jurul lui s-a strâns foarte tare” şi
Eminescu “a devenit indezirabil”.
Mai mult, cercul “l-a sufocat şi, în
ultimă instanţă, l-a distrus”. Oricât
de discutabilă, şi poate tocmai
fiindcă-i discutabilă, ideea se
impune atenţiei şi meditaţiei.

Remarcabilă este diversitatea
subiectelor abordate de Cezar Ivă-
nescu şi Lucian Vasiliu în convrsa-
ţiile lor televizate. Cu rigoare,
inteligenţă şi fler publicistic, cei doi
discută vădind aceeaşi aplicaţie,
pentru a da doar câteva exemple,
despre o carte fundamentală privind
istoria Iaşului, a lui N.A.Bogdan,
reeditată anastatic după o sută de
ani de la prima apariţie; deopotrivă
despre Mircea Eliade şi Neculai
Popa din Târpeştii Neamţului,
personaj-spectacol, cum bine îl
caracterizează Lucian Vasiliu, din
nobila familie spirituală a lui
Creangă; despre poetul şi omul
B.Fundoianu ori cutare serie sau
proiect editorial; despre prezenţele
ieşene la Paris în Anul Francofoniei
ori jurnalul inedit al lui Sadoveanu,
despre Caragiale la Berlin sau
Dicţionarul biografic al literaturii
române al lui Aurel Sasu etc.

Una dintre convorbiri are ca
temă impozanta monografie “Pod-
goria Cotnari”, apărută la Editura
Academiei şi datorată unui colectiv
de reputaţi specialişti de la
Universitatea de Ştiinţe Agricole
“Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în
frunte cu marele savant oenolog
Valeriu D.Cotea. “E o mare lecţie de
civilizaţie şi de morală această carte
pentru românii care sunt învăţaţi să-
şi vadă istoria numai dintr-un
anumit unghi, uniformizator şi prost
înţeles” – apreciază Cezar Ivănescu,
subliniind dimensiunea profund
culturală, chiar literară a monogra-
fiei care are şi un capitol intitulat
“Rezonanţe istorice şi culturale”.
Faimosul vin de Cotnari – reamin-
teşte cu reţinută, dar vădită şi
firească mândrie Lucian Vasiliu – a
fost gustat şi de Petru cel Mare când
ţarul a vizitat capitala Moldovei, la
invitaţia lui Dimitrie Cantemir.
Mândrie ce mi se pare firească
pentru că Petru I este cel mai ilustru
personaj istoric care ne-a călcat
vreodată – din fericire, paşnic –
pământul, evenimentul producân-
du-se, ca atâtea altele, cruciale,
memorabile, la Iaşi. Dacă ar fi să-l
credem pe Arnold Toynbee, şi nu

avem motive să nu-i acordăm credit
unui istoric şi filosof al istoriei de
anvergura sa, istoria arată aşa cum
au făcut-o Iulius Cezar, Petru cel
Mare şi Napoleon Bonaparte. Şi,
atunci, cum să nu fii mândru că ţi-a
fost oaspete unul dintre aceşti trei
titani?! Lucian Vasiliu rememorează
şi ceea ce spunea Sadoveanu, cu
verbul său de o neasemuită forţă de
evocare, care îţi transmite un
sentiment al întinderii milenare,
despre vinul de Cotnari: “Acest vin
armaş e băutura Domniei Sale,
Măriei Sale Domnul Moldovei… Ca
orice lucru scump, nu se potriveşte
destrăbălării. Dramul lui trebuie să
îndeplinească puterile minţii şi
virtutea trupului. De o mie de ani,
necăjiţii acestui pământ au nevoie de
o asemenea doftorie dumnezeiască
şi, iată, Domnul Dumnezeu le-a dat-
o ca să biruiască această amară viaţă
înflorind-o o clipă cu un vis şi cu o
nădejde…”

Simplificând fatalmente, aş
putea afirma că personajele-sumă,
tutelare, ale acestui incitant serial de
dialoguri sunt Iaşii, Eminescu şi
Moldova cu fabuloasa-i spiritualitate
şi cu binecuvântatul ei Nord pe care
Cezar Ivănescu îl considera Tibetul
românilor.

“Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu.
Dialoguri televizate (despre cărţi şi nu
numai…)” – titlul complet al
volumului prefaţat de criticul Ioan
Holban - este una dintre cele mai
interesante cărţi de publicistică
culturală apărute la noi în ultima
vreme. Meritul aparţine în egală
măsură colegilor de la TVR Iaşi:
regretata Vanda Condurache şi
Alfedrina Iacobitz, Vasile Arhire,
directorul postului, un consecvent şi
eficient iniţiator şi coordonator de
proiecte culturale la Televiziunea
publică ieşeană.

Conchizând, sunt tentat să
parafrazez un titlu definitoriu,
emblematic, din opera poetică a lui
Cezar Ivănescu - “Jeu d’Amour” - şi
să caracterizez această admirabilă
carte cu sintagma “Jeu d’Esprit”.
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Goran STEFANOVSKI

Viaţa Lumii
(Everyman)
– i-moralitate
2003

Notă: Această piesă este o variaţiune subversivă, gen farsă, la
moralitatea medievală intitulată Everyman1 şi a fost scrisă la
comanda Teatrului Mélange din Londra – o trupă dedicată
exprimării teatrale „totale”, ce reuneşte cuvântul, dansul, muzica şi
improvizaţia actoricească. Astfel, textul de faţă este conceput ca o
reţetă pentru o reprezentaţie teatrală de tip performance.

G.S.

PERSONAJELE
ANASTASIA: Străina.
RAY: Hrăpăreţul – poartă barbişon, are lanţ de aur, inel de

aur, două telefoane mobile; este avid de câştig, se
gândeşte numai şi numai la bani, urmăreşte doar să
obţină bogăţii şi putere; este precis şi eficient; se crede
buricul pământului, n-are timp de pierdut cu neisprăviţii.
Păcatul pe care îl întruchipează: Iubirea de arginţi.

HELEN: Desfrânata – este neglijentă, ochii îi sunt tulburi; are
o floare tatuată pe piept; este mereu drogată şi obsedată
de sex; emană sex prin toţi porii. Păcatul pe care îl
întruchipează: Desfrânarea.

TIM: Nesăţiosul – e ras în cap, nevrotic, bulimic; pe de o
parte, e veşnic preocupat de mâncare, iar pe de altă parte
e obsedat de sănătatea sa; este bronzat şi mândru de
corpul său. Păcatul pe care îl întruchipează: Lăcomia.

JO: Trândava – e grasă, înceată, mereu obosită; neîngrijită,
îngălată; ronţăie chipsuri întruna. Păcatul pe care îl
întruchipează: Trândăvia.

VICKY: Invidioasa – este elegantă, îmbrăcată după ultima
modă; e înnebunită după cumpărături. Păcatul pe care îl
întruchipează: Pizma.

KEN: Mâniosul – este irascibil şi agresiv ca un taur; are mereu
o cutie de bere în mână – are şi burtă de la atâta bere;
poartă o eşarfă de suporter al unei echipe englezeşti de
fotbal. Păcatul pe care îl întruchipează: Mânia.

1 Den spyeghel der salicheit van Elckerlijc / Oglinda salvării Orişicui (Antwerpen, 1500) şi The Somonyng of Everyman / Chemarea la Judecată a Orişicui
(Londra, 1510) sunt variante ale unei celebre moralităţi medievale ce înfățişează omul ca fiinţă fragilă, trecătoare, supusă ispitei şi greşelii (rătăcirii)
şi trebuind ca, la sfârşitul vieţii, să dea seamă de toate faptele sale. Nu am tradus literal titlul piesei lui Goran Stefanovski (Everyman / Orişicine,
versiunea în limba engleză; Živ čoek / Omul viu, în limba macedoneană), ci am mizat pe o referinţă culturală pertinentă în spațiul românesc: ca şi
textele occidentale amintite mai sus (şi care l-au precedat cu mai bine de un secol şi jumătate), poemul filozofic Viiaţa lumii (1672) al lui Miron
Costin  abordează tema condiţiei umane, autorul afirmând în Prédoslovie – voroavă la cetitoriǔ că a dorit să arate „pre scurtŭ cum ieste de lunecoasă şi
puţină viiaţa noastră şi supusă pururea primejdiilor şi primenelilor”. (n. trad.)

Goran Stefanovski este un dramaturg, scenarist şi eseist
macedonean.

El s-a născut în Republica Macedonia, pe atunci parte
a Iugoslaviei, şi a devenit unul dintre cei mai importanţi

profesionişti de teatru din ţara sa.
În 1986 Stefanovski a fondat departamentul de

dramaturgie la Facultatea de Arte Dramatice din Skopje,
Macedonia, unde a funcţionat ca profesor universitar

până în 1998. În 1990 petrecuse şase luni ca Artist
Fulbright Scholar la Universitatea Brown din Statele
Unite ale Americii. Între 1998 şi 2000 a fost profesor

invitat la Institutul Dramatic din Stockholm, Suedia, iar
din 2002 a devenit la Canterbury Christ Church

University, Marea Britanie lector senior în scenaristică.
Stefanovski este un dramaturg jucat pe multe scene

ale lumii şi publicat, cu multe premii internaţionale. El
este implicat activ şi în cercetare în teoria şi practica de
scenaristică, precum şi pe teme de identitate culturală şi

politică.

Traducere din limba macedoneană de

Nikola VANGELI
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SCENA 1: PROLOG

Intră Anastasia. Are treizeci şi ceva de ani. E înveşmântată
simplu, în negru, ca o văduvă spaniolă. Vorbeşte englezeşte cu

un accent străin, greoi.

ANASTASIA: Când vine vorba de moarte, oamenii nu
mai au nici o ruşine. Nimeni nu mai vrea să moară.
Toţi năzuiesc la veşnicie şi nemurire. Se agaţă de
viaţă cu orice preţ. Inventează tot felul de chestii,
cârje, vitamine şi creme împotriva ridurilor. Jură pe
operaţii estetice, trucuri biochimice şi şmecherii
genetice. Se lăfăiesc în lux fără jenă. Se îneacă în
păcate, habar n-au de dreptate, nu respectă legile,
nu au nici o teamă. Nu au cer deasupra lor, nu
recunosc nimic mai presus de ei. Fiecare face după
cum îl taie capul. Au ajuns mai răi ca fiarele.
(Pauză.) Mă numesc Moartea. Eu sunt îngerul negru
al destinului. Am venit să le arăt acestor muritori
umflaţi a cui e, de fapt, puterea. Cine are ultimul
cuvânt. Îi fac praf cu degetul cel mic. Îi înec într-o
picătură de apă. Le scot ochii. Îi momesc în capcană,
mă joc niţel cu ei, precum pisica cu şoarecele, şi pe
urmă adio!

SCENA 2: INTRAREA SEMEAŢĂ A CELOR
ŞASE

Un mic hotel în Spania. Noaptea târziu. Intră Ray, Helen, Tim, Jo,
Vicky şi Ken.

Toţi emană egoism şi trufie. Lasă bagajele jos. Se uită în jur.

KEN: Tu-i...

HELEN: Rahat!

TIM: Rahat!

JO: Tu-i...

VICKY: Tu-i...

KEN: Rahat!

RAY: Aţi vrut chilipir, poftim chilipir!

HELEN: O fi ceva de băut pe-aici?

JO: Nu sta în picioare dacă ai unde să te aşezi. (Se aşează pe
canapea.)

VICKY: Trebuia să mergem în Turcia. Intuiţia îmi spunea:
„Turcia. Du-te în Turcia.” Şi unde m-am dus? În Spania.
Şi cum e în Spania? Groaznic! Şi cine e de vină? Eu. De ce?
Pentru că nu mi-am ascultat intuiţia.

TIM: Cred că suntem la vreo trei mile de plajă.

RAY: În creierii munţilor.

KEN: Hei!

HELEN: Cât o fi ceasul?

TIM: (Se uită la ceas.) Două şi douăzeci. Noaptea.

HELEN: Ceasul vrăjilor!

JO: Nu sta aşezat dacă poţi să stai culcat. (Se culcă pe canapea.)

KEN: Hei! E cineva aici?

RAY: Agenţiile de turism: moarte curată!

HELEN: Mă aşteptam să fie un hotel mare. Discoteci deschise
toată noaptea.

TIM: Nopţi fierbinţi. Plajă plină de nisip.

HELEN: Muzică dată tare. Latin lovers. Tequila.

Intră Anastasia. O privesc toţi. Linişte. Ea le dă tuturor câte o floare.

ANASTASIA: Buenas tardes, stimaţi turişti! Bine aţi venit în
vacanţă! Îmi pare rău că agenţia dumneavoastră de
turism a dat faliment. Şi-mi pare bine că aţi ales să nu vă
întoarceţi în Anglia, ci aţi acceptat să veniţi aici, în
schimb. Mă numesc Anastasia. Eu sunt ghidul
dumneavoastră. Vă stau la dispoziţie. Mă ocup de
mâncarea, igiena şi distracţia dumneavoastră.

VICKY: Ăsta e?

ANASTASIA: Ce să fie?

VICKY: Hotelul?

ANASTASIA: Da!

HELEN: E deschis la bar?

KEN: Cine este manager?

KEN: Este aer condiţionat în camere?

ANASTASIA: Ştiu că nu e chiar ceea ce vă doreaţi. Voiaţi să
mergeţi la Benidorm, cel mai „fierbinte” loc de pe Costa
Blanca. Toţi vor să ajungă acolo pentru plajele superbe,
pentru magazine, paella, discoteci şi baruri şi British pubs.
Hotelul nostru se află pe un munte cu vedere spre mare.
Nu suntem pe traseul turistic obişnuit, dar sper să nu fiţi
dezamăgiţi. Hotelul nostru e mic şi neînsemnat, dar e
curat şi confortabil.

Pauză. Linişte.

ANASTASIA: Trebuie să fiţi obosiţi că aţi călătorit noaptea.

Jo, care aproape a adormit pe canapea, deschide ochii.

ANASTASIA: Mersul pe jos e singurul mod adevărat de a
călători. Nu zborul cu avionul. Când omul zboară, trupul
îi ajunge repede, dar sufletul îi călătoreşte încet. Ajunge
mai târziu, uneori întârzie luni întregi. Să zicem că plecaţi
în Canada; corpul ajunge în cinci ore, dar inima va ajunge
abia după un an. Are nevoie de tot atâta timp cât i-ar
trebui trupului ca să ajungă acolo pe jos. Engleza mea nu
e grozavă. Am învăţat-o ca limbă străină. You wish you
were here. John Smith is a man of fifty. He is an aeronautical
engineer in an aircraft factory.
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Pauză. Fluctuaţie de curent electric. Lumina pâlpâie şi aproape că se
stinge.

Toţi se uită în sus. Lumina revine.

RAY: Aici e chiar distractiv.

VICKY: Mai aveţi şi alţi oaspeţi?

ANASTASIA: Nu. Dumneavoastră sunteţi ultimul grup. E
sfârşit de sezon. Directorul mi-a zis: „Anastasia, fii
amabilă şi ai grijă de ultima grupă de turişti şi, când vor
pleca şi ei, închide hotelul.” Iarna hotelul nu mai este
deschis. Eu am să mă duc într-un sat de munte, în nord.
Acolo stau cu o bătrână. Am să culeg portocale. Soiul
Sevilla. Englezii fac din ele marmeladă.

KEN: Vă daţi seama, suntem aici într-o altă lume. Câte mile
sunt până la cel mai apropiat restaurant? Trebuie să luăm
un taxi până la plajă?

ANASTASIA: Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa.

VICKY: Eu am călătorit mult. Am petrecut şi o vacanţă pe iaht.
Am făcut turul insulelor greceşti.

TIM: Cum e vremea în această perioadă a anului?

ANASTASIA: Dacă vă luaţi umbrela, nu plouă. Dacă nu v-o
luaţi, plouă.

KEN: ʼTu-i!

HELEN: Bun, am încurcat-o! Puteam să ne întoarcem la
Londra. Dar am hotărât să venim aici. O să supravieţuim
cumva un weekend. Viaţa e grea, ce să-i faci!

KEN: N-am vorbit cu tine, dragă!

ANASTASIA: Dorinţele dumneavoastră sunt ordin pentru
mine. Mesdames et Messieurs, Signore i Signori, Ladies and
Gentlemen!

Începe să cânte „Una paloma blanca” într-un fel ciudat, „spart”,
dezarticulat.

ANASTASIA: Zboar-o porumbiţă albă
Peste-a timpului cadran,
Peste munţii ʼnalţi ai lumii,
Peste valuri de ocean.

Una paloma blanca,
Pe-albastru cer fără nor,
Una paloma blanca,
Liber e albul tău zbor.
Du al meu dor
Pe mări călător!

Şi pe şoapta mării albe
Atunci când se-avântă-n larg
Zborul ei poartă un cântec
Şi-o speranţă la catarg.

E o rază de lumină
Apărută dintr-odatʼ,
E un strop de apă rece
Pentr-un suflet însetat

Una paloma blanca,
Pe-albastru cer fără nor,
Una paloma blanca,
Liber e albul tău zbor.
Du al meu dor…2

Anastasia se uită la oaspeţi, încearcă să-şi dea seama ce impresie le-a
făcut.

Ei abia se ţin să nu izbucnească în râs. Se uită unul la altul. Scutură
din cap a neîncredere.

SCENA 3: JOCURI PE MARGINEA PISCINEI

O piscină. Şezlonguri. Un mic bar cu un televizor
suspendat deasupra lui. Cei şase vin pe rând. Anastasia le stă
mereu în preajmă, punându-se la dispoziţia lor şi privindu-i
foarte atentă.

Intră Ray, complet îmbrăcat, purtând şosete şi sandale.
Consideră că întreg locul este biroul său personal. Nu se
desparte nicio clipă de cele două telefoane mobile şi de laptop.
Jonglează întruna cu baterii, cabluri şi prelungitoare. Se teme
obsesiv că ar putea cineva să-i stropească laptop-ul cu apă. Îşi
suflecă pantalonii până la genunchi şi asta e ţinuta lui de miez
de vară. Din când în când, bea vin spumos dintr-o frapieră,
pufăie dintr-un trabuc gros şi se uită ce oră arată Rolex-ul lui
(probabil fals).

Intră Jo. Nu a mai stat la soare de mult timp. E grasă,
dar nu-i pasă. Se tolăneşte în şezlong şi aproape că nu se mai
mişcă. Mănâncă chipsuri dintr-o pungă mare. Din când în
când, alungă muştele cu mâna. Din când în când, îşi pune o
carte peste faţă şi pare cufundată într-un somn adânc sau
moartă pentru cei din jur.

Intră Ken. Are cu el un prosop, o cutie de bere şi ziarul
„The Sun” . E mândru de burta lui. Are o scobitoare în gură.
Se uită la toţi cu dispreţ. Se întinde pe jos. Ocupă cât mai mult
loc. Citeşte ziarul. Bea din bere. E mulţumit de lumea întreagă
şi de locul lui în ea.

Intră Helen. E prea mahmură ca să să-şi mai facă griji
cum arată. E neîngrijită şi doar pe jumătate îmbrăcată. Are o
eşarfă legată peste şolduri şi şlapi. Se aşează în şezlong.
Ascultă muzică la walkman, dată tare.

Intră Tim. Se fereşte cu grijă de soare. Are o glugă pe cap
şi poartă pantaloni scurţi. Ar vrea să fie, în acelaşi timp, şi la
soare, şi la umbră, şi în apă, şi pe uscat. E agitat. Îşi adoră
corpul plin de muşchi. Sub glugă are o şapcă.

În sfârşit, dar nu în cele din urmă, intră Vicky. E foarte
conştientă de felul cum arată. Poartă costumaţie de plajă
ultimul răcnet, pălărie de paie, ochelari de soare roz. Vrea să
fie centrul atenţiei. Are încălţăminte de plajă cu tocuri înalte şi

2 Preluăm aici textul românesc din versiunea (din 1975) a Margaretei
Pâslaru (n. trad.).
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abia poate umbla cu ea. Răscoleşte mereu în geanta ei de plajă
ultramodernă. Se unge metodic cu loţiune de plajă.

Toţi se lăfăiesc la  soare. Anastasia îi priveşte atent, parcă
i-ar pândi.

Ray vorbeşte la telefon şi are privirea aţintită pe laptop.

Ken citeşte ziarul. Se enervează cumplit când Jo dă să
citească şi ea din ziar peste umărul lui.

Vicky este agasată de toţi cei din jurul ei. Citeşte o
revistă mondenă. Din când în când, încearcă apa din piscină
cu degetul mare de la picior.

Ken este scos din sărite că Ray vorbeşte atâta la telefon şi
îi aruncă priviri ucigătoare.

Jo îşi răcoreşte faţa cu un mic ventilator de buzunar.

Tim face exerciţii de gimnastică, fără să-şi scoată gluga
din cap.

Vicky îşi pensează sprâncenele. Rosteşte alternativ „ooo”
şi „eee”, ca să prevină formarea bărbiei duble. Apoi se
piaptănă.

Jo se unge cu loţiune calmantă pe unde a fost ciupită de
ţânţari.

Helen îşi pune cuburi de gheaţă pe buric şi le priveşte
cum se topesc.

Jo striveşte nişte furnici pe care le vede pe jos.

Ray se străduieşte să aşeze altfel umbrela de soare, ca să-i
acopere mai bine „biroul”.

Tim se chinuieşte să umfle o saltea pneumatică.

Helen îşi răsuceşte un frumos joint.

Jo mănâncă chipsuri şi încearcă să-şi schimbe costumul
de baie sub un prosop.

Vicky face pasienţe.

SCENA 4: O SCĂPARE

Intră Anastasia, aducând cocktailuri exotice în pahare
împodobite cu paie şi cu umbreluţe.

ANASTASIA: (Se uită la degetele de la piciorul lui Vicky.)
Unu, două, trei, patru, cinci. Cinci degete.

VICKY: Poftim?

ANASTASIA: Aveţi cinci degete la picior.

VICKY: Da.

ANASTASIA: În copilărie, mergeam cu familia mea în
vacanţă la mare – o, ce zile frumoase! Inima-mi se
scufundă ca soarele ce apune în apă. Şi am văzut un
om cu şase degete la picior. Nu-mi venea să cred.

M-am uitat, am numărat. Unu, două, trei, patru,
cinci, şase. Şase? Am numărat încă o dată. Da. Şase.
De necrezut. Aţi văzut vreodată aşa ceva? (Linişte.)
Şi-apoi, ani la rând, n-am ştiut dacă am visat ori a
fost aievea. (Pauză.) Am întrebat. O soră medicală
mi-a spus că primul lucru pe care îl fac medicii când
se naşte un prunc este să-i numere degetele. Aşadar,
trebuie să fi fost adevărat. S-a întâmplat. (Pauză.) În
fiecare zi învăţ ceva nou. E minunat. Sunteţi ca nişte
comete. Străluciţi, pâlpâiţi, apăreţi pe cerul meu
întunecat. Îmi luminaţi viaţa o clipă şi apoi
dispăreţi. Iar eu, cu lacrimi în ochi, privesc
frumuseţea pe care o lăsaţi în urmă. Ce să fie asta?
De ce se întâmplă aşa?

Toţi o privesc în tăcere.

ANASTASIA: Noroc!

TOŢI: Noroc!

Anastasia ciocneşte cu toţi.

ANASTASIA: Dar ochii? Când ciocniţi, priviţi oamenii
drept în ochi! Noroc, Ray, domn plin de dărnicie!
Noroc, Helen, fecioară neprihănită! Noroc, Tim,
cavaler al cumpătării! Noroc, Jo, vrednică doamnă!
Noroc, Vicky, domniţă milostivă! Noroc, Ken,
mieluşel blând şi răbdător! Noroc! Beau pentru
moartea voastră!3

Toţi se uită la ea.

ANASTASIA: Pentru moartea voastră, care o să vină în al
137-lea an al vieţii voastre. Or să vă omoare amanţii
geloşi că nu vreţi să vă despărţiţi de a cincea soţie ori
de al cincilea soţ.

Râd cu toţii.

TOŢI: Noroc!

ANASTASIA: Opriţi zorii, nimeni să nu vadă stelele
strălucindu-mi în ochi, o, vin roşu, stinge-mi
durerea, pământul se roteşte, în mine numai
amintiri, amintiri, răsuflu, da, dar fără viaţă sunt,
vinul îmi aprinde sângele, beau şi ascult vântul care
plânge ca o mie de viori, iertaţi-mă şi daţi-mă
uitării.4

3 Aluzii transparente la moralitățile medievale (The Castle of
Perseverance / Castelul Stăruinței, de pildă) care glorifică cele şapte
virtuți creştineşti (opuse celor şapte păcate mortale): Dărnicia,
Curățenia/Castitatea, Cumpătarea, Hărnicia/Sârguința, Blândețea,
Îndelunga-răbdare. Fiecare dintre personajele piesei este gratulat ironic
pentru o calitate inexistentă, contrară viciului pe care-l întruchipează.
(n. trad.)
4 Anastasia „sintetizează” confuz (amalgamându-le şi răstălmăcindu-
le) versurile cântecului Ne zori, zoro (Zorilor, nu vă zoriți) cu care în 1998,
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Pauză. Linişte.

RAY: Ce-a fost asta?

ANASTASIA: Un cântec.

RAY: Ce fel de cântec?

ANASTASIA: Un cântec de dragoste.

RAY: Foarte bun!

ANASTASIA: Mulţumesc. (Pauză.) E din Bizanţ.

RAY: Aha.

ANASTASIA: Aţi auzit de Bizanţ?

RAY: Nu.

ANASTASIA: De acolo e.

RAY: Bine.

ANASTASIA: Acolo l-am auzit prima dată.

RAY: Bine, bine. Am auzit.

ANASTASIA: Cum se poate să-l fi auzit acolo prima
dată?

HELEN: Poftim?

ANASTASIA: Nu vi se pare cam ciudat?

HELEN: Ce anume?

ANASTASIA: Să fi auzit prima dată acest cântec în
Bizanţ?

HELEN: De ce?

ANASTASIA: Pentru că Bizanţul nu mai există.

HELEN: Hai du-te!

ANASTASIA: Bizanţul nu mai e de mult.

HELEN: Cum aşa?

ANASTASIA: Bizanţul a căzut în urmă cu sute de ani.

HELEN: Nu mai spune!

ANASTASIA: Da.

HELEN: Păcat!

ANASTASIA: Ce-am vrut să spun cu asta?

TIM: Cu ce anume?

ANASTASIA: Cu ceea ce am spus, că tocmai acolo am
auzit prima dată acest cântec?

TIM: Habar n-am!

Pauză.

prin Vlado Janevski (autor al versurilor şi interpret), Republica
Macedonia a participat pentru prima oară la Festivalul Internaţional
Eurovision. (n. trad.)

ANASTASIA: Nu contează. (Se întoarce gata să plece.
Pauză. Se întoarce.) Deseori stau noaptea la fereastră
şi privesc spre răsărit, spre Constantinopol. (Pauză.)
Eram tânără la 1400. (Pauză.) Lucram în
Departamentul Moartea Sufletului. Ne duceam la
ferestrele oamenilor, stăteam cu ei la masă când
tăiau pâinea, îi priveam noaptea, când dormeau,
ziua, când lucrau, se rugau, leneveau. Pândeam
momentul în care uitau de suflet. Şi asta se întâmpla
mereu. Cei mai mulţi îşi părăseau sufletul, se
omorau pe dinăuntru. Asta ne înlesnea treaba. Doar
confirmam cazul. Corpul rămânea să trăiască,
adesea ani şi ani la rând. Dar sufletul nu mai era.
Astăzi nu mai e cine ştie ce, dar atunci era altfel.
Treaba noastră avea un rost. Eram cineva. Trebuia să
fac ochii mari, ca o pisică, să văd ce e în jurul meu,
să fiu atentă, altfel nu supravieţuiam.

Pauză. Cei şase se uită la ea. Anastasia iese. Cei şase turişti
chicotesc şi dau din cap a neîncredere.

SCENA 5: JELANIE

Anastasia singură.

ANASTASIA: Ce-i cu mine? Vorbesc prostii, mă bâlbâi,
nu pot să-i privesc în ochi. Ştiu toţi prea bine ce fac
şi cine sunt ei. Am ostenit. Osteneala asta nu se
lecuieşte cu somn, nicidecum. Trudesc întruna, dar
n-ajung nicăieri. Mă simt mereu însingurată. Prea
mult timp m-am făcut că nu aud glasul dinăuntru
care se răzvrătea împotriva acestei munci
nesănătoase. Îmi spunea: nu mai ai tragere de
inimă, opreşte-te! De prea multă trudă, mă
cuprindea nebunia şi disperarea. Trebuia să mă
opresc şi să iau măsuri de la primele semne. Nu am
făcut asta. Şi acum sunt istovită. Aşa îi elimină
natura pe cei slabi. Treaba asta e o luptă neîncetată.
Mereu, iar şi iar, trebuie să le arăt oamenilor cine
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sunt şi de ce sunt în stare. Nu mai pot! Îmi petrec
weekend-urile în capot, privind în tavan. Mă
cutremură gândul că îmi mai pică vreun dosar pe
birou. Îmi las trupul să bolească – doar aşa mă
uşurez fără să mă căiesc apoi. Când am stat ultima
dată să mă gândesc şi să mă întreb cine sunt, ce fac?
Am să ajung să lucrez închisă în casă, în trening şi
şlapi. Mă distrug singură. Pe de o parte, sunt sătulă
de concurenţa cu care trebuie să mă lupt zilnic. Pe
de altă parte, dacă refuz să muncesc, mă tem că voi
sfârşi la groapa de gunoi. Urăsc metroul plin cu
oameni transpiraţi, o gloată care aleargă bezmetic
cu 110 mile pe oră. La relaţii sociale sunt cu trei sute
de ani în urmă. M-am săturat de Corporaţia Morţii.
Alergi întruna după clienţi. Planificare, organizare,
campanii de promovare. Ambalaje, postere, vitrine,
TV, radio, cinema, reclame în presă, circulare,
voucher-e pentru reduceri şi cupoane pentru
cadouri. Aş vrea să nu fiu aşa de orgolioasă. Ce-
atâta dorinţă de autoperfecţionare? Ceva strigă
dinăuntrul meu: o să scutur jugul, o să rup lanţurile,
o să scap de robie!

SCENA 6: PARADA PĂCATELOR

E seară. Cei şase se iau la întrecere. Fiecare îşi laudă modul de
viaţă, considerându-l cel mai bun. Anastasia stă deoparte, îi

priveşte şi îi ascultă.
Ray lucrează pe laptop manevrând în acelaşi timp două

telefoane.

RAY: Am tot ce mi-aş putea dori. Ceasul mă trezeşte la 5.
Sar din pat. La 6:35 sunt la serviciu, îmi ia 15 minute
să-mi amintesc toate parolele şi să mă conectez la
bursă. La 8:30 încep să-i sun pe investitori, discuţii
peste discuţii cu o grămadă de oameni. Tensiune. E
vorba de bani, bani serioşi. Trebuie să obţin preţul
cel mai bun. Ora 12. Amiază. Prânz. Un castron cu
supă. Ora 2:30, se deschide piaţa americană,
moment de vârf al zilei, activităţile sunt în toi.
Încheie târgul! Încheie târgul! Acţiune, cumpărare,
vânzare, multe strigăte. 4 după amiază, ştiri la
CNBC. S-a întâmplat ceva care să schimbe cursul
pieţei? Capital! Bani în circuit continuu. Acum cresc
acţiunile, acum scad. Ia-le ieftin, dă-le scump!
Diferenţa te îmbogăţeşte. Nici nu clipi, altfel pierzi
ocazia. Sunt ca o albină de harnic şi nesăţios şi-mi
place la nebunie. Într-o bună zi o să am o familie
care o să mă adore. Şi o curte mare în care or să se
plimbe ponei şi păuni. (Pauză.) Sunt groaznic de
ocupat. N-am vreme să mor. Uitaţi-vă în agenda
mea. Este aici vreun locşor liber pentru moarte?

Toţi aplaudă. Tim face exerciţii de fitness şi mănâncă tort.

TIM: N-aş spune că mă atrage să trăiesc aşa. Eu nu sunt
lacom de bani. Mie îmi place doar ce pot pune în
gură. Trăiesc în cea mai bună lume posibilă.
Mănânc cât vreau şi, cu toate astea, sunt în formă.
Înghit şi apoi dau afară. Înghit o grămadă de
mâncare şi apoi îmi bag două degete în gât. Mănânc
şi apoi postesc. Înfulec zdravăn şi apoi iau pastile.
Jumătate de tort, o jumătate de kilogram de
îngheţată, nişte gogoşi, o pizza mică, o pungă de
chipsuri, 200 de grame de brânză. De câte ori? De
cinci ori pe zi, şapte zile pe săptămână. Apoi, hop
pe bicicletă şi direcţia parc. De câte ori? De cinci ori
pe zi, şapte zile pe săptămână. Un regim perfect
echilibrat. Am un cult pentru trupul meu.
Îndrăznesc să fiu eu însumi. Eu sunt eu. Stau cu
mama. Am şi o pisică. (Deschide termosul.) Ceai
Intra. Combinaţie de 23 de plante! Armonie
perfectă! Sănătate deplină! Îngrijire holistică! Sunt
ahtiat după fitness şi sănătate. Uitaţi-vă cum înghit
vitamine! (Dă capul pe spate şi, cu îndemânare, aruncă
în gură un comprimat cu vitamine. Bea şi puţin ceai.)
Sunt un ipohondru informat. Riscul de-a muri e
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zero. Moartea nu mai e la modă. Eu mănânc
moartea şi pe urmă o vomit. O bag în mine, apoi o
scuip afară. Am o înţelegere cu moartea. Dansăm
împreună tango. Şi rămân de-a pururi sănătos şi în
mare formă.

Toţi aplaudă. Vicky şi-a pus pe faţă o mască exfoliantă.
Probează haine şi pantofi.

VICKY: La ce bun regimul dacă există operaţie de
liposucţie? Urăsc până şi ideea de natural. Ce
înseamnă natural? Am încercat implanturile
pneumatice şi mi-au explodat. Am încercat
implanturile de silicon şi au curs. Acum să fac
implanturi cu boabe de soia? Am făcut şapte injecţii
cu Botox în frunte. Este ceva interzis în goana după
fericire? Iau prânzul în oraş aproape zilnic. Între
două curse de cumpărături. Prietenele mă invidiază.
Dar sunt stingheră acolo sus, pe culmi. Mă duc la
Harrods, la raionul de lenjerie. Unde se găsesc cele
mai rafinate lucruri. O rochie nouă mă face fericită,
dar dacă am şi lenjerie nouă mă simt de milioane.
Exotică, fermecătoare şi foarte feminină! Vreau să
arăt aşa de minunat, încât să mă invidiez singură.
(Pauză. Îşi îndepărtează masca cosmetică.) Ştiinţa şi
medicina modernă fac totul posibil. Sunt un
monument al tinereţii veşnice. Aşa şi vreau să
rămân. Nu numai că nu am de gând să mor, dar nu
am nici cea mai mică intenţie să îmbătrânesc.
Dimpotrivă. Am de gând să fiu tânără de-a pururi.

Toţi aplaudă. Jo e trântită pe canapea. Molfăie ciocolată.

JO: La ce să-mi bat capul cu toate astea? De ce vă
străduiţi atât? Ce-aveţi de dovedit? Am acasă doi
copii grozavi. Se descurcă de minune fără niciun
ajutor. Îşi încălzesc singuri mâncare congelată din
supermarket. Cuptorul cu microunde nu are secrete
pentru ei. Fac o pizza de te lingi pe degete. Sunt
experţi când e vorba de telecomandă ori de
videoplayer. Eu mă uit la un serial pe un post TV, ei
îmi înregistrează altul de pe alt post. Sunt atâtea
programe faine la televizor. Multe concursuri,
talkshow-uri şi iar concursuri. Copiii mei îmi spun
cum să mă îmbrac, ei mi-au ales colanţii ăştia dintr-
un catalog. Îi cresc singură. Resursele mele sunt
foarte modeste. Nici vorbă de vreo vacanţă în
Spania. Dar nu e chiar de tot rău, de ce să mă plâng.
Trăiesc în linişte şi pace. (Pauză.) Nu-mi fac
probleme cu moartea. Sunt resemnată. La drept
vorbind, mi-e totuna. Dacă moartea-mi bate la uşă,
o invit la un ceai. O servesc şi cu biscuiţi. Nu-mi
pasă de Moarte – şi nici ei de mine.

Toţi aplaudă. Helen îşi răsuceşte un joint.

HELEN: Şpilul nu e să te descurci în viaţă, ci să te bucuri
din plin de ea! Sunt angajată temporar la o agenţie
publicitară. Câştig o grămadă de bani şi-i beau pe
toţi. Mi-o trag cu şeful. Îmi fac de cap toată noaptea,
lucrez ziua întreagă. Prietenele mele nu ştiu decât
de soţi, de credite şi de cataloage mama & copilul.
Eu mă dau în vânt după tatuaje. Mirosiţi-mi floarea!
(Îşi arată floarea tatuată pe piept. Îşi aprinde joint-ul.)
Vorbesc cu voi, iar în cap îmi joacă sunete de toate
culorile. Profitaţi la maximum de acest scurt răgaz!
Petreceţi! Daţi-le cu tifla duşmanilor! Nişte pastile,
nişte ciuperci, ketamină, metamfetamină! Unele mă
ridică în nori, altele mă coboară pe pământ, caut
mereu echilibrul perfect. Petrecere de milioane!
(Pauză.) Fac abstracţie de moarte. Sunt prea ocupată
să simt plăcerea. Şi, de-o fi să mor, o să mor în toiul
dansului, în plin orgasm.

Toţi aplaudă.

KEN: Tot ce spuneţi voi e rahat. Cel mai important în
viaţă este ca omul să fie puternic şi pregătit. În
tabăra refugiaţilor a izbucnit o revoltă. Au
înnebunit cu toţii, au dat foc la dulapuri, i-au luat
ostatici pe gardieni, s-au urcat ca maimuţele pe
acoperiş. M-am dus acolo cu o brigadă specială.
Eram furios. De-a dreptul scos din ţâţâni. Numai ce-
am apărut şi, pe cuvântul meu, s-au şi priceput cu
cine au de-a face. Dintr-o privire, rebelii au văzut că
fierb de mânie şi pe dată au lăsat toate armele jos, s-
au încolonat, s-au întors în celule, au încuiat uşile şi
le-au dat cheile înapoi gardienilor. Ce s-a întâmplat
cu ei? Nu ştiu. Nimeni nu ştie. A fost un miracol. În
ziua aia am fost poreclit „Mânia Domnului”. Sunt
sever, dar drept. Mă dau în vânt după bere şi fotbal.
Nimic nu se compară cu o ladă de bere într-o seară
când Anglia şterge pe jos cu restul lumii. (Pauză.)
Chem moartea la duel. Hai, moarte, vino, dacă ai
curaj! Târfă ce eşti!

Toţi aplaudă. Începe muzica. Ray dansează cu Helen, Ken cu
Jo, iar Vicky cu Tim.

Apoi bărbaţii dansează unii cu alţii şi femeile între ele.
Petrecerea e tot mai dezmăţată.

În toată nebunia asta, Anastasia vrea să spună ceva, vorbeşte
la microfon, dar nimeni n-o aude şi nici nu-i dă atenţie.

ANASTASIA: Sufletele sunt mai puţine la număr decât
oamenii. Ştiaţi asta? Sunt mai mulţi oameni decât
suflete. Aşa că un suflet slujeşte mai multe trupuri.
Sufletele sunt ca nişte câini. Vor să fie în preajma
stăpânului. Dar vouă nu vă pasă. Le lăsaţi să
flămânzească şi să pribegească.



562 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Iarăşi fluctuaţie de curent. Lumina aproape că se stinge.
Muzica se opreşte. Toţi se uită spre lămpile din tavan. Pauză

tensionată. Curentul revine. Toţi se uită la Anastasia.

KEN: Ce se întâmplă?

ANASTASIA: Unde?

KEN: Ce faci aici?

ANASTASIA: Mă uit şi eu.

KEN: La ce?

ANASTASIA: La dumneavoastră.

KEN: De ce te uiţi la noi? Ce vrei? Cine eşti dumneata?

ANASTASIA: Mă cheamă Anastasia.

KEN: Ştiu cum te cheamă. Cine eşti?

ANASTASIA: Nu ştiu.

KEN: Nu ştii?

ANASTASIA: Nu sunt sigură.

KEN: Nu eşti sigură?

ANASTASIA: Nu striga!

KEN: Ba am să strig!

ANASTASIA: Eu sunt Moartea!

Pauză. Cei şase râd.

KEN: Aşa, eşti Moartea.

ANASTASIA: Da, sunt.

KEN: Cum adică eşti Moartea?

ANASTASIA: Asta sunt.

KEN: Cum? Aşa, deodată, eşti Moartea?

ANASTASIA: Nu deodată. Dintotdeauna sunt Moartea.

KEN: Am crezut că eşti ghid.

ANASTASIA: Eu sunt Moartea deghizată în ghid.

KEN: Unde-ţi este gluga?

ANASTASIA: Care glugă?

KEN: Păi, nu poartă Moartea glugă?

VICKY: Şi unde-ţi este aia… aia cu mâner lung?

RAY: Coasa.

VICKY: Unde-ţi este coasa?

RAY: N-ar trebui să fii o iazmă?

HELEN: Ca un schelet?

JO: Care rânjeşte.

HELEN: Ce?

JO: Ca un schelet care rânjeşte.

KEN: Bine, Moarte, şi ce faci tu aici?

ANASTASIA: Vrei să ştii, ha?

KEN: Da, vreau să ştiu.

ANASTASIA: Ei, iaca na. (Pauză.) Ia uitaţi-vă, e lună
plină!

Pauză. Toţi se uită la lună. Se uită iar la Anastasia.
Ea pleacă. Ei dau din cap.

KEN: Asta a înnebunit cu totul.

SCENA 7: CÂTE-O MOARTE MICĂ, UNA
DUPĂ ALTA

Dimineaţa următoare. Toţi stau la soare, lângă piscină. Ray se
uită în laptop.

RAY: De şapte ori s-a buşit. Am reinstalat Windows-ul.
Pe ecran scrie: error - divide overflow. Se înmulţeşte
singur cu zero. Pur şi simplu a luat-o razna. (Se
răsteşte la computer.) Îţi faci de cap, dezmăţatule!

Computerul îi explodează în faţă lui Ray. Toţi se uită la el.

RAY: Nasdaq, Footsie şi Dow Jones îmi râd în faţă şi-mi
spun: eşti un ratat!

Tim dă să înghită o pastilă. Se îneacă. Ceva nu e în regulă. Nu
poate să înghită pastila.

Se vede că se înăbuşă. Gesticulează că are nevoie de ajutor.
Îşi pune mâinile pe burtă şi-şi aplică manevra Heimlich.

Scuipă pastila.

TIM: Pilula a luat-o pe un drum greşit! Mi-am dat seama
că trebuie s-o dau afară şi mi-am zis: „tuşeşte,
tuşeşte”, dar deodată n-am mai putut să respir.
Când nu poţi respira n-ai cum să vorbeşti ori să
tuşeşti. Ce bine că am exersat manevra Heimlich pe
mine! Am reuşit să scap cu viaţă. Doamne, Doamne!
A fost cât pe ce!

Intră Vicky. Are părul verde.

VICKY: Să n-aud o vorbă! Puteţi să vă uitaţi, dar să nu
mă întrebaţi nimic! Da, aşa-i, e din cauza clorului
din piscină. Da, e din cauză că aveam părul vopsit.
Colac peste pupăză, era cât pe ce să mă şi înec. Ce
vă holbaţi aşa la mine? Sunt sătulă de voi toţi.
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Vicky se uită la Jo, care stă cu privirea pironită drept înainte.

VICKY: Ce te uiţi aşa la mine? Ce vrei? (Pauză.) Asta a
murit.

TIM: (Pune un prosop umed peste capul lui Jo.) Cred c-a
bătut-o soarele-n cap. Uită-te cum i s-a umflat vena
aia!

Tim îi trage o palmă. Jo îşi vine în simţiri.

JO: Dumnezeule! Am visat că sunt o sardină pe o pizza.
În cuptorul cu microunde.

KEN: (Bea o gură de bere. Deodată începe să urle.) O viespe!
O viespe în berea mea! M-a înţepat în limbă!

Helen se uită la floarea tatuată pe pieptul ei.

HELEN: Îmi sângerează floarea. Mama mea sângerează
în cer. O ştiu numai din poze. A fost o groupie. Se
spune că îl cunoştea pe Jimi Hendrix.

KEN: În toate astea e mâna târfei ăleia din Bizanţ.

RAY: Data viitoare ne pune otravă în ceai.

HELEN: Ne măcelăreşte în somn.

JO: Să chemăm poliţia?

VICKY: A întrecut orice limită!

KEN: Acum chiar că m-am înfuriat!

SCENA 8: INTEROGATORIU

Cei şase stau în jurul mesei şi o chestionează pe Anastasia.
Sunt tulburaţi şi neliniştiţi. Ray are chipul înnegrit, Helen e

murdară de sânge, Tim aproape că s-a sufocat, Jo a fost gata să
moară sub soarele fierbinte, Vicky are părul verde, iar Ken are

limba umflată.

RAY: Aşa, acum să ne spui tu frumos: ce faci cu noi?

HELEN: Ce pui la cale?

TIM: Ce a fost aia?

JO: Ştii tu, atunci!

VICKY: Ştii tu, mai înainte!

KEN: Oare a fost un accident?

RAY: Un incident?

HELEN: O întâmplare?

TIM: O coincidenţă?

JO: O coincidenţă?

VICKY: Un şir de coincidenţe?

KEN: Ne crezi proşti?

RAY: Tâmpiţi?

HELEN: Idioţi?

TIM: Hai, zi, nu te jena!

JO: Drept cine ne iei?

KEN: Auzi când ţi se vorbeşte?

TIM: Ai o înfăţişare lâncedă, stătută. Te-ai neglijat ani la
rând. Parcă eşti un fruct pipernicit, care nu are ce
căuta într-un supermarket. Uite cum arăţi! Mi-e silă
de pielea ta, de ochii tăi, de felul cum te mişti. Parcă
eşti un leş readus la viaţă. Nu înţeleg limba pe care
o vorbeşti, nici accentul tău, nici glumele tale. Nu-
mi place că spui lucrurile drept în faţă. Te crezi
buricul pământului, centrul lumii? Află că nu eşti
centrul lumii mele!

VICKY: Eşti vicleană şi ai pregătit totul cu grijă. Crezi că
nu te-am mai văzut şi altă dată. Aşteptând trenul în
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staţia Bromley South. Pe peronul trei. Trenul spre
staţia Victoria. Îţi aminteşti? Aveai în mână o sacoşă
transparentă de plastic. Era plină cu praz. Aveai
palton Burberry şi eşarfă Burberry. Mi-am zis
atunci: femeia asta seamănă atât de mult a
englezoaică, încât trebuie să fie străină. În Anglia
nimeni nu pare englez. Şi nimeni nu duce praz într-
o sacoşă transparentă de plastic. Femeia asta e
trucată, mi-am zis. O minciună gogonată. Nu că-i
aşa?

RAY: Lucrezi pentru mafia rusească. Te pricepi la
spălare de bani? E primăvară. O zi frumoasă, cu
soare, cântă păsărelele. Un cazinou în Baden-Baden.
Ţi-aduci aminte? Vine un Mercedes, ultimul model,
opreşte în faţa cazinoului. Ghici cine coboară din el?
Un bărbat cu ochelari negri de soare, îmbrăcat în
costum Armani, şi tu. Tot cu ochelari negri. Ca în
filme. (Pocneşte din degete.) Îi spui portarului: „Vrem
să vorbim cu patronul.” Sunteţi invitaţi înăuntru,
sunteţi serviţi cu cafea, patronul este chemat şi vine
cu elicopterul în zece minute. Întreabă: „Ce pot să
fac pentru dumneavoastră?”. Tu spui: „Vrem să
plătim datoriile lui Fedia.” El spune: „Poftim?” Tu
spui: „Datoria lui Fedia, vrem s-o achităm.” El
întreabă: „Cine-i Fedia?” Tu spui: „Fiodor.” El
spune: „Mă scuzaţi, dar cine-i Fiodor ăsta?” Tu spui:
„Fiodor Mihailovici!” El tot îşi cere scuze, nu
înţelege. Şi tu atunci începi să strigi: „Fiodor
Mihailovici Dostoievski a pierdut bani în acest
cazinou de rahat în anul 1867. Scrie în toate
manualele că a pierdut toţi banii şi apoi şi-a luat
tălpăşiţa.” Tu pentru asta te-ai dus, ca să plăteşti
datoria cu pricina. Îi arăţi banii gheaţă. Îi ceri să
socotească la cât a ajuns datoria, cu tot cu dobândă,
până în ziua aceea. El amuţeşte, scoate calculatorul
şi începe să transpire ca un porc. Îi tremură mâinile.
Spune o sumă astronomică. Tu îi dai banii. El îţi dă
o chitanţă cum că „din ziua cutare, Fiodor
Mihailovici Dostoievski nu mai datorează nimănui
nimic.” Sold zero! Te întorci la maşină şi te pierzi în
zarea apusului. Noi suntem nişte amatori în
comparaţie cu cei ca voi. Asta e adevărata lăcomie!
Nu vreţi aur, vreţi să fiţi zei!

HELEN: Ai întrecut măsura. Ţi-ai prăjit creierul cu
droguri proaste. Şi acum eşti terminată. Te-ai dus.
Eşti doar o umbră ştearsă. Eşti propria ta imitaţie,
propria ta absenţă, dublul tău bolnăvicios şi rece
urmându-te pas cu pas. Suflarea îngheţată a
nebuniei te-a împărţit în două – eşti două jumătăţi
care se privesc şi care nu pot să se atingă.

JO: Eşti un parazit, o putoare, un cerşetor din lumea a
treia. Staţi toţi tolăniţi şi aşteptaţi ca Naţiunile Unite
să vă trimită făină şi pături. Şi cereţi ca ostaşii noştri
să vină să vă apere de ucigaşii din satul vecin. Şi toţi

înşiraţi poveşti cum aţi fost violaţi sau cum v-aţi
văzut mamele violate sau cum aţi mers pe un câmp
minat cu pruncii în braţe.

KEN: La Dover am pus mâna pe un grup de târfe din
România, se dădeau drept călugăriţe pelerine, sfinte
de numa-numa, doar ca să ia viză. Veniţi ca
gândacii, pe sub autobuze, pe sub trenuri, atârnaţi
de aripile avioanelor, traversând înot Canalul
Mânecii cu tulpini de trestie în gură. Vă văd pe
monitoarele de control la aeroportul Heathrow. Vă
holbaţi la vitrine, la tabelul cu zboruri
internaţionale, vă mutaţi dintr-o sală de aşteptare
într-alta când se anunţă câte un zbor, dormiţi
oriunde, în poziţii imposibile, coborâţi şi urcaţi cu
scările rulante. Eşti o ticăloasă de imigrantă ilegală,
te furişezi pe unde şi cum poţi. Nu mă păcăleşti tu
pe mine.

Pauză.

ANASTASIA: El a zugrăvit Bunavestire. Pătimirile din
iad. Cuminecătura. Răstignirea. Fecioara cu pruncul
pe tron. Crucea. Rodii. Flori. Heruvimi şi serafimi.
Arborele vieţii. Păuni. Vulturi cu două capete.
Cerbi. Şi cai, cai.

KEN: Despre cine naiba vorbeşti?

ANASTASIA: Despre Andrei. Zugravul de icoane. Avea
multe suflete. Niciodată nu l-am prins fără suflet.
Era, cum se spune, un geniu.

KEN: L-ai omorât?

ANASTASIA: Totdeauna mă simţea când eram în
preajma lui. Vorbea cu mine. Dansam împreună. A
început să-mi zugrăvească chipul pe icoanele
Născătoarei de Dumnezeu. Cât de mult îmi doream
să devin om! Seara mă îmbrăcam în fel de fel de
rochii, împodobite cu aur şi argint, îmi închipuiam
că sunt nevasta lui. Mă stârnea. Mă târguiam cu el,
îl necăjeam, îl făceam să preţuiască ce avea şi să
ocrotească ce urma să piardă într-o bună zi. Era plin
de viaţă Andrei! Mă privea drept în ochi. Niciodată
nu şi-a ferit privirea. (Se uită la cei şase. Ei îşi feresc
privirile.) Dar voi vă feriţi privirea. Vă lăsaţi părinţii
senili să putrezească în cămine de bătrâni. Vă
măturaţi moartea sub preş.

KEN: Şi l-ai omorât pe Andrei ăla?

ANASTASIA: L-a omorât concurenţa. Oamenii de
partid. Funcţionarii mărunţi. Birocraţii meschini.
Colegii mei de la Departamentul Morţii-pe-bandă-
rulantă. Măcelarii. M-au pârât că eram îndrăgostită
de un muritor. Ceea ce însemna înaltă trădare. Nu e
bună, au zis ei. Se dă artistă. E-o târfă care se desfată
cu clienţii.
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KEN: Cum l-au omorât?

ANASTASIA: L-au pus într-un sac cu un cocoş, un şarpe
şi-un arici. Şi sacul l-au aruncat în mare.

KEN: Iu-hu! Ce moarte!

ANASTASIA: Ce?

KEN: Grozavă chestie!

ANASTASIA: Am văzut multe din astea. Cupe cu
otravă, ochi scoşi, siluiri groaznice, scopiri. Pe
vremuri, corporaţia noastră era cea mai cea, avea un
succes de neegalat. Acum ne-am cufundat în haos şi
panică. E criză, oamenii sunt daţi afară din serviciu,
firmele fuzionează, se fac contracte temporare. Au
închis Departamentul pentru Moarte Spirituală. Am
ajuns să fiu în plus. Asta era ultima mea şansă. Îl
doboram pe unul dintre voi şi-mi asiguram postul
la „măcelari”. Dar, drept să spun, nu am avut chef
s-o fac. Refuz să lucrez fără nicio plăcere.
Dispreţuiesc morţile banale: accidente rutiere şi
aviatice, cancere incurabile, corpuri umflate, gunoi
biologic şi putreziciune fizică. Moartea trebuie să fie
mai mult decât atât!

HELEN: Şi-acum ce-o să faci?

ANASTASIA: Am fost osândită. Am primit pedeapsa
capitală. Viaţa. Acum trebuie să trăiesc. Sunt
osândită la viaţă acum.

HELEN: Îmi pare rău.

SCENA 9: LEPĂDAREA DE PIELE

Tensiunea electrică scade iar. Cei şase se uită unii la alţii.
Deodată se face întuneric. Linişte deplină. Pauză. Apare
Anastasia cu un felinar. E mult mai înaltă şi poartă un

veşmânt neobişnuit – veşmânt bizantin de mireasă, bogat,
greu, brodat cu aur şi argint. Începe să danseze cu paşi mari,

ciudaţi. S-a transformat într-o figură demonică, puternică. Cei
şase o privesc amuţiţi. De undeva se stârneşte un vânt care
bate în părul ei. Veşmântul ei amplu flutură ca o pânză de

corabie.

ANASTASIA: Iată Constantinopolul! Noua Romă de pe
ţărmul Bosforului! Cetatea Luminii! Fala
Răsăritului! Raiul pe pământ! Iată Coloana lui
Constantin, centrul lumii. Iată Sfânta Sofia, scaunul
patriarhului. Iată Hipodromul, unde se desfăşoară
curse de cai şi spectacole de circ. Arcuri triumfale,
fortăreţe şi biserici, amfiteatre, băi, străzi pietruite,
străjuite de numeroase magazine şi case! Pieţe pline
de mătase, mirodenii, blănuri, pietre preţioase, lemn
parfumat, fildeş sculptat, bijuterii de aur şi argint şi
email. Copaci de bronz aurit, pe ale căror ramuri
păsări de aur viersuiesc în felurite graiuri. Iată

tronul maiestuos al împăratului, acum pe pământ,
apoi în văzduh. Lei auriţi lovesc pământul cu coada
şi rag cu botul larg deschis. E miez de vară. Iată-mă
şi pe mine aici, între toate aceste minunăţii,
strălucind cu putere! Sfântă! Sfântă! Şi iată clipa care
durează şi durează şi durează. Care cuprinde viaţa
mea şi viaţa voastră şi veşnicia întreagă, şi aerul, şi
cerul, şi păsările, şi pământul, şi oamenii, şi
plantele, şi animalele, şi marea cu toată apa şi cu
toţii peştii din ea. Clipa care cuprinde şi Spania, şi
Costa Blanca, şi acest hotel, şi pe mine, cea care vă
vorbeşte acum aici! Clipa asta care şi zboară, şi stă.
Clipa asta care adună tot ce am fost, tot ce suntem şi
tot ce vom ajunge să fim.

Începe să cânte cu glas ascuţit şi trist o melodie lungă. Cei şase
o privesc cu veneraţie. Linişte. Luminile se reaprind. Cei şase

se uită unii la alţii. Pauză.
Anastasia îşi dă coturnii jos. Îşi dă jos veşmântul. E goală.

Arată ca o biată creatură care s-a lepădat de piele.

ANASTASIA: Prin pietre, prin aer,
Prin foc, prin copac,
Prin Firea-ntreagă,
De păcatele celui mort
Acum mă dezleagă!

Cei şase se bucură s-o vadă pe Anastasia zdrobită.

SCENA 10: LEACURI

Veşmântul bizantin zace aruncat pe jos. Cei şase o înconjoară
pe Anastasia.

Ea este acum îmbrăcată în costumul de plajă al lui Jo.

VICKY: Ai, ai!

JO: Ce tristeţe!

HELEN: Hai, Anastasia, nu mai fi supărată!

TIM: Nu-i sfârşitul lumii.

RAY: Nu mai lua totul în serios!

KEN: Trebuie să te deprinzi cu ironiile.

RAY: E clar că ne invidiezi. Noi ne trăim viaţa, ne vedem
de treburile noastre, avem tot felul de gadget-uri,
carduri bancare, vacanţe la pachet, ceaiuri de slăbit,
magazine care-ţi iau ochii, grafice de stres şi tehnici
anti-stres, obişnuinţe, tabieturi. Iar tu ce ai? O
amintire înceţoşată a Bizanţului. Ce-i Bizanţul? Un
fel de Atlantidă. A existat oare cu adevărat?
Dumnezeu ştie. Nici nu-i de mirare că vrei şi tu să ai
o viaţă a ta! Vrei şi tu să exişti de-adevăratelea!



566 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

TIM: Ce-or să mai inventeze după asta? Bizanţ! Prea
multă istorie, prea multă geografie! Cui îi pasă?
Viaţa e scurtă – şi vacanţa noastră la fel.

HELEN: Când eşti la Londra, trebuie să priveşti dincolo
de mulţime, în zare, altfel dai peste oameni.

JO: Trebuie să-ţi găseşti locul în lumea de azi. Să-ţi revii.
Vrei nişte chipsuri?

KEN: (Arată spre veşmânt.) Ăsta de unde-l ai?

RAY: Trebuie să-l fi furat de la muzeu.

VICKY: Mie mi s-ar potrivi perfect.

KEN: L-ai furat?

HELEN: Poate că a lucrat la muzeu?

KEN: Chiar şi aşa.

VICKY: Cunosc câteva doamne bogate din Londra care
ar fi interesate de acest costum.

RAY: Lasă-mă să ghicesc. Aveai un prieten. Se numea
Andrei. Lucra şi el la muzeu. Trafica exponate în
vest? Bijuterii, hărţi vechi, chestii din astea? El a
vrut să lucraţi împreună, dar tu l-ai refuzat.

JO: Nu numai că l-ai refuzat, dar l-ai ameninţat că-l dai
în vileag.

HELEN: Apoi el te-a părăsit?

TIM: Ţi-a spus să-ţi vezi de treaba ta.

JO: Apoi s-a căsătorit cu cea mai bună prietenă de a ta.
Asta ţi-a frânt inima. Nu ştiai ce să faci.

VICKY: Te-ai hotărât să furi acest costum şi să părăseşti
ţara. Ai venit aici unde te ascunzi cu lunile.

JO: Parcă-i o telenovelă.

VICKY: Lucrurile se leagă.

KEN: Nimeni dintre prietenii tăi şi dintre rudele tale nu
ştie unde eşti. Le-ai dat doar un telefon ca să le spui
că eşti în viaţă.

RAY: Nu-i aşa că n-ai fost niciodată ghid? Toată vara ai
spălat vase visând să ajungi ghid într-o bună zi. Şi
te-ai hotărât să faci prima încercare cu noi, cu
ultimul grup de turişti din acest sezon.

KEN: E limpede.

RAY: (Îi arată cum se foloseşte un telefon mobil.) Ştii care e
problema ta. Trăieşti în sistem analog! Trebuie să
treci în cel digital. Nimic nu mai e analog. Totul se
poate reduce la 0 şi 1 şi totul poate să se compună
din 0 şi 1. Cât de curând vei putea să-ţi cumperi o
inimă compusă digital din ADN-ul tău. Seria
Faultless. Cu puls egal, perfect. Fosforescentă. Când
te plictiseşti de ea, îţi iei alt model. Trebuie să devii
bogată şi celebră ca să le arăţi tu ce poţi

netrebnicilor care nu au crezut în tine. Să-ţi pupe
tălpile şi să-ţi ceară îndurare. Abia atunci vei putea
să te relaxezi şi să devii bună şi generoasă. (Îi dă
telefonul mobil.)

HELEN: (Îi dă un joint.) Trage puţin din ăsta. Hai.
Paradisul nu e pierdut. Inocenţa nu a fost întinată.
Întregul nu s-a spart. Totul se poate lecui. Inima şi
mintea se vor uni în armonie şi beţie. Pune-ţi în
gând s-ajungi o femeie care să-i inspire pe scriitori şi
pictori. Fă un salon. Fă petreceri; adună-i, pe
sprânceană, pe cei mai interesanţi oameni şi trage-
ţi-o cu toţi. Or să se îndrăgostească lulea de tine. Fii
muza lor, detaşată, cu un pahar de şampanie în
mână. Fii centrul universului, fii misterioasă, bizară,
decadentă, dar în acelaşi timp să musteşti de talent.
(Îi pune la urechi Anastasiei căştile ei.)

TIM: (Îi arată cum să facă exerciţii.) Trage aer adânc în
piept. Ţine-ţi respiraţia. Dă aerul afară. Inspiră.
Ţine-aşa. Expiră. Stânga, un, doi, dreapta, trei,
patru. Ţine ritmul! Trage tare! Tare! Schimbă
slănina în muşchi! Regim cu multe proteine! După
ce te întăreşti, apucă-te de arte marţiale. Sănătatea ta
să emane marţial prin toţi porii. Când apari în
public să spună toţi: „Uite în ce formă marţială
grozavă e bătrâna Anastasia!”. Fă un mariaj sănătos
şi marţial, fă copii sănătoşi şi marţiali, ia-ţi o amantă
lesbiană sănătoasă şi marţială, trăieşte o viaţă
sănătoasă şi marţială. (Îi pune pe cap Anastasiei şapca
lui.)

JO: Pentru orice eventualitate, ia-ţi o pungă cu chipsuri,
închiriază un film bun şi întinde-te pe canapea.
Relaxează-te. Nu mai alerga bezmetică încoace şi-
ncolo. Culcă-te, închide ochii, deschide gura şi
aşteaptă să-ţi pice lumea în gură ca o pară mălăiaţă.
Uite. Ciuguleşte din astea. (Îi dă Anastasiei o pungă cu
chipsuri.)

VICKY: Du-te la cumpărături, fato! Schimbă tot ce nu-ţi
place la tine. Înnoieşte-te! Să ajungi ţinta invidiei
tuturor! Mărită-te cu un bărbat pasionat de yachting
şi călătoreşte cu el prin lume, luaţi parte la vâlva
marilor competiţii, pline de emoţii şi de acţiune.
Soţul tău o să moară înecat în ocean, în timpul unei
curse nebuneşti, iar tu o să fii copleşită de durere,
dar o să mergi mai departe, ca să-i cinsteşti
memoria. Încearcă să trăieşti simplu. Fă-ţi o listă cu
ce ai de cumpărat. Rezervă-ţi timp şi spaţiu pentru
cumpărături. Cheltuieşte! Bucură-te de reduceri.
Aruncă lucrurile vechi pentru ca să faci loc altora
noi. Totul e fală deşartă – cu atât mai bine! (Îi dă
Anastasiei ochelarii ei roz.)

KEN: (Îi pune Anastasiei la gât eşarfa lui de fan.) Întoarce-te
în ţara ta, oricare ar fi ea, şi rămâi acolo. Participă la
construirea infrastructurii. Introdu niscaiva chestii
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englezeşti în viaţa politică de la voi. Fair play, sistem
parlamentar, ceva de genul ăsta. Deschide o şcoală
de învăţare a limbii engleze. Du-te la British Council
să primeşti cărţi şi sfaturi. Noroc! La revedere. Ia o
gură de-aici. (Îi dă o cutie de bere.) Iar dacă te mai
prind că desfăşori activităţi din astea ilegale,
Dumnezeu mi-e martor că te strivesc fără milă ca pe
un gândac ce eşti.

VICKY: Hai, acum du-te!

KEN: Eşti expulzată!

HELEN: Aici nu-i loc pentru drojdia societăţii.

RAY: Noi aici suntem veşnic tineri.

TIM: Şi sănătoşi, şi în mare formă.

JO: Şi relaxaţi.

Pauză. Se uită toţi la ea. Anastasia are acum telefonul mobil al
lui Ray, căştile lui Helen, şapca lui Tim, punga cu chipsuri a
lui Jo, ochelarii roz ai lui Vicky, eşarfa de suporter şi cutia de

bere ale lui Ken. Ridică toţi paharele.

TOŢI: Noroc!

Beau.

SCENA 11: EPILOG

Cei şase şi Anastasia fac poze.

ANASTASIA: Picioarele-mi sunt moi
Trupul mi-e greoi,
Puterile-mi se curmă
Şi departe nu e
Judeţul din Urmă.

Dintre drumuri care
Mă mântuie oare?

Aşa mi-e sortit,
Nu-i de zăbovit.
La drum să pornesc!
Om sunt, trăiesc!

KEN: Taca, taca.

RAY: Tranca, tranca.

HELEN: Etc., etc.

TIM: Ş.a.m.d.

JO: Şi tot aşa.

VICKY: Mă rog.

HELEN: Distrează-te!

JO: Relaxează-te!

TIM: Fii mereu în formă!

RAY: Pune-ţi finanţele în ordine!

VICKY: Fă-ţi somnul de frumuseţe!

KEN: Şi nu te mai întoarce!

Anastasia se uită la ce a mai rămas din veşmânt. Pauză.
Anastasia pleacă. Cei şase îi fac din mână şi cântă.

TOŢI: Una paloma blanca,
Pe-albastru cer fără nor,
Una paloma blanca,
Liber e albul tău zbor.
Du al meu dor
Pe mări călător!

Cei şase se uită către public. Surâd ca la poză.

Întuneric.

Cortina.

■
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Horia ZILIERU

Doina dintr-un
gât de lebădă

Stea 'nainte mergătoare
mai dă-mi zile
şi feştile
o clepsidră lângă mare
cât
al lebedei alb gât
sfeşnic stins la amuţire
ţipă bocetul târât.

Jos aprinde-mi reci pupile
nopţilor spre asfinţire
să trec slovele/ cămile
dromadere
efemere
prin urechea acului
la apusul veacului.

Pierdum văzul
şi auzul
muzical cum e ovăzul
în rafalele furtunii
mersul lin pe nori
tenori
şi pe cheiuri şi canale
ah vapoarele vasale
cu petrol din manuscrise
exilate şi proscrise
viciul călărind ca hunii
el ––– po(h)etul
logothetul.

Clopote se smulg din funii
şi-n poetica ţărânii
port şi navă cimitirul
leapădă cu trandafirul
duhul tămâind mireasma
fantasma
catapeteasma.

Crucea-n piatră netăiată
piatra-n stâncă împilată
stânca-n munte răstignită
tac
şi
zac
ca stalagmită
lacrima reîntrupată
monotone duioşii

Dalta / fulger n-au ajuns
mutul azimut ascuns

80 de ani
21 mai 1933, Racoviţa, Argeş
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literele la galere
sunetul la şlefuire
legănând într-o psaltire
un copil
suav pistil
sânge-ntors prin triste sfere.

L-au lăut
l-au înfăşat
fluture în sfântul har
şi l-au dat
la închinat
trecut
pe subt subţioară
de fecioară
în altar
să iasă
din lumea deasă.

Buzele de schit Monah
cătau sânul mult smerit
seceta
ce înceta
pârga miedul daurit
la capăt de mugur vlah.

La tăgada candelei
gâtul ei
prin asfinţitul
de legendă împeţitul
îi înzăpezea lucoare
deznodând al lebedei
gât de-argint
la nord tăind
a recifelor tumoare
sloiuri pale
lucii zale
salbe-n lanţ şi chei de-azur
spumă pâlcuri
fresce tâlcuri
un château atavique pur.

Eu?     port pata de culoare
gal —
benul din lumânare
galbenul la întomnare
galbenul după orbire
ţinând orbul în plutire
val
conjuncţie-ntre mal
şi-acel ţărm la înstelare
galben gangele cel mare.

Umbrelor pe podul vechi
le-am fost taină şi priveghi
mâna şterge în zadar
praful tobei la coşmar
şi în marmură îşi cată
înnoptarea gravitată
schiptrul thyrsic şi armura
unda
limbii şi secunda
orologiului polar
genele
sprâncenele
pleoapele
cum clapele
de pian
aerian
fruntea aliaj uzura
tâmpla (în neant) aùra
învrăjbind aproapele.

Trec vechimea
mea
le zic
la arhondaric
cu jale
petecind subt sparte zale
deflorate palimpseste
năpârlirea şarpelui
în a raiului
poveste.

M-am secătuit de ani
semeţia azi amară
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se dă criptei în angoase
uzurpându-mi armăsari
lainici lari
penaţi pogani
şi-n trăsura funerară
tai
prin arhetipul nai
galerii lucarne dară
legiunile de oase.

Vinul nu mă mai încântă
/ taur negru al iubirii/
cu imaginea răsfrântă
printr-un diamant
amant
troienind în stihuire
mirii la îmbătrânire.

Tu pământ al trupului
cînd m-ai întâlnit? să-ţi sui
la quartet satrap sonata
stâlpul streaşina şi roata
vârful lancei şi profanul
somn
în care îmi întomn
rădăcina şi aleanul.

Roza mea adânc nocturnă
o atât de mult iubită
ca izolda-n strâmta urnă
beznei vremii hărăzită
te deschizi închizi şi doare
jocul trecerii cea mare
ceas smerit la uzurpare.

Tună craniul caraiman
nervii servii trepanaţi
între polii nu şi da
vast ghetou de lari penaţi
dan

saţi
lebăda

dansaţi
morţii mei încoronaţi

cu pleşuvi şi stinşi vulcani
rătăciţi prin rik-ve-dà

dan
saţi

lebăda
dansaţi

despuiaţi
de-a searbăda
marmură-n suspin morgan
ca nebunii
spînzuraţi
dan

saţi
lebăda

dansaţi
în escortele furtunii
şi voi orfici exilaţi
din glosarele păgâne
în gulagul nikakda

dan
saţi

lebăda
dansaţi

marea traversând în van
şi prohodul vă va da
gâtul ei ––– toiag de pâne
gâtul meu în ludic laţ

dan
saţi

lebăda
dansaţi

cainaţi şi abelaţi
devant pas-de-deux devant
ca nepângăritul pan
până ne vom lebădà
în orgasm saturnian

dan
saţi
le
bă
da
dan
saţi

devant pas-de-deux devant
dansul lebedei dansaţi
dansul lebedei dansaţi
dansul lebedei dansaţi
devant pas-de-deux devant
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Gheorghe Andrei NEAGU

Lacrimi violate

4
(Continuare din ediţia precedentă)

face ceea ce trebuie nu înseamnă a face
ceea ce îţi place” (Honoré Balzac)

***
În curte delegata se străduia să-şi stăpânească

lacrimile. Cele cinci fetiţe, tunse chilug, nu îndrăzneau să
plece de lângă ea. Călătorise împreună aproape douăzeci
de ore. Îşi împărţise hrana cu fiecare din ele. Iar acum,
odată ajunşi aici, nu erau primiţi. Ce dacă nu erau
dosare. De la Caransebeş le trimisese doar la domiciliul
lor, iar dacă cei de la judeţ nu le trimiseseră, ei erau
vinovaţi.

Directorul era impasibil. Nimic nu-l îndupleca. Nici
lacrimile ei, nici ale fetiţelor. N-aveau analize medicale,
n-aveau buletine, n-aveau aprobare de internare. Nimic.

Iar el nu înţelegea acest lucru. Ce-i drept le dăduseră
copiilor să mănânce, dar nicio speranţă de internare.

Toropită de oboseală şi de soarele torid, delegata
privea cu tristeţe asfaltul de sub tălpile ei. Deodată simţi
privirile directorului asupra ei. Ieşise din clădirea
birourilor şi o privea cu insistenţă.

- Totuşi, nu puteţi să le primiţi?, îndrăzni ea să
murmure ridicându-se de pe banca fierbinte.

- Am să dau un telefon la Bucureşti, consimţi el,
întorcându-se cu privirile triste în birourile pe care abia
încercase să le părăsească.

După câteva timp reapăru, spunând:

- Este pentru ultima oară. V-aş ruga mult să ţineţi
cont de asta. Avem destule necazuri din cauza
neglijenţelor dumneavoastră.

- Dar eu n-am nicio vină, îngăimă ea.
- Ba aveţi. Nu trebuia să porniţi la drum fără actele

necesare oricărei internări.
Îşi aprinse o ţigară, oftând. Nu-i plăcea să vadă

suferinţa celor nevinovaţi. De aceea încălcase încă o dată
regulamentul. De vină aveau aceşti orfani? Iar pe
birocraţi nu-i putea pedepsi. De aceea, după ce-i
muştruluia bine pe delegaţi, încălca cu bună ştiinţă
ordinele forului tutelar.

Delegata îi mulţumi şi plecă răsuflând uşurată.
Scăpase. De-acum putea să se ducă să-şi facă şi ceva
cumpărături, până la sosirea trenului.

***
“Omul de onoare se teme de ruşine mai mult decât

de moarte” (Samuel Smiles)

***
Ne cinstim părinţii mai mult dacă nu-i avem, decât

atunci când îi simţim prezenţi printre noi. Pentru că
atunci le analizăm existenţa. Şi niciodată nu suntem în
stare să fim îngăduitori cu slăbiciunile lor, aşa cum nici
ei nu sunt cu ale noastre. Tatăl meu,  al meu, ne place să
spunem, dar nu simţim adânc această apartenenţă.

Adeseori, al meu, înseamnă că este cel care trebuie să
ne dea tot ceea ce existenţa noastră care, pentru ca noi să
fim fericiţi. Şi cu cât părinţii au mai multe posibilităţi de
îndestulare a copiilor, cu atâta nu suportăm să-i

A



572 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

împărţim cu alţii. Pentru că suntem conştienţi de faptul
că nouă şi numai nouă, părinţii trebuie să ne vină în
ajutor. Iar atunci când apusul vieţii ne cere să venim în
sprijinul lor, dorim tot mai mult, ca ei să aparţină altora.
Şi cu mult altruism le dăm progeniturile noastre, pentru
ca pe lângă ei să le dăm părinţilor noştri, acea cinstire
sufletească pe care altfel n-am putea-o da. părăsim
nepoţii lor, ne amăgim părinţii şi pe noi înşine. De aceea,
întotdeauna părinţii noştri sunt mai îngăduitori cu
nepoţii, decât au fost cu fiii lor. Iar regula jocului, umple
de fals umanismul sufletelor noastre.

***
“Nu este virtute mai mare decât mila” – proverb

bengalez.

***
Soarele devenise torid. Mirosurile se înălţau

nemiloase de prin haznalele de canal risipite în curtea
nepietruită a unităţii.

Cerul zincat strălucea răutăcios, arzând aerul, piatra
şi asfaltul străzilor ce delimitau perimetrul instituţiei. Şi-
n toată curtea nici un pic de umbră. Nici măcar praf.
Totul fusese luat, lustruit de tălpile picioarelor veşnic în
mişcare. Asistaţii în cărucioare se descurcau care cum
puteau prin gropile rămase întipărite în pământul
umezit de ploile care de câteva luni uitaseră să se mai
întoarcă.

Cioburi de sticlă strălucesc pieziş, dezghiocând în
mănunchiuri lumina aprigă a zilei. Cârpe şi tampoane de
vată uitate prin cele mai ciudate locuri, uscate de soare şi
resturi de coji răsucite de vânt se încolăceau din senin
sub mâna unei pale rătăcite prin curte. Iar tomberonul cu
tabla roasă de rugină, lăsa să se întrevadă resturi
vegetale şi oase aruncate de bucătărie. Jur împrejur,
bâzâitul muştelor în zemuitul borhotului menajer,
alungau somnolenţa sub care personalul îşi târau
trupurile de la un loc de muncă la altul.

- Du-te dracului! s-auzi dindărătul tomberonului
ticsit.

O mână uscată se zărea până la umăr, scormonind în
partea ascunsă privirilor, prin gunoaie. Din când în când
scotea câte un os sau o ceapă aruncată şi o ascundea sub
salopeta murdară. O altă mână, aparţinând altcuiva se
întâlnise-n măruntaiele tomberonului stârnind disputa.

- Ce-ţi trebuie?
- Mâncare, Mi-e foame, scânci stăpânul celeilalte

mâini, cerşind îndurare. Celălalt îl bătu protector pe
umăr, cu mâna şiroind de duhori mustitoare. Un câine
străbătu curtea, depărtându-se dezgustat de obiectul
disputei celor doi stăpâni ai mâinilor iscoditoare.

Supraveghetorul îi zări şi trecu mai departe. De sus,
dintr-unul din dormitoare, directorul îi privea furios.

Cei cu care venise, scotoceau de zor prin vestiarele
de lemn ce nu mai reuşeau să cuprindă mormanele de

echipament distrus de care asistaţii nu se îndurau să se
despartă.

Zeci de încălţări laolaltă cu restul de pâine se
amestecau de-a valma cu frânturi de veselă adunare, din
casările anterioare ce nu fuseseră predate la punctele de
colectare. Muşte mari, greoaie, se năpusteau bezmetic
asupra lor. Femeia de serviciu pe etaj se străduia cu un
aer tâmp să mai dosească ceva din harababura unor
noptiere de tablă fără uşi, întoarse cu faţa la perete. Şi-n
ele, cutii de carton şi tuburi de spray-uri sau ghivece
goale de flori. Infirmiera mai trăgea de colţul unui
cearşaf năclăit de urme de nespălare, ascunzându-l sub
păturile roase de vreme şi de prea multă întrebuinţare.
Parchetul înnegrit, scârţâia sub paşii acestor controlori,
controlaţi de frica necunoscutului.

- Şi asta ce-i?, întreabă directorul, dezlipindu-şi ochii
de pe geam, arătând cu mâna spre portretul unui sfânt
agăţat într-o ramă cu geamul crăpat pe peretele cu urme
de luptă culinară.

- Sunt credincioşi tovarăşe director, zise
administratorul rânjind satisfăcut că nu întrebase de
altceva.

- Şi cine-I păstoreşte?
Ceilalţi nu-i răspunseră neînţelegând ce vruse să

spună cu păstorirea asta.
- Hai bă, spuneţi cine le este  popă? îi dumiri el

nerăbdător.
Nimeni nu spuse nimic. Administratorul luă sfântul

din cui şi-l aruncă pe hol. Sticla se sparse pe chipul
sfântului colorat.

- Că tot nu erau cioburi destule, conchise directorul
nemulţumit. Vouă vă place?, nu-i lăsă el. Apoi
neprimind niciun răspuns continuă: asistaţii scormonesc
la lada de gunoi sub ochii noştri, mizeriile colcăie prin
toată curtea, iar dormitorul seamănă a cocină de porci. Şi
noi primim salariul întreg. Bani nemunciţi şi care nu put.
Pute doar rezultatul muncii noastre. Dar vă promit eu că
aşa ceva nu va mai fi. Ori munciţi ori vă căraţi la mama
dracului, mai adăugă el, trântind furios uşa în urma sa.
Fierbea de mânie. Atâta delăsare îl exaspera. Nu-şi mai
putuse păstra răbdarea. Răbufnise iar  cuvintele nu şi le
mai găsea. Pe coridorul cufundat veşnic în beznă,  se
ciocni de doi asistaţi, ce se păruiau straşnic între ei.

- Ce-aveţi bă! Interveni el cu glasu-i puternic,
apucându-i de părul crescut în neorânduială.

Asistaţii tăcură. Directorul îi târî la capătul luminat
al  coridorului. Mărul discordiei era chiar un măr. Unul
dintre ei îl revendică prin semne celuilalt. Surzi şi muţi,
fără alt mijloc de comunicare decât pumnul, se
încăieraseră pe întrecute. Directorul neslăbindu-i din
strânsoare îi ciocni cap în cap de câteva ori. Mărul le
scăpase pe jos.  Directorul îl luă şi-l aruncă pe fereastră.

- Să vă mai bateţi şi de altă dată, zise el lăsându-i în
plata Domnului.

Asistaţii fugiră pe scări. Directorul după ei fără gând
să-i ajungă.
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Ajuns în birou îşi cuprinse capul în mâini. “Ce-i cu
mine. Unde o să ajung. De unde pornirile astea
bestiale?”, se frământă el fără a-şi găsi răspuns.

Tulburat încă îşi luă stiloul şi începu să redacteze
câte o decizie de sancţionare pentru fiecare din cei ce-l
însoţiseră. Era hotărât să le dea câte o lecţie. Nu se mai
putea tolera, nici pe sine, nici pe alţii.

***
Orbul are altfel de dimensiuni în evaluarea realului,

iar surdul se joacă de-a lungul existenţei sale cu aflarea
lui după propriile-i păreri.

***
“Nu-i drept să-i laşi pe cei dragi la nevoie” ( Eschil,

Prometeu şi perşii)

***
Nu se mai bat cuie în mâini şi în picioare, ci direct în

dosar, ne spune Vasile Ghica. Iar dosarul se lasă găurit
adeseori de anonimi încurajaţi de descurajarea în care
oamenii îşi duc existenţa. Şi niciodată cuiele nu-şi mai
găsesc semeţia de a înfrunta privirile condamnatului.
Cuiele însăşi sunt umilite de apocitatea coperţilor.

Şi atunci vine regretul celui ce a dorit să-şi fie călău,
mai presus de voinţa celor lipsiţi de curajul de a se uita
în privirile condamnatului.

***
Dacă un hoţ nu este demascat la timp, ajunge să se

creadă artist şi capătă convingerea că hoţia este un mijloc
de existenţă la fel ca oricare altul.

***
Din cabinet, pereţii cocoviţi, lambriurile sparte, s-au

înlocuit cu mare scandal. Contabilu şef nu aproba ieşirea
materialelor din magazie decât dacă-i făceau şi lui câteva
scaune pentru sporirea confortului personal. Aşa că,
directorul a fost nevoit să cedeze. Scaunele s-au făcut la
repezeală, iar reparaţiile din birouri, abia în două luni.
Cabinetul medical, veni la rându-i, cu cereri de
completare a personalului. Atât conducerea spitalului
orăşenesc, cât şi cea a direcţiei sanitare, au promis dar nu
s-au ţinut de cuvânt. În disperare de cauză, directorul se
adresă judeţenei de partid. Secretara cu probleme
sociale, l-a ascultat atentă până când n-a mai putut şi a
pus mâna pe telefon. A doua zi aveam un medic stagiar
şi încă două cadre medii. Completându-se schema la
jumătate cel puţin, directorul răsuflă uşurat. Înţelegea că
se putea şi  depindea numai de el, să înceapă  lucrurile să
se mişte din locul lor.

Directorul îşi aprinse liniştit o ţigară. Prin fumul
albăstrui zări îndreptându-se precipitat spre el, pe
paznicul unităţii.

- Tovarăşe director, Milu Costică l-a călcat maşina!
- Cum?! se albi la faţă directorul.

- L-a luat bucătăreasa la ea acasă şi l-a lăsat singur să
se întoarcă. El surd şi neatent.

- Dar dumneata ce-ai păzit?
- Eu i-am spus: “Nu pleca bă că te vede directorul!”

Dar el nu şi nu. Că are treabă. C-o fi, c-o păţi. Acum
degeaba îi mai amintesc. Mă uit la el şi nu-mi vine a
crede. Să-l lovească maşina salvării pe trecerea de
pietoni? Aşa-i  trebuie dacă a plecat cu bilet de voie. Că
doar i-am spus: las-o dracului pe bucătăreasă, nu-i mai
căra sacoşele peste gard. Nu vezi că ne fură? Mâncarea
voastră o fură măi Costică. Dar el nu m-a auzit. Acum va
zace ca un neputincios  în salon. Nimeni nu va mai veni
la el. A venit bucătăreasa şi l-a sfătuit ca să vă spună
tovarăşe director, c-a fost la ţigări. Iar dumneavoastră ce-
o să faceţi. Îl credeţi sau nu, a trebuit să tacă. Că dacă ar
fi încercat să facă ceva ar fi fost degeaba. Asistatul nu are
dreptate. Toţi au dreptate, dar asistaţii nu. Ei sunt
oligofeni. Nu ştiu ce spun . cunosc lecţia. De atâtea ori au
spus asta. Degeaba am încercat noi să aducem, să găsim
probe, zise portarul înspăimântat.

- Dacă nu l-ar fi lovit maşina, n-ai fi venit!
Paznicul îl privi încurcat. De fiecare dată voise a-i

spune câte ceva dar nu putuse. Prea avea nevoie el însuşi
de o sumă de înlesniri.

- Dar cu bucătăreasa cum e?, întrebă directorul.
- Nimic.
- Cum nimic! Nu mi-a dat ea mie telefon, crezând că

eşti dumneata şi m-a rugat să-i pun deoparte nişte
scânduri?

- Şi le-am pus? zise el sumeţindu-se.
- Nu, pentru că am uitat să-ţi transmit rugămintea, îl

ironiză directorul.
- Habar n-am de ce vorbiţi! Eu am fost bun numai

atunci când aţi avut nevoie de mine.
- Aţi uitat când mi-aţi spus să nu-l primesc pe Biro în

unitate?
- Ieşi afară! Ieşi afară nemernicule!, îşi ieşi din fire

directoarea. La toate se aşteptase dar la atâta cruzime nu.
Îşi reaminti dureros despre nenorocirea celui ce

fusese izgonit în plină iarnă, pe un ger cumplit de acelaşi
portar ce-i răstălmăcise intenţiile cu bună ştiinţă. Pe
scurt, Biro părăsise unitatea de câteva luni. Conform
regulamentului fusese externat şi redat familiei. După
câteva luni se întoarce noaptea, iar portarul ştiind că cei
externaţi nu se pot primi decât cu o nouă apropare, nu-l
adăposteşte la camera de primire, dar nici măcar la
poartă. Izgonit, Biro se culcă într-o fundaţie a unei case
vecine, unde este găsit dimineaţa înfrigurat şi adus la
unitate. Avea picioarele degerate, era desculţ, numai în
cămaşă şi salopetă, cu răni purulente şi un stadiu
avansat de degradare fizică. Directorul l-a trimis la spital
iar medicii au procedat la amputarea labelor picioarelor,
fără a se strădui să folosească alte mijloace de rezolvare a
situaţiei. În situaţia aceasta a reieşit că directorul a fost
inuman şi că nu a asigurat toate mijloacele de ocrotire a
asistaţilor, trecându-se cu vederea că tocmai din
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considerente umanitare s-a creat o cameră de primire şi
s-a interzis să intre oricine în unitate. Pentru că mereu
erau găsite persoane străine, mai ales dedate hoţiei, care
lăsau dormitoarele golite de bunuri şi pe asistaţi
dezbrăcaţi. La ancheta care avusese loc, portarul
declarase că Biro venise cu picioarele degerate deja şi că
directorul nu avea nicio vină. Iar acum se gândise că e
bine să-i reamintească directorului acest lucru.  Iar asta îl
înfuriase. Convocă adunarea generală a oamenilor
muncii, hotărât să ceară desfacerea contractului de
muncă.

***
Surzii îşi au dreptatea lor.

***
Din fiecare bob de rană se naşte sămânţa rodului

pustiu. Şi aşa cum pustiul îşi duce povara fărâmelor

sterile, tot aşa omul bolnav psihic îşi târăşte existenţa pe
suprafaţa planetei.

Şi lipsesc doar boabele de rană. Şi nimeni nu se vrea
bob şi mai ales rană. Şi nimeni nu se încumetă să-şi
oprească pentru o clipă lacrima şi s-o transforma în bob
de rană. Pentru că nimeni nu-i vine ideea de a-şi umple
existenţa cu lacrimi.

***
“Orice fericire îşi are faţa ei tristă” (Panait Istrate)

***
“Domnule Director. Vă scriu eu, cel care am vrut să

vin la matale dar n-am putut. Azi am vrut iar dar nu m-a
lăsat mamaia, dar am să fug şi am să vin. Rog scrie
urgent dacă primeşti la mine. Gigel Untaru”

Cartea poştală, acoperite cu slove trudite, se odihnea
pe masa directorului, într-un maldăr de referate şi alte
multe documente.

Directorul o privea cu greutate. Nu mai primise aşa
ceva. Cum să acţioneze? Cine să-l înveţe!

Se hotărî să nu-i răspundă. Nu avea dreptul să-i
răspundă. Familia se putea hotărî asupra lui. El nu
putea. Dar ar fi vrut să-i dea un semn cel puţin. Dar
cum? adresa de pe plic nu indica nimic. O semnătură
indescifrabilă şi atât. Scrisul greoi, poticnit, trăda
intelectul destul de rudimentar. Faptul că nu-şi scrisese
adresa putea să însemne tot atât de bine că se ascundea
şi că nu dorea răspuns. Privi la ştampila poştei. Era o
localitate din Galaţi.

Hotărî să se adreseze Consiliului Popular din
localitate. O chemă pe secretară. Văduvă de câţiva ani,
de statură mijlocie, secretara cunoştea ca nimeni altul
tainele unităţii. Fire voluntară, exploda adeseori în faţa
contabilului şef, mai ales atunci când era lezată în
interesele personale. Despre director nu-şi făcuse încă un
punct de vedere. Aşa se obişnuise până atunci: secretara
să-şi facă un punct de vedere. Dacă ea zicea că e un papă
lapte, ceilalţi aveau să doarmă liniştiţi şi viceversa.

Intră în cabinet cu o faţă vădit indispusă. Secretara îi
sesiză starea şi se foi neliniştită pe scaun.

- Vă rog o adresă la direcţia muncii  Galaţi  să ne dea
datele.

- Am înţeles domnule director, zise ea privindu-i cu
insistenţă.

El îi sesiză privirile. Nu reacţionă în niciun fel, nici
atunci când în birou găsi o persoană necunoscută,
aşezată pe unul din scaune cu nonşalana celui ce
cunoştea suficient de multe din tainele unităţii.

- Bună ziua!, zise necunoscutul, întinzându-i mâna.
Sunt fostul director, zise acesta privindu-l în ochi,
deschis, fără reticenţe. Era scund, bine legat, cu părul
coliliu şi un început de chelie. Ochii radiau o tristeţe
adâncă, pe care zadarnic încerca să-i ascundă sub un
zâmbet silit. Mâna îi era caldă şi pufoasă.

Se priviră deschis. Fiecare cu gândurile lui.
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***
“Fericit cel ce moare regretând că n-a cunoscut

adevărurile toate”

***
Oare ce să învăţ de la M.? Doar să-i invidiez fericirea.

Pentru care n-a făcut niciun efort. În care s-a abandonat
când neajutorată are nevoie de tratament. Unde găseşti
puterea acestei femei? Nu iubitul, care a părăsit-o. Nu
soţul, care a părăsit-o. Existând ca orice femeie (sensibilă)
prin obligaţiile de femeie şi ajungând la impasul cu
nimic neobişnuit de a-şi descoperi inutilul şi strigând
ajutor. Pe care eu n-am voie să-l strig. Încerc să-ţi
comunic astfel impresiile pentru că am impresia că stând
de vorbă, nu reuşesc decât să contabilizez nişte idei în –
punctul unu, punctul doi … Nu găsesc în imediata şi
extrem de scurta ta prezenţă lângă mine timp pentru
altceva decât pentru tine. Mă dărui ţie atunci, cu
gânduri, cu trup, cu simţuri şi n-am de unde să iau
cuvinte. Dacă vrei, mă copleşeşti! Te oblig acum la o
lectură fără să mă străduiesc să-ţi transmit o impresie
artistică. De asta, poate fără valoare. Şi ca să revin. Unde
este puterea acestei femei? Intelectualii despărţiţi în
condiţii civilizate, care se pot vizita şi discuta fără ură.
Doar cu regrete sau fără regrete. Nimic mai uşor pentru
propria conştiinţă şi pentru ochii lumii decât un soţ care
a părăsit-o şi care are altă familie şi un copil posibil. (Să
mi se fi întâmplat mie aşa ceva ar fi fost mai mult poate
decât, prima treaptă spre eliberarea de mine însumi)

***
“Să fii fericit până la tristeţe, iată ţelul suprem al

existenţei umane”

***
- De când vă caut… Aveam nevoie de

dumneavoastră. Nu cunosc unitatea, colectivul şi ale
probleme cu care mă confrunt!, începu el, să se jeluiască.

- Şi crezi că eu le cunosc? Nu colega. Nici măcar nu
m-am străduit să le cunosc. Aici conduce contabilul şef!

- Conduce…
- Ba nu conduce! Atâta vreme cât se joacă de-a legea

şi o aplică în felul lui, nu poate fi vorba de conducerea
directorului! Eu cel puţin am abandonat ideea să te
sfătuiesc să procedezi la fel. Directorul  tăcea. Trecutul
unuia în faţa celui ce se vrea să devină altceva.

- Eu unul nu pot accepta aşa ceva, murmură noul
director.

- Treaba dumitale, dar eu unul am abandonat. Se
pare că am făcut-o prea târziu. Acum sunt pensionat
medical, iar în urma mea, doi ani de zile el a fost şi
director şi contabil şef… Tusea îl întrerupse. Îşi aprinse o
ţigară ieftină, cu mâna tremurândă, sorbind hulpav
fumul înecăcios.

- Un coniac, n-ai?, întrebă el deodată.

Pe noul director întrebarea îl surprinse. N-avea şi
nici nu intenţiona să aibă vreodată. Fiolele alcoolscopice
îi erau singura bogăţie ce-i umpleau timpul. Cât despre
băutură nu vroia să audă. Dezamăgit pensionarul se
grăbi să plece. Câte banalităţi rostite fals, trădau
dezamăgirea ce-l cuprinsese în faţa a ceea ce găsise. Ar fi
vrut ca totul să se lase cu un chefuleţ, aşa cum se
obişnuia pe vremea lui. Rămas singur, directorul îşi
plimbă privirile de-a lungul şi de-a latul pereţilor.
Lambriul începuse să se umfle. Bucăţi de lemn roase de
umezeală, cădeau în grămăjoare mici, pe parchetul
năclăit de neregulă. Telefonul sună prelung. Ezita să-I
ridice câteva clipe, apoi:

- Da, vă rog!
- Ascultă directore, dar de când îţi permiţi dumneata

să faci ce vrei, în oraşul pe care-l conduc?
- ?!
- Îţi spun ca să ştii! În oraşul acesta, eu conduc!  Ai

înţeles?
- Am înţeles, dar…
- Ce, dar? Fără niciun dar. Am dat dispoziţie, să fie

toţi oamenii la câmp, apoi să fie!
- Dar n-am…
- Ce n-ai tovarăşe?! N-ai simţul măsurii. N-ai

educaţie politică. Bănuiam eu că nu eşti corespunzător
dar nici chiar aşa. Invalizii dumitale au împânzit oraşul.

- N-am nicio vină tovarăşu…
- Ba ai! Dacă nu ştii să-ţi organizezi munca

personalului, ce cauţi în funcţia de director?
Şi telefonul se închise brusc. Directorul turba. Cui să-

i explice? Unui primar obtuz şi inuman? Nu, ar fi fost o
greşală. Aşa ceva nu se putea explica. Invalizii nu puteau
fi înlocuiţi. Erau fiinţe umane, indiferent de cele ce ar fi
crezut tovarăşul primar. Furios, îşi aprinse o ţigară. Se
strădui să-şi reţină cuvintele, dar nu putu. Înjură cu glas
tremurător, părăsindu-şi biroul.

Emilia, secretara, îl privi nedumerită depărtându-se
spre curtea atelierelor.

***
Nu devenim mai buni atunci când dorim. Omul se

naşte cu bunătatea în sine şi şi-o dezvăluie celor care au
nevoie de ea, când aceştia  ştiu să ajungă acolo.

***
Rufele stau ca un stol de grauri înşiraţi pe sârmă.

Soarele se îndură să-şi verse sufletul peste ele.
Spălătoresele stau la umbră. În subsol, întotdeauna
umbră. Rochiile lor colorate stau buchet pe lemn, lustruit
de mişcarea lor. Chiar şi atunci când par nemişcate, ele
au un neastâmpăr aparte.  Pe Ileana o au sub ochi.
Mâinile ei sunt dornice de muncă. Niciodată altfel. E
transpirată, după atâta trudă, se spală cu cel puţin o
găleată de apă. Din cauza asta, se ceartă cu cei de la
boiler.
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- Parcă ai fi cât un elefant! Dacă fiecare ar lua câte o
găleată… ar fi 400 de găleţi în boiler, îi zice Nelu, cu
neprefăcută grijă faţă de boilerul  etajului său. Pentru că
boilerul are într-adevăr numai 200 de litri. Şi din patru
nu funcţionează decât al lui şi cel de la bucătărie. Iar
fetele vor apă.  Apă caldă mai ales. Să nu răcească. Dar
Ileana nu ascultă. Se roşeşte brusc la faţă, de nimic, nu de
altceva, bombăne şi aşteaptă să i se umple găleata. Ştie ea
ce ştie. Nelu face asta mai mult de ochii lumii. Doar şi lui
îi mai spalp câte ceva. Şi eu ştiu asta şi nu zic nimic.
Trebuie să ne descurcăm. Mai ales acum când soarele
este mai aproape de noi, ca oricând. E nevoie de apă. Şi
în dogoarea asta, răcoarea subsolului e binevenită.
Spălătoresele ştiu mai bine ca oricine. De aceea au nevoie
de Ileana. Ea strânge “graurii” de pe sârmă şi tot ce iese
în soare mai mult.

- Mă cam dor şalele, spune Zamfirica cea bătrână,
înfoindu-şi cutei fustei.

- Dacă ai reumatism!, rosteşte ca o sentinţă Maria.
- Ba, de la cei doişpe născuţi, zise Zamfirica  mândră

şi mirată de mândria ei.
Buchetul de fuste se rupe, se destramă. Maria se dă

jos de pe banca lustruită. Îşi puse mâinile-n şolduri şi se-
ntoarse cu faţa la restul rămas pe bancă.

- Auzi fă, tu cum oi mai fi ca femeie, după atâtea
naşteri, că eu…

- Mulţumesc de întrebare!

***
Oare ce trebuie să fac eu să fiu puternică şi mamă şi

iubită(în ce condiţii?) şi gospodină şi… hai să-i spun
artist, deşi sună cam pretenţios şi fiică şi soră şi om între
oameni? Alege dacă ai puterea şi spune-mi la care să
renunţ. Sau pe care să le estompez conducând pregnant
o singură trăsătură. Ştiu, simt, vreau, cred că singura
condiţie e aceea de iubită. Pentru mine. Pentru tine şi
pentru celelalte. Dar asta fac şi tu probabil simţi. Nu
trebuie să vin cu argumente spuse sau scrise. Dar nu
vreau să mă compari cu M. Mă simt mai puternică decât
ea. De ce? E drept, uneori am revărsări din străfunduri
pe care încerci să le stăvileşti. Dar nu uita câtă încredere
am în tine – în tine – când ofer slăbiciunea acestor trăiri.
Poate n-ar trebui, dar ce puţin timp am avut să stăm
unul lângă altul, să-mi descarc fiecare nedumerire,
fiecare durere. N-am ce le face, ele se adună şi uneori un
gest sau o privire sau un cuvânt deschide porţile în faţa
tensiunilor acumulate.

Când soţul care nu-i mai era soţ de ani de zile, din
voinţa lui a făcut acel gest, pentru ca ea să-şi poată trece
durerea, avea lângă ea un om al ei, puternic, al ei, soţ
consimţit de cei dragi şi o bucurie în pântec. Pentru toate
acestea nu mă înclin în faţa ei. O invidiez. Sau poate nici
atât.

Oare poţi compara trăirile ei cu ale mele? Numai în
cazul în care nu ştii cum au trecut pentru mine clipă de
clipă zilele imediat după ce soţul care trebuie împlinit a

fost împlinit când s-a întors în acelaşi loc cumplit, în
zilele în care se întuneca devreme şi nedorit, eu căutam
tremurând, căutam sângerând, căutam năucă, rătăcită  să
mă găsesc pe mine şi să aduc copiilor un echilibru pe
care eu eram obligată să-l am şi când nu-l aveam şi să fac
să pară totul normal când nimic atunci nu era normal.
Unde era puterea ei iubind un om liber când eu iubesc
un om ascuns, pe furiş, pe fugă, furându-l altcuiva care
îşi  cere dreptul asupra lui şi care mai este încă o dată
lovit de soartă, pecetluit de cuvântul bolnav şi de ceva
mult mai greu? Tu ştii cât de tare sunt când te iubesc
sângerând prin somnul tău care nu-mi aparţine, peste
lucrurile tale pe care nu mâinile mele ţi le pregăteşte,
peste timpul tău când dormi, când citeşti, când mănânci,
când te uiţi afară pe geam, când te bărbiereşti, când toate
aceste lucruri nu-mi sunt date mie?

■
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Marian Gh. BENGA

Existenţă
Trăiesc aievea în visare –

simţind parfumul florilor de mai...
Iar vântul, adiere-amăgitoare

–
pare să spună – „Stai, te rog, mai stai!...”

Acum, când totul pare că-i pierdut –
şi simt putenic doar atât, cumplit, durerea,

Gândind că e a Providenţei vrerea –
simt, totuşi, pe obraz – tainic sărut...

Speranţa-i totdeauna trecătoare...
din a visării rimă moartă,

De ce invoc atât de lesne vrerea –
de Providenţă  crudă, sau de soartă?...

În zare am văzut un sul de foc...
ce mătură stihial, totul, în cale –
păreau să fie-n vânt, pletele tale –

de-aceea Providenţa iar invoc...

Alter-ego
Cer plumburiu topit în zare,

ace de gheaţă se înfig,
într-un suflet gol şi rece...
apăsătoare este trăirea –
în remuşcarea vie, crudă,

Da, acolo locuiesc de veacuri...
răzbunând suflarea vieţii,
caută tot mai adânc –
şi vei găsi un Deşert Gobi,

ce reverberaţiile îndelung şi le-a căutat.
EU, căci aşa mă cheamă...

nu cumva însă să strigi,
un nume demult pierdut –
şi părărsit de toţi...

Căci duhuri rele vor veni,
asemeni celor ale Styxului,
dorind să se înfrupte,
cu suflet pur, neîntinat...

Ca mai apoi să te îngroape –
să nu mai fim noi, amândoi...
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Dual
O seară de iunie,

s-a transformat într-o noapte albastră...
Privind cerul înstelat, am căutat o stea...
să-mi semene, să mă reprezinte...

Într-un târziu am zărit-o, mică, palidă...
Stătea parcă să cadă, amintindu-mi –
fără voia ei –
de zbuciumul vieţii, de nedreptăţile vieţii,
din ziua din care am încercat să mă schimb –
cunoscând imediat eşecul.

Dureros, chinuitor, realul vieţii –
în care mă zbat –

am încercat atunci un strigăt de durere
de părere de rău, sperând că va fi

auzit,
de cine trebuie, crezând cu toată făptura mea

păcătoasă,
că într-un târziu voi fi auzit.

Dar nu, ci dimpotrivă, ecoul,
Acel ecou ce-l auzeam, îmi spărgea timpanele,
şi nu se mai termina, credeam că înnebunesc.
Da, ăsta este cuvântul cel mai potrivit.

Dar nu a fost să fie aşa, nu înnebunisem –
trăirea vie fusese un şoc prea mare,
atunci am zis că nu pot, dar că totuşi să pot –
să gândesc,
să judec,
să exist,
Explicaţia a fost simplă,
ca toate explicaţiile simplificatoare –
ce rezolvă cele mai complicate ecuaţii

existenţiale:

„Nu ai fost dorit şi de aceea nu ai noroc –
Nu ai nicio şansă în viaţă – nu poţi!...”

Nu ştiu dacă...
Nori grei aştern uitarea,

unui suflet pribeag şi singur...
tainic surâs amar şi ascunde –
o viaţă zbuciumată precum marea...

Din bulgări de nisip şi scoici,
s-a-ntruchipat ca o făptură,
o umbră tainică şi simplă,
ce mai demult părea chiar pură.
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Revăd parcă aievea, un apus,
pălind pe marea liniştită,
este ca un banal zâmbet,
în viaţa-mi pustie...

Zări albastre amăgesc privirea,
cu liniştite adieri bizare...
asemeni sufletului tău –
în suflet simt săgeţi dogoritoare -

Mi-aş pune chiar şi sufletul zălog,
din răsărit şi până la apus,
Cu braţele să te cuprind –
să nu te las, să te alint...

Rugăminte
Divină

„Lăsaţi-mi aripi să visez în noapte,
nu îngrădiţi ce nu puteţi avea...
Păcatul Vostru eu  îl duc şi singur –
aşa, în beznă, când nu M-oţi vedea...

Barem acum gândiţi curat şi cu iubire –
sădiţi, de mai puteţi – NEPRIHĂNIREA...
Altarul vieţii mele Vi-i  deschis –
spre a cunoaşte la final TOTUŞI, IUBIREA...

Loviţi cu gândul Vostru în păcate,
ce-n două mii de ani V-au umilit –
Scimbaţi-vă  aspectul ipocrit –
să nu Fiţi Fericiţi numai în rate...”

Astrul lui
Hermes

Privesc la ceas târziu din noapte,
La Universul cel bătrân.

Aleg o stea la întâmplare –
Să-mi poată spune „ce şi cum”...

La strălucirea ei discretă,
Veghez...căci vine spre pământ,

Aluncând ca o cometă –
Să-mi intre-n suflet şi în gând...

Cu licărirea ei regească,
Împodobită de etern –

Ar face ca această lume –
Să pară mai puţin infern...
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Codicil
Prin poemele mele m-aţi cunoscut...

aţi reuşit să-mi citiţi sufletul
pentru voi am scris, să ştiţi, să cunoaşteţi –

am lăsat o parte din ego în acele versuri...

Tot ce am simţit şi am trăit –
( fiindcă am iubit şi am trăit iubind

–
o dată, demult, când eram copil am visat,

da – am visat o fată de care m-am
îndrăgostit...

Decenii, apoi, am căutat-o,
în final mi-a ieşit în cale –
ca o Dulcinee a destinului...

Din prima clipă, din prima privire am
recunoscut-o –

era doar ea, cea mult visată, am recunoscut-o,
mai credeam că visez – era chiar cea dorită,

prima atingere, m-a zguduit ca un şoc
electric...

Primele cuvinte au foat ca ale unui heruvim,
realitatea s-a transformat pe loc,
pe calapodul celei din vis...

Un mic Paradis părea că mă înconjoară,
trăiam?...
încă visam?..
am mulţumit Providenţei,

lacrimile de bucurie ce îmi brăzdau obrazul
–

au picurat – răcindu-i sufletul...

Nu mă mai voia aproape deloc –
acum scriu tot pentru voi – să ştiţi

noroc în dragoste nu am avut nicicînd...

Doresc ca voi, care mi-aţi fost alături,
atunci când m-aţi citit – să nu uitaţi,

că eu am scris cu dragoste, din dragoste,

aş fi vrut să pot scrie în continuare
să leg povestea în poem...

Să nu mă judecaţi prea aspru...
atât de multe aş fi avut de scris,
dar totul s-a pierdut –
aşa cum mă voi pierde şi eu...

Fără dragoste, nu pot să exist...
am aşteptat atât de mult...
am „trăit” atât de puţin...

O mai zăresc câteodată noaptea, târziu,
când umbrele se lasă-n cele patru zări...

iar eu apun precum uitarea,
ca un luceafăr ce încă-şi aminteşte,
de zilele când mă iubea şi mă dorea...

Când noaptea deasă-ntr-un târziu păleşte
ca o nălucă-apare – o simt...

s-aşa scriu ultimile rânduri pentru voi,
stimându-vă ca pe-o familie ce aţi fost,

în noaptea deasă care iată, mă-mpresoară...
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Boris MARIAN

Povestirile
Marelui Urs

ra odată o căprioară bolnavă, dar nimeni nu ştia
de ce boală suferea. Trăia izolata,  avea o prietenă
cu care vorbea  uneori la telefon. De  ea s-a

îndrăgostit un cerb ceva mai trecut, i-a închinat  poeme,
a adunat flori pentru ea,  galbene, violete, albe,  albăstrui,
de toate culorile ce se găsesc din belşug pe  dealurile din
jurul munţilor pierduţi în nori. Căprioara i-a mulţumit
prin telefon, i-a mai răspuns de câteva ori , apoi , brusc a
întrerupt orice legătură  cu cerbul, dar  discuţiile cu
prietenele ei au continuat. Ba mai saluta politicos câte un
cerb apărut din întâmplare pe  pajişte. În zadar a încercat
cerbul să afle de ce boală suferea aleasa inimii sale. Nici
semne nu mai dădea. O altă căprioară, mai miloasă i-a
explicat că prietena ei este şi bolnavă şi foarte ocupată.
Cerbul a înţeles că  tăcerea frumoasei căprioare are altă
explicaţie. A devenit îngândurat, neatent la pericolele
care îl păşteau, astfel că într-o zi o împuşcătură seacă
puse capăt chinului său. Coarnele sale au fost puse la
intrarea într-o cabană vestită în partea locului, chiar în
ziua când avea loc un nuntă cu mulţi oaspeţi. Din cer, de
unde se afla, cerbul lăcrima cu mari stropi de lumină
albastră.

Era un marinar cam pezevenghi, avea o corabie mică
şi transporta de toate, aur, cărbune, haine  vechi, etc.
Într-un port a întâlnit un cântăreţ-poet, pe nume Orfeu şi
l-a luat pe  corabie să  mai înveselească  şi el pe cei câţiva
tovarăşi de afacere. Orfeu s-a întrecut pe sine, atrăgea
naiadele care însoţeau corabia şi îi repetau numele,
rugându-l  să vină la ele. Geloşi, mateloţii l-au aruncat pe
Orfeu în valuri şi duşi au fost. În zadar i-a chemat bietul

om, s-a înecat şi gata. Dar acesta nu este sfârşitul.
Marinarii erau mai bătrâiori, mai bolnăviori şi pe rând se
duceau pe cea lume, iar cel mai ieftin mod de a se
debarasa de morţi, pentru pezevenghiul de patron era
să-i arunce în valuri. Acolo, minune, ei deschideau ochii
uimiţi şi îl vedeau pe Orfeu  pe un tron de coral,
înconjurat de naiade frumoase. Bucuroşi , se îndreptau
spre noul  stăpân, dar Orfeu nu la adresa nicio vorbă,
nici nu cânta pentru ei. De aceea oceanul este plin de
peşti mici şi amărâţi.

Ţi-a murit toată familia, i-a spus şeful închisorii unui
ocnaş, după 25 de ani de detenţie, în ziua eliberării.
Omul s-a aruncat pe jos de durere, a cerit să fie lăsat în
închisoare, dar directorul s-a  enervat şi l-a aruncat afară
cu o legăturică de haine.  A pornit fostul ocnaş prin
pădure şi , pe drum s-a întâlnit cu Marele  Urs.  Acesta
nu era deloc urs, ci un uriaş bătrân care l-a primit cu
dragoste în coliba sa. Ce ştii să faci, prietene? L-a
întrebat.  Păi sap şi eu la sare, cărbuni, tai lemne. Nu, de
citit ştii? Ştiam, dar cred că am uitat. Ia scrie ceva aici pe
scoarţa asta. A luat omul  o creangă mai tare şi a început
să scrie. Şi a scris şi a scris, nu s-a mai oprit. Marele Urs
se uita de peste umăr şi se minuna. Scriitor ai să fii.
Mergi la oraş şi vorbeşte cu prietenul meu, Viezurele. A
ajuns omul la oraş,  s-a întâlnit cu Viezurele, acesta l-a
lăudat cum scrie, i-a tipărit  mai multe  texte  şi … ce să
credeţi. A luat omul cel mai mare premiu pentru
scriptori. Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-l pe Marele Urs.
Eu ştiu, dacă mai trăieşte?

E
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Decanul şi
iarna sa

reptat devin decan pe unde merg, pe unde mă
„socializez”. Tâmpită situaţie. Să râzi, să plângi?
Eu, care am fost mereu un „tânăr revoltat”,

aştept să fiu respectat, acum , la vârsta celui „pe care-l
aşteaptă moartea acasă”, cu masa pusă. Mă bărbieresc,
mă uit, normal în oglindă, chipul nu este zbârcit, parcă
m-am născut nu de mult, apoi îmi beau cafeeaua, de
fumat m-am lăsat,  citesc ceva, mai scriu, scrisul a
devenit o compensaţie pentru toate „viţiile” părăsite. Nu
ştiu de ce marii scriitori nu apar după 70 de ani. Se
întâmplă exact invers. Afară porumbeii îşi fac de cap,
lovesc  pervazul, caută pâine, căldură. În curtea
interioară motanii îşi caută  enervaţi perechea. Departe
urlă un câine  împotriva iernii, a condiilor mizere de
viaţă. Aş urla şi eu. În centrul Cişmigiului s-a deschis un
spaţiu de gimnastică medicală, în aer liber. Am încercat
câteva mişcări şi am avut dureri în încheieturi de parcă
aş fi luptat la baionetă în primul rezbel mondial. De fapt
nu înţeleg de ce  suferă omul cu vârsta, ştiu că în tinereţe
suferinţele, câte erau, aveau o bază afectivă.  Eram
permanent îndrăgostit. Acum nu mă iubesc nici pe mine.
Mădălina Manole scria că nu se mai suportă pe ea însăşi,
dacă scrisoarea lăsată nu era un pretext fals.  Dar este
bine scris. Nu mai iubim când nu ne mai suportăm pe
noi înşine. Eu nu-mi iubesc trupul, el nu mă iubeşte pe
mine. Aştept să vină şi timpul frumos, soarele. Egiptenii
aveau dreptate să venereze soarele. Dumnezeu este
undeva, în ceaţă, parcă l-am fi preluat pe Zeus. Nu sunt
păgân, dimpotrivă, dar unde este Dumnezeu, că tare
greu este să-L  înţelegem. Aş putea să nu mai ies
niciodată din casă. „A fost găsit după cinci luni de la
moartea sa”, aşa scrie adesea despre  singuratici. Eu nu
sunt singur, slavă Domnului, perechea mea este alături,
dar trece şi ea prin stări asemănătoare, mai mult, nu scrie
şi de aceea îi este şi mai greu. Sună telefonul. Nu
răspund. Discuţiile mă plictisesc. Nu prea au ce să-mi
spună prietenii, cunoştinţele, iar străinii mă enervează.
Nicolae Manoilescu scrie frumos, că  nu poţi găsi uşor un
om interesant, în timp ce cărţile bune îi stau la dispoziţie.
Necazul este că pe cele bune le-am citit. Cele de ultimă
oră mă fac prea des să pierd timpul. Profesionalismul în
literatură s-a diluat mult. O fi o constatare de om bătrân.
Tinerii se ebtuziasmează, citesc un roman, ceva poeme,
extraordinar! Extraordinar, spun ei, eu găsesc câteva
scene erotico-porno- neartistice şi las cartea deoparte. Îmi
place amorul sugerat ca în „Roşu şi negru”, „Mânăstirea

din Parma”, ca în Balzac, chiar şi la Pirandello,  etc. Nici
filmele violent erotice, tip nord-american nu mă încântă.
Oricare pereche, cum simt că se înfiripă ceva, se
dezbracă în mare grabă, de parcă ar porni la un concurs
de înot. Uneori aţipesc, ziua, Doamne, ce vise, dacă aş fi
pictor, muzician, ce aş scoate din mine. Scot uneori
poeme, dar nu se compară cu ceea ce văd în vis. Poate că
şi moartea, cum scria cândva mereu nedreptăţitul
Eminescu, o fi la fel.

Farmecul
discret al
burgheziei

atăl meu s-a născut într-o familie cu o stare
materială bună, aveau bonă, mergeau la băi.
Bunicul  a murit în aceeaşi lună cu tovarăşul

Stalin, pe care îl detesta. Îi luase tot. Era un om firav ca
fizic, dar înţelept. Când a murit nu mi-a venit să cred. Îl
cunoşteam puţin, locuia la Rădăuţi, dar l-am iubit pentru
că mă lua pe genunchi şi vorbea cu mine despre orice
chestiune. Era religios, practicant fervent.  Bunicul din
partea mamei , un zdrahon, negustor cam prăpădit, a
fost împuşcat în 1942. Istorie. Tata  a studiat la Viena şi la
Rouen, chimia, s-a ataşat de comunişti, a luptat în Spania
ca apărător al Republicii, a trăit puţin, s-a stins la vârsta
de 50 de ani. Era un comunist moderat, dar principial.
De la el am preluat credinţa în binele  omenirii, o noţiune
nebuloasă, nerealizată.  Ce m-a îndepărtat de idealuri a
fost propaganda ameţitoare şi ilogică, lichelismul aservi-
ţilor  regimului, de aceea m-am făcut inginer şi m-am
apucat de scris versuri.  A fost şi este o salvare. În 1989,
deşi nu credeam în fragilitatea sistemului, m-am bucurat
că a căzut. Nu ştiam că  dintr-un cadavru pot ieşi atâţia
viermi. Am început treptat să realizez că  economia de
piaţă este o economie bazată pe furt şi corupţie. Desigur
sunt şi oameni care muncesc cinstit, dar cum poţi fi
cinstit până la capăt într-un nou sistem, moralmente la
fel de depravat ca şi cel dinainte, mai cinic. Dacă  trăiau
Robespierre sau Hebert, multe capete cădeau. Burghezia
nouă şi-a arătat fundul care seamănă cu faţa. Îi înţeleg pe
avangardişti, deşi nu practic avangardismul, este prea
permisiv pentru cabotini. Timpul va readuce pe tapet
conflicte majore. Omul nu este un animal dresat.

T

T
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Polarizarea socială este contrară naturii umane, omul nu
este nici bestie, nici lup.

Mă gândesc la Madame Bovary. O sete nebună
pentru mărire, înnobilare. Anna Karenina este cu totul
altceva. A fost o jertfă a iubirii şi a luptei împotriva
convenţiilor. O luptă inegală. Burghezia iubeşte conven-
ţiile, familia perfectă, discreţia perversă, ea este mereu
mulţumită cu ce are şi va mai obţine. Nu fac parte din
sărăcime, nu mă simt proletar, dar ceva este rău ,
fundamental rău  în sistemul capitalist. Cică evoluează,
se umanizează. Nici vorbă, crimele se ţin lanţ. Masacre în
toată lumea, bombardarea Belgradului, intervenţiile în
Afganistan, Irak, presiunile economice sunt nişte
porcării. Scuze pentru limbaj, porcul nu este de vină.
Este şi el o jertfă. Terorismul nu are nicio scuză, dar s-a
născut din cauza pauperizării  unei treimi din populaţia
globului, dacă nu mai mult. Oamenii se pervertesc,
umilii devin călăi, călăii devin profeţi.  Un artist nu poate
fi burghez, el este un răzvrătit, Goethe a fost singurul
artist cu spirit de curtean , un hibrid  de nobil-burghez.
Villon, Rimbaud, Baudelaire, Maiakovski cel tânăr,
Esenin,  Silvia Plath ş.a.  nu puteau să nu se răzvrătească.
Unii nu-i înţeleg.  „Staţi liniştiţi, aşezaţi-vă la locurile
voastre”, au fost ultimele cuvinte spuse în public de
handicapatul Ceaşcă. Ştia ce spune. Nemulţumiţii,
agitaţii nu plac niciunui regim totalitar. Iar democraţia
nu este niciodată  cinstită.  Este mereu subminată de
mafioţi. Farmecul discret al burgheziei este , de fapt, o
duhoare. Cine va curăţa grajdurile  lui Augias?

Geamănul
rau pe lume doi gemeni. Precizez- doi,  precum
turnurile nefericite de la New York. Aceşti
gemeni erau oameni şi trăiau într-un sat. Au

crescut, s-a însurat, au făcut copii, copiii au crescut. Toţi
semănau între ei. Se pare că şi mamele copiilor erau
gemene. Nu ştiu ce l-a apucat pe unul dintre gemeni, să-i
spunem A. să se uite mai atent la gemenul B. şi să
înceapă a râde.  B. s-a uitat nedumerit şi l-a întrebat ce l-a
apucat.  A nu a găsit un răspuns, dar a început să râdă şi
mai tare. Îmi este milă, spunea el, dar îmi vine să râd ce
urât eşti.  B.  s-a înfuriat şi l-a lovit pe A.  Au sărit copiii,
deja mari şi s-a încins o bătaie care s-a încheiat cu
moartea a cel puţin unei jumătăţi din ambele familii. A
fost mare jale în sat. A., cel care  începuse toată danda-
naua  era teafăr şi s-a dus la înmormântări. La un
moment dat a început să râdă. Preotul s-a întrerupt din
slujbă şi l-a întrebat ce l-a apucat. Dar ce, sfinţia ta, ai
vrea să plâng?  Mie mi-a spus un bunic, geamăn cu un
alt bunic, că în viaţă râsul  le vindecă pe toate. Şi ? Păi

cum şi? Bunicul a ajuns la o sută cincizeci de ani.  Dar
acum unde este? Uite-l acolo, pe o buturugă.  Într-
adevăr, pe o buturugă stătea o mândreţe de moşneag, cu
barba şi mustăţile albe, se uita la ei.  Şi geamănul lui
unde este?  S-au bătut şi geamănul lui a murit. Bine, dar
nu este de râs, a ripostat preotul. Dar ce, eu am spus că
este de râs?  Recunoaşte, totuşi, că am dreptate, râsul
este mai bun decât plânsul. Un hohot se înălţă deasupra
satului. Era de râs, era de plâns? Nu se ştie.

Javert îl iubea
pe Jean Valjean

m calculat distanţa care mă separa de agresor şi
am descoperit că eu nu mai eram eu, eu eram
agresorul. Nici diavol, nici înger. Relicvele

pluteau în aer. Un muzeu aerian, am murmurat.

De mii de ani spunem aceleaşi lucruri, dar, de fiecare
dată, altfel. Dragoste, teamă de moarte, eroism, speranţă,
dezamăgire.  Cineva spune – noaptea este un lighean
plin de sânge. Altul îşi decapitează  părinţii în somn. Nu
am înţeles bine ştirea – cine era în somn?

Nu vreau să explic nimic, nici nu pot.  În mine,  nu
mai există drame, ci idei înduioşate.  Când scrii istoria
unui personaj,  opreşte-te înaintea morţii sale. Altfel totul
se banalizează.

Prietenul unui necunoscut îmi este necunoscut. În
bibliotecă se aude o bufniţă.  Devii întreg , uneori, prea
târziu. Urmele lăsate de ceilalţi se aşează în noduri.
Aorta – o cârje de episcop, oare?  Unii trăiesc foarte încet,
abia pot fi văzuţi. Într-o zi mi-am văzut capul
rostogolindu-se în iarbă. Îmi vorbea, râdea.  Ghilotinatul
vesel. Diamantul străluceşte în amintirea unei
adolescenţe pierdute.  Genunchii miros a pământ sau
pământul a genunchi?   Aţi văzut o grădină plină de
sânge?  Să visezi cu şapte capete ce visezi cu unul, ce
feerie.

Din ferestrele spitalului se scurge o apă tulbure, ca
din pantalonii înecatului. Javert pândeşte.  Nu ştie  ce-i
mila, bine face. Mila e ca rugina. Javert străluceşte – un
pumnal nefolosit.  Valjean aleargă prin subteranele
Parisului. E plin de noroi. Un noroi delicat. De-aş fi
general aş ordona   dezertare generală.

Am visat un imperator mort pe cal. Calul dădea din
cap, iar imperatorul aluneca mai jos, tot mai jos, limba îi
atârna pe pământ.  Calul l-a aruncat cu silă şi a fugit cu
un nechezat bucuros. Imperatorul s-a întins pe latul
drumului. De atunci drumurile sunt mai late.

E

A
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Dezamăgit strâng mâinile unor personaje necunos-
cute, plâng şi le strâng mâinile. Nici nu ştiu cine a murit.
De fapt, se serba naşterea unui   cărăbuş de aur. Dar
naşterea coincidea cu o înmormântare, ca de obicei.
Murise pietrarul şi nu mai era cine să facă plăcile
funerare.

Bătrânul Kitai
şi alte poveşti

n afara lui DAO  nu poţi gândi, tot ce nu poţi gândi
este DAO. Nimic omenesc  este DAO.  Olarul face
ulcele, ulcele nu-l fac pe olar. Dar omul, natura şi

DAO sunt unite într-un singur tot. Întunecarea minţii nu
poate fi dezvăluită. O scânteie poate provoca un
incendiu, dar  după ce dispar obiectele unde se duce
focul? Moartea din matcă, moartea din ou. Lumea există
în oglindă, în apă, în vis. Înţeleptul se deosebeşte de
ceilalţi prin ceea ce NU FACE, NU VORBEŞTE,
nicidecum princeea ce face şi vorbeşte.

Când privighetoarea s-a hotărât să moară, ea nu a
mai fost privighetoare.

Lotca pluteşte pe apă. Dar fără apă, lotca nu ar mai
pluti. Ce este mai important? Sufletul nu este un obiect,
dar nici obiectele nu sunt obiecte.  Urechea nu se poate
auzi, ochiul nu se poate vedea în interior. Oamenii ştiu
ce văd şi aud în afară. Înţeleptul ştie că  orice vede în
interior sau în exteriorul său, nimic nu este adevărat.
Unghiile, părul cresc continuu, cel înţelept observă
schimbările pentru a înţelege  veşnicia. Peştii din
adâncuri îşi schimbă înfăţişarea, deşi marea este aceeaşi,
la fel şi moartea, viaţa, un continuu. Oricare drum este
acelaşi drum,  a urma  pe DAO înseamnă a nu-l urma.
DAO   nu există, el este inexistenţa. Când vedem  un
taur, un cal, un copac, noi ştim să le numim, deci ele nu
mai există în substanţa lor.  Înţelepciunea şi curajul nu te
vor face  să cuprinzi infinitul, de aceea fii modest, nu
căuta  vorba iscusită,  vorba simplă este mai aproape de
inima oamenilor.

De prea multe ori am văzut  mila rătăcindu-se, ne
spune Saint-. Exupery. Pilotul acesta era înţelept ca un
chinez. Nu există singurătate pentru cei  ce mor. Agonia
este  clătinarea unei  conştiinţe  golite, apoi reumplute cu
memorie. Mai poţi avea încredere în moarte?  Aţi văzut
cum arată mesele după un ospăţ de nuntă?

Luntrea cu
pietre negre
Ajungem încet la asfinţit, înţelegem, este asfinţitul,  la
miezul nopţii ne vom dărui unul altuia, un neant
luminos va fi aşternutul, noaptea rămâne însămânţată,
noaptea este grea, în zori se va naşte un gigant, iar noi
vom pluti pe sub ape, în luntrea noastră cu pietre, pletele
ne vor albi,  plete din piatră, ca pe statuile din piaţa
oraşului.

Aţi scris un cuvânt de dragul zăpezilor veşnice?
Zadarnic. Ele se duc, în curând   în Antarctica vor alerga
leii şi panterele. Cuvintele vor fi pinguinii cei morţi.
Cuvintele – balene vor înghiţi alte cuvinte mai mici. Ah,
nu mai ninge, iubito, este o ultimă ninsoare. Fiecare să se
îngroape cu propriile cuvinte.  Unde va pleca nu va avea
nevoie de ele, nici aici nu a făcut multe cu aceste cuvinte.
Tu poţi vorbi, iubito,  tu eşti vie,  să nu uiţi umbra, cum
alţii îşi pierd umbrela.

Scoarţa copacului se îngroaşe noaptea,  luntrea trece
plină cu pietre, cuţitele ruginesc de atâta sânge, maci vor
izbucni prin toţi porii.

Uneori ninge cu porumbei, cu îngeri, cu globule
albe, cu degete de morţi, cu albul ochiului,  cu steagurile
armateler învinse.

Aţi văzut o spadă de argint  scufundată în  creierul
alb al  extraterestrului?

Un orb are avantajul că nu vede zăbrelele.Dar
pleoapele sale  simt.

În înaltul cerului   pluteşte o luntre cu pietre negre,
cine o poartă?

Este voinţa ta de a exista.

Marţianul
imaginar şi real

uţini s-au ocupat cu  imaginea marţianului în
cultura lumii. Prin 1905, un pictor l-a înfăţişat
şezând pe o stradă, nu se ştie din ce oraş, apoi,

un alt tablou datând din 1918,  ne arată un alt marţian  în
aceeaşi poziţie. Apăruţi în grupuri izolate, cu secole în
urmă, ei au fost toleraţi la început. Este drept că unele
state le-au impus plata unor impozite. De unde aveau
bani, nu se ştie.  Literatura i-a ocolit, s-a creat un tabu -
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tema despre marţieni.  Desenatorii au fost mai puţin
reticenţi. Nas de sileni, de  fauni, buze groase, urechi
mari, clăpăuge. Dar nu semănau cu caprele, ţapii.
Caricaturiştii au încercat, fără succes să-i înfăţişeze,
nimeni nu ştia exact ce înseamnă  „tipul marţian”. Unii i-
au comparat cu franţujii, italienii, grecii, turcii, nici
vorbă. A apărut o carte în care se cerea nimicirea lor.
Măştile de carnaval  încercau să redea chipul de marţian.
Nişte militari beţi au prins doi marţieni şi au încercat să
le taie bărbile. A fost imposibil, bărbile erau din sârmă
foarte rezistentă. Militarii au simţit chiar o furnicătură în
braţ, ca  de curent electric. Au fost descoperiţi marţieni
cu pistrui, alţii cu părul roşu. S-a răspândit zvonul că
erau murdari, că miroseau a ceapă şi usturoi. Total fals.

Un cercetător a stabilit că mirosul era de chimicale.
Marţienii erau produse de sinteză. Aveau familie, soţie,
copii. Ciudată era contradicţia dintre imaginea
marţianului murdar şi puturos şi marţianul inteligent,
cuceritor al Planetei. Aveau şi o muzică oarecum
ciudată, amintind de dansurile antice, orientale.
Înmulţindu-se , a fost nevoie de  semne distinctive,
pentru ca pământenii să nu se împerecheze cu marţienii.
De ce? Nu ştia nimeni. Ar fi fost interesant ce ar fi ieşit
dintr-o căsătorie mixtă. De fapt ele deja existau, dar  nu
se ştia exacxt care cu cine. Marţienii începuseră să
semene cu pământenii. Erau negustori, meseriaşi,
bancheri. În armată nu erau primiţi, era mai bine, mai
sigur. Unii s-au făcu cârciumari. Se spunea că toarnă apă
cu acid sulfuric  în ţuică, dar nu  s-a dovedit. Înainte de
apariţia automobilului, marţienii erau căruţaşi,  s-au
găsit desene şi tablouri în ulei cu  marţieni-vizitii. Mai
ciudat, au existat marţieni ciobani, marţieni agricultori.
Se spunea că sunt vicleni, laşi, nu s-a dovedit. De fapt,
între pământeni sunt şi acum destui vicleni, laşi, buni,
răi. Au apărut şi marţieni surzi, orbi, bâlbâiţi, de te mirai,
ce naiba au venit pe Pământ, când puteau sta bine pe
planeta lor roşie. Cum deosebeai un marţian de un
pământean? Greu, dar se putea  face o deosebire. Nu
una, o mie.

În primul rând, marţienii nu au ce căuta pe Pământ.
Apoi, limba lor era greu de înţeles, dar o dată învăţată
limba locului, li se învârteau vorbele în gură de te apuca
ameţeala. Unii au vrut să-i trmită în iad.  Zadarnic,
marţienii nu ard. Este o chestie inexplicabilă,  împuşcaţi
mai merge, dar nu ard. Au fost bănuiţi de vrăjitorie, de
ritualuri  groaznice, că beau sânge de copil, nu aveau nici
pe dracul, nici burta nu-i durea. Mai mult, au început să
călătorească în toate ţările. |Nu era ţară să nu dai de un
marţian, de o comunitate de marţieni. Se rugau  la acelaşi
Dumnezeu ca şi pământenii. Doamne, iartă-mă, de unde
ştiau ei de Dumnezeul pământenilor? Păi, spuneau ei, nu
a făcut Dumnezeu Universul? Da, aşa este. Păi,  pe Marte
cine l-a făcut, nu Dumnezeu? Este. Atunci? Atunci, ce?
Voi  nu eraţi când  s-a mânuit lumea. Ce spui, bre?  Care

mântuire, că ticăloşia este la mare cinste pe Pământ. Aici
discuţia se împotmolea.

Acum noi nu ştim câţi marţieni sunt pe Pământ. Se
vorbeşte de o conjuraţie, de cucerirea Pământului de
către marţieni.  Unii spun – să-l ia dracului de Pământ,
plecăm şi noi pe Marte, poate că acolo nu mai sunt nici
războaie, nici foamete.

Martiriu
ura ei aştepta sărutul, lacrimile ei erau o chemare
a fericirii, inima ei se zbătea încă, prinsă în plasa
copilăriei şi totul a fost curmat de un glonţ, de o

ardere intensă care a pornit glonţul, de mult  trupul ei
zace inutil în pământ,  sufletul ei este departe, mâna care
a ţinut pistolul, scrie azi despre trecut, desprte dreptate
şi neagă istoria fetei moarte.

Nu te teme, şi-a spus, vântul sorbea din căldura
trupului său, nu te teme, şi-a spus, tremura ca o stea tot
mai înaltă deasupra pământului. Memoria nu face
zgomot ca şi morţii, împuşcăturile sunt amortizate,
focurile s-au stins, dar nu este întineric, memoria este
fiica Luminii, aşa cum şi morţii pe care îi iubeşti sunt
ţesături fine de lumină.

Cine  a zvântat sudoarea celor duşi la execuţie? Cine
i-a privit în ochi cu ochii milei? Cine le-a pus degetul pe
bizele în murmur? Cine a oprit execuţia, a dat la o parte
ţeava flămândă a puştii, a ridicat bătrânul, femeia,
copilul? Toată treaba au dus-o la capăt trăgaciul şi
glonţul plecat fără gânduri şi fără întoarcere. În rest nu
era nimeni.

Nebun cap. 8
otodată mi se pune în vedere să nu mai repet
eroarea, în caz contrar voi fi trimis pe Insula
Diavolului, precum căpitanul Dreyfus,  Henri

Chariere.. Stâlpii de telegraf cântă ca nişte privighetori.
Am visat că abia îmi mişcam picioarele, le simţeam din
lut. Ochii abia mai vedeau, limba îmi era grea şi  aluneca
precum un somon, în gât simţeam un măr, m-am trezit.
Aşa era, totul era adevărat, doar inima ticăia, mi-a spus,
stai liniştit, sunt cu tine. Lângă Spitalul Colţea un
cerşetor  se bâţâia cu o viteză inimaginabilă. Mâinile,
capul, genunchii, toate au mişcări oscilatorii. Oamenii nu
prea îl băgau în seamă considerând că este un simulant.
Are în cutia din faţa sa cam zece monede de zece bani.
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Priveam covorul cu patrate concentrice, papagal refăcut
după canoane estetice, ascultam geamătul mobilei
retrăindu-şi căderea şi-un bâzăit în amiază, măsurând
încăperea. Trebuia să dorm după asprele legi ale
creşterii, să dorm în loc să urc  pe ziduri cu meşterii..La
fântâna nebăută-ndeajuns mă întorc, la  anii noştri prea
tineri, neistovita culoatre mov, jder în întunecime, horă-
ntâlnind mâna ta, chip străin, oh, prea devreme murim
prima oară, prea devreme murim... O parte din legi s-au
şters prin plecarea voastră, tăcerea m-a învelit ca pe un
vierme blând, de mătase, în edificiul părăsit cineva a
intrat frumos şi alb, încăperile i-au devorat chipul, eu
privesc prin transparenţa clipei.Cine mă va elibera de
aripi înainte de a mă închide în mine?

La început
Dumnezeu a
făcut poezia

La început Dumnezeu a făcut poezia
Şi a văzut  că ea este bună,
A împărţit lumea în poeţi şi nepoeţi,
Ceea ce se vede şi astăzi,
Indifetrent de sex şi naţionalitate,
Gândul celui nebun nu este un păcat,
Domnul şi-a deschis casa de arme,
Zice Ieremia,
S-au luptat oamenii între ei,
Până a căzut Palatul de Iarnă,

Libertatea se plimba în pielea goală
Ca o femeie uitată de Dumnezeu,
Au privit-o bărbaţii, aşa, simplu, cu
sufletul,
Don Quijote chicotea, ştia că el ca veni
Sau va  reveni, ca Messia,
Călare pe un tun gigantic,
Din tun vor ieşi marile poeme,
Dar nu va mai fi cine să le citească.
Poate mătuşile desfrânate ale poeţilor.
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Constantin PRICOP

Aproximări asupra literaturii de
peste Prut

rebuie să mărturisesc de la
început: ceea ce urmează
este o viziune generală, fără

aparatul probatoriu, fără imersiuni în
analize exemplificatoare. Este o
schiţă de sinteză realizată dintr-o
perspectivă individuală referitoare la
un fenomen literar conturat într-un
context complicat. O structură gene-
rală care, deşi trimite în exclusivitate
la literatură are nevoie, pentru a fi
înţeleasă, de numeroase clarificări
venind de la alte domenii – istorie,
sociologie ş. a. m. d. Pentru a fi mai
exact, să spun că este vorba de o
privire de ansamblu asupra literatu-
rii din Moldova din stînga Prutului,
realizată din Moldova din dreapta
Prutului.

Pentru cei care se află departe de
România, datele geografice şi istorice
privind legăturile dintre România şi
statul independent Moldova, fosta
republică a URSS, sînt puţin sau
deloc cunoscute. Pentru aceştia ar fi
vorba pur şi simplu de două state
diferite, fără prea multe legături între
ele, avînd eventual în comun doar
graniţa care le desparte. In concluzie,
şi două culturi independente. Este de
altfel ceea ce au susţinut şi susţin cei
care vor să impună o asemenea
imagine. Eforturile lor, considerabile,
au urmărit de-a lungul timpului să
demonstreze că limba moldoveneas-
că nu are mare lucru în comun cu
limba română, că tradiţiile Basarabiei
nu numai că nu confirmă nici o înru-
dire cu România, dar chiar demon-

strează incompatibilitatea. Cu puţin
timp în urmă s-a tipărit chiar un
dicţionar al limbii… moldoveneşti,
care se căzneşte să arate că ar fi
vorba de două limbi diferite.
Coborînd la cel mai de jos nivel al
discuţiei ştiinţifice, oferind arhaisme
şi regionalisme ca… probe de … lexic
diferit de cel românesc, un astfel de
dicționar, ca toate eforturile… cultu-
rale făcute în această direcţie arată cît
de ridicule şi monstruoase din punct
de vedere al bunului simţ pot fi
încercările de a falsifica realitatea.
Toate acestea pentru a se ascunde că,
de fapt, cele două Moldove, cea din
România şi cea devenită republică
independentă se trag dintr-o Moldo-
vă unică, unitară, stat binecunoscut
în perioada medievală. Faptul că
Moldova a devenit una din provinci-
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ile care au dat naştere, împreună cu
Muntenia, mai întîi Principatelor
Unite, apoi României, contribuind
esenţial la formarea statului unitar,
nu le convine celor care ar vrea să
arate că Moldova n-are mare lucru în
comun cu România. Dar din Moldo-
va secolului 19 au pornit ideile
unioniste care s-au întîlnit cu acelea
ale politicienilor din Muntenia,
Moldova devenind, în concluzie, o
piatră de temelie, un element
constitutiv al statului unitar român –
şi nu un element excentric, cum s-a
întîmplat cu acea parte din provincia
medievală ocupată de mai multe ori,
de-a lungul timpului, de ruşi. Acea
parte din Moldova care a pus bazele
viitorului stat românesc a dus în
această sinteză tot ce era mai autentic
în vechea provincie medievală; în
această Moldovă românească se află
fostele capitale ale principatului
(Baia, Suceava, Iaşi) şi majoritatea
oraşelor care au produs şi susţinut
cultura moldovenească, componentă
a culturii române. In ce priveşte
limba, au existat procese fireşti
pentru condiţiile diferite ale celor
două părţi, rupte una de alta, din
vechea Moldovă – dar nici aceste
dezvoltări separate, fireşti, spuneam,
nu au reuşit să „rupă” limba de
altădată în două limbi noi, diferite…
In partea din România a avut loc o
unificare a particularităţilor regiona-
le dintr-o ţară mult mai mare decît
principatele din care s-a constituit,
ţară care a pornit pe calea moderni-
zării în context european. De cealaltă
parte s-au cunoscut evoluţiile fireşti
unei enclave, supusă în acelaşi timp
unui puternic proces de deznaționa-
lizare şi rusificare. După primul
război mondial fosta jumătate de
provincie s-a unit cu România pentru
o scurtă perioadă în care a început
un efemer proces de unificare cultu-
rală. După cel de al doilea război
mondial Basarabia precum şi nordul
Bucovinei şi ţinutul Herţa au fost
ocupate şi au trecut din componenţa
României în aceea a URSS. Partea
răsăriteană din Moldova, cunoscută
altădată sub numele de Basarabia, a
deveni republică în componenţa

Uniunii Sovietice, conform unui plan
de expansiune mai vechi, despre care
nu vom vorbi aici. Intre cele două
zone ale Moldovei medievale s-a
ridicat astfel un zid ermetic, care a
căzut doar în anii 90, o dată cu
implozia comunismului.

Obedienţi faţă de Moscova,
comuniştii români n-au mişcat un
deget pentru fraţii lor din Basarabia –
dimpotrivă, atunci cînd unii dintre
patrioţii basarabeni şi-au căutat refu-
giul în România, statul comunist i-a
predat de îndată fratelui mai mare.
In aceste condiţii ce s-a întîmplat în
cîmpul literaturii nu poate, evident,
să nu fie legat de determinările con-
textuale. Moldova din componenţa
României a evoluat în continuare,
împreună cu întreaga literatură a
Tării Româneşti. In perioada sovieti-
că în Basarabia s-au făcut enorme
eforturi de rusificare şi de inculcare a
unei atitudini antiromâneşti. Mulţi
români moldoveni au fost deportaţi
în Siberia, depeizaţi, doar pentru că
erau români, iar puterea de la
Moscova urmărea, aşa cum s-a
întîmplat şi în alte „republici”
unionale, să schimbe pur şi simplu
componenţa etnică a acelui spaţiu.
Mulţi moldoveni au fost închişi în
gulag, deportaţi, omorîţi. Intre cele
două părţi ale Moldovei a existat o
separare perfectă. In Uniunea Sovie-
tică nu se pomenea despre trecutul
românesc al Republicii Moldova.
Răspunsul din partea României era
pe măsura unui alt stat comunist.
Conducătorii comunişti români nu
îndrăzneau să pomenească măcar
despre trecutul Moldovei. Frica faţă
de Moscova era paralizantă. De
altfel, în perioada comunistă s-au
făcut eforturi considerabile pentru
anularea instinctui naţional, erau
puse în evidenţă doar legăturile
culturii moldoveneşti cu cultura rusă
ş. a. m. d.

*

Am acordat atîta spaţiu acestor
lămuriri istorice, sociologice, politice
ş. a. m. d. pentru că aceste cîteva
elemente pot oferi o idee despre

acţiunea distructivă a unei duble
realităţi asupra culturii basarabene.
Ce se putea întîmpla în aceste
condiţii într-o literatură asediată cu
insistenţă de forţe considerabile?
Lucrurile au început să devină vizibi-
le după căderea pe rînd a puterilor
comuniste din răsăritul continentu-
lui. După ce s-au mai liniştit entuzi-
asmele din primele momente, după
primele întîlniri prematur triumfale
pe „poduri de flori”, după intense
schimburi de oameni şi texte între
redacţiile revistelor şi editurilor de o
parte şi de alta a Prutului, după
primirile oficiale sau neoficiale de o
parte şi de cealaltă ş. a. m. d.,
realitatea a început să se vadă destul
de limpede.

In lipsa interdicţiilor s-au stabilit,
între cei care s-au dedicat literaturii
de o parte şi de cealaltă a graniţei,
cîteva tipuri de conexiuni. Trecînd în
revistă aceste legături aflăm nu nu-
mai simpatiile şi rejectările, dar şi ca-
re sînt, în fond, principalele categorii
de scriitori din cele două literaturi.

Majoritatea scriitorilor români la
vîrsta maturităţii apreciază, cînd au
ocazia, lupta dusă de scriitorii basa-
rabeni pentru păstrarea identităţii
naţionale, pe care, în pofida opoziţiei
evidente a puterii, a piedicilor de tot
felul etc. pentru cei care au căutat să
menţină treaz interesul pentru origi-
nile româneşti ale literaturii basara-
bene. Sînt scriitorii din Republica
Moldova care şi-au construit condiţia
din această opoziţie faţă de rusificare
şi sovietizare. Aprecierile mergeau
către generaţia de mijloc de la acea
dată, către literatura unor Grigore
Vieru, Leonida Lari, Matkovski ş. a.
Valorea sublima eforturile şi riscuri-
le, suprapunîndu-le peste realizarea
artistică. Din motive uşor de
imaginat, pe care nu le mai inven-
tariem aici, aceşti autori scriau într-o
manieră, să-i spune… clasică. Si
atunci cînd nu era explicit militantă,
ci se prezenta ca o poezie a vieţii de
fiecare zi, arăta o literatură care nu
cultivase experimente expresive, aşa
cum se întîmplase în poezia
românească, această poezie era, în
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cea mai mare parte a ei, tributară
unor experimente estetice îndepărta-
te în timp. Adevărul este că o poezie
care îşi propune să militeze pentru
ceva, aşa cum era lirica generaţiei
Vieru şi a unor generaţii anterioare
nu are nevoie de experimente, ea
exprimă o condiţie dramatică. In
pasiunea acestei credinţe cititorii din
România care au apreciat cele scrise
de această categorie de autori din
Basarabia erau descoperite valori
literare autentice.

Cu totul alta era situaţia unor
autori mai tineri, cei care şi-au căutat
modele în autorii generaţiei 80 sau şi
mai noi, „autori la zi”. Interesul
pentru expresie era în cazul acestora
primordial. In cea mai mare parte a
lor autori români din acest grup sînt
detaşaţi, blazaţi, atraşi cel mult de
propriile drame personale, atunci
cînd acestea nu sînt transformate în
prilejuri de autoironie. In maniera lor
aceşti ludici refuză orice mare temă
ca fiind… ridicolă. Dacă vrem să
vedem lucrurile în acest plan ar
trebui să ținem seamă că ultimii poeţi
români care au vorbit cu gravitate
despre tema satului au fost poeţi din
generaţia 60. In anii 80 tema nu mai
era decît sursă de ironie, autoironie,
detaşare, miştocăreală… In aceste
condiţii este uşor de înţeles că
aspectul arhaizant al poeziilor eroice
scrise de basarabeni nu-i impresiona
pe aceşti tineri care nu vedeau nimic
din încărcătura dramatică şi erau
derutaţi de aspectele formale…
Postmodernismul nu se împacă,
evident, cu patriotismul… Această
divizare a opiniilor despre literatura
contemporană din Basarabia a avut
inevitabile consecinţe. Mai puţin
asupra generaţiei mature, a lui
Grigore Vieru şi a altora ceva mai
tineri, formaţi din punctul de vedere
al opţiunilor artistice, care s-au
orientat către acea parte a publicului
care accepta şi susţinea formula care
îi consacrase. Urmările au fost mai
mult asupra generaţiei tinere, care a
avut o evoluţie specifică. Din primul
moment ei sînt atraşi, fără discer-
nămînt, de modul de a scrie al cole-

gilor lor de generaţie din România.
Instinctul mimetic fundamental arată
că, deşi născuţi în altă ţară, în alte
condiţii, sînt întru totul români.
Experimentele optzeciştilor, şi mai
ales a celor mai radicali, sînt imitate
cu promptitudine, lăsînd deoparte
mare parte din literatura română,
care ar fi putut să-i intereseze cu
folos. Asimilează doar acea pojghiţă
de la suprafaţa momentului şi încep
să scrie, fără complexe, la fel cu
autorii admiraţi, devenind, în ultimă
instanţă, solidari într-o clipă cu cei de
aceeaşi vîrstă din partea dreaptă a
Prutului. Consideră că în felul acesta
(nu prea complicat, în ultimă instan-
ţă) şi-au realizat aspiraţiile estetice.
Ca „recompensă” pentru opţiunea
lor literară sînt publicaţi în România
alături de poeţii de aceeaşi orientare,
de revistele şi editurile controlate de
noua promoţie literară. Confraţii
români se simt, la rîndul lor, mai
importanţi – pentru că, iată, se găsesc
atîţia autori dispuşi să li se alăture.

Era perioada în care intransi-
genţa postmodernistă (intransigenţa
în sine e o atitudine atît de puţin…
postmodernistă, dar proprie postmo-
dernismului de imitaţie de la noi) îi
împărţea pe scriitori în postmoder-
nişti şi… autori lipsiţi de valoare,
după lozinca proferată de unul din
reprezentanţii mult prea răsfăţaţi ai
generaţiei. Intre timp în România
absolutizările stupide s-au dovedit a
fi exact ceea ce sînt, iar exagerările în
privinţa preeminenţei postmodernis-
mului s-au dezumflat, lăsînd să se
vadă şi mai bine caracterul imitator
al unor tineri autori din Basarabia.

Ce credeam eu – şi probabil şi
alţii, care i-au susţinut energic în
primul moment pe tinerii scriitori
basarabeni – că se va întîmpla, nu s-a
întîmplat. E un detaliu puţin impor-
tant ce credeam, mărturisirea e
valabilă doar în măsura în care arată
o evoluţie posibilă a tinerei – de
atunci – literaturi din Republica
Moldova. Aveam în faţa noastră
nişte autori care trăiseră experienţe
necunoscute cititorului român, care
au avut acces la o suprafaţă geogra-

fică exotică, în care au fost integraţi
fără voia lor, care au avut contacte cu
literaturi şi culturi exotice, inaccesi-
bile europeanului de rînd, care au
suportant experienţe din care s-au
născut Soljeniţîn, Alexandr Zinoviev,
Babel, Platonov… După ce s-ar fi
familiarizat estetic cu experienţele
contemporanilor lor din literatură
bănuiam că ar fi propus o literatură
nouă, viguroasă, de care România
avea într-adevăr nevoie… In locul
acestor aşteptări s-au întîlnit imitaţii
ale unor… imitatori –postmodernis-
mul românesc fiind şi el un import
tîrziu, localizat cu toate umilinţele
împrumuturilor. Totuşi optzeciştii
români aveau, o doză de originalitate
– ei îşi transferaseră experienţele într-
o zonă occidentală de unde prove-
neau cu adevărat originile reţelei
postmoderniste…

Din păcate situarea subordonată
nu a fost înţeleasă de cei care o
adoptaseră – de bună voie şi nesiliţi
de nimeni. A apărut o lucrare de…
critică în care optzeciştii românii şi
adepţii lor de ultimă oră din
Basarabia erau priviţi ca formînd o
unitate indestructibilă, un asalt
comun, plin de voioşie, spre viitorul
radios al literaturii. Nu se observa
nici măcar într-o notă de subsol că
grupurile de autori dintr-o parte şi
de cealaltă a Prutului au istorii cu
totul diferite. Cei din România se
plasau în trena unei generaţii glori-
oase pentru atitudinea ei modernă,
generaţia 60, o generaţie care
ocupase locurile de prim plan ale
literaturii lor şi îi presau astfel, pe
noii veniţi, la căutarea unor formule
cu totul diferite pentru a putea fi
competitivi. Ceilalţi au renunţat cu
zgomot la direcţia patriotică şi
militantă a înaintaşilor lor, nedove-
dind că ar înlocui-o cu o altă tendinţă
estetică autentică. Niciuna din
experienţele dramatice ale grupului
lor naţional nu mai erau accesibile –
postmodernismul nu favorizează
niciuna din problemele grave care ar
putea anima literatura…

Aceasta a fost ultima tendinţă
masivă din cele două literaturi. Faza
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acută s-a epuizat, şi într-o parte, şi în
cealaltă, trecîndu-se, cum e normal şi
cum se întîmplă întotdeauna, după
anul 2000, spre alte experimente
estetice. La urma urmei fiecare

scriitor e liber să se inspire de unde
crede de cuviinţă, de unde poate, în
măsura în care îl ajută propriile forţe
estetice. Noi orizonturi se întrevăd –
e totuşi  prea devreme pentru a

întoarce complet pagina spre
capitolul următor…



Crina POPESCU

Copacul de
lumină

Ai păşit vreodată pe mare
fără ca să te loveşti de piatra nemuririi? Câteodată când îmi ţii strâns
inima în pieptul tău,
mă întrebi dacă nu cumva lumina e sângele soarelui. Apoi,
ridici ochii spre cer şi-mi arăţi munţii de nori,
spunându-mi că din vârful lor sufletul zboară.
Îmi mai vorbeşti despre valuri;
precum că acestea –
răni de adâncuri, scot de sub ape cristalul neiertat de misterul
pe care marea îl preschimbă în rază. Şi numai atunci mă înveţi să visez cea mai
sublimă durere.
Când alergând pe mare,
piatra nemuririi ne frânge picioarele precum o mână de geniu
strivită de fulgerul eternităţii. În noaptea în care mă-ntrebi
dacă nu cumva marea e mormântul
în care soarele, ca un soldat rănit doarme la umbra în care piatra nemuririi
creşte din sângele soarelui –
copacul luminii pe mare.

▬►
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Constantin DRAM

Un drum spre
un alt veac

ntr-un roman cu titlu rotund, în care
imaginea finală avea să fixeze destinul
crâncen al unei domniţe de odinioară,

fiică a voievodului Vasile Lupu, Sadoveanu
ne provoacă, în linia unei literaturi pe o care
o asimilase şi o adaptase după spaţiul
orientalo-occidental în care se formase, la o
aventură în care culoarea fantasticului bine
regizat îşi are rostul său, îmbiind, pe atunci!,
nenumăraţi cititori să se înfrupte din tainele
unei lecturi cu parfum de taină şi de iniţiere,
cum numai el o mai putea gândi, pe atunci
şi nu altădată şi pentru totdeauna.

Spune acolo naratorul despre un drum
care porneşte de la oraş, către munte, drum
parcurs de un tânăr, neştiutor şi ne-iniţiat,
cum sunt la prima lor vreme toţi imberbii,
dimpreună cu uncheşul său, om vechi, în
accepţia complexă a cuvântului, aşa cum o
întipăreşte Sadoveanu, nu prea plăcut în
ochii mamei tânărului nostru, ba nici în al
rudei sale directe, tatăl lui Bogdan
Soroceanu, cel care aşteaptă, cu oarecare
interes, mai degrabă dispariţia fizică a
bătrânului ce priveşte critic o lume tot mai
decăzută şi mai neînţeleasă prin adoptarea
unui cod moral de neacceptat.

Drumul, spune naraţiunea, lasă în urmă
şleahul cel mare, pe lângă Hanu-Ancuţei,
străbate Tupilaţii şi Războienii, fără ca farmecul
horelor săteşti de duminică să-i întârzie cumva
şi îi aduce, aproape fără veste, tocmai sub munte.
Pentru cine ar urmări cu atenţie paginile de
început ale romanului în cauză, încercând apoi
să urmeze pas cu pas indicaţiile privind drumul
celor două personaje, nu ar fi deloc complicat să
ajungă în acelaşi loc şi astăzi. La marginea
Războienilor, drumul se întunecă sub poale de
codru şi se tot duce, ocolind ravene şi tăuri
neştiute, până la poalele unei înălţimi şi astăzi
numite Muncel. Cele două personaje, precum şi
oricare alt drumeţ de astăzi ce ar repeta drumul,
ar auzi clopote urmându-şi rostul lor în ceasurile
tăinuite şi s-ar pomeni la marginea unei poieni
largi decupate la adăpostul pantelor dinspre
apus, descoperind, atunci, liniştea unui schit ce
purta numele şi apartenenţa de al Pârcălabului.

E o poveste captivantă ce începe acum, după
păcălitoare pagini cu rol de ramă narativă, în
care relaţiile de rudenie ce le adună (sau le
despart) pe personajele din debutul romanului;
nu mama sau tatăl tânărului interesează în
această poveste, deoarece ne lămurim repede că
ei nu sunt decât nişte plictisitori copii ai
veacului lor şi nu au ce transmite mai mult.

Î
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Culmea e că nici ce se petrece la Schit, unde
primele trăiri sunt redate ca să aflăm că şi
călugării sunt oameni şi poartă pe umerii lor
povara păcatelor omeneşti, unii
recunoscând mai mult iar alţii mai deloc din
această tristă stare a lor pe acest pământ.
Altceva va urma, mult mai captivant, pe o
linie a misterelor atent controlate de un
Mare Maestru.

La ceas târziu de noapte, umblând pe
potecă neştiută, trecând pe sub cetini
neclintite, cei doi ajung la o peşteră
misterioasă, păzită de apa eternă a unei
cascade, o duruitoare, după cum îi spune
uncheşul celui care urmează a fi iniţiat.
Pentru aceasta se cere, mai întâi, să treacă
prin ploaia duruitoarei iar mai apoi să bea
apă dintr-o fântână lină, spre a uita de un
veac viitor şi pentru a putea să retrăiască o
viaţă uitată. O viaţă ce se derulează prea
rapid, ca orice viaţă!, aducându-l în faţa a
trei încercări limită, cu valoare de probă
supremă pentru învăţăcel: dragostea
năucitoare şi imposibilă pentru frumoasa şi
enigmatica fiică a voievodului moldav,
încercarea atributelor bărbăţiei în proba de
foc a războiului şi, în final, învăţătura că
toate cunosc un sfârşit pe acest pământ,

trăită prin moartea singurului său sprijin,
uncheşul.

Unirea încercărilor, întâlnirea fantastică a
două veacuri, convingerea că un bărbăţel nu
poate ajunge în rândul bărbaţilor decât după
parcurgerea unor trepte, toate îşi au rostul lor.
Rămâne însă o întrebare, pe care Sadoveanu, ca
de multe alte ori, a măiestrit-o în nestricată
capcană: care dintre încercări va fi fost cea
definitorie: proba războiului, durerea erotică sau
despărţirea de pe urmă, singura care îi separă pe
vii de morţi, amintind, prea târziu, de nevoia de
cumpătare în viaţă.

GREU DE RĂSPUNS, DACĂ NU
IMPOSIBIL. Dar mai e ceva, ceva care ar merita
ştiut şi de folosit şi astăzi. În ţinutul Neamţului,
pe drumul descris de narator, pentru cineva ar
face drumul cu trăsura sau pe jos, precum şi
prin satul Ţibucani, din coasta istoricilor
Războieni, se poate ajunge la acel schit din
poveste, ridicat, e drept, în veacul al XVIII-lea de
un Cantacuzin Deleanu. Iar schitul, pe lângă
care vor fi căutat mulţi peştera amintirii, are ca
patroană din alte veacuri, pe Maria Magdalena.
Pe Ea.

■

Dan Cumpătă, Colorado Mountain
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Emanuela ILIE

Doru
Maximovici.
Poezie şi
suferinţă

n mod cert, un cititor perseverent al creaţiei lui
Doru Maximovici va observa uşor o anume conti-
nuitate structurală, stilistică şi tematică între opurile

anterioare – de la Doamne, desenează-mi un om (Editura
Junimea, Iaşi, 2003) şi până la O linişte... Cuvinte
(Editura Timpul, Iaşi, 2012) – şi cel mai recent, al
şaisprezecea volum semnat de poetul-pictor ieşean.
Pentru că Iubito, mai adu-mi un măr (Editura Timpul,
Iaşi, 2013) explorează acelaşi teritoriu poetic circumscris
de reflecţia pe marginea logosului şi a erosului ca esenţe
ale vieţii şi chiar ca succedanee ale nemuririi. Deosebirea
majoră este dată de nota mai apăsat testimonială a
dicţiunii. După cum o arată şi epitextul, iubita este atât
martorul predilect, cât şi destinatarul de elecţie al
„marilor dureri” din care se nasc textele: „iubito hai
râzi/ să murim încă o dată” (Simbolul sufletului...);
„iubito/ ce crezi despre moarte/.../ iubito iubito/ un
sfânt legământ/ ce-a dorit să trăiască în ziua-mplinirii/
ne-a adus faţă-n faţă/ cu gândul cel bun/ iubito/ iubito/
e iar dimineaţă (E iar dimineaţă) etc. O atare poziţie
poietică este pe deplin justificată, desigur, de funcţia
esenţială a feminităţii, cea fertilizatoare. Deloc întâmplă-
tor, prin urmare, majoritatea imaginilor asociate animei
în carte sunt cele subsumate terestrului roditor, conform
unui principiu dezvăluit în Rodeşte iarăşi mere: „iubito/
hai rodeşte iarăşi mere/ să ştie lumea ce-ar urma să fie”.

Ca de obicei, însă, şi în Iubito, mai adu-mi un măr
atenţia autorului se împarte, cu egală deferenţă, între
tematica erotică, respectiv temele creaţiei şi cunoaşterii.

Nu o dată, ele se întrepătrund sau măcar se contagiază,
asa cum se întâmplă, bunăoară, în Pomul chemării...,
probabil cea mai fidelă expresie a crezului poetic de care
este trudit, acum, Doru Maximovici. Dar să urmărim
textul respectiv, cu imagistica pe deplin edificatoare:
„pomul chemării/ îşi scutură frunzele cuvinte/ fructele
amintirii/ capătă contur de femeie/ rădăcinile caută/
miezul adâncului/ pentru supravieţuire/ între oamenii/
cu topoare în cuvinte/ aşteptând îndemnul/ îngheţului
/sufletele lor croncăne/ pe crengile/ rugului suferinţei/
girafele în flăcări/ fugite din pânza lui Dali/ încearcă să
facă lumină/ înaintea plecării”. Poezia este un soi de
analogon al pomului cunoaşterii („pomul chemării”), cu
rădăcinile înfipte în solul esenţelor („miezul adâncului”)
şi crengile crescute din suferinţa fiinţei poetului
(„crengile/ rugului suferinţei”), pe care foşnesc frunzele
înverzite de/ prin cuvinte („frunzele cuvinte”) şi rodesc
fructele frumuseţii eterne, căci restaurate printr-o
continuă anamneză  („fructele amintirii/ capătă contur
de femeie”). Agresat în permanenţă de o exterioritate
incapabilă să îi înţeleagă truda poietică („oamenii/ cu
topoare în cuvinte”, ale căror suflete „croncăne”, aidoma
unor păsări nefaste), poetul îşi conservă, totuşi, orgoliul
secret al apartenenţei la o clasă de aleşi, căci meniţi „să
facă lumină/ înaintea plecării”. Oricât ar părea de
fortuită, referinţa la girafele în flăcări ale lui Dali este,
din perspectiva autorului ieşean, pe deplin justificată. Pe
de o parte, pentru că şi lui i se potriveşte perfect
devoalarea mediumnică a procesului creator, la care
„divinul” narcisist Salvador Dali se referă într-una dintre

Î
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cele mai cunoscute confesiuni pe teme artistice, cea
legată de aşa-numita paranoia critică: „La răsăritul
soarelui m-am trezit şi, fără să mă spăl sau să mă îmbrac,
m-am aşezat în faţa şevaletului de la picioarele patului
din camera mea. […] Stând toată ziua în faţa şevaletului,
mă uitam fix la pânză ca la un medium aşteptând să-mi
apară elementele propriei imaginaţii. Când elementele se
arătau foarte precis în tablou, le pictam imediat, la cald”
(subl. ns.). Ei bine, în orele lui mediumnice, Doru
Maximovici scrie versuri ca în transă, pe deplin convins
că ceea ce i se arată foarte precis ţine de miracolul poetic,
apt a releva lumea interioară şi chiar a schimba
universul: „simbolul sufletului tulburat/ de slujirea
nemărturisită/ a Sinelui în nemărginire/ schimbă
culoarea ochilor/ schimbă culoarea cuvintelor/ schimbă
numele zeului mijlocitor” (Simbolul sufletului...)

Pe de altă parte, să nu uităm că Girafa în flăcări
daliană (imagine folosită mai întâi în pelicula supra-
realistă L’Âge d’or, din 1930, apoi în două tablouri din
anul 1937), a fost interpretată uzual drept un simbol al
„monstrului apocaliptic cosmic masculin” ori ca premo-
niţie a războiului, iar mai puţin frecvent ca simbol al
izolării copleşitoare a artistului într-o lume coşmarescă.
Nu alta se dovedeşte, în vremea din urmă, preocuparea
majoră a lui Doru Maximovici. Chiar şi aici, în versurile
din Iubito, mai adu-mi un măr, viziunile pustiite şi
previziunile sumbre se aglomerează vădit, conturând o
atmosferă asfixiantă pentru o umanitate şi aşa tăvălită,
din punctul de vedere al autorului, „în noroiul facerii/
devenit om/ în mijlocul pădurii de cruci”. Spectator, fără
voie, „într-o lume neputincioasă/ dar repetabilă”,

măcinată de preocupări meschine şi condusă, egal, de
iluzii lipsite de grandoare, artistului nu-i rămâne decât
să spere „să fiu alungat/ din lumea aceasta/ cu şerpi/ ce
mă-ndeamnă/ la moarte/ la moarte de vise/ la morţi de
cuvânt/ la morţi de lumină” (Iubito mai adu-mi un măr...).
Dar nu se poate opri nici să se întrebe dacă nu cumva
„vei ajunge o ruină/ celebră/ a propiilor idealuri/ un fel
de gânduri/ care nu se împlinesc/ nici când înfloreşti/
nici când rodeşti/ fructele luminii tale/ vor fi rupte/ de
braţele mizeriei omeneşti/ aruncate apoi/ la banchetul
de taină/ al revenirii”.

Rămâne de văzut dacă Sâmburele speranţei va încolţi,
totuşi, pentru acest autor care nu osteneşte să asculte
„chemarea unor ciudăţenii înstelate”...
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Cătălin G. RĂDULESCU

Pisica neagră
ra obosit. Foarte obosit după drumul lung ce-l
adusese înapoi în patrie, cu cursa aeriană prin
mijlocirea căreia traversase Oceanul. Aşa că de

îndată ce închise uşa apartamentului, se tolăni moale pe
canapeaua largă şi comodă din camera de zi. Ofuscată,
pisica Zaza îi trânti un stuchit plin de năduf: două
săptămâni cât stăpânul lipsise de acasă, fusese nevoită să
stea mai prin vecini, mai pe scări; era un afront pe care
nu-l putea ierta aşa uşor şi, după ce-i aruncă cu ochii
galbeni ca două pustule de venin o ultimă căutătură
plină de dispreţ, se îndreptă dând nervoasă din coadă,
cuibărindu-se lângă uşa bucătăriei.

Întotdeauna simţise un complex de inferioritate faţă
de propria-i mâţă, din motive pe care nu şi le putea
explica. Şi, întrucât orice ar fi făcut nu putea să
depăşească situaţia, după ce aruncă o ultimă privire
boţului de blană negru-tăciune, se duse la masă spre  a-şi
lua o ţigară. Întreprindere ce se dovedi mai laborioasă
decât se putea crede la prima vedere deoarece peste
paşaport îşi lăsase pertmoneul, sub paşaport erau cheile,
sub care la rândul lor se afla permisul pe mijloacele de
transport urbane, bricheta aflându-se de abia sub
legitimaţia de serviciu aflată două straturi mai jos –
pachetul de ţigări aflându-se sub alte trei articole de uz
personal. Extrase nervos o ţigaretă şi după ce şi-o
aprinse, savură îndelung primul fum.

Oboseala nu-i diluase entuziasmul ce-l însufleţise pe
tot parcursul drumului, nu o dată făcându-l a ignora
involuntar indicaţiile personalului de bord ce recomanda
pasagerilor folosirea ochelarilor de protecţie ori de câte
ori radiaţiile solare reflectate de apele Oceanului s-ar fi

putut dovedi distructive pentru curioşii ce priveau
continuu prin hublouri, sau atunci când, la aterizarea
pricinuită de vreo escală, se cerea montarea centurilor de
siguranţă.

Ce mai contau însă acele mici amănunte faţă de
exaltarea produsă de scurta dar atât de fructoasa
vizită?… Fusese parte la un conciliabul  de cea mai
desăvârşită taină în care îşi rostiseră adâncile panseuri
chiar principalii membri ai Ligii Celor Roşi/Bruni,
nucleul dur al viitoarei Ocârmuiri Planetare. Departe de
a avea un discurs deprimant – aceştia recunoscuseră
eşecul temporar al experimentelor complexe făcute cu
ocazia Conflagraţiei Mondiale – insuflându-se
participanţilor un orizont nou de speranţă, prin
continuarea consecventă a politicii Organizaţiei, de data
asta cu mai mult rafinament şi discreţie. Peste noapte
toate asociaţiile cu practici dubioase fuseseră rebotezate,
de exemplu cele care fără nici o jenă practicaseră eugenia
şi sterilizarea forţată înainte de război căpătând nume
noi, unul mai original ca altul.

Tot ce se practicase până la Conflict în numele
dimiunuării populaţiei planetei la un cuantum rezonabil
Stirpei Alese, avea să fie continuat, cu metode mai
subtile, însă. De exemplu eugenia – dădu un cât se poate
de elocvent exemplu vorbitorul – putea fi paracticată nu
numai în sens ,,pozitiv’’ – ci şi în cel ,,negativ’’. Aşa încât
asupra societăţii mondiale avea să fie aruncată întreaga
dejecţie umană după ce în prealabil avea să fie prăsită în
numele egalităţii între indivizi(nu astea fuseseră
idealurile în numele cărora muriseră atâţia oameni?…) -
în câţiva ani, din pricina acestui flagel, fiind aproape
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imposibil să nu izbucnească o nouă conflagraţie, de astă
dată provocată şi dusă cu metode în acel moment
declarate criminale de chiar cei care în timpul celor cinci
ani de conflict le denunţaseră. Nu se va lăsa societăţii
mondiale nici un moment de respiro, nici chiar
mult-trâmbiţatul darwinism social atât de clamat cu
decenii în urmă nu va fi lăsat a lucra căci ei,
reprezentanţii Stirpei Alese interveni-vor ori de câte ori
selecţia socială la baza căreia stă tot molecula de ADN, ar
fi putut regla în cele din urmă situaţia, aducând între
oameni un minimum de armonie, înţelegere şi bunăstare.

Numele de Switzauchss, Achdau şi Fernichtung ca
fabrici ale crimei fură amintite pe un ton de reproş, nu
pentru asasinatele comise acolo ci pentru lipsa de tact a
celor ce le organizaseră prea la vedere, făţiş şi brutal –
atrăgând în cele din urmă furia Umanităţii care în final îi
suspendaseră pe o parte din executanţi cu picioarele la o
distanţă nu prea depărtată de pământ, singurul
impediment pentru cei astfel scoşi din istorie fiind
ştreangul ce în prealabil li se pusese de gât…

Îşi pipăi cu un mângâiat vertebrele cervicale: ce bine
că entuziasmul de care se simţise incendiat la vremea
respectivă rămăsese tacit, aşa încât sfârşitul Conflagraţiei
survenită în urmă cu zece ani nu-i produse nici un fel de
neplăceri gen o audiere în faţa Tribunalului Internaţional
de la Ürrenbeg ori vreo întâlnire cu reprezentanţii
Serviciului Secret al principalului popor ce avusese de
suferit, întrevedere care s-ar fi putut solda cu o deplasare
în ţara nou-fondată, croazieră ce tot cu o atârnare în
ştreang s-ar fi putut solda!… Da, iată un caz în care
oblomovismul putea fi şi salvator de vieţi, în perioada
războiului redactând în scris nenumărate texte pe care în
cele din urmă nu le citise la radioul unde lucra în calitate
de editor, dintr-o presimţire datorată unei premoniţii
aproape feminine.

Cu gest lasciv, îşi schimbă poziţia trupului
supraponderal pe canapea. Rotunjimile exagerate ale
organismului nu-l făceau a crede mai puţin că ar fi altfel
decât un tip senzual. Şi privindu-se în oglinda de la
toaleta aflată chiar vizavi de canapea, nu putu să nu se
admire cu un neascuns narcisism, amintindu-şi de
complimentul făcut de o reprezentantă a sexului frumos:
„- Ai mâini mici! Şi în mod sigur, dacă ai lucra la televiziune,
s-ar vedea cât eşti şi de telegenic!...” De altminteri, acest
ascendent împreună cu cvasicertitudinea că în anumite
împrejurări toate cele un miliard de femei ale planetei ar
putea fi ale dânsului – îl făcuseră ca într-un rând, pe
când se afla la un conciliabul în faţa microfonului
radiofonic cu una din colegele de breaslă de peste Ocean
ce din gentileţe îl invitase în emisiunea dânsei, îi făcuse
acesteia avansuri la început voalate pentru ca, în final de
emisiune, cu o grosolănie pe care o credea o glumă
intelectuală, să-şi exprime speranţa că poate se vor mai
întâlni în particular, cu o altă ocazie. Femeia nu se
ofuscase ci, după o grimasă imperceptibilă, zâmbise fin
şi, după ce reaminti pe post de şarjă prietenească ideea

cu posesiunea asupra celor un miliard de femei ale
planetei eructată de oaspete la începutul emisiunii, îi
ceruse prevenitor-maliţios scuze în încheierea acesteia că
înainte de a se mărita cu actualu-i soţ, Alexander – nu-l
consultase în prealabil pe dânsul. Îndemnul de a se uita
în prealabil în oglindă înainte de a face avansuri unei
femei reuşise a şi-l stapâni în ultima clipă...

Îşi terminase de fumat ţigara. Merita să-şi facă o
cafea. Aşa că se îndreptă spre bucătărie de la uşa căreia
pisica-piază-rea îl ţintui cu ochii ei galbeni, zvâcnind
nervoasă din coadă. Apoi scoase un mieunat prelung, a
pagubă. Deschise ochiul de aragaz şi după ce făcu focul,
lăsă pe plită apă la fiert în ibricul cărămiziu moştenire-
de-familie.

Mai capricioasă decât o femeie, zona mentală săvârşi
o nouă mişcare de front readucîndu-i procesul de
gândire la întâlnirea cu Liderii Organizaţiei: la un
moment dat, în timpul lucrărilor, unul din dânşii lăsă
nervos pe pupitru un teanc de fotografii, care fuseseră
puse la proiectorul cu care era echipată sala. Pe ecranul
de proiecţie începură să apară una câte una imaginile
clare ale angajaţilor unuia din fostele stabilimente de
exterminare, în costum de serviciu, în timpul lor liber.
Cântau la acordeon îngânând cu gura largă notele
vreunui vals, veseli nevoie mare, probabil după o zi
prolifică de lucru la camerele de asfixiere şi cele de
imolare;     într-un cadru, o doamnă angajat în uniforma
la al cărei rever nu uitase a-şi atârna blestemata
savastică, cu un aer teatral, indica tragic-surâzător un
castron în care tocmai se terminaseră fragii şi murele
culese cu câteva ceasuri mai înainte în excursia din
pădurea învecinată; la nici treizeci de kilometri, spre
ruşinea Umanităţii, chiar în acel moment zeci de
nevinovaţi îşi dădeau duhul din pricina inaniţiei, torturii
sau a execuţiei sumare. – „- Câtă iresponsabilitate! E de
neconceput! Câtă inconştienţă! Să fotografieze cu atâtea
amănunte, când la vremea respectivă indicaţiile noastre au fost
clare – discreţie, discreţie şi iar discreţie!” – izbucni
venerabilul participant aflat la masa Liderilor Celor
Roşi/Bruni, când pe ecran începură să defileze una câte
una şi cadrele cu buldozăre ce împingeau la groapa
comună mormane de trupuri scheletice, ori erau
prezentate cadavrele deţinuţilor scoşi din Revier ucişi în
timpul experimentelor.

Trei sferturi din cei aflaţi în acele poze fuseseră
dovediţi criminali de război, cu indicii clare asupra
crimelor personale pe care le comiseseră. Unul din ei
povestea cu glas calm şi privire senină cum făcea ore
suplimentare după serviciu când, intrând inopinat pe
poarta lagărului, se repezea la câte un deţinut spre a-l
călca în picioare, nu o dată lăsându-l pe acela în agonie,
după care ieşea râzând duios pe poartă. Motivul - pe
care îl explica la fel de calm şi cu aceeaşi privire senină şi
comandantului plutonului de execuţie în drumul spre
locul unde avea să fie pusă în practică sentinţa capitală –
criza de nervi pe care o încerca ori de câte ori zărea câte
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un Häftling ce fiind internat de puţină vreme, nu
ajunsese încă la proporţiile scheletice standard din lagăr.

... Privise cu ochi albi imaginile acelea terifiante,
convins fiind că în lumea în care trăiau perceptele
umaniste zis „creştine” erau cel puţin desuete, dacă nu
de-a dreptul ridicole. În viziunea sa – această părere
fiind împărtăşită şi de mai-marii Ligii – noţiunile de rău
sau bine aveau sens doar în raport cu necesitatea
imediată sau propriile interese. Şi pentru că istoria o scriu
învingătorii, era convins că ororile din acele imagini – în
cazul în care soarta războiului ar fi fost alta – ar fi rămas
doar simple fotodocumente despre un masacru, unul din
multele masacre ce marcaseră în ultimii două mii de ani
Umanitatea, asemeni celui săvârşit de conchistadorii lui
Hernando Cortés împotriva Civilizaţiei Precolumbiene,
de pildă. Nimic nu era însă pierdut: îşi punea mari
speranţe în ceea ce părea că avea să se întâmple în
jumătatea de Evropă unde un sistem cel puţin bizar
începuse imediat după Conflagraţie să prindă rădăcini,
sub înalta comandă a generalisimului Joseph Djugaşvili.
Experimentul i se părea interesant şi sub aspectul că deşi
pare-se acolo se petrecea ceva asemănător cu faptele
judecate în urmă cu zece ani la Ürrenbeg, nu erau tratate
cu aceeaşi măsură; partea avizată a opiniei publice
începea să trăiască cu senzaţia vagă că, în timp ce crimele
Brune erau pe bună dreptate socotite crime împotriva
Uumanităţii, asasinatele djugaşviliste, comise pe
principii de clasă şi nu de rasă – păreau să fie socotite
crime pentru umanitate...

Era momentul să vadă ce se petrece cu cafeaua. De
lângă tocul uşii de la bucătărie, mâţa începu să scoată un
mârâit prelung şi obsesiv, privind niciunde cu ochii ei
galbeni ca de bolnav de icter, zvâcnind din coada ca un
drapel ce se zbate alene pe lancie în uşoara bătaie a
vântului.

...dar ce se întâmplase? Uitase oare să aprindă
focul?... Ibricul stătea cuminte pe ochiul plitei, apa din-
ntrânsul nedînd nici cel mai vag semn că s-ar apropia de
punctul de fierbere.

Pe geamul de la bucătărie zări cum fără grabă merg
pe stradă câţiva lucrători aflaţi la sfârşitul zilei de muncă.
Mergeau încet, ca nişte oameni osteniţi, cumpănindu-şi
pe umeri târnăcoapele, cazmalele şi lopeţile.
Municipalitatea era confruntată frecvent cu avariile
cablurilor electrice şi a ţevilor de gaz-metan aflate sub
pavajul încă şubrezit al oraşului, al cărui terasament
traumatizat de bombardamentele din timpul războiului
nu reuşiseră să-l consolideze în totalitate, din această
pricină angajaţii primăriei având mai tot timpul de lucru.

Unul din lucrători se opri şi-şi scoase o ţigară. Şi
fiindcă nu-şi găsea chibriturile, ceru foc unui trecător.

„ – Clase inferioare, masă de umplutură şi
manevră!” cugetă dezgustat, râcâind distrat un chibrit de
scăpărătoarea cutiei.

...în acel moment se dovedi că nu uitase să aprindă
focul, ci doar că acesta se stinsese sub ibric din pricina

avariei, gazul reîncepând  să se scurgă conştiincios
imediat ce aceasta fusese remediată. Ceea ce produse o
teribilă panică în stradă, cauzată de puternica deflagraţie
ce se petrecu la etajul trei al imobilului riveran urmată de
o trombă de foc ca de horn de  crematoriu necurăţat la
timp, ce aduse pe caldarâm drept plocon un trup
humanoid diform şi ferferiţit împreună cu resturile de
blană din ceea ce păruse a fi o mâţă, făcându-se de
acuma auzit hăulitul sinistru al Ambulanţei, Poliţiei şi
Pompierilor alarmaţi de clasele inferioare ce cu
promptitudine alertaseră autorităţile prin intermediul
telefoanelor publice.

Rădăcinile nu
sunt dulci
- monografie  ieroglifică -

ra ora unu noaptea precis când Zăhăricuţă se
sculă la verticală în şezut. – Ce să fie? Luna
ajunsese la cumpăna cerului? Nu, asta se

întâmplase cu un ceas înainte şi, din câte ştia dânsul,
meteodependent nu era. Vreo măsea care rebelă să-şi
trimită impulsurile chinuitoare în miez de noapte cu
această ocazie? Nici asta nu era, întrucât nu avea nicio
carie în gură. – Atunci poate îl muncea gândul despre
cum o să-i bage la apă la prima meandră a istoriei pe
membrii Societăţii Diacilor Aborigeni care apreciindu-i
scrierile, îl scoseseră din anonimat şi mediul rural
oferindu-i mai multe premii şi ajutându-l să se
stabilească la oraş, făcuseră din dânsul om? Nu, nu era el
genul să gândească cu premeditare, avea să vadă ce e de
făcut în domeniu ad-hoc, în chiar momentul când istoria
i-ar fi oferit respectiva posibilitate.

Ajuns în papuci, Zăhăricuţă începu să străbată alene
spaţiul modestei sale locuinţe, compusă din şase camere
în care printre altele se aflau trei şifoniere, două mese
florentine precum şi un impozant birou în stil baroc:
nimic din ceea îi dezvăluia lumina becurilor din
candelabrele cu cristal de Murano nu părea să fie
neliniştitor, chiar şi peisajele din cele două tablouri
originale aflate pe perete părând să-i surâdă avantajos.
Pentru tot restul nopţii lăsă candelabrele cu câte
douăsprezece lumini aprinse, minus cel din camera unde
dormea, Zăhăricuţă aşezându-se poponeţ pe marginea
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patului, spre a cugeta în linişte sub pavăza binefăcătoare
a clar-obscurului.

... Oare ce putea să semnifice o lumânare apărută
într-un vis?...

Dar nu o lumânare mică, precum o feştilă
bolnăvicioasă înfiptă între degetele unui defunct!... Nu,
era vorba despre o lmânare groasă, depăşind patru
centimetri lăţime şi cu mult şaisprezece în înălţime, o
lumânare zdravănă, sănătoasă, confecţionată din ceară
adevărată, nu din parafină sau spermanţet, o lumânare
robustă deci, împodobită ca de nuntă sau botez!... Ca de
botez!... Aha, acum înţelese care ar fi putut fi dezlegarea
şaradei onirice – de puţin timp nevasta de cincizeci şi
cinci de primăveri a consăteanului său Matrapez cu cinci
ani mai în vârstă ca dânsa - născuse!... Da, născuse!...
Deşi soţul ei de vreo zece ani crezând-o definitiv
repausată în domeniul concupiscenţei dăduse în păcatul
copiilor ( în cel al beţiei nemaiavînd cum să dea, la
vremea aceea având deja o solidă tradiţie în domeniu ) –
carevasăzică născuse! Lucru de mirare ce se răspândise
cu viteza şuşanalei în lunga, nu prea larga şi sărmana
vale a Moliei, unde se afla şi satul omonim.

Telefonul de ebonită greu ca o piatră de moară sună
strident în negura densă a nopţii. Era vocea
consăteanului Matrapez care   telefonându-i de la
aparatul din gară, îl vestea că este invitat la botezul ce
avea să survină la numai trei săptămâni de la naşterea
pruncului.

Gata, misterul lumânării impunătoare din vis se
elucidase! Ceea ce nu-i readuse somnul. Luându-şi liber
pentru un timp nedefinit de la redacţie, plecă spre satul
Molia, situat în lunga, nu prea larga şi sărmana vale cu
acelaşi nume.

Matrapez făcea parte dintre oamenii cu adevărat
sărmani ai aşezării: după o socoteală sumară, îşi dădu
seama că nu-şi poate permite să ţină pe mâncare şi
proviant decât şaizeci de persoane pentru trei zile, nu ca
alţii, tot săraci, dar care în condiţii similare cu ocazii
asemănătoare îşi puteau permite o sindrofie cu acelaşi
număr de inşi, dar pe o săptămână!... Ce să-i faci, asta era
caracteristica de căpătâi a locuitorilor nu prea largei, şi
sărmanei văi a Moliei: precaritatea materială; şi
apărătoarele ce le puneau la gurile copiilor nevîrsnici
atunci când îşi culegeau viile personale sau ale
exploatatorului local, pentru ca aceştia să nu se
otrăvească cu chimicalelele contra manei!... Lasă, cugetă
Zăhăricuţă, doar o meandră să facă Istoria, şi va da el noi
valenţe chestiei cu apărotoarele bucale!...

Până una-alta a doua zi pe la prânzişor Zăhăricuţă
descinse în ograda cu bucurii a fostului său megieş.

- Salut, vecine, m-ai chemat, am venit cu ocazia
fericitului botez că ce auzii – ţi-a născut nevasta!... Da’ nu
pari voios deloc!...

- Eram mai mulţămit dacă-mi făta vaca, că aia puţin
îmi păsa dacă prindea viţelul cu boul lu’ nea Ţogârlan ori
cu a’ lui moş Ui!...

- Ce spui!...
- Păi de!... păi de!... de-acu’!...
Omul nu apucă să-şi termine vorba. În arie intrase

moş Ui.
- Da’ grozav se distrează cimotiile lu’ matale! îşi

răsuci moşul o ţigară făcând un semn vag spre dreapta
sa. – Jumate îs deja afumaţi!...

- Păi de, reîncepu omul vorba. Că doar se cinstesc ca
dintr-al altuia!... Acu’ ce să le fac, oi plăti  tot
cărciumarului Bogz... O dată îi naşte omului nevasta fără
să ştie nici dânsa de ce!...îşi termină omul vorba cu un
început de răutate în glas.

- Lasă, nene Matrapez, de udătură mă ocup eu!...
sări generos Zăhăricuţă. - Am s-o achit eu cârciumarului
Bogz... crucea lui de lacheu al exploatatorilor...

Intrară în casă. Pe pat, de-a dreptul pe cergă stătea
muierea cu picioarele răşchirate, de parcă tocmai ar fi
născut sau s-ar fi pregătit să nască.

- Vezi, începu omul, aşa e obiceiú’ ei de când ne-am
luat. Şi sunt, hăt, vreo treizeci şi cinci de ani de atunci...
de aia, pesemne, mai are trei copii din nu-ş’ ce căsătorie
anterioară de o noapte – că s-a măritat prima oară la
pai’şpe ani, când erau plecaţi ai ei până în satu’ vecin...

- De vină sunt numai condiţiile de viaţă existente
din pricina groaznicului regim de exploatare, teoretiză
Zăhăricuţă, om cu carte, ochind pe mescioara de alături
un pui frumos rumenit aflat alături de o carafă cu vin
rubiniu.

- Aşa, aşa, că bine le zici tu, giugiucule, zise
megieşul Ţogârlan care tocmai intrase în odaie. Mai azi
noapte a’ lui Cracu era cât pe ce să fie tăiat de trenu’ care
trece pe lângă casa asta. Căzuse beat mort pe şine –
paştele mamilor lor de exploatatori!... Plutonierul Vas l-a
sculat de acolo cu doar trei minute înainte să treacă
personalu’, ş-auzi, i-a mai dat şi un şut în dos, de s-a
auzit bufnitura cu tot şuieratul locomotivei – grijania lui
de slugoi al ciocoilor!...

- În personalul ăla eram şi eu, făcu Zărhăricuţă cu
tonul omului care tocmai a aflat că era cât pe ce să fie
părtaş la o omucidere.

- Aşa!?!făcu megieşul. Aşa, carevasăzică, te-ai dat cu
ei, Zăhăricuţă, halal să-ţi fie, tu, care erai de-al nostru,
Zăhăricuţă!... De-al nostru!...

- Hai, nea Ţogârlan, nu fi şi mata aşa!... De unde era
să ştie bietu’ om că a’ lui Cracu era pe şină?... Că de-ar fi
ştiut, alta era socoteala!... da, socoteala...

Intervenţia fusese oportună, căci Zăhăricuţă, cedând
ispitei, tocmai văduvise puiul de un copan şi se afla cu el
în dinţi, între timp      pregătindu-se să-şi toarne şi ceva
vin într-o sărăcăcioasă ulcică de pământ.

- Da’ nu mai sta, fa, aşa – că doar nu eşti lehuza care
tocma’ a născut!... Pune-ţi picioarele la un loc, şi fusta
peste ele că asta gata, a fost, acu’ e deja botezu’,
dumnezeii cui i-a făcut de exploatatori!

Încet, femeia reveni la poziţia comandată. Acum
arăta acceptabil, precum o proaspătă defunctă pusă în
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copârşeu. Bărbatul o mai ţintui un timp cu privirea. Şi-şi
dete drumu:

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!...

Cei doi megieşi – Ţogârlan şi Zăhăricuţă – ieşiră din
odaie parcă neimpresionaţi de incantaţia ce aducea mai
repede a bocet mortuar. Pe poartă tocmai intra Cracu, în
starea lui obişnuită, intuind că mai există două cărări pe
lângă cea care era de la poartă la prispă.

- Hâc!... venii şi eu... ce mai vestea-povestea cu
înmormântarea?...

- Cu botezul, nea Cracu, cu botezul... Se vede treaba
că încă nu te-ai dres după zaifetul de azi-noapte... şi zi-i –
a îndrăznit să te atingă lacheul ăla de plutonier Vas? Dar
cum şi-a permis?! Lasă că o să plătească la socoteala
istoriei, când lumea va în sfârşit să se schimbe din
temelii, aducându-i la putere pe cei ca dumneata!...

- Da... va... grijania lui de burjui... că şi astă vară
când am vrut să-mi frig o ciupercă de era să dau foc
pădurii mi-a dat una după ceafă, că cică e proprietatea
nu ştiu cui... da’ să nu mă-ntrebi mai mult, că nu ştiu
dacă ciuperca sau pădurea... e proprietatea... hâc!... îşi
termină dânsul jalba.

- Eh... oftă cu parapon Zăhăricuţă către megieşul
Ţogârlan, uite ce a făcut exploatarea din oameni!... Lasă,
lasă...

Megieşul Ţogârlan nu pricepu începutul de sediţie
din tonul interlocutorului şi, scărpinându-se straşnic pe
ceafă, se vedea că o întrebare fundamentală îi stă în
gâtlej, care merita să încerce a-i găsi răspuns, mai ales
având ocazia să o facă cu un om ca Zăhăricuţă, om din
popor, ca şi el, chiar dacă cu ceva mai multă carte.

- Auzi, Zăhăricuţă, vorbă, auzită de mine ieri pe la
apus, pe când beam apă din fântâna de la Răsărit: după
mine, a venit imediat să bea un drumeţ însetat tare, ce
venea dinspre drumul de la Soare-Răsare; şi după ce a
băut îndelung, m-a privit o vreme cu multă luare aminte
şi, după ce păru că vrea de câteva ori să-şi înghită Măru’
lu’ Adam, îmi zise: « - Auzi, bre, eu vin din Soviete şi aş
putea să-ţi spun multe de pe acolo; ştii tălică care-i diferenţa
între ce e pe la noi, şi ce e pe acolo?» - Un timp, l-am privit
cu gura căscată. Şi după ce mai bău un ciubăr de apă,
fiindcă eu nu zisei nimic, zise el: « - La noi, bre, omu’ e
exploatat de către om!... acolo, spre deosebire de la noi – e
invers!... iar votca mai are şi trei grade în plus... păi bine, bre,
atâta revoluţie pentru doar trei grade?...» - După care a
plecat în drumu’ lui, tot către Soare-Apune, de parcă îl
gonea cineva, lăsându-mă cu gura de era să-mi intre o
muscă acolo. Popa al nostru Buzgúrlici spune că e un
idealist care    frigându-se la ciorbă, nu o să treacă mult
timp după asta şi mintenaş o să sufle cu temei şi în iaurt.
– E, ce zici de asta, tu, care eşti om cu carte?...

Zăhăricuţă se pregăti să deschidă gura, spre a-şi da
unul din răspunsurile-i prefabricate, dar docte. Însă nu
apucă.

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!... se auzi de la câţiva metri, de dincolo de prispă.
Lui Zăhăricuţă îi pieri tot cheful.

Lângă dânsul, apăruse ca din pământ fata de
furculiţă Evanghelista a fericitului tătic nici el nu ştia
cum Matrapez. Nu provenea dintr-o căsătorie anterioară;
nici, pare-se, dintr-o legătură ulterioară; atunci, de unde
provenea?... La această întrebare n-ar fi putut răspunde
cu exactitate nici Matrapez însuşi, dânsul bălmăjind o
dată un răspuns încurcat la o chermeză făcută în
cârciuma satului unde spărsese într-o seară toţi banii
proveniţi din simbria luată după culegerea viei
exploatatorului din aşezare unde se tocmise singur şi
nesilit de nimeni, asta în timp ce jamdarmii împuşcau pe
câmp ciorile ce se înmulţiseră peste măsură – ceva în
care îndrugase o poveste anacreontică despre marginea
căii de fier tocmai montată pe atunci în satul lor şi o
noapte fără lună... Interlocutorii nu renunţaseră să-l
asculte pe jumate fiind în acel moment la fel de coerenţi
ca şi naratorul, chestia rămânând în coadă de peşte, la fel
de ceţoasă ca fumul dens de mahorcă ce înalbăstrise
atomosfera localulului. - «- Grijania lor de exploatatori –
conchisese povestitorul la care oricum asistenţa nu prea
mai era atentă – ei sunt de vină, că au pus calea ferată
acolo!... În plus, de ce în noaptea aia nu a fost lună –
dumnezeii lor...»

- Ia zi-i, Zăhăricuţă, începu Evanghelista să se
tânguie, până acu’ aveam miopie forte – că aşa au zis
medicii de la oraş la care am fost – şi acum nu mai am
nimic, văd mai bine ca înainte!... Ce-o fi asta, Zăhăricuţă,
cum o să trăiesc eu acum de râsu’ satului când le-am zis
că am ce am, şi acu’ nu mai am?... Cum o să trăiesc eu
acuma cu ruşinea asta, Zăhăricuţă?... Ce-o să mă fac?...
Zi-i tu, că eşti acu’ om deştept cu carte, de la oraş?...

- Nu ştiu, didă, nu ştiu... grijania lor de
exploatatori... încheie şcolitul şoptit printre dinţi.

- Păi dacă tu nu ştii, atunci cine să ştie?... 'geaba,
carevasăzică, ţi-a căzut nasu’ printre cărţile alea!...
'geaba, Zăhăricuţă, 'geaba!...

Zăhăricuţă se uită mai cu luare-aminte la fiica de
polonic Evanghelista, cu statutul din certificatul de
naştere în ceaţă. Abia atunci observă noutatea de pe
nasul dânsei.

- Da’ acolo ce ai? întrebă el cu mirare.
- Unde, acolo? se palpă ea mai jos de pubis.
- Nu, acolo, făcu el nemulţumit, indicându-i zona

mediană a feţei.
- Unde, aici? înţelese ea în sfârşit. Păi ochelari, mi i-a

dat doftorul...
- Ia dă-i jos!
- Să-ţi dea Ăl-de-Sus sănătate, Zăhăricuţă, acu’ văd

ca înainte! izbucni fiica de satâr, comutând instantaneu
de pe agonie pe extaz. – Aşa, da! Văd ca înainte! N-o să
mai fiu de râsu’ satului! – Ce-nseamnă omu’ cu carte, ai
văzut? – e şi oraşu’ ăla bun la ceva!...
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Şi se repezi să-l pupe. Însă încremeni în următoarea
clipă.

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!...

- Ha? Ce v-am zis eu că e de înmormântare,
hâc!glăsui cu glas dogit Cracu peste care Zăhăricuţă era
cât pe ce noaptea trecută să dea cu trenul. – N-aţi vrut să
mă credeţi, ş-acu uite!... Hâc!...

- Da’ de ce zici că e înmormântare, când noi
spuserăm că e botez?se miră Zăhăricuţă.

- Am zis şi eu aşa...
Din pricina lui, hârdăul cel mare cu ţuică din duzii

care îşi dăduseră în totalitate obolul pentru ocazia din
acel an, se golise – iar acum fuseseră atacate în forţă
proviziile strategice ale crâşmei din aşezare.

Cu ochii cât străchinile, fiica de furculiţă a
proaspătului tătic îşi frânse la moment mâinile.

- Mămucăăă... de ce te-ai dus tu mămucăăă...
Mămucăăă, care nici nu m-ai dat cu capu’ de perete şi
mi-ai băgat aproape cu de-a sila pogonu’ meu pe gât ca
zestre de măritiş, de m-a luat la bătaie Divlă trei zile şi
trei nopţi că el n-are ce face cu atâta pământ când crâşma
e uite, la doi paşi, colea...

- Taci, fă idioato, că mă-ta de cuţit a născut, n-a
murit... aţipise şi ea olecuţă şi uite, ai sculat-o!...

Era vajnica mătuşă Supărăţ, care venise de
asemenea la eveniment şi, neobservată, intrase mai
demult în casă.

- Aşa?... i se zvântară într-o clipă lacrimile
inexistente fiicei de răzătoare Evanghelista. – Aşa, deci?...
A născut, n-a murit... aşa, carevasăzică... se repezi dânsa
peste prispă, s-o vadă pe proaspăta mămică.

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!... veni de dincolo invocaţia, precum un ecou.

Moş Ui ieşise de ceva vreme din arie şi acum
mângâia toţi plopii găsiţi în cale, pupând în bot toate
potăiile pe care le putea prinde pe uliţă. În răstimpuri,
lua şi câte o gură de pământ. Nu că nu i-ar fi ajuns
gologanii de pe laptele vândut de la cele trei viţici din
bătătura lui sărmană sau din mierea vândută de la stupii
sărăcăcioşi ce-i avea la marginea satului, başca cele două
hectare de pământ - nu că n-ar fi avut ce să mănânce aşa,
cu curtea plină de orătănii din care îşi putea la moment
pregăti o mâncare, dar aşa era dânsul – atlasofag. Tot din
pricina groaznicei exploatări, fireşte.

- Hei, moş Ui, nu ţi-ai făcut suma cu ţărâna pe ziua
de azi?strigă la dânsul mătuşa Supărăţ ieşită în poartă cu
un colac însiropat în mână, din care în clipa următoare
muşcă cu poftă.

- Ha? Tu eşti, Parascovino? A-ia-ia – îţi mai
aminteşti tu când ai fost ibovnica mea atunci, în noaptea
aia fără lună? Da’ te credeam moartă de zece ani, de
unde apăruşi?

- Parascovina a dat ortu’ popii de douăzeci de ani,
moşule, te-ai ramolit de tot!...

- Ha? Aşa? Carevasăzică n-ai răposat, mi s-a părut
mie, bată-tă să se bată!...

Mătuşa Supărăţ dădu din mâini a lehamite şi ar fi zis
probabil câteva vorbe tari la adresa cruntului regim de
exploatare, dar rămase cu mâna în aer.

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!... De ce măcar la tine nu a fost atunci la calea ferată
noapte cu lună?... - Bascrişii lor de lipitori pe trupul
poporului...

Nu apucă mătuşa Supărăţ să lase mâna în jos, necum
să mai muşte o dată din colac – că moş Ui trecu uimitor
de repede uliţa căutând să revină în ogradă. Mai ales că
aici se aflau doi plopi de toată frumuseţea. Cu un zâmbet
fix şi sticlos pe care nu şi-l abolise nici măcar o clipă în
acea zi reintră în arie, înainte ca mătuşa cu pricina să
poată avea vreo reacţie. Mare îi era probabil consternarea
mătuşii căci înainte de asta moşul reuşi să-şi toarne o
găleată cu apă pe cap, fără însă să şi bea, că apa nu-i
făcea bine şi pe interior. Intrat în ogradă, se apucă să
mângâie temeinic trunchiul primului plop. Se opri atâta
cât să pupe în bot javra care îl amuşina curioasă. La al
doilea plop lucrurile deveniră mai complexe, smulgând
de la baza copacului o mână de pământ.

Într-un târziu, reuşi să înghită cernoziomul. Acum
privea nedumerit stâlpii de susţinere al miniaturalei
verande: să-i mângâie, să nu-i mângâie?... Or fi de plop,
n-or fi?... Aruncă un ochi pe uşă.

- Aha, aici erai, Parascovino, ce tot spunea a’ de la
poartă că ai murit anu’ trecut? Nu ştie sărmana ce zice!...
Deh, ramolismentul... Îţi mai aduci aminte?...

- Moş Ui, mata eşti cam obosit şi ai încurcat
personagiile: o fi vorba de aceeaşi cale ferată, tot cu
noapte fără lună – da’ eu sunt Vidina!...

- Vidina?... Da?... eh, aşa o fi... aşa o fi Parascovino...
că prea o zici cu foc... Vidina - Vidina deci, aşa, aşa...

- Moş Ui – începu proaspăta mămică cu glas încă
calm – îţi repet pentru a doua oară că calea ferată o fi fost
aceeaşi pentru amândoi, da’ luna de după nori a fost
alta. Ar fi mai bine să ieşi până nu-mi sare muştaru’ şi nu
te dau cu capu’ de perete, cum n-am dat-o pe fiică-mea
de spumieră Evanghelista când i-am dăruit aproape cu
forţa bucata de pământ ce i se cuvenea!

- Da, mămucăăă, aşa e, de bună ce ai fost că m-ai
dăruit la nuntă cu petecuţul meu de pământ, m-a snopit
Divlă trei zile şi trei nopţi doar gândindu-se că din
pricina pământului n-o să mai poată merge aşa des la
crâşmă, în plus nici cei douăzeci de franci n-ai vrut să
mi-i iei când am făcut actele, de s-a urcat din nou Divlă
cu picioarele pe mine când m-a prins cu banii – că de
unde-i am – da’ eu tot îl iubesc, că fără miopie forte pot
trăi, dar fără Divlă nu, că...

Moş Ui nu mai apucă să audă şi restul de bocet. Cu
zâmbetu-i fix şi sticlos mângâie în sfârşit şi stâlpii de
lemn ai verandei, ce-are-a-face că poate nu erau din lemn
de plop. Treacă de la dânsul... Când ajunse iar în dreptul
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primului plop îi văduvi acestuia baza de încă un pumn
de loess, pe care îl băgă în gură.

- Rădăcină nu iau, c-o fi amară...
După care, ajungând din nou în faţa porţii, sub ochii

mijiţi ai mătuşii Supărăţ îşi mai turnă o găleată cu apă în
cap, aceasta neavînd efect nici de data asta. În mod
excepţional, trase şi o duşcă. De apă.

- De trei luni ai tot luat ţărână din acelaşi punct, de
la picioarele bietului plop, strigă după dânsul cu zăduf
mătuşa Supărăţ. - Batăr de tot ai făcut asta, puteai să iei
şi tu uniform, din toată aria, ca Doamne fereşte să nu...

Dar nu se mai putu auzi ce să nu... căci în acelaşi
moment, vorbele aprigei mătuşi fură acoperite de un
vuiet foşnitor întrucât, afectat teribil în punctu-i de
echilibru, plopul se prăbuşise în cele dun urmă spre a şi-l
regăsi, cu ocazia asta făcând zob toţi ulucii de gard
dinspre Miazănoapte.

- Anafura voastră exploatatori... lasă că o să vedeţi
voi când lumea se va reînnoi din temelii... o veni şi
vremea noastră, boier Gogg, lasă, om vorbi atunci –
încheie dânsa petrecându-l cu privirea pe moş Ui până ce
acesta dispăru după cotitura uliţei.

- Vidino, Vidino, ce mult m-ai vrăjit tu pe mine – Vidino,
Vidino!...

Ca din pământ, în faţa porţii era acum Divlă. Sosise
din satul vecin, tăind câmpul. În mâna avea un băţ şi un
sac. Cum de nu se auziseră copitele calului, pe care îl
încălecase la plecare în sărmana-i ogradă? Mătuşa
Supărăţ încremenise. Divlă descălecă ducându-se aţă
spre intrarea în casă unde fiica de făcăleţ care era şi
nevastă-sa nu-şi isprăvise încă bocetul. Reveni de acolo
cu sacul plin, în răstimpuri altoindu-l cu băţul, după
procedeul pe care îl folosesc mâncătorii de pisici atunci
când vor să fezandeze mâţa înainte de preparare. Uitând
pentru moment de propriile-i necazuri, Matrapez îl urma
cu o  mină rugătoare, părăsindu-şi laviţa de unde în
răstimpuri îşi lansa incantaţiile, reuşind să mai reducă
din numărul de beţe alocate cu generozitate sacului.

- Las-o, bă Divlă, las-o!... Că ce vină are ea că i-a
dăruit prin mine boier Gogg bucăţica aia de pământ... ş-
apoi dacă ştiam c-o să te supere, îi luam cei douăzeci de
franci când i-am făcut actele, ca să nu mai aibă atâtea
motive de năpastă...

- Lasă, nea Matrapez, că ştiu eu ce fac, că numai din
pricina ei am ajuns să beau singur la crâşmă de mă
ocolesc toţi prietenii acum... în plus, de unde avea
douăzeci de firfirici, când lângă casa noastră nici cale
ferată nu-i, ca lângă a voastră – grijania mamilor lor de
exploatatori!... ş-apoi, eu nici nu pot distinge nopţile cu
lună de alea fără lună – atât de mangă îs în fiece noapte –
bascrisu’  lor de ciocoi!

Şi trânti cu parapon sacul de pământ, dar nu
oricum, ci ca pe sacul de cartofi.

- Aşa, Divlă, aşa, bate-mă cât vrei, că eu tot te iubesc,
scoase entuziasmată capul la vedere din pânză
Evanghelista. – Că fără miopie forte pot trăi, da’ fără tine,

nu – paştele lor de lipitori ai poporului muncitor de la
oraş, mai adăugă dânsa aproape de juisare, scoţându-şi
de pe nas ochelarii ce acum arătau corespunzător
tribulaţiei de mai dinainte.

Tot ca din pământ, apăruseră lângă sac de nu se ştie
unde trei matahale. Înalţi cât uşa, cei trei erau rodul
căsniciei celei dintâi şi de o noapte a fiicei de tel, când în
localitate poposise un circ care avea în dotare trei
acrobaţi ca trei stâlpi de telegraf. Miloasă, îi găzduise la
dânsa să 'nopteze, mai ales că era singură acasă în acea
noapte; rezultaseră din discuţia avută de la egal la egal
în acea noapte trei urmaşi-gemeni pe măsură, viitor
reazăm de temei la bătrâneţe. ... Ceea ce urmă, fu înrudit
cu pantomima: Evanghelista ieşi din turbincă, în schimb
intră acolo Divlă, fără vreo rezistenţă sau comentariu.
Capacul fu pus pe oală în momentul când sacul luă una,
o singură lovitură straşnică şi, fără a se observa vreo
reacţie prin cutele sale, fu aruncat la oblâncul calului.
După care sacu’ mai încasă una, calul înţelegând din
aceasta că trebuie să o ia la trap, şi cu unul din uriaşi pe
dânsul.

- Fire-aţi ai ciorilor să fiţi!începu să-şi suduie fiica de
tirbuşon Evanghelista familia adoptivă care rămânea în
urmă. – Din pricina voastră am primit pământu’ ca dar
de nuntă şi mardeala soră cu moartea că m-a prins Divlă
cu carboavle, din pricina voastră pătimeşte Divlă ce
pătimeşte acum - să vedem încaltea pe unde o să scoateţi
cămaşa dacă până acasă păţeşte ceva!

- Ai văzut, boier Gogg, ai văzut?... Ai văzut ce s-a-
ntâmplat dacă la nunta de-a doua a Evanghelistei tatăl
dumitale a făcut pe generosu’ şi i-a dat aţa aia de pământ
lui Matrapez care la rându-i i-a dat-o zestre miresei –
plus douăzeci de franci?!... Lasă, boier Gogg, lasă – ne-ai
înzestrat pe noi,    i-oi mai înzestra şi pe alţii, da’ n-o să
scapi până la urmă de dreapta judecată a celor cărora le-
ai făcut vreun bine în comuna asta!...

În chindia roşiatică, mătuşa Supărăţ părea un preot
precolumbian ce-şi face incantaţiile-i păgâne cu pumnul
încleştat spre Vest, cu inima sacrificatului în mână pe
post de cupă, al cărei sânge i se prelinge spre coate într-o
sinistră libaţiune.

- Hai să mergem, spuse Matrapez lui Zăhăricuţă,
căci ajunseseră între timp în faţa porţii. Dar nu plecară
încă, hipnotizaţi fiind de alura mătuşii Supărăţ care
rămase cu pumnul încleştat spre crepusculul de jar până
ce discul roşiatic dispăru dincolo de zare.

- Să nu uiţi, Zăhăricuţă!...murmură abia auzit
Matrapez.

- N-am să uit, nea’ Matrapez... răspunse la rându-i
solemn Zăhăricuţă, înfiorat de primele umbre ale
înserării.

Merseră cale lungă, până la dealurile din zare, unde
Matrapez îşi avea via. Acolo se aşezară amândoi pe un
bolovan roşiatic, cu spatele la gard, privind panorama
aşezării unde primele luminiţe începuseră să scapere
timid la geamuri.
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- A trebuit bunică-meu să o planteze aici, pentru că
aici era singurul loc prielnic pentru aşa ceva. La mama
dracului de sat – grijania cui i-a făcut de explatatori
nenorociţi, încheie uitându-se spre locul unde bănuia că
se afla sălaşul boieresc.

- N-am să uit nici asta, nea Matrapez, promise
Zăhăricuţă cu glas sepulcral megieşului.

- În cazul ăsta dă-mi o ţigară.
Zăhăricuţă se scormoni o vreme zadarnic prin

buzunare. Uitase în sat şi ţigările şi chibriturile.
- N-am la mine!
- Cum n-ai la tine!?... Nu-ţi zisei acum juma’ de ceas

în faţa porţii să nu uiţi?...
O  vreme Zăhăricuţă se uită descumpănit când la

vecin, când la sat. Undeva, la fruntariile aşezării, se zărea
în bătaia lunii pline silueta unei capre ce păştea paşnic pe
mini-islazul existent pe taluzul căii ferate.

- Ţigările mi s-au isprăvit, chibriturile aşijderea,
crâşma de unde am putea cumpăra se află tot la mama
dracului în sat – până când cred ei că o să le mai
suportăm exploatarea?izbucni Matrapez cu pumnul
întins spre capră, cu un aer trădând sediţia extremă. –
Până când?...

- Stai liniştit, nea Matrapez, păstrează-te, să nu dea
peste mata vreun pui de dambla. – Or veni şi vremurile
acelea, de înfricoşătoare judecată a istoriei!... Dar până
atunci, la judecată, las’ că mă cobor eu până la crâşmă-n
sat, o să trec şi asta pe listă burjuilor spre achitare la
momentul potrivit.

Rămas singur, după ce o vreme priveşte cerul
înstelat, Matrapez adoarme. Se făcea în vis că în satul lor
nici cale ferată nu exista încă, nici nopţi fără lună nu se
pomeniseră vreodată pe lume, iar cât despre Vidina, spre
izbăvirea lui, nu fusese nicicînd inventată. Atunci de
unde venea spre dânsul trenul ăla iute ca săgeata din
calea căruia nu avea cum să se ferească, scoţând pe horn
un viguros fuior de fum înecăcios?... De unde?...

- Trezeşte-te, nea Matrapez, trezeşte-te!... Şi ia de aici
o Regală! îl îmbie Zăhăricuţă întinzându-i pachetul cu
ţigări.

- Ai?... Ce?... Tu ştii că dacă mai întârziai puţin mă
călca trenu’ – dumnezeii mamilor lor de ciocoi?...
Doamne, doamne, ce ţi-e şi cu fumatul ăsta, uite că totuşi
e bun la ceva!... Nu te mai poate tăia în două personalu’,
dom’ le, şi basta!...

O vreme fumară în linişte. Cam jumătate de pachet
împreună, ca     să-şi scoată pârleala pentru abstineţa de
adineauri. În timpul ăsta sporăvăiră pe îndelete, mai ales
despre marea judecată a istoriei ce nu putea să mai
întârzie cât şi despre cum va arăta lumea cea nouă,
primenită din temelii, o lume în tot cazul mai dreaptă şi
mai bună în care echitatea îi vor face pe cei cu merite, aşa
ca dânşii, să se bucure de mai multă dreptate.

Spre răsărit, cerul începea să se înalbăstrească. Se
iveau zorile.

- Am tren la 8:30. Personalul ce mă va duce înapoi,
glăsui Zăhăricuţă.

- Ce atâta grabă. Mai e până atunci.
După ce cugetă preţ de câteva clipe, megieşul

Matrapez trase macazul:
- Ar fi poate mai bine să pleci de pe acum. Să fii mai

sigur. Mai bine cu trei ore mai devreme, decât cu un
minut mai târziu. C-aşa-i la gară. Hai, du-te! Ţigările
rămân la mine: dă-ncoa şi chibriturile!... încheie o primă
lecţie de echitate caracteristică probabil lumii noi, ce va
să vie.

- Rămâi cu bine, nene Matrapez!... Să ne vedem şi în
cirmumstanţe mai fericite!se ridică Zăhăricuţă spre a se
aşterne la drum.

- Aşa să fie!întări megieşul. Dar nu în circumstanţe. –
Ai grijă, să nu uiţi - să nu-l calci cu trenu’ pe megieşul
Cracu! Că acum băgai de seamă că se face mangă şi ziua,
nu numai ca mine, noaptea!... Şi să nu uiţi să treci pe la
cârciumarul Bogz ca să plăteşti udătura, aşa cum ai
promis!

- Bine, nene Matrapez, promit să nu uit nici una, nici
alta!...

La răsăritul lungii, nu prea largei şi sărmanei văi a
Moliei - discul roşu al soarelui începuse să incendieze
orizontul. Şi atunci, ca şi cum acela ar fi fost de fapt
discul lunii pline la margine de codru în miez de iarnă,
se auzi o incantaţie ca de p-acolo, ce îi făcu lui Zăhăricuţă
pielea ca de găină:

- Vidino, Vidino, ce mă fac dacă o să mai mă vrăjeşti încă
o dată – Vidino, Vidino!...

Ş-atât.
*

Imediat ce ajunse acasă, Zăhăricuţă nu dori nici apă,
nici mâncare, nici nu-şi prepară vreo cafea, cum face de
obicei tot omul ajuns dintr-o călătorie la sălaşul său; nici
măcar o ţigară nu-şi aprinse, că oricum nu mai avea... ci
se apucă să scrie...

Fără milă pentru fondul forestier planetar,
Zăhăricuţă scrise mult şi îndesat. Scria despre ziua şi
noaptea petrecută în aşezarea natală, despre starea de
lucruri găsită acolo, despre fiica de linguriţă
Evanghelista şi cum i se confiscase dânsei la oraş miopia
forte, despre ticălosul jandarm Vas ce avusese cutezanţa
să-i dea un şut în fund lui Cracu ce fusese la un pas de a
fi multiplicat de chiar personalul în care se afla tocmai el,
Zăhăricuţă – despre cum halise moş Ui inechitabil
cernoziomul dintr-o singură parte a ogrăzii dărâmând cu
ocazia asta şi plopul lui Matrapez, despre crâşma care se
afla prea departe de via fericitului tătic şi al ei proprietar
pui-de-exploatator Bogz care îndrăznise să-şi primească
banii pe udătură şi, în general, scrise maratonistic despre
tot ce i-ar fi putut incrimina la o eventuală judecată pe
lipitorile poporului care aveau cutezanţa ca la nunţi să
împartă sfori de pământ şi carboave aducătoare de
nenorocire mireselor – grijania lor de...
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*
În urletul strident al deşteptătorului, Zăhăricuţă

zvâcni poponeţ la nouăzeci de grade în mijlocul
somierei. Plapuma căzu de pe dânsul şi simţi imediat
aerul glacial al dormitorului. Nu se supără,
conştientizând că în etapa actuală de tranziţie de la
socialismul edificat cu succes la comunismul victorios,
micile sacrificii gen punerea de către populaţie din când
în când a câte unei haine în plus iarna în casă nu
trebuiau luate în seamă. Dar cu gest nervos opri ceasul
din ţipătul ca de muiere isterică, apoi se lăsă încet înapoi,
sub plapumă, în mrejele căldurii îmbietoare, dând însă
înainte o ceafă straşnică în lada de la pat.

- Ouuu!... Paştele lor de...
Se fricţionă energic la partea lezată. Căldura de sub

plapumă care îl învălui acum complet, compensă însă
durerea ce mai persistă surdă o vreme. Acum era iar
linişte. Ambientată doar de ticăitul precipitat al ceasului.
Unde s-o grăbi aşa atot-ticăitorul ăsta?... Liniştea nu dură
însă mult. Urletul curmat al deşteptătorului fu
compensat de glasul strident şi dogit al consoartei, ce se
făcu auzit din cealaltă cameră:

- Scoală, Zăhăricuţă! E ora şase, mamă! Trebuie să
vină ouăle!...

Zăhăricuţă oftă din suflet, dar încă nu se urni de sub
plapumă. Era atât de bine! Parcă ceva mai bine decât în
patria socialistă eliberată de sub crunta exploatare în
urmă cu douăzeci şi nouă de ani unde acum, într-o
perfectă înfrăţire, făcând sacrificiile necesare, clasa
muncitoare în alianţă cu ţărănimea şi intelectualitatea
progresistă edificau lumea cea nouă, de care generaţiile
viitoare se vor bucura în deplinătatea splendorii ei.

- Hai, Zăhăricuţă! Hai, mamă! Că acuş vezi că vin şi
maşina cu mezeluri, aia cu carne da’ şi aia cu hârtie
igienică!...

Cu un rictus caracteristic omului ce se pregăteşte să
scape o invectivă printre dinţi, Zăhăricuţă se dete jos
răzbit din pat şi cu un icnet dibui papucii. Era teribil de
frig în odaie, pe calorifer ar fi putut pune ciorba la
păstrat. Dar nu asta era preocuparea lui Zăhăricuţă în
acel moment, de o altă chestiune metafizică fiind dânsul
muncit de o bună bucată de vreme: anume că, de la un
timp, înjurăturile la adresa exploatatorilor erau fără ţintă
întrucât aceştia, în mare parte, dacă nu fugiseră peste
graniţă, pieriseră în puşcăriile regimului adorat, iar cei
eliberaţi de acolo de graţierea dată în urmă cu zece ani
erau cu sănătatea ruinată după poate decenii de
închisoare iar el, Zăhăricuţă, om respectabil, ajuns chiar
Preşedinte al Societăţii Diacilor Aborigeni după ce mai
prin închisoare mai prin ostracizare scăpase de foştii
tovarăşi de drum care se întâmplase să fie cândva chiar
binefăcătorii lui – asta până când Partidul mult-iubit ale
cărui podele le linsese cu osârdie îl scuipase şi pe dânsul
din funcţie dar şi din rândurile sale. Doar nu era să-şi
mai pună mintea cu acele umbre care cu siluete
fantomatice ascunse în anacronice costume interbelice, se
strecurau pe stradă cu priviri hăituite pe lângă ziduri cu
singura dorinţă de a fi lăsaţi în pace...

- Zăhăricuţă, văd pe geam că a venit maşina de
hârtie igienică! Eşti gata?se auzi interpelarea aproape
isterică a consoartei cu voce de soprană. – Ştii că la baie
ieri am pus ultimul sul, mamă – nu?încheie dânsa
dramatic.

- Acum, mamă, acum!... îngână dânsul ieşind
precipitat din dormitor, în timp ce-şi termina nodul la
cravată.

Se îndreptă grăbit spre cuier. Femeia se înduioşă:
primăvara trecută împliniseră patruzeci şi cinci de ani de
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ani de căsnicie. Erau totuşi nişte ani! Nu se mai putea
spune cam de multişor că sunt tineri!...

- Nu te grăbi chiar aşa! Să nu uiţi! Fularul!... Să nu
faci iar o criză de astm!

- Nu uit, nu uit... îngână dânsul, ieşind agitat pe
uşa apartamentului.

- Vin’ să te pup! Să fi atent la toate cozile, să prinzi
cât mai multe cu folos! Dar dacă nu mai poţi, să urci
înapoi în casă. Pa! încheie dânsa sărutându-l.

- Pa... ieşi dânsul grăbit pe uşă.
În acel moment, se întrerupse curentul electric.
În faţa uşii de lift simţi aceeaşi nevoie ireprimabilă

de a invectiva printre dinţi. Invectiva se opri la jumătate,
din pricina aceleaşi dileme: după ce că exploatatorii se
împuţinaseră la număr acum nemaiavînd nicio pondere
care i-ar mai fi putut face culpabili de ceva în societate,
incapacitatea unui ascensor de a funcţiona fără existenţa
banalei electricităţi, utilaj care mai tot timpul se afla
oricum în stare de debaclu prin eterna afişare a
anunţului REVIZIE - nu putea fi de asemeni imputată
exploatatorilor de odinioara; aşa încât purcese a coborî
cele şapte etaje pe scări. Şaptezeci şi două de ierni cât
număra nu reprezentau o vârstă biblică, neputîndu-i-se
însă nici cere ca la o astfel de etate să mai dea dovadă de
vigoarea unui ins de douăzeci, treizeci, sau patruzeci de
ani; prin urmare începu să coboare treptele „bătrâneşte”,
după principiul mai e mult până la orizont. În răstimpuri
se ajuta mai ţinându-se de balustradă, mai servindu-se
de bastonul cu alură interbelică.

Ajuns în locul unde ar fi trebuit să se aşeze imediat
la rând spre a face cumpărătura, constată că se află în
preajma unei cozi pe cale de destrămare, întrucât marfa
din prima maşină tocmai se epuizase; ferestruica
remeizei pe unde se făcuse vânzarea tocmai se închisese
cu zgomot metalic sec; oamenii se răspândeau pe la
celelalte trei rânduri unde marfa care trebuia să sosească
era încă in spe.

- Aşa puţină a fost astăzi? întrebă mirat pe un ins cu
două plase de rafie, dintr-una ieşind un sul de hârtie de
toaletă aşezat laolaltă cu celelalte pe sfoară.

- Ce să fie? întrebă celălalt care se îndrepta cu pas de
promenadă spre una din cozile la care avea rând, cu
aerul insului care pe spaţiul unei pajişti se deplasează de
la grătarul cu mititei la cearşaful unde familia îl aşteaptă
nerăbdătoare.

- Hârtia de toaletă pentru care aţi stat la coadă,
domnule! Coada, uite, tocmai se destramă, vărsându-se
în celelalte cozi unde marfa nu a sosit încă!

- Care cozi? Şi care domn? Fii serios, tovarăşe, în
Republica Socialistă nu există aşa ceva! Caută la
imperialiştii din Vest, unde popoarele sunt exploatate la
sânge, iar fermierilor li se pun botniţe la gură când mulg
vacile şi culeg porumbul – anafura mamilor lor de
bandiţi exploatatori! Noi aici avem de toate nevoie!
încheie omul, nemaioprindu-şi privirea longitudinală

aruncată continuu pardesiului lung, cernit şi de fâş al
interlocutorului.

După care individul se îndreptă spre una din cozi.
Discret, pentru a     nu-şi pierde rândul, trecea ca în
treacăt şi pe la celelalte, schimbând câteva cuvinte cu
oameni aşezaţi acolo.

- Am şi eu rând aici, mă ţineţi minte, da? Eu şi
nepotu’ meu...

- Da, da, fiţi fără grijă... am reţinut... dumneavoastră
şi nepotu’...

- Vineee! se auzi deodată un chiot de la colţul străzii.
Cât ai scăpăra o brichetă, cele trei linii humanoide

căpătară o formă geometrică de parcă ar fi fost formate
cu rigla. În câteva clipe, uşile scărilor de bloc riverane se
smuciră mai-mai să sară din balamale. Pâlcuri răzleţe de
locatari se apropiau în fugă amintind de o alarmă de atac
aerian. Dar nu intrau în adăposturi, ci în cozi,
îngroşându-le corpul.

- Dar am fost aici!se auzi o exclamaţie.
- Unde, că nu v-a văzut nimeni! Dumneavoastră aţi

văzut-o?se adresă cetăţeanul unuia din spate.
Celălalt dădu din cap a negare, într-un semn

prelung şi mut cu capul.
- Păi de unde să ştii, când nici mata n-ai fost!râse

tartorul cu răutate. – Ia du-te la urmă!... Io stau aici de la
ora patru, şi tot nu sunt primu’!...

- Am fost aici! Aici!... repetă femeia cu lacrimi în
ochi. – Am urcat zece minute în casă doar ca să-i dau
copilului de mâncare înainte să plece la şcoală!...

Dampful acru ce se răspândi în jur dovedea că
alarma fusese falsă: nu era decât maşina Salubrităţii. Cu
gesturi sigure lucrătorii săriră de pe scara ghenei,
îndreptându-se aţă spre tomberoanele ştiute. Le înhăţară
golidu-le rapid în magazia maşinii, apoi fluierară scurt.
Maşina demară încet, lăsând în urmă aceeaşi duhoare
insuportabilă. Oamenii o urmăriră cu privirea până ce
strănutând din radiator vehiculul dispăru după colţ, cu
tot cu zgomotul de malaxare caracteristic. Apoi încet,
rupseră din nou rândurile.

Zăhăricuţă se îndreptă la întâmplare spre una din
cele trei cozi. Locul unde se afla capătul acelui rând
corespundea pervazului exterior de tablă al
impunătoarei ferestre a magazinului alimentar. Se aşeză
ostenit, sprijinindu-se încovoiat în bastonul cu măciulie
de argint. Deşi începuse timid să se lumineze de ziuă,
frigul de decembrie devenise parcă mai pătrunzător. La
un moment dat, prinse să ningă superb. Lui Zăhăricuţă îi
trecu precum o străfulgerare prin cuget povestea
cutremurătoare a fetiţei lui Andersen. Cât de frig îi
fusese probabil atunci, când în încercarea disperată de a
se încălzi, aprinsese chibrit după chibrit!... Cu căutătură
inexpresivă privi acea ultimă zăpadă din viaţa sa şi,
rămânând sprijinit în baston, închise aparent mulţumit
ochii.
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Din nou un motor de maşină îşi făcu auzită prezenţa.
De data aceasta nu mai era alarmă falsă: era chiar maşina
de carne.

- Lasă-mă, domnule, în pace – nu te înţelegi că am
fost aici?se auzi strigătul ascuţit al femeii.

- Domnule, nu se poate, eu şi nepotu’!... nu vă mai
amintiţi, am vorbit acum jumătate de ceas!...

- Care nepot, domnule, care ceas?... Nu vreau să ştiu
nimic!... De aia oamenii muncii cinstiţi nu apucă
niciodată nimica, că vin de ăia ca mata cu nu ştiu ce
nepot iar mai în spate sau în faţă îi aveţi şi pe mămica, şi
pe bunica, şi pe purcica!... Nu vreau să ştiu nimic!...

- Domnule, măcar nepotul, că pleacă la şcoală!...
- Nimic! Ducă-se! Şi mata după el!...
- Tovarăşi! To-va-răşi!... Asta-i anarhie! Fără

nepotisme! Propun să formăm din nou coada: eu mă aşez
de aici!... încheie cu glas de stentor „omul de ordine” pe
care într-adevăr, nimeni nu ar fi putut spune că l-a văzut
până atunci. Era cunoscut însă ca un cal breaz: la piaţă se
proţăpea în faţa tarabei câte unui ţăran încercând să se
asigure dacă fasolea existentă la vânzare e din cea „cu
trei băşini la bob”. Imediat după ce punea întrebarea,
sărmanul ţăran observa cu priviri hăituite cum oamenii
ce formau codiţa din faţa sa încep să ia mine plictisite,
părăsind încet-încet zona. După ce dispărea şi ultimul
cumpărător, „spărgătorul de cozi” pleca şi el liniştit...

Coada la carne se reconfigură după această
neaşteptată „bază”, însă într-un mod cu totul bizar, pe
principiul biblic: cei din urmă deveniră cei dintâi. Din
motive lesne de înţeles, nimeni nu mai avu nimic de zis:
acum toată lumea era mulţumită...

- Coane Staharia! Coane...
Era factorul poştal. Ţinea în mână două plicuri. Nu

îndrăznea să-l atingă pe omul ce părea să se odihnească,
ori să reflecteze adânc. Îl idolatriza. La urma urmelor
datorită literaturii editată de acesta ştia de crunta
exploatare de dinainte de 6 martie 1945 el, născut în anul
Naţionalizării - de cum era poporul exploatat la sânge, la
ce ar fi trebuit să se aştepte dacă roata istoriei nu s-ar fi
întors iar lumea nu s-ar fi primenit din temelii. Familia,
atâta timp cât mai fusese în libertate, nu dorise să-l
indispună cu istorisirea despre cum le fusese smuls
plugul din bătătură împreună cu caii, inventarul agricol
iar în final însăşi bătătura, asta de către cei care de
douăzeci şi nouă de ani tot construiau socialismul, dar
nu-l mai dădeau odată în folosinţă; cunoştea însă, de pe
căi ocolite - drama marelui scriitor epurat din rândurile
peceriste, cât şi mătrăşirea din înalta funcţie de
Preşedinte al Societăţii Diacilor Aborigeni. Nu îndrăznise
niciodată să-i mărturisească faptul că cunoaşte cazul dar
acum, întrucât intuiţia şi asocierea celor două plicuri îl
făceau să presupună un deznodământ fericit, îşi luă
inima în dinţi:

- Coane...reluă, fără să-l atingă. – Ai aici două plicuri:
unul de la Societatea unde ai fost mata preşedinte până ţi
s-a făcut nedreptatea, şi altul de la... se opri dânsul, făcând

un semn vertical spre zenit, ca şi cum plicul ar fi fost
trimis de Dumnezeu, în realitate tânărul sfiindu-se parcă
să pronunţe în clar sediul de căpătâi al puterii bolşevice.
Sfiiciunea avea însă motive cât se poate de telurice: în
adolescenţă, trăise o dublă traumă prin faptul că părinţii
îi fuseseră arestaţi după ce „verificări” „riguroase”
„demonstraseră” că în perioada interbelică fuseseră
membri unui Partid Istoric; mai mult, conform unei
delaţiuni rămase pe veci anonimă, fuseseră „dovediţi” şi
cu simpatii legionare, consecinţele răsfrângându-se în
parte şi asupra dânsului, născut la opt ani după
înăbuşirire rebeliunii Gardiste. Atât de cumplită se
dovedise a fi spaima în familie, încât dorinţa acesteia de
a-l salva o îndrumase a-i schimba până şi patronimul din
actul de naştere cu al unui unchi prin alianţă; despre
părinţi, nu mai auzise niciodată nimic: nicio Decizie de
reţinere pentru vreo faptă incriminabilă, nici vreo
Sentinţă de condamnare la ispăşirea vreunei pedepse...
Posibilitatea de a fi vreodată admis la o facultate din
Republica Populară metamorfozată între timp în
Republică Socialistă - părea definitiv compromisă.

- Eu cred că-i de bine, continuă tânărul însufleţit. –
Zic că şi-au dat seama că mare păcat şi-au făcut cu
dumneata iar acum vor să te reprimească înapoi în
partid, dar şi la cârma la care ai mai fost!...
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Bătrânul nu îi răspunse. Cu mâinile pe măciulia de
argint a bastonului şi cu bărbia peste acestea, continua
probabil să mediteze adânc, sau să doarmă, aşa, cu faţa
în pământ. O clipă tânărul se gândi să-l trezească. Era
prea frig şi la vârsta dânsului se putea alege cu o
pneumonie. Dar după un scurt moment de reflecţie, se
răzgândi:

- Bine, dacă nu vrei să te bucuri cu un ceas mai
devreme, eu îţi duc plicurile la cutie. Da?...

Scriitorul nu-i răspunse nici de astă dată.
Tânărul schiţă un vag semn de rămas bun cu mâna şi

se îndepărtă...
... Prin mica ferestruică metalică marfa era smulsă

gâfâit-furios de cei care ajungeau la rând să cumpere.
Mai întâi câte două pachete de carne de persoană, apoi,
când stiva de navete din spatele vânzătorului se micşoră
– câte unul. Imediat după ce-şi înhăţau pungile oamenii
plecau în fugă privindu-şi mulţumiţi „prada” din sacoşă,
trecând adesea fără să arunce nici măcar o privire
bătrânului sprijinit într-un baston cu măciulie de argint
care, cu privirea ţintită în pământ, părea mai departe că
se afla într-o reflecţie adâncă.

Lumina nu
vine de la apus
-microroman-

“ Glorie eternă trupelor democraţiilor occidentale eliberatoare!

1.
hiar dacă ne-am începe fiecare jurnal de
actualităţi cu aceste cuvinte, credem că nu ar fi
suficient pentru a sublinia îndeajuns momentul

eliberării patriei noastre cât şi a întregii Europe de Est de
criminalul jug sovietic, a sacrificiilor pe care aliaţii noştri
le-au făcut pentru salvgardarea democraţiei şi a
libertăţilor general – umane pe jumătatea de continent pe
care părea a se fi înstăpânit definitiv criminalul sistem
bolşevic.

Astăzi, în Piaţa George Washington de lângă
Sediul Guvernului, în prezenţa MS Regelui, a membrilor
cabinetului Coposu, a ataşaţilor militari şi ambasadorilor
Marii Britanii, Statelor Unite, cât şi a celorlalte
democraţii occidentale la Bucureşti, în prezenţa unui

numeros public format din cetăţeni ai Capitalei cât şi a
numeroşi cetăţeni sosiţi din provincie pentru a asista la
ceremonie – s-a desfăşurat tradiţinala Paradă a Victoriei
ce are loc în fiecare an la 30 iunie, marcându-se astfel
cinci ani de la sfârşitul Războiului General European ce a
dus la înfrângerea maşinii de război bolşevice, la redarea
libertăţii tuturor cetăţenilor continentului, a poporului
rus, cât şi a celorlalte popoare cotropite de jugul sovietic.

După obişnuita paradă militară începută aici pe
traseul Bulevardul    Eliberatorilor- Arcul de Triumf -
Şoseaua Kisseleff, au luat cuvântul numeroşi participanţi
ce au evocat momentele mai importante din eveniment,
ce a debutat cu ultimaumul dat de Aliaţi în septembrie
1948 Rusiei sovietice de a-şi evacua trupele din Europa
de Est cât şi din ţările cotropite în perioada dintre cele
două războaie mondiale, continuând cu desfăşurarea
propriu- zisă a operaţiunii de intervenţie ce s-a
desfăşurat pe parcursul a cinci ani, culminând cu Ziua
Victoriei din 30 iunie 1953, ziua eliberării Moscovei şi a
capitulării tuturor forţelor comuniste.

În alocuţiuna ţinută de ataşatul militar al Statelor
Unite la Bucureşti domnul John Fox, s-a susţinut justeţea
şi moralitatea  cauzei Războiului General European de
partea Aliată, faptul că atât Statelor Unite ale Americii
cât şi Regatului Unit al Marii Britanii li s-ar fi părut
monstruos şi injust să abandoneze poporul rus şi
popoarele Răsăritului în ghiarele sinistrului sistem
bolşevic. ,, Nu am dat niciodată vreo sparanţă
opresorului comunist că s-ar putea înstăpâni undeva pe
această planetă. La începutul anului 1948 ne-am
edificat pe deplin asupra intenţiilor sale asasine şi a
faptului că nu va respecta nici unul din tratatele
semnate, când nu numai că a fraudat alegerile din
întreaga Europă de Est impunând regimuri marionetă,
dar   şi-a inaugurat politica de export de revoluţie către
majoritatea statelor asiatice, a celor din America Latină
cât şi a celor din cornul cât şi centrul Africii. În aceste
condiţii am hotărât formularea şi înaintarea
Ultimatimului către regimul sovietic, evoluţia
evenimentelor fiind din nefericire către conflict, un
conflict însă cu o cauză justă, vizând poate nu numai
salvarea actualei generaţii, ci şi a generaţiilor viitoare,
de a căror soartă nu ne îndoim că ar fi fost una cumplită
în cazul în care agresorul bolşevic   s-ar fi înstăpânit
poate pentru decenii peste jumătate din Europa.’’ –

Continuându-şi discursul, Excelenţa Sa domnul
John Fox, veteran al războiului, a evocat detalii ale
operaţiunilor militare mai puţin cunoscute marelui
public, evocând luptele cu caracter hotărâtor din cursul
celor cinci ani de conflict, adresând un vibrant omagiu
post – mortem tuturor celor cărora s-au jertfit pentru
cauza eliberării şi instaurării democraţiei pe întreg
teritoriul Europei.

,, Italia speră că prin efortul susţinut de război
necesar eliberării Europei de Est şi-a şters ruşinea de pe
obraz pentru faptul că dictatorul Bennito Mussolini a

C
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fost în numele ei cel mai fervent susţinător al
sinistrului Dictat de la Viena’’ –a ţinut să precizeze
domnul Giulio Cambruzzi, ataşatul diplomatic al
consulatului italian la Bucureşti.

La rândul său, domnul Kevin Smith, ambasador al
Marii Britanii, a ţinut să sublinieze presiunile exercitate
de ţara sa asupra regimului sovietic de a-şi respecta
angajamentele luate la Yalta în anul 1945 cât şi a
celorlalte hotărâri privind soarta Europei de Est de după
cel de-al doilea război mondial: ,, Curând am constatat
crassa rea credinţă a regimului bolşevic care spera să ne
dezarmeze cu cinismul şi aroganţa sa. Avea curând să
constate că se înşală’’ – a punctat vorbitorul în cursul
alocuţiunii ţinute, ţinând să evoce masivele demonstraţii
de protest din Regatul Unit premergătoare războiului ce
vizau nerespectarea celor mai elementare drepturi ele
omului în lagărul bolşevic, nopţile de insomnie avute de
domnia-sa la gândul sorţii ce urma să aibă jumătate din
populaţia continentului în cazul în care Lumea Liberă nu
ar fi întreprins nimic pentru eliberarea acesteia. - ,,
Acesta poate a fost motivul principal ce ne-a îndemnat
să purcedem la fapte’’ – a ţinut să reliefeze vorbitorul. -
,, Revolta sinceră a tuturor popoarelor occidentale ce nu
doreau să-şi încarce conştiinţa cu abandonarea fraţilor
lor est-europeni, atăt de încercaţi de istorie. Apoi,
spiritul de echitate ce ne arăta că asasinii lideri
bolşevici meritau să suporte judecata aspră dar
necesară de care au avut parte şi pincipalii capi ai
nazismului la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial.’’

- ,, Credeaţi că v-am abandonat? Nu aţi avut nici
o şansă!’’ a ţinut să-şi inaugureze discursul în stilu-i
jovial atât de caracteristic Excelenţa – Sa domnul
ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Michael
Yellow. - ,, Vă asigur, nu aveaţi motive să credeţi nici
un moment aceasta. Neextirparea la timp a tumorii
bolşevice ar fi contravenit intereselor Statelor Unite în
lume, noi având convingerea fermă că mai târziu ar fi
fost necesară moartea a poate milioane de soldaţi
americani ce ar fi trebuit să se sacrifice pe toate
meridianele lumii în luptă cu Plaga Roşie şi urmările
ei, după cum odinioară s-au jertfit pentru zdrobirea
maşinii de război naziste.’’ - a ţinut să sublinieze în
continuare Domnia - Sa, explicând că, pentru începerea
eficientă a campaniei de eliberare a Europei de Est de
sub tirania comunistă, era necesară mai înainte de
începerea acţiunilor militare propriu-zise de prestarea
unei uriaşe munci de informaţie şi contra-informaţie, în
scopul cruţării a cât mai multor vieţi nevinovate. - ,,
Iosif Stalin a putut să constate că el a avut parte de
justiţia pe care a refuzat-o milioanelor de nevinovaţi pe
care i-a exterminat’’ – şi-a încheiat domnul ambasador
alocuţiunea.

-1 ,, Business? Are business! But for us always the
morality will be at the first place !’’ a ţinut să sublinieze
la rândul său în discursul susţinut Excelenţa – Sa,
domnul Matiz Johnson, ataşatul – militar al Regatului
Unit al Marii Britanii la Bucureşti. - ,, Îi avertizăm pe
eventualii tirani ce ar mai putea apărea pe această
planetă să se gândească de două ori înainte de a le trece
prin minte să arunce lanţurile sclaviei după grumazul
vreunui popor’’ – şi-a încheiat domnia - sa discursul în
uralele şi ropotele de aplauze enuziaste ale mulţimii.

În alocuţiunea susţinută de domnul Iuri
Kalaşnikov, ambasadorul Rusiei eliberate, s-a subliniat
gratitudinea poporului rus pentru eliberatorii
occidentali, evocându-se tragedia poporului rus ce a
trecut timp de 40 de ani prin Ciuma Roşie, agravtă între
1941-1945 de oroarea ocupaţiei naziste survenită după
iniţialele înţelegeri monstruoase dintre regimul sovietic
comunist şi liderii Germaniei hitleriste. Domnul Iuri
Kalaşnikov a ţinut încă o dată să-şi exprime
compasiunea pentru suferinţele provocate de ocupantul
bolşevic în Nordul şi  Nord-Estul ţării noastre în
perioada 1940 – 1941 şi 1944 – 1948, denunţând
atrocităţile şi sinistra încercare de deznaţionalizare a
acestor teritorii, infierând persoana fostului lider
bolşevic Iosif Stalin ce îşi ispăşeşte actualmente
condamnarea de detenţiune pe viaţă în închisoarea de
maximă siguranţă din Harkov. De asemenea, domnul
Iuri Kalaşnikov a ţinut să aprecieze omenia şi
înţelepciunea clasei politice de la Bucureşti care deşi a
avut teribil de suferit între 1944 – 1948 de pe urma
ocupantului sovietic, a anunţat  încă din primele zile de
după semnarea păcii că nu va avea nici o pretenţie în
materie de despăgubiri de război de la Rusia cosiderată
principal martir al lugubrului sistem comunist. Mai
mult, cu toate dificultăţile înregistrate în efortul de
ştergere a urmelor războiului în propria-i ţară, guvernul
român a hotărât imediat după încheierea conflictului ca,
pe lângă Planul Marshall extins acum şi asupra Europei
de Est, să trimită către populaţia Rusiei şi a celorlalte
popoare din fosta Uniune Sovietică un însemnat ajutor în
cereale şi bunuri de primă necesitate. - ,, Punctul
culminat în renaşterea prieteniei ruso – române a fost
constituirea şi trimiterea reciprocă de echipe de
Voluntari ai Reconstrucţiei, simbol al dorinţei de
refacere  paşnică a celor două popoare creştin -
ortodoxe, cu îndelungate tradiţii de prietenie şi
colaborare de-a lungul istoriei.’’

,, Cea mai bună caracterizare pe care aş putea-o
face lui Iosif Stalin şi Adolf Hitler ar fi folosind
cuvintele fostului preşedinte american Theodor
Roosvelt – anume că cei doi dictatori nu au fost decât
nişte gangsteri internaţionali şi bandiţi fără conştiinţă
ce se fac vinovaţi de moartea a zeci de milioane de

1 ,, Afacerile? Sunt afaceri! Dar pentru noi, întotdeauna moralitatea va fi
prioritară !’’
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oameni, aceşti doi criminali fiind în primul rând călăii
propriilor popoare pe care pretindeau că le servesc.
Nazismul şi comunismul au venit flagrant în
contradicţie cu noţiunile germanice de ordine,
corectitudine şi disciplină care dacă nu servesc
echitatea şi bunăstarea celor guvernaţi, devin ele însele
nişte noţiuni aberante şi periculoase’’ – a ţinut să
precizeze în încheierea discursului său domnul Rilche
Schönn, ambasadorul Germaniei la Bucureşti.

,, Aveţi femei frumoase, dumneavoastră, est-
europenii! – a ţinut să observe în încheierea alocuţiunii
sale domnul ambasador Pierre Béaulièau. Nu ar fi fost
păcat ca prin cortina opacă a tiraniei bolşevice ochii
occidentali să nu se mai poată clăti în frumuseţile
aflate aici, în Răsărit?’’ a ţinut să-şi încheie Excelenţa -
Sa pe un ton glumeţ – optimist  discursul.

Ultimul, dar nu cel din urmă discurs a fost al MS
Regelui: - ,, Timp aproape un an, cât au ţinut
consecinţele abdicării mele forţate de la sfârşitul
anului 1947, nu am încetat să vă susţin moralul pe
undele posturilor de radio occidentale, rugându-vă să
nu vă pierdeţi speranţa, amintindu-vă ori de câte ori am
avut ocazia  că aliaţii noştri tradiţionali nu ne vor lăsa.
După nu prea mult timp aţi avut prilejul să vă
convingeţi de acest adevăr, iată astăzi având ocazia să
sărbătorim împreună a cincea oară momentul eliberării
noastre de sub tirania comunistă.’’

După emoţionantul discurs al Majestăţii – Sale, a
urmat parada suplimentară a Cetelor Obşteşti,
reprezentanţi ai ţărănimii noastre înarmate care timp de
patru ani au aşteptat disciplinat semnalul pentru
începerea insurecţiei de eliberare de sub jugul bolşevic,
participând hotărâtor la lupta de eliberare a pământului
strămoşesc de sub Tirania Roşie. Înainte de a trece pe sub
Arcul de Triumf, au depus o coroană de flori la
monumentul partizanilor anticomunişti aflat la
jumătatea Bulevardului Eliberatorilor, evocându-se
figura marelui Gheorghe Arnăuţoiu mort în luptele din
jurul Paşcanilor la începutul anului 1950, ai cărui
insurgenţi nu au încetat nici o clipă în perioada 1944–
1948 să amintească ocupantului comunist şi elementelor
colaboraţioniste că nu vor fi lăsaţi niciodată  a se
înstăpâni pe plaiurile străbune.

După aceasta, MS Regele, celelalte oficialităţi, mare
parte a simplilor participanţi  precum şi oaspeţii străini
s-au deplasat încet într-o procesiune tăcută la lumina
lumânărilor spre Parcul Carol I, unde, în semn de
încheiere a festivităţilor s-a oficiat obişnuitul Tedeum,
întărindu-se astfel ideea de eternă recunoştinţă ce o
datorăm pentru vecie celor ce pein jertfa lor ne-au redat
libertatea. ”

*

2.
“ Astăzi, în aula Facultăţii de Hidrotehnică din

Bucureşti s-au decernat premiile concursului pentru cele

mai bune proiecte hidrotehnice ce vizează lucrări de
îndiguiri şi regularizare pe porţiunile de cursuri cele mai
inundabile din întreaga ţară. Au fost apreciate şi notate
mai multe lucrări, la loc de cinste fiind proiectul
tânărului inginer hidrotehnist Ionel Liviescu, acestuia
fiindu-i decernat Premiul Întîi cu Elogii. Juriul, format
din cadre de specialitatea, a apreciat lucrarea tânărului
specialist de doar treizeci de ani ca fiind cea mai amplă,
cea mai completă, transpunerea în practică a acesteia
rezolvând aproape exhaustiv problema ridicată în
decursul anilor de inundaţiile nu o dată devastatoare ce
compromiteau recoltele de pe întinse suprafeţe
cultivabile, distrugând de asemenea numeroase
gospodării. În alocuţiunea de încheiere a adunării,
tânărul inginer a ţinut ca, pe lângă discursul tehnic de
prezentare a proiectului proaspăt premiat, să introducă
cuvântării şi o notă sentimentală, confesivă, cu profund
caracter personal:     ,, Nici nu vreau să mă gândesc – a
ţinut să destăinuie tânărul specialist - care ar fi fost
destinul generaţiei mele în situaţia în care lumea
occidentală ne-ar fi abandonat canibalicei fiare sovieto
– bolşevice. Ar fi trebuit poate – a ţinut să adauge
vorbitorul – ca mulţi dintre colegii mei de generaţie,
poate chiar şi subsemnatul – să facem nenumărate
compromisuri care ne-ar fi anulat competenţa
profesională, ne-ar fi pervertit, ne-ar fi dezumanizat,
singura soluţie de salvare rămânând exilul sau, cea mai
lugubră variantă – exilul interior. În încercarea de a ne
adapta, am fi devenit poate o bandă de neisprăviţi, de
golani ai istoriei buni numai a da din gură în faţa unor
masse înfometate şi dezorientate, fără a mai fi capabili
a ne asuma plenar meandrele concrete ale prezentului,
spre rezolvarea diverselor probleme ale economiei cu
ajutorul  cunoştinţelor dobândite în facultăţi. - De
aceea, pentru redobîndirea demnităţii şi libertăţii
noastre doresc ca şi  pe această cale să aduc lumii
occidentale gratitudinea mea, cât şi elogiul unei părţi
însemnate a poporului român – a ţinut domnul Ionel
Liviescu să-şi încheie cuvântarea într-o notă profund
vibrantă.’’ ”

*

3.
“ Astăzi, 25 septembrie 1961, la sediul Ministerului

Agriculurii din Bucureşti au început lucrările
Organizaţiei Planetare a Comerţului. Cu preponderenţă
s-a discutat problematica pusă de supraproducţia
survenită în ultimii ani ca urmare a recoltelor foarte bune
ce au existat ca urmare a vremii extrem de favorabile
precum şi a aplicării metodelor noi de fertilizare a
solurilor precum şi a extinderii mecanizării la nivelul
tuturor muncilor din agricultură. Aceeaşi problematică a
producţiilor record a survenit la nivel mondial şi la
nivelul industriei uşoare cât şi a industriei grele – deci în
mai toate comnpartimentele economiei mondiale. - ,,
Pentru a nu se mai repta situaţia din anii 1929 – 1933,
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este nevoie de intervenţia limitată a statului’’ – a arătat
în discursul său  domnul Tomahowk Pershing,
reprezentantul delegat al Statelor Unite la Conferinţă. -
,, Intervenţia limitată a statului – a ţinut să sublinieze
răspicat vorbitorul – întrucât statul nu trebuie să profite
de ambuteiajul economic creat pentru scurt timp,
speculând situaţia în scopul subordonării economiei
aflate temporar şi din motive subiective în dificultate
cu ajutorul a diverse oligarhii oneroase’’- şi-a încheiat
alocuţiunea vorbitorul.

Principala rezoluţie a conferinţei a fost ca, în
perioadele de criză de supraproducţie, statul să intervină
în economie ajutând întreprinderile viabile ce nu-şi pot
desface temporar produsele din motivul suprasaturării
vremelnice a pieţii. Concret, ajutorul va consta în
trimiterea în somaj tehnic de la şase la nouă luni a
personalului căruia i se va plăti 75% din salariu. Pentru
constituirea rezervelor necesare unui fond de criză,
impozitul pe producţie va fi ridicat la nivel mondial cu
minimum 5%, maximum 12,5% - decizia finală în
intervalul acestor limite revenind Ministerelor
Economice ale fiecărui stat participant.

La dineul oficial ţinut la încheierea conferinţei, a
fost discutat proiectul unui tratat româno – american de
evitare a concurenţei neloiale din punct de vedere
agricol, ambele părţi luându-şi angajamentul ca, în anii
agricoli extremi de buni, cele două părţi să-şi limiteze
exporturile cerealiere în zonele planetei unde ambele
părţi au interese comerciale în domeniu. Proiectul de
tratat a fost semnat din  partea americană de domnul
Tomahowk Pershing, din partea ţării noastre fiind
parafat de dl. Ionescu – Hectăreanu Tulnici. În
discursurile oficiale ce au avut loc, s-au reliefat bunele
relaţii existente între cele două ţări a căror rodnică
alianţă nu a fost nicidoată stânjenită de distanţa
geografică existentă între cele două state. În convorbirile
oficiale ce au urmat, cei doi miniştrii şi-au făgăduit pe
mai departe întărirea relaţiilor de colaborare dintre
ministerele lor.

În alocuţiunea ţinută după dineul oficial, partea
română a ţinut să asigure încă o dată  partea americană
că, în pofida recoltei excepţionale de anul acesta, ţara
noastră va scoate la export doar o cantitate limitată de
cereale, astfel încât excedentul exportabil românesc să nu
dăuneze intereselor comerciale americane în Europa. Aşa
încât, surplusul alimentar ce ar fi putut să fie exportat va
fi stocat în silozurile din Bărăgan şi Banat pe care marele
aliat de la Apus tocmai le-a clădit în urmă cu doi ani, ca
supliment al Planului Marshall aplicat în România, ca şi
în toată Europa Unită. ”

*

4.
“ În sala Atheneului s-au desfăşurat în data de 21

ianuarie 1962 lucrările Festivalului anual,, Liviu
Rebreanu’’ ce are ca scop decernarea de premii pentru

creaţiile artistice de toate genurile. Juriul a fost
impresionat de mulţimea de juni autori ce fac cinste
patriei, ducând chiar şi peste hotare prin operele lor
flamura înfloritoarei culturi naţionale. Au impresionat
poemele anticomuniste ale unor tineri poeţi cum ar fi
Victor Limpede, Niznai Belciug, romanul social ,,
Încălţările strâmte’’ al domnului Staharia Zancu,
Nicolae Sic cu lucrarea istorică ,, Marea demistificare’’ în
care se tratează într-o lumină realistă problematica
grevei din 16 februarie 1933 de la Rahova Portocalie, de
amintit fiind şi romanele domnului Dere Popeanu - ,,
Bizar democraţia sucomba’’ şi  ,, Urna ca o clepsidră ’’ –
în care poate prea sentimental, talentatul autor relatează
despre fraudarea alegerilor de către comunişti în
noiembrie 1946 la noi ca şi în toată Europa de Est, gest
care de altfel a apropiat hotărâtor de înfăptuire
intervenţia militară a democraţiiolor occidentale.

Cu riscul de a fi bănuiţi că facem publicitate
gratuită, ne permitem în a insista să vă îndemnăm la
cumpărarea cărţilor mai sus – amintite. Nu veţi regreta
citind poemele antibolşevice şi în acelaşi timp pline de
simţământ românesc ale lui Victor Limpede; Nicolae Sic
prezintă în a sa ,, Mare demistificare’’ problema
implicării N.K.V.D. – ului sovietic în desfăşurarea grevei
de la Lupeni din 1929, momentul cel mai grav fiind cel
din 16 februarie 1933 când, agenţi N.K.V.D. – işti, după
ce au instigat la violenţă muncitorii grevişti de la
atelierele Rahova Portocalie s-au ascuns în incinta
fabricii şi au tras pe de asupra capetelor muncitorilor în
jandarmii ce alertaţi se desfăşuraseră pe strada din faţa
atelierelor, ucigând un soldat. Derutaţi, aceştia au tras o
salvă de arme asupra mucitorilor protestatari între care
păreau a fi oameni înarmaţi cu revolvere, ucigând cinci
lucrători şi rănind alte câteva zeci. O adevărată fişă
patologic-psihiatrică a fruntaşilor bolşevici din România
o va realiza autorul prin dezvăluirea încercării de
mistificare a acestora cu al lor imaginar Vasile Roaită
care chipurile ar fi murit împuşcat de jandarmi cu mâna
îngheţată pe manivela sirenei, personajul dovedindu-se a
nu fi altceva decât unul din informatorii de rând existent
pe statele Siguranţei.

Romanul social ,, Încălţările strâmte’’ al domnului
Staharia Zancu nu se sfieşte a relata un fapt pare-se real
din analele judiciare antebilice: administratorul zgârcit al
unei vii distribuie lucrătorilor tocmiţi pentru a  culege
strugurii pantofi mult prea strâmţi, care îi vor chinui pe
tot parcursul cât aceştia  vor lucra la culesul viei. Situaţia
va fi la un pas să scape de sub control în momentul în
care unuia din lucrători îi vor apărea trei bătături la
piciorul stâng şi un furuncul în popou, fiind la un pas de
a ajunge în imposibilitate de a-şi onora contractul.
Problema se rezolvă prin deplasarea părţii vătămate la
un centru de pedichiură din cel mai apropiat oraş,
instanţa hotărând ca victima să fie despăgubită de
proprietarul ce nu ştiuse de rapacitatea
administratorului, acesta din urmă trebuind să suporte
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costurile  pentru operaţiunea de pedichiură suportată de
angajatul său. Un caz mai grav va fi dezvăluit în paginile
aceluiaşi roman: unul din copiii lucrătorilor se va
intoxica cu chimicalele date pe vie contra manei, după ce
reuşise să-şi rupă chinga apărătoarei cu care i se
protejase guriţa. Copilul va fi salvat de medicul satului
nu înainte de a interveni anumite complicaţii în starea de
sănătate a acestuia, întrucât mama puştiului nu luase în
seamă sfatul doctorului ce o avertizase în timpul
consultaţiei:
,, Să nu uiţi, în noaptea asta s-ar putea să aibă diarie!’’.

Urmările incidentului se vor sparge tot în capul
proprietarului care va avea parte de un al doilea proces
în acea lună, fiind însă exonerat de orice responsabilitate
după ce se constată neglijenţa mamei care nu a ascultat
avertismentul medicului – cât şi faptul că vina pentru
defecţiunea apărătorii bucale aparţinea Întreprinderii de
Ecarisaj din oraşul Dioşti, în ale cărei ateliere se
confecţionaseră acele piese cu chingi prea laxe. Apoteoza
romanului o constituie exasperarea proprietarului
ghinionist care răbufneşte şi, după ce îşi blesteamă zilele,
promite în termeni coloraţi că începând de anul viitor va
proceda tipic pentru economia medievală închisă,
recurgând pentru culegerea rodului viei numai la forţa
de muncă a familiei. Sfârşitul lucrării este totuşi optimist,
pentru edificare noi citând din final:

,, Cum să uit acele vremuri totuşi fericite când o
trăgeam pe ţiţa Nue de mameloane fără ca ea să ne
spună părinţilor? Cum să uit cum m-a împiedicat
administratorul Oanză Gaz să culeg ciuperci otrăvite
din pădure, intenţionând tocmai să-mi frig spre a
mânca una - cu riscul de a da foc şi pădurii? Oanză Gaz
mi-a dat numai una după ceafă - taică-meu o
chelfăneală în toată regula ! - Cum să uit beţia de
pomină a lucrătorilor viei după primirea simbriei
pentru luna lucrată – cum să uit cum spre dimineaţă,
mahmur, beţivanul satului care nu venise nici o zi la
lucru primind cât merită pentru ce prestase - a venit
totuşi la petrecerea oferită de proprietar cu prilejul
încheierii recoltatului viei şi, într-un matinal acces
bahic,  s-a răzbunat pentru crunta exploatare burghezo-
moşierească dând cep butoiului cel mare cu must al
acestuia, provocându-i o însemnată pagubă
materială?…’’

Ultima replică, cu vădită tentă profetică, aparţine
proprietarului care, îngrozit de perspectiva unui al
treilea proces, s-a mărginit doar să spună:

,, M-aţi păgubit pe mine, îi veţi mai păgubi şi pe alţii, dar
refuz să cred că veţi putea devasta chiar toate plantaţiile

viticole din ţara asta!’’.

A urmat un moment de reculegere în amintirea
poetului Nicolae Palmiş, ucis cu puţin înaintea
Războiului General European de unul din falşii săi
prieteni, Jorj Mofluzei, prin aruncarea dintr-un tramvai
supraaglomerat la timp de seară. Amintim că acesta îşi
ispăşeşete actualmente pedeapsa pentru crimă cu
premeditare la penitenciarul Jilava. Din datele obţinute
în timpul anchetelor a rezultat că acesta a comis crima la
sugestia altor colegi de generaţie la fel de icompetenţi şi
lipsiţi de talent ca şi el ce, în cazul în care regimul
bolşevic s-ar fi permanentizat în ţara noastră, ar fi fost
diseminaţi în corpul culturii naţionale cu intenţia vădită
şi premeditată de a o distruge, sub masca înnoirii şi
experimentelor artistice de tot felul.

În încheierea primei părţi a decernării premiilor,
sala a vibrat de acordurile şi versurile Imnului
Partizanilor compus de poetul Niznai Belciug în
perioada detenţiei în puşcăriile comuniste:

,, Sunt lângă gard un măr roşu în floare –
Ce văd că bolşevismu-i  o tumoare…’’

Dar surpriza serii care de altfel a luat şi premiul
acordat pentru cel mai bun artist al tuturor genurilor a
fost tânărul regizor Nicolae Sergiulescu. Au impresionat
seria de filme cu tentă poliţistă ce evocă situaţia
dramatică a ţării aflată între cumpliţii ani 1939 – 1948 în
menghina formată de zvastica hitleristă şi secera şi
ciocanul bolşevic. Numai aparent cu tentă poliţistă, după
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cum spuneam, întrucât problematica lor este cu mult mai
complexă, ele fiind în acelaşi timp drame sociale şi
istorice, calate pe ideea general valabilă a eroului
exemplar şi solitar ce luptă cu nedreptatea şi abjecţia
unor sisteme totalitare. - Comisarului Ardelean, un
modest comisar de poliţie, îi revine sarcina de a investiga
circumstanţele asasinatului de la Jilava comis în
noiembrie 1940. Eroul îşi va face datoria până la capăt,
pentru acest motiv fiindu-i ucisă mama, răpit şi mai apoi
asasinat copilul. Eroul principal este realizat într-un mod
excepţional de chiar regizorul filmului, impresionând
calitatea extraordinară a tuturor secvenţelor filmelor
executate cu eleganţă, fineţe şi minuţiozitate, precum şi
caliatatea deosebită a coloanei sonore şi a ilustraţiei
muzicale ce împreună cu acţiunea excelent concepută
alcătuiesc un uimitor tot –unitar. Vă recomandăm deci,
cu căldură, ciclul de filme semnate  Nicolae Sergiulescu -
,, Acuza vine de la sine’’, ,, Cu mâini nepătate’’, ,,
Cartuşul, şi o ultimă pedeapsă’’, ,, Pedeapsă fără
răzbunare’’.

De amintit cuvintele parcă profetice rostite de
junele regizor în timpul discursului de încheiere a
festivităţilor: ,, Stau câteodată şi meditez cum ar fi
trebuit să arate filmele mele în cazul în care
comunismul s-ar fi împământenit în ţara noastră: pline
de compromisuri, malformând o parte din realităţile
istorice, cu secvenţe oricând ciuntite la dorinţa vreunor
politruci sfertodocţi sau chiar quasianalfabeţi, autorul
lor trebuind poate să facă cine ştie câte pacte cu
diavolul pentru a se putea afirma profesional,
compromisuri care poate i-ar fi anulat   într-un final
identitatea artistică’' ”

*

5.
“ Astăzi, la Tribunalul Suprem al Regatului României a
fost admis recursul fostului lider bolşevic George
Geoagiu – Dej. În expunerea de motive, avocatul apărării
a susţinut necesitatea luării în considerare de către
Onorata Instanţă a ,, complexului de împrejurări
existente în România anilor 1944 – 1953, arătându-se că
vina pentru întemniţarea abuzivă a marii mase a
liderilor politici nu revine în exclusivitate inculpatului,
acesta nefăcând altceva decât să execute ordinele venite
din Rusia bolşevică, mai precis poliţia politică
N.K.V.D.’’

Luând cuvântul pe acţiunea de fond a procesului,
acuzarea a reamintit neexonerabilitaea de vină a
condamnatului pe motivul că a executat ordine venite de
la instanţe străine statului român, arătând că Tribunalul
a fost deja clement, dându-i condamnatului doar
detenţiune pe viaţă, când în sarcina lui au mai putut fi
reţinute arestarea abuzivă a încă 250.000 de persoane,
simpli mucitori ori ţărani ce nu făcuseră niciodată
politică, dar care declarat sau nu se opuseseră
antiromânescului regim bolşevic. Preşedintele

completului de judecată a ţinut să amintească faptul că
printre persoanele samavolnic încarcerate şi chiar ucise
în detenţiune s-au aflat lucrători ai ogoarelor care    şi-au
exprimat spontan şi verbal dezaprobarea pentru
colectivizarea aflată în plină desfăşurare, ori care au
refuzat să semneze actele ce ar fi consfinţit confiscarea
pământurilor în favoarea unor aşa – zise Cooperative
Agricole de Producţie, fiinţate după modelul bolşevic
sovietic al sovhozurilor şi colhozurilor.

Domnul Preşedinte al completului de judecată a
mai amintit că în sarcina acuzatului şi a acoliţilor săi mai
pot fi reţinute şi reprimarea mai multor răscoale ţărăneşti
înnăbuşite sângeros de forţele de represiune comuniste
în perioada 1946 – 1948, amintindu-se şi alte situaţii în
care indivizi certaţi cu legea ce se puseseră în slujba
bandei de bolşevici cocoţaţi la cârma ţării au deschis
focul ucigând zeci de persoane în decursul diverselor
demontraţii antibolşevice ce au avut loc în Capitală şi
alte oraşe ale ţării în perioada 1945 – 1948.

În aceeaşi zi, pentru motivele enumerate mai sus,
au fost definitiv respinse apelurile formulate de
condamnaţii Theodor Kilotzky, Emil Bonaderko, Iosif
Pişinevsku, Vasile Lustraci, Teoharie Popescu, şi Anca
Mauser.

Nicolae Tigăescu, vinovat de asasinarea prin
înjunghiere a unui lider                     din partidele
oponente Partidului Bolşevic în timpul campaniei
electorale din toamna anului 1946 - a fost transferat
pentru continuarea ispăşirii pedepsei pentru omor
deosebit de grav într-o secţie nou amenajată a spitalului
psihiatric Socola, consacrată criminalilor bolnavi mintal.

În aceeaşi ordine de idei şi parcă nu întâmplător au
fost judecaţi tot astăzi de acelaşi complet de judecată
grupul de infractori ce în perioada 1945 – 1948 a acţionat
de conivenţă cu elemente ale regimului bolşevic
defrişând ilegal întinse suprafeţe  de teren împădurite
din zonele de deal şi de munte ale ţării. Într-un interviu
acordat de domnul Ionel Liviescu, cunoscut ca tânărul
inginer hidrotehnist făuritor al proiectului de îndiguiri şi
regularizări ale zonelor inundabile de pe teritoriul
regatului, acesta a reliefat situaţia periculoasă creată de
acţiunea acestei bande de infractori ce expune pentru
câţiva ani de acum încolo cam o pătrime din teritoriul
ţării inundaţiilor catastrofale ce ar putea avea loc ca
urmare a viiturilor ce s-ar putea forma pe pantele
criminal despădurite. De altfel, tribunalul a hotărât
condamnarea la închisoare pe o perioadă de zece ani a
infractorilor, urmând ca aceştia să presteze muncă
corecţională în domeniul programului de regenerare
forestieră ce are ca scop refacerea pădurilor samavolnic
distruse.

Ordinea de zi a şedinţei a fost condusă şi semnată
de domnul judecător Laurenţiu Mătrăşcanu. ”

*

6.
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, zona cartierelor Pantelimon – Obor a căpătat un aer
sărbătoresc când, încă din zori, neţinând cont de vremea
zăpuşitoare de afară, mii de locuitori au umplut străzile.
Motivul bucuriei ce se putea citi pe feţele tuturor era
aşteptarea în zonă a inopinatei vizite a Ministrului
Lucrărilor Publice, domnul Radu Munteanu. Acesta a
sosit, într-adevăr, către orele 10.30., dar nu cum era
aşteptat, la bordul unei limuzine  de protocol – ci ca orice
cetăţean simplu – cu tramvaiul. Doar pentru o clipă
siderată, mulţimea şi-a revenit repede, izbucnind în urale
şi ropote de aplauze.

În periplul său prin zonă, domnul ministru a fost
însoţit de ginerele       domniei-sale, domnul Pavel
Trotureanu, înlăturându-se astfel eventualitatea
suspiciunii că s-ar fi putut crea vreun complex de
culpabilitate ce ar fi putut să apară ca urmare a
recentelor atacuri dintr-o anumită parte a presei, cum că
funcţia de inginer-şef al capitalei ar fi fost ocupată de
către acesta la intervenţia socrului său – idee acreditată
de acea parte a gazetelor cu un trecut dubios anterior
anului 1948, pe care justiţia s-ar putea să-l elucideze cât
de curând.

Practic şi direct aşa cum îl cunoaştem în relaţiile cu
oamenii, domnul Ministru al Lucrărilor Publice  a cerut -
ştergându-şi cu batista sudoarea de pe faţă - domnului
Inginer – Şef al capitalei să proiecteze de urgenţă un
sistem de ventilaţie eficient cu care ar urma să fia dotate
până la sfârşitul anului viitor toate garniturile de tramvai
din oraş.

De altfel, domnul Inginer – Şef - Inghy – cum l-au
botezat cu simpatie cetăţenii capitalei, a adus deja – cu
inventivitatea-i bine cunoscută – îmbunătăţiri în sistemul
de transport electric al Bucureştilor. Astfel, o inovaţie pe
plan european se poate observa la intersecţia B-dlui
Carol I cu Şos. Iancului unde, de curând, a fost montat
sistemul de schimbare prin inducţie tridirecţională a
macazului ce deservaşte tramvaiele 16 şi 21, sistem ce
reduce timpul de călătorie al locuitorilor zonei în şi
dinspre locurile de muncă, fludizând totodată traficul în
zonă.

Preocupările lui Inghy nu s-au redus însă doar la
acest aspect : recent, după brevetarea rulmentului
schimbător de sens, noul mecanism a fost aplicat
caruselelor din parcul de distracţie Obor, precum şi
fântânilor arteziene din parcul mai sus-amintit, ce le
conferă acestora un plus de pitoresc prin noile modele de
aducţiune cu care au fost dotate.  O altă inovaţie cu
caracter de divertisment a lui Inghy a fost modificarea
felinarelor electrice ale oraşului astfel încât la o privire
panoramică asupra capitalei, eventualul observator să
aibă impresia că se află pe solul ei, nu în aer. Sistemul a
fost demontat numai după protestele piloţilor de pe
aeroportul Băneasa care susţin că atât de bine fusese
proiectat sistemul, încât ajunsese să-i deruteze în timpul
curselor aeriene dându-le impresia că sunt la un pas să
se ciocnescă cu vehiculele ce rulează noaptea pe arterele

Bucureştilor, distrăgându-le astfel atenţia de la
eventualele pericole reale din spaţiul aerian.

Dar atracţia zilei a fost tăierea panglicii pe o latură
a Halei Obor, întru inaugurarea noilor ventilatoare
proiectate de Inghy şi montate sub supravegherea sa,
întru aerisirea uriaşelor spaţii dinăuntru. Tăierea
panglicii inaugurale s-a produa în ovaţiile a mii şi mii de
cetăţeni, bucuroşi nu numai că-şi vor face de acum încolo
cumpărăturile în incinte bine ventilate, dar şi pentru că
în zilele caniculare de vară, cum sunt cele pe care tocmai
le traversăm – vor avea unde să se refugieze de arşiţa
nemiloasă. Atât de eficient s-a dovedit sistemul de
ventilare, încât curentul răcoros a smuls pălăriile câtorva
cetăţeni, în generale şi satisfăcute hohote de râs. Imediat
au izbucnit aplauze furtunoase, prelungite, însoţite de
ovaţii puternice. Eroul, care stătea modest într-un colţ –
este depistat, adus în centru, braţe vânjoase începând să-l
arunce în aer - ,, In-ghy, In-ghy, In…”

*

* *

- Scoală! Hai, scoală! Trezeşte-te, când îţi spun! Peste
mai puţin de un ceas trebe’ să intri în anchetă!

Câteva momente, clipi buimac. Lipsa ochelarilor de pe
ochi făceau ca miopia forte să transforme silueta gardianului,
diagonala  şi tocul pistolului acestuia   într-o imagine
monstruos de mare.

- Te puteam lăsa să dormi până îţi vinea sorocul, da’ m-
am gândit că e mai bine să nu intri mahmur di somn în
camera anchetatorului.

Aruncă o privire circulară celulei, trezindu-se deplin la
trista realitate. Glasul metalic de Jean Moscopol* pe post de
crainic ce citea textul unor reportaje de actualităţi aşa cum şi
le-ar fi dorit el nu era decât rodul ruminaţiilor cugetului său
obosit care îşi îngăduise câteva ceasuri de odihnă. Nelipsitul
bec tebecist de veghe ardea conştiincios în colţul său, luminând
latrina mobilă, ciubărul de apă şi lavaboul ruinat al cărui
robinet nu mai funcţiona de mult.

- Ce să-ţi fac, coane Barbule, nu trebuia să refuzi pe
conu’ Ghighi de la Interne când ţi-o spus acum cinci ani că îţi
poate elibera paşaport în patru’ şopt de ore. Acum, matale şi
alţii ca matale, îţi rămas în gheara comuniştilor, şi faceţi toată
ziua guverne în puşcărie!

Îi întinse pachetul cu ţigări, aşezându-se pe vine spre a-i
întinde şi chibritul aprins.

- Barem pi tini încă nu te-or bătut. Cred că deocamdată
nici măcar o palmă nu ţi-or dat.

- Numai să îndrăznească! se învârtoşă încercând să
braveze.

- Şi ce-ai să le faci, ai să-i dai pe mâna americanilor să-i
spânzure de primu’ copac?… Ia-ţi gându’, coane, americanii

*
Cântăreţ interbelic.
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sunt oameni de afaceri, şi nu sar decât când e pus în pericol
interesu’ lor! În rest,   neam !

Omul revenise la poziţia verticală şi, după ce mai trase
un fum din ţigara puturoasă pe jumătate scuturată, scuipă
într-o parte zdrobind restul sub bocanc.

- Nu îs ca sovieticii… Ăştia, nu or venit bine şi or
început să-şi puie oamenii lor : uite, pe ăsta-l vreu eu să mi-
l pui în foncţie, pe ăsta de-i mai  tâmpit!… - Nu ştii ultima
vorbă? - Cică - ,,Canicula imperator...”

- Caligula…
- Aşa, aşa, zi-i pe nume... ,, Caligula imperator / Şi-a

făcut calu’ senator. / Petru Groza mai sinistru / Şi-a
făcut boú’ ministru…’’ - Zi-i,   nu-i bună, zău!?

Omul râse câteva momente, ca o scurtă descărcare
nervoasă. Apoi îl privi câteva clipe meditativ.

- Rău ai făcut, coane, rău… Ai două fete, batăr de ele să-
ţi fi păsat dacă de soarta matale nu te-o interesat. Aici, la
comunişti, cât de deştepte or fi ele, or să devină ele şi urmaşii
lor sau salahori, sau târfele bolşevicilor! Mari păcat, mare!

- Nu puteam, Ghiţă, să fug aşa… am o datorie… trebuie
să avem onoare… pe mâna cui lăsam ţara dacă fugeam ca nişte
laşi cu toţii?… Tu de ce n-ai fugit, poftim?…

Omul din faţa sa îi întinse din nou pachetul cu ţigări,
după care îşi aprinse şi el încă una.

- Eu mi-s un simplu ţăran! Ce or fost şi moşii şi
strămoşii lu’ matale mai demult… Da’ mata eşti om deştept,
cu carte - cine o să ne mai conducă după ce-om scăpa di
ghiavolii ăştia?

Omul terminase şi a doua ţigară. Lăsă uşurel restul
pachetului pe priciul deţinutului.

- Na, fumează cât pofteşti, mai ai jumătate de oră…
O vreme, se instală tăcerea. Părea că tot ce trebuise a fi

spus, fusese spus.
- Lu’ frate-meu i-or luat acu’ şase luni pământu’, să-l

bage la ceapeú’ ăla al lor, unde puturoşii şi turnătorii mânâncă
pă sama ălora harnici. Două nopţi la rând nevastă-sa a plâns,
acu’ e grav bolnavă, tragi să moară … După care i-or luat şi
căişorii cu anasâna şi, ca să-l bage-n mormânt de inimă rea, în
fiece duminică dimineaţă înainte de utrenie îi aduc sireapii în
faţa porţii şi-i bat pân’ ce sărmanu’ se dă cu capu’ plângând de
ulucile gardului...

Omul privea peste capul deţinutului, într-un punct
numai de el ştiut.

- Pe Ilinca, cea mai frumoasă fată de la mine din sat o
batjocorit-o astă primăvară putoarea 'ceea de activist. Sătenii
s-au răsculat, i-or făcut una cu pămâmtu’ pe securişti. Javrei
ăleia bolşevice i-or tăiat bărbăţia şi i-or înfipt-o în fund. I-or
aruncat hoitu’ în flăcările clădirii ceapeului. - ,, Din Iad îţi
vinit, în Iad să vă duceţi!’’ or răcnit răzvrătiţii. A doua zi o
vinit armata şi o ras satu’ cu tunurile…

Glasul omului începuse să aibă accente de disperare.
- Ardi ţara de zeci de răscoale, coane Barbule! Iar

securiştii îi omoară cu toptamu’ pă ăi di zic ceva împotriva
ticăloşilor!

Omul continua să privească la punctul din zid numai de
el ştiut.

- Şi mie mi-or luat pământu’  astă vară! Şi m-or pus să
semnez şi să-mi arăt fasolea în faţa aparatului de filmat!… Uf,
că…

Omul duse reflex mâna la tocul pistolului. Glasul îi
clocotea acum de mânie.

- Deie sfântu să cază de unde s-or cocoţat ! Numa’
olecuţă să vă ia locu’ în celulele astea, că…

- Gardian, trezeşte deţinutul! se auzi o voce lugubră din
capătul culoarului. – A venit vremea!

- De ce, mă banditule, nu ezecuţi corect programu’ de
seară?! E, las’ că-ţi arăt eu ţie acuşa! răcni brusc, pleznindu-şi
palmele una de alta. Apoi, cu glas scăzut: - Hai… ia-o înainte
pă culoar… şi Dumnezeu să ti păzească şî di data aiasta…

După care, porni regulamentar în urma deţinutului, la
trei paşi, străbătând în tăcere coridorul întunecat.

Ultima coridă a
lui Savaedro
Cornégas

ompetiţia nu începuse de prea mult timp, dar
arenele aveau deja aspectul unui vulcan gata să
erupă, surescitarea miilor de spectatori părând a

fi ajuns deja la paroxism. Picadorul nu apucase să-şi
aplice de prea multe ori loviturile de suliţă ce aveau să
conducă patrupedul spre inexorabilul sfârşit, după ce în
prealabil matadorul avea să-şi arate spre finalul partidei
întreaga-i măiestrie. Mai era destul timp până la
sângerosul deznodământ.

Savaedro Cornégas realiză că patrupedul nu-l atacă
cu toată vigoarea unui cornut aflat la începutul partidei.
Renunţând la orice tentativă de a se eschiva, îşi  privi
adversarul în ochi: necuvîntătorul se opri şi el, privind
cu ochii săi inexpresivi la om; mugi în surdină, parcă a
benevolenţă, şi-şi agită uşor botul, asemeni oricărui
animal domestic care îi cere stăpânului să-l mângâie:
Savaedro Cornégas se prăbuşi pe marginea arenei
plângând...

Necuvîntătorul se apropie de om fără grabă şi,
atingându-l cu trufa pe obraz, mugi un pic mai tare,
părând a vrea să soarbă de pe obrazul fostului adversar
lacrimile sincere ale căinţei. Plânsul acestuia se ostoi, om
şi animal se priveau acum cu insistenţă în ochi.
Toreadorul mângâie uşor patrupedul între excrescenţele-
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i cornoase, iar acesta scoase un scurt sunet ca de
staisfacţie.

Picadorul încremenise in şa, neîndrăznind să facă
nicio mişcare ce ar fi putut periclita viaţa colegului său;
trăgătorilor de elită le încremenise privirea prin lunete,
gata oricând să apese pe trăgace pentru a salva viaţa
semenului; la rândul ei, tribunele păreau a nu mai avea
suflare.

Savaedro Cornégas aruncă o privire circulară
întregului edificiu, fără să-i mai vadă pe ocupanţii
tribunelor. Prin ceaţa ce-i împăienjenise privirea,
toreadorul Savaedro Cornégas vedea strămoşul
îndepărtat al coridei – anticele lupte de gladiatori.
Toreadorul îi „vede” pe cei doi adversari luptându-se cu
vigoare, aude zăngănitul puternic la intervale regulate
produs de spadele grele ale celor doi sclavi. La un
moment dat, şocul asupra unuia  din cei doi este atât de
puternic, încât acesta se prăbuşeşte scăpând arma din
mână. Nici măcar nu încearcă vreun şiretlic de
recuperare a sabiei şi reluare a luptei: ştie că pentru
dânsul viaţa a luat sfârşit. Adversarul se apropie fără
grabă şi priveşte spre tribune. Toţi spectatorii au lăsat
degetul mare în jos, - semn de neîndurare. – „ U-ci-
de-l!” ; „ U-ci-de-l!”. Sclavul priveşte în gol, niciunde, ca
pentru a dispreţui un sistem, nu nişte oameni fără minte,
cu cugetele îmbibate de alcool. Apoi îşi aruncă
dispreţuitor arma la pământ. După care se îndepărtează.
– „ Întoarce-te imediat şi fă voia mulţimii!”, sare de la locul
lui însuşi împăratul. Sclavul se întoarce, apucă sabia de
mâner şi o înfige sfidător în sol. Şi îşi continuă drumul. –
„ Ucide-l tu!”, porunceşte atunci augustul către cel întins
la pământ. La rândul lui, cel sortit pieirii, se ridică, apucă
arma de mâner şi o împlântă în sol. – „ Cine sunt ăştia?...
cum îşi permit?... cine se cred?... să fie imediat daţi hrană
leilor” – Erau sfârşitul Antichităţii... Asta nu înţelegea
Augustul... erau supuşii Celui ce iată, nu fusese în zadar
Răstignit pe Golgota, dânşii fiind primii germeni ai
omeniei ce deschideau un alt Ev...

Un Ev ce avea, încet-încet – să condamne, chiar dacă
la început timid – violenţa inutilă neprovocată de nevoia
auto-apărării în faţa unor semeni ireductibili, ori
uciderea samavolnică a celorlalte vieţuitoare fără scopul
strict de limitare a numărului lor pentru păstrarea
echilibrului natural ori din stricta nevoie de hrană.

Savaedro Cornégas „vedea” acum cortegiul de
masacre sinistre ce pigmentaseră ultimii două mii de ani:
Cruciadele, mai totdeuna rapid deturnate de la scopul
iniţial şi nobil, soldate cu masacre asupra nevinovaţilor;
Rugurile Inchiziţiei, ce sfâşâiau din timp în timp noaptea
Evului Mediu, pa care Umaitatea, în ignoranţa ei - arsese
atâta amar de vreme Progresul cu posibilitatea unui trai
mai bun, jertfind acolo ca pe nişte altare păgâne chiar şi
principiile în numele cărora pretindea că sunt aprinse;
archebuzele lui Aka Hernándo Cortés scuipând moartea,
muşcând din trupurile unor civilizaţii pentru totdeauna
pierdute, sfidând poruncile Regilor Iberici ce încercau să

dea drepturi şi supuşilor amerindieni din Lumea Nouă;
mulţimea altor masacre medievale ce, în Epoca Modernă
culminaseră cu lugubrele ruguri de la Dachau şi
Aushwitz, dar şi cu asasinarea a zeci de milioane de
nevinovaţi în Gulagul comunist.

Savaedro Cornégas înţelesese definitiv că violenţele,
chiar aparent nevinovate, nejustificate de nevoia de auto-
apărare – nu fac altceva decât să alimenteze gustul
gregar al mulţimilor pentru eternul şi vulgarul spectacol
sângeros care în cele din urmă condusese la toate
nenorocirile istoriei.

... Savaedro Cornégas îşi privea semenii din tribune
prin oglinda mărgelelor ca de cristal ce îi limpeziseră
cugetul. Privi la patrupedul care continua să mugească
uşor, parcă a mulţumire. Omul îl mai mângâie încă o
dată pe creştet, şi-l bătu uşor pe grumaz. Agitându-şi
capul, necuvîntătorul păru să se încline în faţa omului,
după care se îndreptă hotărât spre culoarul ce-l conducea
spre staul.

... atunci tribunele bubuiră de aplauze, în vreme ce
picadorul, călare pe roib, descria măiastre cercuri în
arenă sub privirile spectatorilor ce continuau să vuiască.
După care, cu un gest ferm, călăreţul aruncă cu hotărâre
suliţa ce se înfipse adânc în sol.

Savaedro Cornégas învinsese. În ziua aceea făcuse
un pas mare pentru dânsul, chiar dacă pentru Umanitate
părea unul neînsemnat...
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Hohot de
cristal
-microroman-

rau câteva zile bune de când marele poet Pericle
Scăptatu nu se mai simţea singur şi neînţeles
printre literaţii aborigeni, iar asta de când din

diligenţa ce venea de la Giurgiu adăstase chiar în Piaţa
Mare din faţa Hanului lui Manuc unul din reprzentanţii
literaţilor de la sud de Dunăre, angajat alături de
confraţii săi rămaşi în patria de origine la lupta de
eliberare naţională dusă cu armele specifice literaturii –
pana, călimara, coala de scris precum şi teascul de
tipărit. De altfel, era primit de confratele său român în
urma aranjamentelor făcute de Societatea Literară de
dincolo de fluviu, care dorea să pună la adăpost în acest
mod pe cel ce era socotit cel mai prestigios ziarist şi
scriitor naţional, aşa încât măcar acesta să scape dacă
represiunea instituită de autorităţile de ocupaţie ale
Sublimei Porţi în urma reprimării răscoalei dintre 1875-
1876, ar fi luat proporţiile de dezastru ce ar fi putut duce
la persecutarea sau chiar suprimarea reprezentanţilor
culturii naţionale a momentului.

După ce coborî treptele poştalionului, oaspetele înce-
pu să măture cu privirile sale luminoase şi inteligente de
jur-împrejur, în căutarea omului de legătură ce trebuia să
îl aştepte. Statura şi ţinuta îi puneau parcă în evidenţă
menirea, având aerul individului cultivat şi inteligent ce
prin discursuri bine întocmite putea cu uşurinţă să
insufle maselor ideile sale, determinându-le printr-o
simplă tiradă să facă ce li se cere.

- Bine ai poposit pe pământurile Cetăţii lui Bucur,
dragul nostru Jiromer Tarcone!se apropie de dânsul un
ins costeliv şi înalt, în alcătuirea căruia parcă ascuţişurile
şi unghiurile părură a fi făcut legea. – Sunt sigur că
avantajul de a fi un excelent vorbitor al limbii române îţi
va face şederea la noi din capul locului plăcută, putând
să vezi de la început cât de ospitaliere sunt plaiurile pe
care ai sosit!

Şi, fără alt preparativ, cuprinse afectuos în braţe pe
interlocutor, ca şi cum ar fi fost doi prieteni ce se
cunoşteau de când lumea, ce se revedeau după o bună
bucată de vreme.

Luă unul din cuferele voluminoase ale oaspetelui,
pornind împreună spre una din multele trăsuri de pe
cealaltă parte a pieţei care răbdătoare îşi aşteptau clienţii.

Oaspetele nu contenea a privi în jur la acestă lume
nouă şi totuşi parcă atât de asemănătoare celei din care
venea, aflată la nici trei sute de verste. Mulţimea de
oameni, de negustori, precupeţi şi cucoane în toaletele
lor mai mult sau mai puţin elegante dădeau zonei un aer
plin de însufleţire, de bazar oriental în care toată lumea
este preocupată să vândă şi să cumpere. Doi jandarmi ce
îşi cumpăneau puştile pe umăr tocmai verificau autori-
zaţia de comerciant a unui marchitan.

- Da’ uricul e în regulă, domnule ofiţer, iote colo şa şi
semnătura domniei sale primaru’ cât şi a agăi!zise omul
cu glas de mirare, holbându-se la cei doi ulani.

- Nu te înţelegi, omule, că s-au schimbat daraverile?
Tipul ăsta de zapis nu mai e în vigoare, trebe’ să te duci
să-l preschimbi, altfel peste zece zile nu mai ai dreptu’ să
vinzi aici!…

- Iar s-o schimbat?Parcă şi mai an s-o întâmplat
asta!…

- Iar!…, zise jandarmul cu un început de zăduf. Asta-i
treaba – ordin de la stăpânire, mai zise sticletele,
restituindu-i în cele din urmă documentul.

- Dacă ziceţi domniile voastre…aşa o fi…
După ce s-au făcut comozi pe bancheta trăsurii

poposită la începutul Podului Calicilor, amfitrionul fixă
uşor vârful bastonului între omoplaţii vizitiului. Trăsura
porni imediat, ocolind Piaţa Mare pe laterala dreaptă
unde se aflau Spitalul Brâncovenesc şi biserica Domniţa
Bălaşa. O vreme, gazda fu preocupată cu ghidarea
birjarului prin atingerea succesivă a omoplaţilor, după
cum dorea ca acesta să o ia – stânga sau dreapta – dar de
aşa manieră ca drumul parcurs până la începutul Uliţei
Moşilor să fie cât mai scurt.

Inspirând aerul călduţ şi plăcut înmiresmat al
primăverii, gândurile celor doi ocupanţi ai banchetei îşi
urmară fiecare cursul lor: Pericle Scăpătatu îşi lăsă o
vreme cugetul să-i zboare aiurea, gândindu-se însă la un
moment dat că iată, în sfârşit, nu mai era singur –
văzându-l deja pe vecinul de trăsură un viitor foarte
interesant interlocutor; Jiromer Tarcone la rându-i
reflecta că după ultimii doi ani foarte grei şi periculoşi
din existenţa sa a reuşit să ajungă pe meleaguri nu prea
îndepărtate de patrie, pe pământuri care la prima vedere
semănau foarte mult cu aceasta, fiind în acelaşi timp în
siguranţă. De aici putea să-şi continue mai departe lupta,
mai gândi el umplându-şi plămânii cu aerul curat,
contemplând statuia pe care o vedea acum din fuga
trăsurii tronând în faţa bisericii impunătoare.

- Pe cine reprezintă?, îşi întrebă tovarăşul de drum.
- Pe domnitorul valah iubitor de cultură şi frumos

Constantin Brâncoveanu. La jumătatea celui de-al doilea
deceniu al secolului trecut – mai precis în 1714 - a fost
mazilit de Poartă, dus la Constantinpole şi întemniţat.
Intr-o frumoasă zi de primăvară ca aceasta, i s-a cerut să
treacă la credinţa mahomedană. Pentru că a refuzat
apostazia, a fost executat prin decapitare nu înainte de a
asista la execuţia celor patru fii ai săi, care la rândul lor
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nu au vrut să părăsească Religia Creştină. Trupul
Voievodului a fost aruncat în apele Bosforului, dar în
taină a fost recuperat de slujitori devotaţi care înfruntând
primejdii de moarte, l-au readus pe plaiurile valahe.
Acum odihneşte aici…

Se lăsase  o tăcere grea. Dinţii lui Jiromer Tarcone se
încleştaseră. Prin faţa ochilor scriitorului-ziarist se perin-
dau acum fragmente din drama popoarelor sud-dună-
rene care nemaisuportînd împilarea şi asuprirea Subli-
mei Porţi se răsculaseră, reuşind la început cu pregătirea
lor militară sumară şi armamentul antediluvian să opună
rezistenţă şi chiar să provoace pierderi surprinzătoare
unei armate profesioniste bine echipate şi antrenate. Dar
superioritatea numerică, disciplina şi materialul militar
al trupelor otomane îşi spuseseră în cele din urmă
cuvântul: răscoala fusese înnăbuşită cu preţul unui
fluviu de sânge; Jiromer Tarcone revedea şi acum, la
aproape un an după ce totul se terminase oroarea
execuţiilor sumare, a jafurilor, a violurilor – cortegiu de
nenorociri inerente ce urmează înnăbuşirii unei revolte,
în general. Simţi că-l podidesc lacrimile.

- Câinoşi sunt osmanlâii, frăţioare!… Foarte câinoşi!…
Apoi tăcerea se reînstăpâni. Tulburarea de pe figurile

celor doi bărbaţi contrasta acum puternic cu explozia de
vitalitate pe care natura o dezlănţuise în jur.

Trăsura se angajase acum la începutul Uliţei Moşilor.
Pe oaspete îl captivă de la început pitorescul acesteia,
îngrămădirea  de căsuţe dar şi case cu un cat-două care
se înşiruiau de o parte şi de alta, aproape fără pauze
între ele. Mulţime de alte uliţe se deschideau de o parte
şi de alta când te aşteptai mai puţin şi, cu poziţionarea
lor mai totdeauna oblică, dădeau un parfum bizar de Ev-
Mediu, amintind de unul din multele orăşele medievale
ce punctau Peninsula Italică, unde artera centrală ducea
sinuos spre principala piaţă a urbei, alcătuind cu celelalte
artere mai mari sau mai mici o dispozţie radiară.

- Cât îmi plac casele astea cu pasaj la mijloc!, lăsa
oaspetele să-i scape un suspin, când trecură de primul
astfel de imobil cu acest amănunt structural.

Gazda îi aruncă o privire repede agrementată de un
surâs misterios, continuând să tacă filosofic.

De după primul colţ apăru cea de-a treia biserică
aflată în traseul lor. Un şuvoi de credincioşi se scurgeau
molcom prin pronaos, structurându-se în jurul preotului
care îşi deschise ceaslovul pe masa fixată în faţa sa. De-a
drepta, un diacon tânăr îl ajuta să găsească mai repede
pasajul căutat, cumpănind cu o mână  lumânarea groasă
de ceremonie, în răstimpuri umezindu-şi abundent
degetele celeilalte mâini.

Era Vinerea Neagră. Credincioşii se pregăteau să
înconjoare biserica.

Începuse să se amurgească, în ultimile triluri ale
păsărilor ce se pregăteau de somn. Flăcăruile plăpânde
ale lumânărilor aruncau reflexe arămii pe obrajii celor ce
alcătuiau Prohodul.

Înclinaţi mai degrabă spre impulsurile cu care ştiinţele
pozitive îmboldeau veacul, nici Pericle Scăptatu nici
oaspetele său sud-dunărean nu erau grozav de
credincioşi. Totuşi, amândoi conveneau în sinea lor că
păstrarea tradiţiilor şi conservarea ethosului colectiv
erau absolut necesare, asta cel puţin până când timpurile
viitoare aveau să umple cu altceva spaţiul ocupat de
credinţele de acum, singurul liant existent deocamdată
ce-i unea pe oameni în idealurile ce arătau drumul spre
libertate, mai multă echitate şi progres.

Trăsura poposi pe dreapta. Vizitiul îşi scosese jobenul
prăfuit şi-şi făcu evlavios Semnul Crucii. Cei doi îl
imitară, mai mult sau mai puţin formal.

Cortegiul  se pusese agale în mişcare pentru a
îndeplini ritualul înconjorului biserica, îngânând glasul
plin de jale al preotului care invoca tânguitor Numele
Celui Răstignit.

Când ultimii participanţi la procesiune se puseră în
mişcare, privirea lui Jiromer Tarcone căzu pe un
grupuscul neremarcat până atunci. Mica ceată era
formată din vreo duzină de fetişcane, care aveau ca
nucleu o fată înveşmântată cu totul în alb, contrastând
până la stridenţă stânjenitoare cu hainele cernite ale
celorlalţi participanţi la ceremonie. Inima lui Jiromer
Tarcone tresări:

- Ce frumoasă e!, i se propagă gândul cu glas tare,
neputând a-şi desprinde privirea de pe albeaţa rochiei,
ce cu alura ciudată de veşmânt nupţial sublinia formele
virginale ale nubilei, punând în evidenţă şi trăsăturile
pure ale feţei.

Fata îi remarcă privirea de abia atunci, şi scăpă ca din
întâmplare un tril cristalin.

- Doamne, ce frumoasă e! Atât de pură!…
Mijindu-şi ochii, Pericle Scăptatu îşi aruncă privirea în

altă parte. Fu tentat o clipă să-şi aprindă o ţigară, dar
pentru moment se abţinu.

- Acelea să fie oare surorile ei?, întrebă cu glas
sugrumat oaspetele, neputînd să-şi reţină un uşor tremur
al vocii.

De data asta poetul-amfitrion nu se mai putu abţine,
aprinzându-şi o ţigară. Preţ de câteva secunde savură
preocupat aroma înecăcioasă a otrăvii, axhibând în cele
din urmă fumul siniliu pe gură şi pe nas.

- Da, s-ar putea spune şi aşa… răspunse el cam într-o
doară.

De pe latura cealaltă a bisericii, procesiunea îşi făcu
domol apariţia, pigmentată de flăcăruile zecilor de
lumânări. Cu figură împietrită, preotul continua să-şi
cânte psalmii caracteristici acelei zile de Danie. Mulţimea
se despică în două făcând loc celor ce purtau prapurii,
icoanele dar şi masa pe sub care în curând aveau să
treacă, imitând astfel simbolic o secţiune a drumului
Celui Urcat pe Golgota. Fetişcanele aparent imberbe
continuau pe jumătate  să se distreze îngânând preotul şi
cortegiul care nu le dădea nici o atenţie. În cele din urmă,
în faţa bisericii se făcu pustiu. Pronaosul se golise şi el,
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cei ce doriseră să continue reuşind în cele din urmă să
intre până la ultimul. Alţii, mai puţini la număr – porniră
spre case – luminând parcă cu flăcăruile plăpânde pe
care le apărau cu mâna drumul Celui care cu aproape
două mii de ani în urmă Se jertfise şi pentru ei.

Doar grupul cu aer adolescintin rămăsese în faţa
locaşului. Râdeau şi se îmbrânceau în joacă, de parcă
până în acel moment asistaseră la un episod monden cât
se poate de amuzant. În răstimpuri râsetele zglobii erau
acoperite de trilul cristalin ce săgeta iarăşi şi iarăşi inima
prozatorului-gazetar.

Fata remarcă pentru a doua oară privirile pline de
interes ale bărbatului impunător, cu barbă impozantă. Ca
din întâmplare fetişcana ieşi din cercul al cărui centru
fusese până atunci, luând o privire uşor melancolică.

- Cum vă cheamă, domnişoară?
Fata îl privi brusc cu un aer inedit, ca şi cum atunci şi-

ar fi remarcat interlocutorul pentru prima oară.
- Mussette… Mussette Scarpateţeanu… domnule…
- Ce nume frumos…, îi întinse mâna bărbatul,

prezentându-se la rându-i. – Acelea sunt surorile tale?
Mina fetei se schimbă brusc, dispărându-i după chip

şi puţina gravitate pe care o avusese până atunci afişată.
Se întoarse către celelalte izbucnind la unison într-un
năvalnic hohot de râs.

În acel moment apăru de după cotitura uliţei o damă
grasă şi cam trecută, zdravăn boită, îmbrăcată cât se
poate de fistichiu. Se apropie de grup cu mersul ei de
raţă care tocmai şi-a terminat scalda, punându-şi în
valoare glasu-i raguşit.

- Hai, fetelor! Gata! Circul s-a terminat! Înapoi la
treabă! În seara asta din ăst loc nu o să recoltaţi nimic,
mai spornic v-ar fi rodul dacă aţi merge în pustie!… Hai,
hai!…, îşi termină îndemnul agitând simbolic nuieluşa
subţire ce o ţinea în mână precum pe un sceptru.

Pericle Scăptatu îşi termină grăbit ţigara. Se înserase
de-a binelea.

- S-a făcut întuneric. Hai să ne grăbim spre  sălaşul ce
te aşteptă pregătit, încheie poetul reinstalându-se pe
banchetă.

Preţ de câteva minute diligenţa parcurse drumul la
trap. Apoi telegarii cabrară brusc.

- Am ajuns, anunţă gazda coborând energic din
vehicul.

Puse în palma surugiului câteva monede pe care acesta
le băgă în propria-i pungă numai după ce încercă una
între dinţi, spre a se convinge că sunt autentice. Apoi cu
un smucet al hăţurilor porni brusc.

- Vezi, casa dumitale are două ganguri, îşi înştiinţă
oaspetele cu un început de şăgălnicie. – Pe aici, îl
îndemnă intrând primul pe unul dintre coridoare.

Înaintară prin scurtul pasaj cu desăvârşire întunecat.
Proprietara casei uitase să aprindă cele două felinare ce
dădeau de obicei o lumină anemică prin sticlele
îngălbenite. Poate chiar nici nu era acasă, fiind posibil să
nu fii ajuns încă de la biserică.

Urcară o scară spiralată cu aer vetust care îi duse la
singurul cat al imobilului. Pericle Scăptatu bătu la uşă,
după ce mai întâi scăpără încă un chibrit.

Încercă într-o doară clanţa. Încuietoarea nu era pusă. –
Să fi uitat bătrâna să zăvorască locuinţa înainte de a
pleca la Slujbă?… - Nu prea era în obiceiul ei…

Uşa se deschise cu un scârţâit de balamale neunse de
cine ştie când. Se aflau acum într-un vestibul îngust şi
înalt, plin cu mirosul de curat şi scânduri de curând
ceruite, mireasmă ce contrasta net cu izul exhalat de
scară.

- Tan’ Silica! Am venit cu oaspetele! Eşti acasă, bre?
O luară pe coridorul cufundat în semibeznă, căci de

undeva venea lumina împrăştiată parcă de fitilul unei
candele. Poetul intră în una din încăperile din dreapta sa,
unde flacăra tremurândă a unei lumânări se plimba prin
cameră.

- Cin’ e? Ha?…, îşi ridică batrâna ochii spre cel ce
tocmai intrase.

- Eu sunt, bre, tan’ Silica! Am venit cu oaspetele!… O
să stea la matale!… Nu mai ştii?…

- Ha?… A, da, cu oaspetele, cu oaspetele - da, da, ce
m-aţi speriat că nu vă auzii – bată-vă norocu’ să vă
bată!…, îşi mai îndreptă ea ghebul. - Ptiu, ptiu –
pârdalnică bătrâneţe – oh, oh, oh!…

În cameră, cu un zâmbet afabil intră şi viitorul chiriaş.
Întreaga casă continua să fie luminată doar de lumânarea
cu care bătrâna sosită de puţin timp de la liturghie
începu să se preumble cu paşi târşâiţi, aprinzând cu
gesturi molcome una după alta celelalte lumânări şi
lămpi.

- Aha, aha – deci aţi venit în cele din urmă, aşadar?…
Vă aşteptam, vă aşteptam!… ţinu să-i asigure inutil
bătrâna.

Casa, compusă dintr-un coridor lung cu camere de o
parte şi de alta era acum bine luminate de flacăruile
corpurilor de iluminat. Se observa în acel moment atât
decrepitudinea avansată a femeii gârbovite şi zbârcite,
dar şi chipurile celor doi bărbaţi ce o priveau cu câte un
început de surâs.

- Dumnealui e oaspele?, întrebă femeia cu glasul ei
scârţâit. Vai, ce om falnic… O să fie în sfârşit şi un bărbat
în casa asta, la douăzeci de ani după ce s-a prăpădit al
mieu. Vai, vai!…

Şi tot plimbându-se cu paşii ei târşâiţi prin încăpere,
bătrâna contemporană parcă cu facerea lumii, îndrepta
câte un colţ al ştergarului de pe masă, ori îndepărta vreo
imaginară scamă de praf de pe bufet.

Pericle Scăptatu nu zise nimic, aşteptând să vadă cum
vor relaţiona cei doi – oaspete şi proprietar de casă. Şi nu
avu mult de aşteptat.

- La mine o să te simţi foarte bine, domnu’ Jiromer –
foarte bine!… Eu nu am a te deranja cu nimic – ai să
vezi!… De stat o să stai aci, da’ cu mâncarea oi vedea
dumneata cum te descurci, că-s destule hanuri şi birturi
în târgu’ ăsta! Dacă oi vrea să-ţi faci şi ceva singur acasă
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io n-o să-ţi fiu stavilă, poţi să intri în cuhnia mea, sara
după culcatul găinilor. – Io n-o să-ţi stau zăgaz, n-o să-ţi
stau, de - îşi încheie batrâna vorba cu uşurarea cu care ar
fi terminat un discurs istovitor. - A, să nu uit – chiria
întotdeauna în cinşpe’ ale lunii – nimeni nu te grăbeşte
nici o zi mai devreme, dar să nu fie nici vreo zi mai
târziu…

Cu aplecări domoale de cap, viitorul locatar
încuviinţase zâmbind toate spusele bătrânei. Aceasta îl
mai privi câteva clipe parcă nehotărât, în cele din urmă
apropiindu-se cu paşi nesiguri de dânsul:

- Uf, uf, ce bărbat semeţ…, mânca-l-ar mama de
păpuşel… am să-l îndrăgesc curând ca pe băiatul mieu
prăpădit la zavera din ’48… uf, uf… - Şi, urcându-se pe
vârfuri, bătrâna îl ciupi uşor de obraz cu mâna ei
atotremurătoare, beneficiind şi de benevolenţa celui
ciupit care se aplecase uşor spre dânsa.

Se întoarse luând-o spre camera de culcare, mormăind
tot drumul într-o limbă numai de dânsa înţeleasă.

Cei doi bărbaţi se îndreptară la rându-le spre ieşirea
din locuinţă.

- Ei, cum îţi place?, întrebă poetul-amfitrion când
ajunseră pe scară. – Îţi convine unde te-am instalat?

La rându-i, scriitorul exilat îi puse binefăcătorului său
o mână pe umăr.

- E foarte bine. Dar parcă mi-ar fi plăcut, scumpe
amice, să am locuinţa mai aproape de centru. Aici, parcă
ar fi spre periferie…

- Aici, periferie?! Vai, cât te înşeli dragul meu
prieten!… periferia este hăt, departe, la cel puţin şapte
verste de unde suntem acum. Nici pomeneală, şi ca să îţi
dovedesc spusele mele, te invit pentru una din zilele
următoare la o plimbare până dincolo de Podul
Colentinii, acolo unde este într-adevăr periferia.

Cei doi bărbaţi îşi dădură acolada, luându-şi cât se
poate de afabil noapte bună.

O vreme, Jiromer Tarcone stărui pe odihna scării, mult
după ce paşii prietenului se pieduseră dincolo de gang
pentru a se vărsa în stradă. La un moment dat, pe zidul
exterior al scării păru a se profila o pată albă, o nălucă ce
părea un amestec de profil de fantomă amintind vag de o
rochie foarte decoltată a unei mirese durdulii. -
,,Mussette!’’ – îi ţâşni din cugetul înfiebântat. Şi, cu
curajul omului trăitor într-un veac al ştiinţelor pozitive
în care stafiile nu mai aveau ce să caute, se apropie cu
cutezanţă dar cu inima bătându-i să-i spargă pieptul de
nălucirea ce se risipi cu o secundă înainte ca el s-o poată
atinge. Rămase preţ de câteva nesfîrşite clipe cu privirea
în întuneric. Apoi urcă scara şi intră în casă, în timp ce
parcă de undeva departe, de foarte departe, râsetul
cristalin îi sfâşâie ca un instinct atavic sufletul.

*

Instalarea definitivă în noul sălaş a literatului exilat se
termină rapid, la nici două zile după sosirea în Bucureşti.
Aproape imediat, a început să-i sosească şi
corespondenţa de la amicii săi rămaşi în ţară, aceştia
ştiind încă înainte ca el să fi ajuns la destinaţie unde avea
să domicilieze. Se puse deci febril pe lucru întocmind
alte scrisori la rându-i, diverse cereri şi petiţii către
autorităţile statului gazdă – dar şi articole  redactate în
limba maternă, pe care la transcria imediat în limba
română, cât şi în alte graiuri europene – astfel că aveau
să afle despre justa luptă o oprimatului său popor o cât
mai largă parte a opiniei publice din Europa şi, de ce nu,
chiar şi de pe alte continente.

Dar pe fundalul rândurilor migălos aşternute pe
hârtie, se profila într-un târziu imginea fantomatică a
fetei în alb, înfăţişare secondată în răstimpuri de trilu-i
cristalin. Atunci lăsa tocul pe coala de hârtie parcimonios
albăstrită de grafia îngrijită. Privea pe ferestra larg
deschisă la primăvara de acum înaintată, cu al ei puf şi
miresme îmbătotoare, cu salcia de peste drum ai cărei
muguri ajunşi la maturitate zămisliseră în sfârşit
frunzele la început timid irupte. După lungi minute de
contemplare, salcia lua încet-încet chipul fetei cu multe
surori, acum având o înfăţişare ce râde la el cu chipu-i
îmbătător de frumos, acum părând tristă  şi vărsând
lacrimi din ochii perecum azurul cerului, cu cosiţele
tremurânde în vântul primăvăratic. Atunci scriitorul se
ridica de la masa de lucru.

Ieşea în aerul îmbălsămat de afară, ca pentru o
plimbare prin amurgul care de acum venea mai târziu.
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Privea ca un tânăr îndrăgostit tăriile văzduhului, cum
încep să se decoloreze într-un decor minunat pastelat,
până când făcea loc primelor nestemate bătute în
prapurul cerului. De după olanele caselor, luna îşi arăta
cornul gălbejit. Atunci ajungea totdeauna în faţa casei EI,
cu inima bătând să-i spargă pieptul, ignorând parcă cele
patru decenii şi jumătate de viaţă ale bărbatului aflat de
acum în floarea vârstei.

Ferestrele casei erau mai totdeauna puternic luminate,
pe toată întinderea precum o garnitură de tren a
imobilului ce mărginea o curte nu prea largă dar lungă.
Iar inima scriitorului era în răstimpuri străpunsă ca de
un pumnal de acel râset cristalin, obsedant şi dureros de
melodios, exhibat parcă din mai multe piepturi o dată. În
răstimpuri, zărea la geamuri chipul câte uneia din
numeroasele locatare; în câteva rânduri i se păru că
zăreşte chiar chipul EI. – Nu era sigur, poate doar se
amăgea de faptul că i-a văzut chipul printre chipurile
numeroaselor surori. Într-un târziu pleca mulţumit şi cu
inima bătându-i tot tare, privind în treacăt la personajele
elegante care intrau pe poarta casei, probabil diverse
rubedenii, al căror număr mare se explica prin
prodigiosul număr de membri ai familiei.

Reajuns acasă, publicistul aprindea lampa de pe masa
sa de lucru. Contempla un timp coala de hârtie cu tocul
exact în aceeaşi poziţie în care îl lăsase cu un ceas şi
jumătate înainte. Apoi purcedea din nou la lucru,
încheind în mod strălucit articolul înflăcărat menit a
servi încă o dată cauza căreia îşi dedicase viaţa. După ce
se băga în aşternut, adormea doar foarte târziu, având pe
fundalul întunecat al plafonului viziunea siluetei ireal de
dalbe întovărăşită din timp în timp de trilul cel
limpede…

*
- Scumpe prietene, te invit astăzi într-o preumblare pe

Uliţa Moşilor şi chiar dincolo de aceasta care să te
convingă cum că ceea ce ţi-am spus în ziua sosirii
dumitale este întru totul adevărat: nu locuieşti la
periferie – chiar dacă sălaşul nu-ţi este foarte aproape de
Curtea Domnească, cum poate ţi-ai fi dorit – ci chiar
destul de departe de marginile oraşului. - Să mergem,
trăsura ne aşteaptă.

Aşa stând lucrurile, Jiromer Tarcone abia găsi timpul
a-şi arunca pe umeri pelerina şi jobenul. Era o minunată
zi de primăvară ajunsă la jumătate, aşa că fără nici o
ezitare îşi luă bastonul, fără a arunca măcar o privire
umbrelei.

Un timp, trăsura tocmită în scop de agrement urmă
cursul sinuos al Uliţei. La a doua şerpuire a drumului,
apăru brusc o nouă biserică, moment în care inima lui
Jiromer Tarcone tresăltă pe neaşteptate: era ea, Mussette,
fata cu multe surori şi râs obsedant, cu a ei costumaţie
neverosimil de imaculată, amintind bizar de veşmântul
de mireasă, contrastând până la stridenţă cu peretele cu
culoare mohorâtă al locaşului de cult. Fata le zâmbi

şăgalnic, făcând parcă abstracţie de  salutul onctuos al lui
Pericle Scăptatu, lăsând să-i exhibe trilul obsedant.
Jiromer Tarcone rămăsese ţeapăn pe bucata lui de
banchetă.

Drumul îşi urmă pentru o vreme cursul său şerpuitor
şi monoton. Predominau casele fără cat, mai prizărite ori
mai arătoase, după cum era starea celor care locuiau într-
însele. Mai toate însă aveau în comun grădinile pline de
verdeaţă cu culoare proaspătă, pe alocuri zărindu-se pâl-
curi de viţă-de-vie. Pe prispă sau în faţa bancurilor prin-
se de gard stătea câte o bătrână sau bătrân ce priveau
atenţi fiecare brişcă ori trecător ce treceau pe drum.

La un moment dat, în faţa lor a apăru o mare
răspântie.

- Ei, scumpe amice, aceasta este este Poteca Lungă pe
care dacă o urmezi, ai să constaţi că taie târgul în două
de la Miazăzi la Miazănoapte. Noi însă vom urma cursul
înainte, purcedând pe Podul Colentinii. În curând vom
vedea şi locul unde se ţine oborul de vite, aicea venind
cu animale de tot soiul ţăranii din aşezările imediat aflate
în jurul Bucureştilor cum ar fi Pantelimon şi Fundeni,
dar şi de mai departe.

De o parte şi de alta a drumului priveliştea se
schimbase semnificativ. Casele păreau mai arătoase,
negustoreşti, având în faţă mulţime de comercianţi ce
vindeau de la te miri ce nimicuri, până la mărfuri mai
scumpe trebuitoare în gospodărie cât şi haine ori
porţelanuri fine, aduse de la mare depărtare. Pe alocuri
se desfăşurau tocmeli aprige între negustori şi clienţi, cei
dintâi protestând înfocat la orice învoială cu privire la
lăsarea preţului, pentru ca în cele din urmă să mai scoată
un sfert din valoarea produsului, totul încheindu-se cu o
viguroasă strângere de mână, clientul plecând spre casă
cu sufletul mulţumit că-l mai înduplecase pe cerber să
mai lase din apriga sa sete pentru gologani, marchitanul
jubilând în sinea sa întrucât ca de obicei, reuşise să-şi
vândă marfa la preţul real dinainte fixat.

La un moment dat panorama uliţei fu întreruptă de
întinderea unei clădiri flancată de nişte impozante porţi
verzi. Acolo se afla un uriaş depozit de unde un furnicar
de hamali intrau şi ieşeau într-un nestăvilit du-te vino.
Opintindu-se din greu, lucrătorii încărcau continuu în
căruţele aliniate în faţa porţii saci grei de pânză cu gura
zdravăn ferecată. Când sacul unui muncitor se sfâşâie în
momentul când acesta cu o ultimă opinteală se strădui
să-l arunce în vehicul, se văzu că ceea ce cărau acei
oameni era făină.

Telegarii îşi continuau trapul lor nestăvilit, lăsând de o
parte şi de alta aceleaşi imagini de evervescentă
activitate comercială. Deodată, la o nouă răspântie, se
deschise peisajul unui iarmaroc în toată puterea
cuvântului. Era asemănător celui din faţa Hanului lui
Manuc, doar că avea un aer mai prăfuit şi vast.
Activitatea pe o întindere uriaşă de teren era febrilă, zeci
de precupeţe, florari, măcelari, mai mici sau mai mari
negustori făcând o larmă teribilă cu chemările, sudălmile
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şi îndemnurile lor. Undeva, în extremitatea stângă a
bâlciului se afla oborul de vite, flancat de un amplu nor
de praf.

Peisajul se schimbă iar pe măsură ce trăsura îşi
continua drumul. Zarva şi colbul rămăseseră acum mult
în urmă, peisajul redevenind liniştit şi curat, cu case
flancate de copaci şi viţă-de-vie.

La un moment dat, casele începură să se rărească.
Totodată, vegetaţia începea să fie din ce în ce mai deasă,
anunţându-se a fi parcă liziera unei păduri. Ajunseseră
în faţa unui pod de lemn, poetul cerând vizitiului să
oprească.

- Acesta este râul Colentinii. Şi în zare, se vede
Mănăstirea Plumbuitei. – Priveşte, ce perspectivă
frumoasă!…

Într-adevăr, imaginea era superbă. Pe suportul cerului
de un albastru cald, se profila pe acel deal silueta zveltă a
bisericii mănăstirii, cu a ei turlă robustă. Contraforţii
masivi ce o suţineau, dădeau locaşului, un aer de
eterniate demnă.

După ce admirară îndelung imaginea, bidiviii porniră
din nou nerăbdători la trap. Sub copitele lor săreau din
loc în loc scântei, acolo unde potcoavele loveau bulonii
metalici cu care erau prinse scândurile. Cursul râului
mult îngustat în acea porţiune îi dădeau un aspect
vijelios, apele lui înspumate lovind cu frenezie picioarele
podului, dându-i oaspetelui impresia că acuş-acuş vor fi
înghiţiţi cu tot cu butcă şi sireapi.

- Te-ai speriat? He, he, he!… N-ai de ce-ţi face grijă, e
temeinic clădit podeţul, zise binevoitor amfitrionul indi-
cându-i în urmă bulumacii groşi pe care se sprijinea
edificiul, sprijiniţi la rându-le de mulţime de grinzi
metalice.

Acum ajunseseră în faţa unei ample răspântii de
drumuri. Acolo vegetaţia era foarte deasă, coroanele
copacilor umbrind pe alocuri calea. La doar câţiva zeci
de metri în laterala stângă începea pădurea.

- E, de abia aicea se află capătul Bucureştilor. Ia uite ce
privelişte şi ce aer curat!…

Coborâră din trăsură spre a admira mai îndeaproape
imaginea sălbatică şi a respira în voie aerul tare. Surugiul
rămase pe capră, aprinzându-şi tacticos narghileaua.

Dinspre pădure se văzu mişcare. Peste câteva
momente un tip hirsut, chelios şi cărunt ieşi intempestiv
dintre lăstărişuri.

- Mă, hăi, ăi de acolo, staţi pă loc de vi-i dragă viaţa!…
Ţinea în mână un pistol cu cocoş, cremene şi câlţi din

acelea din care nu se mai foloseau de aproape jumătate
de veac. În răstimpuri spărgea câte o sămânţă de floarea-
soarelui între dinţi scuipându-i energic coaja, spre a fi
mai impresionant.

- Aide iute, daţi pungilii dă la chimir, că vorba lungă îi
sărăcia omului! Iar domnu’ înalt şi slab – îl indică pe
Pericle Scăptatu – să facă'ncoa şi pelerina 'ceea frumoasă.

În faţa oamenilor ce rămăseseră impasibili, se enervă:

- Mă, bag dă samă că voi nu ştiţi cine-s eu! Eu îs urmaş
de haiduc, mă, d-ăia de d-ai lu’ Toma Alimoş, Pintea şi
Iancu Jianu!… Mă!…

Şi apăsă precipitat pe trăgaciul armei a cărei pulbere în
cele din urmă nu luă foc. Între timp, dintre lăstărişuri ieşi
la vedere un al doilea ins la fel de peticit şi răpănos.
Ţinea în mână o sabie uşor curbată, dar cu luciul şi
ascuţişul cam obosite.

Pericle Scăptatu băgă mâna sub pelerină, scoţând
tacticos un mic pistolet de salon frumos nichelat. Luă
linia de ochire undeva de asupra capului celui dintâi,
apoi apăsă de două ori pe trăgaci.

O creangă destul de măricică veni în chip de cortină
peste cei doi fioroşi.

- Văleu, Gheorghe!…
- S-o tulim, Ioane!… Aştia e panduri d-ăia de la

zapcie…
Şi dispărură ca nişte năluci în pădure.
De sub cealaltă parte a pelerinei, Pericle Scăptatu

scoase o butelcuţă cu rachiu. Trase o duşcă, după care
întinse proviantul şi însoţitorilor. Apoi suspină elegiac,
cu arma în mână încă fumegând:

- Eh… În lumea asta de contrafaceri păcătoase, până şi
lotriile de codru nu mai sunt ce erau odată!…

*

Când reajunseră în prejma iarmarocului celui mare,
observară o agitaţie neobişnuită, parcă şi de alt gen decât
cel negustoresc. Mulţime de vânzători de ziare se agitau
în dreapta şi stânga, nemaianunţînd obişnuitele titluri
insipide din gazetele ale căror ediţii căutau să le vândă în
cât mai mare măsură. Strigătele lor guturale şi scurte
erau aproape inutile, de astă dată cumpărătorii
îmbulzindu-se în jurul lor în cercuri care se destrămau cu
repeziciune spre a se forma la loc. Cititorii aproape că le
smulgeau jurnalele din mână, începând instantaneu să
citească surescitaţi ceea ce era aşternut cu litere de-o
şchioapă chiar pe prima pagină.

- Spune-mi, bre, şi mie ce scrie 'colo-şa la gazetă!… Ce
citeşti numa’ pentru mata?, lăsă un precupeţ legătura de
ceapă pe lădiţă, băgându-se în negustorul de ridichi.

- Zice că azi pe la prânzişor Parlamentu’ a proclamat
Idepedenţa!, buchisi celălalt în cele din urmă ce avea de
buchisit. - Uite ici, discursurile lu’ domnii Brătianu şi
Kogălniceanu!…Carevasăzică de azi încolo ce suntem
noi? Nu mai suntem doar rigat, suntem, vezi matale –
rigat idependent!…

- Cum vine asta?…, rămase celălalt cu gura căscată.
- Eh, da’ de unde vreai să ştiu eu, du-te-n Dealu’

Patriarhiei de-i întreabă pe dânşii!… Vorba e că o să
avem rezbel cu turcu’!…

Celălalt rămase mai departe încurcat, văzându-se clar
că înţelege la fel de bine cum devenea chestia.

- Şi nu ne puteam lipsi de Idepedenţa asta dacă e să se
lase cu rezbel?… Că eu am trei feciori!…
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- Vezi bine că nu… acu’ oricum e prea târziu: muscalii
îs pe cale să treacă Dunărea…

- Ei, dacă-i aşa, atunci o fi musai… Să mă duc să-mi
iau şi eu o gazetă d-asta, de zici că aşa stă lucrurile…

- Păi parcă nu ştii buchiile. Cum ai să ceteşti?
Celălalt rămase descumpănit, băgându-şi încet

băncuţă înapoi în pungă. Nu-şi putu totuşi abţine o
ultimă nedumerire de bun-simţ:

- Da’ ce cată muscalii la Dunăre? N-ar fi mai bine să le
dăm lor la mir?...

Efervescenţa populaţiei creştea pe măsură ce se
apropiau de centru. Surescitaţi, oamenii îşi arătau unul
altuia prima pagină a diverselor gazete.

Merseră până în faţa Pieţei de Flori, aflată în faţa
Hanului lui Manuc. Aici agitaţia era la paroxism, un
tablou panoramic aproape contrariant animând-o pe un
plan vast. La baza Dealului Patriarhiei se încinsese o
horă; alţi cetăţeni continuau să vorbească cu aprindere,
într-un cerc de discuţie unul chiar scuipându-l cu zăduf
pe un altul; vânzările de flori erau neobişnuit de mari,
grupuri de oameni îndreptându-se mai apoi cu buchetele
proaspete spre Deal; într-un colţ o precupeaţă hohotea
zgomotos cu obrajii în palme:

- Haoleu, m-am chinuit atâta ca să-l fac mare, iar
acuma mi-l ia să mi-l prăpădească la zaveră!…

În faţa tabloului animat, Pericle Scăptatu intră la
rându-i în clocot. Cu gest energic, mână birjarul

grăbindu-l continuu şi, după ce îşi lăsă oaspetele acasă,
ajunse la propriu-i domiciliu unde se închise imediat în
odaia de lucru.

Nu mâncă şi nu dormi în acea noapte. Din când în
când bea doar câte un pahar de apă din carafa mare
aflată pe scrin. Dar scrise surescitat toată vremea, în
răstimpuri mototolind nervos câte o coală pe care o
aunca pe jos. Apoi râcâitul energic al peniţei se făcea iar
auzit, întrerupt fiind doar câteodată de mototolirea altei
coli, urmată de scurta plimbare a autorului prin odaie, ce
brusc parcă devenise celulă de temniţă.

Când zorii începuseră să decoloreze geamurile
ferestrelor, totul era gata. Atunci se duse la cuhnie şi-şi
prepară o cafea tare. Mulţumit, îşi savură trabucul bând
câte o înghiţitură din lichidul amar ca fierea. După care
se primeni şi se îmbrăcă precum de sărbătoare. Ceasurile
erau de acum zece dimineaţa. Îşi puse colile ordonat în
mapă şi ieşi.

În redacţia ziarului Timpul era aproape pustiu.
Mesele erau neocupate, tocurile stăteau cuminţi în
călimări, la capătul teancurilor de hârtie impecabil
aranjate. Doar biroul aflat în faţa cabinetului directorial
era ocupat de un redactor tânar, a cărui frunte înaltă era
aplecată de asupra hârtiei pe care scria preocupat.

- Bună dimineaţa, domnule Mihail! Ce mai faci?
Tânărul îşi ridică fruntea, ţintuindu-l cu ochii săi

luminoşi şi expresivi.
- Bună dimineaţa, zise cu glasu-i cald. Apoi îşi aţinti

privirea pe mapa ce părea burduşită.
- Şeful a venit?
Redactorul cel tânăr şi chipeş se lăsă pe speteaza

scaunului, zâmbind imperceptibil.
- Da. Fac prinsoare că în servieta dumitale se află

exact subiectul pentru care am avut şi eu cu dânsul ieri o
altercaţiune. Probabil doreşti să te anunţ?

- Te-aş ruga…
- Bine. Am să-ţi fac voia. Te previn însă că nu e prea

bine dispus.
După un răstimp scurt, tânărul dar celebrul poet ieşi

din birou.
- Poftim. Domnul director te aşteaptă.
Intră. În faţa geamului celui mare cu draperiile date la

o parte se afla într-adevăr şeful publicaţiei, contemplând
agitaţia străzii.

- Ia loc şi pune pe masă ce am de citit, spuse acesta
fără să se întoarcă.

O vreme, rămase neclintit în atitudinea sa de
observare a ceea ce se petrece afară.

- Bună ziua, domnule Pericle, spuse într-un târziu
întorcându-se brusc. Te rog să aştepţi cu pacienţă până
ce îţi voi parcurge materialul, mai adăugă fără să arunce
nici o privire celui aşezat pe jilţul din faţa biroului.

O vreme ce păru un răstimp nesfîrşit, directorul
lectură materialul din faţa sa. Din când în când câte o
sprânceană i se ridica neputîndu-se distinge dacă acesta
era un semn de aprobare sau dezaprobare. Alteori
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sublinia cu cărbunele cu o linie de forţă câte o sintagmă
sau chiar frază, zâmbind mai apoi scurt şi satisfăcut. În
cele din urmă parcurse şi ultima coală din mapă.

- Excelent poemul dumitale Războiul Independenţei.
Evocă exact ceea ce ar trebui să se  întâmple în
următoarea perioadă:

Directorul se sculă brusc de la masă. Sprijinindu-se de
pervazul ferestei, îşi aruncă din nou privirile afară.

- Frumos poemul dumitale… foarte frumos…, şopti
într-un târziu. Prin stihurile lui se văd limpede
zbuciumul secular al acestui chinuit şi neînduplecat
popor, care la fel de tăcut a ştiut să muncească şi să
moară spre a-şi apăra glia pe care atâţia i-au râvnit-o şi
încă i-o mai râvnesc. Printre stihurile dumitale întrevăd
marile epopei de la Posada, Podul Înalt, Rovine şi Vaslui
– unde sub paloşul a bravi voievozi poporul acesta a
ştiut să scrie strălucite pagini întru apărarea proprie dar
şi a creştinătăţii, apărându-şi cu încăpăţânare nevoile şi
neamul, cum superb a spus-o domnul Eminescu, tânărul
redactor ce te-a introdus la mine. Dar, domnule Pericle,
anul 1877 nu seamănă cu anul 1477. Singura asemănare
frapantă este că trăim în aceeaşi Europă îngustă şi
egoistă care în acel îndepărtat veac se limita a trimite
voievozilor noştri în luptă cu hidra otomană doar
mesagii de adeziune, elogii, şi gratulaţiuni precum
Şampioni ai Creştinătăţii, fără a face nimic spre a-i ajuta
cu adevărat. Contrar opiniilor majorităţii, şi noi
conservatorii dorim propăşirea ţării a cărei parte suntem.

Dar vrem un progres prudent, nu nestăvilit şi cu orice
preţ, dorind acea noutate strict folositoare, nu
împovărătoare. Noi nu dorim să se mai întâmple
nenorocirea de la Stănileşti pe Prut, când strălucitul
domnitor-cărturar Cantemir, comiţând greşeala de a
rupe armistiţiul de zece ani pe care îl avea cu Poarta, a
împins Moldo-Vlahia spre Domniile Fanariote iar pe
Brâncoveanu la eşafod, în acel blestemat început de veac
şaptesprezece, după ce armatele  moldo-ruse au pierdut
războiul…

- Domnule director, după cum bine tocmai aţi
observat, nu mai suntem în veacul al cincisprezecelea
după cum nu mai suntem nici la sfârşitul secolului al
şaptesprezecelea. Astăzi, Puterile Garante…

- Puterile Garante ne vor gira actuala situaţie extrem
de fragilă atâta vreme cât le vom sluji interesele,
domnule gazetar. Iar interesele lor converg cu păstrarea
actualului statu-quo. Situaţie care la rându-i se bazează pe
păstrarea actualului echilibru de forţe extrem de precar,
ce prevede că muscalii nu au ce căuta la Gurile Dunării.
Crede-mă, domnule gazetar, situaţia noastră nu va fi
strălucită nici în cazul în care vom câştiga, nici în situaţia
că vom pierde războiul. Nu trebuie să-ţi spun că pentru
câştigarea Neatîrnării ne bazăm în aceste momente pe o
armată ce în urmă cu 29 de ani, în revoluţionarul 1848,
intra în Principate sub acuza stupidă la adresa românilor
de… comunism…

- Situaţia este cu totul alta, domnule director, atât faţă
de acum aproape trei decenii cât şi faţă de acum două-
trei secole. Popoarele din Balcani nu mai vor să tolereze
infama şi apăsătoarea domnie a osmanlâilor şi armatele
ţarului, care tocmai se pregătesc să treacă Dunărea…

- De ce nu au făcut nimic acum un an când popoarele
sud-dunărene au fost literalmente zdrobite de trupele
Porţii fără ca oştile împăratului de la Răsărit să tragă
măcar un foc de puşcă? Nu ţi se pare suspectă atitudinea
pasivă a Imperiului Ţarist de atunci, ca şi efervescenţa
lui de acum?…

Argumentul era atât de logic cel puţin pentru moment,
încât era aproape imposibil de combătut.

- Mă tem, domnule jurnalist, că în cele din urmă nu
vom reuşi decât să schimbăm un stăpân cu altul. Senilul
Imperiu Otoman a cărui decrepitudine se întinde pe linia
Dunării nu este decât o ruină de care poate am fi făcut
mai bine să ne folosim spre ne a apăra de imperiul de la
Răsărit viguros şi înfometat.

Continua să privească de data asta absent pe fereastră.
- Nu va mai exista un Război al Crimeei care să ne

restituie vreo halcă de ţară smulsă, aşa cum s-a întâmplat
după 1848. Asta în cazul în care trupele ţarului nu ne vor
ocupa militar din capul locului.

Se întoarse alene aşezându-se în jilţul său de la birou.
- Sper ca într-o bună zi să nu răspund pentru ce am

zis, scris şi gândit acum. Deşi după cum se anunţă veacul
ce va să vie, mă tem că mulţi fi-vom cei ce vor trebui a da
socoteală pentru ce am spus, scris sau făcut.

Români din trei Principate,
Sub un steag luptă uniţi.
Tunuri bat a libertate,
Mor şi luptă înfrăţiţi!

De la Giurgiu la Vidin,
Dorobanţi şi Roşiori,
Neînfricaţi şi mândri vin -
Băgând turcii în răcori…

Jug de veacuri sfărâmară,
Ce obol cumplit au dat!…
Amintirea lor rămână -
Pentru sângele vărsat!
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Privi din nou la colile din faţa sa. Zâmbi fără nuanţă.
- Poemul va fi publicat chiar în ediţia de mâine.

Împreună cu articolul mai scurt. Deşi stilul şi conţinutul
perfect potrivit pe realitatea imediată,  m-ar fi îndrituit
să-l public şi pe cel lung.

Fără nici o altă adăugire, se sculă de la masă şi îi
întinse mâna omului aflat în faţa sa. Nu erau prea dese
momentele când şeful comitea un astfel de gest.

- Ei?, interogă redactorul de la birou când închise uşa
cabinetului.

- Îmi va publica câte ceva. Pot să spun că faţă de ce
speram, m-am bucurat de un succes aproape total.

- Argumentele şefului cântăresc totuşi greu şi, din
nefericire, au un temei adânc. Multe dintre pericolele
viitoare prevăzute de dânsul s-ar putea produce mai
repede decât credem.

- Din nefericire. În situaţia în care suntem acum nu
putem decât să sperăm că va fi cât mai bine, domnule
Eminescu!… La bună vedere!…

*

Ajuns în odaia sa, publicistul exilat se aşeză gânditor
la masa de lucru, privind cu ochi goi pe fereastră.

Deşi mai întâi resimţise o vie bucurie la perspectiva ca
un război eliberator să-i scoată ţara de sub jugul străin,
acum încântarea iniţială lăsase loc unui profund
scepticism.

Jiromer Tarcone nu putea uita că după inţialele
făgăduieli însufleţite venite de la Ţarul Tuturor Rusiilor,
o dată începută insurecţia, oştile acestuia nu
întreprinseseră nimic întru ajutorarea fraţilor creştini şi
slavi ajunşi într-o situaţie cumplită. Atitudinea
donquijotească a diplomaţiei muscăleşti de ins care
ameninţă cu degetul sus pentru a nu întreprinde nimic
atunci când vine momentul să intre în acţiune întărâtă şi
mai mult detaşamentele de represiune ale Porţii care
aplicară represalii cumplite, comiţând excese
inimaginabile, asta după ce se convinseră că Apusul nu
va întreprinde la rându-i nimic, limitându-se la a-şi face
doar jocurile cinice dar din nefericire necesare păstrării
fragilului echilibru european aflat mai mult pe instabilul
vârf al baionetelor.

Singurii care făcuseră într-adevăr ceva, favorizaţi fiind
şi de proximitatea geografică faţă de conflict fuseseră tot
românii. Adoptând o atitudine de neutralitate activă,
refuzaseră să dea curs cererilor Porţii de a prigoni sau
măcar ţine sub control mulţimea de comitete
revoluţionare provenind din sudul Dunării camuflate
abil sub masca societăţilor literare sau cu caracter
caritabil. Grănicerii români nu-şi făceau datoria,
ignorând sau chiar îndrumându-i pe contrabandiştii de
arme în asidua lor activitate. Spre iritarea diplomaţilor
otomani, autorităţile de la Bucureşti refuzaseră chiar să
pună zăbală guralivei prese dâmboviţene, sub pretextul
că libertatea presei este expres garantată de Constituţia

de la 1866. Şi ceea ce era mai grav, în cercurile
protipendadei aborigene se insturase un sâmbure de
sediţiune belicoasă, nobilimea moldo-vlahă fiind
revoltată de crimele comise la sud de Dunăre pe care
presa băştinaşă le devoala fără nici o ezitare. Discret dar
tenace, guvernul Brătianu luă primele măsuri pentru
echiparea armatei naţionale cu armament modern,
comandând în acest scop tunuri Krupp şi mari cantităţi
din muniţia aferentă, precum şi aproape trei milioane de
cartuşe pentru a completa stocurile Arsenalului.

Publicistul exilat se temea că o dată devenit teatru de
război, teritoriul pe care tocmai se refugiase ar putea
avea soarta ţării sale, suportând gravele represalii pe
care osmanlâii le-ar fi aplicat o dată ieşiţi învingători.

Neîncrederea scriitorului în ,,fraţii’’ slavi de la Nord
devenise funciară, chiar întărindu-i-se convingerea că
pretextul prezentului război cu ajutorarea
pravoslavnicilor sud-dunăreni era doar un motiv ipocrit,
ba chiar foarte bine premeditat, căci o dată alungaţi de
acolo turcii, s-ar fi putut înstăpâni foarte uşor în teritoriu,
neavînd de suportat nici o rezistenţă din partea unei
populaţii slăbite de grozăviile prin care trecuse.

Într-un târziu începu să-şi scrie cuvenitul-articol
corespondenţă. Folosi termeni moderaţi, aproape doar
relatând jurnalistic cele întâmplate, ferindu-se de
consideraţiile personale ce ar fi insuflat un aer pasional şi
insurgent textului. Scrise mult şi cumpătat, amintind
printre altele de ezitarea iniţială a guvernului român de a
permite trupelor ţariste să-i traverseze teritoriul naţional,
fiind iniţial chiar la un pas să reziste cu armele în faţa
trupelor ruseşti ce se pregăteau să treacă Nistrul. În cele
din urmă, având în vederea şi expectativa puterilor
occidentale care în acel moment nici măcar în spiritul
prezervării echilibrului de forţe european nu acţionau, se
încheiase o Convenţie ce permitea tranzitarea teritoriului
românesc, cu condiţia ca după încheierea conflictului,
trupele Ţarului să se retragă fără tăgadă. După care
guvernul de la Bucureşti îşi manifestase dorinţa de a
participa la trecerea Dunării alături de armata ţaristă,
lucru lămurit respins de Împărat. – Vrem să ne cucerim
Independenţa cu sabia! strigaseră factorii politici şi
militari ai ţării. – O veţi avea!venise sec răspunsul
oficialilor ţarişti.

Armata rusă ocupă întreaga linie a Dunării. Faţă de
noua stare de lucruri, trupele române se concentrară la
rându-le în expectativă în sudul Olteniei, având la
dispoziţie provizii considerabile, fiind pregătită pentru
orice turnură s-ar fi produs.

Obosit, gazetarul lăsă jos condeiul trecându-şi
degetele mâinii drepte ca un paravan, dorind parcă să
alunge o vedenie din faţa ochilor osteniţi. Atunci, trecu
pe celălat trotuar al uliţei fata în alb. L-a zărit din primul
moment la fereastră cum stătea la masa de lucru. Îi făcu
şăgalnic cu mâna, expectorându-şi râsu-i cristalin parcă
mai limpede ca niciodată, ca de sirenă aflată în agonie.
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O urmări tulburat cu inima într-o sarabandă nebună,
până ce fata dispăru după prima şerpuire a uliţei.

Gânditor, îşi aprinse o ţigară. Atunci se auzi un
ciocănit energic în uşă, cel de dincolo deschizând
concomitent fără să aştepte răspunsul.

- Vaaai, domnu’ Jiromer, da’ matale nu ai mâncat
nimicuţa pă ziua di azi!…

Observând culoarea lividă din obrajii celuilalt, se
apropie fără o vorbă cu paşii ei târşâiţi.

- Păpuşel, ţi-i rău? Bată-tă să te bată, arăţi ca răposatu’
pă năsălie – Dumnezeu să-l odihnească!…

Neprimind nici un răspuns, preluă iniţiativa şi curând
reintră în odaie cu o tavă cu plăcinte calde şi o carafă cu
apă proaspătă.

- Trebuie să îmbuci ceva, chiar dacă eşti amorezat!…
Ha?… Că se vede de la o poştă, nu trebuie să spui mata
nimic…

Plăcintele erau foarte bune. Şi, într-adevăr, nu
mâncase nimic în acea zi. Aşa că începu prin a îmbuca
una. După care bău cu poftă un pahar cu apă rece.

- Ei aşa, aşa, omu’ trebuie să mânânce chiar dacă l-o
pălit vreun pârdalnic de Zburător. Ia spune drept, cine-
i?, dete bătrâna glasului scârţâit o nuanţă complice.

Neprimind nici de astă dată răspuns, luă totul ca pe o
consimţire tacită.

- Că n-o fii Marghioliţa de peste drum, vădana tânără
şi nurlie?…

I se păru că zăreşte cum interlocutorul roşeşte. Îl
prinsese, deci…

- Aha, d-ăştia 'mi-erai! Lasă, lasă!…, ieşi bătrâna
mulţumită din odaie.

În aceeaşi seară, tocmai când se pregătea să sufle în
lumânare şi să se bage în aşternut, auzi un ciocănit
discret în uşă.

- Intră!…, zise cu glas şovăitor.
Uşa se deschise fără grabă, şi în cameră intră o femeie

nurlie şi încă tânără. Era probabil  vădana Marghioliţa,
pe care nu o văzuse niciodată.

Zâmbind enigmatic, femeia i se postă în faţa patului
încă nedesfăcut. Cu un gest calin, îşi despleti coada
bogată, lăsând să-i cadă părul tăciune pe spatele plinuţ.
Apoi cu o mişcare alene, se deschise la cordonul
capotului, dezvăluindu-şi cu un gest brusc dotarea
generoasă cu care o înzestrase Maica Natură.

Bărbatul simţi cum sângele îi năvăleşte vijelios în tot
trupul, împungându-l cu mii de ace. Se apropie dintr-un
pas de muiere şi cuprinzând-o brutal în braţe, îi astupă
gura cu un sărut lacom.

Mare parte a acelei nopţi luptă cu trupul zdravăn,
reuşind să-i ostoiască nesaţietatea mult după ce
lumânarea se mistui în sfeşnic. Îi  părăsi patul doar spre
dimineaţă, după ce îl gratulă cu o ultimă sărutare lungă,
mai apoi evaporându-se în ceaţa zorilor.

*
În iunie trupele ruseşti trecură Dunărea, începând

operaţiunile militare propriu-zise. Curând lucrurile luară

o turnură nedorită: strălucitul strateg otoman Osman-
Paşa rezistă, aducând asediul inamic în pragul eşecului.
Se crease chiar posibilitatea dramatică a azvârlirii
trupelor Ţarului dincolo de Balcani. În acestă situaţie
critică, la cererea expresă a împăratului rus, Diviziile III
şi IV române ieşiră din expectativă, trecând Dunărea,
însoţite de aproximativ o sută opt tunuri. După lupte
crâncene reduta Griviţa I a căzut în 30 august, pentru ca
cetatea Rahova să cadă în noiembrie. La 10 decembrie
Plevna fu nevoită la rându-i să se predea. Imperiul
Otoman ajunsese în Balcani la o situaţie limită prin
prăbuşirea a aproape întregului său sistem defensiv sud-
dunărean. Mai grav decât atât, în timp ce armata română
începu asediul Vidinului, trupele ţariste împreună cu
flota rusească se îndreptau ameninţător spre
Constantinopole. Atunci pătrunse în Cornul de Aur flota
Imperiului Britanic ce-i avertiza  astfel pe muscali că asta
nu se poate...

În sufletul scriitorului exilat o atmosferă de linişte,
speranţă şi pace începuseră să-şi facă mângâietor pre-
zenţa. Starea aceea de spirit era întărită de fulgii de nea
ce începuseră să cadă frumos, ca în basm, în acea ultimă
seară a anului. Dintr-o dată, simţi nevoia copilărească de
a ieşi afară spre a se bucura mai îndeaproape de
imaginea ca de poveste spusă la gura sobei.

Ajuns în uliţă, trase adânc în piept aerul rece şi curat.
Şi porni cu pas tineresc, opintindu-se printre nămeţii
înalţi.

Inima începu să-i bată cu putere. Era acum în faţa
casei Ei. Casa cu multe surori – chiar aşa era şi cunoscută
în împrejurimi.

Ca de obicei, imobilul era animat de mulţimea de
vizitatori pe care îi observase de atâtea ori în seri când
întâmplător trecuse pe acolo. Era firesc: o familie atât de
mare era normal să aibă multe rubedenii – veri, unchi,
nepoţi…

Geamurile clădirii erau luminate în seara aceea mai
puternic decât de obicei. Explicabil, prin faptul că era
totuşi o seară specială, când era firesc să fi vizitat de
diverşi musafiri şi cimotii.

Inima începu să-i bată nebuneşte când la unul din
geamurile puternic iluminate de la catul întâi i se păru că
o zăreşte pe EA. Îi vedea dinspre ceafă părul bălai,
mişcându-se foarte zglobiu, ca şi cum s-ar fi alergat în
joacă cu cineva. Apoi o văzu ca din poziţia când ar fi fost
luată pe braţe, unghiul de vizibilitate nefiind prielnic din
capul locului spre a se vedea cine era cel ce comisese
gestul. Desigur, unul din neamurile ei, al cărui chip îl
zări în clipa următoare prin sticla ferestrei – probabil
vreun văr sau unchi mai tânăr care îşi îngăduise
familiarismul.

Deodată, unul din geamurile din fundul curţii de la
catul întâi se lumină la rându-i. Acum îi zărea aproape
lămurit profilul angelic, dar şi pe cel al tânărului care
avea trăsături prelungi şi osoase. La un moment dat el îi
spuse probabil ceva şăgalnic, dânsa aprobând energic
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din cap pesemne râzând. Dispărură din cadrul ferestrei,
iar lumina se stinse brusc. Terminaseră probabil cu
hârjoana copilărească pentru a se aşeza cu celelalte
rubedenii la masa de Anul Nou.

Un plăcut simţământ de siguranţă îl cuprinse cu
gândul că se află la doar câţiva zeci de metri de EA. Îi
părea bine că spre deosebire de dânsul nu este singură,
că face parte dintr-o familie atât de mare, că probabil este
fericită. Îi era de ajuns să o ştie pe dânsa mulţumită, el
nu mai conta. Poate într-una din acele prime zile ale
noului an avea să se apropie de EA cu un buchet de flori,
să-i spună, să-i mărturisească…

- Nene, primeşti cu sorcova?
În faţa lui apăruse ca de nicăieri un puşti îmbujorat,

cu capul cuprins într-o căciulă de blană ca un clopot,
învelit tot într-un soi de cârpă pe post de palton. Îl privea
insistent de jos, în aşteptarea răspunsului trăgându-şi
energic nasul.

- Ce cauţi, mă, la ora asta pe uliţă?
- Păi, curând o să fim în noul an. Ce, mata nu ştii?

Vreau să fiu eu primul ăl’ de ţi-oi lua paralele pe leatul
ăsta.

Râzând, băgă mâna in buzunar după câţiva firfirici.
În acel moment, se auziră clopotele de la Mitropolie.

Dinspre Gara Filaret, izbucniră clar şi cadenţat
cuvenitele salve de tun. Câteva jerbe luminose
împunseră palid cerul. Se uită la ceas: era în primul
minut al anului 1878.

Chiar atunci uşa imobilului se deschise larg şi un
bărbat lung şi uscăţiv coborî împleticit treptele. Cele
două braţe dalbe care îi sprijiniseră manevra se retraseră
o dată cu uşa ce se închise la loc, şi un râs cristalin se
auzi câteve clipite de dincolo de tăblie. Inima scriitorului
fu străpunsă ca de o stalactită de gheaţă. Chefliul ce
tocmai ieşise o porni împleticit.

- Îmi dai, sau nu îmi dai?, întrebă nerăbdător copilul
din faţa sa care tocmai îşi terminase ritualul.

Puse gologanii în mâna puştiului, nedesprinzându-şi
privirea de pe silueta bâjbâitoare.

- Semne bune anul are!, izbucni ţâncul, rupând-o la
fugă prin omătul care îi ajungea până la pulpe.

Se apropie de umbra care văzându-l, luă seama. De
sub pelerina celuilalt sclipi scurt ţeava nichelată a unui
pistolet.

- Mai bine fă cale-ntoarsă…
- Pericle, eu sunt!
Celălalt rămase câteva clipe cu ţeava în aer, cu gestul

luării liniei de ochire neterminat.
- Aha!… Tu eşti?… Păi zi-i, domnule, aşa!…
Sughiţa până aproape de sufocare, primind ca pe o

mântuire gestul celuilalt de a-l sprijini.
O bucată de drum merseră în tăcere.
- Dar ce ai căutat tu în noaptea asta aici?, întrebă când

ajunseră la prima cotitură.
Celălalt s-a oprit şi, după ce se răsuci cu greu spre

interlocutor, zise:

- Ce am căutat eu noaptea asta aici?!… De ce nu vii tu
niciodată aci, te-ntreb, că doar te ştiu becher… cum naiba
rezolvi, domnule!?…

Preţ de câţiva paşi, se aşternu din nou tăcerea.
- Deci asta era…, murmură ca pentru sine celălalt. -

Aşa stau lucrurile…
Ajunseseră la a doua meandră a uliţei, de unde le

apăru silueta cenuşie a bisericii.
Poetul  se opri gâfâind, spre a se odihni.
- Cele Zece Porunci… Cine mai respectă azi, dragul

meu, Decalogul?…
- Nu blasfema…, şopti celălalt.
Continuară să meargă în tăcere o bucată de drum.
Deodată, celălalt începu să râdă liniştit.
- O iubeşti… asta e… acum îmi amintesc ce m-ai

întrebat aci, în faţa bisericii, în ziua când ai sosit… he, he,
he… Doamne Dumnezeule…

În dreapta lor se deschise fundătura unde se afla casa
petrecăreţului.

- Dragul meu, dragul meu… viaţă este proză, nu
lirism!… Ţi-o spun eu, poetul, ţie prozatorului, mărturi-
sindu-ţi scârba de care sunt cuprins ori de câte ori
predau editorului poemele siropoase atât de plăcute
publicului, din care eu îmi câştig pâinea cea de toate
zilele iar cititorul iluziile… Eh, nu pot toţi să aibă talentul
şi tăria colegului meu de redacţie Eminescu care zice atât
de limpede: Noi în noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i
străin!

Coti spre a-şi continua singur cei câţiva paşi pe care îi
mai avea de făcut până acasă.

Se întoarse cu greu spre tovarăşul de drum:
- Crede-mă, va veni ziua când nici poezia nu va mai fi

poezie şi, prăbuşindu-se ca ultim bastion al idealurilor
sublime, fi-va la fel de hâdă ca lumea în care trăim!...

Preţ de câteva clipe se auzi râsu-i homeric, după
care silueta-i lungă şi costelivă dispăru în ninsoarea din
ce în ce mai deasă.

Îşi continuă restul de drum fără grabă.
- De unde vii?

Ajunsese în faţa casei. Era vădana cea nurlie.
- Am fost şi eu, aşa…
- Credeam că te-ai dus la Mitropolie… Cică în noaptea

asta e zaiafet mare…
Zări pieptul generos al femeii cum se agită, vizibil

chiar şi pe sub pliurile şalului cu care era înfofolită.
O apucă brutal de umeri şi o trase spre dânsul,

oprindu-i icnetul de surprindere cu un sărut pătimaş,
mai mult târând-o în casă.

...devreme, când din nou zorii colorară geamurile,
femeia se dădu fără grabă jos din pat, se îmbrăcă şi, după
ce aruncă câteva vreascuri în soba ce începuse să se
răcească, ieşi tăcută pe uşă...

La rându-i, bărbatul se dădu după un răstimp jos. Şi,
scoţând dintr-un colţ cele două cufere care se acoperiseră
de praf, începu să-şi facă cu hotărâre bagajele.
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Inimă de
dulgher
-microroman-

ateiuţu, scoală că se răceşte cafeaua, mamă!
Invitaţia era oarecum superfluă, întrucât cel

interpelat era treaz de o bună bucată de
vreme. Starea lui de veghe data în acea dimineaţă chiar
dinainte ca zorii să înceapă să se agaţe de ferestre, pe
când nevasta ieşise tiptil din apartament spre a se duce
să cumpere laptele care întotdeauna venea matinal,
epuizându-se încă de când se auzea uruitul primului
tramvai ce anunţa că I. T. B. –ul şi-a început activitatea. O
auzise chiar şi când revenise, desluşind cum se felicită de
una singură în bucătărie – ,,Na, că am prins şi unt, şi iaurt,
şi brânză de vaci la jumătate’’. Nu catadicsise a se scula din
pat spre a împărtăşi la vedere împreună cu consoarta
mica victorie existenţială, mulţumindu-se a-şi trăi
bucuria cu mâna sub cap, lenevind mai departe în
aşternutul cald, inundat de o fericire reprimată – la fel
cum în copilărie se ascundea seara sub pătură, la lumina
unei lanterne aproape oarbe, continuând să-şi ,,scrie’’
doar mintal poezia pe care nici el nu ştia de ce o începuse
cu puţin înainte ca glasul sonor al tatălui să fi dat
stingerea: - ,,Gata, e ora zece, e timpul să treci la somn!’’
Niciodată nu folosise în acest scop hârtia, memorând
perfect toate catrenele poemului, fără însă ca a doua zi să
le transcrie totuşi pe hârtie, avându-le chiar şi acum
proaspete în memorie. – Mai târziu, în prag de majorat,
îşi amintea aproape nostalgic acest impuls, ca pe ceva
naiv caracteristic începutului de pubertate, zâmbind
condescendent, matur şi detaşat ca de moftul îndepărtat
al unui adolescent teribilist ale cărui caiete cu poeme nu
putea totuşi să le rupă, întrucât nu alocase nicicînd vreun
asemenea obiect de papetărie pornirilor amintite.

În pragul oficial al vieţii de adult, înclinaţiile i se
schimbaseră neaşteptat, sub impulsurile vizuale oferite
de şantierul aflat nu departe de periferia satului, ce avea
ca scop durarea unei hidrocentrale. Privea fascinat
ceasuri întregi la mulţimea de lucrători asemănători unui
roi de furnci, admirându-le munca ce de departe le părea
uşoară şi reconfortantă, însă atăt de fascinantă prin
creativitatea specifică ce făurea totuşi valori utile şi de
durată; ajungea la un fel de paroxism al plăcerii în
momentul când benele ridicate de macarale turnau
betonul în cofrajul măiastru meşterit, după ce ceasuri

întregi privise cum lucrătorii-fierari îmbinaseră
armăturile în barele-călăreţi şi etrieri, meşterii-dulgheri
îmbrăcând apoi totul în mantie de lemn prin montarea
dibace a cofrajelor prefabricate şi refolosibile. – Atât de
fascinat era de imaginile de acolo încât se gândise chiar
să se angajeze în acel loc, fie şi ca simplu necalificat;
dorinţa i se bazase pe o premoniţie corectă întrucât, peste
ani, la prima tentativă de a da la facultate, se lovise de
drama provocată de acel nenorocit doasar de Securitate
unde cu scurtime telegrafică îi erau „deconspirate”
originile „nesănătoase” care îi uciseseră un unchi în
puşcăriile bolşevicilor, îi ostracizase familia, pentru el
fiind „recomandat” a nu urma nicicînd cursurile unei
facultăţi. În cele din umă   „i se trecuse cu vederea” iar
Partidul, în marea lui „mărinimie” - dându-i în cele din
urmă voie o dată cu amnistia din 1964 să intre pe băncile
facultăţii. Asta după efectuarea unui stagiu militar dur la
trupeţi.

- Mateiuţu, e aproape ora şapte, mamă! Scoală-te, ai să
întârzii la    redacţie!

Se mulţumi să deschidă leneş un ochi aruncând o
privire rapidă niciunde, rămânând în aceeaşi poziţie
avută de cel puţin două ceasuri, în care numai printr-un
miracol nu anchilozase.

- Hai, Mateiuţu, e târziu, ţi-am pus cafeaua la
reîncălzit!

Consoarta era acum lângă pat, trăgând alene de el.
- Or să se descurce şi fără mine. Lasă-mă să mai

dorm!…
- Cum poţi să vorbeşti aşa? Fără tine le-ar fi cu mult

mai greu! Hai, scoală!, trase de el aproape dându-l jos
din pat.

Îşi încălţă papucii de casă fără chef şi uşor nemulţumit.
Apoi se îndreptă spre fereastră spre a se uita ce fel de zi
avea să fie din punct de vedere meteorologic. Şi-ar fi
desprins repede ochii de pe cerul plumburiu şi nu prea
atractiv de februarie, dacă în acel moment nu ar fi
observat cum, la etajul patru al blocului aflat în
construcţie vizavi – un lucrător bătea ultimile cuie în
cofrajele diafragmei acelui nivel, dând cele din urmă
retuşuri înainte ca prima cifă de beton să sosească.
Părând că glumeşte aşa, cocoţat pe vârful unui stâlp -
lucrătorul agită chiar la un moment dat mustaţa unui
oţel-beton nu prea bine fixat din acel element, în cele din
urmă corectând micul defect prin refacerea legăturii cu
ajutorul unei sârme pe care o legă strâns cu ajutorul
cleştelui-cioc-de-raţă.

Oftă din rărunchi...
- Ce faci? Se răcesc şi cafeaua şi ceaiul! Te rog să treci

la masă!
Mai rămase câteva clipe cu ochii lipiţi de geam.

Aruncă o privire de ansamblu atât cât îi permitea
unghiul ferestrei închise în lungul şoselei Colentina,
mărginită de puzderia de blocuri în construcţie pe lângă
care macaralele începuseră deja să se agite. Primele auto-
agitatoare începuseră să vină blocând prin traversarea

M
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lor în scurte răstimpuri tramvaiele ale căror clopote
băteau energic.

Intră fără chef în sufragerie aşezându-se la masa cu
micul-dejun atrăgător aranjat. Era iniţiativa matinală de
fiece zi a soaţei care - după ce ascultase în zeci de şedinţe
pe parcursul ultimilor patru ani nenumărate discursuri
agrementate cu stropi de salivă ale diverşilor furibunzi
tovarăşi pe post de activişti de partid în care se înfierau
apucăturile mic-burgheze cum ar fi servirea cotidiană în
sistem festivist a mesei de dimineaţă de către clasele
exploatatoare – hotărând că nu ar strica să îi imite,
barem aşa – ca să vadă cum se lafăiau cândva domnii
înfulecând dimineaţa icre negre şi caviar, în timp ce
bietul popor muncitor servea numai pâine cu unt şi
salam precum şi alte mezeluri ale săracului cum ar fi fost
şuncă de Praga – totul asortat cu măsline – mâncarea
celor fără posibilităţi...

- Parizer n-au băgat astăzi, îl sărută ea tandru pe
perciune în timp ce el neîndemânatic reuşise să umple
căuşul coctierei cu tot conţinutul oului moale al cărui
capac nu reuşise să-l decupeze. – Lasă-mă pe mine,
preluă dânsa operaţiunea pentru cel de-al doilea ou,
incizându-l cu măiestrie suspectă. – Apoi, ca şi cum ar fi
avut o inspiraţie de moment, i se aşeză în poală cu
linguriţa plină de o frântură de gălbenuş de culoarea
porumbului, ce se scălda în albuşul gelatinos,
adresându-i-se galeş :

- Hai, pui, mănâncă! Asta-i pentru mămica ta!...
Înghiţi dumicatul.

- Asta-i pentru tovarăşul redactor-şef care te laudă
atâta!, trebui el să înghită şi următoarea porţie.

- Asta-i pentru mama-soacră!, veni spre gură şi o
îmbucătură de pâine cu unt şi salam pe care-o înghiţi un
pic mai greu...

Reajunsese acum la locul ei, în bucătărie, în faţa
maşinii de gătit.

- Să nu mai spui niciodată că nu eşti absolut necesar la
revistă! Ştiai tu că tovarăşul redactor-şef împreună cu
colegii tăi au venit în păr la mine la editură într-un suflet
în zilele în care ai lipsit ca să-ţi scoţi măseaua de minte,
să mă întrebe disperaţi unde eşti?...

Consternat, el rămase cu cuţitul în aer, de asupra
untierei, cu felia de pâine rămânând la fel suspendată, a
siderare.

- ,,Ce ne facem noi astăzi fără Mateiuţu! Ce ne facem?…’’,
uite aşa îşi frângeau mâinile pe hol, cât am vorbit la o
ţigară.

Privirea i se transformă din mirată în surâzătoare. Nu-i
prea venea să creadă ce îşi aude urechilor, contra-
zicându-i-se într-o clipită experienţele de fiecare zi.

- Hai, mă - chiar aşa au zis?…
- Da-a… erau în prag de a-şi depune in corpore

demisiile... din pricina neliniştii…
- Hai, mă – nu mai spune aşa…
- Nici nu ştii cât eşti de iubit… din pricina faptului că

eşti prea închis…,,niciodată nu vorbeşte cu noi, tovarăşă

Puşa, dar nici noi nu ne formalizăm… cine ştie ce capodoperă
crează – poate vreo Istorie a Literaturii Mondiale – da, da - de
aia probabil nu are niciodată timp de discuţii profane… ehe-he
– cine ştie cu cine suntem colegi de redacţie…’’

- Hai, mă, nici chiar aşa!…
Euforic îi scânteiau ochii, simţind acum o ireprimabilă

nevoie de a sări rapid din pijama în hainele de stradă,
spre a ajunge cu o clipă mai devreme în locul unde se
dovedea acum de neînlocuit.

- Fii pe pace, am fost eu a treia zi la ei şi i-am liniştit –
nu i-am lăsat pe bieţii oameni să cadă pradă disperării. –
În pauza de masă când am fumat cu toţii câte o ţigară pe
hol, mi-au făcut totuşi o criză de exasperare: nu voiau
nici în ruptul capului să înţeleagă că e vorba de o învoire
reală, că nu este un tertip folosit în scopul câştigării de
timp pentru a-ţi găsi un loc de muncă eventual în altă
redacţie. – Până la urmă am reuşit oarecum să-i liniştesc;
şi totuşi când am plecat, încă le mai scânteia o lucire ne
circumspecţie în ochi.

Dar Mateiuţu nu mai era atent. Se apropiase iar de
fereastră, de unde privea fascinat cum dincolo de drum
se turna o a doua tranşă de beton. Lent, se vedea cum
cârligul macaralei trecea bena de la un stâlp la altul,
oprindu-se parcă în tracăt spre a-i goli conţinutul şi în
interiorul peretului dintre piloni.

…- Auzi, Partidul îl vrea scriitor, iar el nu – că vrea să
se facă dulgher!…, îl trezi la realitate bodogănitul
nevestei care meşterea ceva  într-o tigaie la foc mic pe
aragaz.

Nu era chiar aşa. După parţiala „reabilitare” fusese
nevoit de complezenţă să se înscrie în acel „partid” ce
părea a fi alcătuit din toţi infractorii şi demenţii Istoriei;
spera ca astfel să fie lăsat în pace a-şi termina facultatea,
dar şi să scrie. Aversiunea faţă de acel „partid” îl făcuse
însă într-un rând să exhibe într-un cerc de prieteni câteva
bancuri nu foarte acide la adresa comuniştilor autohtoni
cât şi a Marei „Prietene” de la Răsărit. Glumele spuse cu
o expresie mucalită atrăseseră imediata „reţinerea” de
către „Organele” în „drept”. În camera de anchetă fu
interogat cu o rară duritate de un colonel în vârstă. În
pauze, un tânăr locotenent îşi făcea apariţia în odaie, cu
ipocrită fervoare deplîngându-l pentru rănile abundent
sângerânde ce-i acoperiseră obrazul, şi tumefierile de pe
braţ provocate de mucul de ţigară al anchetatorului. Se
urmărea prin aceste contraste deplina distrugere psihică
a celui anchetat, astfel încât să nu întârzie prea mult o
sinceră mărturisire a faptelor ce ar fi putut sta la originea
acelor bancuri. Până la urmă se lămuriseră că mai mult
decât acele inocente şi cu iz literar glume nu comisese,
nu înainte de a încerca să-i smulgă o mărturie fictivă a
unor fapte ce nu le făcuse. Rezistase. În duba unde cu
ochii acoperiţi de nişte ochelari de tablă ce urma a-l duce
la sediul central spre a i se întocmi actele de punere în
libertate cei doi subofiţeri îi spuseseră în timp ce-l loveau
că îl duc la locul unde urma să fie executat. Nemernici
desăvârşiţi, cele două fiare cu alură de om nu se
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gândiseră nicio clipă că în felul acesta puteau schilodi
sufleteşte un tânăr care şi dacă ar fi fost destinat
pedepsei capitale – nu ar fi meritat un astfel de
tratament...

Era  în faţa uşii de la intrare.
- Să nu uiţi că diseară avem bilete la Palat. La

ansamblul sovietic Ciupercuţele. – Ştii cât m-am luptat
pentru biletele astea?… Trei zile la rând am făcut coadă
în faţa casieriei fiindcă tranşa de bilete se termina
totdeauna puţin în faţa mea. - Vin’ să te pup, pui!… Pa!
Servici’ uşor!…

Tonusul lui Mateiuţu era la maxim când ajunse jos, în
faţa scării. Nu se ştie de ce, acesta îi mai crescu oleacă
după ce ochii îi căzură pe afişul scris şi încondeiat
stângaci de mână, afişat în geamul cofetăriei de vizavi,
deşi se aflau în a doua lună a noului an: La mulţi ani! –
Revelion, 1972.

Inspiră adânc aerul curat, dar moinos, şi porni cu
hotărâre, ca un om ce avea de rezolvat treburi
importante în acea zi.

- Mm… mmm… Ma…Ma… Mateiuţu…
Cascada de silabe venea de undeva din spate,

nepercepînd-o imediat.
- Ma… mm… Mateiuţu!…, se reauzi de astă dată mai

lămurit dar şi   gâtuit-şuierat chemarea imperativă.
Se întoarse brusc profund contrariat, privind cu

gura căscată la omul ce se apropia în grabă, atât cât îi
permitea gheţuşul semibăltit al trotuarului.

- Ce… ce… ce mai faci?…, îşi scoase celălalt mănuşa
pentru a da mâna.

Era Eugen, colegul de redacţie, de care nu-şi amintise
în vreun an şi jumătate de când se cunoşteau să fi dat
vreodată dovadă de atâta efuziune faţă de el sau
altcineva.

Pe partea opusă, o cifă de beton tocmai terminase de
deşărtat conţinutul. Cârligele macaralei se apropiau
bălăbanindu-se, fiind rapid agăţate de urechile benei
care îşi începu drumul ascendent. Mateiuţu scăpă un
oftat adânc.

- Ia uite!…
Celălalt privi la rându-i derutat peste drum. Apoi cu

un început de iritare, încercă să-şi exprime contarietatea:
- D… d… da mai dă-i î… î… în pi… pi… - Fir-ar să

fie!…, nu reuşi să-şi termine invectiva, redresându-se
doar spre a-şi exprima zăduful provocat din acest motiv.

Un timp, merseră fără să-şi mai spună nimic. Dar
privindu-l atent pe celălalt, se putea citi din mimică
efervescenţa cu care dincolo de epiglotă se năşteau alte şi
alte fraze greu de exprimat din pricina coordonării
deficitare dintre creier şi coardele vocale, carenţă
datorată unei nenorociri petrecute în copilărie când,
meregând cu autocamionul de la Colectivă, părăsise prin
parbriz locul de lângă şofer în momentul când acesta
pusese o frână bruscă spre a evita în ultimul moment un
căruţaş iresponsabil apărut ca din senin în şosea.

- A… a… am să… să… să-ţi dau ceva!… I… i…
imediat ce… ce… ajungem! Dar…du…după ce îmi beau
ceaiul!… reuşi performanţa de a duce o propoziţie scurtă
la capăt fără interferenţele de rigoare. – E… e… un t…
t… text pro… pro… pro… provocator… foarte şu… şu…
şu… car…   F….f… foarte şucar…

Parcurseseră deja o bucată de drum în tăcere, mimica
celuilalt nemaianunţînd în avanpremieră necesitatea
exhibării altor panseuri. Asta însă până ajunseră în
dreptul refugiului de tramvai destul de depărtat de
ambele trotuare ale şoselei. Celălalt se luminase deja la
faţă a entuziasm bălăbănindu-şi mansarda, trebuind
totuşi să-şi amâne expunerea până ce se văzură la
adăpost pe asfaltul refugiului.

- Î… î… îţi spun eu… Lu… lucru… lucrurile î…
î…încep… să… să… meargă spre… spre… bi… bi…
bine… Li… liber… libertatea de ex… expri… exprimare
se… se… reîn… reîntronează… Ve…ve…versul rede…
re…redevine li…li…liber…  Chi…chi… chiar şi… şi…
şi… de prozodie… Şi… şi… şi…da… dacă e… e…
nevo… nevoie – şi… şi… d... de conţinut!… Te… Te…
Tezele di... di…din... i... i... iulie... anu’... t... tre... trecut...
n… n… nu… vor... vor... a... avea efect!…

Liniştea se reaşternu între dânşii, însă doar pentru un
foarte scurt răstimp. Celălalt privea cu ochi luminoşi în
lungul şinei unde la orizont se prefigura vag un tramvai.

- A… a… ai să ve… vezi di…d… diseară la… la… la…
Pa… Palat… Cum de… de… de… degri… degringolada
ca… ca… capi… capitalismu… mu… lui e… e… e…
evo… evo evoca… ca… ca… tă  su… su… suge…
sugestiv, ne… ne… necon…neconvenţional de… de…
de… A… A… Ansamblu… blu… l… so… so… vietic…
Ciu… Ciu… Ciupercuţ… ţ… ţ…

Celălalt cu siguranţă n-ar mai fi avut în veci ocazia să-
şi mai ducă fie şi în sincope milenare vreo idee la capăt
dacă în acel moment Mateiuţu, cu o remarcabilă
prezenţă de spirit, nu şi-ar fi tras înapoi pe refugiu
colegul al cărui spaţiu de desfăşurare devenind prea
îngust pe meschina bandă de asfalt, găsise cu cale a-şi
întinde manevra şi pe şine, fiind la un pas să ia în braţe
tamponul vehiculului ce tocmai intra în staţie.

Secondat de coleg, celălalt urcă transportat în vagon,
cu figura radioasă de iluminat, nepărînd a fi afectat în
vreun fel de incidentul de cu câteva secunde înainte ce ar
fi putut avea un deznodământ tragic. – Tramvaiul se
urni începând să se târască alene pe şină, neuitînd să
prindă toate semafoarele pe roşu, cu opriri agrementate
cu ample oftaturi.

În capătul celălalt al vagonului se iscase rumoare.
- Se poate, domnişoară?… Ce vă împingeţi aşa în

mine?… Puţină decenţă!… Ce Dumnezeu – sunt atâţia
cetăţeni în jur!…, se auzi în cele din urmă limpede, până
la cabina vatmanului.

- Domnule, dumneata ai înţeles greşit… E aglomera-
ţie, a fost fără intenţie – da’ ce credeai – sunt fată
serioasă!…, ripostă incitatoarea simţurilor perene
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nedepărtîndu-şi prea mult bustul opulent de cotul
ultragiatului.

- Mai multă atenţie, încercă celălalt să încheie didact-
împăciuitor altercaţia.

În acel moment, vatmanul manevră amplu frâna
pneumatică. Semaforul ce străjuia larga intersecţie în
care se pregătea să intre tramvaiul îşi schimbă brusc
culoarea, pietonii începându-şi la fel de neaşteptat
preumblarea de o parte şi de alta a zebrei. Cu această
ocazie pasagerii din vagon se luară involuntar în braţe,
părând a fi convivi la vreo petrecere de sfârşit de an, în
exact momentul când ceasul de pe ecranul televizorului
îşi trece secundarul dincolo de ora zero a nopţii de 31
decembrie şi începe Hora Unirii. – Chiar şi nemulţumitul
de mai dinainte o primi înţelegător în braţe pe
domnişoara cu ţâţe mari, desprinzându-se imediat ce fu
posibil cu un oftat de nedecriptat. Nimeni nu zise nimic,
doar câţiva pasageri îşi îndreptară pragmatic căciulile
sau pălăriile avute în dotare. Exponentul moralei
universale se instală pe treapta uşii de la mijloc dând
într-o parte şi-ntr-alta semnificativ din cap, în această
postură fiind şi când coborî la prima. Pe refugiu îşi
introduse mâna în buzunarul de la piept al paltonului,
rămânând împietrit ca şi cum ar fi fost brusc criogenizat.
Se uită cu ochii larg deschişi la uşa pe care tocmai
coborâse şi se închisese cu viteză de ghilotină, dispărând
din câmpul său vizual cu tot cu tramvaiul ce o luase din
loc cu neaşteptată  vitalitate.

- Era aici!… Cetăţeni, vă iau de martori că era aici!…,
îi luă el într-adevăr de martori pe ocupanţii refugiului în
timp ce palma îi ieşise prin despicătura practicată
probabil cu lama în stofa paltonului.

– De aia se împingea aşa în mine, a profitat de frâna
pusă la intersec…, se auzi din ce in ce mai slabă
vociferarea celui pungăşit.

- Să… să… săracul om! În ce… în ce… lu… lume t…
t… t… trăim!… Nică… ni… nicăieri nu mai poţi…nu mai
poţi fi sigur!…

Vehiculul luă o cotitură bruscă. Ajunseseră la
destinaţie, în piaţa                Sf. Gheorghe, de unde mai
aveau o bucată bună de mers pe jos până la redacţie.

- Mu… mul… mulţumesc!… Cred că… că… în dimi-
neaţa a… asta mi… mi… mi-ai s… s… salvat viaţa!…
Dacă nu… nu… erai tu, mă… mă… că… căl… …

Dar nu apucă să spună cine trebuia să-l calce,
preocupat să se cramponeze de o mână curentă, întrucât
prezumtivul asasin tocmai lua viguros a doua curbă din
spatele bisericii Sfântu Gheorghe, pentru a intra hotărât
în staţie.

Coborâră numai după ce permiseseră din politeţe să
facă acest lucru nurliei ajunsă din capătul celălalt al
vagonului tocmai la uşa de lângă vatman, care lăsă ca în
treacăt o dâră de pectoral pe antebraţul lui Mateiuţu ce
prudent, ţinea mâna cealaltă pe buzunarul de la piept. Pe
chipu-i celest i se putu citi doar o repede grimasă de
nemulţumire provocată de gestul inspirat al celuilalt,

mai ales după ce dădu cu ochii şi de masiva verighetă
maritală a celui tocmai tactil gratificat.

Ajunseră la redacţie numai după ce luară pe tălpile
ghetelor tot noroiul din şantierul deschis pentru
construirea pasajului din faţa Universităţii şi după ce, cu
dicţia-i caracteristică, Eugen exhibă pentru a nu se ştie
câta oară bancul cu miliţienii care găsind un cadavru pe
strada Edgar Quinet şi nefiind capabili să transcrie
numele acestuia în Procesul-Verbal de Constatare,
împinseseră discret trupul neînsufleţit pe Academiei, în
acest mod ingenios ieşind din impasul sintactico-
morfologic.

Manuscrisul foarte interesant şi şucar nu-i parveni
imediat întrucât colegul Eugen se ţinu de cuvânt,
ducându-se aţă la fierbător şi cana de tablă spre a-şi
prepara ceaiul. Era de altfel tabietul ce şi-l satisfăcea de
trei ori pe zi, indiferent de anotimp ori starea vremii,
vara când toată redacţia era încinsă de aerul insuportabil
de afară făcându-se că nu aude înjurăturile în surdină şi
printre dinţi ale colegilor de muncă pe care îi acoperea
cu vapori denşi, ca ieşiţi dintr-un coş de termocentrală.

- Noutate, noutate şi iar noutate! Acesta trebuie să fie
cuvântul de ordine de când Partidul a început acum
şapte ani noua orientare menită printre altele să dea noi
dimensiuni de spiritualiate culturii naţionale! Şi întrucât
unghiul crează forţa, spre a se putea atinge acest
deziderat la cei mai optimi parametri, de acum încolo
autorii mediocri ce îndrăznesc a se adresa rubricii
dumitale vor fi mursecaţi fără milă, iar celor buni nu li se
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vor recunoaşte nici un fel de merite astfel încât să
eliminăm cu totul cazurile în care scriitori ce promiteau,
să se lase pe tânjală, creând mai prost decât înainte de a
fi lăudaţi. Criticul trebuie să fie câinos, domnule, ştii ce e
aia – buldog!...

Mateiuţu privea cu ochi albi la agitaţia tovarăşului
redactor-şef care prerorase întruna de vreo zece minute,
surescitat ca şi cum până atunci cineva i-ar fi contrazis
aprig apodicticile teze, deşi întregu-i discurs fusese un
monolog perfect. O clipă fu tentat să îi ceară
interlocutorului să facă „aaaa” – spre a-i cerceta în voie
culoarea boltei palatine. Reuşi să se stăpânească în
ultimul moment, continuând să stea la biroul său şi,
după ce mai adăugă o linguriţă de zahăr, reîncepu să
mestece alene conţinutul ceştii mari de cafea, urmărind
în răstimpuri cercurile pe care le făcea în aer plicul
voluminos din mâna celuilalt.

- Nimic nu trebuie să mai amintească de lirica sau
proza mic-burgheză: nici versuri cu nuferi mângâiaţi
noaptea pe lac de lumina lunii, nici şipot de izvor în
acompaniamentul cărora îndrăgostitul îşi aşteptă seara
iubita, nici versuri şfâşâietoare în care să fie evocată
drama unei iubiri neîmplinite ori trădate, stare de fapt
care ar putea indispune în timpul lecturii şi distrage de
la îndeplinirea sarcinilor de producţie Poporul Unic
Muncitor; ba chiar la nevoie trebuie mers mai departe,
dacă se poate ca versul să fie golit de orice estetică,
emasculat de orice urmă de prozodie rămânând astfel
numai IDEEA, ideea universal valabilă transmisă scurt,
precum un comunicat militar, înainte ca cititorul să se
pregătească pentru a doua zi precum un brav soldat al
patriei pentru reavîntarea pe frontul realizării şi chiar
depăşirii planului; realism, realism şi iar realism! Nicio
urmă de deriziune! De exemplu, este cu desăvârşire
interzis de acum încolo a avea o atitudine neconstructivă
de ridiculizare a unui tovarăş de muncă cu atitudine
donquijotească ce şi-ar permite a-şi irosi existenţa
căutând femeia ideală dând astfel o lovitură celulei de
bază a societăţii cât şi politicii demografice a Partidului -
ori oprirea din producţie a vreunei mori ce asigură prin
activitatea ei aprovizionarea poporului muncitor cu făina
necesară pâinii zilnice – pe motivul mistic că aceasta ar
putea fi balaur! Trebuie condamnată ca anacronică ten-
dinţa scriitoricească de contemplare pasivă a diverselor
tare umane, prin crearea de personaje picareşti gen
Oblomov – simbolul inerţei, Don Juan sau Manon
Lescaut – simbolul frivolităţii, Harpagon – simbolul
avariţiei – fiind necesar ca scriitorul să facă totul spre a
se implica în depistarea şi aducerea pe calea cea bună a
unor astfel de persoane fără să le mai transforme în
personaje, locatare parazite ale unei literaturi decadente
din vânzarea căreia exploatatorii capitalişti patroni de
edituri fac profituri oneroase cu care mai apoi sug vlaga
prostitului popor!…

Mateiuţu nu schiţase nici un gest de la începutul
filipicii, singura schimbare în ultimile minute fiind doar

că acum îşi privea mai atent moralizatorul, în timp ce
mai adăugase distrat o linguriţă de zahăr ceştii de cafea,
reluîndu-şi apoi alene malaxarea conţinutului. Într-un
final, când în sfârşit a şi gustat – se strâmbă amplu:
reuşise să transforme acea cafea în sirop...

Discursul celuilalt nu părea nici pe departe să fi ajuns
la final. Îşi duse însă mâna brusc la cap ca şi cum ar fi
fost podidit neaşteptat de o migrenă rebelă, la fel de
imprevizibil şi precipitat îndreptându-se şi spre uşă. Se
opri însă în prag, ca  şi cum neaşteptat şi-ar fi amintit că
nu şi-a încheiat toate socotelile în acea încăpere. În
scurtul drum pe care îl avu de făcut între prag şi masa
colegului său căruia totodată îi era şi şef – reuşi să-şi
schimbe alura din marţială în familială. Se  aplecă spre
cel de la birou zâmbindu-i afabil, în timp ce îi puse
amical o mână pe umăr. Căpătase o mimică uşor
chinuită, ca de om strâns de o ciubotă, aşa, meditativ, cu
bareta ochelarilor pe care şi-o introdusese între buze -
relaxându-se oarecum doar după ce puse plicul sub
nasul celuilalt, care îl privea nedumerit.

- Mateiuţu, drăguţule, numai tu eşti în măsură să mă
ajuţi…

Cel astfel interpelat continua să-şi privească
interlocutorul din unghiul acela oarecum incomod de
oblic, sorbind din ceaşca al cărei conţinut după ce că era
saturat de zahăr, mai era şi clocotit.

- Tu şi rubrica ta săptămânală…
Mateiuţu începea să priceapă că între acel plic şi

rubrica-i hebdomadară era o oarecare legătură. Dar
care?…

Interlocutorul închisese ochii, recules ca la o
spovedanie.

- Aş fi murit cu siguranţă de scarlatină la vârsta de 14
ani în forma complicată în care am făcut-o, dacă nu ar fi
fost bunica lui…

- A cui?…
- A lui…, repetă celălalt şoptit, indicând plicul cu

arătătorul pe care Mateiuţu îl privea acum ca pe o urnă
funerară. – Era în primăvara lui 1945…  9 mai 1945…
ziua victoriei împotriva fascismului, când eroica armată
sovietică i-a obligat pe hitlerişti să capituleze… era o
frumoasă zi însorită de primăvară… pe stradă avea loc o
explozie de bucurie, poporul muncitor bucurându-se că
în sfârşit războiul luase sfârşit în Europa, cu victoria
coaliţiei antifasciste al cărei lider de necontestat era
Uniunea Sovietică… Mă bucuram şi eu, alături de
oamenii muncii ieşiţi pe stradă să sărbătorească când,
deodată, mi s-a făcut rău… tocmai priveam la un
eliberator tanc frăţesc ce participa la paradă, când
imaginea a început să se deformeze, parându-mi-se că
maşina izbăvitoare ia alura unui monstru macabru…
apoi privirile mi s-au întunecat şi probabil m-am
prăbuşit leşinat… nu ştiu cât am stat aşa, când, la un
moment dat, am auzit ca între două ape de somn : ,,
Marş, Marx!… Nu-i mai da limbi!… Dă-i pace!…’’ Pe
salteaua moale pe care am zăcut tot timpul maladiei, a
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început să-mi izbucnescă din cugetu-mi înfierbântat un
vag simţământ de sediţiune: de ce ori de câte ori
simţeam pe obraz acea plăcută şi umedă mângâiere care
mai atenua din steluţele verzi-albăstrui ce le aveam
continuu pe întunecatul câmp vizual – trebuia să
intervină acea inoportună şi răguşită voce care oprea
plăcerea?…- Apoi lumea a revenit la dimensiunile
normale, pulsul şi-a reluat cadenţă firească, iar într-o
dimineaţă am deschis ochii având parcă în faţă imaginea
mustăţii lui Engels în tinereţe: în realitate, era pămătuful
de sub nasul bunicii lui, care mă privea duios.

,, - Ţi-ai revenit, puiule!… A, Max, marş, nu-l mai linge –
dă-i pace când îţi spun!…’’

Am privit fericit în dreapta mea unde patrupedul
metis şi lăţos se pregătea să mă spele iar, dând bucuros
din coadă. Nu era Marx, ci Max… – Atunci am hotărât
să mă fac comunist…

Privea ţintă pe fereastră, la lapoviţa abundentă care se
pornise ca din senin.

- De aceea ca pe un frate te rog: promovează-l… chiar
de ar fi ca el să reprezinte excepţia ce întăreşte regula…

După ce a rămas singur în încăpere, Mateiuţu a
continuat să stea ţeapăn precum o stalagmită. Reflecta
crispat la procedeul-buldog vizând necesitatea
ostracizării autorilor în orice ipostază s-ar fi aflat aceştia
– buni, mediocrii sau de necitit; duse gândul mai
departe: mai ales autorii merituoşi trebuiau duşi într-o
asemenea situaţie, care eventual i-ar fi adus în situaţia de
a rămâne eventual şi fără un acoperiş de asupra capului;
nu, nu era bine căci aduşi aici, sub mirificul acoperiş
astral, ar fi devenit in corpore poeţi, cântând tot ce-i
înconjoară în dulcele dar decadentul stil clasic, încălcând
astfel o parte din tezele şefului său. Glumise...

Se mai destinse doar când la dreapta sa, pe birou, zări
prima pagină din ziarul întotdeuna găsit dimineaţa pe
masă. Tovarăşul Secretar –General avea în poza de
dimensiunea unei pancarte de defilare buzele alungite şi
globii oculari mult băgaţi sub sprâncene, click-ul
fotografului surprinzându-i gross-planul probabil când
işi eructa vreuna din Tezele „capitale”. Fantezia îl
îmboldea la gânduri buclucaşe, făcându-l a încerca să şi-l
imagineze pe Cel Mai Iubit Fiu al poporului cam cum ar
arăta în postura de corsar încercat în lupte. Nu reuşi. Aşa
că purcese la „redresarea” fotografiei, pentru început
stingând ţigara pe chipul personajului. După care, spre
edificare, cu o cariocă neagră, desenă nepriceput o bandă
ca a unui pirat ce a pierdut un ochi. Arăta mai bine
acum, agrementat perfect de figurile de bandiţi din
Planul II, doar colile pe care le ţinea în mână nemaiavînd
nicio noimă. Îşi reveni repede. Rupse meticulos tot ziarul
în fragmente minuscule, ambalându-l în câteva coli de
hârtie pe care le aruncă mototolit la coş. Dacă prin
absurd ar fi fost în orele următoare întrebat unde este
gazeta ce o găsea în fiecare dimineaţă pe birou - avea o
scuză cât casa: penuria de hârtie igienică de la toaletă îl

făcuse să procedeze ca şi ceilalţi colegi, emergenţa
situaţiei nedînd timp la prea multe reflecţii...

Sorbind din când în când fără tragere de inimă din
conţinutul suprasaturat de zahăr al ceştii de cafea,
privirea îi recăzu pe plic. Într-un târziu, extrase încet
colile din dânsul şi le puse în dreapta sa. Cu scris mărunt
şi caligrafic, zări pe întreaga coală parcimonios folosită
trei sonete şi un rondel unde se găseau şi nuferi
mângâiaţi noaptea pe lac de lumina lunii, şi şipote de
izvor în acompaniamentul cărora îndrăgostitul îşi
aştepta seara iubita, şi versuri şfâşâietoare cu trimitere la
deschiderea venelor în care era evocată drama unei iubiri
neîmplinite ori trădate – totul în versuri pline de idei cu
mult mai siropoase decât cafeaua a cărei doză de zahăr o
sfeclise; ba găsi în acel plic chiar şi un Oblomov, în
persoana unui tovarăş de la Centru molâu şi fără
iniţiativă ale cărui controale erau conduse adesea de
partea inspectată, cât şi un Don Juan întruchipat într-un
individ cu dosar nesănătos care încercase zadarnic să
seducă o tovarăşă cu origini proletare dar tare de virtute
– ba chiar şi o Manon Lescaut se găsi pe acolo, travestită
în corpul pământean al unei inse cu chip îngeresc dar în
slujba unei agenturi imperialiste de spionaj care, făcând
pe îndrăgostita, răzbise cu un oarecare succes să
zăpăcească un tovarăş cu funcţie de răspundere ce într-o
scenă finală de un patetism ilar reuşise într-un epilog
apoteotic să nu divulge secretele de stat ce era de
presupus că le posedă.

În acel moment uşa se dădu cu putere la o parte. În
prag se instalase radios Eugen.

- C… c… ce mai faci?
Mateiuţu îl privi resemnat cum se apropie de masă,

tresărind doar foarte puţin când acesta îi trânti
triumfător pe birou vraful de coli ce îl ţinea doar între
arătător şi degetul mare.

- U… u… uite!… nu… n… numai no…no…noutate…
şi…şi…şi…to…totul scri… scris î… într-un… mo…
mod… ş… şu… car… şi… şi… mo… moder… moder…
nist. Fă… fă… fără pro… pro… zodie …

Într-adevăr, pe patru coli A4 scrise faţă-verso, este
descris cum o femeie sovietică proaspăt angajată benevol
într-o îndepărtată întreprindere siberiană aflată seara în
faţa unei macedonskiene guri de sobă adoarme în gând
cu imaginea bărbatului ei aflat departe, pe orbita
Planetei Albastre, în moderna şi tocmai proaspăt-
inaugurata staţie orbitală. La un moment dat visează că
aţipeşte şi că are un vis că pleacă spre alesul inimii cu o
mică rachetă apărută de nu se ştie unde şi,
necorespunzător echipată, imună totuşi la vidul cosmic
în care nu implodează - ajunge în braţele tandre ale
soţului unde se ivi şi un mic impediment: nu are cum să-
l sărute şi mângâie drăgostos, din pricina costumului şi a
căştii de protecţie cu care acesta este înfofolit…

Rămas din nou singur în odaie, Mateiuţu oftează
dilematic, punând cele două speţe de creaţii una lângă
alta – prima exprimând toate cele în dulcele grai clasic de
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o diabetică saturaţie zaharoasă – lângă cea modernă
unde până şi omenesc-necesara dragoste nu se mai putea
înălţa la ceruri spre a se da cu capul de astre până nu se
loveşte de toate tehnologiile revoluţionare ale căror
creatori sunt neapărat de certă origine sovietică.

*
Titlul spectoacolului ce se desfăşură în acea seară la

Palat purta generic denumirea de Ciupercuţele, prin
împrumutarea întregului de la o relativ mică parte a
manifestării. Cele şase balerine care executară numărul
propriu-zis ce merita acest nume făcură ca de obicei
cinste reputatului balet rusesc. Impecabilul număr
executat de cele şase artiste putea sugera alegoric foarte
multe, de la şase explozii nucleare concomitente produse
pe două rânduri, până la familia de plante mai sus-
amintite dezrădăcinate de vântul aspru al unei toamne
înaintate ce le ducea în vârtejurile sale cine ştie unde.

- A… a… ai văzut?… I… im… imperialismul mu…
muribund zvârlit de… de… re… revolta pro… pro…
proletară cât…cât…co…colo!, reuşi colegul să-şi susure
explicaţiile şoptite de la două banchete aflate în laterala
stângă. După care a trebuit să tacă, în protestele locale
exprimate în onomatopee viguroase. - Cele şase balerine
trebuiră să-şi execute de câteva ori scurtul număr
coregrafic, în aplauzele sălii ridicate în picioare care
bisase până la epistaxis.

După terminarea numărului de balet, sala se cufundă
într-o linişte sepulcrală, o dată cu reflectoarele care se
stinseră evanescent. Când la fel de lent se făcu lumină,
scena înfăţişa imaginea unei Volgi cu ape precum
cristalul, pe malurile căreia stătea o rusalcă, în
acompaniamentul unei reflexive melodii de balalaică.
Privea tristă în undele fluviului, fiind la un pas de a
izbucni în plâns. Mai în profunzimea malului şi privind
trufaş, se afla un burjui care o scruta concupiscent-
neîndurător. – Avea de gând să îi cedeze?… Căci acest
compromis era singurul mijloc spre a spera pentru dânsa cât şi
pentru iubitul Teleghin la un viitor trai mai bun. – În plus –
sugera tartorul printr-o cât se poate de descriptivă
pantomimă susţinută acum de tumultul produs de
orchestră – el era în măsură să i-l salveze pe iubitul Teleghin
de la avatarurile frontului de pe care altfel poate avea să nu se
mai întoarcă – în schimbul însă măruntului favor pe care i-l
cerea. – Ce făcea? Avea de gând să se hotărască o dată?… -
Într-un acces de diperare, fata sugerează la rându-i
printr-o mişcare scurtă posibilitatea de a se arunca în
râu. – Dar vai, hotărârea i se schimbă în următoarea
secundă în faţa întrebării dramatice: cui va rămâne iubitul
ei?… Aşa că se întoarce spre burjui, cu braţele deschise,
oprindu-se doar când se loveşte de pântecul
rocambolesc. Acum îi zăreşte de aproape figura-i
dezgustător de lătăreaţă şi congestionată, încadrată de
uriaşele mustăţi pe oală, care îi fac chipul şi mai bălos;
într-un nou acces de oripilare, rusalca îşi îngroapă
obrazul în mâini, lăsându-se uşor să cadă în genunchi la

picioarele tartorului. – Pentru iubitul ei este gata să facă
orice sacrificiu!…

Dar nu mai este nevoie: orchestra atacă acum viguros
Marşul Roşu. Revoluţia a învins! Toată puterea în mâna
Sovietelor!, punctează emoţionat translatorul care şi
până atunci interpretase pentru public, cu glas gâtuit,
cele sugerate de pantomimă. - În zare, se profilează o
îndepărtată coloană flancată de drapele roşii ce amin-
teşte de alinierea unei companii în marş. Din culise irupe
de aproape urmat de tovarăşii săi însuşi Teleghin,
costumat în uniformă de soldat roşu. Se apropie cu paşi
de linx de cuplul format din burjuiul rămas stană de
piatră, şi fata ce se ridica siderată din genunchi. Teleghin
pricepe rapid situaţia şi, cuprins de furie – ridică
baioneta să lovească. În ultima clipă însă revine –
alegând ca armă a crimei lancea steagului Partidului pe
care îl avea în cealaltă mână, înfigându-i ascuţişul în
pieptul nemernicului. Tovarăşii săi, cu săbiile deja trase
din teacă se apropie la rândul lor, înfigându-le pe rând în
trupul satirului. Acesta, cu braţele ridicate spre cer parcă
a rugăciune către un Dumnezeu al cărui singur scop
păruse a fi comercializarea opiului către popor – se
prăbuşeşte la rându-i tremurând în spasmele agoniei, la
picioarele rusalcăi care acum îl priveşte de sus mai-cu-
milă-mai-cu-silă. Îmbrăţişându-i ciocănelele pe care i le şi
pupă, rupe logica de până atunci a pantomimei şi,
vorbind cavernos – moare, nu înainte de a-şi face critica
şi autocritica cerându-şi iertare prin glasul translatorului
pentru toate rusalcele a căror castitate o răpise în
decursul unei vieţi mârşave.

- Ţi… ţi…a plăcut?… Fa… fantastic… do… domnule!,
îngăimă trăgându-şi emoţionat nasul colegul care în
drumul spre ieşire reuşise să treacă de cele două fotolii
care îi separau, alăturându-se mulţimii ce nemaifiinnd
interesată de genericul spectacolului, începuse să o ia
alene spre ieşiri.

*
Întregul grup s-a oprit la braseria din blocul-turn de

vizavi, de acum consacrată pentru micul festin nocturn
ce urma după ieşirile de la spectacole. Se aflau acolo în
acele ocazii cu preponderenţă oameni din protipendada
culturală a oraşului, existând parcă un acord tacit al
muritorilor de rând ce anume în astfel de prilejuri nu îşi
făceau consumaţiile acolo, ca pentru a-i lăsa pe ,,trăz-
niţii’’ de artişti să se simtă în acele seri bine ei între ei.

… - Cel mai mult mi-a plăcut scena cu rusalca ce cădea
în genunchi în faţa burjuiului. Nu de alta – dar ăsta e
momentul ce anunţă deznodământul şi apariţia lui
Teleghin. – Nu-i aşa, Mateiuţu? Ce bărbat frumos iubitul
rusalcăi…

Şi se aplecă peste masă mimând că-l mângâie tandru
pe Mateiuţu pe faţă, precum pe un imberb, ca şi cum
acesta ar fi fost Teleghin - gest din faţa căruia cel vizat se
retrase cu un zâmbet vizibil stânjenit.

Era Baliseea poetesa, editoare la o renumită gazetă
literară a timpului, ţinând acolo rubrica omonimă pe
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care o ţinea şi Mateiuţu la revista lui. Era sora nu mai
puţin celebrului poet al perioadei, şi se credea mai
interesantă pentru că semna rubricile de Poşta Redacţiei
cu numele câte unui aspirant la gloria literară al cărui
patronim i se părea la fel de gongoric ca pseudonimul
dânsei. Într-un rând primise somaţia de a-şi înceta
practica vecină cu uzul de fals, însă îşi continuase senină
hachiţa, cu convingerea intimă că este a priori
intangibilă.

- Baliseea, te rog – puţină moderaţie, se făcu auzită
vocea gravă şi sacadată de tunet a foarte talentatului
scriitor.

Mateiuţu stătea mai departe proptit în scaun cu
zâmbetu-i fâstâcit şi alura unui ins ce tocmai a reuşit să
se ferească în ultimul moment de atingerea unei şopârle
jurasice. În urmă cu patru ani, fusese repartizat spre
angajare în exact redacţia unde lucra tandra-i colegă de
breaslă. Cu un sănătos instinct de conservare, avusese o
reacţie viguroasă, pentru început propunându-şi să
găsească urgent ieşirea vastei locaţii în care se afla; după
ce reuşise asta, nu se oprise decât la sediul primului
şantier apărut în cale, unde prezentase doar actele
doveditoare că a făcut numai opt clase, prin acest tertip
reuşind să lucreze acolo vreo două săptămâni ca
necalificat. După care doar insistenţele conjugate a vreo
opt foşti colegi de facultate reuşiră să-l smulgă de acolo,
sub ochii cât cepele ale bietului diriginte de şantier care
în cele din urmă nici nu se mai strădui să priceapă ceva.
Fusese angajat într-o altă redacţie, numai după ce toţi cei
opt foşti colegi îl rugaseră aproape simultan ca, la
următoarea ocazie când va mai intenţiona să fugă în
lume – în prealabil să-i anunţe şi pe dânşii.

- Da’ de unde l-ai luat dragă aşa de sfios? Direct de la
schitul de măicuţe?, interogă concupiscenta intempestiv
şi cam neprotocolar.

- Vai, doamna Baliseea – se poate să vorbiţi aşa?…
Până şi colegii de la revistă mi-au spus că Mateiuţu este
un ruşinos şi un timid!…   Uitaţi-vă cum l-aţi speriat –
hai, pui, fi şi tu mai îndrăzneţ, ce Dumnezeu?…

- Nu mişcă nimeni !
O clipă, peste întrega braserie se aşternu stupoarea. În

următorul moment, însă, câteva aaaa-uri şăgalnice
acompaniate de râsete dezgheţară atmosfera. Era
protagonistul şi regizorul unui film nu de mult debutat
pe ecranul aceluiaşi Palat, părând să dea buzna acolo
chiar de pe pânza de cinema.

Unul din consumatori, bărbos şi cu faţa ovală,
semănând cu altul din prestigioşii artişti ce jucaseră în
excelenta peliculă, se desprinse de lângă masa cu picior
lung unde în faţă tocmai avea un carton cu pateuri
înţepenite.

- Domnule comisar – nu trageţi ! Vă promit – nimeni nu
va mişca !

Hohotele de râs se înteţiră când cu gest rapid acesta
apăsă pe comutatoarele localului, închizând în totalitate
lumina.

- Mi-ai dat clasă, domnule! La atâta prezenţă de spirit
chiar nu mă aşteptam!, spuse regizorul luându-l după
umeri. – Ce mai faci, domnule redactor – mai scrii, mai
scrii?, îl întrebă complice, văzându-se că se cunosc bine.

- E – facem şi noi ce putem, în limitele permise de
iepocă! …

- Şi care mai sunt limitele acestei epoci nenorocite?…,
întrebă ,,comisarul’’ în surdină.

- Do… do… domnule co… comisar… ă… ăsta…
dom… domnule regi… regizor… bi… bi… bine aţi venit
î… între no… noi… Aţi fo… fost…. î… în seara a… asta
la… la… spe… spectacol?

Era Eugen, radiind tot de fericire.
- Bine te-am găsit, tinere!…Nu, am bilete poimîine

seară. Dar ştiam că toată ,,crema’’ este în seara asta aici,
aşa că sunt în trecere.

- Do…domnule re… gi… gizor – o sin… sin… gură
în… întrebare: co… comisarul Mu… Mureşan a… a…
exi… exis… existat cu… cu… ade… adevărat?…

- Da. În realitate fac rolul comisarului Alimănescu.Un
incoruptibil al anilor ’40, care după al doilea război
mondial a constatat - de altfel just – că singura diferenţă
între extrema dreaptă şi cea stângă în cele din urmă
temeinic instaurată – este doar de culoare. Nu a înţeles
pare-se că există o mare deosebire între prima jumătate a
anilor ’40 şi a doua jumătate a acestui deceniu –
încercând să-şi facă meseria şi cu cea de a doua categorie
de infractori. – A fost găsit într-o dimineaţă în faţa unui
birt din Pantelimon ciuruit de gloanţe. Aşa s-a încheiat
cariera unui poliţist născut, nu făcut – pe care unchiul
meu de asemenea lucrător de poliţie, l-a avut chiar de
coleg.

- Pac, pac – nu mişcă nimeni, faţa la perete!
Un puşti ca un bulgăre blond apăruse inopinat din

spatele unei măsuţe, ,,ţintindu-l” pe ,,comisar” atât cu
privirile rupte parcă din zenitul cerului, cât şi cu
revolverul de plastic dotat cu capse.

Zâmbind, regizorul se apropie încet de ţânc:
- Câţi ani ai?
- Cinci, raspunse puştiul cu hotărâre.
- Ăştia sunt anişori – nu ani. Astea sunt preocupările

tale la doar cinci ani?
- Dar şi tu făceai la fel în sala de cinema. Tu de ce

făceai?
,,Comisarul” zâmbi din nou.
- M-am gândit că trebuie să facă cineva şi chestia asta...
Mângâindu-l pe părul de culoarea spicului de grâu, îi

desprinse revolverul din mână introducându-i-l în teaca
pe care copilul o purta la şold.

- O asemenea unealtă teribilă nu ar trebui să existe nici
măcar pe post de jucărie. În al doilea rând, nu trebuie să
îndrepţi o armă nici chiar în joacă împotriva unui om
dezarmat şi pe care nici măcar nu-l cunoşti.

Mângâie încă o dată copilul pe cap, apoi se îndreptă
discret spre uşă, ieşind numai după ce salută elegant cu
două degete la borul pălăriei.
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Precedentul cu publicarea genului de proză-poezie
din plicul lui – adică al protejatului care prin subiectele
alese şi modul de tratare al acestora chiar că dădea
motivaţie celui mai înverşunat nihilism literar – îl
determină pe Mateiuţu a nu lua foarte în serios discursul
cerberului de dinainte de a-i pune plicul pe masă. Motiv
pentru care în săptămânile ce au urmat, selectă din
vraful de plicuri sosite la redacţie pe adresa rubricii sale
câteva în care stilul clasic îşi făcea simţită pregnant
prezenţa, în condiţiile în care autorul chiar avea ceva de
spus. Selectă însă în paralel şi un alt gen de texte mai
îndrăzneţe ca stil şi abordare, care chiar dacă neglijau
epicul sau prozodia, totuşi prin modul în care fuseseră
scrise erau extrem de interesante prin abstracţiunile care
corect decriptate sugerau mai mult decât s-ar fi putut
crede la prima vedere, aducând   într-adevăr un suflu
nou – nonconformist.

Toate acestea produseră o mai mare audienţă revistei
cu rezultanta logică de creştere a vânzărilor şi
posibilitatea unei ridicări de tiraj şi salarii.

Acesta a fost momentul în care s-au sesizat anumite
persoane de bun simţ, dintre acelea pentru care plus-
valoarea şi rentabilitatea erau socotite crime. Motiv
pentru care într-o dimineaţă uşa biroului lui Mateiuţu
aproape că era să iasă din ţâţâni din pricina violenţei cu
care a fost deschisă. În prag, tovarăşul redactor-şef, cu
figura unui fermier de la munte care tocmai a văzut
lupul în ograda sa:

- Ce-ai făcut??…
Preocupat cu amestecarea matinală a cafelei, Mateiuţu

ridică privirea încet, cu o mină chinuită:
- Ca de obicei, cred că am pus o linguriţă de zahăr în

plus… În rest – toate vechi...
- Nu avem timp pentru deriziune! Situaţia este

deosebit de gravă!, flutură celălalt viguros ultimul
număr al revistei. – Şi toate astea nu s-ar fi întâmplat
dacă n-ai fi fost refractar la indicaţiile pe care colectivul
le comunica săptămânal tovarăşei Puşa la telefon, cu
scopul de a fi determinat ca prin astfel de injocţiuni să o
apuci pe un făgaş corespunzător!

- Nu mai spune!… corespunzător cu ce?...
La zece era fixată o şedinţă redacţională fulger.

Singurul punct pe agenda consiliului de război: situaţia
revistei. – Prezenţa - obligatorie.

- Este de neîngăduit atitudinea tovarăşului nostru de
muncă, responsabilul cu rubrica ce este asemenea unei
porţi către paginile prestigioasei noastre reviste ce are ca
scop promovarea de noi şi noi talente literare care vor
asigura şi în domeniul artistic progresul, în conformitate
cu Programul Partidului de făurire a Societăţii Socialiste
Multilateral Dezvoltate şi de înaintare a patriei spre
Visul de Aur al omenirii – comunismul. Decadenţa nu
are ce căuta în viaţa noastră nouă, atitudinea mic-
burgheză este o crimă – nu există în societatea în care
trăim loc pentru luciferici sau pentru adepţii politicii de
aşteptare; ori cu noi, comuniştii – ori împotriva noastră –
adică a poporului! – mai spuse tovarăşul      redactor-şef
cu sigure descendenţe nonlegionare. – Şi totuşi, în ciuda
acestor imperative arhicunoscute – există aici, între noi,
un element…

- Eu am plecat, se ridică repede Mateiuţu de la locul
său. – Dacă nu s-a răcit chiar de tot, cu puţină apă caldă
cred că pot redresa cafeaua aia.

- Nu pleci nicăieri!, răcni tartorul cu riscul de a-şi rupe
vreo coardă vocală. – Reia-ţi imediat locul pe scaun,
altminteri până diseară vei avea contractul de muncă
desfăcut cu articol disciplinar! Fiindcă în plus, ţi-ai
permis contrar indicaţiilor mele să încurajezi şi să lauzi –
ba chiar şi să îndrumi! – nişte autori până acum
necunoscuţi dar într-adevăr merituoşi care, din pricina
atitudinii dumitale decadente s-ar putea să-şi frângă
aripile înainte chiar a fi încercat să le folosească! Se vor
rata! Căci după cum se ştie, trilurile păsării lăsată fără
ochi este mai frumos, iar lebăda nu cântă decât o dată în
viaţă, atunci când e rănită de moarte! Uite, Doruleţ – de
ce a putut să-şi însuşească pe de-a-ntregul principiile
mele?

Cel interpelat se foi aproape imperceptibil pe scaunul-
jilţ şi, dregându-şi glasul cu o tuse scurtă, îşi lipi privirea
plină de devoţiune de şeful care tocmai îl gratulase.
Avea în privirile de Fredd din Familia Flinstone ceva de
dulău credincios dar cam slab cu duhul, care în
răstimpuri îşi morfoleşte fălcile doar pentru a-şi menţine
în bot limba excesiv de lungă.
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- Da, şefu’!..., exhibă pe ton plin de solicitudine.
- E, ai văzut?!..., se reaprinse tovarăşul redactor-şef

furios-extaziat. – Ai văzut ce uşor se pot rezolva
problemele de serviciu!?... Numai dumneata nu vrei să
înţelegi că...

Se opri ca trăznit. Ochii îi scăpărau ca brăzdaţi de
fulgere, iar buzele strânse a înciudare semănau cu două
linii trasate cu un creion bine ascuţit.  Mâna cu degetul
arătător întins a acuzare spre cel în curs de a fi mursecat
migră lent spre cel ce cu câteva momente tocmai fusese
dat de exemplu pozitiv:

- Doruleţ!..., strigă tovarăşul redactor-şef cu ton de
Arhimede aflat pe culmile exclamării din motive de
descoperire a Principiilor Hidrostaticii.

- Da, şefu!..., se simţi celălalt dator a zvâcni din jilţu-i
voevodal, cu ton alert şi mimică îngrijorată.

- De câte ori ţi-am spus ca în Cronicile dumitale să
pui artileria şi pe autorii consacraţi, nu numai pe cei
necunoscuţi ale căror pasaje sunt publicate în Antologia
Poştei?... Că uite, au început să le crească şi ăstora
corniţe!...

- Da, şefu!... am înţeles!... aşa am să fac... cu artileria...
- Aşa, aşa, Doruleţ!... Şezi, şezi - poţi să iei loc...

Îşi reprimă dorinţa manifestă de a-l mângâia pe
creştet, în timp ce celălalt continua să clipescă din gene
în obişnuitele-i rate centenare plin de devoţiune. Se
întorsese acum definitiv spre cel supus în acea şedinţă
criticii tovărăşeşti.

- E, ai văzut? Poftim, ia exemplu de conduită, asta-i
disciplina!...

- Eşti un dement..., lăsă cel „criticat” să-i scape
murmurul printre dinţi, simţind o furnicătură
neobişnuită în buricele degetelor.

- To…tovarăşe re… red… redactor-şef! N… n… nu
e… este d… drept! De când Ma… Mate… Mateiuţu a
pre… preluat ru… rubrica, re… revi… revista noas…
noas… noastră…

- Tăcere! De astăzi înainte vreau ca toată lumea să
înţeleagă că în acest loc de muncă nu este spaţiu decât
pentru un singur şef! În spiritul eticii şi echităţii
socialiste, într-o lume în care duşmanul se află peste tot,
poporul unic muncitor are dreptul la o apărare eficientă
care se poate realiza numai…

- Cu condiţia ca tu să fi apărătorul… Când îţi spun eu
– cafeua aia mai poate fi salvată – nu vrei să mă crezi!…

- Nu fii impertinent! Ţi-am mai spus că nu este
momentul pentru diatribă!…

- Întotdeauna când mă lovesc de alde tine, ştiu sigur
că satira este singurul acid cu care mai puteţi fi
estompaţi!...

Se pregăti să treacă dincolo de uşă.
- M…Mateiuţu…d…d…dacă nu…nu…mai ai cafea,

l…l…la…mi…mine gă…găseşti în…întod…întodeauna
ceai. Pe…pe…raf…raftul di…din jos, d…d…dreapta!…

*

Pâcla lăptoasă a amurgului de noiembrie începuse să
se lase discret asupra oraşului, fiind sfâşâiata
intempestiv doar de lumina felinarelor stradale ce
izbucniră în zeci de licurici. Se făcea de acum întuneric
mai devreme, era doar ora 17:20.

Cocoţat pe unul din stâlpii diafragmei pregătite a fi
umplute cu beton în acea noapte, Mateiuţu contempla de
la etajul blocului aflat încă în fază de structură acea
privelişte panoramică. Programul se terminase. Şi o dată
cu acesta, isprăvise şi el a consolida ultimile bare de oţel-
beton prin legături executate cu bucăţi se sârmă fixate cu
ajutorul cleştelui cioc-de-raţă, întărind totodată şi
panourile de cofraj acolo unde era cazul cu ajutorul
cuielor lungi pe care le ţinea în buzunarul de piele
atârnat de centură, alături de piolet.

La baza construcţiei, chiar în faţa porţii de ieşire din
şantier, muncitorii, în loc să plece unul câte unul către
casă – se încolonoau într-o curioasă formaţie ce amintea
de cele trei grupe ale unui pluton cazon.

- Toţi muncitorii s-a încolonat?
Cel ce făcea pe ofiţerul de continuitate era un imberb de

19 ani, cules mai mult mort decât viu de pe stradă.
Hămesit şi jegos, fusese omenit şi încadrat semilegal de
unul din şefii de echipă pe care îl detronase mai apoi
prin tupeu, trimiţându-l la roabă, în timp ce el instaurase
prin specularea dezbinării dintre oameni şi eterna
gregaritate a acestora un fel de eră micro-neo-stalinistă.
Şi deoarece o afacere de succes se cuvine extinsă, în spate
avea acum şi un asistent care cu eternii ochelari de soare
pe figură, mâinile în sân şi picioarele răşchirate precum
un tist din S.S. - părea să patroneze toată acea mascaradă.

- Bă, tu nu vezi că toţi muncitorii e încolonaţi de
plecare?, strigă spre stâlpul de unde Mateiuţu nu se
clintise. - Tu de ce nu vii la apel – eşti mai cu patru
perişoare?

Mateiuţu îşi puse alene în mişcare statura masivă de
peste 1,85 cu cele aproximativ 100 de kilograme, hotărât
ca de data asta să nu mai piardă cu nici un preţ „apelul
de seară”. Coborî făra grabă scările, lasându-l pe satrap
şi mamelucii săi să stea o bună bucată de timp în burniţa
ce începea să cadă din ce în ce mai deasă. Într-un târziu,
ajunse în faţa podeţului ce unea parterul clădirii cu solul.
Înaintă cu aceeaşi lipsă de grabă până în faţa celuilalt.

- Ai zis ceva şi eu nu am auzit?, întrebă nu foarte tare.
Celălalt pricepu că în acel moment îşi riscă întreg

edificiul de autoritate construit cu atâta trudă în câteva
luni. Asistentului i se destinseseră muşchii feţei trădându-
i starea de spirit, chiar dacă lentilele fumurii îi făceau de
neanalizat expresia ochilor. Executând un discret stânga-
’mprejur, începu să parcurgă cu paşi mărunţi şi umeri
lăsaţi distanţa până la poarta şantierului, dispărând când
celălalt tocmai îşi scotea asul din mânecă:

- Bă, vezi că în seara asta am nervi!…, urlă cu mimică
de nebun furios.

Pe parcursul coborârii celor opt nivele, Mateiuţu
strânsese în gură o spută densă, datorată ţigărilor fumate
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în acea zi. Pe care celălalt o primi scurt în faţă, aproape
concomitent cu un năprasnic dos de palmă. S-ar fi
prăbuşit ca un sac de cartofi, dacă inamicul nu l-ar fi
susţinut generos, înfigându-i cealaltă lopată în beregată.
Şi fiindcă nimic nu trebuie să rămână fără epilog,
corecţia se termină cu un pumn ca un baros aplicat nu
prea tare în ţeastă. Apoi îi dădu drumul.

Celălalt a căzut moale în genunchi, cu privirile rătăcite
ce măturau acum ţărâna. Mateiuţu se aplecă de astă dată
ceva mai mult către interlocutor şi, din noua postură care
îl avantaja net, îi spuse cu calm nefiresc:

- Din seara asta, toţi muncitorii, din momentul înche-
ierii programului - pleacă cum vrea ei! Decât să uiţi ce ţi-
am zis acu’ până mâine la aceeaşi oră, mai cuminte ar fi
să iei ceva lecitină!… - Sfârşitul interviului. Cară-te!…

Timoraţi, ceilalţi începuseră să plece d-a-
ndăratelea, dipărând ca nişte umbre dincolo de gardul
şantierului. Într-un târziu, celălalt îşi revenise şi dădu la
rându-i s-o întindă.

- Ia stai!, se răzgândi Mateiuţu. Mâine am de armat o
bună parte din placa etajului şase de la blocul P12 . Te
aştept la ora 7:00 în faţa Tronsonului I. Vii singur, să nu
te caut eu – da?

Socotind că o singură cazma peste felinare îi fusese
suficientă în acea zi, celălalt începu să se retragă fugind
lateral, dând des şi aprobator din cap.

Cu aceeaşi lipsă de grabă, se urcă înapoi pe nivel.
Sprijinindu-se de stâlpul cu a cărui consolidare îşi
încheiase munca pe acea zi, îşi aprinse o ţigară. Lipsa
oricărui obstacol mai înalt din raza câmpului vizual
făcea ca panorama oferită privirii să fie vastă, compusă
din multitudinea de străzi a căror încrengătură se
pierdea departe în noapte, flancate fiind de puzderia de
luminiţe ce se uneau în zare cu altele mai dese şi mai
palide ce marcau preiferia oraşului, pentru ca şi mai
departe, undeva în câmp, să se vadă stinse ca nişte
candele abia licărind locul aşezării vreunei comune.
Acordurile meditative ale celebrului Limes light compus
de prestigiosul Charlie Chaplin erau pe deplin justificate.

În poarta şantierului se afla o siluetă în alb. Omul îi
zărise jarul ţigării şi îi făcea acum semne. Când a ajuns
iarăşi jos, îl recunoscu imediat pe Eugen în nelipsitul său
impermeabil alb.

- Ce…ce…faci? De ce… de ce… n…n…nu ai aju…
ajuns în… încă a… acasă? So... soţia e... e... în... îngrijo-
rată...  T... tocmai voia să... să... iasă să te... te... caute... Se
poate?... Te… te... iubeşte mult!... să... sărăcuţa…

Mateiuţu remarcă imediat că glasul celuilalt este stins.
- Ce-i cu tine, Eugen? Eşti bolnav?, întrebă îngrijorat.
Drept răspuns, celălalt prinse a luneca lent spre

pământ.
- Ce e, măi omule, cu tine? Mă duc să chem Salvarea!
- N…nu…lasă!…, i se cramponă celălalt de braţe,

revenind la verticaliatate.

Sufla din greu şi rapid, ca şi cum până în acel moment
ar fi fost supus cine ştie cărui efort. Continua din
prudenţă să se ţină de braţele celuilalt.

- S…s-a făcut…făcut… drep…drep…tate! Pe u…unde
n-am fo… fost!… Pă… Păştinescu a… a… fost da… dat…
l… l… la mun… munca de… de… jos!…Şi... şi... Do...
Doruleţ îl... îl.... ur... urmează... De…de…mâ…mâine să
vii… î…înapoi… Te rugăm… Doamne…nu…nu…mai
pot!… Sunt ostenit!…

- Linişteşte-te, Eugen! Hai cu mine, să stai puţin jos!
Îl luă de mână ca pe un copil ducându-l câţiva paşi

până lângă o baracă aflată în apropiere pe a cărei laterală
se afla o băncuţă. Intră în baraca ce era a portarului de
unde dintr-o carafă cu apă umplu un pahar pe care i-l
oferi celuilalt.

- Mulţumesc... Pe…peste o…o…săp…săptămână eu
p… plec!… La…la…Viena. Mi s-a… mi  s-a  a… apro…
aprobat o…operaţia…

- E, ai văzut? O să se rezolve, mă! Şi după recuperarea
într-o clinică de logopedie, o să vii înapoi şi o să stăm la
palavre până ne plictisim!

- P…poate!…Nu…numai că pe…pe… coardele vo…
vocale la…la… radio… radiografie mi s-a…mi s-a…
de… descoperit ce…ceva… U…un…no… nodul. S-ar
putea…s-ar putea…să…să…fie…

- Nu e!, zise autoritar Mateiuţu. Nu e! Ai să vezi, ai să
vii perfect recuperat înapoi şi imediat ce vei fi complet
restabilit – prima bere am s-o dau eu!

- D…dacă zi…zici tu!…
Celălalt păruse a-şi mai fi revenit. Se ridică,

îndreptându-se spre ieşire. Când ajunse pe trotuar, s-a
întors:

- D…dacă mi…mi…se în…întâmplă ceva, v…vreau
să…să te rog ca…mă…măcar de Să…Sărbători,
da…dacă…te…te…duci l…la cimitir, să…să-i pui şi
maică…maică-mi u…un bu…buchet d…de flori pe
mor…mormânt!…Promiţi?…

Cel suferind îl ţintuise cu ochii săi limpezi şi albaştri.
Încercând să-şi stăpânească emoţia, celălalt se apropie

de el.
- Promit. Dar ai să vezi, nu o să fie nevoie, peste câteva

luni o să râdem de convorbirea pe care am avut-o în
seara asta.

Aproape cu brutalitate, îl cuprinse pe celălalt în
braţele sale precum menghina, încercând în continuare
să-şi stăpânească emoţia. După câteva clipe celălalt se
deprinse brusc şi, după ce îl mai ţintui încă o dată cu
ochii săi senini şi expresivi, ieşi precipitat pe poarta
şantierului. Încet-încet burniţa începu să se transforme
într-o ploaie măruntă şi molcomă de toamnă. Matei trecu
cu aceiaşi lentoare şoseaua de acum pustie, intrând în
scara blocului situată aproape perpendicular pe intrarea
în şantier, care de mâine avea să reprezinte fostul său loc
de muncă.

■
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Doina DRĂGUŢ

gânduri
răsucite

mă las purtată
de un gând
oarecare
neîntrerupt
pe nesimţite alunec
şi mă regăsesc
aceeaşi
pe cealaltă parte
a lui

trag concluzia
că toate gândurile mele
sunt răsucite
asemenea buclei
lui möbius

nesfârşitul gol
egal nemăsurat
strivind singurătatea
merg prin nesfârşitul
gol ce se deschide
marginile se subţiază
gândurile neordonate
presimt lumina
întoarsă
în ochiul
descompus

diferenţe
mă întorc târziu
pierdută-n diferenţe
cu umbra pe umeri
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crescând
cai nevăzuţi năvălesc
frenetic
prin fiinţele
ce mă compun
într-o ascensiune
nesfârşită

forma
sufletului

spaţiul din jur s-a modelat
după forma sufletului meu
absolutul părea o clipă
că se lasă atins
de cel mai îndepărtat cerc
al minţii mele
lumina se contura în aură
şi mă purta
indecis

valul de
îndoială

scad depărtarea
şi o micşorez
până se face punct
adaug târziul
până la orizont
apoi ce rămâne
se umple cu vânt

aşteptarea se risipeşte
în valul alb
de îndoială

gânduri
concentrate

în spaţiul alb nelocuit
în afara mea
desfăşor depărtarea
într-o succesiune
de zboruri
gânduri concentrice
închid
ultima mişcare

în descreştere
mă apropii tot
mai mult de punct
şi dispar

nedeterminare
sfidez legile şi evadez
din echilibrul meu
interior
măsura desăvârşirii
(simetria dintre
cereri şi împliniri)
se strică
extensia din increat
într-o lunecare de inform
neales
mă dispersează
într-un spaţiu
cu centrul pretutindeni
nedeterminare



Vara 2013 | Contact international 639

Francisc AL

Ziua păcălelilor
Plouă cu bani. Uitaţi-vă

afară, ce mai aşteptaţi? Să
cadă frunza?

Dacă s-a lăsat întunericul
înseamnă că aţi scăpat ocazia,
dragilor ...

Astăzi am zis că nu scriu
un rând măcar dar nici nu s-a
făcut bine dimineaţă că
nevasta m-a şi dat jos din pat
cu piciorul, m-a pus să mă
îmbrac şi mi-a adus aminte că
trebuia să mergem la laborator
pentru analize.

După ce m-am îmbrăcat
mi-a spus că aşteptăm taxiul
afară dar aşteptarea s-a lungit
la 25 de minute pline de gerul
unei ierni care aflase de mica
noastră excursie.

După o veşnicie a apărut şi
şoferul care a lăsat geamul jos,
a scos un cap zîmbitor şi ne-a
întrebat dacă nu era cumva 1
Aprilie.

Ba da, cu totul şi cu
totul ba da. Ajunşi în faţa
clădirii medicale omul nostru
mi-a spus mie, chiorului, că
ajunsesem şi a oprit maşina la
care eu am deschis portiera
pe jumătate ca să cobor dar
şoferul a mai înaintat câţiva
metri pentru o poziţie mai
convenabilă, moment în care
portiera mea a lovit uşor un
stâlp de beton, mama lui de
stâlp. Norocul meu a fost că
nu am păţit nici măcar o
zgârietură. Incepea ziua
păcălelilor.

La laborator am intrat la
toaletă şi după ce am terminat
mi-am strigat consoarta care a
deschis uşa exact în momentul
în care capul meu se găsea în
dreptul cantului de lemn,
potriveală în urma căreia m-
am ales cu un cucui de toată
frumuseţea. Şi-l port sănătos.

Mai trebuia să mai
aşteptăm până la plecare aşa
că i-am cerut partenerei de
cameră să îmi cumpere o cafea
şi cât timp era plecată mi-am
zis că nu mai era posibilă nici
o surpriză.

S-a întors veselă şi mi-a
întins cana care avea un capac
protector.

Nu am desfăcut-o. Am mai
lăsat lichidul să se răcească.

Peste zece minute am dat
capacul la CĂŢEI.

Doamne, era ceai, nu cafea
după cum cerusem. Către casă
ne-a dus un alt taximetrist.

Mi-am zis că aveam să
ajung în Rai şi urma să mă vâr
în pat, să nu mai păţesc nimic,
sfinte Petre .

La naiba de zi a
ÎNŞELĂTORIILOR.

Iar sub plapumă a fost
totul perfect până aproape să
adorm, clipă în care femeia de
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serviciu care are grijă de mine
a uitat că era Lunea Paştelui
catolic şi a început să orăcăie
că venise să mă aranjeze.

Şi abia adormisem.
Nici vecinul de mai sus,

portughezul de Armando,nu
cred că aflase că era sărbătoare
căci exact la o jumătate de oră
după ce adormisem a început
să îşi repare motocicleta,o
nebunie de Yamaha de o mie
de centimetre cubi.

Mă dusese săptămâna
trecută cu maşina în oraş aşa
că nu puteam să îi reproşez
zgomotul.

Şi nici să îl bombănesc, că
era băiat bun.

Şi mă gândeam că dacă aş
fi ieşit la o bere în centru,
précis că avea poliţia să mă
prindă.

Mai rămăseseră doar
câteva ore din această zi plină
de glorie aşa că am luat
hotărârea plină de
înţelepciune de a mă închide
singur în camera şi de a mă
ruga la icoană până spre
miezul nopţii când avea să
dispară orice pericol.

Ruga mea fu îndelungată
şi cu ochii pe ceas.

Şi când mai aveam doar
cinci minute pînă la
douăsprezece, am simţit
icoana de pe perete căzând şi
singurul loc pe care putu să
aterizeze fu capul meu
pătrăţos .

Şi după un minut sună de
miezul nopţii

Prea tîrziu.

Ultimul
drum

De fapt nu este vorba de
ultimul drum ci de
penultimul.

Părăsisem casa pe
întuneric şi aveam senzaţia că
sîntem nişte răufăcători.

Alunecam pe Valea
Prahovei într-un TeVeu şi
naiba ştie al cui era.Probabil
că puseseră mână de la mână
şi închiriaseră unul ieftin.

Nu vedeam nimic dar
chestia asta nu mă deranja, la
fel cum nu mă deranjase nici
cu alte ocazii .

In două ore avea să
urmeze îmbarcarea de pe
Otopeni.

Am vrut să îmi cumpăr o
sticlă de o jumătate de litru de
apă minerală dar m-ar fi costat
şase dolari,naiba să îi ia de
dolari, aşa că am renunţat .

Mamele noastre erau aşa
de prinse de pupăturile de
despărţire că au uitat
amîndouă să ne mai dea
mîncarea înainte de a trece
bariera.

După, avea să fie prea
târziu. Eram într-o zonă a
nimănui. Mă simţeam uşor ca
un fluture .

In avion am început să mă
holbez la stewardese dar
realitatea m-a dezamăgit.

Unele erau destul de în
vîrstă . Nu ca în reclamele în
care zîmbeau toate cu gura în
jurul urechilor .

Zborul a fost o noutate
absolută pentru mine.

La un moment dat ne
aflam deasupra Canalului şi
jos se vedeau nişte floricele
răspândite brownian.

Am întrebat stewardesa
cam ce ar fi putut să fie
necunoscutele de jos dar nu
avea nici cea mai vagă idee şi
s-a depărtat repede de mine
fără să îmi spună motivul.
După trecerea apei, aripile
avionului începură să aibă o
geometrie variabilă dar noi
râdeam ca nebunii şi ne
arătam unul altuia cu degetul
minunea şi ţipam că se desface
zburătoarea în bucăţi.

Am întrebat-o pe
stewardesă dacă nu avea
cumva un coş disponibil
pentru mine. Nu i-am mai
spus că l-aş fi preferat din
răchită, ca să se potrivească la
rimă.

PENTRU CE, DOMNULE,
mă întrebă ea cu o oboseală
britanică.

VREAU SĂ STRÂNG
BUCĂTILE AVIONULUI
DUPĂ CĂDERE .

Sînt sigur că nu a gustat
gluma. Şi după cugetări
îndelungi am ajuns la
concluzia că floricelele alea
erau pur şi simplu nori.

In Londra trebuia să
petrecem trei ore la transferul
de pe Heathrow pe Gatwick şi
mi-am spus că aveam timp
suficient pentru o bere rece
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într-un pub englezesc dar am
rămas doar cu dorinţa.

Drumul între cele două
aeroporturi dură exact trei ore.
Pe Gatwik,un funcţionar
deosebit de zelos şi deosebit
de maroniu observă că pe
mine mă chema Pal, nume
uluitor de frecvent în extremul
orient, aşa că se puse ciuciuca
pe jos şi începu să îmi
zgrepţăne hârtiile cu unghia
dar nu i s-a arătat în ziua aia.
Documentele erau absolut
autentice şi tenacitatea
individului fu un motiv bun
pentru o burtă de râs.

Am ajuns la avionul
destinat traversării
Atlanticului în ultimul minut,
cu inima în gură sau pe acolo
pe undeva.

Avionul era un gigant şi ar
fi încăput pe uşor cinci din
cele cu care trecusem anterior
prin vechiul continent şi
aparţinea Canadei. Mare
minune. Şi chestia asta ne-a
încântat grozav.

UITE CĂ DEJA AU GRIJĂ
DE NOI.

După ce ne-au privit acru
la venire pentru că
întârziasem un minut
nenorocit. Ne-am aşezat jos în
zburătoarea plină ochi şi am
mai aşteptat aproape o oră
până să decolăm şi pentru
chestia asta personalul nu a
binevoit să dea nici o
explicaţie.

Ii deranjase doar faptul că
întârziasem un minut
păduchios .

Eu avusesem ceasul în
mână şi prin urmare nu pot fi
contrazis.

Zborul a fost îngrozitor de
lung dar am avut parte de tot
soiul de uscături stropite din
belşug cu bere şi vin. In
cultura europeană vinul
înseamnă putere, berea
sănătate iar coniacul distincţie.
Apa? Microbi pe alese .

Pe la jumătatea distanţei
mi-am luat măsuri de
prevedere şi m-am pus la
coadă la toaletă înainte să fi
simţit ceva dar pe onoarea
mea, când mi-a venit rândul
simţeam deja că îi dau
drumul.

Revenit pe locul meu am
observat că Silviu suporta
greu drumul. Silviu, băieţelul
meu.

Cristina, soţia, la fel.
Eu făceam între timp

calcule de rezistenţa
materialelor şi eram aproape
sigur că avionul, din cauza
greutăţii proprii, avea să se
rupă în două.

După multă, multă vreme
am aterizat pe aeroportul
Pearson din Toronto .

Ne-am împărţit în două
şiruri, unul de turişti
adevăraţi şi unul de emigranţi
ca noi.

Ofiţerul de imigrări, o
negresă drăguţă, a stat de
vorbă doar cu mine şi nu cred
că o convinsesem prea bine
dar m-a mai privit odată după
care ne-a făcut semn să trecem
mai departe.

Iap, iap, iap, câştigasem.
In viaţă unul dintre cele

mai mari avataruri era
reprezentat de locul naşterii.

In aeroport ne aştepta
Mihai, fratele Cristinei.

Era cu maşina, un Ford
Taunus de al cărui nume
râsesem îndelung. Nu ne
putea duce pe toţi odată aşa că
eu am rămas pentru schimbul
următor.

La ieşirea de la Imigrări
Cristina nu a mai ţinut cont de
nimic, şi-a aprins o ţigară şi a
tras cu sete o grămadă de
fumuri salvatoare.

Până la automobilul
fratelui reuşi să mai fumeze
încă două.

Suferise mult.
Nouă ore cât a durat

zborul nu a avut voie nici
măcar un fum.

Imi fusese milă de ea.
Şi eu eram fumător dar nu

unul disperat.
Rămas singur, am început

să mă plimb prin aeroport
Şi iarăşi mi-a făcut cu

ochiul o sticlă de răcoritoare.
Şi pe cuvântul meu că am

vrut să îmi cumpăr.
Aveam mâna aproape de

buzunar.
Vă jur.
Zgârie brânză...
Oare cum se zice brânzei

în engleză?
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Elena ARMENESCU

Foc piramidal
Piramidal focul acela

În care agonizau copacii
Scrâşnind de atâta transformare...

Piramidal focul acela
Ce ne trimite în auz

Mesajele lui reformatoare!

Piramidal focul acela
Cu limbile lui de balaur confuz

Ce ne-ar fi devorat la cină
Fără să considere

că făptuieşte un abuz.

N-am crezut că voi cunoaşte
suferinţa, împietrirea

Dar,
Scântei cât stelele-n azur

Se îndreptau din noi spre cer
Din tine piatră

Din mine piatră
Scântei din piatră adevărată

De suferinţă asaltată
Coagulată în mister.

Am întins spre tine mâna mea
Frăţească mână

Şi mâna ta ardea, ardea,
Parcă subtil mă descărna

Cu mii de fulgere mă biciuia
Ca într-o perpetuă pedeapsă

Mult prea puternică, prea aspră
Spre a o mai putea răbda.

Piramidal focul acela
În fața căruia

Încercările înţelepţilor
se succedau,
se perindau

Ei, semne magice-mi făceau
De mântuire.

Piramidal focul acela
dogorâtor

Din poarta amfiteatrului
Sapienţial, salvator.
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Valeria Z. PARAIPAN

Îmblânzitorul
de fiare
4.
(continuare din editia precedentă)

Proşti şi neisprăviţi, tuna vocea vizirului. V-am răsplătit
cu aur şi voi vă dovediţi lipsiţi de isteţime şi dibăcie.

Cei patru bărbaţi în faţa cărora  vizirul se plimba supărat
de colo colo ţineau privirile plecate în pământ. Parcă nici
să respire nu mai îndrăzneau. Aşa nervos nu-l mai
văzuseră niciodată.

- Ce v-am cerut eu? continuă vizirul. Să fiţi ochii şi
urechile mele acolo unde v-am trimis. Să iscodiţi şi să
aflaţi  orice se pune la cale. Eu trebuie să aflu primul!
Hai, de ce tăceţi ca nişte trântori plini de dispreţ ce
sunteţi?! Aştept să-mi spuneţi ce-aţi aflat. Nu sunteţi în
stare să-mi spuneţi de ce-aţi întârziat? De ce iscoadele
faraonului au ajuns înaintea voastră? Parcă vă dădusem
ordin să-i dibuiţi şi să-i faceţi pierduţi, ţipă vizirul
oprindu-se în faţa fiecăruia şi privindu-i scârbit.

Oamenii erau atât de speriaţi încât nu putură scoate
nici un cuvânt.

- Karim! Strigă vizirul.

- Da, stăpâne, sări luat prin surprindere Karim care
asistase indiferent privind dintr-un colţ al încăperii.

- Simt că îmi pierd răbdarea, şi mă grăbesc. Vorbeşte
tu cu neisprăviţii ăştia. Scoate tot ce poţi de la ei. Pe
capul marelui Seth, dacă mai rămân o clipă, îi omor cu
mâna mea. Să vii apoi la mine, şi să mă aştepţi. Acum
trebuie grabnic, să văd pe cineva.

- Da stăpâne! Răspunse Karim înclinându-se până în
pământ.

*

- Galia, ai păţit ceva? Spuse prinţesa sărind speriată
de pe canapeaua aurită în care se odihnea. Ce-ai făcut?!

Galia îşi dusese amândouă mâinile la gură
reţinându-şi cu greu râsul.

- Iartă-mă prinţesă, cred că tocmai am spart bolul cu
miere.

- Dă-l încolo de bol! Am să chem servitoarea să
strângă cioburile. Mă temeam că te-ai lovit!

- Nu-mi pot închipui cum m-am împiedicat! Tocmai
dusesem linguriţa la gură. Am prăpădit bunătate de
miere. Sper că mă vei putea ierta!

- Glumeşti! Nu face caz pentru atâta lucru! Mai bine
vino şi priveşte-mă! Cum îmi vine culoarea asta de fard?
Se potriveşte cu ochii?

În oglinda din argint şlefuit, prinţesa îşi admira
pleoapele proaspăt vopsite. Galia se apropie şi se uită
atent.

- Este superb! La fel ca întreaga ta făptură.

- N-ai vrea să-l încerci şi tu? Dacă vei sta liniştită,
am să-ţi vopsesc şi ţie pleoapele!

- Crezi că se cuvine să port aceeaşi culoare ca
adorata mea stăpână?

- Şi de ce nu?! Doar suntem prietene!
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Galia se aşeză pe canapea, închise ochii şi ridică
sprâncenele.
Prinţesa se grăbi să-i pudreze ochii, apoi îi dădu oglinda.

- Priveşte-te, îţi place?

Galia deschise ochii încet, pregătindu-se de o
surpriză!

- Frumos! Oare cum aş putea să-ţi mulţumesc
pentru bunăvoinţa ce-mi arăţi?

- Povestindu-mi ce ai făcut azi acasă! L-ai întâlnit pe
Joseph?

Galia îşi lipi mâna de rubinul strălucitor şi oftă de
plăcere.

- L-am întâlnit! Şi el mi-a dăruit medalionul,
comoara lui.

- Asta dovedeşte cât de importantă eşti pentru el

- Mi-am propus să-l înapoiez. E o moştenire de
familie. Nu se cade să rămână la mine.

Se auziră bătăi în uşă şi doica îşi făcu apariţia însoţită
de vizir.

Galia tresări şi încercă să ascundă medalionul sub
veşmântul subţire.

- Măreţul Ra să pogoare lumina asupra voastră! îşi
făcu triumfal intrarea Tjady. Cu braţele încărcate de
brăţări şi inele cu părul uns şi mirosind puternic a
parfum, plin de el, vizirul părea de neoprit. Tuşi când o
zări pe Galia şi se hotărî să-i ocolească privirea sau
atingerea. Se apropie ţanţos de ele şi aşteptă.

- Cărui fapt datorăm onoarea de-a te avea alăturea
de noi, mărite vizir? Se prefăcu bucuroasă Eglal.

Adevărul era că nu îl prea putea suferi. În repetate
rânduri ochii lui i se păruseră prea curioşi, prea
insistenţi. I se păreau reci ca ai unei statui. Nu-i spusese
nimic tatălui ei de teamă să nu-l supere, însă evita pe cât
posibil întâlnirile sau vecinătatea marelui vizir.

- Prea frumoasă prinţesă,îşi începu Tjady discursul,
măreţul faraon m-a însărcinat cu o poruncă ce-mi face
mare plăcere. Aceea de a organiza în cinstea măriei tale o
serbare la care să avem reprezentaţia unor artişti străini.
Am venit să mă sfătuiesc cu tine în această privinţă. Nu
aş îndrăzni să fac ceva care să nu fie pe placul măriei
tale.

Prinţesa se întoarse către Galia şi ridică privirea către
tavan. Se aplecă şi-i şopti:

- Uf! Cum scăpăm de plicticosul acesta?!

Galia se scărpină la nas abia abţinându-se să nu
izbucnească în râs.

- Te-ai gândit la ceva? Întrebă Eglal încercând să
pară interesată. Se plimba prin încăpere sperând ca
vizirul să nu zăbovească prea mult. Zări pe colţul
scrinului de abanos încrustat cu fildeş evantaiul din
argint şi pene de struţ. Îl luă şi începu să-şi facă vânt cu
el. Ajunse în locul unde se spărsese bolul cu miere şi
călcă pe o picătură ce rămăsese neştearsă. O simţi
lipindu-se de talpă, dar nu zise nimic şi continuă să se
plimbe.

- Să organizăm în curtea semi-rotundă,  sau în
marea sală de recepţii?se strădui vizirul să lămurească
câteva aspecte ce-l interesau.

- Tu ce zici, Galia, unde crezi că ar fi mai frumos?
Întrebă prinţesa.

- Dacă părerea mea contează, eu aş organiza
serbarea afară, sub cerul liber, în lumina stelelor şi a
făcliilor parfumate. În acorduri cereşti de harpă şi sub
privirile zeiţei nopţii, Basted!

- Atunci, aşa să fie! Încuviinţă prinţesa. Ai auzit,
măreţe vizir?

- Desigur, răspunse acesta. M-am lămurit!

Fusese de-ajuns o singură privire pentru a vedea la
gâtul fetei rubinul ce nu se sfiise să-şi arunce săgeţile
roşii spre ochii lui sticloşi. O singură privire i-a fost de-
ajuns să vadă fericirea pe care Galia nu putea să o
ascundă, şi să înţeleagă tot.

*

Convoiul căruţelor înainta greu din cauza
poverilor. Transportul era supravegheat de soldaţi
înarmaţi. Nu pentru că ar fi fost vreun pericol, ci pentru
că aşa era ordinul dat de conducătorii care rămăseseră în
ariergardă. În drumul lor prin provincii, fuseseră
întâmpinaţi cu ovaţii de locuitorii care se trăgeau în
lături spre a le face loc. Prinţii regenţi îşi luaseră
responsabilitatea de a  supraveghea transportul pentru a
ajunge în siguranţă la destinaţie.

Mărfurile erau de cea mai bună calitate: aur,
abanos,fildeş,piei de leopard şi pene de struţ.

Pe drumul de întoarcere de la garnizoanele vizitate
ajunseseră din urmă convoiul la un loc de popas şi se
hotărâseră să-l însoţească chiar dacă acest lucru le
determina o întârziere de câteva zile. Carele se mişcau
greu şi animalele trebuiau schimbate des. Arşiţa de peste
zi aducea cu sine nevoia de a face opriri dese pentru a
adăpa vitele însetate.

Ajunseră în cetate chiar înainte de ivirea zorilor,
când străzile erau aproape goale. Totuşi se mai găsiră
câţiva gură cască, cu ochii cârpiţi de somn ce se zgâiau la
soldaţii obosiţi care abia îşi mai târau picioarele prin
praful roşcat. Merseseră toată noaptea, pentru a nu mai fi
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nevoiţi să mai suporte căldura unei noi zile. Odată
ajunşi, mai rămânea doar să descarce cu grijă marfa cea
scumpă şi apoi puteau să se bucure de odihna
binemeritată.

La palat sosirea lor a produs destulă zarvă. Marfa
trebuia inventariată şi depozitată la loc sigur şi pentru
asta era nevoie ca marele vizir să fie prezent. Erau
hotărâri ce nu se puteau lua fără ştirea sa. Când s-au dus
să-l cheme, nu a fost nevoie să-l aştepte prea mult. Tjady
făcuse o noapte albă, perpelindu-se de pe o parte pe alta
urzind, ţesând la planuri măreţe.

Acum era nervos şi pus pe harţă şi ar fi fost vai de
cel care s-ar fi încumetat să-l supere cu ceva. Se arăta
nemulţumit cu privire la numărarea mărfii şi tot îi
punea pe scribi să o ia de la capăt. Ţipetele lui au reuşit
să trezească întreg palatul şi s-a potolit ca prin farmec
doar când măreţul faraon li-i s-a alăturat.

După ce şi-a îmbrăţişat fii, acesta le-a spus să
meargă să-şi schimbe hainele pline de praf şi într-o
jumătate de ceas să fie prezenţi în salonul lui de studiu.
Împreună cu vizirul ei aveau de discutat şi de luat
hotărâri importante.

Când s-au aşezat în jilţurile aurite din jurul mesei
rotunde, faraonul a aruncat în centrul ei pergamentul.
Toţi ochii s-au îndreptat spre el, apoi spre stăpânul care
mai întâi şi-a încleştat dinţii, a înghiţit în sec apoi a grăit:

- Eram doar un copil, aveam doar şase ani când am
fost numit faraon. Şi asta din cauză că fratele meu a
murit prea tânăr, prea supărat, prea măcinat de trădarea
celor din jur. Îmi amintesc bine zbuciumul lui,
durerea…Nu a contat că era trimisul zeilor pe pământ,
viţa nobilă în care îşi avea rădăcinile, a fost uitată vitejia
de care dăduse dovadă, şi faptele măreţe. Expediţiile
militare în Asia,colonizarea oazelor libiene. În timp ce se
acoperea de glorie,minţi bolnave cloceau planuri
mârşave. Era gata- gata să cadă victimă complotului pus
la cale împotriva sa, în haremul său, de însăşi regina,
prima lui soţie. Atunci autoritatea lui a fost zdruncinată.
Atentatul nu a reuşit, dar trădarea i-a distrus fratelui
meu pentru totdeauna liniştea, i-a luat pofta de viaţă şi i-
a grăbit sfârşitul. Trupul lui se odihneşte nerăzbunat în
piramida de la Saqqarah, dar cetatea noastră îi poartă
numele în semn de preţuire.

Faraonul făcu o pauză. În timp ce-şi privea fii, îşi
şterse fruntea de sudoare. Apoi urmă:

- Am numit  unul dintre fii cei mari comandat al
garnizoanei pe care am considerat-o cea mai vulnerabilă.
Pe altul guvernator al provinciei unde populaţia se
răzvrătise. A făcut ordine. Le-a dat oamenilor pământ, şi
posibilitatea de a munci. Acolo treburile merg bine.
Speram că bunăstarea şi liniştea s-a instaurat pe tot
cuprinsul regatului.

Cu mâinile aproape tremurând, a apucat
pergamentul ce se odihnea pe masă şi îl trecu prin faţa
ochilor celor prezenţi.

- Dar aici, în acest pergament,pe care îl aveţi în faţa,
veştile sunt îngrijorătoare…

Un înalt funcţionar, foarte credincios mie până a fost
numit, şi câţiva ani după, a fost atât de isteţ şi bine
intenţionat în ceea ce-l privea, a reuşit să pună deoparte
o avere demnă de invidiat. S-a înconjurat de oameni
fideli, şi acum are o putere personală atât de mare încât
îşi permite să uneltească privind cu jind şi îndrăzneală la
provinciile din jur, slăbindu-mi astfel influenţa mea în
acele ţinuturi.

Vizirul luă pergamentul, îl desfăşură şi îl citi.
Buzele îi deveniseră vinete şi ochii aruncau fulgere.

- Mărite, îţi cer permisiunea să mă laşi pe mine să
mă ocup. Mişelul nu va apuca ziua de mâine…

- O clipă, Tjaty, aşează-te. Presimt că şirul veştilor
proaste de azi nu s-a sfârşit, spuse faraonul pironindu-l
cu o privire care pe vizir îl făcu să se înfioreze.

- Ai dreptate, tată, spuse unul dintre prinţii regenţi.
Pericolul vine şi din altă parte. Statul îşi pierde din
venituri şi din altă cauză. Singurele construcţii clădite
numai din piatră, după cum bine ştiţi, sunt templele
noastre. În provincia din care tocmai ne-am întors,
inimile celor care se ocupă de templu s-au împietrit. Şi-
au sporit posesiunile. Nu se mai satură punând stăpânire
pe noi suprafeţe de teren şi în numele zeilor pe care îi
venerează, cer şi strâng noi şi noi taxe, ofrande şi
bogăţii…

- Auzi, Tjaty?! Uite unde s-a ajuns… rosti cu mânie
faraonul. Ce-mi spuneai tu acum câteva zile? Că oamenii
sunt mulţumiţi, că pieţele sunt pline, mâncare suficientă,
comerţul înfloritor, că supuşii mă venerează! Ai uitat un
aspect. Ai uitat de lăcomie, de nepotolita poftă de putere,
de dorinţa de îmbogăţire care întunecă minţile.

Vizirul se ridică şi îşi aşeză amândouă mâinile pe
tăblia lucioasă a mesei. Şi-a apăsat palmele până a simţit
că încep să-l doară, în timp ce le privea. Simţea că dă în
clocot…

- Va să zică aici s-a ajuns…o conspiraţie ce ia
amploare…Campania victorioasă a măriei tale de-a
lungul ţărmurilor Mediteranei nu a contat. Fortăreţele
care servesc garnizoanelor locuite de soldaţii încorporaţi
sau mercenari, nu contează. Soldaţii care fac manevre şi
se antrenează zilnic şi iau parte la patrulări, nu contează.
Cuvântul şi ordinele stăpânului meu nu au valoare în
faţa acestor nelegiuiţi. Când economia tării merge mai
bine ca niciodată, când e pace şi stabilitate, există câini
turbaţi care latră şi ies la drumul mare cu balele
curgându-le albe din gurile spurcate. Mărite faraon un
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singur cuvânt al măriei tale îmi va fi de ajutor. Voi face
preşuri din pieile lor jupuite şi le voi aşeza în drumul
mare pentru a fi călcate în picioare de trecători.  Te rog,
rosteşte cuvântul şi fă-mi cinstea de a mă lăsa pe mine să
mă ocup!

- Prea bine! Dă-le o lecţie, Tjaty! Să ia aminte toţi cei
care vor încerca să facă la fel.

Zâmbetul din colţul gurii semăna mai degrabă cu
un rânjet ce ar fi pus pe goană pe oricine l-ar fi văzut.
Din trei paşi a fost la uşă şi se pregătea să plece.

- Cum stăm cu pregătirea spectacolului pentru
Eglal?

- Cum nu se poate mai bine! O să fie unul…triumfal,
rânji Tjaty după un scurt răstimp de gândire. Atunci pe
loc, vizirul reuşi să găsească rezolvarea pe care nu o
găsise de două zile şi de două nopţi încoace. Atunci pe
loc, soarta Galiei şi a îmblânzitorilor de fiare se pecetlui.
În răstimpul luat pentru a rosti cuvântul: triumfal.

*

Liniştea era atât de profundă încât îşi putea auzi
bătăile inimii care se zbătea în pieptul ei mic. Ferestrele
larg deschise lăsau aerul răcoros al nopţii să pătrundă
nestingherit. Faldurile draperiilor lungi aruncau umbre
mişcătoare în adierea uşoară a vântului. Galia stătea cu
ochii deschişi în întuneric. Se trezise şi nu mai putea
adormi. Ştia că dacă va închide ochii visul se va repeta.
Era a treia noapte în care i se întâmpla asta. Şi începuse
să priceapă de la ce i se trăgea. Ideea îi încolţise în minte
şi chiar dacă la început n-a vrut să o accepte, acum putea
fi sigură că aşa era. Atâta timp cât va purta rubinul la
gât, visul se va repeta. Când se va întâlni cu Joseph îl va
întreba dacă şi lui i se întâmpla la fel. Dacă cineva din
familie a trăit o experienţă atât de dureroasă. Madina îi
spusese odată că podoabele care au însoţit omul într-o
întâmplare grea a vieţii, se încarcă cu energiile acelui
moment de cumpănă. Unele devin malefice, altele sunt
de-a dreptul blestemate. Senzaţia de cald atunci când o
ţinea în palme îi confirma teama că piatra era deosebită.
Sau poate ea era cauza, poate ei i se întâmplă ceva. Cu
aceste gânduri se dădu jos din pat şi merse în terasă. Cel
mai bine ar fi fost să vorbească cu Madina, dar aceasta îl
rugase pe vizir şi se întorsese acasă pentru un timp. În
alte împrejurări, n-ar fi acceptat nici în ruptul capului să
rămână singură aici, la palat, dar după ce fusese martoră
la uneltirea pusă la cale de cei doi, îşi propusese măcar
pentru o vreme să nu-şi mai destăinuiască toate
gândurile bunicii. Nu era supărată. Simţea doar o mare
dezamăgire. Nu dorea nici explicaţii nici argumente. Nu
vroia decât să lase lucrurile să se întâmple de la sine. În
voia zeilor sau a destinului…Îşi sprijini mâna de
balustrada rece şi oftă. În lumina gălbuie a lunii se chinui
să zărească luciul şerpuitor al Nilului, dar nu reuşi. Se
aşeză pe canapeaua împletită şi privi cerul. Se simţea

înfiorător de singură. Îşi dorea să fie mângâiată, iubită şi
dorită. Închise ochii încercând să oprească lacrimile care
se pregăteau să cadă. Le simţi calde alunecându-i pe
obraji. Trecuseră doar câteva clipe…Sări în picioare şi
alergă spre sala de la intrare. Durerea se transformase în
furie şi singurătatea în hotărâre. Nu va sta cu braţele
încrucişate. Va rezolva treburile în felul ei.

- Adevărul trebuie să fie întotdeauna victorios!
gândi cu voce tare.

Simţea nevoia să bea apă şi în repezeală se
împiedică de ceva. Se sprijini cu putere de masa rotundă
care se mişcă hârjâind pe granit. Pocalul cu apă se
răsturnă, căzu şi se rostogoli cu zgomot. Galia îl căută
orbecăind în întuneric. Deodată mâna ei atinse ceva rece,
metalic. Scobitura din pardoseală o sperie. Se întoarse în
dormitor şi mări flacăra lămpii ce se afla pe colţul unui
scrin, apoi se duse din nou în sală.  Apropie lampa şi
privi pedala ascunsă.  O apăsă, şi în clipa următoare zări
mişcarea uşii ce deschidea intrarea spre altar. Curentul
produs i-a răvăşit părul şi a înviorat-o. S-a hotărât într-o
clipă să intre şi să vadă ce se ascunde acolo. Cu lampa
ridicată într-o mână şi cu faldurile cămăşii în cealaltă a
călcat uşor în coridorul îngust. Nu-i era frică. Era doar o
mare curiozitate de a afla la ce folosea încăperea, cui
slujea? De câteva ori a simţit nevoia să întoarcă privirea,
să se uite în spate, dar n-a făcut-o. A mers încet, gata să
audă orice zgomot. A ocolit camera, mergând în cerc. A
privit obiectele de pe masa din centru şi de pe cea lungă
şi galbenă de lângă perete. Când lumina a căzut pe vatra
de la baza spaţiului semi-rotund din perete, privirile i-au
fost atrase de un recipient aruncat acolo. S-a aplecat şi
alături de el a zărit un săculeţ mic, albastru. A aşezat
lampa cu grijă şi a vrut să  deschidă săculeţul. O mişcare
greşită a făcut ca mâinile să i se umple cu un praf fin,
albastru ce s-a vărsat din săculeţ. Şi-a scuturat palmele
lovindu-le una de alta. Când praful a atins vatra s-a
stârnit un curent şi o pâlpâire albastră  a aprins focul din
vatra sub formă de cerc.  Galia s-a ferit şi s-a ridicat
zvâcnind speriată. În mijlocul cercului s-a ivit o săgeată
de flăcări care s-a mărit şi s-a ridicat până în tavan. Un
zgomot înfundat a gâlgâit odată cu flacăra care a
dispărut transformându-se într-un fum dens, negru,
suspendat în aer. În încăpere s-a făcut frig şi un miros
înţepător a făcut-o să-şi acopere nasul cu mâinile. Flacăra
lămpii începuse să pâlpâie gata să se stingă. Rămăsese
uitându-se fix la fumul ce continua să  se îngroaşe şi să se
răsucească ca un vârtej. Apoi totul a încetat brusc. În
fumul care începea să se risipească, Galia a zărit mai
întâi două lumini roşietice. În jurul lor a început să
prindă contur capul unei făpturi nepământene.

Fără să ştie de ce, fata şi-a ridicat braţele  până în
dreptul umerilor ţinându-le apropiate de trup şi a
deschis palmele cu degetele strâns lipite unul de altul de
parcă ar fi vrut să se opună unei forţe necunoscute. A
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făcut un pas înapoi, apoi încă unul. Când a simţit că se
loveşte cu spatele de masa aşezată în centrul încăperii, s-
a oprit. Îşi simţea trupul încordat asemenea unui arc.

-„M-aş putea concentra mult mai bine dacă mirosul
acesta nesuferit ar dispărea”, gândea,” şi cel mai
important ar fi să ştiu pe cine am chemat, sau am trezit,
sau am înfuriat…oare ce am făcut?”

Întinse mâinile spre chipul ce continua să se
contureze şi rămase cu palmele ridicate gândindu-
se:”Dacă vreau să primesc nişte răspunsuri pe care alţii
nu au putut să mi le dea, cel mai bine ar fi să am un
dialog direct cu creatura. Oare ar fi cu putinţă ca acesta
să fie un altar al zeului venerat de bunica? Acesta ar
putea fi măreţul Seth? Atunci puterile pe care le am, mi-
au fost dăruite de zeul meu adorat? E cu putinţă?
Trebuie să fac ceva, repede, să gândesc…să nu pierd
această unică ocazie…” Aş putea afla cine eşti? Vreau să
mi te înfăţişezi în toată splendoarea măreţiei tale!
îndrăzni să şoptească Galia.

Făcându-şi loc cu mâinile, încercând să înlăture o
perdea sau un obstacol invizibil, creatura întinse piciorul
drept, păşi ieşind din altar şi se îndreptă spre fată. Galia
se împinse în spate, dar nu mai avea unde. Masa era
fixată bine. Rămase pe loc şi aşteptă. Fie ce-o fi! gândi.
Măcar de s-ar prezenta…

- Mă voi prezenta! Deşi ar trebui să ştii cine sunt!

Fata nu putea întrerupe firul gândurilor ce i se
învârteau în cap, chiar dacă îşi dădea seama că el i le
poate citi…

-„ Aş dori ca vocea să nu fie atât de
înspăimântătoare…”, şi dacă l-aş putea îndupleca să-mi
dea răspunsurile.

- Uite cum facem, grăi zeul, dacă ghiceşti cine sunt îţi
voi îndeplini o dorinţă. Una singură! Aşa că ar fi bine să
te gândeşti …

Galia l-a privit în tăcere…vocea lui devenise caldă şi
plăcută. Şi în aer plutea un alt miros. Îl simţea în nări şi
putea spune că era cel mai minunat parfum pe care îl
mirosise vreodată. Mai întâi, va trebui să ghicească cine
este. Dar dorinţa? Avea nevoie de timp pentru a se
gândi. Să-i ceară să-i salveze pe faraon şi pe fiica lui, sau
să-i ceară să fie liberă să poată pleca cu Joseph? Să-i ceară
s-o ocrotească şi să-i dea puterea deplină, sau să-i
destăinuiască secretul rubinului?

- Nu pot rămâne aici toată noaptea! grăi zeul
privind-o fix. Aştept răspunsul tău!

- Eşti zeul meu, măritul Seth, şopti Galia  aproape
nerecunoscându-şi vocea…

- Da! Ai ghicit, părea că se bucură zeul..

Chipul cu cap de câine, cu o coamă deasă neagră,
cu urechi lungi, retezate la vârf, pătrate, cu ochii ca două
văpăi, şi un bot lung, nu o înspăimânta. Ar fi putut crede
că e un bărbat puternic ce poartă o mască. Şorţul ce îi
înfăşura coapsele era ţesut dintr-un material superb,
nemaivăzut. În lumina difuză, brăţările late de pe mâini
şi colierul din aur şi nestemate aruncau scântei ce jucau
în ochii ei.

- Acum îţi pot îndeplini o dorinţă!

- Oricare ar fi ea? îndrăzni Galia, chinuindu-se să se
hotărască între a-i cere să-i dea puterea,sau a o ajuta,…
pe care s-o rostească? Se gândea că astfel le va putea
rezolva singură pe celelalte.

În timp ce o privea, zeul a început să râdă. Imaginea
grotescă o înfioră pe fată. Nu vedea în fiecare zi o arătare
cu trup de om şi chip ce aducea a câine, râzând. Părea că
zeul se amuza de nehotărârea ei.

- Măreţe Seth, eu nu sunt decât o fată. De când mă
ştiu, încerc în tot ce fac, în tot ce spun şi gândesc, să nu
greşesc. Să nu mă fac de râs. Fiecare zi pentru mine este
o nouă luptă, o nouă provocare. Asemenea luminosului
Ra, mă nasc în zorii dimineţii şi mor în fiecare seară
iubind la disperare tot ce mă înconjoară. Cu fiecare zi ce
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trece îmi place să cred că am învăţat, că am muncit, că
am ajutat. Vreau să fie bine pentru mine şi pentru cei
apropiaţi mie. Dar în noaptea asta m-am uitat în jur şi
mi-am cercetat sufletul…sunt singură, înspăimântător de
singură, şi nefericită. Mă simt asemenea firului de nisip
în deşertul ce înconjoară cetatea. Sunt un nimeni…Tata
mi-a spus să am încredere în zei, dar eu nu sunt decât un
…om..

În timp ce vorbea, Galia s-a aplecat uşor, s-a aşezat
în genunchi şi şi-a sprijinit palmele de granitul negru. Şi-
a plecat capul şi fără să vrea a simţit lacrimile
inundându-i obrajii.

Zeul a mai făcut un pas spre ea. Acum îi putea vedea
labele picioarelor şi coada de câine. Seth a atins-o cu
toiagul lung, metalic în care se sprijinise ţinându-l în
mâna stângă. Când ridică ochii spre el, Seth îi întinse
crucea Ankh din cealaltă mână şi îi spuse:

- Ridică-te…

Galia atinse aurul rece al crucii şi se ridică.

- Nu trebuie să mai spui nimic. Îţi cunosc
frământarea. Ştiu motivele neliniştii tale! Şi-ţi spun că
totul e în zadar! N-ai să poţi să faci nimic. N-ai să poţi să
schimbi nimic…

- Dar dacă tu ai să mă ajuţi…îndrăzni fata.

- Eu te ajut de când ai venit pe lume, fiindcă aşa
trebuia să fie, trebuia să ajungem aici…

- Dar pe bunica, de ce îngădui să săvârşească?...
Galiei nu-i venea să creadă că îndrăzneşte să deschidă
discuţia asta…nu era în planul ei.. De ce o ajuţi?

- Madina mi-a făcut o promisiune, pe care o va
respecta! hohoti zeul.

- De ce este atât de înverşunată împotriva lor? Ce i-
au făcut? Şi vizirul de ce unelteşte?

- Galia, vizirul vrea să devină faraon! Cum de nu ai
priceput?

- Şi bunica?

- Madina îşi plăteşte datoriile vechi! Viteazul ei
bărbat a căzut victimă unui complot urzit de Tjady. Dacă
nu l-ar fi răpus mişeleşte  ar fi fost numit vizir în locul
lui. Acum pricepi? Faraonul a rămas nepăsător şi nu a
insistat cum ar fi trebuit să afle motivul morţii lui.
Bunicul tău s-a pus pavăză între săgeata care desigur l-ar
fi ucis pe faraon. Doar o minune a făcut ca scutul din
lemn pe care l-a smuls de la un luptător vecin să nu fie
străpuns de săgeată.  Faraonul, pe moment era prea plin
de el şi prea ocupat cu bogăţiile ce urmau a fi prădate.
Nu a avut vreme să-i mulţumească viteazului oştean.
Când a vrut s-o facă, era prea târziu. Tjaty avusese grijă
să-l facă dispărut. Bunicul tău a fost ucis mişeleşte, pe la

spate, din comanda celui ce avea   să devină, marele
vizir.

Galia îşi duse mâinile la frunte. Parcă era într-o barcă
ce se leagănă pe o apă învolburată.

- Şi fiindcă tot am început, am să-ţi destăinui şi taina
rubinului. Nu ştiu de ce o fac…să zicem că o fac pentru
tine! Răsplată pentru credinţa ta în mine!

Fata se agăţă cu amândouă mâinile de masa de care
se sprijinise. Simţea că se va prăbuşi.” De fapt era mai
bine aşa, poate va muri şi va scăpa de tot chinul asta”
gândi.

Seth care începuse să se plimbe prin încăpere a
privit-o zâmbind.

- Linişteşte-te, în curând te vei simţi din nou bine. E
doar din cauza că ai atins toiagul şi crucea!

- Da? murmură Galia. Şi ce înseamnă asta?

- Înseamnă că ai fost binecuvântată şi tocmai ai
primit viaţa veşnică…doar în lumea din care vin eu…îi
răspunse Seth ocolind masa şi oprindu-se în faţa ei.

- Ceea ce vezi în visul tău este ceea ce îţi transmite
piatra. Sfârşitul tragic a doi tineri ce se iubeau. Puterea ce
o face să strălucească a memorat ultimele clipe din viaţa
primilor oameni ce au purtat-o. Nu oricine are puterea să
primească energia transmisă. Doar cei ce au la rândul lor
puteri… aşa cum eşti şi tu!

- „Dar cum a ajuns la Joseph?” se pregătea Galia să
întrebe.

- Cum a ajuns la Joseph?  s-a grăbit Seth să
răspundă. Piatra a zăcut zeci de ani în valea unei
cascade. Oasele mâinii ce au ţinut-o strâns se
împrăştiaseră de mult când un strămoş al lui Joseph l-a
zărit sclipind în lumina soarelui. A rămas în familie
transmis din tată-n fiu. S-a desprins din bucata de rocă
ce-l susţinea la început şi astfel şi-a arătat adevărata
formă .

- Are formă de inimă, îngână fata.

- Da! Îşi va urma destinul prin timp căutându-şi
stăpânul care să-l merite. Cea mai curată inimă , cea mai
pură va fi a celui ce-l va deţine pentru totdeauna.

Chipul Galiei se lumină. Era prima veste bună pe
care o auzea din gura lui Seth.

- Se va întâmpla asta într-o zi? Mi-aş dori să-l pot
vedea pe stăpânul celei mai curate inimi!...

- Se va întâmpla la trei zile după ce măritul Ra
atinge apogeul în veşnica lui călătorie pe mările cerului.
Vor trece mii de ani până atunci…Dar ştiu că se va
întâmpla…

- Mi-aş dori să-l pot vedea, repetă fata.
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- Dacă ai să rămâi în lumea mea ai să-l vezi, ai să-l
întâlneşti…

- Şi cum am să-l recunosc?

- Îl vei recunoaşte, ai încredere în mine.. Îl vei zări în
capătul unor trepte. Va fi suficient să le urci..

- Da?   se bucură Galia.

În mintea ei îşi închipui nişte trepte din marmură
albă ce urcau spre ceva neştiut. Se vedea urcând,
ţinându-şi faldurile veşmântului cu amândouă mâinile,
privind în sus spre silueta ce începea să prindă contur în
lumina orbitoare ce se vedea în spate. Mai erau câteva
trepte, deja îi putea zări încălţările  şi pantalonii negri,
strânşi pe picior, aşa cum avea Joseph, acum trei zile
când îl văzuse ultima oară…Făcu ochii mari şi viziunea
se spulberă. Întoarse faţa către Seth care o privea calm.

- E ceea ce cred eu, mărite Seth?  Viziunea e rodul
imaginaţiei mele, reflectă dorinţa gândurilor mele sau
este realitatea faptelor ce se vor întâmpla într-o zi?

- Ţi-aş putea răspunde că puterea gândurilor tale îţi
va îndeplini dorinţa într-o zi, sau aş putea spune că sigur
aşa se va întâmpla …

Galia începu să se foiască prin cameră. Deşi  se
simţea mai bine, îi era frig şi încerca să găsească ceva cu
care să-şi acopere umerii goi. În timp ce căuta, continuă
să vorbească:

- Dar cu puterea gândului , eu aş putea să cred că
totul e un vis, că nimic din tot ce s-a întâmplat până
acum nu e adevărat. Am să deschid ochii, am să casc, şi
am să exclam „ ce vis frumos am avut!” Sau aş putea să
deschid uşa şi să nu zăresc decât o întindere nesfârşită de
nisip galben. Cetăţile nu se vor fi construit, sau vor fi
dispărut de mult acoperite de pulberea galbenă. Voi mai
clipi o dată şi voi fi alături de cei doi tineri care au murit
purtându-şi dragoste veşnică. Aş putea să-i salvez, le-aş
putea schimba destinul?

Galia îl privi insistent pe zeu şi se apropie de el.

- Aş putea să-ţi cer un şal, fiindcă am început să
tremur de frig…

- Ai grijă, nu te juca cu puterea gândului, îi răspunse
Seth, întinzându-i un şal alb apărut pe braţul lui drept. S-
ar putea ca ceea ce-ţi doreşti să se îndeplinească.

- Îmi doresc ca Joseph să fie fericit!

- Chiar dacă fericirea lui nu va fi lângă tine?

- Să fie cel mai vestit, iubit, talentat…

- Chiar dacă nu vei avea nici un loc în viaţa lui ?

- Cel mai curat, nobil, …

- Chiar dacă nu îl vei mai putea întâlni aici,
niciodată?

- Să ajungă pe culmile gloriei, să fie cel mai bun în
ceea ce va dori să facă!

- Cu orice preţ?

- Da, cu orice preţ . Cu orice sacrificiu!

Hohotele lui Seth au inundat spaţiul mic, boltit.

- Glumeşti? Nu-i aşa?

- Ba nu glumesc de loc. Promite-mi că se va
întâmpla aşa. Îl voi aştepta răbdătoare încă o mie, două,
şapte mii de ani de-acum încolo. Dacă îmi promiţi că
într-o zi am să-l pot revedea purtând la gât rubinul în
formă de inimă …acolo, sus, în capătul scărilor albe, nu-
mi pasă de nimic altceva.

- Galia, vorbi rar zeul, în lume totul are un preţ,
totul se plăteşte. Pentru a face aşa cum vrei tu, va trebui
să dai ceva în schimb.

- Ştii bine că nu am nimic. Toată averea mea e acest
inel…

- Averea ta, eşti tu. Pe tine te vreau. Vei veni şi vei
rămâne de-a pururi alături de mine.

- Aşteptându-l pe el.

- Aşteptându-l pe el. Împreună pentru eternitate!

- Accept! După serbare voi veni cu tine!

Seth hohoti dându-şi capul pe spate.

- Tu nu ştii ce va  fi la serbare! Ce vă aşteaptă…

Galia îşi strânse şalul mai tare peste umeri…

- Ce se va întâmpla la serbare?

- Veţi fi ucişi cu toţii! Nici tigrii nu vor scăpa. Vizirul
a urzit un plan diabolic. Praful preparat de Madina este
amestecat cu mierea intr-un bol aurit. Îl va îndemna pe
Joseph să-l dăruiască faraonului drept dar. Va sta la
pândă şi apoi se va strecura lângă stăpânul său
spunându-i că străinii sunt iscoade trimise să-l ucidă
…Va aduce un prizonier care oricum nu valorează nimic,
şi-l va pune să guste mierea otrăvită. Omul va sfârşi în
chinuri.  Gărzile chemate din timp vor da buzna şi îi vor
aresta. Dar vizirul va cere pedeapsa cu moartea. Joseph,
Annes,  Zahei, şi fraţii tăi vor fi învinuiţi de trădare şi
executaţi pe loc. Vizirul organizase o conspiraţie pe care
fii faraonului şi iscoadele personale au descoperit-o.
Tjaty i-a ucis pe cei care lucraseră pentru el. Acum e
nevoit să amâne momentul când speră că va pune mâna
pe tron, dar nu mai poate avea încredere în nimeni. Nici
în Madina. Se teme că tu vei pleca cu Joseph, şi nu te
poate lăsa. Are nevoie de puterea pe care şi-a dat seama
că o stăpâneşti. Dar nu va ajunge niciodată să-şi vadă
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visul împlinit. Faraonul va domni până la al nouăzecilea
an al vieţii sale. Va fi martorul declinului puterii
dobândite atât de greu. Regatul se va destrăma,
provinciile vor fi împărţite,bogăţiile risipite. Teritoriile
ocupate prin luptă vor fi pierdute. Oamenii se vor
răzvrăti. Îi va ruga pe zei să-i curme suferinţa trupească.
Prinţii se vor lupta între ei pentru moştenire şi putere.
Trădarea pe care o va simţi din toate părţile îl va răpune
într-un târziu. Trist, singur şi nemângâiat. Dar să ne
întoarcem la serbare…Pe Madina o vor considera
nebună şi o vor alunga în deşert. Eglal se va ruga de tatăl
ei să te ierte, dar vizirul îţi va spune că singura ta scăpare
e să-l accepţi drept soţ.

Seth o privi insistent, şi o întrebă:

- Îl vei accepta drept soţ pe Tjaty, omul care ţi-a ucis
bunicul, care îţi va ucide tatăl, fraţii şi pe tânărul pe care
îl iubeşti?

Un firişor roşu i se prelingea de pe buze. Galia şi le
muşcase până la sânge. Se apropie de Seth şi îi cuprinse
braţele cu mâinile tremurând. Sub palmele ei, simţi
pielea rece a zeului. Îşi aţinti privirile în ochii lui ca două
văpăi.

- Te rog, spune-mi că nu-i adevărat. Spune-mi că n-
ar putea face aşa ceva…

- Se va întâmpla precum ţi-am spus. Doar dacă…

- Doar dacă, repetă Galia.

Seth se întoarse şi se apropie de altar. Aşeză toiagul
şi crucea de aur rezemate de perete şi ridică recipientul
Madinei. Se apropie de Galia şi i-l arătă.

- Doar dacă nu spargem asta. Când sângele aflat aici
va arde în flacăra din jumătatea cercului, vizirului i se va
face rău şi în scurt timp va muri.

- Atunci ce mai aşteptăm? zise Galia grăbindu-se să
ia flaconul din mâna zeului. Dar Seth nu i-l dădu. Îl ţinea
ridicat în braţul lui puternic şi continuă:

- Când îşi va da ultima suflare, pedala metalică ce
deschide uşa din perete va dispărea. Nimeni nu va mai
putea ieşi de aici şi nimeni nu va mai intra vreodată. Toţi
ceilalţi vor trăi…dar tu va trebui să mergi cu mine…

Galia îl privi câteva clipe şi începu să râdă…Ar fi
vrut să plângă, dar nu mai putea…Ar fi ţipat şi ar fi spus
că nu e pregătită, că nu a apucat să facă tot ce ar fi vrut,
că nu e momentul, că nu şi-a luat rămas bun de la cei
dragi, că nu l-a sărutat niciodată pe Joseph, că nu i-a
mângâiat părul cârlionţat, că nu i-a spus ce mult îl
iubeşte…

Ochii zeului au privit-o trişti, şi fruntea i s-a
încruntat.

- Tu hotărăşti! Eu nu pot să aleg în locul tău.

Galia continua să râdă. Aceleaşi vorbe i le spusese şi
tatăl ei în urmă cu câteva zile. Îşi sprijini mâinile de masă
şi împinse toate obiectele jos de pe ea. Păstră doar o
bucată de papirus şi un creion uitate acolo de Madina.
Scrise ceva, scoase lanţul de la gât, sărută rubinul, îl
înfăşura în papirus şi i-l întinse lui Seth.

- Ştiu că poţi să faci asta…te rog, papirusul şi
rubinul vreau să ajungă la Joseph.

Zeul întinse mâna dreaptă şi deschise brusc degetele.
În aceeaşi clipă papirusul dispăru. Apoi se apropie de
altar şi trânti cu putere recipientul de vatra afumată.
Printre cioburi se zări un lichid negru, vâscos, care
sfârâia şi se transformă în scrum. Întinse mâna către
Galia, şi îi spuse:

- Să mergem! …într-o zi, deşertul va pune stăpânire
peste toate ruinele cetăţilor Egiptului. Timpul şi
vânturile le vor măcina, gloria va apune si toţi faraonii
vor muri. Piramidele vor fi prădate, sarcofagele
profanate, comorile vor fi jefuite şi împrăştiate în cele
patru vânturi. Doar nisipul deşertului al cărui stăpân
sunt, va dăinui veşnic.

Din locul în care se afla, Galia păşi rar, spre zeul
adorat…buzele ei murmurau cuvintele scrise lui Joseph.
„Într-o zi, ne vom întâlni din nou. Vom fi împreună
pentru totdeauna. Te voi aştepta, dragostea mea.”

Seth o cuprinse cu mâinile lui reci. Galia închise
ochii închipuindu-şi că e în braţele lui Joseph. Vârtejul de
fum se răsuci de câteva ori şi fu înghiţit în vâlvătaia
flăcării care după ce atinse tavanul se scurse prin spaţiul
vetrei şi se risipi. În acelaşi timp, uşa din perete se
închise şi pedala metalică dispăru.

Peste cetatea Men-Nefer, se pregăteau să se ivească
zorii unei noi zile.


____________________________

Mic dicţionar
Men-Nefer - Denumirea antica a orasului Memphis
Amoun-Ra - Zeul soarelui in Egiptul antic
Anubis - Zeu al tinutului sfant, zeul ce ghida spiritele mortilor in

lumea de dincolo
Nubia - teritoriu aflat la sud de Assuan
Horus - Zeul-soim era considerat personificarea guvernarii divine,

zeu protector al Egiptului
Nut - Zeita cerului,
Maat - Zeita adevarului, a dreptatii si a armoniei casnice
Basted - Zeita lunii si a fecunditatii
Seth - Zeu malefic, stapan al desertului, al haosului si confuziei
vasele canopice = vase care adaposteau organele interne ale mortilor
Toiagul Djed - Emblema a duratei, asemenea sceptrului zeilor
Festivalul Sed - ( Heb Sed) organizat in al treizecilea an al domniei;

jubileu regal.
Hathor - Zeita dragostei, a familiei si a recoltelor
Saqqarah - Localitate situata in Nord-ul Memphis-ului.
Crucea Ankh - Crucea vietii, simbolul nemuririi
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Maria HATMANU

Eugen Mircea,
un romantic

trânsa afinitate dintre
muzică şi pictură postulate
de Schiller şi Novalis a

anticipat noţiunile romantic de
sinestezie aşa cum le-a sesizat
Baudelaire în opera lui Delacroix:
”Aceste minunate acorduri de
culoare ne sugerează deseori ideea
de melodie şi de armonie”. Oricare
ar fi motivul din natură, Eugen
Mircea îl surprinde şi îi simte
alcătuirea lăuntrică din care îşi
extrage sunetul său specific.
Artistul face parte din familia
spirituală a lui Mihai Cămăruţ,
Costache Agafiţei, Ion Petrovici, C.
Alupi, Eugen Ştefan Bouşcă, care au
redat, fie şi acciden-tal, peisajul cu
”suflu” romantic, fără a reprezenta
”locuri arcadiene”. El este fiul
romantismului, un admirator al
naturii, care aduce un plus de
originalitate şi consecvenţă stilistică
ce face universul său inconfundabil,
recognoscibil.

Epoca romantismului este de
neconceput fără adorarea naturii:
”În natură - scrie Ingres - rezidă
frumuseţea care e însuşi obiectul
picturii, într-acolo trebuie să ne
îndreptăm căutările, nicicum
altundeva.” Odată cu dezvoltarea
unei picturi de peisaj în ulei trebuie
să urmărim în aceeaşi măsură pe
aceea, poate mai liberă şi poate mult
mai sinceră, în acuarelă şi să
recunoaştem la acuarelişti un fel de
convenienţă care poate să îi îndrepte
pe toţi către peisaj în primul rând
(Adrian Podoleanu, I. Morariu, I.
Hârlescu, Ş. Hotnog, C. Radinschi
ş.a.).

Mânuind cu dezinvoltură
culorile de apă, Eugen Mircea
cuprinde anotimpurile cu coloritul
lor schimbător, apusurile de soare,
pădurile încărcate de vegetaţie, cerul
luminos sau plin de nori, iar
crângurile sunt suficiente pentru a
face perceptibilă pulsaţia intensă şi
misterioasă a elementelor. La artist,
acuarela nu este doar o tehnică, ci a
devenit un limbaj articulat, diferen-
ţiat. Metoda permite artistului o
mare libertate în conturarea forme-

S
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lor, supleţea liniei servind lirismul
atmosferei, iar ritmica petelor accen-
tuând jocurile de umbră şi lumină.

Neobosit călător prin peisajul
bucovinean, a pictat aceste locuri,
unde a revenit adeseori. Artistul
trăieşte cu intensitate emoţiile
itinerariului: răzbate în lucrările sale
o îndredere totală în prospeţimea
inepuizabilă şi miraculoasă a
naturii, echivalată plastic, în
sensibilitatea sa, de o formă
exuberantă, para-disiacă a locurilor
de care îl leagă nostalgice amintiri.
Există o misterioasă magie a acestor
peisaje, care îl reţin pe spectator
într-o îndelungată contemplaţie în
faţa unor decupaje de natură în
aparenţă oarecare. Aplicând
maxima lui Paul de la Roche,
”trebuie ca un artist să oblige natura
să treacă prin inteligenţa şi inima
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sa”. Imaginile sale reuşesc să
emoţioneze subiecţii, pentru că el
însuşi, la rândul său, a trăit cu
intensitate emoţia în timpul actului
de creaţie.

Eugen Mircea studiază natura
după natură, e o reîntoarecere la
natură, dând importanţa studiului
”sur le motif”, imaginativului de
plein-air i se opune imaginativul de
atelier, ajungând la peisajul compus,
realizat după ”es-quisse” luat în faţa
naturii, transformă experienţa
naturii, închizându-şi ochii, pentru a
vedea cu ochii spiritului şi pentru a

aduce la lumina zilei ceea ce a
întrezărit în întuneric. Artistul
mărturiseşte o atenţie deosebită
pentru problemele figurării spaţiu-
lui, ce constă în utilizarea integrală a
suprafeţei, fără goluri inexpresive,
precum şi înzestrarea acestuia cu
valori afective. Atras irezistibil de
miracolul acestei lumi, ştie să îl
dezvălui cu sinceritatea simţirii sale
nealterată de citadinism, vede
natura simplă, fără înflorituri şi fără
artficii, ”...cu toate acele farmece cu
care singur împodobeşte mult mai
iscusit, dacă e lăsată în voia ei” nota
Gombrich. De aici, sentimentul de

redescoperire pe cont propriu a
forţei expresive a liniei, formei şi
culorii pentru descrierea unui
univers pe care îl păstrăm, poate,
fiecare, în amintirile îndepărtate ale
vârstei mitice.

Omul imaginar ne invită să-i
pătrundem lumea sa vizibilă,
dându-ne iluzia că privim pe
invizibilele tărâmuri ale minţii,
”...numai să ştim că ne slujim de
OCHI”, nota Filostrat.

♦



654 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Calendar selectiv al verii 2013

Calendar selectiv al
verii 2013

IULIE
• HARALAMB ZINCĂ (4 iul. 1923 – 28 dec. 2008) - 90 de ani
de la naşterea scriitorului
• LIVIU CIULEI (7 iul. 1923 – 25 oct. 2011) - 90 de ani de la
naşterea regizorului
• ADRIAN ALUI GHEORGHE (6 iulie 1958) – 55 de ani ai
poetului şi publicistului
• GEORGE POPA (7 iulie 1923) – 90 de ani ai poetului,

eseistului şi medicului profesor universitar
• ALEXANDRU GRAUR (9 iul. 1900 – 9 iul. 1988) - 25 de ani
de la moartea lingvistului
• ION SIMIONESCU (10 iul. 1873 – 7 ian. 1944) - 140 de ani de
la naşterea geografului
• ALEXANDRU IVASIUC (12 iul. 1933 – 4 mart. 1977) - 80 de
ani de la naşterea scriitorului
• EUGEN LOVINESCU (31 oct. 1881 – 16 iul. 1943) - 70 de ani
de la moartea scriitorului
• ADRIAN PĂUNESCU (20 iul. 1943 – 5 nov. 2010) - 70 de ani
de la naşterea poetului
• DEMOSTENE BOTEZ (23 iul. 1893 – 17 mart. 1973) - 120 de

ani de la naşterea scriitorului

AUGUST
• ALEXANDRU PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug. 1933) -
80 de ani de la moartea filologului

• PAUL CLAUDEL (6 august 1868 – 23 februarie 1955) – 145
de ani de la naşterea poetului  şi dramaturgului
• CONSTANTIN BRĂILOIU (13 aug. 1893 – 20 dec. 1958) -
120 de ani de la naşterea etnomuzicologului

• EUGENE DELACROIX (26 aprilie 1798 – 13 august 1863) –
150 de ani de la moartea pictorului
• LUCIA STURZA BULANDRA (23 aug. 1873 – 19 sept. 1961)
- 140 de ani de la naşterea actriţei
• COSTACHE NEGRUZZI (1808 – 24 aug.1868) - 145 de ani de
la moartea scriitorului
• CONSTANTIN PREZAN (27 ian. 1861 – 27 aug. 1943) - 70 de
ani de la moartea mareşalului
• MIRCEA ZACIU (27 aug. 1928 – 21 mart. 2000) - 85 de ani de
la naşterea istoricului literar
• AUREL VLAICU (6 nov. 1882 – 31 aug. 1913) - 100 de ani de
la moartea aviatorului
• GEORGES BRAQUE (13 mai 1882 – 31 august 1963) – 50 de
ani de la moartea pictorului

SEPTEMBRIE
• EUGEN BARBU (20 feb. 1924 – 7 sept. 1993) - 20 ani de la
moartea scriitorului şi publicistului
• ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept. 1858 – 19 nov. 1919) -
155 de ani de la naşterea scriitorului

• GEO BOGZA (6 feb. 1908 – 14 sept. 1993) - 20 de ani de la
moartea scriitorului
• COSTACHE CONACHI (14 sept. 1778 – 4 feb. 1849) - 235 de
ani de la naşterea poetului
• GHEORGHE LAZĂR (5 iun. 1779 – 17 sept. 1823) - 190 de
ani de la moartea cărturarului
• ALFRED VICTOR DE VIGNY (27 martie 1797 – 17

septembrie 1863) – 150 de ani de la moartea scriitorului
• IULIA HAŞDEU (14 nov. 1869 – 17 sept. 1888) - 125 de ani de
la moartea scriitoarei
• IORGU IORDAN (29 sept. 1888 – 20 sept. 1986) - 125 de ani
de la naşterea filologului
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Eugen BARBU

Duşmănia
la români

n urmă cu treizeci de ani Ion Alex.Angheluş şi Liviu
Pendefunda au conceput o carte de interviuri în care erau
cuprinse nume reprezentative ale literaturii şi culturii

române din ultimii ani ai comunismului, totul sub aceeaşi
obsesie a menţinerii unui climat valoric propice creaţiei şi
respectului faţă de istorie şi viitor. Unele texte au fost publicate,
altele nu. Redăm câteva fragmente din interviul acordat de
Eugen Barbu şi publicat integral în Astra. Orice asemănare cu
timpurile pe care le trăim este pur întâmplătoare

IAA & LP: Stimate Eugen Barbu, locu1 dumneavoastră în
literatura română nu este numai al unui scriitor total şi de
excepţie dar şi al unei conştiinţe. Pentru generaţia noastră, nu
sunteţi numai estetul rafinat (autorul unor capodopere precum
Groapa, Principele, Săptămâna nebunilor) dar şi omul
care a deschis drum afirmării noului în ariile literaturii române
într-o vreme de, hai să-i zicem, secetă culturală, aţi încurajat o
generaţie de scriitori care au schimbat, pur şi simp1u, faţa
peisajului literar. Prin Luceafărul pe care l-aţi condus într-o
perioadă glorioasă, s-au impus: Nichita Stănescu, Ioan
A1exandru, Cezar Baltag, Adrian Păunescu, Ion Gheorghe,
George Bălăiţă, Stefan Bănulescu, Fănuş Neagu, etc... Mai
înainte, prin Groapa, aţi dezgheţat curajul prozatorilor care
au extins aria de inspiraţie. În fine, prin Săptămâna, aţi spus
numeroase adevăruri, e drept cam incomode pentru destui inşi
care, în trecut, au cochetat cu "principialitatea“dogmatică,
pentru ca mai apoi să ne dea lecţii de ”liberalism”… Privitor la
deschidere în literatură, nu credeţi că uneori, condamnând
vechiul dogmatism, unii dintre combatanţi ar dori să instituie
un nou dogmatism ? Ce s-ar putea face împotriva acestei
situaţii ?

E.B.: Noul dogmatiam deşi nu prea nou, există ! El s-a
aciuat la Uniunea Scriitorilor, şi anume în conducerea ei.

Consiliul U.S. şi Biroul ei sunt compuse în mod ciudat
din foşti stalinişti (vezi Dan Deşliu) şi foşti condamnaţi
de organele de stat pentru activităţi ca pederastie,
colportare etc., vini inventate câteodată chiar de cei ce au
trecut acum la "inamic". Baza înţelegerii o constituie
Fondul literar de unde se storec sume considerabile de
către un grup restrâns de indivizi, spunându-se că de
fapt "mulţimea", "pegra scriitoricească" nu are beni
pentru ca Barbu cere celor de sus suspendarea pensiilor
şi a oricăror drepuri ale scriitori1or. Exemp1e (cu cifre
aproximative, dar foarte aproape de adevăr): Eugen
Jebeleanu are cca 4oo.ooo datorii (pentru a treia oară, alte
două sume egale fiind achitate prin impunerea la edituri
a umor contracte pentru "opera" maestrului. Ultimul
contract are valoarea de 35o.ooo lei şi, probebil, va fi
achitat de către "Cartea Românească". Stefan Bănulescu:
se pare mai mult de suma de 4oo.ooo; Dorin Tudoran cca
2oo.ooo; Dan Deşliu peste 25o.ooo ; Mircea Dinescu în jur
de 2oo.ooo. Şi alţii, şi  alţii. Faceţi soeoteala şi aveţi
imaginea unei Uniuni care e falimentetă din cauza unei
găşti rapace. La o Alimentară dacă se fură 15ooo se fac
zece ani de puşcărie ! Am cerut de nenumărate ori să
vină Poliţia economică la U.S. De fiecare dată operaţia a

Î

20 de ani de la moartea scriitorului

(20 feb. 1924 – 7 sept. 1993)
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fost deturnată de persoane suspuse al căror nume îl ştiu,
dar care nu pot fi implicate din motive de imunitate. De
aici ura împotriva mea şi a celor câţiva care mă urmează.

IAA & LP: Aţi dat un extraordinar volum din istoria
polemică. Unul dintre interlocutorii dumneavoastră de astăzi l-
a calificat într-o cronică literară mai veche (aparută într-o
publicaţie de provincie) drept sinteza cea mai profundă asupra
poeziei româneşti contemporane. Care e stadiul acestei istorii
literare insolite, insolente (pentru mulţi) şi de e  o superbă forţă
receptivă ?

E.B.: La "Judecata de apoi a paeţilor", pe care am început-
o în serial de mai bine de 20 de săptămâni, va forma al
doilea volum din acea "Istorie", va fi mult mai critică şi
muşcătoare pentru că, în ce mă priveşte
cred că începând cu vârfurile poeziei noastre, lirica s-a
industrializat şi avem o fază ce comercializare a poeziei,
deci a unei scăderi specueculoase în ce priveşte calitatea.
Lîsându-ne pe "critica de cumetrie" vom ajunge la un
faliment răsunător în acest domeniu. Cred că ar fi cazul
ca şi alţi critici oneşti să cerceteze cu atenţie şi curaj
operaţia de distrugere a unei lirici puternice, cum era şi
mai poate fi lirica românească. Îi aştept…

IAA & LP: Există in literele româneşti o aplecare epăsată spre
depistarea surselor şi spre denunţarea "plagiatului". Coşbuc
ere "forfecat" de un obscur Săghinescu pentru că ar fi furat din
autori germani; Camil Petrescu n-a scăpat nici e1 de
suspiciuni; Marele Caragiale ere incriminat pentru "pastişă"
după "Puterea întunericului" de Lev To1stoi; lui Sadoveanu i
s-au reproşat prelucrări după literatura documentară având ca
subiect continentul australian. În zilele noastre, Al. Piru era
certat că ar fi împrumutat formulări ale istoricilor literari mai
vechi.

În fine în literatura universal (unde “mimic nu e nou sub
soare") Shakespeare şi Goethe au beneficiat de acuzaţii
similare.

Dumneavoastră înşivă (şi mai recent Ion Gheorghe)
sunteţi şi aţi fost băgat în seamă pe această linie. Ştim că
plănuiaţi cândva chiar dumneavoastră o “istorie universală a
plagiatului“! Cum definiţi plagiatul şi până unde poate merge
"inspiraţia" unui autor plecând de la surse mai vechi şi dând
viziuni artistice originale ?

E.B.: Acea “lstorie a plagiatulu" există în cele 7 "Caiete ale
Princepelui" publicate până acum. Din păcate editorul nu
mai vrea să le continue pentru că subiectul i se pare
scandalos. Acolo se vede că de la Homer, Virgiliu,
Apuleius, trecând prin Dante, Shakespeare şi Eminescu,
oricine poate fi acuzat de plagiat, uitându-se ceea ce
spunea un mare poet francez, că "leul se hrăneşte cu
berbeci". De fapt este vorba de prelucrarea unor teme ce
sunt reluate şi sporite de cei ce vin, pentru că sunt teme
eterne. În ce mă priveşte socotesc plagiat ceea ce se

ascunde cu bună ştiinţă şi se dă drept operă e celui ce îşi
însuşeşte acele texte, ceea ce mi se pare condamnabi1. În
eazul "Incognito" ştie toată lumea că antorul a avertizat
pe cititor că va folosi texte ce nu-i aparţin, dând la
sfârşitul vol. IV şi bibliografia destul de masivă a surselor
În orice proces pe care l-aş intenta celor ce mă acuză de
plagiat, aş câştiga de la prima înfăţişare, prezentând
aceste pagini: avertismentul şi bibliografia, dar în
realitate e vorba de o operaţie de defăimare sistematică,
întreţinută de cei ce nu vor să se ştie cât fură, de unde
fură şi până când vor putea fura. Amintesc că procedeul
"colaju1ui", frecvent mai ales în pictură şi muzică a fost
folosit şi în literatură de mai toţi poeţii anericani, prin
intruziuni de texte greceşti, latineşti, etc, lucru pe care-l
fac şi prietenii acuzatorilor mei (vezi Cărtărescu) cărora
nu li se impută nimic, deşi ei nu menţionează
"împrumuturile" şi le socotesc "aluzii culturale", vezi,
Doamne ! De la Goethe la Dante, Shakespeare şi mai
încoace T.S. Eliot, Saint John Perse, Miller, Durrell, Dos
Pasos, Truman Capote, ca să nu mai vorbim de Thomas
Mann (vezi procesul cu compozitozul Schönberg pentru
însuşirea teoriei despre muzică a acestuia din urmă de
către romancier), etc există exemple care ar oferi prilejul
unor discuţii asupra acestui subiect. La noi se eludează
cu bună ştiinţă cazuri mai grave, semnalate la timp de
presa noastră literară, vezi cazul Menolescu –Thibaudet,
Corneliu Stefanache, Comeliu Leu, Mircea Cărtărescu,
Al. Piru, Dorin Tudoran chiar, care-l denunţă pe Ion
Gheorghe, dar "trage" şi el de unde apucă. Lista e mai
lungă, dar nu vreau să acredzitez ideia că trebue să luăm
de la alţii în loc să scriem noi înşine cărţile.

Mai pe scurt, "cazul Incognito" e în lucru, cu
implicaţiile lui internaţionale, cu numele reale ale celor
de pe banca acuzării şi a cauzelor care au dus la un nou
"caz Caion" în literatura română, Privesc la aceşti oameni
cu milă: mai bine ar citi mai mult ca să afle nişte lucruri
elementare.

IAA & LP: Sunteţi un adversar recunoscut al poeziei
"festiviste", făcute, confecţionate în funcţie de calendar. Ce
soluţii găsiţi că ar fi bine bine venite pentru stoparea sau
reducerea acestei întreprinderi industrioase ?

E.B.: Nişte editori responsabili şi mai ales o critică
incoruptibilă.

IAA & LP: Dar poezia autorilor “în b1ugi", cu redescoperirea
avangardei şi cu prozaizarea furioasă a textului, ce impresie vă
face ?
E.B.: Poeţii în blugi nu sunt mai puţin confomişti dscât
"festiviştii". Ei fac un conformism pe dos: adică noi
suntem dee "modă americană", dar poezia adevărată nu
ţine de nicio modă, ea are o aură specifică care
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nu poate fi înlocuită cu altceva… Copiile, ca şi în pictură,
nu fac doi bani. Avem o tradiţie poetică. Cum puţine ţări
din lume posedă, e păcat să ne uităm la cini când în
ogradă îi ai pe Eminescu, Blaga, Barbu,Arghezi şi mai
ales pe Bacovia. . .

IAA & LP: Este critica noastră foiletonistică suficient de
deschisă şi de activă în decantarea valorilor ? Care sunt criticii
(de la reviste) care se bucură de stima dumneavoastră ?

E.B.: Cred că da, dar "deschiderea" o practică doar foarte
puţini… Din păcate câteva nume interesante s-au cam
compromis. Mă gândesc la Manolescu (care e un critic
important, dar neonest din motive pe care le ştim; e
vorba de un şantaj lung şi grav asupra unei chestiuni de
familie) şi la alţii., demult aruncaţi la groapa cu gunoi a
criticii pentru că după ce şi-au bătut joc de toate valorile
româneşti au dat-o pe un "liberalism" suspect… Vin din
urmă câţiva tineri bine pregătiţi care alături de  Mihai
Ungheanu, Marian Popa, lon Cristoiu, Constatin Sorescu
deschid de pe acum drumuri mai senine în literatura
noastră.

IAA & LP: Care e locul revistei de provincie in contextul
literelor româneşti contemporane ?

E.B.: Termenul de provincie nu mai rezistă, dar asta vă
priveşte. Cred că revistele regionale ar trebui să f'ie nişte
uzine locale de produs artă. Ăsta e rolul lor. Imitaţia
Capitalei este la fel de snoabă ca aplecarea
permanentă către Occident. Nu refuz nimic bun de acolo,
dar mie literatura franceză de azi, literatură care m-a
hrănit prin clasicii ei, se află într-o degringoladă
evidentă. De la Valéry şi Proust nu am mai citit
niciun scriitor series ds limbă franceză, dacă-l excludem
pe Cioran.

IAA & LP: Ce ziceţi despre grupările literare ? Sunt ele un
fenomen firesc al unui climat în care e drept să se confrunte cât
mai multe opinii ? Sau prezenţa lor atestă absenţa unităţii ?
Nu este dialectic ca
oamenii să aibă “capetele“ cât mai puţin uniformizate ?

E.B.: "Grupurile literare" au existat dela începutul
literaturii şi vor exista cât vor exista scriitori. E vorba de
acele "afecţiuni elective" bine cunoscute. Pe urmă o
literatură fără dispute ar fi monotonă, neinteresantă. Nu
trebuie decât puţină toleranţă faţă de toate ideile. În ce
mă priveşte nu urăsc pe nimeni, disputele sunt numai
nişte războaie pe hârtie. Pe stradă mă salut cu adversarii.
Cerneala nu e explozibilă.

IAA & LP: Când rămâneţi în intimitatea neliniştilor
scriitoriceşti, ce nemulţumiri resimţiţi faţă de activitatea
dumneavoastră creatoare ? Dar faţă de îndatoririle pe care ar
trebui să şi le assume nai apăsat artistul de azi ?

E.B.: Cred că mi-am asumat destule răspunderi faţă de
soeietatea în care trăiesc prin tot ce-am făcut de la
apariţia în literature română. Dacă voi supravieţui cu trei
sau patru cărţi  bune mi se va părea căpot să mă declar
mulţumit. Premize ar fi. Ca om social, an ajutat mulţi
oameni, puteam s-o fac mai des şi mai bine, dar a trebuit
să mă gândesc şi la mine.

IAA & LP: Ce înţelegeţi prin libertatea de creaţie ?

E.B.: Curajul de a spune adevărul despre societatea în
care trăeşti în orice formă.

IAA & LP: Puteţi recepta fără mânie, scrierea excelentă a
unui autor care nu s-a purtat loial faşăde scrisul şi persoana
dumneavoastră ?

E.B.: Da, vedeţi cazurile Fănuş Neagu şi Mircea Dinescu.
Nu există decât operă; individual poate să aibă defecte
cât de mari, nu mă interesează. Ce-am face cu un Villon
roman ?

IAA & LP: Ce cărţi mari ale naţiei credeţi că ar trebui
reeditate de urgenţă ?

E.B.: Opera lui Eminescu cât mai urgent, îm toată litera ei
sfântă; Iorga, Densuşianu, Pârvan, Hajdeu, Cantemir,
Călinescu, cu întreaga lor operă.

IAA & LP: Spuneţi-ne ceva ce nu v-am întrebat noi şi aţi fi
dorit să vă fi întrebat.

E.B.: De ce mă urăsc atât de mult unii scriitori români ?
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Adrian PĂUNESCU
(20 iul. 1943 – 5 nov. 2010)

Singur, fără
nimeni
Ferească Dumnezeu, dacă mai poate,
pe fiecare, de singurătate,
acesta-mi pare lucrul cel mai greu,
ferească-mă de mine Dumnezeu.

Ferească-mă noroiul de noroaie,
ferească-mă plouândul nor – de ploaie,
ferească-mă singurătatea mea
ca singur să mă nărui pe podea

Şi gura să-mi aud cum mila cere,
vreunor paşi din vreo apropiere,
şi, fără nimeni, să mă sting în glas,
pe lume cât de singur am rămas.

Atât de singur sunt pe-acest pământ
că nimeni nu va şti dacă mai sunt.

Vincent VAN GOGH
30 martie 1853- 29 iuli1 1890

160 de ani de la naşterea pictorului

70 de ani de la naşterea poetului
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80 de ani de la moartea filologului

Alexandru PHILIPPIDE
(1 mai 1859 – 12 aug. 1933)

Vis şi căutare

- Nu eşti sătul de colindat prin stele,
Prin miliardele de ani-lumină
Cât zice-se că-i drumul pân'la ele,
Chiar cu închipuirea cea mai plină
De cosmos şi de cosmo-fantezii?
- Acolo-i ţelul marii poezii.
- Ce-i marea poezie? Vorbă-n vânt
Cu care ne-amăgim; comod cuvânt
Cu care lesne-acoperi ce nu ştii.
Mai bine să ne-ntoarcem pe pământ
Şi părăsind călătoria-n vid,
Să cultivăm grădina lui Candid,
Lăsând închipuirea să măsoare
Iluzia-n continuă mişcare
A ţelurilor drumurilor lungi,
La care să visezi, să nu ajungi...
Şi poate-aici s-ar întâmpla să fie
Şi mult râvnita mare poezie
Ispititoare –
Căci totul este vis şi căutare.

Richard WAGNER
(22 May 1813 – 13 February 1883)
200 de ani dela naşterea     a
compozitorului2        0    0e

Pablo PICASSO
25 octombrie 1881- 8 aprilie 1973

40 de ani de la moartea pictorului.
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Iancu VĂCĂRESCU
(1792, Bucureşti - 1863)

Fiul lui Alecu Văcărescu a fost atras de ideile înaintate ale epocii, a salutat răscoala
lui Tudor Vladimirescu („Buna vestire”, „Glasul poporului subt despotism”) şi a
participat la mişcarea de redeşteptare culturală şi naţională, sprijinind începuturile
şcolii, teatrului, presei şi tipografiei româneşti. A fost membru al Societăţii Literare
din 1827, al Societăţii Filarmonice din 1833, al Asociaţiei Literare din 1845, sprijinind
teatrul şi pe tinerii poeţi (ex. Ion Heliade – Rădulescu).

Bunavestire
Imbărbătaţti-vă, români!
Vă îndreptaţi greşala,
Acestor table voi urmaţi şi lepădaţi sfiala:
D-ntâi temeiuri
Legea aveţi şi-ntreaga moştenire
De nume, fapte de români şi-a
Patriei iubire.
Oricare om veţi auzi, ce către voi vorbeşte
Cu-al maicei voastre dulce glas, răspundeţi-i frăţeşte.
Prea nobil este orice rang, de orice stăpânire,
Dar toţi românii sunt datori nobili a fi din fire.

Nicolae GANE
(1 februarie 1838, Fălticeni- 16 aprilie 1916, Iaşi)

a fost un scriitor şi om politic român, membru titular al Academiei Române (1908).

Primăvara
Primăvare vine iară
peste plaiuri ce coboară
şi la la suflu-i mult iubit
iar natura a-nverzit.
………………………….
Şi tu crudă amintire
Ce-ai muncit a mea gândire
Sboară iute pe-acest vânt
Dincolo pe alt pământ.

Al naturei voace jună
Viu în mine azi răsună
şi-mi dă dor, dor de trăit
căci am încă un iubit.

150 de ani de la
moartea poetului

175 de ani de la
naşterea scriitorului
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Constantin P. KAVAFIS
Κωνσταντίνος Καβάφης

Poetul elen a locuit la alexandria lucrând ca
jurnalist şi funcţionar. Primul său volum s'a
intitulat « Ποιήματα » (Poeme) şi a avut caracter
istoric, de dragoste şi filosofic, având un rol
covârşitor pentru literatura greacă contemporană.

'Aννα Κομνηνή

Στον πρόλογο της Αλεξιάδος της θρηνεί,
για την χηρεία της η Άννα Κομνηνή.

Εις ίλιγγον είν' η ψυχή της. «Και
ρείθροις δακρύων», μας λέγει, «περιτέγγω
τους οθφαλμούς..... Φευ των κυμάτων» της ζωής της,
«φευ των επαναστάσεων». Την καίει η οδύνη
«μέχρις οστέων και μυελών και μερισμού ψυχής».

Όμως η αλήθεια μοιάζει που μια λύπη μόνην
καιρίαν εγνώρισεν η φίλαρχη γυναίκα·
έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε
(κι ας μην τ' ομολογεί) η αγέρωχη αυτή Γραικιά,
που δεν κατάφερε, μ' όλην την δεξιότητά της,
την Βασιλείαν ν' αποκτήσει· μα την πήρε
σχεδόν μέσ' απ' τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης.

Anna Comnena (1083-1146) despre care relatează poetul
a fost fiica cea mare a împăratului bizantin Alexios I
Comnen şi Irene. Plină de vanitate ea a încercat să
uzurpe tronul fratelui său, Ioan al II-lea pentru soţul ei,

Nichifor. Dar la moartea acestuia din 1137, rămasă
singură a fost nevoită să se retragă la o mănăstire, unde a
cris Alexiad , o biografie în cincisprezece volume despre
tatăl ei.

150 de ani de la naşterea poetului

(1863-aprilie 1933)
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Octavian GOGA

Pe înserate
Mireasa cerului albastru
Îşi împânzeşte-n ape chipul,
De vraja ei tresare unda
Şi-nfiorează-se nisipul.

S-aştern bobiţele de rouă
Pe-ntinsul luncii patrafir:
Din mâna cerului, părinte,
Se cerne preacuratul mir...

În mulcom zvon se-mbrăţişează
Cu apa trestia bolnavă -
Doi licurici şi-aprind sfiala
În adăpostul de otavă.

S-aude toaca cum, grăbită,
În fag o bate-o gheunoaie -
Se odihnesc pe iarbă mieii,
Şi zurgălăii de cioaie.

Domol purcede glas de schijă
De la clopotniţa din deal,
Să povestească lumii jalea
Înstrăinatului Ardeal.

Andrei
Şaguna
cărturarul cu viaţă
sfântă

Andrei Şaguna a fost unul dintre cei
mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Romane din Transilvania, in decursul
secolului al XIX-lea. Sfântul Andrei
Şaguna (20 decembrie 1808- 28 iunie
1873) s-a născut Miscolţ din negus-
torii aromâni Naum şi Anastasia.
După ce termină şcoala greco-valahă
din localitatea natală, urmează studii

de Drept şi Filosofie, la Budapesta şi
apoi cursurile de Teologie Ortodoxă,
la Vârşeţ.

In anul 1846, după moartea epis-
copului Vasile Moga, primul episcop
român din Sibiu, arhimandritul
Andrei Şaguna este numit vicar-
general al Episcopiei din Sibiu. Ajuns
episcop s-a implicat cu toată puterea
în mişcarea revoluţionară a românilor
transilvăneni, fiind co-preşedinte al
Adunării Naţionale de la Blaj, din
3/15 - 5/17 mai 1848.

El a contribuit semnificativ la
înfiinţarea Asociaţiei Astra (1861)
pentru literatura şi cultura naţională.
Revista Contact international i-a dedi-
cat un întreg număr în anul 2003

Petre ŞIŢĂ

80 de ani de la moartea poetului

1 aprilie 1881, Răşinari — 7 mai 1938, Ciucea
politician de extremă dreaptă, prim-ministrul României

de la 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938.
Membru al Academiei Române din anul 1920.
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Alfred Victor de VIGNY

Moise
Le soleil prolongeait sur la cime des tentes

Ces obliques rayons, ces flammes éclatantes,
Ces larges traces d’or qu’il laisse dans les airs,

Lorsqu’en un lit de sable il se couche aux
déserts.

La pourpre et l’or semblaient revêtir la
campagne.

Du stérile Nébo gravissant la montagne,
Moïse, homme de Dieu, s’arrête, et, sans

orgueil,
Sur le vaste horizon promène un long coup

d’œil.
Il voit d’abord Phasga, que des figuiers

entourent,
Puis, au-delà des monts que ses regards

parcourent,
S’étend tout Galaad, Éphraïm, Manassé,
Dont le pays fertile à sa droite est placé ;
Vers le Midi, Juda, grand et stérile, étale

Ses sables où s’endort la mer occidentale ;
Plus loin, dans un vallon que le soir a pâli,
Couronné d’oliviers, se montre Nephtali ;
Dans des plaines de fleurs magnifiques et

calmes,
Jéricho s’aperçoit, c’est la ville des palmes ;

Et, prolongeant ses bois, des plaines de Phogor
Le lentisque touffu s’étend jusqu’à Ségor.

Il voit tout Chanaan, et la terre promise,
Où sa tombe, il le sait, ne sera point admise.

Il voit ; sur les Hébreux étend sa grande main,
Puis vers le haut du mont il reprend son

chemin.
Or, des champs de Moab couvrant la vaste

enceinte,
Pressés au large pied de la montagne sainte,

Les enfants d’Israël s’agitaient au vallon
Comme les blés épais qu’agite l’aquilon.

Dès l’heure où la rosée humecte l’or des sables
Et balance sa perle au sommet des érables,
Prophète centenaire, environné d’honneur,
Moïse était parti pour trouver le Seigneur.
On le suivait des yeux aux flammes de sa tête,
Et, lorsque du grand mont il atteignit le faîte,
Lorsque son front perça le nuage de Dieu
Qui couronnait d’éclairs la cime du haut lieu,
L’encens brûla partout sur les autels de pierre,
Et six cent mille Hébreux, courbés dans la

poussière,

À l’ombre du parfum par le soleil doré,
Chantèrent d’une voix le cantique sacré ;
Et les fils de Lévi, s’élevant sur la foule,
Tels qu’un bois de cyprès sur le sable qui roule,
Du peuple avec la harpe accompagnant les

voix,
Dirigeaient vers le ciel l’hymne du Roi des

Rois.
Et, debout devant Dieu, Moïse ayant pris place,
Dans le nuage obscur lui parlait face à face.

Il disait au Seigneur : « Ne finirai-je pas ?
Où voulez-vous encor que je porte mes pas ?
Je vivrai donc toujours puissant et solitaire ?

Laissez-moi m’endormir du sommeil de la
terre. —

(27 Mar. 1797 – 17 Sept. 1863)



664 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Que vous ai-je donc fait pour être votre élu ?
J’ai conduit votre peuple où vous avez voulu.
Voilà que son pied touche à la terre promise,

De vous à lui qu’un autre accepte l’entremise,
Au coursier d’Israël qu’il attache le frein ;
Je lui lègue mon livre et la verge d’airain.

« Pourquoi vous fallut-il tarir mes espérances,
Ne pas me laisser homme avec mes ignorances,
Puisque du mont Horeb jusques au mont Nébo
Je n’ai pas pu trouver le lieu de mon tombeau ?

Hélas ! vous m’avez fait sage parmi les sages !
Mon doigt du peuple errant a guidé les

passages.
J’ai fait pleuvoir le feu sur la tête des rois ;

L’avenir à genoux adorera mes lois ;
Des tombes des humains j’ouvre la plus

antique,
La mort trouve à ma voix une voix

prophétique,
Je suis très grand, mes pieds sont sur les

nations,
Ma main fait et défait les générations. —

Hélas ! je suis, Seigneur, puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la

terre !
« Hélas ! je sais aussi tous les secrets des cieux,

Et vous m’avez prêté la force de vos yeux.
Je commande à la nuit de déchirer ses voiles ;
Ma bouche par leur nom a compté les étoiles,

Et, dès qu’au firmament mon geste l’appela,
Chacune s’est hâtée en disant : Me voilà.

J’impose mes deux mains sur le front des
nuages

Pour tarir dans leurs flancs la source des orages
J’engloutis les cités sous les sables mouvants ;
Je renverse les monts sous les ailes des vents ;

Mon pied infatigable est plus fort que l’espace ;
Le fleuve aux grandes eaux se range quand je

passe,
Et la voix de la mer se tait devant ma voix.

Lorsque mon peuple souffre, ou qu’il lui faut
des lois,

J’élève mes regards, votre esprit me visite ;
La terre alors chancelle et le soleil hésite,

Vos anges sont jaloux et m’admirent entre eux.

Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heureux ;
Vous m’avez fait vieillir puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.

« Sitôt que votre souffle a rempli le berger,
Les hommes se sont dit : Il nous est étranger ;
Et les yeux se baissaient devant mes yeux de

flamme,
Car ils venaient, hélas ! d’y voir plus que mon

âme.

J’ai vu l’amour s’éteindre et l’amitié tarir,
Les vierges se voilaient et craignaient de mourir.
M’enveloppant alors de la colonne noire,
J’ai marché devant tous, triste et seul dans ma

gloire,
Et j’ai dit dans mon cœur : Que vouloir

à présent ?
Pour dormir sur un sein mon front est

trop pesant,
Ma main laisse l’effroi sur la main qu’elle touche,
L’orage est dans ma voix, l’éclair est sur

ma bouche ;
Aussi, loin de m’aimer, voilà qu’ils

tremblent tous,
Et, quand j’ouvre les bras, on tombe à mes

genoux.
Ô Seigneur ! j’ai vécu puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la

terre ! »

Or, le peuple attendait, et, craignant son
courroux,

Priait sans regarder le mont du Dieu jaloux ;
Car s’il levait les yeux, les flancs noirs du nuage
Roulaient et redoublaient les foudres de l’orage,
Et le feu des éclairs, aveuglant les regards,
Enchaînait tous les fronts courbés de toutes

parts.

Bientôt le haut du mont reparut sans Moïse. —
Il fut pleuré. — Marchant vers la terre promise,
Josué s’avançait pensif et pâlissant,
Car il était déjà l’élu du Tout-Puissant.

Écrit en 1822.
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Vladimir Vladimirovich MAYAKOVSKY
(July 19, 1893 – April 14, 1930)

Утро
Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных
проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912
Ploaia-ncruntată priveşte cruciş.

Iar după
grilaj-
sumar anturaj-
ale firelor de fier
perine.
Şi pe
ele
se sprijină lejer
picioarele
răsăritelor stele.
Dar pieirea
felinarelor,
ţărilor
în coroane de gaz lampant
pentru ochi
făcu mai dureros
buchetul prostituatelor cu mers clătinat
ce înde ele nu-şi ascund
gând duşmănos.
Şi e sinistru-n
glumiţa lui
înţepătorul râset beteag-
din galbene roze
otrăvitoare
se răspândi-crescu-n
zig-zag.
Să urmărească
larmă
şi dramă
plăcut i-i ochiului:
sclav crucilor
indiferent-tihnit-suferind,
coşciugele
sordidelor lupanare
zorii le-aruncă-n glastră
cu flăcări mistuitoare.

Traducere de Leo BUTNARU
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Alexandru VLAHUŢĂ
( 5 septembrie 1858, Pleşeşti –
19 noiembrie 1919, Bucureşti)

Ţară de pripas
Un vechi tolbaş de vorbe late
Om norocos din cale-afară,
S-a pomenit pe neaşteptateâ
Stăpân peste întreaga ţară.

Din ea-şi făcu o prăvălie
Şi ca un negustor de treabă
Pentru ca-n lume să se ştie
Prinse-a striga de la tarabă.

Poftiţi aici! Oricine are
Obrazul fără de ruşine
Şi-o conştiinţă de vânzare...
Poftiţi să faceţi târg cu mine !

Prostie, lene linguşire,
Eu cumpăr tot. Veniţi aici !

Şi cei mai nărăviţi din fire
Mi-or fi tovarăşi şi amici.

Eu dau tot felul de noroace
Căci sunt atoateşiitorul,
Măriri, averi... să vie-ncoace
Toţi trântorii ce le duc dorul
!...

Aşa sunt zece ani de când
Pe norocosul negustor
Îl auzim mereu strigând
Şi muşterii vin de zor.

În zece ani ce de-a lingăi
Nu se văzură-n slujbe mari,
Câţi oameni fără căpătăi

N-ajunseră milionari !
Veniţi şi voi, străini calici,

Să strângeţi tot ce-a mai rămas !...
Ce să mai faci? Ce să mai zici?

Sărmană ţară de pripas !

Mihail SĂULESCU
(n. 23 februarie 1888, Bucureşti - d. 30
septembrie 1916, Predeal)

Excelsior
Pe drumu-acesta merg...
Şi totuşi, Doamne, parcă e-naltă parte calea
Spre care-aş vrea s-alerg!...

Departe! cine ştie spre ce ţinut şi unde?...
Dar sufletele noastre mereu doresc ceva...
Pe drumu-acesta mergem, dar pîn'la noi pătrunde
Mereu, ca o chemare, un zvon de undeva.

Legaţi vedem că suntem de lutul ce ne-apasa,
Robiţi simţim că suntem de-un dor nepriceput,
Ce tot mereu ne cheamă, ce veşnic nu ne lasă,.
Ce tot mereu dispare, — dar tot nu l-am pierdut

Şi inima ne bate pentru
ceva ce nu e
Şi sufletele noastre
muncite sunt de-un ind,
Menit să nu mai moară,
ursit să nu apuie;
Şi veşnic nasc mai multe,
şi toate pier curînd...

Şi ascultăm doar glasul
din inimile noastre;
Şi poate asta-i calea, ori
poate alta e...
Ceva e ce ne cheamă,
ceva din zări albastre,
Ceva din altă parte, şi nu
pricepem ce...
.................................
Pe drumu-acesta merg...
Şi totuşi, Doamne, parcă e-n altă parte calea
Spre care-aş vrea s-alerg!...
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100 de ani de la naşterea poetului şi muzicianului
Vinicius de MORAES
(1913-1980)

Muzician, compozitor, poet, dramaturg şi diplomat
brazilian de o audienţă şi influenţă internaţională
covârşitoare.

A música das
almas

"Le mal est dans le monde
comme un esclave qui fait monter l'eau."

Claudel

Na manhă infinita as nuvens surgiram
como a Ioucura numa alma
E o vento como o instinto desceu os braços
das árvores que estrangularam a terra...
Depois veio a claridade, o grande céu, a paz dos campos...
Mas nos caminhos todos choravam com os rostos levados para o alto
Porque a vida tinha misteriosamente passado na tormenta.

Soneto a Katherine Mansfield
O teu perfume, amada - em tuas cartas
Renasce, azul... - săo tuas măos sentidas!
Relembro-as brancas, leves, fenecidas
Pendendo ao longo de corolas fartas.

Relembro-as, vou... nas terras percorridas
Torno a aspirá-lo, aqui e ali desperto
Paro; e tăo perto sinto-te, tăo perto
Como se numa foram duas vidas.

Pranto, tăo pouca dor! tanto quisera
Tanto rever-te, tanto! ... e a primavera
Vem já tăo próxima! ... (Nunca te apartas

Primavera, dos sonhos e das preces!)
E no perfume preso em tuas cartas
À primavera surges e esvaneces.

din volumul Rio de Janeiro, 1937

Katherine Mansfield (Wellington, Noua Zeelandă, 1888 -
Londra, 1923) a fost o scriitoare celebră de povestiri şi recenzii

pentru diverse ziare sub iniţialele KM. Ea s-a căsătorit cu
criticul şi eseistul Ioan Middleton Murry, în 1918, devenind
prieteni cu scriitori precum Virginia Woolf, DH Lawrence şi

Aldous Huxley
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Radu Negru
(n. 27 mai 1933, Cernăuţi - m. 11 mart. 1997, Iaşi)

a fost o personalitate a Iaşului intelectual şi artistic timp
de aproape 40 de ani, a însoţit arta plastică ieşeană,
debutul multor artişti fiind legat de prezenţa şi
aprecierile sale pertinente. Timp de trei decenii (1965-
1997) a fost titularul cursurilor de Estetică şi Artă
contemporană la Universitatea ieşeană şi Academia de
Arte „George Enescu”. De la debutul în publicistica de
artă (1954) şi până la sfârşitul vieţii, a publicat este 1.100
de cronici plastice, eseuri şi studii de specialitate. A scris
despre toţi pictorii, sculptorii şi graficienii din Moldova,
câştigându-şi un binemeritat loc în galeria celor care au
contribuit la afirmarea şi cunoaşterea vieţii artistice din
nord-estul ţării.

Fotografia din arhiva noastră ilustrează vernisajul
expoziţiei personale deschisă în 1977 la Galeria Victoria
din Iaşi de către Liviu Pendefunda flancat de criticul
Radu Negru de la a cărui naştere se împlinesc 80 de ani
şi poetul medic Ion Hurjui de la a cărui naştere se
împlinesc tot anul acesta acelaşi număr de ani (1
mai 1933, satul Ploscuţeni, comuna Homocea, judeţul
Vrancea).

150 ani de la moartea pictorului
Eugène Delacroix
26 April 1798 – 13 August 1863

Baudelaire scria că Delacroix a fost pasionat în dragoste cu
pasiune, dar cu o rece determinare în exprimarea ei pe cât mai
clar posibil. Lider al şcolii romantice franceze, utilizarea
tuşelor expresive şi studiul despre efectele optice de
culoare au modelat profund pe impresionişti, în timp ce
pasiunea sa pentru exotic a inspirat pe artiştii mişcării
simboliste.

50 de ani de la moartea pictorului
francez Georges Braque
(13 May 1882 – 31 August 1963) pictor şi sculptor francez
care a dezvoltat cubismul ca stil artistic împreună
cu pictorul spaniol Pablo Picasso de la a cărui moarte au
trecut 40 de ani (25 October 1881 – 8 April 1973)
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Iulia HAŞDEU
(14 nov. 1869 – 17 sept. 1888)

Femeia
O inimă de Evă, enigmă-n veci rpofundă!
Din foc divin şi amestec din tina cea imundă;
Protee fără nume, ce logica dezminţi
Deşartă sau prea rece, sau clocot de dorinţi!
Sub vraja frumuseţii, ori dulcea ta zîmbire,
Ascunzi tu suferinţă, ruşine, sau iubire?
În clara ta privire, de visuri încîntată,
Pot eu citi, femeie, de vei fi plîns vreodată?
Ah, ce perverşi ai ochii, surîsul nu-i timid
Sub fardul ce sclipeşte s-ascunde mai nimic,
Sub finele dantele ascunzi, făr-de mustrare,
Defectele, şi-n taină, porniri spre desfrînare!
La tine totul este spoială sau mascat:
Ţinuta, vorba, faţa şi glasul afectat
Căci tot ce nu-i minciună tu-nfrunţi cu viu răspăr:
Minciuna pentru tine e unic adevăr!
Faţadă-i tot la tine şi prefăcătorie
Şi chiar a ta ştiinţă e doar cochetărie.
Spre a trona mai bine, voind să ne uimească,
Şi-ndeosebi să placă!
E vanitatea-ţi dragă!
Să placi… pentru aceasta ţi-ai da viaţa-ntreagă,
Ţi-ai da averea, pruncii şi cinstea, de se cere,
Şi totul pentru-o biată [şi] ridicolă plăcere!
Cochetăria-ţi este virtutea cea suavă.
Ea în femei se naşte: în tine, doamnă gravă,
În tine ţărăncuţă, cu faţa-mbujorată,
În tine, curtezană, mereu neruşinată.
Femei! - e viaţa voastră şi singura mîndrie;
Voi sufletul vă-nchideţi într-o bijuterie!

125 de ani de la moartea
scriitoarei
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Paul BALAHUR
(17 aprilie 1953, Timişoara)

A absolvit la Iaşi Liceul „C. Negruzzi", apoi Facultatea de
Filosofie (1976) şi Facultatea de Drept (1982). În timpul
studenţiei a fost redactor-şef la „Alma Mater", lucrând apoi ca
redactor la revista „Cronica". A debutat în aceeaşi revistă, în
1968, iar în volum, în 1974, cu Anotimpul corăbiilor.

Ploaia de aripi
Plouă cu aripi. Ploaie plutită
Care ajunge greu pe pământ.....
O fremătare necontenită
De aripi moarte, duse de vânt....

Aripi uşoare de zburătoare
Dar care-adună nori uriaşi -
Neprevăzută ameninţare
Plutind severă peste oraş...

Ploaie de aripi ca niciodată
Stârnită-n cerul încă senin -
În aparenţă nevinovată,
Plouă cu umbra celor ce vin...

Dar cade-ntruna apăsătoare
Abia se vede soarele mort -
Dacă mai plouă şi-n continuare
O să-mi pierd trupul pe care-l port!

Cade pe lucruri şi-abia te scuturi
ªi-alte puhoaie ochii-ţi închid -
Aripi de păsări, aripi de fluturi
Sunt tot mai grele căzând în vid...

Calc peste aripi care căzură
Îngreuiate cu foşnet sec,
Valul de aripi îmi intră-n gură -
În marea moartă am să mă-nec!

Dacă mai plouă or să se şteargă
Urmele noastre sub greu noian -
O să se-nfunde calea cea largă,
O să se scurgă totul în van...

George ŢĂRNEA
(10 nov. 1945, Şirineasa - Vâlcea; 2 mai 2003, Bucureşti)

E totul rânduit
să se întâmple

Cum să trăieşti frumos fără iubire,
Cum să visezi, să umbli, ori să zbori,
Cum să cuprinzi neliniştea din zori
Şi pacea din amurg dintr-o privire?
Cum să înoţi prin mările de flori,
Cum să te bucuri de intreaga fire
Şi viaţa ta să-şi afle împlinire
Fără minunea care dă fiori?
E totul rânduit să se întâmple-
Cu simplitatea unei adieri-
Când de lumina sufletul se umple,
Dar dacă-n schimbul sterpei mângâieri
Gheţarii urii se ivesc la tâmple,
Nu-ţi vei afla iertarea nicăieri.
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Egloga
destinului
clasic

Poporul meu contemplativ
A fost belit în mod festiv.
Să ştie chiar de la-nceput
şi să n-aştepte ani mai buni
de la marmita cu minciuni.
Ca el oricum din post în post,
E învăţat s-o ducă prost
Şi hărăzit să fie trist...
M-apucă plânsul, deci exist !

Soren Kierkegaard
şi filosofia sa la 200
de ani
(5 mai 1813 - 11 noiembrie 1855, Copenhaga)

oren Kierkegaard s-a născut la 5 mai 1813, în
Copenhaga, ca al şaptelea fiu al lui Michael
Pedersen Kierkegaard şi al Anei Sorensdatter

Lund. Copilăria sa a stat sub semnul pietismului auster şi
melancoliei tatălui. Tatăl său, un om profund religios şi
obsedat de sentimentul păcatului, a influenţat dezvoltarea
tânărului Soeren în direcţia unei melancolii religioase şi a
unei imaginaţii fastidioase. A studiat teologia între anii 1830
şi 1840 la Universitatea din Copenhaga, susţinându-şi
dizertaţia finală in iulie 1840 cu o teză despre ironia
socratică. În acelaşi an, se logodeşte cu tânăra Regine Olsen,
în vârstă de numai 18 ani. În octombrie 1841, din motive
extrem de neclare, el rupe logodna.

Renunţă la intenţia de a se face pastor evanghelic,
dedicându-se cu precădere filosofiei, şi pleacă la Berlin,
pentru a audia cursurile lui Schelling. Reîntors la
Copenhaga, începe să publice articole, pamflete, afo-risme

şi parabole cu caracter filosofic şi religios, criticând
suficienţa clerului protestant danez.

A debutat editorial încă din 1838 cu lucrarea Af en
endnu levendes Papirer ("Din hârtiile cuiva încă în viaţă"), o
analiză critică necruţătoare a romanului Kun en Spillemand
("Un biet scripcar") al lui Hans Christian Andersen.
Începând cu anul 1843, gânditorul danez îşi intensifică
activitatea prin publicarea unor lucrări, al căror subiect
variază între filozofie, psihologie, religie şi chiar predici
creştine. Cele aproape 40 de titluri apărute antum, semnate
cu pseudonim ori cu propriul nume, tematizează primatul
individului concret, istoric şi contingent asupra oricărei
realităţi depersonalizante şi imposibilitatea înglobarii
fenomenului vital în categorii abstracte şi exhaustiv
explicative. Publică şi o serie de texte, de pamflete extrem
de acide, în care atacă deschis şi demască păgânismul şi
ipocrizia mediului ecleziastic al contemporanilor săi. Prin
concepţia sa filozofică asupra constrângerii omului de a-şi
alege destinul, a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra
teologiei şi filozofiei moderne, în special asupra filozofiei
existenţiale. Soren Kierkegaard a criticat vehement atât
hegelianismul din timpul său, o mare parte din opera sa
filozofică concentrându-se asupra problemelor legate de
modul de viaţă al oamenilor, pe prioritatea realităţii umane
concrete în detrimentul gândirii abstracte, subliniind, în
acelaşi timp, importanţa alegerii şi a devotamentului
individual. Opera sa teologică se axează pe etica creştină şi
instituţia Bisericii. Cea din domeniul psihologiei explorează
emoţiile şi sentimentele indivizilor atunci când se confruntă
cu alegerile pe care le fac în viaţă.

Făcând parte din metoda sa filozofică, inspirându-se
din Socrate şi dialogurile socratice, primele opere ale lui
Soren Kierkegaard au fost scrise utilizând personaje cu
pseudonime, fiecare prezentându-şi punctele de vedere
specifice şi interacţionând sub forma unui dialog complex.
El desemnează pseudonimele pentru a explora în
profunzime anumite puncte de vedere, care uneori se pot
întinde pe parcursul mai multor cărţi, între timp
Kierkegaard, sau cu un alt pseudonim, criticând respectiva
poziţie. Astfel, sarcina descoperirii semnifi-caţiei operelor
sale este lăsată în grija cititorului, deoarece această sarcină
trebuie să fie astfel încât ea să fie dificilă, deoarece numai ceea ce e
dificil inspiră inimile nobile. Ulterior, specialiştii l-au
interpretat pe Kierkegaard în mod diferit, printre care,
drept un existenţialist, neo-ortodox, postmodernist, umanist
şi individualist. Traversând graniţele filosofiei, ale teologiei,
psihologiei şi literaturii, el este o figură influentă în
gândirea contemporană.

În 1855 Soren Kierkegaard a editat revista "Øieblikket"
("Clipa"), iar la începutul lunii octombrie 1855 a suferit o
apoplexie cerebrală, ca apoi să moară pe 11 noiembrie 1855
într-un spital din Copenhaga. Opera lui Soren Kierkegaard
a exercitat o influenţă considerabilă, mai ales dupa primul
război mondial, fiind o sursă de inspiraţie pentru teologia
dialectică, existenţialismul filozofic şi creştin şi chiar asupra
psihologiei moderne.

■

S
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Icar peste Carpaţi
Esti cel mai mare geniu al poporului nostru, Vlaicule.

Sa traiesti! Avem si noi cu cine sa ne mandrim!"
I. L. Caragiale - Zborul de la Blaj, 1911

urel Vlaicu (19 noiembrie 1882, Binţinţi,
lângă Orăştie, judeţul Hunedoara - 13
septembrie 1913, Băneşti, lângă Câmpina)
a fost un inginer român, inventator şi

pionier al aviaţiei române şi mondiale. În cinstea
lui, comuna Binţinţi se numeşte astăzi Aurel
Vlaicu. La 13 septembrie 1913, în timpul unei
încercări de a traversa Munţii Carpaţi cu avionul
său Vlaicu II, s-a prăbuşit în apropiere de Câmpina,
se pare din cauza unui atac de cord.

De mic copil a avut o fire temperamentala şi
curioasă, fire care i-a adus necazuri incă din liceu.
In anul 1902 îşi ia bacalaureatul la Liceul de Stat
din Sibiu, după care urmează două trimestre la
Facultatea de Mecanică a Şcolii Politehnice din
Budapesta. Se înrolează ca voluntar la marină,
facând serviciul militar in oraşul Pula, port la
Marea Adriatica, astazi în Croaţia. Işi obţine
diploma de inginer după ce termină cursurile
prestigioasei Ludwig-Maximilians-Universitet din

Munchen. Intr-o zi timidă de primăvara, Aurel
Vlaicu nu a pregetat să plătească cu propria
tinereţe şi viaţă dreptul de a-şi transforma visul în
realitate! Sprijinit de Casa Regală şi Armata
Română, ambiţiosul inventator şi pionier al aviaţiei
romanesti şi mondiale, construieşte avionul "Vlaicu
I", primul avion construit pe teritoriul românesc.
La indemnurile prietenului sau de şcoală, poetul
Octavian Goga, se îndreaptă spre Bucureşti, unde
în faţa unui public format din personalităţile
vremii, in frunte cu Spiru Haret, face câteva
demonstraţii cu prototipul avionului sau.

Paul CLAUDEL
(6 August 1868 – 23 February 1955)

poet, dramaturg şi diplomat francez
şi fratele mai tânăr al sculptoriţei
Camille Claudel
(8 December 1864 – 19 October 1943)

A

100 ani de la moartea lui Icar
Calendar realizat de JCP

La Vierge à midi
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n'ai rien à offrir et rien à demander.

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela

Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi !

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,

Laisser le cœur chanter dans son propre langage.
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur

trop plein,
Comme le merle(...)
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Lucia OLARU NENATI

Eseu despre zacuscă
stăzi fac zacuscă doar per-
soanele care au timp mult,
nelimitat, căci aceasta e o

întreprindere foarte cronofagă. În
borcanele cu zacuscă se află depo-
zitate atîta durată, dar şi răbdare şi
migală care înzecesc preţul şi aşa
crescut al acestui aliment. Există mai
multe feluri de reţete, cu gogoşari,
vinete şi ardei, sau numai cu
gogoşari şi ardei, sau cu ciuperci, ba
chiar şi cu fasole adăugate la
compoziţie. Cantităţile sunt şi ele
diverse, după reţetă şi după gust.
Cea mai folosită e aceea mai simplă
în care cantităţile sunt toate egale: să
zicem 5 kilograme de vinete, 5
kilograme de ceapa, 5 kilograme de
ardei capia, 5 kilograme de gogoşari
laţi, la care se adaugă cam 500 gr.
bulion de roşii, ulei, condimente,
sare şi chiar puţin zahăr. Toate aces-
tea trebuiesc preparate, adică, ceapa
trebuie curăţată, tocată mărunt (o, şi
cît de neplăcut e să te usture ochii de
la ceapă, dar trebuie să rabzi că
altfel, niet zacusca!). Gogoşarii, arde-
ii şi vinetele se coc pe aragaz, de
preferinţă undeva în aer liber pentru
că inevitabil scot fum şi miros
usturător. Se întorc cu grijă la copt
fiecare în parte, că nu rămînă nici un
colţ nesupus focului, apoi se
depozitează în castroane, (vînăta se
fereşte de contactul cu metalul!), se
presară cu sare şi se lasă un timp,
poate chiar nişte ore, să stea acolo
acoperite ca să se moaie bine şi să
poată fi curăţate cît mai uşor.

Apoi se face acest lucru migălos,
curăţatul, cu mare grijă să nu se
rupă şi carnea legumei, ci doar
pieliţa aceea subţire care a fost
prăjită sau muiată de foc. Grija are în
vedere, în cazul ardeilor şi
gogoşarilor şi să nu se piardă sucul
lor interior care dă dulceaţă
mîncării. Chiar dacă curge la fundul
vasului unde sunt depozitaţi încă
necurăţaţi, se scurge acel suc prin
strecurătoare şi se păstrează pentru
mai tărziu. Curăţatul e migălos şi
durează şi are două etape, una
exterioară, în care se curăţă de coajă
arsă şi alta interioară în care se scot
sîmburii din interior care e parcă şi
mai dificil căci sunt mulţi sîmburi şi
foarte nestatornici, cînd crezi că în
sfirşit, ai scos tot, mai găseşti încă
unul printr-un pliu mai ascuns.
Vinetele se curăţă mai repede căci
sunt mai mari, dar sucul lor nu se
adună, ci dimpotrivă, se lasă să
curgă cît mai mult şi se aruncă afară
căci e amar şi dăunător. Dacă ceapa
se prăjeşte în acest timp, acoperită şi
la foc cît mai  moale, ca să nu se
ardă, începe operaţiunea „tocatul”,
care e şi ea migăloasă şi preten-
ţioasă. Vinetele se toacă cîte una cu
un cuţit de lemn sau plastic, pînă se
fac o pastă moale şi apoi se pun în
oala în care vor fierbe. Ardeii şi
gogoşarii se toacă cîte  doi- trei,
după ce au fost tăiaţi mărunt în fîşii
pe lung şi pe lat, apoi se toacă cu
cuţitul cît de mult se poate, dar nu se
dau prin maşină căci nu trebuie să

fie chiar o pastă. După ce s-au pus
toate astfel preparate în oala cu fund
gros, ceapa undită, foarte moale, caci
altfel rămîn bucăţi tari şi neplăcute
în gură, ardeii, gogoşarii şi vinetele
tocate mărunt.

Iar atunci cînd le toci cu satîrul,
sau cu un cuţit mare şi greu, tare
lesne e să-ţi vină în minte imaginea
celor care te-au chinuit, te-au
nedreptăţit, din cauza cărora ai
suferit şi ţi-ai scurs în zadar şi în
apăsare bunătate de ani din viaţă. Şi-
atunci toci mai cu sîrg şi imaginea
celor pe care nu te-ai răzbunat în
nici un fel şi nici măcar nu le-ai dorit
răul că de, aşa-i creştinesc să nu ceri
pedeapsa duşmanilor. Dar în
zacuscă se toacă bine duşmanii şi
iese parcă mai gustoasă dacă are mai
mult năduf! Mai ales dacă  se
adaugă cu grijă bulionul, sarea,
piperul, zahărul, se mestecă bine şi
se pune totul la fiert cît mai molcom,
de preferat, peste un gratar înalt sau
un fund mai gros căci are de fiert
mult şi e mereu posibil să se prindă
totul de fund.

La sfîrşit gustul este indicibil de
bun, de subtil, încît împătimiţii
mănîncă cu ochii închişi ca să
savureze în taină, fără alte senzaţii,
această delectare. Se pune în borcane
fierbinţi şi apoi se sterilizează, fie la

A
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cuptor, fie în vase cu apă pe aragaz,
doar că trebuie să te asiguri că s-a
petrecut lucrul cît mai bine, că altfel
surpriza de-a găsi unul sau mai
multe borcane mucegăite în timpul
iernii, după ce le-ai păstrat, cu grijă
şi zgîrcenie pe fiecare, ca să-ţi ajungă
pe cît mai mult timp, este teribil de
dezagreabilă. O, dar cîte nu mai
conţine zacusca în afară de aceste
ingrediente: timp, muncă, răbdare,
bunăvoinţă, pricepere şi talent, chiar
pasiune şi cîte altele!

Cînd cineva face toate aceste
munci, de regulă, o persoană mai cu
experienţă, cu scopul de-a o lăsa
spre degustare cuiva mai tînăr, mai
ocupat şi  mai grăbit, cum ar fi o
mamă pentru copiii ei veşnic grăbiţi,
cîte gînduri nu se deapănă în paralel
cu toate operaţiunile complicate ale
zacuştii! Mama se gîndeşte la
tinereţea ei, la viaţa ei, cum a curs ea
de monotonă, sau de vitregă, sau de
smuncită, ca o apă peste pietre mari
şi cum în cutare moment al tinereţii
ei dacă nu se întîlnea cu cutare băiat,
să-i zicem Vasile - spre recunoaştere,
care a invitat-o la film, la căminul
cultural, în comuna românească de
altă dată, sau în micul orăşel în care
cea mai mare distracţie era să mergi
la film şi să mănînci seminţe.

Aşadar, nu se poate abţine (şi de
ce-ar face-o?) de la deliciul rememo-
rării care nu vine nici el oricînd şi
oricum, ci mai ales atunci cînd
mîinile sunt ocupate cu altceva.
Cum era el, Vasile, de frumuşel şi
avea bicicletă şi o privire aşa de
pătrunzătoare şi se făcea că nu se
uită la ea, ci la colega ei de şcoală şi
vecină de peste drum, Savetuca. Şi ei
îi plăcea Vasile dar cum să arate asta
că se făcea de rîs! Şi cînd s-a dus
Vasile cu Saveta la film, la cămin, cît
a plîns ea acasă în pernă să n-o vadă
nimeni, căci mama sa, femeie
muncită de grijile gospodăriei
rămase pe umerii ei, nu avea chef şi
timp s-o mîngîie pe ea, era asprită de
permanenta scrutare a ceea ce
trebuia să facă mereu ca ţină totul la
linia de plutire. Şi apoi,  a crezut că
totul s-a terminat şi că Vasile n-o să
mai existe pentu ea, dar într-o

dimineaţă s-au întîlnit pe drum,
exact la pod, cînd ea n-a mai putut
să-l ocolească căci drumul ducea
drept la rascruce iar el venea de pe
celălalt mal şi n-avea cum să evite
întîlnirea. Dar s-a facut că nu-l vede
a pus capul în pămînt şi a vrut să
meargă mai departe, dar el a oprit
bicicleta şi i-a vorbit întrebînd-o
ceva, nu mai ştie acuma ce, dar nu
cuvintele au contat, ci acel şoc pe
care l-a primit de dincolo de ele, din
privirea lui şăgalnică, dar şi gravă şi
seriosă şi adîncă şi din tonul lui din
care percepea ceva irezistibil. Şi...
Atîta doar că în final a invitat-o la
cămin în seara aceea, că era
reuniune şi se dansa. A acceptat şi
apoi cum a căutat ea cu ce să se
îmbrace mai frumos, că nu prea avea
haine fiindcă maică-sa de-abia putea
cumpăra ce trebuia pentru acasă şi
cît s-o ţină la şcoală, pe ea şi pe fraţii
ei, nu încă să-i cumpere haine de
lux. A călcat, a  cusut o batistuţă albă
la un buzunar, şi-a pus părul pe
moaţe de pînză, rupte dintr-o pernă
veche, apoi şi-a întărit sprîncenele cu
un chibrit ars şi şi-a dat puţin în
obraji cu o bucată de hîrtie
creponată roşie, că aceea lasă puţină
culoare, nu mult, doar atîta cît să
facă obrajii mai roz . S-a privit în
oglinda subţire de la şifonier, că alta
nu era în casa austeră de văduvă
necăjită, şi-a înfoiat fusta, călcată cu
fierul cu cărbuni pe o pînză udă, dar
şi bluziţa apretată cu făină de grîu şi
călcată să stea ca hîrtia de tare şi
întinsă. Cu pantofii era mai greu căci
nu avea alţii decît cei botoşi de
şcoală, negri, cu şireturi, dar şi pe ei
i-a lustruit cu cremă şi cu peria, de i-
a făcut oglinzi. Iar părul despletit şi
lăsat  din strînsoarea moaţelor de
pînză,  cădea pe spate în nişte
spirale mari şi luciose, strălucind de
sănătate, ca şi toată fiinţa ei febrilă
de evenimentul ce se pregătea. Să
meargă la reuniune cu Vasile în
public unde o s-o vadă toată lumea
şi desigur, şi Saveta, care va fi acolo!

Şi, torcînd cu mîinile coaja
gogoşarilor pentru zacuscă, îşi
aminteşte cum au mers într-adevăr
şi cum au dansat de straşnic, căci

Vasile era un dansator de  neegalat -
de unde o fi  învăţat toate dansurile?
- dar aşa o strîngea şi o învîrtea şi se
lăsa, parcă natural în ritmul fiecărui
dans; la tango o dirija ritmic şi un
pic rigid, cu mîna ridicată în sus şi
împingînd-o puţin pe spate şi mereu
cu privirea în ochii ei de parcă o
topea pe dinăuntru şi o golea de
orice putere. Rămînea doar dansul,
dansul acela nebunesc şi unic în care
se învîrteau şi făceau paşi sacadaţi
într-un fel de îndîrjire a contopirii cu
muzica ce spunea ceva despre
dragoste şi bucurie, dar şi despre
durerea şi suferinţa ce stau mereu la
pîndă şi pot surveni în atîtea şi atîtea
chipuri, iar momentul cît ele nu
apar, nu se manifestă, este pauza
fastă care trebuie resimţită ca fiind
fericirea.

Şi fericire a fost aceea de-a dansa
toată nopatea, ca în vis, cu Vasile,
atîtea feluri de dansuri şi valsul în
care la un moment dat se învîrteau
doar ei doi în tot mijlocul sălii,
ceilalţi trăgîndu-se îndărăt din calea
lor, dar din cauza vitezei de rotaţie,
ea nu mai vedea decît un cerc larg,
cu dungi colorate din care nu se
înţelegea nimic, doar ameţeala plă-
cută, ireală, a rotirii şi ochii lui
aproape şi  înfipţi în ochi ei, în
sufletul ei, în viaţa ei.

Ce-a urmat nu mai  vrea să-şi
amintească, dar nici nu poate uita,
cum acea stare de transă  a stăpînit-o
şi după bal, cînd s-au întors acasă pe
drumul lung şi cînd Vasile a luat-o
pe ghidonul bicicletei şi cum
mergeau ei în noapte, parcă la nes-
fîrşit, şi totul era ca în poveşti cu
Cenuşăreasa şi Prinţul. Şi răsuflarea
lui îi încălzea spatele şi ceafa, ca un
abur de foc şi-i topea carnea şi
sufletul şi vlaga şi ar fi dorit să
meargă aşa la nesfîrşit, să nu se mai
oprească niciodată, să nu se
sfîrşească noaptea aceea, să nu mai
vină ziua cu asprimile şi nevoile ei
posace... Să-şi petreacă toată viaţa
mergînd pe ghidonul bicicletei,
strînsă între braţele puternice ale lui
Vasile care aveau destulă forţă ca să
ţină coarnele vehiculului dar şi s-o
ţină pe ea aproape şi nemişcată. Şi
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cum s-au oprit pînă la urmă, să-şi
tragă sufletul, la prisacă unde erau
căpiţe de fîn care miroseau îmbă-
tător - dacă mai trebuia şi altă
îmbătare! - şi cum nici nu şi-a dat
seama cum şi cînd erau amîndoi
pierduţi în fînul căpiţelor, sărutîn-
du-se avid, la nesfîrşit, cu o lăcomie
unul de altul de părea că se vor
închiţi  reciproc. Şi cum foamea lui
Vasile a căutat şi a găsit tainele
ascunse ale făpturii ei de fată
nemaiatinsă şi cum totul s-a petrecut
fulgerător, cu durere, cu extaz, cu
duioşie, cu ruşine şi cu ...trezire!

Şi cît de crudă a fost acea trezire
şi cu ce urmări în viaţa ei simplă şi
aflată la vedere! Cîtă amărăciune şi
sudalme şi pumni a înghiţit ea de la
maică-sa cînd a fost limpede că va
veni pe lume un copil şi ce disperare
pe ea, unde să fugă, să se ascundă,
să scape de ruşine, de gura lumii, de
ghinion, de povară! Cum se strîngea
ea cît mai mult să se vadă cît mai
tărziu bolta burţii demascatoare ce
avea s-o dea de rîsul lumii în toată
comuna! Iar Vasile era deja plecat la
şcoală mai departe, la oraş  şi nici nu
avea cum să dea de el să-i spună ce
şi cum, căci atunci fusese în vacanţă
şi se ştie că în acea parte a timpului
lucrurile sunt uşor ireale şi
plutitoare. A urmat coşmar şi
necazuri copleşitoare şi plecarea la
oraş, la o mătuşă ursuză şi care o
plesnea cu pedeapsa vorbei la
fiecare mişcare, evidenţiindu-i
parcă, în chip de sadică plăcere,
păcatul, mereu şi mereu. Poate şi
pentru că ea rămăsese singură,
nemăritată şi fără nici un suflet pe
lîngă casă şi se răzbuna astfel,
probabil inconştient, pe fată pentru
că fusese dăruită cu minunea unui
prunc pe care ea nu mai avea cum
să-l mai spere vreodată. Şi apoi,
maternitatea sumbră unde s-a dus să
nască şi unde a avut parte de atîta
durere şi suferinţă, căci a mai avut şi
nişte complicaţii după naştere şi
cum nu era a nimănui care să se
îngrijească de ea şi să „ungă” ce
trebuie şi pe cine  trebuie, să zică
„sărumîna, doamna doctor” şi „vai,
ce drăguţă sunteţi, vă mulţumesc,

doamna asistentă”, desigur, cu ceva
palpabil pe lîngă mierea vorbelor, ei
bine, nepăsîndu-i nimănui de ea, a
cam fost lăsată de izbelişte.

Dar a avut zile, de parcă acel
Dumnezeu de care se vorbeşte în
biblie că are grijă de pasărea cerului
ca să găsească hrană şi căldură, a
avut grijă şi de sufletul ei tînăr şi
oropsit. Aşadar, a scăpat cu viaţă şi
ea şi pruncul acela de nimeni dorit
iar timpul a trecut şi acea vreme
pictată cu atîta negru în amintirea ei,
în care ar fi dat orice ca să nu existe
acel copil care i-a nenorocit viaţa,
acum este departe şi nici nu vrea să
şi-l amintească, decît acum cînd,
iată, face zacuscă pentru acelaşi
copil care azi e mare  şi e o fiinţă
minunată, scînteietoare, frumoasă şi
bună, fiica ei, minunea şi lumina
vieţii ei oropsite, singura ei bucurie
în viaţă. Acum sunt amîndouă în
Canada unde fiică-sa, pe care la
repezeală a botezat-o atunci Versa-
via, e acum expert economic la o
mare companie unde a avut noroc să
lucreze. Bărbatul său, canadian
sadea, care nu ştie boabă româneşte,
e manager la o altă firmă, nu prea
înţelege ea cum vine asta, că nu
pricepe boabă de limba asta cana-
diană în care toţi parcă mestecă un
pic de zacuscă printre cuvinte, de le
moaie în aşa fel că nu se poate
înţelege care e un cuvînt şi cînd
începe altul. Aşa cum rostim noi
limpede, româneşte fiecare cuvînt,
clar şi uşor de înţeles şi de ţinut
minte şi dacă uiţi, nu-i nimic, îl
citeşti, că aşa cum se scrie, aşa se şi
citeşte, nu ca limba asta a canadi-
enilor în care scrie mere şi se citeşte
prune.

Dar dacă ei se înţeleg aşa, treaba
lor, însă ea nu se  poate opri să nu-şi
admire pe furiş odorul cît e de
frumoasă şi de sigură pe ea şi cum
ştie ea să mînuiască limba asta aşa
de grea şi toate lucrurile astea atît de
greu de înţeles de aici, cu telefonul
asta care trebuie butonat şi cu
semnele de circulaţie de afară şi cu
maşinile alea repezi, care cum or fi
circulînd de nu se încurcă. Şi cu
hîrtiile alea care vin în fiecare zi  şi

fiică-sa le citeşte de cum vine acasă,
destul de tîrziu, că aici statul ăsta
suge vlaga din oameni pentru banii
pe care-i dă, nu glumă! A mai
învăţat ea cele casnice, să umble la
aragazul electric şi cu butoane ca să
facă mîncare, la maşina de spălat,
mare şi cu uscător, ba chiar ştie cum
să meargă şi la magazin dacă ceva îi
lipseşte, deşi ei merg o dată pe
săptămînă şi aduc o căruţă de mîn-
care pe care dau un pumn de bani şi
are din ce găti cum, iată, acum face
zacuscă. Căci oricît  de bune ar fi
toate cele ce le cumpără cu căruţa,
nimic nu e mai bun decît zacusca pe
care fiica sa o degustă cu atîta
plăcere încît merită să muncească şi
o lună întreagă numai ca să-i facă ei
aşa o bucurie.

Draga mamii, steaua şi lumina
ei, cum a fost de mare necazul cînd a
venit ea pe lume şi cît de greu a
crescut-o şi n-a vrut s-o dea la casa
de copii, cum spunea mamă-sa sau
s-o adopte cineva - că îi găsise
mătuşă-sa client - şi s-a chinuit ea
singură, stînd la internat şi muncind
la fabrica de mobilă, de la patru
dimineaţa şi în schimburi, ca să
crească fata cum trebuie. Şi acum,
iată, ce bucurie şi singurul ei noroc
în viaţă e această fată care parcă îi
este ea mamă şi are grijă de ea şi o
duce la doctor dacă o doare ceva şi o
îmbracă în haine frumoase şi, mai
ales, scumpe, de mamă, mamă! Şi-i
cumpără tot ce ar pofti, dar ce ştie ea
să mai poftească, îi e de ajuns că,
iată, cum în partea a doua a vieţii,
ceea ce fusese coşmarul tinereţii ei se
dovedise a fi cel mai mare noroc şi
sens al vieţii ei.

Şi curăţă ardei şi se gîndeşte la
fiică-sa că ar trebui să facă un copil,
că anii trec şi ea e mereu ocupată şi
cînd o întreabă ea zice că mai are de
terminat un curs, nu ştiu ce masterat
parcă, şi nu mai ştia ce altceva şi
după aceea o să se decidă să facă un
copil. Dar timpul trece şi ea vede că
nu se mai decide şi curînd o să aibă
o vîrstă cînd o să fie mai greu, şi ea o
să îmbătrînească şi nu se ştie dacă o
să mai poată să-i crească copilul căci
aici cine să-l crească dacă nu ea?
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Dan HUDESCU

Dialog în tăcere
Întreb?!

Nu întreb…
Mă chem?!

Nu răspund!…
Liniştită se aşează-ntre noi
Aşteptarea venită-n ecou
Ne privim în adâncul din noi
Şi vorbim în tăceri
Rostind un destin

ce se vrea de-mplinit
Iubesc şi doresc?!

Da! (fără tăgadă)
Mă încearcă sentimente stranii
Desluşite în ceasul de taină .
Când apropierea ne vrea în iubire…
Interzişi,!
Nu auzim timpul  ce curge în noi
Ca să ne găsească în contopirea

soroacelor!
Mă chem?!

Nu m-aud…
Sunt străinul din mine
Căruia nu-i dau bineţe
Când îmi deschid ziua, de peste zi…

cu aşteptare

Doar îl stiu
cum s-alintă cu vis

ca să mai culeagă în fală
încă o fărâmă din crezul

spre Acolo…
Mă strig?!

Nu răspund
Ecoul chemării se pierde-n neant…
Chiar vreau să-l opresc
Dar e de negăsit
Căci a îngheţat în strigare

orice barieră…
… spre nemurire…

▬►
Dacă ar fi stat ea să se socotească

şi să decidă dacă şi cînd să aibă
copii, Versavia  n-ar mai fi existat pe
lume sau, cine ştie, cum şi cînd ar fi
fost. Şi aşa în borcanul cu zacuscă
mai intră şi grija mamei pentru fiica
ei, dacă o să fie sănătoasă şi o să aibă
un copil frumos, dar cînd şi cum o
să fie asta şi cîte şi mai cîte.

Borcanele se închid cu capace
speciale presurizate, se sterilizează
şi se pun la păstrare în basement
(adică în subsolul acela al tuturor
caselor de pe continentul american
în care mai încape o locuinţă şi,
oricum, tot ce nu trebuie chiar
imediat). De acolo vor lua iarna cîte
un borcănel din care Vivi, cum o
alintă mama-sa, va gusta delicoasa

zacuscă, indicibila, inegalabila, în
care în afară de ardei, gogoşari,
vinete, timp, dragoste, rabdare,
pricepere, s-au tors gîndurile şi
amintirile maică-si şi destinul ei
ciudat în care cel mai mare ghinion
s-a dovedit a fi cel ai mare noroc. O
linguriţă de zacuscă o fi, oare, mai
scumpă decît o linguriţă de icre
negre?
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Elleny PENDEFUNDA

Călător printre
simeze
Jocul luminii

a trecerea dintre iarnă și vară am călătorit printre
simezele galeriilor ieșene în așteptarea unei noi expoziții
personale la București. Am vrut să înțeleg taina prin care

coboară asupra unui artist succesul.
Poate de aceea am participat la multe vernisaje, fiind

şi eu un pui de artist, simţindu-mă o stea în devenire,
mai ales când am simţit că mi se acordă destulă atenţie
încât orgoliul meu să fie răscolit.

La expoziţia artiştilor plastici Ion Tămâian (Sibiu) şi
Boban Marinkovic (Serbia), m-am lăsat dusă de mirajul
poveştilor. Prinţese prinseseră viaţă din formele graţioase
ale sticlei, sticlă ce furase din culorile curcubeului sclipiri
şi sentimente adăugate formelor în jocul secret al razelor.

Reproducerile de la paginile 520, 523, 525, 526, 533,
534, 546, 566, 568, 470, 471, 472, 595, 597, 602, 606, 617 şi
647 sunt argumente şi nu explicaţii pentru cele afirmate
de mine în urma repetatelor vizite pe care le-am făcut
acestul templu al luminii.

L
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La expoziţie cu Doamna Ofelia Huţul

Reîntâlnire cu pictorul Viorica Toporaş care mi-a onorat vernisajul expoziţiei personale de la
Focşani (sus), şi profesorul meu de sculptură Gheorghe Gheorghiţă (jos).

Nu departe de galeria nou deschisă în pasajul Halei
Centrale, în Piaţa Unirii la "Cupola" am întâlnit peisajele
mirifice ale doamnei Ofelia Huţul, un alt motiv pentru
care jocul luminii a realizat o deosebită atmosferă. Dar şi
încheierea cu primirea de către mine a unui generos
premiu pentru participarea la Concursul internaţional de
Creaţie plastică/ lirică "Eminesciana".

Dar primăvara a trecut precum venise, lăsând iernii
loc de călduroasă vară. Şi am ajuns la Teatrul de
Comedie din Bucureşti, unde în fiecare an este invitat
câte un adolescent artist plastic să participe la un vernisaj
A, onorând astfel Festivalul de Teatru pentru liceeni
organizat de şaisprezece ani de marele maestru al artei
teatrale - George Mihăiţă.

Citind fragmente din Poemele luminii ale unui "inger printre ingeri", George Mihaita si Dan
Mircea Cipariu (în fotografie) alături de Cornelia Maria Savu, Radu Georgescu, Mihai
Zgondoiu, Florin Stanculescu, Victoria Anghelescu şi Gabriela Hurezean, actori, pictori,
literaţi, mulţi alţi invitaţi de marcă

.
Arta plastică, lirică, dramatică, muzicală, indiferent

de muza care o îndrumă rămâne o mare şi frumoasă
taină.
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Luigi ATTARDI

Jack Sal/
Capela
Gandini

apela Gandini era la începutul secolului al
XVIII-lea, o biserică mică, în stil palladian,
consacrată Maternităţii Sfintei Maria. Ea se ridica

în spatele unei vile fermecătoare a lui Napoleon, în
partea de nord-vest a oraşului Padova, cunoscută sub
numele de Monta, aşezată pe vestigiile unui drum roman
antic care conducea spre podul Molino la Marostica1 şi la
poalele subalpilor veneţieni: "Drumul de lână ", numit
astfel deoarece lâna de oaie era transportată în vale pe
acest drum în cantităţi mari, pentru a fi prelucrată şi a
pentru a produce, printre alte produse, cantităţile uriaşe
necesare pentru a platoşele legiunilor imperiale.

Iniţial aflată în proprietatea familiei Lonigo, şi,
ulterior, a lui Luigi Basso (al cărui loc de înmormântare
este marcat de o piatră funerară pe pământul din afara
intrării din spate), capela a fost cumpărată în 1939 de
către familia Gandini2, care sunt încă proprietarii
acesteia. În 1985 am făcut cunoştinţă cu artistul american
Jack Sal din New York, şi s-a născut ideea de a reface
interiorul capelei într-un stil şi spirit contemporan:
pentru mine, care am petrecut multe veri în copilărie şi
adolescenţă în oraşul unde se găseşte Capela Scrovegni /
Giotto am avut privilegiul, prin urmare, să devin cu totul
familiarizat cu ea în anii mei de formare ca om de
cultură; ideea de a avea capela de familie pictată de un
mare artist contemporan plin de potenţial. Şi, din
moment ce restul membrilor familiei Gandini nu s-au

1 La Marosteca, în epoca medievală s'a construit uriaşa piaţă unde se
joacă şah cu uriaşe piese umane (N. R.)
2 Luigi Attardi, este prin mama sa descendent al familiei Gandini

opus în nici un fel, în 1986 Sal a procedat la punerea în
aplicare a proiectului.

C
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După cum este evident chiar şi la o simpla privire,
rezultatul este o lucrare care depăşeşte orice simplă

"decorare" din interiorul capelei. De fapt, ca urmare a
intervenţiei lui Sal, putem afirma că s-a realizat, chiar
dincolo de utilizarea de pionierat a unei "iconografii"
non-figurative, o ilustrare abstractă, expresionistă prin
care s-a împodobit cu succes un loc de cult creştin.
Simbolismul inerent al culorilor alese, tuşa cu care el le-a
folosit pentru a evidenţia elementele arhitecturale
decorative ale capelei şi intenţia de a le face să
contrasteze cu elementele sculpturale, materialitatea
concretă a mărcilor aplicate peste urmele picturilor
murale, caracterul lor cu manifestare gestuală şi forţă,
toate se combină pentru a forma o operă de artă care nu
înseamnă doar o opţiune paralelă, ci şi modernizarea
semnificaţiei religioase a clădirii prin diferite elemente
care să constituie un nou concept de ansamblu şi
realitate.

De la început, demersul artistic al pictorului a fost în
principal de natură conceptuală, în sensul că noţiunea
sau ideea "din spatele" lucrărilor sale - de exemplu, s-a
implicat în pregătirea unui "plan", aşa cum a fost – a avut
prioritate asupra esteticii şi temerilor materiale că
execuţia lui are putea sau nu avea unele implicaţii. Şi,
într-un mod care este în conformitate cu această
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abordare, toate elementele intervenţiei sale la Capela
Gandini ar fi putut fi efectuate de către oricine înarmat
cu un protocol destul de precis de instrucţiuni cu privire
la ce să facă şi cum. Ceea ce devine interesant este
implicarea privitorului pentru care toate aceste elemente
devin proiecţii ale unor acţiuni potenţiale din partea sa,
care într-un anumit sens devine co-responsabil pentru
munca şi efectele autorului.

Ideea din spatele pictării capelei prin care Sal invită
privitorii să participe şi să împartă responsabilitatea nu
este o simplă fantezie a naturii sau a acţiunilor
întunecate ale omului care îşi găseşte salvarea numai în
puritatea nealterată a sculpturilor, în liniştea de azur a
Cerurilor pentru ca toate elementele să-l încurajeze şi să-l
sensibilizeze pentru cineva care se uită mereu în sus. În
mod similar, cele paisprezece mici tablouri care atârnă în
spatele altarului şi care reprezintă Drumul Crucii,
executate în acelaşi stil non-figurativ, conduce privitorii
să descopere sau să redescopere sensul Patimilor lui
Cristos.

Prin urmare, Capela Gandini / Sal se comportă ca o
oglindă în care atât pelerinii religioşi cât şi cei seculari se
pot uita la ei înşişi direct în faţă şi adânc în ochi, cu
speranţa îndepărtării sale.
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Leonardo SINISGALLI
(Montemurro, Potenza, 1908 – Roma, 1981)

De profesie inginer (Pirelli, Finmeccanica, Olivetti, ENI,
Alitalia), Leonardo Sinisgalli a preferat chemării profesorului său,
celebrul atomist Enrico Fermi, che-marea poeziei. A fost
descoperit de  Ungaretti, cu care a fost prieten. În 1953 a
întemeiat revista culturală „Finmeccanica. Civiltà delle
macchine”, pe care a condus-o până în 1979.

A aparţinut generaţiei neliniştite (Montale, Moravia, Elio
Vittorini, Cesare Pavese, Guido Piovene) care, formându-se în
anii duri ai fascismului, s-au confruntat cu un zbuciumat traseu şi
travaliu intelectual. Poezia sa are mereu o anume amărăciune de
fond şi un sens de continuă insatisfacţie. Amărăciunea şi căinţa
„emigrantului” constrâns să-şi părăsească locurile natale pentru
a-şi continua studiile.

În poeziile sale sunt prezente adesea episoade şi locuri ale
copilăriei sale din Montemurro, uneori elemente banale, dar care
reflectau cheia frământărilor datorate despărţirii de casa şi
ambianţa părintească. Formaţia lui de matematician se resimte
inclusiv în poezie; Sinisgalli, poetul-inginer, a reuşit să concilieze
cele două muze, ale geometriei şi poeziei, ale culturii umaniste şi
culturii ştiinţifice.

Prezentare şi traducere de Geo VASILE

[Eri dritta e
felice]

Eri dritta e felice
Sulla porta che il vento
Apriva alla campagna.
Intrisa di luce
Stavi ferma nel giorno,
Al tempo della vespe d’oro
Quando al sambuco
Si fanno dolci le midolla.
Allora s’andava scalzi
Per i fossi, si misurava l’ardore
Del sole dalle l’impronte
Lasciate sui sassi.

[Erai dreaptă şi
ferice]

Erai dreaptă şi ferice
La poarta pe care vântul
O deschidea spre câmpie.
Îmbibată de lumină
Neclintită-n faptul zilei,
Pe vremea viespilor de aur
Când socului
I se face dulce măduva.
Atunci mergeam desculţi
Prin şanţuri, măsurând ardoarea
Soarelui după amprentele
Lăsate pe pietre.
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Rue Sainte
Walburge

Forse ha battuto più forte
Il tuo cuore dei tacchi del lanciere.
Ti ritorna il frastuono in un odore
Di capelli, i giorni belli
Al moto biondo della Mosa.
Sbiadiscono nella caligine
La strada del borgo, le scritte
Straniere delle insegne, i campi
Dietro le palafitte.
Tu ne ritrovi la traccia
E da uno sbuffo di vapore
Avanza la cara figura d’amore
Quei dolci tacchi battuti sul cuore
E l’ombra calda sulla faccia.

[Ti porterò la
mia testa
vacante]

Ti porterò la mia testa vacante
E tu andrai più dolce di una lacrima
A cercarti un piccolo alveo sotto gli occhi.
Ma così lieve, così arrendevole
Che un fiotto di luce ti spazzerà.

Rue Sainte
Walburge

Poate că ţi-a bătut mai tare
Inima decât tocurile lăncierului.
Acel tumult  se preface-ntr-un miros
De păr, frumoasele zile
În curgerea blondă a râului Meuse.
Îşi pierd culoarea-n ceaţă
Drumul burgului, înscrisurile
Străine ale firmelor, câmpiile
Din spatele-adăposturilor lacustre.
Tu le adulmeci regăsindu-le urma
Şi dintr-o răbufnire de abur
Se iveşte scumpa figură-a iubirii
Acele calde tocuri pocnite pe inimă
Şi umbra caldă pe chip.

[O să-ţi aduc
capul meu
vacant]

O să-ţi aduc capul meu vacant
Iar tu vei merge mai gingaşă decât lacrima
Să-ţi cauţi o mică matcă sub ochi.
Eşti atât de suavă, atât de mlădie
Că o scăpărare de lumină te va spulbera.
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I vezzi dei
fanciulli

Qualcuno si rovescia le palpebre
Per darsi importanza
Riesce a far centro con uno schioppetto
Caricato di stoppa e di saliva.
Mira a distanza in un occhio
E colpisce.Porta in tasca
Un peperoncino, ne stacca
La punta coi denti, la sputa
Fulmineo non visto
In faccia alla gente.

Năravuri de
copii

Câte unul îşi dă ochii peste cap
Ca să-şi dea importanţă
Izbuteşte să tragă la ţintă cu un puşcoci
Încărcat cu câlţi şi salivă.
Ţinteşte de la distanţă un ochi
Şi izbeşte. Are mereu în buzunar
Un ardei iute, îi muşcă
Vârful cu dinţii, îl scuipă
Fulgerător fără să fie văzut
În obrazul oamenilor.

Mihai Cămăruţ, Printre maci
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Radu Călin GEORGESCU

Câteva
încercări de
desluşire a
creatorului
Adrian Piticariu

drian Piticariu doreşte să fie
şi să existe, iar pentru aceasta
el fuge fără de încetare de

existenţa în fiinţă şi de fiinţa în exis-
tenţă, artistul nefiind decât o rană
vie în existenţa creatoare, fiecare
dintre gândurile sale comportând
două semnificaţii, două intenţii ce se
generează şi se distrug una pe cea-
laltă. Artistul menţine Binele şi Fru-
mosul pentru a putea săvârşi Răul şi
Urâtul, şi dacă face şi Rău este
pentru a saluta Binele.

Piticariu iese din Normele
cunoscute nouă, pentru a simţi mai
bine puterea Legii Creatoare, pentru
ca o singură privire a noastră să-l
claseze în ierarhia universală şi din
această cauză artistul recunoaşte
explicit această ordine a celor două
contrarii, pentru a putea în cele din
urmă să scape de ea şi să-şi simtă cu
adevărat unicitatea şi de ce nu
singurătatea.

În personajele – monstruoase -
hidoase pe care le creează dar pe
care le adoră, el regăseşte înainte de
orice, legile imprescriptibile ale

lumii. Le regăseşte batjocorite de
canoanele societăţii, dar le salvează
şi le expune, punându-le în Lumină.

În ceea ce priveşte tehnicile de
lucru, la Adrian Piticariu dimensiu-
nea temporalităţii este trecutul, ce dă
sens adevărat prezentului. Acest
trecut nu este o prefiguraţie
imperfectă şi o existenţă anterioară
de obiecte. Raportul de la prezent la
trecut este un progres luat în sens
invers, însemnând că ceea ce este
vechi determină ce este nou, aşa
cum superiorul explică şi determină
inferiorul. În acest raport progresist
de finalitate, lucrarea viitoare este
cea care explică şi determină eboşa,
schiţa, la care artistul lucrează în
prezent.

Iată de ce considerăm că Adrian
Piticariu încearcă să se elibereze de
sine, luciditatea sa reflexivă relevân-
du-i că el, artistul, există de la o zi la
alta, ca o succesiune de palide
dorinţe, de afecţiuni pe care neantul
le amorţeşte. Cunoscându-se pe de
rost şi trebuind totuşi să trăiască,

Piticariu se eliberează picătură cu
picătură...

Creaţia lui Adrian Piticariu are
şi o componentă constructivistă şi
nu o abstractizare geometrizantă aşa
cum ar părea la o privire super-
ficială.

Componenta constructivistă a
gândirii plastice a creatorului
Adrian Piticariu este caracterizată de
raţionalism, construcţie temeinică şi
consecventă, cunoaştere a materiale-
lor şi condiţiilor tehnice de prelu-
crare.

Păstrând uzanţa formelor pure,
printr-un efort conştient de automo-
delare, artistul consideră că stadiul
formelor organice din lucrările sale
reprezintă esenţa artei. Căci nemaifi-
ind creaţie finită, ci construcţie şi
evoluţie a conştiinţei, la Piticariu
arta devine continuă creativitate.
Prin interrelaţionări aparent simple
a elementelor de limbaj plastic se
obţine de către artist o energie
emoţională puternică ce parcurge
fiecare lucrare a sa.

A
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Cristinel C. POPA

Sanctitatea sa,
sosul şi sosia
După îndelungi chibzuinţe şi repetate degustări,
Sanctitatea sa, paharul de vin, şi
Excelenţa sa, pulpa de femeie,
În numele viciului, vă declar sos şi sosie!
Tu, licoare bahică, ce te înalţi falnică pe un picior de masă,
Însingurat şi rece,
O iei de sosie pe Maria sa şold de femeie neprihănită,
Pulpă de mângâiat cântecele şi odihnit poftele?
Dumneata, umbră de şliţ descheiat, furtună de pofte teribile,
Te înclini în faţa paharului golit în umbra nopţii sub platoşa fumului de ţigară, dincolo de cheful
poftitorului, între focuri şi furtuni înalte unse cu testosteron?
Şi juri credinţă veşnică, şi pe nemâncate, şi pe nepregătite,
Până când răsăritul de ziuă vă va despărţi!
Acum şi-n vecii viciilor, amin!

▬►
Corpurile de iluminat, bolţi de

lumină sunt emanaţia sensibilităţii
pure, aproape non-obiectuale, ase-
mănătoare ca substanţă emoţională
unui moment de reculegere plastică.
Multe dintre geometriile discret
colorate ale lui Piticariu sunt de o
austeritate constructivă care evocă
mari spaţii liniştite sub o lumină
reflectată difuz, căci ceva din visul
de contopire al artelor în arhitectură
străbate concepţia plastică a
artistului.

În multe dintre lucrările sale
Adrian Piticariu respinge recompu-
nerea conceptuală de tip cubist,
secvenţa formală obţinând un tot
spaţial, tinzând spre tridimensional,
având o densitate remarcabilă prin
intermediul unei linii precise care
delimitează forme rotunde sau cât

mai aproape de modelul ideal
geometric. Existenţa personajelor şi
obiectelor din tablourile lui Piticariu,
se datorează faptului că artistul eli-
mină orice detaliu superfluu, inves-
tind obiectele cu forţă simbolică şi
renunţând la orice senzualism în
favoarea clarităţii sobre a sentimen-
tului plastic.

Comunicarea pe care lucrările
lui Adrian Piticariu o realizează cu
spaţiul înconjurător este congeneră:
formele arhitecturale ale spaţiului
din jur răspunzând formelor tablo-
urilor care nu agresează, dimpotrivă
devin insule de linişte, întreaga
creaţie intrând în dialog nu numai
cu interiorul ci şi cu orice altă formă
creată de mâna omului în mediul
înconjurător.

Piticariu creează o lume de
basm cu iz oriental, ce ne incită nu

doar prin excelenta ei tehnică, prin
vasta înţelegere a resurselor expre-
sive ale unor materiale cum sunt
sticla, metalul, pânza, dar şi prin
imaginaţia debordantă de care dă
dovadă, schimbându-şi chipul pro-
teic sub ochii noştrii de mai multe
ori.

Selecţia de lucrări prezentată
aici, par a fi mărturii străvechi ale
unei grandioase epoci a decorati-
vului. Lucrările sunt incinte ermetice
ce conţin ca într-o închisoare vrăjită
duhuri malefice, ce-şi plâng liber-
tatea pierdută pentru multe secole
din pricina cine ştie cărei fapte pe
care artistul şi-o imaginează şi ne-o
povesteşte, lucrând în această ilu-
zorie şi redutabilă închisoare.

Să cutezăm a-i descifra orienta-
lele poveşti...

▬►
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Mişcare şi limită în interpretarea
lumii la Elleny Pendefunda

onsecinţele căutărilor şi des-
coperirilor domnişoarei Elleny
Pendefunda sunt cruciale

pentru tălmăcirea înfăptuirilor sale
plastice. Fervoarea religării gene-
rează aici o creaţie ce trimite la jocul
dintre semnele picturale (culorile) şi
semnificaţiiile abstracte universale şi
absolute ale luminozităţii, joc aflat
sub cerul farmecului.

Hermenistica văzutului şi ne-
văzutului realizată de Elleny
Pendefunda are două configuraţii.
În primul rând se întruchipează o
mişcare orientată pentru a surprinde
adevăratul sens al lucrurilor ce-i
trezesc absorbirile spre a le fixa într-
o imagine pătrunzătoare şi totală.
Această vibrare are nenumărate
cadenţe şi inflexiuni: este când
înceată, şovăitoare, când rapidă –
expeditivă, când merge la întâm-
plare, când se concentrează scrutător
într-o singură direcţie.

Dar mereu există un tempo, o
urmărire ce tinde să prelungească la
infinit, să renască la fiece interpre-

tare, regăsindu-se în temeiul tensiu-
nilor sale. Neliniştea şi naturaleţea
imboldurilor plastice ale artistei nu
sunt datorate caracterului schimbă-
tor şi inconstant tipic inadecvenţei
vârstei, deoarece dimpotrivă, tocmai
preocuparea păsătoare este cea care
o compune, concentrată, într-o
investigare programatică şi metodi-
că. Aici umbletul vizual este al
înduhovnicirii cromelor, producând
forme, adică icoane ale bucuriei
inteligente a sufletului.. căci, în fond,
sufletul este ceea ce ghiceşte axa
frumosului, drept o cale a
cunoaşterii adevărate.

Pe de altă parte interpretarea
lumii la plasticiană este liniştită şi
astazică, este acalmia găsirii în
căutare, este popasul unei întronări
şi împliniri.

Acestea sunt momentele în care
lucrul finit – tabloul nu mai este
doar o propunere, iar interpretantul
nu mai este o interogare, ci soroacele
în care ieşirea din imobilitate s-a
înseninat prin dezvăluiri, iar pru-

denţa dăinuitoare a avut o rezolvare
când ochiul contemplă şi admiră,
sfielnic şi satisfăcut, apropiindu-se
binevoitor şi fascinat atât de întreg
cât şi de părţi.

Bucuroasă că a surprins coe-
renţa dialogului între togmirea
frumosului cu cea a sacralităţii,
artista îşi temperează acum în
limpezire privirea, îşi poreschimbă
grija trează şi mobilă de dinainte
într-o meditaţie cumpănitoare şi
hieratică. Mişcarea se opreşte mulţu-
mită de adecvarea dintre înfăţişarea
în care s-a conturat creaţia şi fapta
(facerea) de înfiinţat, Elleny Pende-
funda primind întinirea sub isihie.

Sub modurile acestea drumurile
continuă. Rămâne ca noi să aşezăm
firesc reflecţiile mirajelor desenaţi-
ilor de faţă în oglinda sinei noastre,
întru garanţia înnobilării extatice. Se
înţelege, în jurul Totului.

■

C
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Florin Ioan STOENESCU

Simfonia
sufletului
Expozitia din pridvorul Teatrului de
Comedie- Bucuresti

u am fost uimit de
elementele de limbaj
plastic, sau tehnicile
folosite în lucrarile lui

Elleny Pendefunda şi nici de
raporturile cromatice, acestea fiind
strict limitate de pedagogia artelor
vizuale găsită în cărţi sau în
tehnicile predate de colegi.

Fiind profesor de arte vizuale
şi creator de artă, altceva m-a
mişcat şi impresionat la mica
noastra artistă în afirmare:
profunzimea temelor alese şi
răspunsul său meditativ-creator
plin de vibraţii armonice şi
maturitate. La 12 ani, fetele încep
să se uite în jurul lor şi să se
raporteze la mediu, la trup, la
sinele fizic,… îşi caută modele şi
caută să le găsească între cei pe
care îi zăreşte împrejur…sau în
oglindă. Ori caută elemente cu
care să-şi construiască jucării într-o
lume a lor, prepubertină în care se
descoperă exterior….

Elleny, îşi caută repere în sus,
în cuprinderea imaginaţiei sale
frământată de teme majore ale
omenirii, în Geneză, începuturile
creaţiei divine, în zona

piramidelor, a luptei dintre
întuneric şi lumină, dintre ochiul
dinlăuntrul cerului şi dincolo de
acesta, printre nori şi simboluri pe
care mulţi oameni maturi tind să le
decripteze încă… printre copacii
selenari sau cei din peisajele
rurale. Cu ochiul interior larg
deschis visării şi incantaţiilor
sufletului care zburdă, ea creează o
lume plină de forţă , iubire şi
lumină atât sus în cer printre
îngeri cât şi jos, aici printre
telluricile preocupări mundane…
Cerurile sale trăiesc o lumină
cromatică ce vibrează în armonii
care forţează privitorul să intre în
dialogul cu lumea creată.
Determină elementele de limbaj
plastic să intre în acest joc al său şi
să valseze în ritmuri pe care
artistul dinăuntru le crează şi le
transmite. Dizolvă într-o alchimie
a sufletului său culorile şi le
transformă într-o mitică legendă
selenară. Uneori generează basme
pline de căldură şi visare în care
punctul, linia, pata ori suprafaţa se
înlănţuie în ritmuri pe vibraţii
armonice din Vivaldi, alteori cânta
cromele sunetelor lui Motzart ori

Bach… Lumină, culoare, muzică
divină…

O alternare a sunetelor
copilăriei în filosofia matură a
temelor zidirii lumii şi a misterelor
Eleusine,

O certă frământare lăuntrică
între a spune - a transpune… a
privi, a înţelege, a fi şi a deveni!!

O reflecţie în oglinda
interioară în care Elleny se
priveşte, ne priveşte pe noi şi
natura, zeii, trecutul şi viitorul. O
probă a maturităţii sale creatoare
în care arta poetică şi cea vizuală
nu sunt decât mijloace de
exprimare a unui suflet-radar, care
încearcă să comunice cu înaltul şi
să ne transmită un mesaj artistic
plin de semnale – explozii ale
curcubeului sufletului său între cer
şi pământ…

Un suflet armonios, sensibil şi
framantat… un adevarat suflet de
artist care aştept să înflorească
într-o lume mai bună, poate într-
un templu al iubirii !



N
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Tăcerea culorilor
confesiunea fără cuvinte, vibrantă, a unei vieţţi de artist!

areori oferă o expoziţie retrospectivă, fie ea şi
aniversară, o incursiune atât de grăitoare în
universul unui artist cu preocupări

multilaterale, precum o face Tăcerea culorilor a lui Florin
Stoenescu. Ce mod mai bun pentru un artist să
sărbătorească 60 de ani de viaţă în spiritul artei decât să
aducă în faţa publicului rezultatele căutărilor sale
permanente şşi să-l facă părtaş, astfel, la călătoria sa
spirituală?

Aceste căutări şi necesitatea fundamentală de
exprimare a unor adevăruri greu de captat în formă
vizibilă l-au dus pe Florin Stoenescu faţă în faţă cu
pictura, cu desenul, chiar şi cu sculptura, căutând mereu,
atât în vizibilul imediat recognoscibil, cât şi în forma sa
esenţializată, purificată abstract, să înţeleagă locul şi
semnificaţia fiinţei umane în universul pe care-l
conştientizează şi în cel pe care-l intuieşte.

Pentru că, chiar dacă prezenţa umană este explicită
doar în portretele desenate în creion sau cărbune, ea se
mărturiseşte implicit în transfigurarea marinelor,
peisajelor şi florilor artistului (foviste cromatic pe
alocuri, discret acordate în surdină în altă parte, dar
amintind totodată de moştenirea postimpresionistă şi de
cea expresionistă în tuşă, formă şi expresie – şi chiar de
cea impresionistă în poziţia artistului în faţa motivului).
Poate cel mai uşor avem acces la acest proces de
transcendenţă a formei vizibile în senzaţie distilată şi
folosită ca treaptă spre sens privind compoziţiile cu flori
ale lui Florin Stoenescu: de la interpretarea formală
cantonată încă în real a celei mai vechi expuse (din anii
1970, aşadar martor al începuturilor creaţiei), până la
expresia epurată în culoare şi senzaţie a ultimelor,
căutarea formei pure şi a armoniei pe care ea o închide în
sine şi o transmite privitorului impune reconstituirea

mentală a drumului de la vizibil la sensul din spatele lui,
plin de semnificatii cromatice. Remarcăm din anii de
inceput şi portretul de băiat lucrat în întuneric la lampa
cu gaz lampant...

Semnificaţia şi destinul, accesibile celui dispus la
efortul mental de a trece prin forma perceptibilă şi
dincolo de ea, spre perceperea senzaţiei şi a sensului la
care ea trimite, sunt răsplata secretă închisă în mijlocul
elementelor realului, recognoscibile în compoziţiile
artistului, fie ele picturale sau tridimensionale. Travaliul
nu e fără speranţă, transmit cele câteva compoziţii mai
marcat spirituale, situate între vizualul comod prin
familiaritate („floare”, „peisaj”, cer, piramidă, „mare”,
„ţărm”) şi cel simbolic din compoziţiile abstracte, cu
jocuri de forme şi culori menite să trezească senzorialul
şi astfel să treacă privitorul „dincolo” de vizualitatea
simplă şi brută. Elemente cu semnificaţie cert
transcendentă, de trecere (arcada, portalul de biserică,
coloana –obelisc, simbol al legăturii dintre cer şi pământ,
deci dintre realitate şi spirit – şi mai ales coloana franta,
imagine a năzuinţei frânte spre înălţime care, cu al său
fragment încă vertical şi cu baza ancorată în pământ,

R
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exprimă speranţa încă posibilă a re-generării...) servesc
de intermediari pentru a ne pune în starea de spirit
necesară receptării mesajului criptat în forme şi culori
pure, lipsite de povara realului.

La fel funcţionează compoziţiile tridimensionale ale
artistului, mesaje vizuale ale efemerului (memento mori
al craniului,-legenda meşterului Hiram- materiile
eterogene sau fragile), ale nevoii de sens (invocarea unor
ritualuri  falice arhaice care se pierd în nisipul clepsidrei-
ţărana către care ne întoarcem!!) şi repere ale eternei
pendulări între lumină şi întuneric (piatră albă-piatră
neagră, cristale de sare de munte...,relaţia volumului
plin-gol) ce marchează drumul fiinţei umane spre un
sens spiralic, superior existenţei sale imediate.

Dacă această înţelegere a iniţierii poate fi făcută
accesibilă de către artă, cu siguranţă în armonia de forme
şi  vibraţia de culori şi ritmuri se găseşte cheia ei. Artistul
asistă privitorul acustic şi vizual, căruia îi oferă opera sa
de căutător de sens (mărturisind drumul pe care l-a
parcus el însuşi) punându-i la dispoziţie sinestezia
culorilor, albul griurile şi negrul grafitului, formele
spaţiale tip instalaţie şi muzica. În fiecare sală altul,
fondul sonor adaugă vibraţiile sale celor pe care le
creează forma şi culoarea, construind cel mai propice
mediu cu putinţă pentru a da privitorului acces la măcar
o parte din căutările şi descoperirile de sens ale
creatorului. Este motivul pentru care operele nu au
nevoie de titluri pentru a-şi îndeplini mesajul de
vehicule şi păstrătoare de mesaj către public. Vibraţiile
sunet- culoare se intrepătrund, se amplifică şi transmit
stările de armonii cromatice ale luminii şi
căldurii.....Imnuri bizantine , lumina lui Motzart sau
bogăţia culorii lui Hayden cerionand cu tuşe carnale
visul unui tărîm palpabil..

Intr-una din cele trei săli cu produse ale
frămantărilor artei lui Florin Stoenescu, descoperim o
suită de portrete desprinse din lumea exterioară şi cea
interioară a artistului, redate de la neoclasic pană la
fovism, cu rigoare de grafician mergand pană la exaltare
şi tratare cromatică cu degetele într-o vibrantă
transmitere a exploziei interioare din faţa inspiraţiei....

Căutând pentru fiinţa umană un sens care să nu se
termine la simpla ei existenţă  materială, Florin
Stoenescu ajunge, firesc, la icoană ca materialitate a
subtilului invizibil. Nu credem întâmplător faptul că
preocupările artistului includ şi acest domeniu al
vizualităţii artistice, şi restaurarea sa în formă – care îi
restaurează propriul spirit şi totodată mesajul.

O documentare a procesului restaurării şi un
exemplu de creaţie proprie (icoana Sf. Ioan Botezătorul)
demonstrează suficient direcţia preocupărilor artistului
în acest domeniu. Este încă un mod prin care el invită la
meditaţia-lumină asupra relaţiei dintre forma vizibilă şi
sensul ei invizibil, mesaj etern al artei şi scop al ei în
toate formele sale de natură să justifice creaţia unei vieţi
de artist.

Ştefania Viorela DUMBRAVĂ
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Liviu PENDEFUNDA

Crucea
întrandafirată
6. Povara cunoaşterii sau
Nicolae Milescu Spătarul

icolae Milescu Spatarul s’a născut în iunie
1636, probabil în satul Mileşti, judeţul Vaslui şi
a decedat în anul 1708 în Rusia. El a fost unul

dintre marii cărturari umanişti ai Europei răsăritene din
secolul XVII. A fost fiul lui Gavril, un mic boier din
Ţinutul Vasluiului. Puţinele informaţii despre familie îl
arată pe tatăl său ca fiind fie grec, fie aromân din
Peloponez. Şi-a început studiile la Şcoala domnească de
la Trei Ierarhi, unde l-a aflat renumitul profesor grec
Gavril Vlasios, care a predat aici între 1642 şi 1644,
chemat de Vasile Lupu. Între 1645 şi 1653 urmează
cursurile Marii Şcoli de pe lângă Patriarhia Ecumenică
de la Istanbul, avându-l profesor pe acelaşi G. Vlasios.
Aici îi are colegi pe Dosithei, viitorul patriarh al
Ierusalimului, pe Ştefaniţă Lupu, fiul lui Vasile Lupu,
viitor domn în Moldova şi pe Grigore Ghica, fiul lui
Gheorghe Ghica, capuchehaia lui Vasile Lupu la Poartă,
amândoi viitori domni în Moldova şi Ţara Românească.
Prin studiu intens şi o muncă asiduă îşi însuşeşte o vastă
cultură umanistă, fiind totodată şi cunoscătorul mai
multor limbi: latină, greacă, slavonă, turcă, franceză,
italiană şi rusă.

Revenit în ţară, Nicolae Milescu urcă rapid în
ierarhia dregătoriilor: grămătic al domnului Gheorghe
Ştefan (1653), spătar sub Gheorghe Ghica (1658-1659),
mare spătar al aceluiaşi domn în Ţara Românească (1659-
1660). În 1660 revine în Moldova, unde domnea Ştefaniţă
Lupu (1659-1661), devenind unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori ai acestuia. In 1661, la moartea lui Ştefaniţă

Lupu, se întoarce în Ţara Românească unde domnea
Grigore Ghica, care îl numeşte capuchehaia sa la Poartă.
În urma înfrângerii suferite de forţele turco-moldo-
muntene în faţa austriecilor la Lewenz, urmată de fuga
lui Grigore Ghica în Polonia apoi la Viena şi la Veneţia,
Nicolae Milescu se vede obligat să ia drumul pribegiei:
în 1664 era la Curtea lui Friedrich Wilhelm, electorul de
Brandenburg; în 1666 se afla la Stettin, în Pomerania,
alături de fostul domn Gheorghe Ştefan pentru care
îndeplineşte misiuni diplomatice la Stockholm (1666) şi
Paris (1667). Ajunge şi în Italia, la Cume, unde este iniţiat
în misterele rosicrucianismului oriental (Sibila Persida).

Contemporan cu Miron Costin şi cu Dosoftei,
Nicolae Milescu este una din personalităîile de seamă ale
secolului al XVII-lea, cărturar, diplomat, teolog, istoric,
geograf, etnograf, filolog, scriitor, memorialist mai ales,
de circulaîie mondială. La 17 ani îl găsim grămătic la
curtea domnitorului Gheorghe Ştefan, în Moldova. În
1655 îl însoîeşte pe Gheorghe Ştefan în Ţara Românească,
descoperind, în trecere pe la Mănăstirea Neamţ,
importante documente legate de domnia lui Alexandru
cel Bun. La 10 ianuarie 1661 termină de tradus din
greceşte Catehismul ortodox al patriarhului Afanasie al
Alexandriei, “Carte cu multe întrebări, foarte de folos,
pentru multe treburi ale credinţei noastre”, în care
afirmă originea latină a creştinismului la noi şi latinitatea
limbii române.

A semnat şi alte opere istorice şi teologice, precum şi
traduceri: Istoria despre sfânta icoană a Prea Sfintei
noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu Măria (1655);
Mântuirea păcătoşilor, a teologului grec Agapios Landos,
tradusă prin 1655-1660; Vechiul Testament, tradus între
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1661 şi 1664 după ediţia de la Frankfurt din 1597, o ediţie
slavă de la Ostrog şi unele ediţii ale Vulgatei, incluse în
Biblia de la Bucureşti din 1688; Enchiridion sive stella
orientalis occidentali splendens (Manual sau Steaua
Orientului strălucind Occidentului), scrisă în 1667 şi
publicată în versiunea latină în 1669.

In 1668 revine în Moldova, unde domnea Alexandru
Iliaş, uneltind pentru mazilirea acestuia, i se crestează
nasul şi pribegeşte din nou în Germania şi la Istanbul
(1669). La recomandarea patriarhului Dosithei, fostul său
coleg, în 1671 pleacă prin Ungaria şi Polonia la Moscova,
la Curtea ţarului Alexei Mihailovici, unde este angajat la
"Departamentul solilor" (Посольский приказ), ca
interpret pentru limbile latină, greacă şi romănă.

Ţarul şi-a dat seama, din primul moment, că avea în
faţă o personalitate de excepţie, expert în cunoaşterea
situaţiei politice şi militare din Imperiul Otoman, ca de
altfel din întreaga Europă. Cronicarul loan Neculce
(1672-1745), în „Letopiseţul Ţării Moldovei” spune că
Milescu a fost profesor al împăratului Petru Cel Mare.
Iniţiat în marile ordine ale vremii, printre care, nu avem
date certe, şi în cel rosicrucian, Nicolae Milescu a fost
primit cu căldură în rândul celor mai luminate minţi de
la curtea ţarului printre care Vasile Goliţân, Artamon
Matveev, Petre Dolgov şi alîii, toîi, inclusiv îarul şi

mentorul său de mai târziu, Dimitrie Cantemir, făcând
parte din fondatorii lojilor esoterice în Rusia. Ca om
politic şi diplomat de clasă internaţională, Milescu era
convins că numai puterea militară a ruşilor ar putea
zdrobi puterea otomană şi elibera Moldova şi celelalte
popoare de sub jugul turcesc. Este ceea ce şi Dimitrie
Cantemir sub influenîa ordinelor occidentale avea să
creadă mai târziu.

În iulie 1674, în legătură cu mişcări de populaţie
rusească în regiunea fluviului Amur, Milescu a primit
din partea ţarului Alexei Mihailovici extraordinara
misiune de sol al ţarului în China. Trecând prin Tobolsk
şi Irkutsk, un traseu extrem de lung, studiind terenul şi
oamenii, şi întocmind rapoarte, ajunge în 1676 la Beijing,
fiind primit de către împăratul Chinei, Shengzu. Cult şi
poliglot Spătarul Milescu a ştiut să se facă ascultat şi să
promoveze interesele Rusiei la o curte imperială ce se
caracteriza prin ură şi dispreţ faţă de alte rase şi culturi,
prin neîncredere, cinism şi viclenie. El s’a întors la
Moscova în ianuarie 1678. Între timp, ţarul Alexei
Mihailovici, care îl aprecia atât de mult murise. N.
Milescu şi-a înaintat rapoartele de călătorie, descrierea
Asiei şi Chinei de-a lungul traseului parcurs, a fluviului
Amur, precum Cartea despre tătari. Toate acestea au
stârnit un interes imens în rândul specialiştilor,
nu numai în Rusia, ci şi în afara graniţelor acesteia,
constituind sursa de documentare de cea mai mare
valoare.
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Aici misiunea rusă este găzduită într-o clădire
uriaşă, înconjurată cu ziduri ca o închisoare, fiind
confruntată cu tot felul de primejdii şi întâmplări ieşite
din comun, despre care Milescu relatează pe larg în
Jurnalul de călătorie din China, Descrierea Chinei sau în
notele de călătorie De la Tobolsk până în China. (…)
Cetatea cea roşie, împărătească, clădită …prin măreîie şi prin
frumuseîe, ea întrece toate cetăîile împărăteşti europene. Şi aici
se află palate minunate, grădini mari, păduri, pâraie şi dealuri
făcute de mâna omului… Zidurile sunt din cărămidă dar
tavanul de lemn este sprijinit pe coloane înalte, rotunde,
sculptate şi aurite, iar grinzile sunt vopsite în felurite culori
(…)

Pe lângă descrierea moravurilor, a obiceiurilor şi a
arhitecturii chinezeşti, complet necunoscute civilizaîiei
europene, Milescu strânge informaţii militare, întocmeşte
hărţi, cartografiază, observă şi consemnează ... Zidul
începe la Marea de răsărit şi înconjoară toate ulusurile (satele)
imperiului chinez pe o lugime de 1500 de verste ( 1000 de mile
). El urcă peste stânci şi munîi înalîi şi coboară prin văi adânci
şi înguste. Zidul este clădit la temelie din bolovani mari de
granit necioplit, deasupra căruia s-a zidit cărămidă. Când
chinezii vorbesc despre el, spun că atunci când a fost clădit, în
munîi n-a mai rămas piatră, în pustiuri n-a mai rămas nisip,
în mări apă, iar în păduri copaci... Oraşul Beijing are în partea
de miazăzi două ziduri de construcţie puternică şi se
povesteşte că pe aceste ziduri pot alerga fără nicio piedică 12
călăreţi, atât sunt de late, căci între ziduri au turnat pământ
de l-au bătătorit… Noaptea, în oraşul Beijing veghează străji
pe ziduri şi pe uliţe, iar ziua străjuiesc în faţa porţilor enuci,
care adună taxele de la toţi aceia care intră în oraş, însă de la

străini nu iau nimic… În oraşul Beijinng puţine sunt uliţele
care să nu fi fost aşternute cu piatră, iar pe uliţe se află săpate
fântâni şi de amândouă părţile sunt săpate şanţuri mari
îndreptate spre râuri şi lacuri. Şi când plouă, prin aceste
şanţuri se scurge apa de pe uliţe şi ulicioare, iar din curţi apa
de ploaie se scurge în uliţe prin nişte tuburi…

Nu trebuie să fii specialist pentru a putea înţelege ca
misiunea spătarului Nicolae Milescu în China, din
perioada 1675-1678 a fost una de cercetare strategică.
Poate cea mai mare şi mai importantă din întregul secol
XVII. Imensitatea spaţiului cercetat şi transpus în
rapoarte şi studii, precum şi importanţa politică, militară
şi economică a contactelor cu demnitarii şi împăratul de
la Beijing, îndreptăţesc o asemenea apreciere.

După stabilirea în Rusia activitatea sa intelectuală se
intensificase şi în 1672 traduce Aritmologhion şi Etica
din limba latină şi scrie Cartea despre sibile, în limba
slavonă, şi Cartea despre cele nouă muze şi despre cele
şapte arte liberale. În 1673 compune în slavă
Hrismologhion (unde îşi exprimă convingerile sale poli-
tice şi strategice) şi Basilologhion sau Cartea
Împăraţilor. La îndemnul ţarului, spătarul Nicolae
Milescu a scris câteva studii de răsunet privind istoria
Rusiei, printre care şi Genealogia marilor împăraţi şi
prinţi ruşi (1674) sau Alegerea ca Ţar a lui Mihail
Fiodorovici.
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Mai scrie Descrierea preaslăvitei biserici numită
Sfintei Sofia din Constantinopol, Cartea hieroglifelor,
Cele Şapte minuni ale lumii, toate în slavonă, şi un
Dicţionar slavo-grec-latin (pierdut). A rămas în Rusia,
devenită a doua sa patrie, până la moarte.

Toate aceste lucrări sunt opere de mare valoare,
alcătuite în mare parte după izvoarele scrise şi după
impresiile personale de călătorie ale lui Milescu. În urma
călătoriei în China, el a scris un şir de importante lucrări,
bucurându-se de un binemeritat interes în multe centre
ştiinţifice europene şi care şi-au păstrat actualitatea şi
până azi. E vorba de Descrierea călătoriei în China
împărţită în trei părţi: 1) Călătoria de-a lungul Siberiei de la
Tobolsk până la fortul Nercinsk până la graniîa Chinei; 2)
Izvorul misiunii diplomatice în China a lui Nicolae Spătaru şi
3) Descrierea celei dintâi părţi a pământului, numită Asia, în
care se află şi împărăţia Chinei cu oraşele şi provinciile sale.
După cum au arătat cercetările, cărturarul nostru a
folosit pe larg în acest scop şi o serie de lucrări despre
China din cultura şi ştiinţa europeană, în special
materiale de călătorie şi informaţie ale unor misionari
catolici.

Imageria hermetică şi marile arcane ale ocultismului
se întâlnesc în vasta operă a cărturarului, tetraktysul
pytagoreic urmărindu-l chiar şi când transmite cunoştin-
ţele sale elevului, viitor iluminat, Petru cel Mare.
Orgoliul iniţiatului în crucea întrandafirată i-a adus şi
pedeapsa nasului tăiat de un profan precum era Iliaş.

Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă
răspândire în manuscrise în timpul secolelor XVII-XIX în
Rusia, ţările româneşti, Orientul Apropiat şi chiar în
Europa Occidentală. De la sfârşitul secolului XX lucrările
sale au început să fie valorificate şi tipărite la început în
Rusia, apoi şi în alte ţări, cum ar fi cele dedicate Siberiei
şi Chinei. Ele au văzut lumina tiparului şi în Basarabia,
mai puţin în România. Însă multe din scrierile sale mai
continuă să zacă în manuscris în multe biblioteci şi
arhive europene, cele din ţară pierind sub vicistitudinile
războaielor şi comunismului.

În expoziţia permanentă a Muzeului Naîional de Arheologie şi Istorie a Moldovei sunt
prezente două dintre lucrările marelui cărturar Aritmologhion, 1662 şi Hrismologhion, 1662.
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Octavian LAURENŢIU

Între Cotopaxi
şi Cotacachi
arc vulcanic de civilizaţie milenară
deschis spre oceanul Pacific şi
arhipeleagul Galapagos

Vulcanul Chimborazo, cel mai înalt 6267 m

America de Sud este continentul cu cei mai mulţi
vulcani, mulţi dintre ei activi. Numai în Ecuador sunt 45
dintre care zece activi. Înălţimile lor mari (5-6000 de
metri) înconjoară capitala Quito aflat la 2800 de metri
între lanţurile munţilor Anzi (de o parte Cotopaxi,
Antisana, Cayambe, de cealaltă Pichincha).

Lanţul vestic al Anzilor înspre vulcanul Cotacachi

Platourile înalte adăpostesc o populaţie străveche
incaşă, crescători de oi şi lame, ţesători şi olari,
prelucrând pieile şi mai nou, cei mai mari producători de
trandafiri din lume.

Spre Cotopaxi

La poalele vulcanului Cayambe înspre vulcanul Imbabura

În Otavalo sub vârful Imbabura

În Quito sub întunecatele văi ale vulcanului Pichincha
Mulţi dintre aceşti vulcani au vârfurile acoperite de zăpezi şi constituie repere de orientare
geografică.
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În insulele Galapagos, cei zece vulcani dintre care
trei activi au creat un paradis al păsărilor, peştilor şi
animalelor, dar printre vechile guri si pungi ce-au
adăpostit lava incandescentă, trăiesc câteva specii de
ţestoase gigantice a căror vârstă depăşeşte o sută de ani.

Pe plaja unde rocile de lava au ajuns in contact cu oceanul si testoasele isi depun ouale

Intrarea in tunelul de iesire al lavei

Gura ascunsa a unui astfel de tunel spre centrul pământului

Inspre locul unde s-a prabusit tavanul unei foste pungi de lava golite de erupţie

Celebrele hauri de langa craterul vulcanului

Fotografiile sunt realizate pe insula Santa Cruz din arhipeleag

Fiind două hăuri alăturate ele poartă numele de Gemenii

Relief de o frumuseţe şi stranietate nemaiîntâlnită
prin îmbinarea istoriei unei erupţii cu bogăţia de plante
şi animale care demonstrează regenerarea vieţii după
cataclismele terestre.
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Deasupra hăurilor cu adâncime de peste o sută de metri se înalţă conul principal al insulei

Păsările şi orhideele îmbogăţesc pădurile de
mangrove şi scalesia care au un rol primordial în
ecosistemul insulei la colectarea apelor din ploi pentru
bogăţia de specii descrise de Darwin.
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Dumitru VACARIU

Strămoşii omului
(studiu ştiinţific modern)

u demult am trăit o mare
revelaţie. Şi, mărturisesc
cu mâna pe inimă, nu

mi-a fost dat să trăiesc o astfel de
revelaţie din copilărie. Atunci mi-a
fost dat să aud pentru prima oară,
nu cred să fi avut mai mult de trei
ani, că omul se trage din maimuţă.
Iar eu am crezut. Pe cuvânt că am
crezut! Mai ales că o auzeam deseori
pe mama strigându-mi: „Nu te mai
maimuţări atâta, că te plesnesc!” Pe
urmă am auzit că omul a evoluat pe
scara vieţuitoarelor, devenind Rege-
le animalelor. Şi asta întrucât era
animalul cel mai deştept, cel mai uns
cu toate alifiile, cel mai bun parla-
mentar, reprezentant de frunte al
tuturor animalelor, cel mai bun ani-
mal de afaceri, cel mai bun securist,
turnător şi purtător de drapel al
tuturor animalelor şi un adevărat
politician modern!

Dar perioada copilăriei a trecut,
fără să-mi dau seama şi am devenit
mult mai deştept ca acum 80 de ani.
Şi ce mi-a fost dat să aud în perioada
mea de om deştept? Că… că… că…
dar să pornesc de la cercetări
ştiinţifice concrete, reale şi nu de la
minciuni guvernamentale. Nu de
mult am auzit la radio şi la TV, că
mari savanţi, cercetători de presti-
giu, toţi cu titluri de „Doctor în
ştiinţe”, cum sunt, de pildă, ştiinţele
juridice sau antropologice, au desco-
perit (nu mai reţin unde), un schelet
de şobolan, care este primul animal
din care se trag celelalte animale,
dar în primul rând, omul. Ca şi în
copilărie, am crezut şi în această
mare descoperire şi în concluzia că
din acel primat schelet de şobolan se
trage omul. Pentru că, mi-am spus
eu, omul modern are destul de
multe asemănări cu un şobolan.
Adică este capabil să ronţăie tot ce-i

iese în cale, să sape galerii pentru a
ajunge la boabe şi grăunţe, este
capabil să chiţcăie în toate felurile
posibile pentru a-i uimi pe semeni,
pentru a-i minţi şi înşela, pentru a-i
face să-l declare „mare şobolan”,
„şobolan patriot”, „şobolan politi-
cian”, „şobolan parlamentar” sau
chiar Preşedinte al marelui popor
de şobolani! Există, deci, foarte mul-
te asemănări între şobolan şi omul
modern!... Uimit de această descope-
rire epocală, am începu să fiu tot mai
convins că marii savanţi care au
descoperit acel schelet de şobolan
primar reprezintă culmea perfor-
manţelor minţii omeneşti şi merită
din plin să li se acorde titlul de
„şobolan-Doctor”.

Dar toată satisfacţia mea de
„Om-şobolan” contemporan cu ast-
fel de geniali descoperitori de
primate, s-a dus naibii în clipa când
am auzit, tot la radio sau la TV, că
alţi geniali cercetători (niciodată
până în prezent nu au existat în
istoria omenirii atâţia savanţi
„Doctori”!) au făcut o descoperire şi
mai uimitoare: pe undeva, prin
Indonezia sau prin altă ţară super-
dezvoltată intelectual, s-a descoperit
un Vierme (eu cred că în această
descoperire şi-a pus mâna direct
Marele Creator) care este primul şi
cel mai credibil strămoş al tuturor
animalelor, inclusiv al omului. La
primul contact cu o astfel de
descoperire mai mult decât genială,
a început să mă doară capul, apoi a
început să mă doară-n cot şi, imediat
apoi, a început să mă doară-n… nu
mai ţin minte unde… Pun însă astfel
de dureri pe seama invidiei că nu
am fost eu fericitul descoperitor. Da,
iubite cititor… dar a urmat apoi
calvarul cumplit al întrebărilor mele
referitoare la găsirea unui răspuns

privind asemănarea dintre om şi
vierme. Şi, slavă Celui de sus, am
găsit destule asemănări, care m-au
liniştit pe deplin… adică m-au
scârbit, m-au decepţionat, m-au
întristat, m-au transformat şi pe
mine într-un vierme, dar, astfel,
m-au liniştit şi m-au făcut să
proclam cu mâna pe inimă, că omul
descinde din vierme! Aaaaa, desigur
că se vor trezi unii mult mai deştepţi
ca mine, care îmi vor rage la ureche:
„Cum de îndrăzneşti, tu, bă,
nepricopsitule, să ne faci pe toţi
viermi?? Ai uitat, oare, că foarte
mulţi dintre noi, oamenii, suntem
denumiţi, pe drept cuvânt, nu
viermi, ci şopârle, şerpi de toate
felurile, lipitori, caracatiţe, iguane,
cameleoni, râme, deci nu suntem,
domnule, precum zici, viermi pri-
mari, ci am evoluat, fiecare în felul
nostru, ajungând astăzi modele de
urmat pentru urmaşii noştri ca
tipuri de animale cinstite, corecte şi
dătătoare de speranţe pentru gene-
raţiile viitoare, care se vor numi
„viermi neadormiţi”!

Doamne, Doamne, mi-am pus
eu întrebarea, dar cum vor evolua
viermii parlamentari şi cu persona-
lităţi distincte, în viitor? Şi mi-a
răspuns un alt vierme din apropiere:
„Dragul meu, viermele, oricât ar fi
de evoluat, tot vierme rămâne!”

♦

N



Vara 2013 | Contact international 699

Dan  CUMPĂTĂ

Aş vrea să ştiu

Aş vrea să ştiu dacă se poate
Şi dacă nu e prea târziu,
Din multe-isteţe şi netoate
Puţin aş vrea să ştiu.

Aş vrea să ştiu de mă iubeşti
Şi dacă nu e prea târziu,
De-n vis cu mine te-nveleşti
Ce mult aş vrea să ştiu.

Aş vrea să ştiu dacă ţi-e dor,
În noapte de pretinzi că-s viu,
Eu te-am lăsat, sau m-ai lăsat să mor?
Atâta-ş vrea să ştiu.

Aş vrea să ştiu că m-ai iubit
Şi-ai să mă laşi într-un târziu
Că-i ceasul să mă duc, să mor
Atâta vreau să ştiu.

Şi-atunci cândva în viitor
Când te-oi petrece printre vii,
Eu tot cu tine am să fiu,
Atât aş vrea să ştii…

Pe aripi de vânt

Pluteam pe-aripile de vânt
Pe drumul către infinit,
În timp ce trupul chinuit
Se risipea întru pământ.

Plecăm urâţi, bolnavi şi goi,
Lăsând în urmă ce-am iubit,
Cum am trăit şi-am chinuit.
Plutind spre lumea de apoi,

Unde idea de a fi
E-atâta de distorsionată,
Că timpul ce-l ştiam odată

Încearcă a se defini.

DEBUT
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Lăsat-am
lumea înapoi

Se scurge luna peste dealuri
Şi noaptea pare ne-mpăcată
E frig, şi-n noaptea-ntunecată
Apa loveşte către maluri

Aş vrea să fii cu mine-acum
Ca azi, ca ieri, ca-ntotdeauna
Să mă dezmierzi şi eu să-ţi spun
Că te iubesc şi mi-e totuna

În noaptea asta fermecată
Aş vrea să mă iubeşti din nou
Aşa cum n-ai iubit vreodată
Aşa cum te iubesc şi eu

Tot ce vedem acum cu noi
Se va topi în veşnicie
Şi dragoste şi vânt şi ploi
În lacrimi şi melancolie

Şi ştim că vom muri cândva
Şi iarba asta nu va creşte
Decât pe pieptul nostru rece
Lăsând în urmă dragostea

Copacii goi, vor plânge peste noi
Şi anii se vor scurge în tăcere
Vremea va trece, lăsându-ne-napoi
Cu amintiri şi cu durere.

De ce iubito-aş întreba
Cearceafu-i rece ca şi noi,
Pământu-i rece, ploaia-i rece,
Şi suntem singuri amândoi?

Şi tu ai vrea să-mi spui de ce
Dar nu mai poţi, că am plecat
Lăsat-am lumea înapoi
Sau ea pe mine m-a lăsat?

O fată cât de dragă-mi eşti
Mă doare sufletul când ştiu
Cât te iubesc şi mă iubeşti
Şi aş veni, dar n-am de-unde să viu.

Mă duc cu păsările fată,
Cu vântul şi cu apa şi cu ploi
De-unde am venit noi toţi odată
În lumea rece dinapoi.

Şi de e scris să mai trăim odată
Te-oi căuta pân’ te-oi găsi
Frumoasa mea cu inima curată
Din nou ca azi ne vom iubi.

Acum mă duc, te las cu bine,
Cu lacrimi, dragoste şi dor
Mă duc pe drumul ce nu vine
Sunat-a ceasul ca să mor.

De m-aş
întoarce

De m-aş întoarce înapoi,
S-o iau de la-nceput,
De când ne ştim noi amândoi,
Nu mi-aş dori mai mult.

De m-aş întoarce-atunci cândva,
La primul tău sărut,
Cât te-am iubit, iubita mea,
Nu mi-aş dori mai mult.

De m-aş întoarce-n ziua nunţii,
Când viaţa noastră a-nceput,
M-aş închina în faţa sorţii,
Şi n-aş dori mai mult.
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Dan Cumpătă, Wolk in the Park

De m-aş întoarce când eram,
Cu pruncul ce-a crescut,
Privind cum ploaia bate-n geam,
Nu mi-aş dori mai mult.

De m-aş întoarce chiar bătrân,
Aş vrea…ca la-nceput,
Cu tine-n suflet să rămân,
Şi n-aş dori mai mult.

De m-aş întoarce doar aşa
Chiar ieri, când am murit,
Ţi-aş mulţumi, iubita mea
C-ai fost tot ce mi-am dorit.

Poarta vieţii
Plouă peste mine, plouă peste toate,
Casa se cufundă în mocirla grea,
Plouă incontinuu, plouă cu durere,
Poarta din grădină scărţie şi ea.

Se cufundă plopii într-o veşnicie,
Apa ne înghite şi ne ia cu ea,
Ne-necăm în vise şi melancolie,
Poarta de la suflet scârţie şi ea.

Ne gândim într-una uitând de iubire,
Ce-am lăsat în urmă, de-am fost cineva,
Şi ne-neacă ploaia ce ne stă în fire,
Poarta veşniciei, scărţie şi ea.

Şi cândva odată, totul se termină,
Nimic nu contează, totul s-a sfârşit.
Chiar şi poarta vieţii care se dărâmă,
A-ncetat să plângă pân’ la infinit.

Sufletele zboară, îngerii s-arată,
S-a făcut tăcere peste cripta grea.
Pân’ şi poarta vieţii, ce-a scârţâit odată
Adânc în tihna nopţii, s-a oprit şi ea.

Vântul lin
Afară cerul e senin,
În suflet este cald
Prin trup mă trece un fior,
Şi vântu-adie lin.

Mă uit la tine cu mult dor,
Şi-un zâmbet de copil
Să-mi amintesc aceasta clipă,
De-acum pân’ am să mor.

O drag copil cu suflet sfânt,
Când între stele voi ajunge
Îţi voi trimite un gând bun,
La tine pe pământ.

De mângâieri şi de cuvinte,
De dragoste şi-mbrăţişări
De ceea ce-am fost şi nu mai sunt,
Îţi vei aduce-aminte.

Şi-afară cerul-o fi senin,
În suflet ţi-va dor
De ceea ce-a fost dar s-a sfârşit,
Şi vântu o s-adie lin.
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Sensibilităţi
congruente,
dincolo de
barierele
lingvistice

u domnul Mario Castro Navarrete mă întâlneam
deseori prin „dulcele târg” fiind noi afiliaţi la mai
multe asociaţii culturale care, spre lauda lor, chiar

îşi merită numele, iar evenimentele organizate de acestea
ne adună săptămânal sau chiar mai des spre o plăcută şi
cu folos întâlnire. Se lansează cărţi, de multe ori chiar
autori, se fac dezbateri pe teme literare şi ne bucurăm de
prezenţa unor oameni care sunt deja în circuitul valorilor
culturale naţionale şi nu numai. Nu de puţine ori fiind
împreună cu noi şi Varujan Vosganian, dar numai în
calitate de scriitor iubitor de Iaşi, aflat în bune relaţii (aici
ar putea fi chiar un mister ştiută fiind natura mai
degrabă cârcotaşă a breslei), cu unii dintre confraţii
ieşeni.

În toamna anului 2012 ne-am întâlnit în sediul
revistei Convorbiri Literare, în biroul directorului Casian
Maria Spiridon, cel care, împreună cu scriitorul gălăţean
Sterian Vicol puseseră la cale o mică sărbătorire prilejuită
de intrarea lui Mario Castro Navarrete în selectul club al
Scriitorilor Români (U.S.R.) Nu a lipsit nici un pahar de
vin chilian, adus de Mario şi am trăit cu toţii, cred, un
sentiment de minunată fraternitate cu poetul de peste
mări (de fapt, ocean) şi ţări. Nu ştiam că de ani buni
Mario Castro Navarrete era redactor la revista Contact
international şi colabora in mod activ la elaborarea mai
multor cărţi de traducere din şi în spaniolă cu editura
condusă de scriitoarea Julieta Carmen Pendefunda.
Poate că în acest context a apărut şi ideea ca el să facă
parte şi din Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi, a cărei
activitate este orientată către creaţia literar-umoristică.
Iar faptul că atunci, sau poate mai târziu, Mario a
acceptat să devină membru al A.L.P.I. se înscrie în
firescul faptelor deoarece el este nu numai un iubitor de
umor, dar are şi acel feeling absolut necesar pentru a
gusta umorul şi ironia de bună calitate, ba mai mult,
fiind chiar o fire mucalită, un om care ştie să râdă şi să
savureze o poantă. Prin urmare, ulterior, a participat la

toate activităţile Asociaţiei captivând în scurt timp
asistenţa cu felul său de a fi, dar şi cu creaţiile personale,
traducerile, sau implicarea în dezbateri. Firesc, a urmat
publicarea în revista Asociaţiei, Booklook, dar şi în alte
reviste cu care membrii Asociaţiei colaborează. Tot aici la
Casa Memorială Codreanu (vila Sonet), sediul activită-
ţilor, pus la dispoziţie cu mare generozitate de conduce-
rea Muzeului Literaturii Române din Iaşi, a făcut şi o
lansare a celui mai recent volum de traduceri din poezia
eminesciană. Am fost puţin trişti doar atunci când a
trebuit să plece pentru mai mult timp la familie, în
Suedia.

Cum, un chilian din Iaşi are familia în Suedia, ne-am
putea întreba? Da, pentru că şi viaţa lui Mario Castro
Navarrete este la fel de interesantă precum personajul.
Pentru edificare citez un pasaj dintr-un articol apărut cu
ceva timp înainte: ...în 1970 va părăsi ţara natală alături de
peste un million de chilieni, fugind efectiv în Argentina,
fiindcă venise la putere un preşedinte socialist de orientare
nazistă. Peste trei ani va muri Peron şi în Argentina va veni o
putere care avea ca scop şi prigonirea chilienilor refugiaţi aici.
Avea 23 de ani în 1974, când s-a hotărât să ceară azil politic în
România. Chiar de ziua mamei sale, Mario Castro Navarrete
păşeşte pe pământ românesc. Va termina filozofia la
universitatea ieşeană şi, timp de 17 ani, va fi bibliotecar la
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. Imediat după
Revoluţia din 1989, Mario Castro Navarrete va fi profesor
universitar la catedra de spaniolă a Universităţii « Al. I. Cuza
» din Iaşi. Va crea un centru cultural chilian şi va fi ataşat
cultural al statului Chile la Bucureşti. Deşi căsătorit cu o
ieşeancă, având împreună doi copii şi neavând ce să reproşeze
românilor care l-au adoptat ca pe unul de-al lor, în 1997 pleacă
în Chile cu toată familia. După zece ani, în 2007, când
România a intrat în Uniunea Europeană şi se putea, de acum,
mult mai uşor călători în spaţiul european, s-au reîntors în
România, unde se găsesc şi azi. Mario Castro Navarrete ne
consideră un popor primitor, mereu s-a simţit ca acasă aici, iar
toţi din familia lui vorbesc româneşte, chiar şi cel de-al treilea
copil care s-a născut în Chile. A scrie şi a vorbi în româneşte,
spune Mario Castro Navarrete, e un lucru înălţător de frumos,
dar a-i traduce pe români e un gest de respect şi recunoştinţă
din partea lui. Intelectual de rasă, poliglot, aproape «că nu ştie
câte limbi ştie», sesizând valoarea literaturii noastre, a ajuns la
concluzia că românii trebuie traduşi. Şi şi-a asumat această
sarcină de a traduce românii în spaniolă şi invers, pe scriitorii
de limbă spaniolă în româneşte. Unde circulă pe glob, şi
circulă mult, este adeptul înfiinţării şi folosirii reţelelor sociale
într-o etică anume, aceea a reciprocităţii şi pozitivităţii.
Traducerile din română le-a pus , adesea, sub semnul
numerologiei (7 poeţi, 33 de poeţi, 33 de poezii etc.).Când se
hotărăşte să traducă un autor, de regulă poeţi, vrea să
cunoască locul unde s-a născut şi trăit poetul, valorile argotice
ale zonei, sensul cuvintelor şi, mai ales, îşi propune să fie
cinstit şi să redea corect echivalentul unui cuvânt sau
sintagme, abandonând calea primitivă de traducere „cuvânt cu
cuvânt”. Conform acestui crez de ordin deontologic al
traducătorului, se apleacă asupra poeţilor în viaţă, vii, cum îi

C
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place lui să spună adesea. Dintre clasici, l-a abordat pe
Eminescu. S-a străduit să atingă perfecţiunea, mai ales să
rezolve conflictul latent dintre sens şi muzicalitate, să anuleze
handicapul ca poetul nostru naţional să n-o fi scris şi în altă
limbă şi ştiind că în spaniolă nu există un Eminescu tradus
mulţumitor. Prima traducere a lui Eminescu a fost făcută în
engleză, în preajma lui 1930, de către Sylvia Pankhurst, an în
care traducătoarea va vizita şi România. Era perioada
interbelică, atunci când, o spun specialiştii în domeniu, limba
română era generatoarea unor valenţe performante de excepţie.
Nu se punea problema globalizării prin anglicizare a limbii
române şi, în consecinţă, nu se putea vorbi de o sterilizare a
creativităţii. Au urmat şi alte traduceri, cea mai actuală fiind
Mihai Eminescu. „Poesii alese/Poesias escogidas” (Ed. Contact
Internaţional, 2012. Traducător: Mario Castro Navarrete).
Faptul că Eminescu e tradus în spaniolă este un beneficiu, mai
ales că alături de portugheză, chineză, hindusă şi câteva limbi
islamice, această limbă a rămas rezistentă la globalizare,
concentrându-se asupra ei însăşi, conservându-şi vitalitatea şi
muzicalitatea ceea ce este formidabil pentru versul eminescian.
(Nicoleta Dabija, Lector Universitatea "Apollonia" din
Iaşi, directorul Agenţiei de Presă "Info Apollonia").

Poetul Mario Castro Navarrete la o şedinţă a A.L.P.I

Este doar una din prezentările acestui poet nu numai
adoptat de ieşeni, ci şi iubit şi preţuit de ei, unii fiindu-i
chiar prieteni cu adevărat. Dar nu despre fascinanta
personalitate a lui Mario vom discuta, ci mai mult despre
opera sa poetică legată de traducerile din limba română.
Poate cel mai important aspect al operei sale se referă la
acel atât de discutat concept de: traduttore-tradittore
cumva imposibil de evitat, dar în cazul de faţă puternic
estompat, nu nepărat de perfecta înţelegere a limbiilor, ci
mai ales de pătrunderea în intimităţile acestora (firesc
pentru spaniolă şi admirabil pentru română!), sesizarea
jocului subtil al cuvintelor în context, muzicalitatea şi nu
în ultimul rând respectarea prozodiei. Greu, foarte greu,
însă Mario Castro Navarrete cel care a stat în bibliotecă
timp de şaptesprezece ani nu a fost un simplu
distribuitor de carte ci un filosof care a pătruns tainele lor
în ani de studiu şi dedicaţie. Mai apoi a înţeles modul
nostru de a fi, cu bunele şi relele lui, fiind prieten, aşa
cum am mai spus, cu mulţi scriitori ieşeni. Iar din truda
acestor ani au ieşit volumele: Siete poetas de Iași ,
Rumania, Iasi, ed. Feed Back, 2011; Din literatura
chiliana contemporană, Iaşi, ed. Opera Magna, 2011;
Aceasta moarte care mă învie / trad. (Adi Cristi) Iaşi, ed.
24 ore, 2009 Ingerul meu/El ángel y yo/ trad. (Eleny

Pendefunda), Iaşi, ed. Princeps Edit, Iasi, 2011, Poesii
alese/ Poesías escogidas/ trad. (M.Eminescu), Iaşi, ed.
Contact international, 2012; Frunzele rosii (Julieta Car-
men Pendefunda), Ed, Junimea 2013, dar şi colaborările
cu diferite reviste de cultură precum: Baaadul (Bârlad),
Luceafărul (Botoşani), Oglinda Literară (Focşani), Book-
look, Contact International, Convorbiri Literare, Feed
back, Poezia, Poesis (Satu Mare), Rapsodia (Sibiu), etc...

Firească realizarea, ne gândim, dacă luăm în seamă
faptul că lui nu-i scapă sensurile ascunse, nici logica şi
nici profunzimile frazării poetice şi reuşeşte să le redea
în traduceri în aşa fel încât nimic din mesaj să nu se
piardă. Şi totuşi, ce am putea spune pentru un om care
nu cunoaşte limba spaniolă, dar doreşte să citească
aceste poezii. Nimic mai simplu! Să le citească aşa cum
sunt şi chiar dacă nu va înţelege nici un cuvânt (greu de
presupus, totuşi) va avea uimirea să constate că muzica
versurilor îl va cuceri, că simte poezia aşa cum este ea, în
ritmul neafectat de noua rimă, apoi, uimit, se va putea
întreba dacă nu cumva este vorba de un miracol. Da, aşa
este, iar acest miracol aparţine poetului traducător.
Fiindcă Mario Castro Navarrete nu este doar un
traducător de excepţie ci şi un poet a cărui fibră intimă
vibrează la modul înalt împreună cu ideea exprimată în
cuvântul purtător de muzică interioară, aşa cum am
putea defini, fără nici o pretenţie, poezia.

Iar pentru a fi mai convingător, voi recurge la câteva
versuri traduse din Eminescu: „E un lung /Prilej pentru
durere,/Căci mii de lacrimi nu-i ajung/Şi tot mai multe
cere./De-un semn în treacăt de la ea/El sufletul ţi-l
leagă,/Încât să n-o mai poţi uita/Viaţa ta întreagă”. ( CE E
AMORUL?)

„Es un gran/motivo para sufrir,/Miles de lágrimas no
bastan/al quererlas siempre pedir/De ella basta una señal/Y Él
su Alma entrega,/Que no olvidarás como tal/Tu vida
entera”.(¿QUE ES EL AMOR?) Poesii alese-Poesias
escogidas; Iaşi 2012; ed. Contact Internaţional.

Dar mai este un lucru demn de toată admiraţia. Prin
efortul său, graţie şi talentului, Mario Castro Navarrete
scoate creaţia poetică a limbii române dintr-un areal
ligvistic relativ redus, aproximativ treizeci de milioane
de vorbitori pe întregul mapamond, plasând-o într-un alt
areal, mult mai vast, de peste cinci sute de milinoane de
cititori. Şi cum cele două limbi au un substrat comun iar
folosirea lor creează, obligatoriu, similitudini de
sensibilităţi şi afectivităţi, putem spune că asistăm la un
interesant început al unui fenomen de intersectare mai
pronunţată a poeziei din cele două spaţii lingvistice. Fără
îndoială, în timp, cu un dublu sens şi cu un câştig
important pentru cele două culturi.

Astfel Mario Castro Navarrete devine un deschizător
de drumuri, lucru deloc uşor şi nici la îndemâna oricui,
iar pentru aceasta cuvintele noastră de mulţumire sunt
întotdeauna prea puţine.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ



704 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

Christian MONTÉSINOS

O lume fără
mistere este
teribil de
plictisitoare

Interviu realizat de
Bogdan Mihai MANDACHE

hristian Montésinos (n. 5 mai 1947, la Ornans
(Doubs), în Franţa) a făcut studii de farmacie,
apoi s-a specializat la Centrul naţional de

protecţie civilă în protecţie nucleară, bacteriologică şi
chimică. A lucrat alături de profesorul Jean Martin la
laboratorul de chimie minerală de la Nancy, a făcut
cercetări de chimie minerală şi de toxicologie. A fondat
un ONG specializat în asistenţa medicală în spitalele din
zonele de conflict. În 1996 a fondat un laborator de
analiză a materialelor ( analize fizice prin difracţia
razelor X, infra roşu, microscopie electronică). În ultimii
ani, Christian Montésinos s-a consacrat scrisului,
cercetărilor istorice în domeniul simbolismului şi
religiilor; este ghid pentru vizitatorii locurilor sacre şi
conferenţiar pentru cercuri de filosofi, istorici, oameni
preocupaţi de istoria antică, simbolismul esoteric, arta şi
simbolismul religios. Christian Montésinos a publicat
studii în revista „Cahiers Villard de Honnecourt” şi este
autorul mai multor volume: François des cités, Prix de la
découverte, Editions Le Soutien par le livre, 1990;
Dictionnaire raisonné de l’alchimie et des alchimistes,
Editions de la Hutte, 2010; Eléments de mythologie
sacrée aux XII et XIII siècles en France, Editions de la
Hutte, 2011; Les Symboles étranges des cathédrales et
basiliques de France, Editions de la Hutte, 2012.

Bogdan Mihai MANDACHE: - Sînteţi autorul unui amplu
dicţionar despre alchimie şi alchimişti. Alchimia este o disci-
plină al cărei obiect este studiul materiei şi al transformărilor
ei. De ce este alchimia considerată o ştiinţă misterioasă,
curioasă?

Christian MONTESINOS: - Un mare număr din
trăsăturile sale contribuie la această aură esoterică. Dacă
este un domeniu misterios pentru profani, acesta este cel
al alchimiei. Piatra filosofală i-a făcut pe mulţi să viseze,
fie ei călugări, prinţi, bogaţi sau săraci, ignoranţi sau
savanţi. Sînt foarte numeroşi cei care au crezut că deţin
marele secret ascuns în biblioteci pe care le credeau
secrete...Dacă există o ştiinţă misterioasă, aceasta este
alchimia. Această ştiinţă va atrage numeroşi oameni, fie
ei oameni ai bisericii, medici, jurişti, filosofi, bogaţi sau
săraci, celebri sau necunoscuţi, această atracţie fiind unul
din primele mistere ale alchimiei. Chiar şi în zilele
noastre, numărul discipolilor săi, deşi sînt discreţi, este
totdeauna mare. În 1906 a apărut catalogul lui Ferguson,
lista parţială a 1179 de autori şi 4678 de cărţi. Munca sa
este incompletă şi este suficient a examina atent
culegerile de tratate alchimice şi numele autorilor pentru
a vedea cîţi lipsesc. Dacă la aceasta adăugăm manuscri-
sele şi tratatele anonime, lista capătă proporţii. Un
catalog al autorilor moderni recenzează mai mult de

C

Alchimia propune o viziune simbolică
a cunoaşterii
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1000 de autori care trebuie adăugaţi celor precedenţi.
Cifra de 100000 de tratate şi studii nu este supraestimată!

Cum se explică o asemenea proliferare, o asemenea
atracţie? Care sînt secretele prin care această disciplină
poate atrage atît de mulţi oameni şi pentru ce atît de
mulţi oameni i-au consacrat întreaga viaţă? Este vorba
aici de a fabrica aurul? Este vorba de a obţine viaţa
veşnică? De a poseda noi puteri? Alchimia interpelează
ceea ce este curios. Dincolo de aur, ea exercită puterea sa
fascinînd pentru că deschide porţile Naturii în întregime
şi propune o viziune universală şi simbolică a cunoaş-
terii. Nu pot aici decît să-l citez pe Magophon, unul din
numele de împrumut ale marelui erudit care a fost
librarul parizian Pierre Dujols: „Ea este ştiinţa ocultă în
întregime, arcana universală, pecetea absolutului,
resortul magic al religiilor, iată pentru ce a fost numită
Arta Sacerdotală sau Sacră”.

Trei motive contribuie la această aură de mister.
Primul ţine de înseşi originile sale, al doilea de limbajul
său simbolic, al treilea de promisiunile pe care le lasă se
se întrevadă. Alchimia a fost totdeauna înconjurată de
mistere, şi aceasta chiar de la originile sale. Textele cele
mai vechi au apărut în Alexandria, şi au fost redactate în
greacă. Ele se inspiră din documente egiptene care erau
rezervate castelor religioase, şi care descriau, printre
altele, mijloacele de face aur, adică, în Egiptul antic,
procedeele pentru a obţine culori aurite destinate
ornamentului templelor. Aceste texte vorbeau în egală
măsură de secretul tincturilor şi al parfumurilor. Toate
aceste produse erau necesare practicării cultului.
Membrii clerului egiptean formau o castă care se bucura
de mari privilegii, printre care cele de a fabrica substanţe
necesare prcaticării cultului. Cu fuziunea greco-
egipteană care se petrece la Alexandria, cu influenţa
sistemelor gîndirii gnostice, apare o doctrină nouă care
amestecă religia antică, gîndirea greacă, procedeele
tehnice, totul reclamîndu-se din ştiinţe anterioare şi
rezervate unei elite.

BMM -Vă rog să faceţi cîteva remarci asupra
istoriei şi surselor alchimiei.

CM - Cînd marele chimist Marcelin Berthelot
publica a sa Collection des anciens alchimistes grecs, un
studiu asupra manuscriselor şi papirusurilor redactate în
greacă, el voia să arate starea concepţiilor de acum mai
bine de două mii de ani. Ceea ce a făcut Berthelot era o
muncă ştiinţifică care este totdeauna citată, dar titlul nu
lăsa cu nimic să se vadă că aceste texte erau mai mult
simbolice şi religioase decît raţionale. Aceşti vechi
alchimişti „greci” erau în cea mai mare parte alexandrini,
şi nuanţa trebuie păstrată. Berthelot căuta urmele
tehnicilor vechi, cum erau cele ale distilării şi bain-marie,
pentru a nu le cita decît pe cele mai cunoscute şi care
apăruseră în Egipt. „Grecii” noştri erau greci doar prin
limba vorbită, ei se înscriseseră în marea tradiţie gnostică

alexandrină, chiar dacă mulţi dintre ei erau bizantini.
Înaintea lui Berthelot, Dom Pernety a scris o lucrare
intitulată Dictionnaire mytho-hermétique, ca şi o
interpretare alchimică a mitologiei: Les Fables grecques et
egyptiennes dévoilées. Pernety nu făcea decît să reia texte
anterioare; el se inspira din diferiţi autori, cum ar fi
Petrus Bonus care încă din secolul al XIV-lea interpreta
mitologia greacă într-un sens alchimic, sau din lucrările
abatelui Banier care care redactase La mythologie et les
fables expliquées par l’histoire (1738-1740). Toate aceste
lucrări, mai mult sau mai puţin erudite, neglijează totuşi
un aspect esenţial al ştiinţei hermetice alexandrine,
intimul său caracter religios şi gnostic, şi chiar dacă
Berthelot îl menţionează, el îi omite natura profundă.
Concepţiile alchimiştilor alexandrini erau foarte departe
de chimia sfîrşitului de secol XIX şi deopotrivă de ceea ce
noi numim în mod fals alchimie şi care ar merita să fie
clasată în filosofiile hermetice.

Această ştiinţă hermetică a văzut lumina zilei în Egipt
şi mai precis în Alexandria. Numeroase fapte şi
circumstanţe desemnează acest oraş drept leagăn al
alchimiei. Acest oraş a fost marea răscruce a ideilor,
ştiinţelor, religiilor şi filosofiilor antichităţii. Aici a avut
loc o fuziune între concepţiile greceşti venite dinspre
mitologie, Egipt, evrei, Persia, Fenicia, primii creştini şi
apoi Roma. Cea mai mare parte a tratatelor pe care le
avem sub formă de manuscrise sînt din acea epocă, aşa
cum sînt cele numite de la Leyda, şi care au fost
descoperite la Theba. Mai tîrziu, pe urmele gnosticilor,
Părinţii Bisericii, apoi marii teologi au abordat alchimia
din perspectiva creştinismului. Oameni precum
Raymundus Lullus, Albert cel Mare şi Toma de Aquino
au contribuit la a da contur la ceea ce s-a numit o
alchimie creştină. Problema unicităţii alchimiei este o
falsă problemă. Este suficient a ne raporta la multipli-
citatea surselor şi tendinţelor pentru a ne convinge de
aceasta. Lucrul este evident dacă ne referim la calitatea
alchimică sau nu a unui foarte mare număr de personaje
sau de autori.

BMM -Putem vorbi de curente diferite în alchimie? Se
cunoaşte bine faptul că în Renaştere a existat un interes aparte
pentru alchimie. Care a fost motivul acestei preocupări?

CM -Alchimia nu este o ştiinţă cu hotare bine trasate.
Dimpotrivă, ea atinge totul, dar alchimia este incapabilă
să se definească. Gnostici, chimişti, rozicrucieni, masoni,
creştini, paleologi, arheologi, istorici ai artei, psihanalişti,
artişti, toţi se inspiră de aici uneori fără să o ştie. Cea mai
bună definiţie pe care o avem rămîne în opinia mea, cea
pe care a dat-o Dujols: alchimia este „arta sacerdotală în
întregime”, incluzînd toate tradiţiile şi misterele prezente
şi trecute fără a răspunde întrebării fundamentale. Este

Alchimia spirituală este totdeauna vie
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un mod de a privi lumea? Atunci fiecare o priveşte cu
ochii săi, cu achiziţiile sale culturale şi privirile nu vor
vedea acelaşi lucru. Este aceasta o filosofie, aşa cum titlul
multor tratate ar lăsa să se vadă? Este o filosofie care i-ar
îndemna pe unii din adepţi să trăiască retraşi din lume,
singuri în faţa Athanorului? Este mai curînd un curent, o
tendinţă, o mişcare fără frontiere, fără limite şi al cărei
obiect nu este altul decît cel căruia vrei să i te consacri.

Alchimia este comparabilă cu un fluviu, cu cît
afluenţii sînt mai abundenţi, cu atît atunci cînd sînt
reduşi la esenţial, la semnificativ, sfîrşesc prin a se întîlni.
Ei fac oricum parte din apele fluviului şi nu pot spune de
unde vin cu adevărat, dar sînt indisolubili în apa sa.
Acestea sînt apele olarilor, preoţilor egipteni, făurarilor,
boinagiilor, filosofilor, Părinţilor Bisericii, grecilor,
asirienilor, latinilor, arabilor. Atunci cînd se varsă în
mare, fluviul nostru alchimic nu cunoaşte maluri.

Prima sursă este alexandrină. Curentul alexandrin se
etalează pe mai multe secole. Primele noţiuni gnostice
aici şi-au făcut apariţia, avîndu-şi sursele în mitologiile
egiptene şi greceşti. Marii filosofi ai Greciei clasice erau
citaţi, studiaţi şi interpretaţi în sens alchimic. Acest
curent va fi considerabil îmbogăţit de primii Părinţi ai
Bisericii şi de filosofii creştini, cu o consolidare a
concepţiilor gnostice, pe de o parte, şi, pe de altă parte,

cu naşterea unei alchimii operative care se separă
progresiv de acest curent. Dacă încercăm să realizăm un
clasament al tratatelor alchimice, atunci le putem clasa în
mai multe curente. Primul este cel al alchimiei materiale,
cel mai „cunoscut” marelui public, şi care asigură
puterea de a crea piatra filosofală aptă să dea tinereţea
veşnică şi posibilitatea de a transmuta plumbul în aur. Al
doilea curent se vrea un mod de acces la înţelepciune, la
înălţarea spirituală. Un alt curent este cel al alchimiei
„medicale” care a fost dezvoltat în principal de
Paracelsus.

Începînd cu Renaşterea alchimia va părăsi rezerva sa
discretă pentru a intra în lume, în principal cea a literelor
şi a nobilimii. Mulţi medici şi chimişti erau mai mult
alchimişti decît religioşi, fără ca aceasta să le pună vreo
problemă. Acest prodigios avînt este esenţialmente
datorat dezvoltării tiparului. Renaşterea s-a vrut a fi o
perioadă de descoperiri, dincolo de Lumea Nouă, a
secretelor tehnice. Dacă această perioadă a arătat interes
pentru alchimie aceasta se datorează, în parte, nobilimii
care dorea să se îmbogăţească pentru a-şi construi noi
palate, pentru a se înconjura de ceea ce era mai bun în
lume. Gustul misterului se răspîndea pe scară largă.
Renaşterea se interesa de trecut, de antichitate şi se
străduia să-i pătrundă misterele, dar în fapt ea cădea sub
farmecul esoterismului.

BMM -Aţi studiat vieţile şi operele a numeroşi alchmişti.
Aveţi un alchimist preferat?

CM -Cred că mulţi alchimişti merită atenţia noastră.
Ceea ce m-a frapat cel mai mult în cercetările mele a fost
să văd că cea mai mare parte a marilor tratate de
alchimie au fost scrise şi publicate sub nume de
împrumut şi că rari sînt cei care sînt cunoscuţi după
numele lor adevărate. Fulcanelli, Flamel, Basile Valentin,
Philalete, sînt nume de împrumut, pseudo-nume. Sînt şi
autori cunoscuţi sub numele reale, cum ar fi Paracelsus,
Trévisan, autorul celebrului tratat La parole delaisée sau
Albert Legrand autor al unor tratate care deşi îi sînt
atribuite sînt falsuri notorii. Cînd avem biografii de
alchimişti, cel mai adesea sînt alchimişti care nu au lăsat
scrieri, aşa cum este cazul lui Böttger care este
binecunoscut mai curînd pentru că a condus celebra
manufactură de porţelan de la Meissen. Viaţa sa a fost în
întregime aventuroasă şi plină de noi avînturi. Faptul cel
mai determinant al existenţei sale  a fost că a întîlnit un
iniţiat numit Lascaris, despre care nu ştim nimic care să
poată fi istoric stabilit. Întîlnirea lor a avut loc în 1701,
atunci cînd era un tînăr elev farmacist de 19 ani şi
Bottger, care avea în buzunar o pudră a lui Lascaris.
Cupiditatea lui August al II-lea va provoca pierderea sa,
omul nostru ajungînd să fie închis în castelul Koenigstein
unde i s-a pus la dispoziţie un laborator de alchimie
avînd ordinul să reuşească! Lascaris va încerca, fără
succes, să-l scoată din această încurcătură. Restul



Vara 2013 | Contact international 707

aparţine istoriei, căci comandantul fortăreţei, Contele
Tschirnhausen, era un pasionat de porţelan şi a
transformat laboratorul în atelier de fabricat porţelanuri.
Böttger nu a fost niciodată un iniţiat, dar viaţa sa a fost în
mod intim marcată de alchimie. Nu acelaşi a fost cazul
lui Bernard le Trevisan care este alchimistul pentru care
încerc cea mai mare simpatie. El  a fost iniţiat de tînăr în
arta hermetică de tatăl său. Viaţa sa nu va fi decît o
succesiune de eşecuri usturătoare. El va încerca să
lucreze asupra tuturor materiilor prime posibile, foarte
rău îndrumat de obişnuiţii curţii veneţiene. dar unul din
punctele constante ale caracterului lui Bernard le
Trévisan a fost obstinaţia sa îndîrjită, credinţa sa în
alchimie care nu va fi niciodată zdruncinată în ciuda
tuturor erorilor pe care le-a putut comite. Total ruinat,
deposedat de orice, asemenea fiului rătăcitor, va reveni
cînd trecuse de 40 de ani pentru a relua totul de la zero şi
pentru a descoperi în sfîrşit uimitorul secret. Istoria lui
Trévisan ilustrează cel mai bine dificultatea căutării
alchimice şi virtuţile perseverenţei şi ale credinţei.

Cum să nu evoci deopotrivă oameni precum Roger
Bacon, Doctor mirabilis, acest franciscan care a fost omul
cel mai erudit al timpului său? Sau pe Saint Vincent de
Paul, care nu a lăsat nici un tratat, dar care a fost iniţiat
în alchimie? Vincent de Paul este omul pentru care am
cea mai profundă admiraţie şi care încarnează în ochii
mei calea smeriţilor, calea uscată.

S-a pretins că Saint Vincent de Paul a primit iniţierea
alchimică după ce ar fi fost capturat de piraţii mauri în
Mediterana. În timpul captivităţii ar fi fost iniţiat în
ştiinţa lui Hermes. Din arta sa alchimică ar fi obţinut
banii necesari acoperirii cheltuielilor colosale cu acte de
binefacere. Născut la Pouy, Vincent Depaul, în adevăr
numele său se scria într-un cuvînt, a fost hirotonit preot
în 1600, la vîrsta de doar 19 ani. În 1605, o călătorie pe
mare de la Marsilia la Narbonne avea să-i schimbe viaţa
pentru totdeauna. Nava pe care călătorea a fost capturată
de piraţi, el a ajuns captiv şi vîndut ca sclav la Tunis unui
alchimist. Depaul a primit de la acesta iniţierea în arta lui
Hermes, iniţiere de care aminteşte într-o scrisoare din 24
iunie 1607 şi adresată lui Comet, avocat la curtea din
Dax, şi într-o corespondenţă purtată în anul următor cu
legatul din Avignon. Pornind de la aceste întîmplări,
numeroşi ocultişti au văzut în alchimie sursa financiară a
acţiunilor caritative ale acestui om al bisericii. Fulcanelli
însuşi susţinea acest lucru. În 1625 Depaul a creat „Les
pères de la Mission”, apoi „La Congrégation des soeurs
de la Charité”, în 1634. A fondat un spital şi mai multe
orfelinate, făcînd totodată şi mai multe donaţii
substanţiale. Numărul şi valoarea donaţiilor pun
problema originii acestor resurse, ştiindu-se că Depaul a
dus o viaţă într-o strictă asceză şi nu dispunea de nici un
bun personal. Saint Vincent de Paul descoperise secretul
Pietrei Filosofale? Un răspuns nu ar aduce mai multă
lumină. Dacă rămînem la versiunea Pietrei Filosofale
comună în literatura obişnuită, răspunsul este nu. Dar

cel care cunoaşte adevărata natură a Pietrei Filosofale
ştie că ea este omul recompus, renaturat, transfigurat el
însuşi, înţelege sensul acestei afirmaţii. Atins de Donum
Dei, Saint Vincent, Piatra Filosofală însăşi va produce
bogăţii nebănuite şi uimitoare prin puterea sa de
convingere şi aura sa de sfinţenie. Bogaţii îi vor deschide
cuferele...Saint Vincent va face o căutare extraordinară în
opera sa de binefacere. O căutare făcută din cereri
stăruitoare, din întrebări puse interlocutorilor, care îi
puteau înduioşa pe cei care se credeau bogaţi. Da,
oglinda lui Vincent le retrimitea o imagine inversată, iar
Vincent făcea să curgă din mîinile sale aurul potabil,
rubinul, cel ce potolea setea însetaţilor, care îi hrănea pe
cei flămînzi şi îi alina pe cei întristaţi.

BMM -Mai are alchimia un viitor?

CM -Totul depinde de ceea ce vorbeşte alchimia sau
despre ceea ce vorbeşte alchimia. În ceea ce priveşte
alchimia materială, cred că viitorul său în practica
operativă este mult redus, de ea interesîndu-se cei care se
ocupă cu şlefuirea pietrelor sau cu obţinerea tincturilor.
Sînt de altfel mai mult îndemînări decît secrete.
Cercetarea istorică şi ştiinţifică poate să ne aducă noi
lămuriri. Ea va fi obiectul studiilor istorice care vor
aduce în lumină slăbiciunile, rătăcirile, dar şi
prodigioasele ambiţii, şi care ne vor aduce o nouă privire
asupra istoriei ştiinţelor şi religiilor. Alchimia spirituală
este totdeauna vie şi face obiectul cercetărilor atente ale
francmasonilor şi istoricilor artei. În sfîrşit, alchimia
medicală este puţin practicată, pare să ofere un cîmp de
investigaţii promiţătoare în domeniul farmaciei, puţin
asemănător cu ceea ce face etno-botanica. Dar ştiinţele
esoterice vor avea totdeauna un viitor frumos, căci noi
avem nevoie nevoie să credem în lucruri care ne
depăşesc. O lume fără mistere este teribil de plictisitoare
şi deznădăjduitoare. Dacă acum vrem să considerăm
alchimia ca fiind creuzetul ştiinţelor, atît spirituale cît şi
operative, atunci interesul pentru ea rămîne imens căci
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această disciplină este în oarecare măsură un cîmp de
investigaţii pentru cercetători.

BMM - Aţi studiat istoria artei medievale şi sînteţi autor de
studii şi cărţi despre Evul Mediu. Cum vedeţi această
perioadă, ca o epocă obscură sau ca una remarcabilă în artă, în
filosofie şi teologie?

CM - Evul Mediu a fost privit pe nedrept ca o epocă
obscură, dar această viziune negativă nu este decît o
invenţie de dată recentă. Primii care au greşit au fost
filosofii Luminilor, filosofi care s-au distanţat faţă de
religia creştină. Ei au privit Renaşterea în opoziţie cu
Evul Mediu, şi această viziune a ajuns la apogeu în
secolul al XIX-lea, mai ales în Franţa, odată cu sfîrşitul
instrucţiei creştine, înlocuită de educaţia laică. Secolele al
XII-lea şi al XIII-lea au fost cele mai religioase din istoria
omenirii, dar au fost şi secolele cele mai discreditate.
Această viziune negativă nu are nici un fundament
istoric, dimpotrivă, văzută de aproape a fost o perioadă
extraordinară. În mod invers, Renaşterea care ne-a fost
prezentată ca o mare epocă, a fost una dintre cele mai
barbare. În Renaştere s-au aprins rugurile pe care au ars
atîţia şi atîţia bărbaţi nenorociţi şi femei singure. În
Renaştere au apărut războaiele religioase, ceea ce poate
demonstra cu uşurinţă că Renaşterea a fost mai sumbră
decît Evul Mediu. Adeseori această viziune eronată a
fost accentuată de cuvinte rău înţelese. Citim adeseori că
în Evul Mediu oamenii erau prost hrăniţi, înfometaţi, şi
că nu mîncau decît rădăcini. Or, acest cuvînt rădăcină
acoperă tot ceea ce creşte sub pămînt. Sub denumirea de
rădăcini nu cunoaştem numai rădăcinile copacilor, ci şi
multe legume, aşa cum sînt morcovii, napii, tuberculii,
sfecla etc.

Femeile erau mai libere şi mai respectate în secolul al
XIII-lea decît în secolul Luminilor, iar igiena medievală
era mult superioară igienei secolelor care au urmat. În
fapt, ceea ce filosofii reproşau Evului Mediu era că acesta
a avut o viziune globală asupra omului, a naturii şi a lui
Dumnezeu. Marii gînditori medievali au tins să unifice
ştiinţele disparate în două mari cicluri de studii, trivium
şi quadrivium, iar aceasta arată bine această voinţă de a
avea o viziune globală, bazată pe o teologie a unei
elevaţii excepţionale. Astăzi încă Sfîntul Toma de Aquino
rămîne unul din cei mai mari gînditori ai noştri. În fond,
Evul Mediu a fost victima unei manipulări istorice şi
politice, şi noi începem doar să-i redescoperim
frumuseţile.

BMM -În ultima dvs. carte faceţi numeroase referiri la arta
medievală. Vă rog să faceţi cîteva remarci asupra bestiarului
mitologic medieval.

CM -Bestiarul mitologic medieval este extraordinar.
Nu era vorba de a arăta animale, adevărate sau himerice,

ci de a găsi la aceste animale
comportamente care le puteau lămuri pe
cele ale omului. Astfel, vulpea este
vicleană, şi se va îndepărta de struguri,

alegorie a discursului înşelător care îi îndepărtează pe
oameni de sîngele lui Isus. Sirenele nu sînt animale reale,
ci simboluri ale dualităţii, leii devin rînd pe rînd păzitori
şi rînd pe rînd sfinx. Evul Mediu va regăsi în toate
textele vechi, ca în celebrul Psysiologus, inspirat de
scrierile lui Plinius, animale stranii uitate şi cărora le va
da un loc în catedralele Europei şi îndeosebi în cele din
Franţa, pentru a face din acestea subiecte de studiu şi de
elevaţie spirituală. Din tot acest bestiar medieval reţin
cîteva exemple evocatoare pentru neînţelegerile pe care
le-au arătat istoricii artelor în ceea ce priveşte
semnificaţia lor şi ceea ce motiva prezenţa lor în epoca
romană în edificiile religioase. Citim frecvent că acestea
erau fantezii pe care artiştii medievali le plasau ici şi colo
după bunul lor plac. Înseamnă a uita că sculpturile nu
apar întîmplător şi că ele fac parte dintr-un program
precis şi simbolic impus de clericii comanditari. Cam aşa
stau lucrurile cu una din cele mai obişnuite reprezentări
din sculptura religioasă medievală, sirenele. Dacă erau
reprezentate, nu se făcea pentru că se credea în ele, ceea
ce ar însemna să credem că artiştii medievali erau puţin
instruiţi, ci pentru că ele erau suportul discursurilor
teologice profunde şi ascunse. Bestiarul mitologic
medieval se compune din animale legendare incorporate
marilor epopei scrise, aşa cum este cerbul, căprioara,
leul, dar deopotrivă animale total străine literaturii
medievale, dar prezente în arta religioasă, aşa cum sînt
vîrcolacii.Găsim de asemenea animale mai cunoscute
avînd un simbolism schimbat şi tocmai acest simbolism
ne permite să înţelegem folosirea lor. Voi lua exemplul
măgarului.

Îl întîlnim în sculptura medievală printre animalele
„muzicante”, cel mai adesea jucîndu-se cu o harpă. El era

Evul Mediu privit pe nedrept ca o epocă obscură
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deja prezent în iconografia egipteană şi această temă va
fi exploatată pînă în secolul al XVII-lea. Credinţa
populară, ţinînd seamă de urechile mari ale măgarului, îl
făcea un animal apt să asculte mai bine decît orice alt
animal secretele muzicii. În occident harpa a fost uneori
înlocuită de veilă. Măgarul este în Evul Mediu un animal
comun. Apreciat pentru tenacitatea sa, rezistenţa sa şi
rusticitatea sa, măgarul este calul săracului, boul celui
slab, bidiviul oamenilor obişnuiţi. Este un foarte bun
paznic, rage la apropierea oricărui necunoscut care vine
sau trece, el depăşind în acest domeniu cîinele. Epoca
medievală a făcut din el şi un simbol al puterii
generatoare, tînînd seamă de lungimea falusului şi de
frecventele şi spectaculoasele sale erecţii. Mulţumindu-se
cu puţin, suportînd greutăţile fără a se plînge, el
încarnează adevărata umilinţă, virtute eminamente
creştină. Prezent în Vechiul Testament a ocupat în Noul
Testament un loc cu totul deosebit. El a fost Cristoforos,
cel care l-a purtat pe Isus în Duminica Floriilor în cetatea
Ierusalimului. Dacă Isus a ales acest animal aceasta a fost
pentru exegeţi un semn, un gest simbolic. Isus, Regele
unui alt Regat, nu putea avea un animal de încălecat
precum regii acestei lumi. Măgarul dispreţuit şi curajos
era deci desemnat pentru a îndeplini această misiune. Un
măgar era cel care l-a încălzit cu răsuflarea sa cînd era un
nou născut în iesle, pe un măgar era aşezat cînd a fugit în
Egipt în braţele mamei sale Fecioara Maria. Acest măgar
care este lovit cu biciul cînd greutatea este prea mare şi
nu poate înainta, care este lovit pentru că este blînd, care
este dispreţuit pentru că este umil, este în maniera sa un
martor al Isus. Creştinii nu s-au înşelat şi au avut pentru
măgar o privire compătimitoare.

Calităţile măgarului nu sînt aparente şi unele nu sînt
cunoscute decît de iniţiaţii în vechile mistere. Grecii
aveau o admiraţie particulară pentru măgar, pentru
calităţile sale sexuale, şi în celebrarea cultelor misterelor
prezentarea organelor sexuale încorona un proces
iniţiatic. Măgarul aliază mai multe simboluri: vulgar, cel
al animalităţii, al puterii fecundatoare, dar de asemenea
puterea morală şi divinatorie, măgarul fiind profetul
Bileam din Biblie. Se spune adeseori că măgarul este
precursorul pietrei filosofale care uneori este numită
măgarul Timon. Măgarul era deci sub aparenţa sa
paşnică, figurarea misterelor. Pseudo-Matei, în
Evanghelia sa apocrifă a naşterii Mîntuitorului, scrie că
măgarul a îngenuncheat în faţa lui Isus, făcînd astfel
aluzie la măgarul eleusian. Comentatorii afirmă că
prezenţa măgarului şi a boului nu a fost decît un adaos
destinat să pună naşterea în acord cu un verset din Isaia:
„Boul îşi cunoaşte stăpînul şi asinul ieslea domnului
său”. Măgarul este văzut ca un precursor, un deschizător
de drumuri; era aşezat totdeauna în faţa caravanelor
pentru a trece prin pasurile dificile, pasul său fiind unul
singur. La această calitate fac aluzie multe toponime Pas
de l’âne.

Sculptorii l-au aşezat în catedrale. La Chartres el ţine un
instrument muzical, o vielă pentru unii, o harpă pentru
alţii. Acest măgar care cîntă la vielă este în fapt o aluzie
printr-un joc de cuvinte la măgarul care veghează. (În
franceză vielă/vielle, instrumentul muzical, şi
veille/veghe, n.n.). Calităţile de paznic ale măgarului sînt
bine cunoscute.

BMM -Care sînt adevăratele mistere ale catedralelor
franceze?

CM -Adevăratele mistere ale catedralelor franceze nu
sînt alchimice sau esoterice. Ele sînt mult mai pămîntene
pentru unii şi totuşi constituie adevărate enigme. Cum în
aşa puţin timp se ajunge la construirea atîtor edificii
grandioase şi radical noi? Unde s-au găsit atîţi bani? Ce i-
a îndemnat pe oameni în această cursă către măreţie şi
cutezanţe tehnice? Aceste aspecte pe care le evoc în
cartea mea recentă Les symboles étranges des cathédrales
merită cercetări istorice, sociologice şi religioase. Atunci
poate vom descoperi adevăratele şi profundele mistere.
Marile mistere ale catedralelor noastre din Franţa, şi în
mare parte a celor din Germania şi Italia, sînt cele care
ţin de simbolismul lor, iar cel care vrea să abordeze
studiul acestor construcţii neglijînd deschiderea lor
simbolică şi alegorică este condamnat la a nu înţelege
mare lucru, trecînd pe lîngă esenţial. Şi în domeniul
simbolismului, catedralele sînt enciclopedii excepţionale.
Portalurile şi vutele, basoreliefurile, statuile
monumentale, formele lor participă la un discurs
teologic şi social. A ignora acest discurs teologic ar fi o
greşeală împotriva istoriei şi a artei. De cîte ori, vizitînd
aceste catedrale, nu am auzit locuri comune din partea
ghizilor care erau incapabili să treacă dincolo de vălul
marilor mistere ale artei ogivei? Acest văl este cel al
imaginii hieroglifice.

Imaginile creştine, în acest sens, aparţin umanităţii. Fără
a ne da seama imediat, celţii, romanii, evreii,
babilonienii, grecii, parţii, egipetenii continuă să ne
vorbească şi să ne amintească de marile mistere ale
umanităţii şi cerului.

Extraordinara impresie pe care o lasă catedralele este ea
însăşi un adevărat mister. Fabuloasele temple ale
Egiptului antic produc o puternică impresie care înalţă
spiritele noastre către bolta cerească. Aceste locuri sînt
sacre în sensul cel mai vechi, şi ne invită la recucerirea
fiinţei noastre intime. Ceea ce mi se pare regretabil în
ceea ce priveşte aceste catedrale şi vechi bazilici este că
pasiunea noastră nu este una din preocupările noastre
culturale majore. S-a întreprins ceva pentru a
preîntîmpina vitregiile timpului asupra ceor 2300 de

Catedralele – voinţa alegorică a
constructorilor
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statui care ornează faţada occidentală a catedralei din
Reims? În ceea ce mă priveşte, nu pot decît cu dificultate
să detaşez privirile mele şi spiritul meu de splendorile
ascunse pe care le vizitez. Cu fiecare vizită, descopăr noi
imagini, noi  alegorii. În fapt misterele lor sînt sub ochii
noştri, şi ele nu se dezvăluie decît cu condiţia ca noi să
abandonăm vederile noastre şi ideile raţionale
„moderne”, ca noi să păstrăm în suflet că acestea sînt
imnuri în piatră care nu au fost compuse decît întru
gloria lui Isus şi a servitorilor săi şi codificate după un
sistem de gîndire hieroglifică, adică sacru şi care se
citeşte pe mai multe grade posibile. Primii gînditori şi
filosofi creştini sînt la originea acestui sistem alegoric
permiţînd fiecăruia să înţeleagă, după gradul său de
cunoaştere sau de elevare, imaginile pictate şi sculptate.

BMM -Catedrala este o imagine a lumii, a omului şi a lui
Dumnezeu?

CM -Sînt convins! Şi aceasta pentru că ele sînt
extraordinare. Ele nu se mulţumesc să fie simple locuri
de rugăciune. Ele sînt prin ele însele pietre şi se vor
figurarea poporului lui Dumnezeu în întregime şi a
creaţiei divine. Ele exprimă ideea că tot ceea ce este
terestru este opera divină şi că această creaţie ar trebui să
aducă lui Dumnezeu laude şi devoţiune. După Biblie,
Dumnezeu a făcut omul după imaginea sa. Atunci
oamenii la rîndul lor au vrut să facă imaginea lui
Dumnezeu şi a splendorii sale. Găsim deci în catedrală
un foarte mare număr de imagini. Cele 2500 de statui de
la Notre Dame din Reims figurează poporul lui
Dumnezeu, multitudinea care se confundă cu întreaga
creaţie. Marea catedrală din Strasbourg propune în
vutele sale o incredibilă diversitate. Cît despre catedrala
imagine a lui Dumnezeu, este suficient a examina
portalurile centrale ale faţadelor occidentale pentru a ne
convinge. Isus figurează triumfînd, învingător al morţii,
în gloria sa şi invită bărbaţii şi femeile să-l urmeze, să
pătrundă în casa sa, adică în interiorul catedralei, în
marea navă. Marea forţă a arhitecţilor, a artiştilor
medievali şi a comanditarilor catedralelor este de a fi
ştiut să reunească într-un singur loc toate aceste
reprezentări: cea a lui Dumnezeu, cea a creaţiei şi cea a

omului. Aici au adăugat un element esenţial,
continuitatea timpurilor care nu va fi împlinită decît de
Isus la Judecata de Apoi. Acesta este sensul zodiacurilor
prezente pe portalurile catedralelor. Dumnezeu este deci
omniprezent în catedrale, fie în imagini, fie în statui, dar
mai ales în alegorii, cum este cea a lui Cronocrator,
Stăpînul Timpului. Nu putem înţelege catedralele decît
dacă păstrăm în spirit această voinţă alegorică a
constructorilor.

BMM -În colecţia „Les Veilleurs” a editurii La Hutte, în
care au apărut şi cărţile dvs. despre mitologia sacră şi
simbolismul catedralelor, a apărut şi versiunea franceză a
cărţii lui Robert Cooper despre capela Rosslyn; acolo istoricul
scoţian denunţa graba masonilor de a „descoperi” simboluri
masonice pretutindeni... Ce văd masonii cînd privesc o
catedrală?

CM -Ceea ce au poftă să vadă! Franc-masonii sînt
avizi de alegorii şi de simbolism şi trebuie să fim de
acord că marile catedrale sînt pline de aşa ceva. Ei
regăsesc mai ales marile simboluri a ceea ce ei numesc
Arta Regală, adică munca spirituală asupra sinelui
pentru a ameliora şi a ajunge la înţelepciune, deşi se ştie
că mulţi masoni sînt atei. Primii constructori au fost
autentici masoni şi multe simboluri au fost preluate de
masoni de la aceşti constructori, în special cele ale
reuniunilor în lojile masonilor operativi. Totuşi în
catedrale majoritatea simbolurilor considerate de masoni
ca fiind masonice sînt în fapt simboluri creştine, dar
această comunitate simbolică nu este întîmplătoare, căci
simbolurile nu sînt niciodată îngheţate şi fiecare şi le
poate apropria, şi pe de altă parte simbolurile ne vin din
noaptea timpurilor. Noi sîntem depozitarii lor şi la
rîndul nostru le transmitem. Totuşi, uneori acestea sînt
simboluri masonice adevărate înscrise în piatră, aşa cum
este la Strasbourg unde pe portalul Sfîntului Laurenţiu
se poate vedea o magnifică alegorie a iniţierii, dar la
drept vorbind astfel de imagini sînt extrem de rare. În
fapt, cred că masonii sînt totdeauna în căutarea de
spiritualitate, şi că aceste mari catedrale sînt pline de
aceasta pe toate laturile şi coloanele. Apoi, cum un
mason să nu fie fascinat de aceste minunăţii ale geniului
şi muncii omului?
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Petru SOLONARU

Vidul

- Află:  tot ce este, nu e aşadar!....
El, Nimicul, scrie cele câte par,
între sapienţă şi sotiză, foi....
Cartea, mimă sieşi, stă închisă doar....

Nimicia vastă, sub aici şi-acum,
ţinta pribegeşte focului din scrum.
Abur, goliciune, devorant absurd
omul prinde'în pumnii-şi din celest duium....

- Cine-ar sta să-împartă fals de adevăr,
fără-a fi prin pulberi numărat răspăr?....
Peşteră, odaia-i, umbre tivuind,
caznelor îl varsă pe-un edenic măr....

Buni sau răi de-a valma râvna şi-au înfrânt
sufletul în sine goanei după vânt....
- Ce rămâne totuşi?.... -Clipa!....Ne-a ales
un acord Tăcerii, viu îndurământ....

Portret de Radu Florin Stoenescu
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Bogdan Constantin DOGARU

Francmasoni în fruntea
Arhivelor Statului

rhivele au reprezentat şi reprezintă veritabile
temple ale culturii, cunoaşterii şi înţelepciunii.
Încă de la înfiinţarea lor în 1832, ca urmare a

aplicării prevederilor Regulamentelor Organice, în
fruntea Arhivelor Statului din ambele Principate s-au
aflat membri marcanţi ai Francmasoneriei Române.

Gheorghe Asachi a fost director al Arhivelor
Statului din Moldova în perioadele 1832 - 1849 şi 1857 -
1858. Se pare că acesta fusese iniţiat ca francmason la
Milano, în Italia, unde prietena sa, Bianca Milesi, făcea
parte din organizaţiile politice secrete, carbonare. La
1830 figurează ca venerabil al unei loji din capitala
Moldovei pentru ca, în 1866, să apară ca membru al Lojii
Steaua României din Iaşi1.

Afirmaţia lui Mihail Kogălniceanu din 1840 că
Asachi este bărbatul acela care în vremi grele s-a străduit
pentru luminarea neamului său este valabilă şi pentru
activitatea sa de arhivist, deoarece el a muncit ca să
adune, să păstreze şi să valorifice documentele şi
arhivele pe care le numea materialuri istoriceşti, necesare
scrierii istoriei patriei2. Numirea lui Gh. Asachi, la 1
ianuarie 1832, ca arhivist Obşteştii Obicinuitei Adunări, din
dorinţa expresă a generalului P. D. Kiseleff, preşedintele
plenipotenţiar al Divanurilor Moldovei şi Țării
Româneşti, fără contracandidat, a însemnat în primul
rând, o apreciere a întregii lui activităţi de până atunci.
Lupta lui Asachi pentru desprinderea Arhivei Statului
de Înaltul Divan şi organizarea ei ca o instituţie de sine
stătătoare a fost încununată de succes. De altfel, încă de
la început, Asachi a început să lucreze independent de
autoritatea Înaltului Divan. El adresează prima lucrare
direct Sfatului Administrativ, cerând să fie numit
personalul necesar Arhivei Statului, prevăzut în
organigrama Înaltului Divan. Pe parcurs, acesta va
organiza şi plata salariilor personalului, direct prin
Ministerul de Justiţie de care depindea.

1 Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a Francmasoneriei din
România, vol. 1, Bucureşti, Ed. Phobos, 2005, p. 74.

2 *** Direcția Generală a Arhivelor Statului, Figuri de arhiviști români.
Gheorghe Asachi (1788-1869), București, 1969, p. 9.

Asachi dorea să obţină un local separat pentru
arhive, însă nu reuşeşte, fiind nevoit să îşi aşeze
cancelaria şi primele depozite în acelaşi imobil cu Înaltul
Divan. Totuşi va alcătui un plan al unei clădiri speciale
în care ar fi trebuit să funcţioneze Arhiva Statului.
Imobilul trebuia să aibă bolţi de cărămidă iar ferestrele şi

A
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uşile trebuiau protejate de obloane de fier. La această
grijă împotriva focului contribuia şi amintirea
groaznicului incendiu din 1827 care a prefăcut în cenuşă
cea mai mare parte a arhivelor aflate în Iaşi.

De la Marea Logofeţie a Dreptăţii (Ministerul de
Justiţie), de care depindea direct Arhiva Statului din
Moldova, el a primit, la 26 ianuarie 1832, Instrucţie pentru
Arhivistul Statului. Instrucţiunile respective se refereau
atât la problemele organizatorice cât şi la metoda de
lucru arhivistică privind ordonarea şi evidenţa
documentelor. Acestea fuseseră elaborate de către
Costache Conachi, logofăt al Dreptăţii, care conlucrase
cu Asachi la elaborarea proiectului Regulamentului
Organic, şi cu care s-a consultat şi acum.

Munca lui Asachi de a strânge documentele istorice
la Arhiva Statului a fost una titanică. Pe lângă faptul că
arhivele instituţiilor statului erau într-o mare dezordine,
multe acte oficiale erau deţinute de către particulari,
foşti dregători sau funcţionari mai mărunţi, sau de
Mitropolie. Documente importante se găseau şi în afara
hotarelor ţării. Mari greutăţi a întâmpinat Arhivistul
Statului în preluarea documentelor de la instituţiile
ecleziastice, în special Mitropolia şi mănăstirile greceşti.
După îndelungi insistenţe, abia în 1845 va reuşi să preia
o mică parte din documentele aflate la Mitropolie.

În 1836, cele 4 depozite ale Arhivei Statului din Iaşi
au fost umplute până la refuz cu aproximativ 40000 de
dosare şi condici. Sistemul de evidenţă folosit la Arhiva
Statului era cel alfabetic.

Un control făcut de Ministrul Justiţiei la Arhivele
Statului în 1838 menţiona faptul că, datorită lipsei acute
de arhivari, Asachi a fost nevoit să angajeze în plus încă
două persoane pe care le plătea însă din salariul său.

Problema eliminării actelor fără importanţă istorică
era cât pe ce să fie rezolvată cu urmări tragice pentru
arhive, în urma unui ordin nechibzuit dat de însuşi
domnul Moldovei, Mihail Sturza. Acesta, vizitând
depozitele Arhivelor Statului la 16 iunie 1844, în lipsa lui
Asachi, şi văzând cele 103.530 documente şi dosare
îngrămădite, au poruncit ca acele ce ar fi sfârşite de zece ani
să se ardă, şi tot în această rânduială să se urmeze în
viitorime. Asachi, conştientizând valoarea ştiinţifică a
multor documente, a avut curajul să nu aplice acel ordin
şi, făcând noi propuneri, a tergiversat aplicarea lui până
când Mihail Sturza a fost scos din domnie.

De asemenea, Asachi a protestat în 1858 împotriva
deciziei autorităţilor de a muta o parte din dosarele
vechi în încăperile necorespunzătoare din incinta
Mănăstirilor Neamţ şi Secu. În sprijinul său a venit,
indirect, împotrivirea categorică a mitropolitului.

Activitatea lui Gheorghe Asachi nu a vizat numai
chestiunea păstrării arhivelor ci şi aceea a conservării
lor. El a elaborat un set de îndrumări pentru instituţiile
statului pentru ca acestea să ţină dosarele curate spre a
nu face ploşniţi în ele; rafturile trebuiau să fie din dulapi
sănătoşi, uscaţi, să fie vopsiţi cu vopsea neagră bună.
Dosarele importante trebuiau legate pentru a le proteja
împotriva uzurii mecanice căci se sticau prin deasa lor
purtare.

Din păcate dorinţa lui Asachi de a vedea Arhiva
Statului instalată într-un local propriu, asigurat
împotriva focului, păzit de un jandarm zi şi noapte, aşa
cum se străduise să fie inserat în Regulamentul Organic,
nu şi-a văzut-o îndeplinită niciodată. El are însă marele
merit de a fi salvat de la distrugere, în condiţiile extrem
de grele în care şi-a desfăşurat activitatea ca arhivist,
multe documente de o importanţă capitală pentru istoria
ţării noastre, lăsându-ne moştenire un bogat izvor de
informare. De asemenea, este binecunoscut faptul că a
valorificat din plin arhivele în lucrările sale istorice sau
literare.

Referitor la activitatea sa arhivistică, Gheorghe
Asachi sublinia, în cererea de demisie din 27 septembrie
1849, faptul că am adunat interesante documente ale ţării
răspândite şi dosite şi am păstrat cu sfinţenie acest sanctuar al
drepturilor compatrioţilor.

În memoria lui Gheorghe Asachi, Arhivele Statului
au publicat în 1969 un volum în care regăsim informaţii
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preţioase privind munca depusă de acesta în calitatea sa
de arhivist3.

În perioada 1850 - 1853, Arhivist al Statului în
Moldova a fost fratele Vasile Alecsandri. Este menţionat
ca membru al Lojii Neamul Nostru din Iaşi la 18474. De
asemenea, figurează şi în 1857 ca francmason într-o lojă
din Iaşi5.

Constatând faptul că înfiinţarea unei comisii care să
analizeze actele lipsite de valoare istorică şi să le elimine,
păstrând în schimb pe cele cu valoare documentară, nu
ar putea rezolva problema selecţionării arhivei datorită
lipsei de personal, el propune înfiinţarea unor depozite
intermediare, separate de cele ale Arhivei Statului, unde
să se strămute partea nelucrătoare a arhivei. Alecsandri
arăta, în ianuarie 1850, că se impunea adoptarea acestei

3 Ibidem, p. 16-27.
4 Arhivele Naționale, fond Francmasoneria Română, ds. 12, f. 18 v.
5 Horia Nestorescu-Bălcești, Op. Cit., vol. 1, p. 25.

soluţii pragmatice căci cu mijloacele de care poate dispune
Arhiva în ziua de azi, cercetarea actelor hotărâte a fi
desfiinţate ar tărăgăna ani întregi6.

El a înţeles şi situaţia financiară grea a personalului
din arhive şi a susţinut doleanţele acestuia de creştere a
salariilor, arătând prin raportul său din 2 martie 1850 că
şi eu cunosc împregiurările lor că în adevăr într-aceiaşi poziţie
cum să tânguiesc nu mai puţin că şi lefile nu li se slobod după
cum stau în Regulament7.

În Țara Românească, postul de Arhivist al Statului
este ocupat, în intervalul 1843-1848, de Ion Heliade
Rădulescu. Izvoarele documentare îl atestă ca membru
fondator al lojii Regeneraţiunea din Bucureşti la
1836/1837, ca membru fondator (gr. 18) al Marii Loji
Steaua Dunării din Bucureşti la 1 iunie 1859, devenind
Mare Maestru al acesteia în 18618. A urmat apoi la şefia
Arhivei Statului din Muntenia fratele Grigore
Alexandrescu (1849-1854), menţionat la 1848 ca
francmason într-o lojă din Orientul Bucureşti iar în 1866
ca membru al Lojii Înţelepţii din Heliopolis, din acelaşi
orient9.

Atât Ion Heliade Rădulescu cât şi Grigore
Alexandrescu s-au preocupat de bunul mers al
instituţiei dar s-au lovit de multe ori de nepăsarea şi
ignoranţa autorităţilor vremii care nu înţelegeau să
asigure personal de specialitate şi spaţii adecvate pentru
păstrarea în bune condiţii a tezaurului arhivistic
naţional10. Sunt foarte grăitoare versurile lui Grigore
Alexandrescu din poezia Răzbunarea Şoarecilor , în care
ironizează nepăsarea totală a regimului de atunci faţă de
Arhiva Statului: Pe dealul Mitropoliei,/ În Archiva
României,/ Unde Statul grămădeşte/ Tot ce nu-i mai
trebuieşte,/ Hârtii, condici osândite,/ Judecăţi nenorocite,/ Are
cuiburi din vechime/ Numeroase şorecime,/ Seminţie
roditoare/ Şi de literi rozătoare.

Odată definitivată unirea Principatelor în 1862,
Arhivele Statului se vor reorganiza în sensul că la
Bucureşti se va înfiinţa o Direcţie Generală, arhiva de la
Iaşi continuând să funcţioneze ca o sucursală a celei din
capitala României. Cu cei 28 de angajaţi (24 la Bucureşti
şi numai 4 la Iaşi) Arhivele Statului nu puteau face faţă
volumului imens de material arhivistic.

Cezar Boliac va ocupa funcţia de director general al
Arhivelor Statului în perioada 1864 - 1866. El figurează
ca orator într-o lojă din Bucureşti la 1840 iar în 1843
apare ca membru al Lojii Frăţia. În 1858 (gr. 18.41) e

6 *** Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Arhivele Statului. 125 ani de
activitate (1831-1956), Bucureşti, 1957, p. 106.

7 Ibidem, p. 46.
8 Horia Nestorescu-Bălcești, Op. Cit., vol. 2, p. 96.
9 Ibidem, vol. 1, p. 27.
10 , *** Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Arhivele Statului. 125 ani de

activitate (1831-1956), Bucureşti, 1957, p. 58.
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menţionat ca membru fondator al Lojii Steaua Dunării
din capitala Țării Româneşti. După intrarea în adormire
a respectivului atelier, la 1 iunie 1865, va trece în loja
Memphis din Bucureşti11.

Scriitorul şi arheologul Cezar Boliac, în calitate de
director general al Arhivelor Statului, a avut realizări
remarcabile. Încă de la instalarea sa la conducerea
instituţiei a hotărât ca angajarea personalului de
specialitate să se facă numai prin concurs, motivând că
însărcinările serviciului Arhivelor de o natură cu totul diversă
de celelalte service publice, lucrările sale deosebite, reclamă
neapărat de la funcţionarii ce se întrebuinţează aci, calităţi
mai distinse şi cunoştinţe mai speciale şi mai întinse. Mai
mult, el chiar a organizat un astfel de concurs pentru
alegerea şi numirea copiştilor şi dintre aspiranţii de la aceasta
chiar voi alege pe cei ce ar merita, prin calităţile lor, să fie
numiţi ca ajutori, spre a-i avea în vedere la cas de vacanţă12.

În august 1864, Bolliac solicita autorităţilor să
repartizeze Arhivelor Statului un nou spaţiu pentru
depozitarea documentelor şi anume localul mănăstirii
secularizate Mihai Vodă, cerând însă fonduri pentru a fi
mai întâi restaurat. Demersurile sale au fost încununate
de succes, Ministerul Instrucţiunii, forul tutelar al
Arhivelor Statului, prevăzând în bugetul pe anul 1865
suma de 200000 de lei pentru reparaţii capitale. Din
nefericire suma şi-a schimbat destinaţia din cauza
marilor inundaţii care au afectat Bucureştiul. Urmare a
cercetării făcute la faţa locului de către Boliac, însoţit de
arhitectul Burelli, la 29 septembrie 1864, se raporta
ministrului că trebuie efectuate de urgenţă reparaţii

11 Horia Nestorescu-Bălcești, Op. Cit., vol. 1, p. 164.
12 *** Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Arhivele Statului. 125 ani de

activitate (1831-1956), Bucureşti, 1957, p. 50.

majore iar locuinţele particulare din jurul mănăstirii
prezentau un mare pericol de incendiu.

Cu toate strădaniile lui Boliac, abia la sfârşitul lui
1865 Ministerul Instrucţiunii a acordat o sumă de 6390
lei pentru efectuarea unor lucrări minime. Aşadar,
începând din februarie 1866 documentele din depozitele
Arhivelor Naţionale s-au mutat din încăperile unei case
închiriate de pe Strada Şerban Vodă în localul mănăstirii
Mihai Vodă. În sfârşit, se menţiona într-un document al
vremii, după atâtea strămutări, din local în local, în
nestabilitatea vremurilor de până atunci, Arhivele din
Bucureşti au ajuns şi ele în fine la aşezare statornică13.

Dintre francmasonii aflaţi în fruntea Arhivelor
Statului, cel mai longeviv în funcţia de director general a
fost, fără îndoială, savantul Bogdan Petriceicu Haşdeu.
El a condus destinele instituţiei timp de un sfert de secol,
între 1876 – 1900. În fapt, acesta nu a fost depistat până
în prezent ca fiind membru al vreunei loji francmasonice
propriu-zise. Este atestat însă la 189414, 1895 şi 1899 ca
făcând parte din Grupul de Studii Ezoterice din
Bucureşti al Ordinului Martinist15. Totodată, apare în
documente şi ca iniţiat liber al Ordinului Kabbalistic de
Rose-Croix (1895, Obedienţa Franţa)16.

Pe linia resurselor umane, s-a implicat personal în
recrutarea noilor angajaţi, asigurându-se că îndeplinesc
exigenţele necesare ocupării posturilor. În octombrie
1891, Haşdeu preciza în scrisoarea de recomandare a
unui candidat, trimisă la minister, că respectivul era
absolvent cu bacalaureat şi student al facultăţilor de litere şi
medicină din Bucureşti, are o scriere frumoasă şi clară,
cunoaşte mai multe limbi, precum franţuzeşte, nemţeşte,
englezeşte şi ruseşte, cunoaşte şi fotografia, de care Arhivele
vor avea mare trebuinţă pentru reproducerea vechilor
documente17.

Începând cu 1880, în urma demersurilor făcute de B.
P. Haşdeu, s-a întocmit un plan pentru construcţia unui
palat al Arhivelor Statului. În memoriul trimis la
minister acesta arăta că instituţia nu îşi mai putea
continua activitatea în aceeaşi clădire şi pe viitor fără ca
siguranţa, buna conservare a preţioaselor depozite încredinţate
păstrării acestui serviciu să fie compromisă şi chiar viaţa
funcţionarilor săi periclitată prin ameninţarea de cădere a mai
multor părţi din local, care a ajuns a semăna mai mult unei
ruine, decât a unui edificiu destinat  a conserva cele mai
preţioase documente ale trecutului unei naţiuni. Arhitectul
Al. Săvulescu va întocmi în 1881 planul palatului
Arhivelor Statului, construcţia urmând să aibă sală de

13 Ibidem, p. 72-73.
14 Horia Nestorescu-Bălcești, Op. Cit., vol. 2, p. 91.
15 Arhivele Naționale, fond Francmasoneria Română, ds. 12, f. 47 v. și 54 v.
16 Ibidem, f. 65 v.
17 *** Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Arhivele Statului. 125 ani de

activitate (1831-1956), Bucureşti, 1957, p. 52.
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studiu, muzeu şi bibliotecă. Deşi prin legea din 5 iunie
1882 s-a deschis un credit în valoare de 300.000 lei în
acest scop, banii nu au fost niciodată alocaţi iar suma
respectivă a fost anulată în 1886 prin legea de credite.

Abia în 1890 se va deschide, cu aceeaşi destinaţie, un
nou credit în valoare de 400.000 de lei. Totodată,
arhitectul George Duca a plecat în străinătate pentru a
studia localurile de arhivă de acolo şi a făcut un raport
amănunţit despre cele constatate. Autorităţile s-au
mişcat destul de lent, în noiembrie 1893 arhitectul Magni
primind sarcina de a întocmi planul construcţiei care
urma a fi ridicată tot pe dealul Mihai Vodă. La 2 ianuarie
1896, ministerul a intrat în posesia documentaţiei
definitive, compuse din 6 piese scrise, 11 planuri şi 4
heliografe. Noua clădire care era superbă şi întrecea toate
aşteptările şi toate dorinţele de până atunci, trebuia să aibă
subsol, parter şi două etaje, urmând să coste 1.200.000
lei. Deşi Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a
alocat o primă tranşă de 362.628 lei, iar în mai 1897 s-a
organizat licitaţia, peste un an lucrările au fost sistate
din ordinul ministrului.

Până la urmă strădania directorului general Haşdeu
care dorea un local civilizat pentru preţiosul material
documentar, şi condiţii de muncă decente pentru
lucrătorii din arhive, au rămas zadarnice. S-au obţinut
doar mici sume destinate reparaţiilor imediate. În tot
acest timp ruina localului în care funcţionau Arhivele
Statului progresa. La 1889, B. P. Haşdeu scria
ministerului următoarele: Am avut onoarea a vă comunica
prin mai multe adrese că localul Arhivelor este cu totul ruinat,
iar depozitele ne ameninţă viaţa. Chiar astăzi, surpându-se

unul din dulapurile cu depuneri, puţin a rămas ca unul din
funcţionari să fie sdrobit. Tavanurile cad zilnic; zidurile se
surpă în bucăţi, învelitoarea spartă în mai multe locuri, ploaia
curge în pod; prin ferestrele putrede suflă vântul; parte din
sobe nu mai funcţionează; pivniţele nu au uşi, încât lemnele
de foc sunt lăsate la voia întâmplării; împrejmuire nu mai
există, devenind terenul localului acestui serviciu un depozit
de gunoi şi murdării. Comandamentul pieţii ne avizează că va
ridica corpul de gardă, din cauză că, camera soldaţilor a
devenit imposibil de locuit, etc.

În urma unui cutremur din vara lui 1893, depozitele
Arhivelor Statului fiind avariate, documentele au fost
mutate în casele lui Petre Cecropide din Str. Mihai Vodă
nr. 6018.

Savantul Haşdeu nu s-a preocupat doar de
conservarea pasivă ci a introdus şi o nouă metodă de
conservare alternativă a documentelor de arhivă bazată
pe tehnica fotografiei care urma să înlocuiască vechea
tehnică bazată pe transcriere. La 10 septembrie 1892, el
raporta Ministerului Instrucţiunii că a cumpărat un
aparat fotografic cu care să putem scoate în fotografie unele
acte istorice mai importante, devenite aproape nelisibile din
cauza vechimii şi a deterioraţiei19.

Informaţiile prezentate mai sus sunt menite să
evidenţieze eforturile depuse de iluştrii noştri înaintaşi
francmasoni care s-au străduit de-a lungul timpului, în
ciuda dificultăţilor întâmpinate, să păstreze şi să
conserve patrimoniul arhivistic al naţiunii române.
Faptele lor trebuie să constituie o pildă şi un exemplu
demn de urmat şi în prezent pentru adevăraţii fii ai
luminii.

18 Ibidem, p. 74-76.
19 Ibidem, p. 112 şi 114.
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Ioan Pangal - 120 de ani de la naştere
(Nisa, 1893 - Lisabona, 14 octombrie 1950)

escendent al unei familii de
mari moşieri (400 ha teren
arabil şi 500 ha pădure în

Franţa), fratele Ioan Pangal a fost
publicist, ziarist şi om politic. Şi-a
realizat studiile în drept în Franţa, la
Sorbona, revenind în România în 1914 şi
ocupând funcţia de director al ziarului
"România" a fost adeptul intrării ţării în
război de partea Antantei (Anglia-
Franţa-Rusia), iar pen-tru o foarte scurtă
perioadă Secretar al Consiliului pentru
Unitatea Românilor (1918). În 1919
fondează ziarul Social-ţărănismul, iar în
1920 Partidul Social Ţărănesc, unit în
1922 cu Partidul Ţărănesc. Fiind un
apropiat al Majestăţii Sale Regele Carol
al II-lea, Mare Protector al Ordinului
Masonic Român, a contribuit la vizita
Reginei Maria în Statele Unite ale
Americii şi în 1926 este numit Ministru
Plenipotenţiar al României în
Portugalia.

A fost iniţiat în anul 1914 la Paris,
în perioada studiilor, pentru ca în
august 1921, să primească Gradul 33 de
la Jean Pelissier, trimisul Supremului
Consiliu pentru Franţa. Timp de
aproape 30 de ani, din 1922 şi până în
1950, Jean Pangal a fost Mare Maestru şi
Suveran Mare Comandor.

În România a fost cunoscut şi ca
Jean Pangal, un pseudonim de la „pan-
gallic”, simbol al vechii unităţi planetare
a celţilor. Personalitate de seamă a
francmasoneriei din România (Ordinul

Marelui Orient al Franţei) a fost
Venerabil al Lojii Patria (singura Lojă
Simbolică din România care se afla sub
jurisdicţia Supremului Consiliu pentru
România), iar din 1923 a devenit Garant
de Amiciţie al Marelui Orient al
Argentinei pe lânga Marea Lojă. Una
dintre cele mai mari reuşite a fost
obţinerea recunoaşterii din partea
Supremului Consiliu Mamă al Lumii
(Supremul Consiliu al Jurisdicţiei de
Sud a Statelor Unite ale Americii). În
1925 primeste titlul de Membru Emerit
al Supremului Consiliu din Italia din
partea Suveranului Mare Comandor
Raoul V. Pelermi. În acelaşi an devine şi
Garant de Amiciţie între Supremul
Consiliu pentru România şi Supremul
Cosniliu Mama al Lumii.

Pe 17 februarie 1929 a participat la
numirea lui Constantin Argetoianu ca
Mare Patron al Ordinului Masonic
Român. În cadrul Conventului Mondial
al Supremelor Consilii (care a avut loc
în Paris - 29 aprilie - 4 mai 1929) a fost
ales Preşedinte al Comisiei a III-a (care a
dezbătut problematica unificării Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat). Ioan Pangal a
fost Garant de Amiciţie între Supremul
Consiliu pentru România şi Supremele
Consilii din Franţa, Brazilia şi Statele
Unite ale Americii. Pe 26 aprilie 1930 a
participat la reuniunea oficială de
primire a Lordului Lloyd (Vice-Rege al
Indiei şi Egiptului). Deputat liberal de
Soroca (1927), delegat tehnic la Liga
Naţiunilor pentru propaganda româ-

nească în străinătate (1928), el a mai fost
Şeful Direcţiei Presă şi Informaţii în
Guvernul Iorga (la Consiliul de Miniştri
şi în acelaşi timp, la Ministerul de
Externe, în perioada 1931-1932). Fruntaş
al Uniunii Agrare (condusă de
Argetoianu) din 1932, Ioan Pangal a fost
adept al unei guvernări dictatoriale. El a
pus în adormire în 1938 Masoneria
Română. Este trimis ambasador în
Spania franchistă dar este rechemat de
Ion Antonescu în ţară în 1940. Refuză să
se întoarcă şi încearcă să medieze cu
britanicii ieşirea României din război şi
încheierea unei păci separate.

A revenit în România pentru scurtă
vreme în 1944, pentru a reactiva
masoneria română, care a intrat din nou
în adormire în 1948, când i s-a retras
cetăţenia română. Membru fondator al
lojii masonice a românilor din emigraţie,
în 1950 a dus tratative cu Vaticanul
pentru a produce un acord conform
căruia pentru Biserică nu catolicismul, ci
comunismul este duşmanul principal.
Distins de Franţa cu Legiunea de
Onoare şi de Rusia cu gradul de
Comandor al Ordinului Sf. Stanislas,
între 1947 si 1950 a fost Maestru
Venerabil al Lojii România Unită
(fondată de el în 1947 în exil, la Paris).

D
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Supremul Consiliu din Exil printre care recunoaştem prezenţa ill. ff. Camil Ring şi Marcel Şapira
(sus) şi vizita ill. f. Bernard Wellhov, 33 din Supremul Consiliu al Franţei, 23 iulie 1924 (jos)
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Rudyard KIPLING

The Temple

When I was a King and a Mason, a Master Proven and skilled,
I cleared me ground for a Palace, such as a King should build.
I decreed and dug down to my levels; presently, under the silt,

I came on the wreck of a Palace, such as a King had built.

There was no worth in the fashion; there was no wit in the plan;
Hither and thither, aimless, the ruined footings ran.

Masonry, brute, mishandled, but carven on every stone,
"After me cometh a Builder; tell him I, too, have known."

Swift to my use in my trenches, where my well-planned groundworks grew,
I tumbled his quoins and his ashlars, and cut and rest them anew.

Lime I milled of his marbles; burned it, slaked it, and spread;
Taking and leaving at pleasure the gifts of the humble dead.

Yet I despised not nor gloried, yet, as we wrenched them apart,
I read in the razed foundation the heart of that Builder's heart.

As he has risen and pleaded, so did I understand
The form of the dream he had followed in the face of the thing he had planned.
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When I was a King and a Mason, in the open noon of my pride,
They sent me a Word from the Darkness; they whispered and called me aside.

They said, "The end is forbidden." They said, "Thy use is fulfilled.
Thy Palace shall stand as that other's, the spoil of a King who shall build."

I called my men from my trenches, my quarries, my wharves, and my sheers;
All I had wrought I abandoned to the faith of the faithless years.

Only I cut on the timber; only I carved on the stone:
"After me cometh a Builder; tell him I, too, have known."

Tudor Pătraşcu, Pistis Sophia
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Liviu PENDEFUNDA

Robia Timpului
INRI – Igne Natura Renovatur Integra

3.
"Dintotdeauna, de zeci de mii de ani, poate de sute,

(cine ştie: eu sigur n'am aflat încă, altfel aş scrie pentru
cei de-un leat cu mine) secretele universului, informaţia,
adică Cuvântul care e Dumnezeu au fost păstrate în
Taină într'o elită a lumii la fel ca şi azi. Pe munte arde
focul şi pelicanii zboară să mimeze ceremonia învierii
păsării de foc. Dansează simulând plânsul şi smulgând
dintre pene carnea 'nsângerată din care îşi vor hrăni
ucenicii. Unii cred că viitorul lor depinde doar de un
ritual în care însă nu ştiu să simtă nimic. Iar timpul ştie
să cenzureze entuziasmul fără acoperire şi lumina se lasă
peste viitorul reginei din Saba. Aici şi acum iată-ne
împreună, aur şi argint, mireasmă de furtună"1.

Clopotul

lopotele în creştinismul ortodox dogmatic
colectează suflul vital, vântul adorând vocea
primordială. Ele se mai întrebuinţează alături de

toacă, ca instrument de înştiinţare a începutului slujbelor
sau de marcare a unor momente importante din
desfăşurarea lor. Spre deosebire de alte obiecte rituale,
ele au intrat mai târziu în întrebuinţarea liturgică, mai
întâi în apus, apoi în răsărit. Clopotele simbolizează
vocea sau chemarea lui Dumnezeu şi deci îndemnul
către credincioşi de a participa la slujbele sfinte săvârşite
în biserică.

După tradiţie, inventatorul clopotului este socotit
Paulin de Noia din Campania, la sfârşitul secolului al 4-
lea de unde se trage şi denumirea apuseană de campane
dată clopotelor. În răsărit primele clopote au fost trimise
în anul 852, în dar împăratului bizantin Mihail al III-lea

1 Dogma sau libertatea gândirii

(842-867), de către Ursus Patricianus, dogele Veneţiei.
Generalizarea lor în tot răsăritul creştin s'a săvârşit abia
în secolul al 12-lea. După cucerirea Constantinopolului
de către turci, clopotele au fost interzise de către noii
stăpânitori, ceea ce a făcut ca în multe părţi, să se revină
la toacă. În China clopotele se asociază tobelor.

Clopotele se întrebuinţează în toate bisericile
creştine. În lăcaşurile ruse de cult ortodox există
adevărate game ale clopotelor care sunt antrenate într-un
cânt asemănător orgii. Ele se consacră cu apă sfinţită
după o orânduială specială şi în diversele momente ale
zilei liturgice clopotele se bat singure sau în combinaţie
cu toaca şi de regulă după aceasta. Ele marchează şi
evenimente sau întâmplări din viaţa credincioşilor sau a
comunităţii creştine. Trebuie înţeles că percepţia
sunetului reflectă simbolismul acestora care asociază
glasul lor cu cel al vocilor divine. Astfel clinchetul are
putere de exorcizare şi purificare. În Tibet, în opoziţie cu
trăsnetul, clopotul semnifică înţelepciunea, doctrina şi
adeseori era folosit în magie, nu numai în religie. Deci, el
este chemarea divină la studierea legii, supunerea faţă de
cuvântul lui Dumnezeu, tot o comunicare între cer şi
pământ. Prin poziţia limbii care loveşte în pereţii săi,
clopotul evocă poziţia a tot ce este suspendat, având
puterea să intre în relaţie cu lumea subterană. Spirala
imaginară, drumul pe care îl parcurge în interiorul
clopotului carul mnemonic întreţine mişcarea fără oprire
între două extremităţi ale devenirii, este emanaţie,
extensie, dezvoltare, adică o continuitate ciclică, în
progresie printr'o rotaţie creativă. Ritmurile repetate ale
vieţii din labirintul interior conduce spre moarte şi
renaştere, iniţiatul expus liberei posibilităţi a gândirii
creatoare fiind condus înspre practicarea ritualurilor, un

C
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dans în spirală al trupului, al sufletului sau numai al
minţii, realizând astfel permanenţa fiinţei confruntată cu
fluctuaţiile schimbării. Deci în clopotul închis ca o cutie
craniană, imuabilă, inextensibilă, se dezvoltă mediatorul,
omul, cel ce urmează prin contact permanent cu Dumne-
zeu o cale a liberei gândiri, în căruţa sa, care îl duce spre
porul fântânii devenit punte sau poartă de trecere prin
fântână la un alt nivel de înţelegere. În clopot e plasma,
matricea îmbibată de înţelepciune, dar vizibilă doar
aleşilor. Deci, clopotul este universul invizibil al iniţierii
cavalerilor astrali, spaţiul de evoluţie în cele şapte sau
douăsprezece spirale către porul fântânii, fereastră spre
un nou clopot în ierarhia spiritului.

Ritual de primăvară

Copacul plutitor

upă Mircea Eliade un cosmos viu în veşnică
regenerare, copacul e şi el un simbol al vieţii,
drum ascensional pe care îl străbat cei care trec

din lumea vizibilului în cea a invizibilului pe care îl
evocă şi scara lui Iacob şi stâlpul şamanic din iurta
siberiană şi stâlpii din sanctuarele voodoo sau cel al
colibei indienilor sioux în jurul căruia are loc dansul
soarelui, coloana vertebrală, stâlpul casei sau al oricărui
templu al sufletului.

Nu Arborele Cunoaşterii, ci cel vecin, al Vieţii, este
Axis Mundi inversat cu rădăcinile înspre cer, în Univers,
către Marele Arhitect al Universului şi crengile sunt

razele care rodesc pământul2 ; aşa apare el şi în Vede sau
în Divina Comedie a lui Dante, aşa şi clopotul
pendefundian are cupa deschisă spre sursă ca o
piramidă inversată, o pâlnie care duce la acumularea
învăţăturilor înspre porul interior, uman, către
subconştientul care receptează feed backul universal, e
polul por din binomul divinitate – om. De aici şi
concluzia că simbolismul transmis nouă prin Cuvânt îşi
are rădăcina în constelaţii. La judecata de apoi roua
căzută din acest copac va învia morţii, după doctrina
cabalistică, deci arborele reprezintă caracterul ciclic al
evoluţiei cosmice. Această răsturnare îşi are obârşia în
concepţia despre rolul soarelui şi al luminii în creşterea
fiinţelor – ele îşi trag viaţa de sus şi încearcă s'o facă să
pătrundă în jos. De aici inversarea imaginilor, cu
rămurişul ce ia locul rădăcinilor. La fel este şi în Zohar şi
în Coran, rădăcinile apar ca principiu al manifestării, iar
ramurile ca dezvoltare a acestuia. Guénon prezintă
copacul deasupra planului de reflectare, ce limitează
domeniul cosmic inversat de dedesubt depăşind astfel
graniţa manifestării, pătrunzând în sfera reflectării în
care ne introduce inspiraţia. Omul universal este cel
regenerat în Duh sustrăgându-se gravitaţiei şi centrul
său de greutate este cerul, deci îşi are domiciliul în cer,
asemenea clopotului din poemele mele. Cei doi copaci
astrali erau: arborele lunar şi arborele solar. Cel lunar sta
sub semnul astrului nocturn şi dădea fructe de argint, cel
diurn producea fructe de aur. În Splendor solis3, în
Speculum veritatis (Codex al Vaticanului) sau în
manuscrisul Cheia Secretului Secretelor, se admite că
metalele sunt vii ca nişte arbori care au rădăcini,
trunchiuri şi frunze, argintul crescând la lună şi aurul la
soare, o nuntă alchimică umanizată într'o armonie sacră.

Alte exemple ale acestei lumi metafizice sunt:
Imaginea Sfântului Petru crucificat cu capul în jos, cartea
a douăsprezecea a tarotului, spânzuratul care atârnă de
un picior, cu celălalt făcând cruce,  cu mâinile la spate şi
din buzunar izvorând un uriaş râu de aur, feciorul de
crai dus de calul înaripat cu picioarele pe soare, mâna pe
lună şi cu capul în norii ce acoperă pământul. Iniţiatul îşi
inversează centrul de greutate, ponderabilitatea lui e
fixată în ceruri şi îşi îndeplineşte global şi virtual
traiectoria sa de cunoaştere, trecând din spiră în spiră şi
apoi la un anume moment din clopot în clopot. El începe
prin micile mistere într'un domeniu limitat cosmologic,
primul clopot dorind să devină fiul clipei, ibn aluaqt din
esoterismul musulman, armonizând zborul în arca
eterică în amestecul omogen al lumilor ce'l înconjoară.
Prin omogenitatea şi continuitatea lui, el este vântul care
simbolizează transferul prin spire concentrice, pas cu
pas, spre punctul central al pelerinajului, porul fântânii.

2 Crengile lui sunt eterul, aerul, focul, apa, pământul – Mircea Eliade,
Tratat de istorie a religiilor
3 Ca şi la Paracelsus, desenele sunt halucinatorii, arătând o artă
demenţială, în care obiecte, animale şi simboluri se întrepătrund într'un
suprarealism profetic a la Nostradamus cuprins de o enigmă totală.

D
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Acesta e paradiul terestru, grădinile hesperidelor ş.a.
Acest suflu călător prin norii romboizi, pentru a ajunge
la capătul podului curcubeu, este complementar cu
sulful, focul filosofal din apropierea livezilor
Persephonei, prag al Câmpiilor Elizee unde Rudolf
Steiner plasează păzitorul pragului spre clopotul marilor
mistere, unde numai meditaţia şi gândurile îl pot trece
pe iniţiat într'o altă călătorie. Arborele pune în legătură

cele trei lumi ale cosmosului: subterană prin rădăcini,
suprafaţa pământului prin trunchi, şi lumina cerului prin
ramuri şi vârf. Revenind la coexistenţa în arhetipul
copacului ce pluteşte între cosmos şi pământ, între
universuri, a unei scheme de reciprocitate ciclică, reluăm
unitatea dintre continuu şi discontinuu, între unitate şi
dualitate a celor doi arbori din Eden, cel al cunoaşterii
binelui şi răului fiind sursa păcatului originar al lui

Adam şi cel al vieţii - instrument de izbăvire prin
răstignirea lui Isus. Să nu uităm şi de simbolul
antropomorf de transformare a omului în copac şi invers
sau a căsătoriei cu arborii, cei ce contribuie la naşterea
omului. Jung interpretează acest simbol hermafrodit.
Pomul vieţii este androgin iniţial, trunchiul înălţat spre
cer fiind simbol eminamente solar de forţă şi putere, un
falus. Chiar Platon spunea că omul este un copac

inversat, ale cărui rădăcini se îndreaptă spre cer şi
ramurile spre pământ. Arborele scorburos cu frunziş des
şi învăluitor unde se cuibăresc păsările şi care rodeşte
periodic evocă imaginea arhetipală lunară a mamei
fertile, din el putând izvorî apa vieţii, athanorul alchi-
miştilor, matricea unde se produce gestaţia aurului
filosofal. În ispitirea sfântului Anton pictorul Hierony-
mus Bosch este asemuit cu o femeie ce naşte un prunc.

Nuntă în cer
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Cibele şi Attis au corespondentul în natura stâlpului
ritualic, din tei pentru femei şi stejar pentru bărbaţi.
Anagrama cuvântului arbre4este barre: arbore circulatoriu,
cerebel, arbore al vieţii, copac al lui Saturn sau al Dianei,
cristale precipitate într'un copac lovit de trăsnet, chipul vostru
care ne scrie soarta pre solzul trecut prin foc al ţestoasei, sau
fulgerarea voastră face să ţâşnească dintr'o multiplă beznă
lenta mutaţie a fiinţei în Logos ? Nu, spune copacul. El zice:
Nu ! În scânteierea trufaşei sale frunţi. Arborele vieţii este
un arbore central, stejar în Galia, tei în Germania, frasin
în Scandinavia, măslin în Islam, banan în India, seva sa
fiind rosa cerească, fructele sale dând nemurire. Kabbala
mai vorbeşte despre un copac al morţii, cu frunzele
căruia Adam îşi acoperă goliciunea şi în care Zoharul
vede simbolul cunoaşterii magice, care este una din
consecinţele căderii – existenţa corpului fizic lipsit de
corpul de lumină: per crucem ad lucem.5 El este arborele
sephirotic care duce în ternarul : unitate-dualitate la
renaştere, reîncarnare.

4 Jacque Lacan, Ecrits
5 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Artemis 1995

Lacrima între ochii lui Dumnezeu şi
sufletul omenesc,

a reprezintă în toate momentele ei o formă de
autoafirmare a personalităţii umane în domeniul
artei, ea nu este o desprindere de sine, nici o

eliberare dintr-o atmosferă artistică anume, suprasa-
turată de formule şi stiluri, ci un cadru arhetipal al
sensibilităţii omeneşti, un control care evocă o realitate
primordială.

Munca de a se dedica simbolurilor arhaice pare a se
apropia de spiritul nativ ţărănesc bucovinean care se
găseşte în situaţia ideală de a prelua realitatea şi de a o
restitui, dispensându-se de metodele culturii plastice.
Pentru un astfel de creator pictura este acea stare de
ideală libertate, un salt departe de tot ceea ce înseamnă
convenţionalism, o renunţare la orice suport artistic
devenit istoric, o cristalizare a adevărului străbun, având
sentimentul unei lumi aflate la prima ei dimineaţă. Aici,
în această lume aşezată înadins în jurul bisericii, adică în

E

Cântarea Cântărilor
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jurul lui Dumnezeu şi al morţii, cum ar spune Lucian
Blaga, Dimitrie Gavrilean ne propune o realitate
ancestrală, trecută prin sensibilitatea sa şi învăţăturile
maestrului său rosicrucian şi îşi păstrează integral
farmecul şi prospeţimea harului nativ. Pânzele create de
artist în perioada în care îi citeam versuri şi eseuri
iniţiatice în spaţiul metaforelor alchimice au în ele o
îndrăzneală care include un mesaj cifrat. Ele vin să
imortalizeze o lume ce-şi povesteşte prin ochii săi
înaripaţi întâmplări şi fapte din viaţa satului. Deoarece
artistul eludează cu de la sine voinţă şi sub impulsul
versurilor simbolurile şi hermeneutica stilurilor artistice
contemporane, adoptă simplitatea originalităţii în artă şi
acceptă netulburat improvizaţii formale, pentru tot ceea
ce pare a fi expresia emoţiei celei mai intime. În acelaşi
timp el se situeazã în interiorul culturii tradiţionale, a
materiei prima, dar nu sub tutela modelului folcloric, ci
acordând intensitatea focului lăuntric la dogmele
cosmogoniei şi nunţii alchimice. Artistul se destăinuie,
fãră prejudecată stilistică, pe sine însuşi sau mai precis
realitatea care îi cade sub simţurile influenţate în
straturile succesive ale arcurilor reflexe de o doctrină
subliminală, esoterică. El utilizează în discursul său un
cod anume, care se arată dintr-o dată într-o imagine
totală, pentru ca de fiecare dată să reia totul de la
început, pe înţelegerea fiecărui privitor după puterile
sale educaţionale.

Din aventura sa fascinantă, Dimitrie Gavrilean aduce
în domeniul experienţei aspecte ale unei realităţi, fie
necunoscute, fie secundare, care reprezintă imagini din
lumea de fiecare zi a satului, cu scene biblice în care
copacul şi biserica reprezintă un axis mundi primordial
pentru creştin şi necreştin deopotrivă. Acesta exprimă
nostalgia naturii, a vegetaţiei înviorătoare, a obiceiurilor
lumii satului, a sărbătorii de altădată. El ne oferă un
spectacol existenţial plin de promisiuni şi întrebãri la
care îşi dau mâna transcendentul, natura cosmică,
societatea, lumea animală şi vegetală, alături de trăirea sa
contopită în contradicţii, decepţii şi revendicări. O lume
ascunsă şi tăcută prinde contur în opera artistului, o
lume răvăşită de muncă, de transpiraţie, dar şi plină de
vitalitate, de sensuri şi semnificaţii ce se vor desluşite.
Acesta este universul creat şi transpus pe pân-ză de un
mare iniţiat, lumea în care artistul îşi depăşeşte condiţia
de pictor obişnuit, care redă realitatea oglindită, care
redă prin imagine trăirile sale, el ajungând la reflectarea
percepţiilor divine în artă. Aşa în cântecul irozilor el
devine un rostuitor întru veşnicie, ce aduce aminte de
Marele Anonim. Faptul că lumea străîveche şi datinile îi
folosesc sub semnul curgerii timpului la ilustrarea
filosofică a lumii, demonstrează o dată în plus legătura
artistului cu această lume născătoare de mister, un reper
al spiritualităţii la care s-au adăpat nu de puţine ori
artişti şi oameni de cultură.

Cântec
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Nietzsche între
răsăritul zeilor
şi amurgul lor

ornind de la finitudinea condiţiei umane,
Nietzsche caută să redescopere „cărarea
pierdută” către empireu. În lucrarea „Werke”

filozoful caută un simbol prin care să înţeleagă „sensul
religios” ca un reazem supranatural. Reânodând firul
din prima perioadă a creaţiei sale, în care zeii greci îşi
găsiseră loc în omagiile sale, Nietzsche consemnează în
„Amurgul idolilor” dorinţa de întoarcere a lui Dionysos,
aceasta constituindu-se ca un testament: „Nu cunosc un
simbolism mai înalt decât acest simbolism grec, cel al cultului
dionisian”.

Filozoful abandonează armele revoltei sale contra
zeilor la poalele miticului Olimp. Aura de „teologie
negativă” (cum scria Heidegger în „Nietzsche” Gunter
Neske Verlag, Pfullingen, 1961, Zweiter Band, p. 348),

P
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pentru gândirea nietzscheană, a însoţit tot timpul mersul
gândirii sale. Acesta prin lucrările lui din anul 1888 a
pregătit preschimbarea „teologiei negative” în “teologia
pozitivă“, ce ne aduce în plin plan contradicţia
nietzscheniană, ce trece de la „asfinţitul zeilor” la
pregătirea spaţiului pentru „apoteoza” lor. Perceput ca
demolator de idoli, ca oponent faţă de tradiţia culturală,
ca iconoclast faţă de orice autoritate spirituală în afară de
aceea a spiritului propriu, Nietzsche ridică statui în
opera sa altor idoli noi.

Karl Jaspers în lucrarea sa „Nietysche.Einfuhrung in
des Verstandnis seines Philosophierens” (Berlin und
Leipzing, 1936) preciza că trăsătura fundamentală a
gândirii lui Nietzsche „autocontrazicerea”, a îndepărtat
de multe ori din logica multitudinilor exegeze ideea că,
în numele pasiunii pentru contradicţii şi antiteze,autorul
„Naşterii tragediei” va căuta să-şi imagineze, după
„amurgul zeilor”, cum va arăta „răsăritul zeilor” noi.

Stefan Zweig vedea în fostul profesor de filologie
clasică de la Universitatea din Basel „un geniu al
întorsăturilor, al contrazicerilor violente” (Tolstoi.
Nietzsche, Bucureşti, Editura Cugetarea, f.a., p. 182), pe
motivul că acesta se complace, în jocul instabil al
negaţiei şi afirmaţiei, dar şi în luxurianta proliferare de
antinomii. Autorul volumului „Clipe astrale ale
omenirii” explica evoluţia gândirii lui Nietzsche de la
contestarea zeilor la nostalgia lor. Evoluţia gândirii
acestuia a fost sinuoasă, bogată în neaşteptate fiorduri,
cu drumul segmentat de mai multe etape.

Trăsătura etapelor lui Nietzsche a stârnit dispute în
rândul comentatorilor săi. Karl Jaspers, în monografia
dedicată lui Nietzsche, împarte evoluţia cugetării lui în
trei perioade:

1. perioada încrederii în cultură şi genii (până la
1876)

2. perioada încrederii pozitiviste în ştiinţă (până la
1881)

3. perioada elaborării unei „noi” filosofii
impregnate de viziunea profetică a filosofului
(până la sfârşitul lui 1888)

Dincolo de latitudinea capricioasă a paradoxurilor şi
aforismelor proteice, gândirea lui Nietzsche, în esenţa şi
configuraţia ei intimă, ascunde disponibilităţi aparent
nebănuite de conformism, de blândă regrupare a
motivaţiilor în jurul unor noi centre de autoritate după
ce, cu obstinaţie, le contestase, rând pe rând, pe cele
dinaintea sa. Acest joc al contrastelor îşi face prezenţa
printr-un ritm constant în opera sa. În prima perioadă a
creaţiei sale, Nietzsche se evidenţiază prin devoţiunea şi
extazul faţă de „genii” şi „idoli”.

Trecând de la o extremă la alta, Nietzsche nu
aboleşte definitiv perspectiva credinţei în zei, ci doreşte
să spulbere numai credinţa în anumiţi zei, cei cărora el
le-a declarat „război”. În „Amurgul zeilor”,după
încântarea produsă de priveliştea idolilor dărâmaţi,
Nietzsche înserează capitolul „Ce le datorez anticilor”,
în care apelează la un zeu, străpvechiul Dionysos,
chemându-l să protejeze viaţa, să simbolizeze voinţa de
viaţă printr-o „doctrină a misterelor” în care „durerea
este sanctificată. (Friedrich Nietzsche, Werke. Klassiker
Ausgabe, Band I-VIII, Alfred Kroner Verlag, Leipzig,
f.a., p. 198). El susţine în „Anticrist” că civilizaţia a
decăzut pentru că s-a lăsat subjugată într-o perioadă
îndelungată de religia creştină şi în acest interval de
timp n-a mai creat un alt Dumnezeu: „Aproape două mii
de ani şi nici un alt dumnezeu nou.”

Imaginea unei civilizaţii secătuită de o religie
bolnavă reprezintă, după Nietzsche, un „spectacol pentru
zei”. Dar pentru care zei? Pentru cei care „apun”, sau
pentru cei care „răsar”? Evident, pentru cei care răsar,
deoarece subliniază mai departe Nietzsche, „steluţa mică,
jalnic de mică, care se numeşte Pământ, merită poate singură,
din pricina acestui caz ciudat, un interes divin, o privire
dumnezeiască” (F. Nietzsche, Werke, p. 257). Această
„metafizică de artist” are în centrul ei un Dumnezeu
învestit cu acele trăsături pe care filosoful le rezervă
zeilor „adevăraţi”, meniţi să le ia locul celor „falşi”:  „un
dumnezeu-artist, total lipsit de scrupule şi amoral, pentru
care creaţia sau distrugerea , binele sau răul,sunt manifestări
ale capriciului şi suveranităţii sale, care se descarcă, în crearea
lumilor, de zbuciumul plenitudinii sale şi de prisosul ei, de
durerea contrastelor acumulate în el însuşi”. (Ibidem, Band
I, p.36). Acest zeu evocat nu este altul decât Dionysos,
zeul grec pa care în faza finală a lucrării „Ecce homo”
Nietzsche îl va opune divinităţii creştine, căruia îi va
închina stihuri: „Ditirambi către Dionysos”, şi cu al cărui
nume filosoful însuşi îşi va semna scrisorile în anii de
eclipsă mintală. Revolta lui contra miturilor până când a
văzut o posibilă instaurare a unei mitologii noi, în care
zeii nu se mai nasc pe înaltele olimpuri, ci pe
postamentul propriei lui filosofii, împrumutând chiar
aura biografiei lui spirituale.

Aşa cum sugerează, fără modestie, în lucrarea sa
„Ecce homo”, devorat de optica megalomană a ultimilor
ani ai vieţii, ani cruzi de boală, filosoful dorea să se
erijeze el însuşi în idol, în profet, care să vestească o
nouă eră a culturii umanităţii. Precum, mai târziu la noi,
M. Beniuc ce se erija în toboşarul vremurilor noi. În
„Amurgul idolilor”, scria despre sine: „Am dat umanităţii
cea mai profundă carte pe care o are, al meu Zarathustra, şi se
consideră, fără nici o ezitare, ultimul discipol al filosofului
Dionysos şi dascălul eternei reîntoarceri.” (F. Nietzsche,
Werke, Band VII, p.14) În timp ce îl demolează pe
Socrate, acest despotic logician care destramă
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înţelepciunea instinctivă, uşe unică prin care filosofia
greacă de până la Nietzsche privise lumea; paradisul
fanteziei, pedepsit de biciul silogismelor, îngheaţă sub
veghea nemiloasă a raţiunii. Dialectica optimistă„ a lui
Socrate distruge muzica tragediei.

Combătându-l pe Rousseau, Nietzsche consideră că,
de la natură, omul posedă o fire demonică, predestinată
pentru tragic, că el este implacabil sortit să interpreteze
veşnic pe scena lumii rolul personajului tragic. Simbolul
lui Prometeu, învingătorul zeilor, exprimă la filosof
sensul etic al pesimismului, o justificare a eternei
suferinţe, o imagine a zădărniciei condiţiei umane, faţă
de orice speranţă sau dorinţă de ameliorare este fără rost
şi care impune întotdeauna un tragic sacrificiu.

Expresivitatea
poetică ca
sistem de
imagini în
poezia lui
Mircea
Ciobanu

ristotel vedea esenţa metaforei în sesizarea
asemănărilor dintre fenomene, ceea ce înseamnă
a o confunda cu o comparaţie eliptică şi a explica

specificul ei în raport cu aceasta, pe când Tudor Vianu le
clasifica astfel: funcţia filosofică, funcţia psihologică,
funcţia cataractică sau eliberatoare şi fuincţia estetică.
Această ultimă funcţie, cercetătorul Vianu deosebeşte
următoarele alte funcţii: funcţia sensibilizatoare, funcţia
de a exprima atitudinile disimulate ale eului, funcţia de
a potenţa impresia şi funcţia unificatoare.( Vezi
Problemele metaforei, pp.35-97 ).

Există totuşi o zonă de mijloc, în care stilistica îşi
aduce contribuţia examinând expresivitatea limbajului
poetic sub forma imaginilor la crearea sensului metaforic
general specific unei structure artistice.

Poezia “Punct de sprijin “, de Mircea Ciobanu,
poate ilustra în ce măsură textul poetic poate funcţiona,
în întregimea lui, ca metaforă ale cărei semnificaţii
deduse dintr-o înlănţuire de imagini trebuie raportate la
o anumită viziune artistic. Transcriem poezia care ne va
da prilejul să-I examinăm sistemul de imagini sub
aspectul sensurilor lirice manifestate în formele expresiei
stilistice:”Pe unghii, înzecit, un rest de zi/ apune
vânăt.Aerul se-sumă/masivei deplasări spre miazăzi/
anegrului şi-a fumului de humă/ Pereţi lichizi din laturi
mă încing.// Aici şi-n ceruri străjile se schimbă/ şi nu
mai ştiu, când singur mă ating,/ pe chipul gol ce mâna
mi se plimbă.// Mă uit în văi şi văile nu sunt,/ răcoarea
adâncime le-mpreună; / o aripă mi-acoperă plăpând/
pupila pîn-la sânge desfăcută,/ şi cum cobor, şi cum sub
tălpi încerc./ s-alerg de noapte pietrele ţestoare,/ abia-
nţeleg din care parte-mi şterg/ palorile pe piept
alunecoase.“

Aşadar, în sanctuarul auster al meditaţiei a pătruns
dintr-odată aerul ce se deplasează spre miazăzi a
întunericului de pământ. Imaginea lacustă îl împresoară
pe poet, având impresia că se află în ceruri, fiind
dezorientat îşi pipăie chipul cu mâna. Ochii văd şi nu
văd văile ce răcoarea împrumută adâncimile. Astfel
poetul caută un punct de sprijin în pietrele asemuite cu
carcasa alunecoasă a ţestoaselor.

Am recurs în acest comentariu preliminar la termenii
simbolici ai poemului, păstrând sensurile atribuite de
poet cuvintelor pentru a evita explicaţia de text proprie
criticii literare. Cercetarea funcţiei estetice a imaginilor
poemului poate porni chiar de la titlu. O imagine
dominantă care trimite la o stare halucinantă a trupului
este aerul ce alunecă masiv spre miazăzi. Sfera
semantică este departe de a cuprinde şi de a define
întreaga revărsare a sufletului copleşit de o înălţătoare
povară.reamintim că singurii termini “propri “ sunt aici
cei “figuraţi“, ce se înlănţuie unificaţi prin funcţia lor
metaforică şi simbolică, întrucât trăirea poetică are lo pe
alte dimensiuni psihice, resimţite sub forma vie, concretă
şi fizică, oarecum, a aerului lichid ce cuprinde trupul ce
se mistuie în noapte.

Nu este lipsită de interes apropierea pe care suntem
tentaţi s-o facem între gândirea poetică a lui Mircea
Ciobanu, în care domină olfactivul putrefacţiei ce
obsedează poezia din aceste versuri ca şi din altele, şi cea
de pictură metafizică a lui Chirico,  sau asocierile onirice
ale lui Dali.

A
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Generozitatea
unei istorii
obiective a
spiritualităţii
româneşti de
pretutindeni

xistă, în „Patria Limbii Române” de pe
mapamond, scriitori, manageri culturali,
specialişti în domeniile ştiinţei, iubitori de

cultură, care îşi dedică în mare parte din viaţa lor
activităţiilor de promovare a culturii şi ştiinţei româneşti
pe toate meridianele lumii, fără a fi sprijiniţi în niciun fel
de statul român. Această muncă o fac benevol, din
dragoste de neamul lor şi de limba care au supt-o la
sânul Mioriţei.

Scriind aceste fraze mi-am adus aminte de aforismul
lui Emil Cioran, care spunea: „Când valorile pentru care
luptă un neam se cristalizează într-o adevărată lume istorică,
atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturală“. În acest
context acei scriitori, artişti, oameni de ştiinţă şi
menegeri culturali, de care scriam mai sus, sunt
promotorii care luptă pentru devenirea culturală a
neamului românesc şi cunoaşterea creaţiilor acestuia. Ei
sunt purtătorii flăcării culturii româneşti ce luminează
drumul spre alte popoare. S-au mai precis, sunt şi cei
care tezaurizează pentru viitorime, prin diferite forme şi
mijloace, ce are mai bun în domeniul artelor, ştiinţei şi
culturii, neamul nostru din spaţiu udat de  Nistru,
Dunăre, Tisa, Bega şi Mare Neagră.

Sunt mulţi promotori culturali de origine română
răspândiţi  pe meridianele lumii, de la Polul Nord până
în Australia, de la Marea Japoniei până în pădurile de
nepătruns ale Amazoniei, s-au însămânţat acolo ca
seminţele pe un ogor, însă iubirea de Patria Limbii
Române  şi a ştiinţei, face  să rodească „fructele”
promovării culturii noastre, printr-o dăruire
necondiţionată.

Printre astfel de oameni, enumerăm câţiva: Ligya
Diaconescu, George Roca, Elena Buică, Mariana Zavati
Gardner, Florentin Smarandache, Gheorghe Stroia,
Constantin Frosin, Andrada Victoria Diaconescu, Ionela
Flood, prof. Univ.dr.ing. Ion Paraschivoiu, preşedintele
Academiei Americană-Română, prof. Univ. Dr. Marius
Enăchescu, Veronica Balaj, Ştefan Doru Dăncuş, N. N.
Negulescu, Octavian D. Curpaş, Doina Drăguţ, Doina
Drăgan, Constantin Toni Dârţu, Ioan Miclău, Ion Iancu
Vale, Ananamaria Beligan, Dorin Tudoran, Antoneta
Binder, Paul Cristea, Florin Haţegan, Alexandru
Cetăţeanu, Mircea M. Pop, Irina Egli, şi mulţi alţii,
inclusiv membrii Ligii Scriitorilor Români. Aceşti
distinşi oameni de cultură, ştiinţă şi membrii
organizaţiei profesionale Liga Scriitorilor Români, s-au
dedicat promovării tezaurului cultural românesc pe
diferite meridiane ale lumii, fără niciun aport din partea
instituţiilor de profil ale statului român.

Am deschis această paranteză pentru a sublinia
importanţa activităţii acestor oameni de cultură, care,
fiecare în parte, prin multiplele lor activităţi, fac cât o
instituţie finanţată de Guvernul României. Cu  mulţi ani
în urmă şi până în prezent, promotorul şi managerul
cultural Ligya Diaconescu, împreună cu fiica sa Andrada
Victoria Diaconescu, fără nici-un sprijin din partea
instituţiilor de profil din ţara noastră (care irosesc destui
bani din bugetul ţării fără nicio finalitate, de banii
acestora beneficiind doar fripturiştii unor grupuri
politice), promovează literatura şi ştiinţa română pe
toate meridianele lumii, publicând Antologii, în limba
franceză, engleză şi română, ce cuprind personalităţi din
toate domeniile de expresie română, trăitori pe
mapamond. Acestea au organizat simpozioane, pe
diferite teme culturale, (la care au participat  membrii
Ligii Scriitorilor şi ai U.S.R, inclusiv oameni de ştiinţă),
lansări de cărţi, concursuri literare şi medalioane pe
teme diverse, în diferite localităţi din ţară, cu
participarea scriitorilor şi traducătorilor români stabiliţi
în Germania, Anglia, SUA, Australia, Franţa, Israel etc,
(asigurându-le cazarea şi masa pe parcursul
manifestărilor). Fiindcă, aceste două autoare şi manageri
culturali, au înţeles pe deplin aforismul lui Kierkegaard:
„Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar
trebuie trăită privind înainte”.

Aceste doamne ale culturii române, de care vorbeam
mai sus, au editat în anul acesta o originală istorie a
scriitorilor români de pretutindeni, un volum bilingv,
român-englez,  având ca titlu „ROMÂNII SUNT
DEŞTEPŢI, ELEVAŢI ŞI TALENTAŢI (ROMANIANS
ARE SMART, REFINED AND TALENTED)” autoare
fiind Ligya Diaconescu, apărută la Editura Fortuna,
Râmnicu-Vâlcea, 2013.

E
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Cartea,  editată sub autoritatea cunoscutei publicaţii
STARPRESS, a fost tradusă în engleză de  Magdalena
Clenci, Andreea Bratan-Nechifor, Andaluza Naghy,
Lavinia Huţişoru Dumitriu, şi avâd coperta semnată de
Ovidiu-Valentin Ciorobea, cuprinde scriitori români de
pe meridianele lumii. Cele trei prefaţe sunt semnate de
Elena Buică, Dora Alina Romanescu, membre ale Ligii
Scriitorilor Români, şi Gabriela Căluţiu  Sonnenberg, au
ca numitor comun fraza scriitoarei Dora Alina
Romanescu „Sunt români adevăraţi, plecaţi în toată lumea,
care au dus în sufletul lor aceste valori (româneşti, n.n), care
au muncit până la epuizare să-şi împlinească visurile, să se
realizeze, să-şi promoveze ideile şi inteligenţa”... în folosul
umanităţii.

Îşi povestesc viaţa, unii, alţii, prin modestia lor şi... s-
au lăsat pe mâna Ligyei Diaconescu să le expună
activitatea! Astfel, prin talentul autoarei, îşi pun, în
palmele deschise, sufletele, în care descoperim etalate,
realizările scriitoriceşti, publicistice, artistice şi ştiinţifice,
ale celor 37 de personalităţi, autori de cărţi, traducători,
întemeietori de publicaţii, siteuri şi bloguri, unde îşi
publică, nu numai ei, gândurile, operele literare şi
ştiinţifice. Creatori din România profundă, ajunşi pe
mapamondul tainic, oameni ce contribie din plin la
„construcţia” palatului nemuritor al culturii universale.
Spre deosebire de nonvalorile promovate de televiziuni
şi o parte  din publicaţiile de la noi, care au coborât
ştacheta culturii şi a moralei, inversând valorile,  făcând
un rău, aproape, ireparabil poporului român.

În paginile acestei istorii descoperim amintirile
nostalgice ale Elenei Buică din Canada, obiectivitatea
jurnalistului Lucian Oprea din Colorado, despre care
scrie Octavian D. Curpaş, Iacob Cazacu Istrati, scriitor,
jurnalist şi istoric din Toronto, despre care relatează
Ligya Diaconescu, Gheorghe Vicol, poet din Vatra
Dornei, cu poezii  pentru copii ce contribuie la educarea
acestora, Tania Dabija, publicist şi poet din Chişinău,
Lavinia Huţişoru Dumitriu, inginer şi traducător, scriitor
şi lector, din Bucureşti, Odeta Tătaru, artist plastic, ale
cărei paletă de culori redescoperă o lume, ce face să
vibreze sufletele noastre, scriitor şi profesor din
Republica Moldova, George Roca, din Australia, scriitor
care îşi dedică tot timpul său pentru a  promova cultura
noastră în revistele de expresie română de pe toate
meridianele lumii, muncă făcută cu pasiune şi dragoste
de ţară, fără remuneraţie, aşa cum nu o găsim la
Institutul Cultural Român condus de Andrei Marga,
(care se laudă că luptă pentru promovarea culturii
române), instituţie care consumă un buget enorm fără să
se cunoască rezultatele. Despre o astfel de luptă Lucian
Blaga spunea: „Lupta reuşeşte mai ales acelora care iubesc
mai mult lupta decât succesul”, fapt ce i se potriveşte ca o
mânuşe domnului Marga.

Cartea Ligyei Diaconescu este bine venită. În
condiţiile europenizării ţării noastre şi a fenomenului
globalizării, în care multe din tradiţiile şi experienţele
poporului din toate domeniile se extompează sau dispar,
această lucrare se constituie în „lada de zestre” a
spiritualităţii româneşti, prin care ne cunoaşte lumea,
fiind un instrument de lucru pentru cercetători. Închei
aceste rânduri cu aforismul arghezian: „Carte frumoasă,
cinste cui te-a scris!”.

Al Florin ŢENE
Cluj-Napoca

17 martie 2013

Înţeleptul
Toma George
Maiorescu

n zilele noastre puţini sunt înţelepţi. Scriitorul,
filosoful Toma George ; Maiorescu ( am să recurg la
iniţiale, TGM, aşa cum îi spun prietenii) este unul

dintre aceşti purtători de speranţă şi putere de analiză.
Noua sa carte, „Pământul minat al speranţei” ( Ed.
Palimpsest-2012) are asupra cititorului un impact
benefic. Lectura ei cere un anumit efort de gândire şi
autoscopie. Deşi cunoscută, biografia sa merită o scurtă
prezentare. Născut la Reşiţa la 1 decembrie 1928,
absolvent al studiilor universitare de Litere şi Filozofie,
ca şi al Institutului de Literatură „Maxim Gorki” din
Moscova ( a fost coleg cu mari poeţi ai prezentului,
Evgheni Evtuşenko, Bella Ahmadulina, ş.a.), cu o
specializare la Universitatea din Cleveland( SUA), mare
globe-trotter pe mări şi oceane, fost deputat şi şef de
partid (MER) el are în urmă o carieră prodigioasă de
scriitor şi publicist, la revista CONTEMPORANUL (
1954-1971), condusă de George Ivaşcu, la ROMÂNIA
PITOREASCĂ, creator al unei noi ramuri, Ecosofia,
membru al unor înalte foruri ştiinţifice, TGM este autor
a peste 40 de volume de versuri, proză, publicistică,
filozofie. A avut ca traducători nume celebre – Pablo
Neruda, Evtuşenko, ş.a.

Autorul prezentei cărţi este un optimist, în
ciuda atâtor evenimente şi evoluţii pe plan mondial şi
naţional, care mai mult ar trebui să ne mâhnească.
„Putem fi mândri de performanţele creierului
uman”.Pericolele poluării radioactive, evoluţia în
domeniul bioenergetic, descoperirea celulelor stem,

Î
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nanotehnica, clonarea, descifrarea treptată a
fenomenului Big Bang, sunt daruri cu factor de risc pe
care ni le-a adus finalul mileniului II şi începutul
mileniului III. Nu mai vorbim de efectele crizei
economice în diverse zone ale lumii, de creşterea
demografică care duce la dublarea populaţiei globului la
fiecare 35 de ani. Din nou s-a deschis cutia Pandorei,
TGM ne propune să facem un pas înapoi
pentru regândirea unor strategii de
supravieţuire.”Sensul vieţii este însăşi viaţa”.Primul
capitol este un interesant auto-interviu din care reţinem
reperele unei vieţi de om permanent activ, conectat la
cele mai acute probleme ale societăţii româneşti.
Locurile natale, Banatul care se spune că e „fruncea!”,
începuturile presei postbelice, admiraţia pentru două
personalităţi total opuse ca mentalitate, Blaga şi
Maiakovski, despărţirea de „idealurile comuniste”, fără
a ignora rolul istoric al ideilor comuniste, destinul
poetului într-o vreme de restrişte,preocuparea pentru
expresia literară, pentru esenţe, relaţia dintre poezie-
filozofie şi politică, revenirea la Natura –mamă,
pasiunea pentru ecologie şi descoperirea
Ecosofiei, adică filosofia existenţei omului ca parte a
Naturii, formularea noţiunii de OM
TRIDIMENSIONAL, dilema Platon- Heidegger, multe
alte dileme şi contradicţii, avem în faţă o panoramă a
gândirii unui om complet absorbit de destinul lumii.
Este şi urmarea contactului din tinereţe, după război cu
marele Lucian Blaga, profesorul care l-a remarcat pe
studentul său, TGM. Următorul capitol se referă
la eterna căutare a lui Dumnezeu, „Dumnezeu, eu şi
ceilalţi”, descifrarea tetragramei, regăsirea izvoarelor
monoteismului iudaic, a apariţiei creştinismului din
magma iudaică, paralelismul cu alte credinţe,
brahmanismul, taoismul, importanţa eticii iudeo-
creştine, semnificaţia exemplului cristic în istorie,
problema identităţii, a antisemitismului/ iudeofobiei,
îndumnezeirea omului, ş.a.

Noua soluţie a salvării umanismului este văzută de
TGM în ECOSOFIE, iubirea pentru mediul care ne-a
născut şi ne … tolerează. Cu toate actele noastre
nebuneşti, evitarea răului pe care noi îl făptuim prin
ignoranţă şi neiubire. Un loc important în carte îl are
Blaga, influenţa covârşitoare a acestui mare poet şi
filosof asupra concepţiilor autorului.Aflăm amănunte
din viaţa lui Blaga cel năpăstuit şi marginalizat de un
regim obtuz, exclusivist, antiintelectual. Cartea se
încheie cu un poem în stil TGM, care
sintetizează artistic, ceea ce se scrie în cele 240 de pagini.
Grafica este semnată de fiica scriitorului, Daniela
Wanda, trăitoare la Los Angeles, artistă de succes,
directoare a unei publicaţii de profil artistic.

Cititorul are numai de câştigat din lecturarea şi
relecturarea acestui volum, dăruit de TGM la o vârstă
venerabilă. Și totuşi, când discuţi direct cu el, ai

impresia că este mai tânăr decât tine, spiritul său lucid
şi ludic te cucereşte. Vom mai reveni asupra cărţii, acesta
fiind doar un semnal.

Boris MARIAN

Steaua Polară
ată un volum de proză, nuvelă ori roman, În
ostrov la marea albă6. Câtă viaţă putem trăi într-o
singură zi, câtă moarte se aşează peste noi pentru a

trece în eternitate, doar citindu-l pe Emil Lungeanu
putem afla. Cartea reprezintă, nu mai puţin, o provocare
pentru cititorul de literatură, purtându-l în lumea
romanelor din prima jumătate a secolului trecut,
Petrescu, Rebreanu, Teleajen, dar şi Sadoveanu. Autorul,
prozator, poet, eseist, dramaturg, animator cultural,
secretar general de redacţie al revistei Literatorul ne oferă
azi una dintre cele mai bune lucrări din proza
românească.

6 Emil Lungeanu, În ostrov la marea albă, Editura Rafet, 2012
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Cartea este scrisă în cunoscutul stil clasic. Printre
manifestările de nonconformism artistic ale
romancierului, s-ar putea menţiona recurgerea -
deliberată - la povestirile personajului principal, cu
subiecte izvorând din amintire, din viaţa satului ascuns
în papura deltei Dunării, din interpretarea viselor
declanşându-se concentric, ca un fel de drum narativ ce-l
însoţeşte în labiritul unei spirale ca se închide în centrul
prin care, doar spre altă dimensiune se poate trece. Pe de
altă parte, alături de veridicitatea evidentă a
întâmplărilor relatate în roman, realitate aparent şocantă,
ne retragem spre o baladă cu tentă mioritică, imuabilă, cu
deznodământ în care filosofia subtilă a românului se
dezvăluie pregnant. Personajul propus de autor, cel în
jurul căruia narează - un om a cărui zbatere existenţială,
din copilărie şi până în clipa Crăciunului din timpul
primului război mondial, este, într-adevăr, deosebit,
realizându-se un caracter puternic, conturat şi, în multe
privinţe, exemplar: o viaţa în care a pornit dintr-un
mediu dezavantajat, demonstrează calităţi spirituale
luptând cu un eroism admirabil pentru păstrarea
condiţiei umane şi a propriei demnităţi, reuşind, chiar
prin moarte, să devină un învingător. Asocierea cu
Mioriţa folclorului românesc şi filosofia ascunsă a
spaţiului blagian nu este întâmplătoare. Cărturarul,
scriitorul de o aleasă erudiţie se recunoaşte pe sine din
această minunată bijuterie ideatică.

Dacă acţiunea capătă la un moment dat aspectul
fantasmagoric al irealului, iată lumea în care aceasta se
desfăşura: Se făcuse departe către apus un orizont liliachiu, de
o tristeţe fantastică. Dositei nu mai văzuse aşa ceva de când
murise taică-său. Era tot iarnă, una fragedă şi blândă, cu ape
scăzute şi miros de mâl. Oamenii erau rari, plecau devreme la
stuf şi rămânea satul pustiu, doar gândurile şi ostroavele
răsunau încă de adunările raţelor sălbatice, ale călifarilor
ruginii şi lebedelor. La o lectură atentă, pentru că o
asemenea proză merită recitită, se observă crearea unei
breşe deschisă de autor în interiorul succesiv al
capitolelor pentru a conduce la deznodământ. Obsedat
de un model, tatăl său, personajul, acum militar pe front,
înconjurat de trupele inamice, nu pregetă să-şi
exteriorizeze frământările. Discuţiile cu camarazii nu par
însă să fie înafara unui normal ostaş angajat în apărarea
poziţiilor, dar visul îl domină, în reluare, conducându-l
în labirint: Se făcea că se îngâna ziua cu noaptea şi cobora
iarăşi colinele către ţărm să recolteze scoici, ca înfiecare
dimineaţă. Ţinea întotdeauna acelaşi drum, călcându-şi pe
propriilr urme din ajun, încă proaspete în zăpadă, ca un lup
singuratic… Apoi, după cotul micului dâmb de la gura văii,
marea îi apăru brusc în faţa ochilor în toată goliciunea ei.
Niciodată nu i se păruse atât de frumoasă, şi nici răsuflarea ei
atât de rece. Era frig ca în paradis. Deasupra întinderilor de
ape, cu luciul ei albastru ca spinarea pălămidei, atârnau
zdrenţe de nori până departe, asemenea unui tavan întunecat,
la capătul căruia dădea să se aprindă într-o vânătaie crăpătura
orizontului, prevestind răsăritul. Într-acolo, acum, cerul se

năştea ; întâi în nuanţa şofranului, se rumeni apoi din ce în ce,
până când culorile începură să fiarbă. Era o privelişte de-ţi
pierdeai minţile. În acest context apare corabia unde are
loc întâlnirea cu tatăl său, realitate onirică confundabilă
cu derularea acţiunii: Ce să fi fost ? Văpaia aurorei oglindită
întâmplător de vreun talaz ? … Numai că valurile erau prea
tocite…

Ritmul bătăliei se sparge, monotonia este întreruptă
de o adevărată cină de taină, oferită de nemţi, care pentru
a nu sărbători singuri Crăciunul, opresc lupta şi aducând
mâncare şi băutură trec liniile şi tranşeele, ospătându-se
cu duşmanul în spiritul sfintei sărbători. Adulmeca în vânt
peste marginea şanţului, asemeni unui ogar, ascultând
încordat… Ceva se întâmpla. Era Naşterea Domnului, cea
mai lungă noapte şi după cum se va vedea poarta unui
alt început. Până şi în discuţiile dintre combatanţii a căror
limbă se împleticea spre a se face înţeleşi, apar stecurate
referiri la marea trecere mioritică. Referindu-se la crucea
de fier pe care o purtau la gât nemţii, li se răspunde: La
noi, eroii primesc toţi Steaua Polară ! Cea mai înaltă decoraţie,
singura cari nu rugineşte în vecii vecilor !

Din punct de vedere stilistic, Emil Lungeanu adoptă
stilul bărbătesc, direct, spontan, cuceritor prin inteligenţă
şi farmec al scriiturii, se dovedeşte un fiu credincios al
spaţiului, descriind limbajul lexico-morfo-sintactic
caracteristic timpului ; dramaturgul, prozatorul,
publicistul şi poetul îşi dau mâna spre a realza o
capodoperă, fiecare parte nedăunând prozei ci într-un
întreg atrage cititorul spre deznodământ, bănuit dar care
nu şi-l doreşte, poate, pentru a fi sinceră, am resimţit
frustrarea faptului că tot ce e frumos se sfârşeşte. În
ansamblu, romanul este o născocire literară scânteietoare
şi nemaiîntâlnită pe mapamondul literar denumit chiar
de actorii săi ca fiind de carton. În romanul prezentat de
noi, În ostrov la marea albă/ Vezi o mânăstire dalbă/ Cu nouă
altare/ Către Sântu Soare/ Şi nouă zăbrele/ Spre sântele stele…

Nunţile
alchimice ale
melcului

eparte de mine ideea stranie de a cade în
desuetudine, dar după ce am găzduit în premieră
fragmente din ultimele cărţi semnate de Matei

Vişniec, romanul Domnul K eliberat (2010) şi culegerea de
poeme La masă cu Marx (2011), publicând piesa în
exclusivitate în limba română. Regele, bufonul şi Domnii
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Şobolani, am reuşit să pătrund în retorta creatoare al
dramaturgului, poetului şi, în general, al scriitorului şi
cărturarului. Temele, motivele abordate sub o diversitate
de expresii, nu sunt decât hainele împăratului, figura de
stil primordială pe care autorul o îmbracă pentru a
transmite mesajele sale doar aparent alambicate.
Maestrul realizează un ritual, el rămâne Creatorul de
Cuvinte, desăvârşite în sublimare, precum un magician
ce şlefuieşte pietrele pour les connaisseurs. Chiar el scrie
în Cum am dresat un melc pe sânii tăi faptul că inima,
deci o parte esenţială a corpului, o pompă caraghioasă
începe să se frământe, să bolborosească, să se bâlbâie, să moară,
să se resusciteze, să se prodtească, să se piardă cu firea şi să
regrete apoi, să improvizeze clovnerii şi să îşi ceară iertare
când numai se gândeşte la femeia pe care o iubeşte. Ei,
bine, o întreagă magie pune stăpânire pe povestitorul,
trăitorul şi gânditorul a cărei inimă, personificată
încearcă să evadeze în fiecare noapte, spre cea căreia i se
refuză nunta fizică şi iese din piept ca dintr+o fântână
pentru a se furişa afară şi pentru a respira aerul proaspăt al
nopţii… Poem în proză cu accente dramatice, îmbinând
elemente psihologice şi metafizice, prima parte a cărţii
apărută la editura Humanitas7, se desfăşoară într-un
spaţiu virtual a cărui  realitate se constituie în materia
primă ce răstălmăceşte sufletul încărcat al scriitorului.
Calofiliei savante şi atent studiate, din unele volume, i se
substituie treptat un spectacol imagistic de bună ţinută,
pus în scenă de un regizor impecabil, care-şi cunoaşte
meseria şi şi-o exercită până la detaliul infinitezimal
printr+o fantasmagorică reflectare a unei realităţi proprii
lumii lui Matei Vişniec : perne,,, încolăcite unele cu altele,
care se ling uşor, franjuri afectuoşi, draperii ce mângâie
podeaua, platouri de se clădesc, … se topesc, … unele în altele
până când formează un corp comun, … paharele… ce tresar
imperceptibil de fiecare dată când o sticlă se apropie de ele…,
cuţite cu mânere… virile, linguri … dornice de a fi supte de
buzele noastre.. Discursivitatea uşor osentativă )pe care un
cititor neatent ar putea să le compare cu versurile lui
Emil Brumaru !) nu este semnul trecerii în erotism desuet
a fluxului confesiv, ci dovada că autorul posedă
capacitatea de a schimba registrele, evoluând pe
portative lirice diverse, rămânând însă un sensibil
observator al fanteziei pe care doar afectul o poate
determina. Cantonarea în patul procustian al unei
formule unice devine astfel o iluzie, pe care scriitorul o
risipeşte cu o graţie dezinvoltă, originalitatea şi
percutanţa imaginilor rezultând tocmai din această tacită
ofensivă împotriva nostalgiei şi deznădejdii. Refuzând
tentaţia unei viziuni obişnuite sau a unui conformism
structural al unei abordări comode, autorul amorsează,
precum în scrisorile amoroase către prinţesa chineză, o
conotaţie latentă, ce realizează o vibraţie nostalgică
împletită cu iluzia unei reflexivităţi implicite. În
asemenea cazuri, poemul devine o oglindă cu
transparenţe inconvertibile, o meta-aventură a spiritului
însetat de fantasmele unei imaginaţii devorante, sângele
răspândit pe jos începe să reflecte cerul… e mai mult decât o
lupă gigantică… e o adevărată numărătoare inversă. Autorul,
copleşit de un tablou semnat Bosch, întreabă : Nu vedeţi
căr ana mea este o oglindă gigantică ?

7 Scrisori de dragoste către o prinţesă chineză

Incursiunile în filosofie, în politică şi religie
(confucianism şi buddhism) nu fac decât să decidă sub
un singur clopot existenţa lumii plină de dragoste şi
frumuseţe, tandră şi plină de jale totodată. Poemulk în
proză, chiard dacă prezintă un discurs epic, este o
reprezentare a unui dramaturg ce ştie să manipuleze
naraţiunea, suspansul, cu un prolog şi un sfârşit din
creaţia marilor scriitori ai umanităţii. Tandreţea se
strecoară de la un corp material (inimă, organ sexual -
melc), obţinând inspiraţia orgasmică a rănilor prin
cuvinte înşiruite ca un râu de aur ce curge din
laboratorul alchimistului până la abstractul încălţărilor
din cabinetul de pantofi care surprinde calităţi, atitudini,
reacţii, sentimente, suplicii masochiste într+un al
treisprezecelea ceas (capitol). De ce există cuvinte pe care
nu le putem pronunţa decât în timp ce facem dragoste, care nu
rezonează în spirit decât atunci când trupurile sunt înlănţuite,
topite unul în altul, deposedate de materialitate, gata să îşi ia
zborul, gata să se dizolve în vid, capabile să absoarbă timpul,
să se sustragă timpului, să termine cu temporalitatea. Aceasta
este viziunea nunţii alchimice în gândirea vişnieciană, el
afirmând că : îmi plac mai ales cuvintele cărnoase,
rubensiene, cuvinrtele cu sâni mari şi fese frumoase, cuvintele
care vibrează în gură mult timp după ce au fost pronunţate.

Substanţa lirismului său îşi sublimează ecourile
dincolo de orice barieră senzorială, imprimând un ritm
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luxuriant al reveriei şi un patos dezinhibant al
confesiunii. Imaginarul îşi transferă forţa fascinatorie în
câmpul freneziei lexicale, uimind prin pregnanţa
detaliului şi prin fluiditatea irezistibilă a confesiunii: mă
simt vinovat, deoarece ştiu, simt, nu pot uita cine este
adevăratul autor al acestor cărţi… vă spun, doamnă, că sânii
dumneavoastră sunt sursa secretă a tot ceea ce am scris…

Romanul în care elementele se îmbină atrmonios se
încheie printr-o extraordinară butadă demnă de ştiinţa
esoterică, de magie, pe care, neştiind s-o exprime altfel,
credinciosul spune că se simte mai aproape de
Dumnezeu în apropierea bisericii: Deşi trenul se
îndepărtează cu femeia pe care o iubesc, gara rămâne, totuşi,
locul în care, fizic şi în termeni de spaţiu ţi timp, mă simt cel
mai aproape de dumneavoastră. Un roman scris altfel, în
care imaginile semantice înlocuiesc dialogul şi
introspecţia explodează într-o virtuală reverie iniţiatică
ne invită la lecturi repetate precum am asculta la infinit o
sonată la pian.

Conştienţa
pietrei

ornind de la un titlu remarcabil a cărui
originalitate poate intriga dar şi încânta
spiritul8, am purces în adâncul lecturii

ultimului volum de poeme semnat de Maria Calciu.
Poeta năzuieşte, precum Blaga, printr-o anamneză
implicită Logos-ului descătuşat, deschizând o colivie în
care nicio clipă nu se visase/ cântec/ şi niciun crin n-a
mirosit a alb… (Colivia în care niciodată n-a plouat). Ea
îşi arogă dreptul de a accede într-un spaţiu a cărui cheie
lipită de palmă e un real talisman, e înţelepciunea minţii
încărcate de har într-un adânc de zid, unde sub pietrele
căzânde şi cheia se despică… Am început să lecturăm
cu şi băgare de seamă elementele. Versul respirat al
Mariei Calciu nu este suficient. Metafora se transformă
în matrice ideatică declanşând într-un imprevizibil
cititor o întreagă filosofie, aparent şi superficial
fantasmagorică.

Parabola viselor - scurte, înalte - ce leagă pieterele
între ele, are pertinenţa să înlocuiască litere din numele
uitate, dar nu pierdute, ale unui singur gând: Cel-
Neoprit-de-Gard-din-Ceaţă (Anotimpul încă nevăzut).
Atinsă de boarea unui vânt nelegat, Maria Calciu îşi
urmează chemarea. Cu paşi timizi şi număraţi la
începutul cărţii, poemele se adună şi, din
subconştientul creaţiei, pietrele – regnul mineral
predominant în această poesie, se identifică subtil

8 Pietre cu vise de statui, editura Tracus Arte, 2013

omului, într-o iniţiere semantică, sculptând în Cuvânt
un caracter avid de lumea onirică a lui Mnemos. Să nu
uităm că hierogamia divină, îmbinând anamnezic
tărâmuri mefistofelice rămâne să dăruiască nadirului
capacitatea de a se confunda cu zenitul. Probabil,
credinţa în şansa revelaţiei prin identificarea regnurilor
în Spirit este nu numai un mister ci şi o apropiere de
poesia sublimă a lui Blaga şi Barbu.

E greu să folosim limbajul creştin al Logosului
întrupat sau al Daimonului socratic, dar scenariul
conduce spre conştientizarea menirii, a sensului spre
jertfă a poetei. Limbajul este edificator pentru vis şi nu
pentru o reverie: erai acolo şi numai mimai/ că măsori la
vedere o umbră de timp//…că îţi chemi înapoi din mine un
gând. (Piaţa de stele). Poemul central, ascunzând
dicteul divin, cel care cuprinde oniric misterul
armonizării şi al re-creării cosmice, cel pe care îl cităm
cu evlavie, presimţind primordialitatea, se încheie
astfel: Mimai mereu să-mi ceri să plec/ Sperând mereu să fi
rămas.// Dar eu nici nu mimam că vin/ şi nu mimam nici că
plecam/ căci îmi doream ca nemimat/ să mi se spună/ Bun-
venit. Cât de simplu, cât de relevant e versul poetei.
Demiurgică în mijlocul furtunii genezei universale,

P



736 vol. 23,  109-110-111| iulie-august-septembrie, 2013

exprimarea e asemenea celei a sacrului paznic al
misterelor. Cine-l înţelege, merge mai departe, iar
Sophia, de astă dată o poetă dintre noi, se adresează…
cui ? Nu unui iubit, nu divinităţii ci Sinelui. Orphică şi
thanatică totodată, gândirea trece străină, cu nişte
palme de apă, nu mângâind ci adânc înserându-se, spre
a da viaţă capodoperei statuare realizate dintr-o
presupusă piatră amorfă. Iniţierea prin care ne poartă
Maria Calciu în acest volum, cel prin care depăşeşte
metamorfozând subtilele umbre în Lumină, este
permanenta moarte iniţiatică, autosacrificială, pentru a
adeveri un efect cathartic al Poesiei, o cuprindere a
pământului specific elementelor rezultante în urma
Creaţiei şi a originii divine, poeta recunoscând
implicarea sa finală în Sine, unde cuprinzi atâta pământ//
Unde cuprinzi atâta Lumină.(Palma de apă)

Şi, citind, simţi cum apare eliberarea/ mântuirea,
prin Logos orfico-demiurgic, determinând remanenţa
viselor precum o sculptură în matricea pietrelor.

Idealuri
rotariene

e 23 februarie 1905 primul club din lume numit
Rotary Club din Chicago a fost fondat de Paul P.
Harris, un avocat care a dorit să curprindă într-

un club profesionist acelasi spirit animat de prietenier pe
care îl întâlnise în oraşele mici în tinereţea sa. Numele de
Rotary a derivat din practica dintru început de a organiza
prin rotaţie sediul întâlnirilor între birourile membrilor
pe care îi cuprindea. Şi pentru că membrii erau de
pretutindeni, timp de un deceniu au fost rotite întruniri a
căror popularitate s-a răspândit între oraşele Americii de
la San Francisco la New York, iar apoi şi în Canada, la
Winnipeg. Până în 1921, cluburile Rotary au luat naştere
pe toate continentele lumii.Organizaţias a adoptat
numele de Rotary International un an mai târziu.

Că Rotary a crescut ca număr de cluburi şi membri,
indiferent de limbă, civilizaţie şi cultură, misiunea sa s-a
extins, dincolo de a servi interesele stricte, profesionale,
ale membrilor clubului, la acţiuni sociale, de caritate,
filantropice şi promovare a dezvoltarii spirituale a
umanităţii. Rotarienii au început să pună în comun
resurselor lor şi au contribuit la susţinerea talentelor
autentice la nivel mondial pentru un ajutor substanţial în
aservirea comunităţilor care au o cât mai pregnantă

nevoie. Dedicarea organizaţiei în slujba acestui ideal este
cel mai bine exprimată în motto-ul său în care afirmă
aşezarea comunităţii mai presus de propriile interese.

Până în iulie 1925, Rotary crescuse la mai mult de
2.000 de cluburi si o estimare numerică de 108,000
membri. Reputaţia organizaţiei s-a distins prin atragerea
unor mari personalităţi precum preşedinţi, prim-miniştri,
savanţi, scriitori, compozitori, mari şi luminate minţi în
rândurile sale - printre care amintim pe Thomas Mann,
Carlos P. Romulo, Albert Schweitzer sau Jean Sibelius.

O astfel de temă şi-a ales Bogdan Constantin
Dogaru, autor a numeroase alte cărţi de istorie şi
dezvăluiri ale organizaţiilor ce au stat la baza dezvoltării
României moderne şi mai ales a ţării noastre din perioada
interbelică. Arhivist de profesie, scriitor şi om de ştiinţă,
Dogaru excelează prin ultimul său volum intitulat Clubul
Rotary în România (1929-1948)9. Chiar dacă autorul
recunoaşte insuficienţa datelor istorice şi opreliştile
iminente şi pe alocuri jenante ale unei poveşti interesante,
curajul de a prezenta, pe alocuri romanţat, o perioadă de
avânt real a promovării unor idealuri înalte prin
vicistitudinile recesiunilor şi dictaturilor perioadei

9 Editura Andrew, Focşani, 2012
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amintite este remarcabil. Spun remarcabil pentru prezenţa
temerilor şi ezitărilor populaţiei mai mult dezinformate
decât neinformate în faţa scopurilor nobile, din ce în ce
mai puţine, chiar firave ale timpurilor în care trăim şi
creăm.

Volum de o profunzime nemaintâlnită, documentat
şi însoţit de o bogată iconografie, cartea se întinde pe
douăsprezece capitole, cuprinzând eforturile
intelectualităţii româneşti din Transilvania, Muntenia,
Bucovina şi Moldova, deci din România Mare, de a
integra valorile noastre între cele universale. Clubul Rotary
se aseamănă cu o glandă mică din creierul uman, numită
glanda pituitară. Mărimea acestei glande nu este mai mare
decât mărimea unui bob de mazăre... o comparaţie potrivită cu
semnificaţia unui club rotarian la comunitate. Această glandă
pituitară scoate la iveală personalitatea dinamică a omului în al
cărui corp se află. Ea spune corpului dacă persoana în chestiune
va fi cu o natură flegmatică, sau virilă şi activă.10 Autorul
subliniază câteva elemente care au împiedecat de-a lungul
vremii ca idealul moral creştin să se traducă integral –
deosebirea enormă dintre exigenâele idealului şi cerinţele
imperioase ale firii umane, omul devenind propriul
duşman – şi nerealzarea acestuia în societăţi clădite pe
tiranie de clasă în care raporturile de subordonare
economică au antrenat pe cele politice şi sociale. Multe
pagini sunt dedicate numelor mari din Cluj, Braşov,
Bucureşti sau Cernăuţi care au contribuit la determinarea
inserării în comunitate a idealurilor rotariene. Altele,
adevărate studii de sociologie şi psihologie au un aspect
predominant literar, naraţiunea şi jurnalul având un
aspect predominant. Scriitori, pictori, muzicieni, editori
de carte fac şi azi parte din cluburile Rotary revigorate
după 1989. Burse, sprijin pentru concerte, apariţii
editoriale pentru valorile tinere care ne vor reprezenta
într-o zi, constituie principala menire întru perfecţionarea
fizică, intelectuală şi morală a rotarienilor dintotdeauna.
În consecinţă tema unui volum de mare importanţă
culturală precum cel înfăţişat de Bogdan Constantin
Dogaru demonstrează necesitatea libertăţii de expresie
artistică şi ştiinţifică în general şi literară în special pentru
păstrarea echilibrului şi armoniei în viaţă.

Taina căderilor
entru Aurel Pop11 actul creaţiei nu este un chin,
întrucât, fiind un dar de la Dumnezeu, este o
bucurie şi o binecuvântare, cu toate că e vorba

de o aplecare pur umană. E sugerată aici, intrarea, cu o
anumită întârziere pe tărâmul ireal al creaţiei literare,

10 T.S Douglas (Australia) citat în volum, p 128
11 Taina căderilor, Citadela, 2013

încât şi bilanţul rodirii este sub semnul târziului
simplificat, dar bogat şi divers, graţie predestinării,
poetul sugerând tenacitatea poetului de a urca pe
treptele oferite de divinitate. Tematica cristică este doar
un motiv de intruziune în sufletul poetului. Mă opresc,
nu fără o admiraţie recunoscută asupra poemului
Chemarea: Vom pătimi bătând/ cu toiagul spre cer/ Din când
în când/ un cânt mai sună din caval/ Un strigăt coborât/ sub
gluga de oier/ Are început sfios/ dar trist ca un final/ Noaptea
din ce îce mai plină/ umple-n casă/ La geam deodată sar/ să-ţi
ascult răsuflarea/ Mă simt ca un inel părăsit/ de mireasă/
Aşteptându-ţi zădarnic/ de mii de ani chemarea. De aici
porneşte hermeneutica, răstălmăcirea pentru că deţinem
secretul elaborat de sufletul poetului.

Creaţia pentru autor înseamnă libertate, luare în
posesie a propriului destin, în sensul care i-a fost menit
să se îndrepte, spre a se împlini întru dumnezeire, căci
creaţia aceasta înseamnă după el: călătorim înăuntru/ şi
privim spre univers/ depărtându-ne unii de alţii, totul fiind
cea mai gravă cădere şi prima – căderea cuvântului.
Descoperirea sursei conştientizării sinelui, a putinţei
împlinirii depline prin creaţie, realizează un portret liric
de o maximă concentrare dar şi cuprindere: căderile sale
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cristice se îmbină cu cele şapte zile ale Genezei, o cale
plină de patimi şi iniţiere. Nota definitorie a întregii
creaţii literare a autorului, prezentă şi în acest volum,
este implicarea întru găsirea căii de lumină către
Dumnezeu şi noi înşine, şi evident către cei dragi şi
apropiaţi şi, lărgind sfera, către toţi semenii. Printre
fragmentele biblice din Vechiul şi Noul Testament
remarcăm o autentică viziune (apocalips) de poet. Sub
mottoul prin care ni se amintesc aceste poticniri de
urcare a scărilor divine, şi pe care Aurel Pop ştie că
primul comandament este tăcerea, remarcăm semnele
apocalipsei – colinda se aude mai rar, …praful se ridică-n
zadar,…dar credinţa-i şansa/ nu poate s-o sufle vântul, iar
lacrima lumii/ salvează cuvântul.

Sunt evocate, sub pecetea emoţiei lirice: predestinarea
onirică – zorii lumii m-au prins/ încătuşat într-un vis/… se
zbat în creier/ vise cu firea lor bolnavă şi tratamentul
împotriva destinului – mă las purtat de ochii/ prin care am
trecut/ fără să dau vama Cerului/ pentru păcat (Amăgire albă)
etc. Mulţi au văzut în acest volum o baladă. Eu l-am
perceput tot ca pe reflectarea unei stări, dar mult mai
implicată în frământările prezentului şi în grija pentru
viitor, oscilaţie eternă între durere şi dorinţă. Credinţa
lui Aurel Pop e atât de intensă şi sinceră, încât îi produce
corelaţii temporale: În oraş/ o tonetă cu fulgi s-a deschis/
Stăm cuminţi/ la rând ca pe vremuri/ Fluieră vântul/ peste noi
şi-n vis (De prea multă-ngrijorare).

Nu întâmplător, ceea ce am citit din opera sa mi-a
întărit convingerea că poeţii autentici sunt cei care ne
iniţiază în tot ce este mai frumos şi mai nobil în viaţa
umană. Din antichitate şi până astăzi poetul este
luptătorul contra răului, în vreme ce poezia reprezintă
factorul purificator al gândirii şi societăţii umane.

Acolo unde căruţa a înfrunzit şi aerul stătea ascuns pe
sub pat sunt locurile privilegiate în care spiritul poetului
se reîntâlneşte cu sine, cu himerele sale domestice, dar şi
cu mirajul exuberant al esenţelor. În volumul Taina
căderilor sălaşul său este un fel de axis mundi, un topos
care absoarbe resursele şi nostalgiile existenţiale, redând
fiinţei dimensiunea sa originară şi mijlocindu-i
recuperarea autenticităţii. Poetul pare împăcat cu sine şi
cu lumea, impunîndu-şi ad-hoc un armistiţiu cu tot ceea
ce-i contrariază regimul maturităţii. Versurile respiră o
magie secretă, o graţie a frazării când tandră, când
austeră, divulgând evidente predispoziţii elegiace.
Retorica îşi anexează palierele eterate ale existenţei, iar
clamării tactile îi ia locul o translaţie im perceptibilă spre
zonele impalpabilului spiritual. Predilecţia pentru
construcţia tainică se conjugă cu celebrarea miracolului,
imprimând fluxului liric o cadenţă fastuoasă şi elegantă.

Toate semnele conduc nu spre apocalips ci spre un
timp al poetului aflat între criticii şi cititorii săi, un poet
de marcă, a cărui operă stă înscrisă cu nume luminii –
Aurel Pop . O certifică, printre altele, aceste admirabile,
antologice versuri: A sosit timpul/ poeţii/ urcă/ şi/ cad/
treptele vieţii/ cad/ şi/ urcă/ stare de boem (Taina căderilor 10).

Dedublarea
sinelui

ar e un joc, o coţcă, o iluzie, e inteligenţă şi
înşelătorie, e destin ascuns în cuvânt, piramida
determinând închiderea, ascunderea sa în

eternitate şi iniţiere, fără a fi la îndemâna oricărui
profan. Ka fiind conceptul egiptean de esenţă vitală,
ceea ce ne face să distingem diferenţa dintre viaţă şi
moarte, este efectul dedublării omului între cele două
dimensiuni, lumea aceasta şi cealaltă cu moartea care
apare atunci când organismul şi ka s-au separat.
Egiptenii credeau, în funcţie de regiune, că Heket sau
Meskhenet a fost creatorul Ka-ului fiecărei persoane,
acesta fiind inspirat la momentul naşterii lor, ca parte a
sufletului. Aceasta explică conceptul de spirit prezent şi
în alte religii.

Z



Vara 2013 | Contact international 739

Combinarea acestor două cuvinte o întâlnim din
secolul 20. Ka-Zar este numele a două personaje care
trăiesc în junglă (benzi desenate publicate în Statele
Unite ale Americii). Primul (David Rand) a apărut în
reviste din anii 1930-1940. A doua apariţie (Kevin
Plunder) este un personaj eroic în Comics Universe
Marvel. Primul purta numele de Lord of the Hidden Jungle
(e chiar întruchiparea lui Tarzan - octombrie 1936). În
anii 2000, Tor – dinozaurul ascuns sub Antarctica de
extratereştri se alătură leilor şi altor animale ale junglei,
lui Tarzan şi altor personaje îndrăgite precum
Spiderman sau zânelor pădurii. Să nu uităm că David
Rand se născuse în Africa de Sud (prescurtat ZAR) ceea
ce ar putea fi o dedublare a unui spirit Ka. Centrul
Africii pe râul Negru populat de oameni uriaşi şi reptile
amineşte de timpurile valurilor uriaşe din timpul
scufundării Atlantidei şi timpurilor de ridicare a
piramidelor. Acum în timpurile conflictelor mondiale
radioactive, diversele mutaţii crează un un nou univers
în care Ka-Zar este Kevin Reginald, născut în Castelul
Plunder, Kentish Town, Anglia. El este fiul cel mare al
unui nobil englez care a descoperit lumea sălbatică a
oamenilor maimuţe În limba lor el poartă numele de Ka-
Zar, ceea ce înseamnă Fiul Tigrului. Personajele trec între
dimensiunile spaţiului şi timpului creând o
fantasmagorie de proporţii.

Multă fatalitate aduc după sine timpurile trăite fără
a cunoaşte bucuria împlinirii, ca şi cum zaruri măsluite
au fost aruncate neavând nicio teorie a probabilităţii la
îndemână. Aşa întrevăd eu tema recentului volum de
versuri al poetului Vlad Scutelnicu12. Frământările unui
suflet liric de excepţie se închid în piramidă pentru a fi
descoperite rând pe rând de cei care iubesc adevărata
poesie. Volumul poartă cu sine tristeţea, temerile şi
misterul, ca pe o stare de fapt, asumată dintotdeauna
pentru a fi încoronată cu nimbul veşniciei. De aceea
nicolas grimaldi taie frunze∕ lângă adăpostul câinilor∕ el se
opreşte trage lacom din pipă∕ şi-ţi zice∕ să nu asculţi niciodată
sfatul vântului∕ el minte întotdeauna∕ i-auzi-l∕ fiară de noapte
ori prunc∕ nevăzut ca timpul∕ dar prezent ca gândul∕ şi azi şi
ieri şi mâine (să nu asculţi vântul). Chiar dacă în
obişnuitul timp al trăirii sale, poetul se încumetă să
amestece visul cu tăcerea realităţii, ne ducem într-o
căutare de basm, pentru că realitatea ne covârşeşte, cât
de zgrunţuroasă poate fi; dar ne împiedecăm de
singurăate, de aşteptare, de dezamăgire: sfârşit de noapte∕
o săpunieră un săpun spaţiul plin de găuri de sub el∕ apoi
cuva, da cuva trunchi de piramidă în care se adună∕ apa
stropii∕ şi clăbucii scurşi de pe mâinile ude şi frecate îndeajuns∕
de mult pentru spălarea celor zilnice∕∕ uite un poem pe care nu
l-ai scris∕ pe care nu-l vei scrie niciodată. Poetul devine în
jocul zarului propria dedublare a eului. Nu e nici locul şi
nici timpul (pe care le înfăţişează cu seninătate şi
minuzţiozitate) în care ar fi trebuit să se reîncarneze. De

12 Piramida Ka-Zar, Editura Junimea, 2013

aceea şi poemul nu e cel care să fi fost creat acum şi aici.
Locuirea sa e un fel de război al nimicului cu necuprinsul...
în pustiul mansardei unde nu e loc pentru lacrimi. Poetul
recunoaşte antiteza sinelui prin eterna întrebare: ? ce eşti
tu  o formă, în timp ce sensul semantic accedat de gândire
se dezvăluie în labirintul piramidei. Şi îl recunoaştem pe
autorul volumului conştient de menire, de prezenţa lui
duală spunând: păşeşti mereu în oglindă doar cu gândul de a
privi spre tine...(!hai pune-ţi o cămaşă). Dar nu ţine mult
acest miraj, pentru că poesia în sine este făcută ca la un
ordin din neant, undeva la îndemnul unui plâns
rostogolit peste vreme din naştere până nu se ştie unde:
te vei lecui de iubire când lacrimile∕ furnicii vor inunda
pământul∕ o arcă nenăscută va pluti prein gândurile tale∕tu vei
fi trist∕ vei fi trist şi singur ca o ploaie∕ căîzută peste un câmp∕
de pietre. Materie şi fiinţă, iată filosofia profundă care
împlineşte unul dintre cele mai minunate poeme ale
volumului.

Poezia lui Vlad Scutelnicu degajă o melancolie
suverană, asociată unei fervori extatice de necontestat. Şi
când toţi şi-au uitat crucile afară poetul se închină ka-ului
său învârtit de destin ca într-un joc de ţintar cu zaruri,
mulţumit doar de frumuseţea adâncului sufletesc.
Rezervele sale de puritate şi de calm hieratic se consumă
în direcţia panoramării unor ample geografii imagistice,
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ai căror piloni ideatici sunt sacerdoţiul naturist şi
pietismul elanului spiritualizat într-o lume mercantilă,
pe deplin îndepărtată de valorile începutului. În mijlocul
zilei tramvaiul opreşte∕ adânc fioros din bielă-manivelă el ţipă∕
toţi călătorii coboară şi îngenunche la fel cu vatmanul∕ şi-n
starea proaspăt ivită de calm şi de pace∕ se-aud degetele strânse
buchet duse la frunte la piept∕ cum murmură cruci şi oftează
credinţă∕∕ şi toţi înalţă o cruce universală∕de sus din piscul
cerului din lună şi stele ori∕ din soarele veşnic∕ până hăt! jos
departe spre miezul pământului (poem de spus unei cruci).
Astfel frazarea poetică, lipsită de distorsiuni şi contraste,
împărtăşeşte în ambiguitatea textelor, îndepărtându-se
de vâltoarea curentelor aşa-zis moderniste, un paradox,
tocmai din aparenta  imprevizibilitate  a discursului liric.
Vlad Scutelnicu sub imperiul identificării noului Ka-Zar
singularizează obsesiile şi retractilităţile impetuoase,
configurând un mozaic de imagini (poate de benzi
desenate) de o somptuozitate formală invidiabilă.
Fundamentele acestui tip de lirism sunt exultanţa
iniţiatică şi  reveria marilor căutări, cărora poetul le
adaugă mistica unui patetism expansiv şi reverberant.
Lumea lui Ka-Zar e de fapt Pan-Geea. Ideea numelui
unui prieten Parnival duce cu gândul la Parsival şi
căutarea Graalului. De aceea putem asfirma că dacă în
poemele acestui volum, se percepe o dominantă aurorală
a contactului cu lumea obişnuită a noului mileniu,
devenită, prin transfigurări succesive, o simplă
paradigmă epifanică a unei realităţi interioare, fastuos şi
fabulos, sinele îşi descoperă oglinda. Versurile iniţiază o
succesiune de imagini ce copleşesc cititorul şi dau
substanţă spiritului. Simt, fără echivoc, că de câteva
decenii, Vlad Scutelnicu urcă sisific, fără a privi înapoi
precum Orfeu, versantul Poesiei. Ionuţ Caragea

şi Academia
Româno-
Americană

n urma voturilor favorabile acordate de membrii
Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe,
începând cu data de 1.04.2013., scriitorul Ionuţ

Caragea a devenit membru (full member) al
prestigioasei instituţii cultural-ştiinţifice.Ionuţ Caragea
s-a născut pe 12 aprilie 1975 la Constanţa. Este poet,
prozator de ficţiune, critic, editor, autor de aforisme şi
promotor cultural. Este membru al Uniunii Scriitorilor

Î
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din România, filiala Iaşi, cofondator şi vicepreşedinte al
Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec,
membru de Onoare al Societăţii Scriitorilor din Judeţul
Neamţ, membru onorific al Fundaţiei "Maison Naaman
pour la Culture", Beirut, Liban, membru al organizaţiei
culturale "Diversité artistique Montréal", membru al
Academiei Româno-Americane (ARA). Ionuţ Caragea
colaborează cu numeroase reviste de literatură din
România sau din străinătate. A fost numit „Poetul născut
pe Google”, după numele volumului "M-am născut pe
Google". Foloseşte pseudonimul ''Snowdon King'' în
traduceri şi în ficţiune. În perioada 2003-2011, Ionuţ
Caragea a trăit în Montréal, Canada, devenind cetăţean
canadian în anul 2008. A activat ca instructor sportiv şi
sportiv de performanţă, continuându-şi cariera de
rugbist începută în România. În paralel şi-a descoperit
vocaţia de scriitor şi a fondat pe 16 iulie 2008, împreună
cu poetul Adrian Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de
Limbă Română din Québec şi Editura ASLRQ. În calitate
de fondator şi director al editurii ASLRQ, realizează în
2009, împreună cu Adrian Erbiceanu şi Dumitru
Scorţanu, prima antologie a scriitorilor români din
provincia Québec, o lucrare de referinţă din literatura
diasporei. Ionuţ Caragea se implică puternic în
promovarea culturii româneşti în spaţiul nord-american,
fiind webmaster şi promotor literar pe situl Asociaţiei
Scriitorilor de Limbă Română din Québec şi fondator al
cenaclului literar Prietenii Poeziei (cenaclul ASLRQ). În
februarie 2012, Ionuţ Caragea se întoarce în România şi
publică romanul de ficţiune "Uezen" (în limba engleză,
în S.U.A.) şi volumele de poezie, "Patria la care mă
întorc" şi "Antologie de Poeme 2006-2012", ajungînd,
astfel, la 25 apariţii editoriale.

Volumul de faţă, Patria la care mă întorc reprezintă
o introspecţie a sinelui. Chiar diun poemul ce deschide
volumul întâlnim o metaforă proprie harului său poetic:
când îmi lipsesc cuvintele/ împrumut un pic din tristeţea/
celui pe care-l citesc/ chiar şi când sunt obosit/ împrumut un
pic din somnul lui/ apoi trăiesc de pe o zi pe alta/ cu gândul la
datoriile acumulate/ dar nimeni nu vine să mă-ntrebe nimic/
se aude doar un clinchet/ din spatele unei uşi/ curios mă
apropii/ şi mă privesc prin gaura cheii (Închis pe dinafară).
Unde altundeva îl putem găsi pe poet, decât într-o
aşteptată mirare despre o coincidenţă, ca o emblemă a
sumei nefericirilor, ca un ultimatum acordat divinităţii :
Trăiesc închis într-o lume în care gratiile sunt înalte până la
cer. Iluzia cea mai frumoasă a morţii este când privesc stelele.
Gata, m-am decis! Renunţ la locul de veci! Vreau un nou loc
de muncă! Ce are de spus Dumnezeu la toate acestea? M-
aşteaptă să-l vânez prin univers cu reportofonul. Îmi
împrumută cineva o pereche de aripi?

Dacă iubirea e nelipsită ca definiţie necesară încrân-
cenării trăirilor, aflăm că multiplicarea ei depăşeşte orice
mărginire aducând întocmai necazurile la care ne-am fi
aşteptat: ce facem cu această iubire/ rămasă singură la masa

tăcerii/ strângând în palmă lacrimile/ ca pe o ultimă comoară/
ce facem cu această iubire/ cui să o dăruim când nimeni/ nu se
mai hrăneşte cu resturi/ când toţi sunt politicoşi/ ca la o masă
străină/ cerându-ne pentru sentimente/ chenzină (ce facem
cu restul de iubire?) Şi iubirea devine un sfârşit pentru
pesimismul liric al autorului.

Fertil e pământul acesta, greu apăsat, de ar fi avut şi
vreo urmă de noroc... Măcar atunci când pe el vin şi
calcă îngerii, poetul, trist precum Ovidiu se confesează
Dragă tată,/ Eu ştiu că acolo în cer/ Toţi sfinţii au ochii
albaştri/ Şi mai ştiu că acolo în cer/ Toţi sfinţii sunt sihaştri/
Şi plâng laolaltă (Aceiaşi ochi albaştri de metil). În
principiu, într-un volum plin de tristeţe şi moarte nu
putem să nu amintim versurile în care am găsit o urmă
de seninătate, tocmai în poemul care dă numele
întregului volum: fără să fie mai mare de un chip de om/
patria la care mă întorc este pământul făgăduinţei…// patria
la care mă întorc/ este femeia pe care o iubesc. Recunoscând
alunecarea spre derizoriu, spre osânda sinelui, Ionuţ
Caragea depăşeşte momentele grele, când tatăl său s-a
contopit cu Tatăl şi afirmă: iubind fericirea am îmblânzit/
până şi moartea/ pisica neagră ce împinge ghemul/ de lână
albastră prin univers/ azi nu-i voi da cu piciorul fericirii/
nicicând/ este prea frumoasă, prea sinceră/ nici mâine, (Azi
nu-i voi da cu piciorul fericirii).

Ceva se întâmplă, lucrurile ajung să se încline spre o
oarecare învăluire a realului, atunci când fugărit din
basm, poetul ajunge la o splendidă alegorie intitulată
Lupoaica şi pe care o voi cita în întregime pentru
frumuseţea poemului.

te aştept de-atâta vreme, inima o simt cum geme,
şi mă-ndepărtez de tine, fără cânt, fără sobor;
amintire, preţde-o clipă, doar de lacrimi fac risipă,
te-am iubit, cu ce ardoare, mai ca-n luna lui cuptor;
printre gânduri se-nfiripă – o-ntrebare, de-am să mor,
mă vei ţine iar în braţe, să mă-nveţi din nou să zbor?
am să zbor doar cu-o aripă, cu cealaltă-am să cobor.

pretutindeni umbre mute – negrele necunoscute,
şi adorm ca-ntr-o poveste – de nescris, într-alt decor;
chipul tău, întreaga viaţă, mi-a fost unica povaţă,
chiar şi-n gânduri infidele, chiar şi-n gândul trecător,
da, am renunţat la stele – te-am ales în locul lor…
şi acum, o altă maică, mă va învăţa să mor,
am să te visez lupoaică în ţinutul lupilor.

dar în vise, porţi-închise, şi-o putere care-mi cere
să mă lepăd de durere, să rămân un privitor,
să te uit, să-mi curgă spume, să nu pot să-ţi spun pe

nume,
să pândesc halucinante creaturi ce-n spaima lor
vor fugi întruna-întruna – fără glasuri, fără dor;
mă vor învăţa să urlu, voi ajunge prădător…
ca un lup fără pereche, în ţinutul lupilor.
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Sub un cifru personal, Ionuţ Caragea ne mai
desluşeşte orizonturile pline de dor şi straniu, de dincolo
de ocean, pentru că tocmai se face auzit , revine acasă
mult prea departe de aproape/ şi mult prea aproape de nimic,
prudent şi conştient, după cum afirmă: în zadar am
aşteptat înţelepciunea/ primăvara veşnică/ a cuvintelor sale/
am cugetat… deci m-am scufundat adânc/  tot mai adâncşi
fără colac de salvare/ adevărul a ieşit la suprafaţă/ sufletul
rezidual/ al gândurilor abisale (tenere ogni speranza voi
ch’entrate).

Până la urmă, ştim pe de-a dreptul că poetul îşi
hrăneşte sufletul cu nedisimulată căutare a izbânzii întru
speranţă, chiar dacă e o hrană de rădăcini amare; iar tot
ritualul trăitei tristeţi nu face altceva decât să traseze un
drum fără sfârşit: îmi citesc ultimul poem/ şi-l rog să le
spună/ şi celorlalţi/ că exist/ că alte poeme vor veni/ ca o
herghelie de fluturi sălbateci/ cu aripile întinse peste lume/
lovind din copite...

Nuvelele
magului de la
Chişinău

upă ce am lecturat cu deosebită încântare
romanul social-politic intitulat Tema pentru
acasă, iată o carte premiată nu numai de juriul

Salonului international de carte pentru copii şi tineret de
la Chişinău, ci chiar de plăcerea adolescenţilor cititori de
o a recomanda. Dacă volumul anterior era o carte de
mare valoare, care s-a bucurat de un succes binemeritat,
oriunde s-au găsit români care s-o citească,  o carte care a
reuşit să prezinte în mod convingător şi peremptoriu
problemele permanenţei româneşti, mai presus de
mediul social sau politic, în care este obligat să existe
neamul nostru, care, bazându-se pe valorile sale
naţionale eterne din domeniul tradiţiei, culturii, precum
şi conştiinţei patriotice şi civice, indiferent de vârsta
românilor şi de mediul geografic, etnic şi politic adesea
ostil, în care ei trăiesc, reuşeşte să se impună, prin
reprezentanţii săi de toate vârstele şi să-şi asigure
dăinuirea îndreptăţită şi triumfătoare, după cum afirma
în recenzia sa din Literatura şi Arta, Alexandru
Budişteanu, acum găsim în librării şi biblioteci un nou
volum ce cuprinde o culegere de texte care sub numele

de Nu vă îndrăgostiţi primăvara, realizează o abordare
deosebită izvorâtă din pana harului său sub un adevărat
Înger păzitor.

Toţi românii ştiu că Nicolae Dabija este un mare
patriot, care se manifestă concomitant în calitatea sa
complexă de om politic foarte activ, scriitor şi poet
talentat, precum şi ziarist de renume pe plan local,
naţional şi internaţional.

Dar iată-ne surprinşi de astă dată de un Nicolae
Dabija mai puţin obişnuit, copleşit de tărâm aspaţial şi
atemporal, încărcat de valorile supreme ale existenţei,
sub aripa Marelui Arhitect al Universului, îndrăgostiţi,
zbătându-ne în vâltoarea unei cosmogonii ce ne
demonstrează micimea, dar sentimentele, pasiunile sunt
tot divine împlantate în bietele noastre trupuri ce îşi
continuă viaţa indiferent de ceea ce se întâmplă în
macrocosmosul dominat de lumea angelică. Iată-ne deci
în realitatea care ne înconjoară, gândind la adevărurile
profunde ale existenţei, dar, în acelaşi timp, trăind viaţa.

Minunata carte a autorului care ne farmecă
necontenit cu talentul său literar, demonstrând
complexitatea în permanentă creştere a personalităţii
sale nu trebuie îndelung comentată ci citită cu aplecare şi
dorinţă de cunoaştere.

D
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Ion Anton
Foka

Editura Silvius Libris, Chişinău

n roman – cronică , un strop
de istorie, o picătură de
Unire, în care se reflectă

zbuciumatul destin al românilor din
Basarabia, întinde pe durata a o sută
de ani, saga plină de evenimente,
trăiri şi morţi pe care a îndatorat-o
populaţia acestei minu-nate regiuni
din România. Scriitorul, însă,
depăşeşte realitatea istorică, dând
personajelor puterea de a de-veni
adevărate caractere epice, pline de
viaţă, eroi şi nume concrete, un
caleidoscop al faptelor străbătând
firul romanului pentru a aminti celor
care au cunoscut pe viu timpurile şi
pentru nemurirea în memoria
colectivă a celor care s-au născut mai
târziu şi, poate, nici nu-şi pot închi-
pui realităţile de odinioară. Cea de-a
doua Siberie, pe care regimul sovietic
caută s-o instaleze în sat, gravele devieri
de la codul moral autohton ale celor
veniţi în calitate de şefi raionali sau
locali, nu este acceptată de inima
autorului. Adevărul sălăşluieşte
autoritar în această inimă cu titlu de
imperativ categoric kantian, de măsurar
axiologic. În contextul pledoariei pentru

adevăr, eul narator face numeroase
incursiuni în istoria îndepărtată –
tracică, dacică, medievală şi în cea a
prezentului (scrie în prefaţa volumu-
lui Mihai Cimpoi). Naraţiunea se
desfăşoară în trei planuri, documen-
tar, sentimental şi reflexiv – exis-
tenţial, moralistului asociindu-i-se
moralistul şi eseistul. După cum este
prezentat volumul el are într-adevăr
un caracter definitoriu, fiind o
înregistrare fidelă a lumii înfăţişate
precum electrocardiograma relevă
viaţa inimii, romanul Foka este o
destinogramă. Căutarea şi prezenta-
rea adevărului devine pentru Ion
Anton o obsesie şi o datorie. O
parabolă descrisă arată lupta dintre
Plictiseală, Lene, Credinţă, Triumf,
Frumuseţe, Libertate, Aroganţă,
Talent, Minciună, Dragoste, Invidie.
Morala arată că Dragostea e oarbă şi
Nebunia o însoţeşte mereu ! Aceasta
este o carte care merită citită !

Ştefan Amariţei
Faldurile nopţii

Editura Junimea, 2012

oetul scria un poem la umbra/
mai deasă decât norul de
noapte. Aşa resimte Ştefan

Amariţei protecţia muzelor într’o
lume în care teama se însoţeşte de

prudenţă în abordarea vieţii.
Frământările autorului sunt
relevante pentru cuvântul care se
scrie, pentru clopotul care nu se
aude şi pentru aspiraţiile urcuşului
în treptele dominate de paşi şi
laturile oglinzii din Valea lui Apis.
Profund, poetul aşteaptă conştient
ultima sa carte de joc. Dar noi
urmărim următoarea sa apariţie
editorială.

Iulian Filip
Amestec de

timpuri
Editura Prut internaţional, 2013

ouă volume şi un singur
autor, o culegere exhaustivă
şi Pentru întâlnirea cu tine

(editura Versuri noi, 2013), poeme şi
imagini care definesc acelaşi prolific
autor, iubit de cititorii săi din
Basarabia cât şi din restul ţării. Livezi
de nuci prin cer călătoresc –/ au ciorile o
veche datorie/ pentru mai vechiul
semănat ceresc/ cad nuci din cer...
Cerească armonie. Autorul resimte
datoria de a semăna versurile pline
de miez în sufletele celor care îl
apreciază, dăruindu-le această mană
cerească numită poesie.
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Claudia Ciobanu
Dinamica

secvenţelor
narative

Editura Universitatea XXI, 2009

cititoare pasionată de
naraţiune, cum singură se
defineşte Claudia Ciobanu,

reuşeşte în cele 390 de pagini ale
monografiei sale dedicată unor
titani ai prozei universale, Lev
Tolstoi şi Marin Preda, să răstălmă-
cească din dimensiunea spaţiului
unei biblioteci a spiritului taina unui
fir înroşit de timpurile secolului XX.
Semantica devine o preocupare
majoră, asociind citiorului avizat un
veritabil cercetător care sublimează
spirala spirituală în toposul epic al
literaturii. Trecerea palimpsestelor
în fluviul prozelor grele se face
pentru autoare într-un spaţiu
armonic, benefic şi generos, mai ales
datorită materiei prima utilizată în
cercetare, cu identificarea în spirala
epică a două ritmuri deferite ale
mişcării narative cu alternanţa
dinamic /static, ceea ce propune o
cheie de lectură.

Ion Miloş
Seul avec la vérité
Editura Ars Longa,  2013

n excepţional proiect
editorial este ediţia bilingvă
a versurilor lui Ion Miloş

realizată de Maria Augustina Hâncu.
Constantin Frosin şi Catinca Agache
îşi aduc o contribuţie semnificativă
la această reuşită editorială.

Ion Ciobanu
Acasă la cei dragi

Editura Integritas, 2013

artea premiată de Casa de
Presă şi Editură Contact
international în cadrul Salo-

nului International de Carte pentru
Copii şi Tineret, Chişinău 2013,
aminteşte celor mari că aplecarea
spre literatura dedicată celor ce
urmează a fi viitorul nostru continuă
demersurile Elenei Farago, Otilia
Cazimir, Claudia Partole sau Ana
Blandiana, demonstrând că şi Grigo-
re Vieru are urmaşi în poezia pentru
copii. Să nu uităm că cititul, după
cum afirmau şi cărturarii moldoveni,
stă la baza dezvoltării unei minţi
capabile să înnobileze omul. Fără
cultură, civilizaţia umană are şansa
involuţiei şi tinde spre colaps. De
aceea admirăm strădania crescândă
a activităţii diriguitorilor biblioteci-
lor spre organizarea de saloane ale
cărţii, lansări şi lecturi publice,
cluburi de dezbatere şi analiză
bibliografică, adevărate călătorii în
lumea cărților vechi și a celor mai
noi mijloace de răspândire a ideilor,
imaginaţiei şi harului artistic.

JCP
Bibliotecă, cluburi de lectură, frumoase călătorii în lumea cărţilor, iată un scop şi un imperativ al vieţii !
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Tinerii scriitori vrânceni
a Biblioteca Judeţeană “
Duiliu Zamfirescu” Vrancea
a avut loc un eveniment

cultural în cadrul căruia s-au produs
două lansări de carte ale tinerilor
scriitorilor vrânceni.

De această data este vorba
despre două volume de poezii:

ENEIDA FANTASMELOR, al tinerei
Marina Raluca Baciu, apropiată
paginilor revistei noastre şi
CĂLĂTORIE ÎN INFERN
(APOCALIPSA POETICĂ) semnat
de Sebastian Ionel Dogaru.

Cei doi autori Marina Raluca
Baciu şi Sebastian Ionel Dogaru

sunt membri ai Cenaclului literar
Duiliu Zamfirescu iar volumele de
poezie au fost prezentate de
Gheorghe Andrei Neagu -
Preşedinte al Asociaţiei culturale
Duiliu Zamfirescu şi Gheorghe A.
Stroia poet, prozator şi critic literar.

Apărut în 2013, în colecţia Lirik a editurii Armonii
Culturale,  volumul ”ENEIDA FANTASMELOR” de
MARINA RALUCA BACIU, beneficiază de o prefaţă
semnată de Mariana Vicky VÂRTOSU şi cuprinde
şaizeci şi şase de poezii ale tinerei poete de numai 15 ani.
Cartea este ilustrată de grafica semnată de autoare.
Conţinutul volumului a fost girat de scriitorii Gheorghe
Andrei Neagu, Virginia Bogdan (care s-a îngrijit de
corectură), Mariana Vicky Vârtosu, care semnează
prefaţa şi Gheorghe Stroia poet şi prozator.

„Notele de subsidiar existenţial – atent configurate,
reflecţiile profunde asupra sensurilor vieţii şi, de ce nu, ale
iubirii, vibrato-ul special, inocenţa cuceritoare, introspecţiile
centrate pe avatarurile naturii umane, facilele transgresii ale
stărilor, fac din profilul poetic al foarte tinerei debutante
MARINA RALUCA BACIU – în continuă expansiune şi
metamorfoza(n)tă autocunoaştere – unul promiţător (fără nici
o umbră de îndoială).- Gheorghe A. Stroia

Volumul de poezie CĂLĂTORIE ÎN INFERN
(APOCALIPSA POETICĂ) al autorului Sebastian Ionel
Dogaru, apărut la editura vrânceană Armonii culturale,
în colecţia Lirik în acest an, are prefaţa semnată de
Mariana Vicky Vârtosu. Poetul în vârstă de 25 de ani şi-a
prezentat lucrările în cadrul Cenaclului literar Duiliu
Zamfirescu, a publicat în revista Oglinda literară şi
fragmente poetice  în volumul Şapte ani spre Tibet.

“Cu un mesaj înalt poetic, sensibil şi delicat,
prezentându-şi creaţia sub forma unei nelinişti, a  luptei cu
sine în căutarea propriei identităţi, poetul este, cred eu, în
căutarea  eului creativ, până la urmă, al acestui mod smerit,
umil  în care-şi alcătuieşte volumul, şi, care îl caracterizează,
fiindu-i definitoriu…

Cele două poezii în oglindă, cea de început şi cea de final,
vorbesc despre tot acest traseu creativ, ruperea  de iubirea
pământeană, păcătoasă, şi, atingerea celeilalte, pentru
divinitate, promiţându-şi şi exersând cu fiecare pas, frază, cu
fiecare gând, o singură iubire, cea pentru Dumnezeu.”
(Mariana Vicky Vârtosu )

L
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Sumar ...
Alpha & Omega
Ion Alex. Angheluş - 655, Eugen Barbu - 655,
Mihai Batog-Bujeniţă – 702, Constantin
Coroiu - 553, Constantin Dram – 591, Boris
Marian – 581, 731, Lucia Olaru Nenati - 673,
George Popa - 519, Constantin Pricop – 587,
Petre Şiţă – 662, Dumitru Vacariu – 698,

Ordo ab Chao
Iulia Baran - 513, Leo Butnaru – 665, Mario
Castro Navarrete – 517, 532, Nikola Vangeli -
555, Geo Vasile – 527, 329,

Devenirea întru Fiinţă
Augustin Buzura - 513, Francisc Al – 639,
Gheorghe Andrei Neagu – 571, Valeria Z.
Paraipan – 643, Constantin C. Rădulescu –
595, Goran Stefanovski – 555,

Desăvârşirea Creaţiei
Mihai Cimpoi – 529, Ioan Holban – 535,
Emanuela Ilie – 593, Julieta Carmen
Pendefunda – 654, 732, Al. Florin Ţene – 727,

Arta Regală
Luigi Attardi – 679, Valentin Ciucă – 548,
Ştefania Viorela Dumbravă – 689, Radu Călin
Georgescu – 685, Maria Hatmanu – 651,
Octavian Laurenţiu – 695, Elleny Pendefunda
– 677, Florin Stoenescu – 688,

Vrăjitorii Marelui Vid
Adrian Alui Gheorghe - 540, Elena
Armenescu – 642, Paul Balahur - 670, Marian
Gh. Benga – 577, Emil Brumaru - 532, Paul
Claudel – 678, Dan Cumpătă – 699, Doina
Drăguţ - 637, Mihai Eminescu - 517, Nicolae
Gane - 660, Octavian Goga - 662, Iulia
Haşdeu - 669, Dan Hudescu - 676, Constantin
Kavafis - 661, Rudyard Kipling - 718,
Vladimir Mayakovsky - 665, Vinicius de
Moraes - 667, Arturo Onofri – 527, Adrian
Păunescu – 658, Alexandru Philippide - 659,
Cristinel C. Popa - 686, Crina Popescu - 590,
Adam Puslojić - 508, Mihail Săulescu - 666,
Leonardo Sinisgalli - 682, Petru Solonaru –
711, George Ţărnea - 670, Iancu Văcărescu -
660, Alfred de Vigny - 663, Alexandru
Vlahuţă - 666, Horia Zilieru - 568,

Lux in Tenebris
Bogdan Constantin Dogaru – 712, Bogdan
Mihai Mandache - 704, Christian Montésinos
– 704, Liviu Pendefunda – 503, 655, 691, 721

Tiparul a fost realizat şi
sponsorizat de
Tipografia PIM

Iaşi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, 4
Tel.: 0332.440.728 / 07.29.99.29.65
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Liviu şi Julieta Carmen Pendefunda, înainte de a purcede la crearea unei noi ediţii a revistei

Carolina şi Adrian Alui Gheorghe, Geo Vasile, Julieta şi Liviu Pendefunda, Leo Butnaru şi alţii
dezbat starea revistelor literare

Cezar Sterpu şi moştenitorul său împreună cu naşul său literar la Putna (stânga), sub patronajul
Julietei Carmen Pendefunda, Silvia Cinca lansează cea de-a doua sa carte editată de noi (dreapta)

Cu Mircea Martin şi Cornel Ungureanu la Bălţi, în faţa statuii lui Ştefan cel Mare

Lina Codreanu primeşte noi date despre apariţiile editoriale Contact international (stânga), o înfrăţire
cu redacţia Cronica prin reprezentanţi de marcă, aici cu Bogdan Mandache (dreapta)
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Francmasoni în fruntea Arhivelor Statului de Bogdan Constantin Dogaru 
Robia Timpului de Liviu Pendefunda √ Jocul luminii de Elleny Pendefunda
▼ Îmblânzitorul de fiare (4) de Valeria Z. Paraipan ♣ Poesie şi suferinţă de
Emanuela Ilie ♠ Eugen Mircea – un romantic deMaria Hatmanu  Un drum
spre un alt veac de Constantin Dram Expresivitatea poetică de Al. Florin
Ţene Strămoşii omului de Dumitru Vacariu ♠ Povestirile Marelui Urs de
Boris Marian Eseu despre zacuscă de Lucia Olaru Nenati Sensiubilităţi
congruente dincolo de barierele lingvistice deMihai Batog-Bujeniţă Ziua
păcălelilor de Francisc Al Soren  Kierkegaard la 200 de ani ♣ Icar peste
Carpaţi Între Cotopaxi şi Cotacachi deOctavian Laurenţiu Tăcerea

culorilor de Ştefania Viorela Dumbravă ☻ Simfonia sufletului de Florin Ioan
Stoenescu  Ioan Pangal – 120 de ani de la naştere
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