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C u  L e d a  l a  b a l
A b u r  t â n ã r ,  f i e r b i n t e ,  º i  p a r f u m
P l u t e º t e ,  s e - n a l þ ã ,  m u z i c a  u r l ã ;
F l ã c ã i  º i  f e t e  c u  c o r o a n e  d e  r o z e
C u  g r o a z ã  p r i v e s c  p e r e c h e a  c e  i n t r ã .

“ C i n e - s ? ”  I n t r ã m  î n  l i n i º t e a  t r i s t ã .
A s c u n d e m  s u b  v ã l u r i  a  m o r þ i i  p a l o a r e
ª i - n  v e s e l a  s a l ã  r i s i p i m  î n  t ã c e r e
R o z e l e  v e º t e d e l o r  n o a s t r e  c o r o a n e .

M u z i c a  s e  c u r m ã  º i - n  s a l a  d e  b a l
ª u i e r ã  v â n t u l ,  l u m i n a  s e  s t i n g e .
C â n d  î n c e p e m  d a n s u l ,  f i e c e  p e r e c h e
S e - n d e p ã r t e a z ã ,  t r e m u r ã  º i  p l â n g e .

( t r a d u c e r e  d e  K o c s i s  F r a n c i s k o )

 În istoria altor naþiuni, þãrãnimea a putut avea un rol secundar,
ºters; pentru noi însã þãrãnimea e izvorul românismului pur ºi
etern. La noi singura realitate permanentã, inalterabilã, a fost ºi a
rãmas þãranul. Atât de mult cã, de fapt, þãranul român. nici nu e
þãran ca la alte popoare. Þãranul român un-ºi zice niciodata þãran.
Þãranii numesc pe þãrani, simplu, oameni. De fapt þãranul n-are
nume pentru cã nu e nici clasã, nici breaslã, nici funcþie, ci poporul
însuºi – omul român. Pentru toatã lumea noastrã þãran e sinonim cu
român, pe când orãºan nu, ba în general dimpotrivã, mai cu seamã
în ochii þãranului.

Istoricii, inclusiv cei români, nu se prea înþeleg între dânºii când
e vorba de trecutul nostru îndepãrtat. Într-o privinþã totuºi sunt de
acord cu toþii, anume cã aici, la noi, pe pãmânturile noastre, se face
agriculturã din vremuri imemorabile. Dar existenþa agriculturii
presupune ºi existenþa þãranului. Nãvãlitorii nestatornici, umblãtori

Pãmântul nostru are un glas...”
dupã pradã si setoºi de sânge, nu se îndemnau sã scormoneascã
pãmântul. Trebuie deci sã fi muncit poporul bãºtinaº peste care
puhoaiele de barbari au alunecat ºi s-au scurs val cu val.

Mulþi învãþaþi considerã naºterea ºi începuturile neamului românesc
drept o enigmã sau un miracol, sau în sfârºit ceva inexplicabil prin
obiºnuiþele metode istorice. Este, fãrã îndoialã, o minune cum a rezistat
ºi a persistat aici poporul nostru, în mijlocul tuturor uraganelor. Dar
þãranul român, existenþa lui permanentã pe aceste plaiuri, poate dezlega
taina aceasta ºi altele care ne privesc. Þãranul e începutul ºi sfârºitul.
Numai pentru cã am fost neam paºnic de þãrani am putut sã ne
pãstrãm fiinþa ºi pãmântul.

Când se abat marile urgii, oamenii bogaþi, posedanþii de toate
felurile sunt imediat gata de ducã. Ei n-au legãturi organice cu pãmântul
þãrii ºi se despart uºor de oraºele sau de castelele în care locuiesc,
siguri cã vor gãsi, cu ajutorul lor, în alte þãri, alte oraºe, ºi alte castele
unde vor putea continua viaþa uºoarã de belºug. Þãranul nu pleacã
nici de voie, nici de nevoie. El nare unde sã-ºi mute sãrãcia, pentru cã,

smuls de pe ogorul lui, ar fi osândit sã piarã ca un arbore smuls din
rãdãcini. De aceea þãranul e pretutindeni pãstrãtorul efectiv al
teritoriului naþional.

ªi dacã e aºa în general, de ce n-ar fi ºi pentru þãranul român a
cãrui dragoste de pãmânt e mai mare ºi mai naturalã decât a altora?

Cãci pentru þãranul nostru pãmântul nu e un obiect de exploatare,
ci o fiinþã vie faþã de care nutreºte un sentiment straniu de adoraþie ºi
teamã. El se simte zãmislit ºi nãscut din acest pãmânt ca o plantã
fermecatã care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea pãmântul
e însuºi rostul lui de-a fi. Pãmântul nostru are un glas pe care þãranul
îl aude ºi-l înþelege. E sfântul pãmânt inspirator care ne-a modelat
timpul ºi sufletul, care prin soarele ºi apele ºi munþii ºi ºesurile lui ne-
a dãruit toate calitãþile ºi defectele cu care ne prezentãm azi în lume.
Pãmântul acesta parcã nici nu poate produce decât numai români.

Liviu Rebreanu
(din conferinþa „Patria româneascã”, þinutã în timpul

ultimului rãzboi mondial în diferite state europene)
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Criticul ºi istoricul literar Iacob Naroº
revine în atenþia cititorilor bistriþeni ºi de
pretutindeni într-o altã ipostazã decât cea de
rebrenolog. Mã refer aici la volumul
„Publicisticã literarã. Note ºi impresii de
lecturã aproape critice” (Editura Tipo
Moldova, Iaºi, 2017). Cartea însumeazã texte
publicate în diverse reviste literare, marea
lor majoritate având drept punct de plecare

cãrþi sau figuri culturale cunoscute. Volumul
este compus din douã pãrþi, prima – „De la
o carte la alta, de la un scriitor la altul” –
conþinând note de lecturã pe marginea unor
volume, iar cea de-a doua – „Evocãri,
portrete, amintiri” – aducând în faþa cititorului
un Iacob Naroº mai puþin cunoscut, un autor
de texte care, deºi capãtã forma
memorialisticii, se apropie în mod consis-
tent de câmpul beletristicii.

Trebuie spus faptul cã acel „aproape”
aºezat în titlu înainte termenului „critice” se
dovedeºte a fi mai degrabã un semn al
modestiei autorului. Lucrul pe text al criticului
apare, în volumul de faþã, ca fiind unul
riguros, atent la detalii, minuþios.

Înainte de actul critic propriu-zis, autorul
îºi manifestã concis preocuparea pentru
biobibliografia scriitorului avut în vedere.
„Elena M. Câmpan, dupã cum aflãm de pe
coperta a patra a cãrþii de faþã, s-a nãscut în
localitatea Lucãceºti, Drãgoieºti, Suceava
(vezi ºi mini-reportajul «Corespondenþã din
Lucãceºti», p. 93), a absolvit Facultatea de
Litere, secþia de românã-germanã, la
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din
Iaºi. Este profesoarã la Colegiul Naþional
«Liviu Rebreanu» din Bistriþa. (...) Este
preºedinta Societãþii scriitorilor «Conexiuni»,
Bistriþa, membrã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti.” (p. 55) Acest aspect þine de
nevoia criticului de a contextualiza, de a aºeza
exegeza într-o zonã în care cititorului i se pun
la dispoziþie toate datele necesare.

În alt loc, scriind despre recentul volum
al lui Icu Crãciun, „Scurtmetraje. Vistorii”,

Lumea vie a cãrþilor
criticul simte nevoia sã-l amplaseze într-un
context detaliat, trecând cu atenþie în revistã
cãrþile premergãtoare de prozã scurtã ale
scriitorului. (pp. 73-75)

În analiza volumelor de beletristicã, Iacob
Naroº nu omite sã semnaleze temele
importante, recurente ce stau la baza actului
creator, luând pulsul textelor, cum s-ar
spune. „Sã revenim la tema predominantã

ce dã ºi titlul cãrþii de faþã ºi
anume, moartea «ca trecere cu
zâmbetul pe buze», surprinsã
admirabil în: «Gong final» – o
subtilã aluzie la timpul terminal,
dorinþele nerostite îmbãtrânesc,
trecerea este marcatã de cãderea
cortinei, «îngerul bãlai te-ndrumã
spre rai».” (p. 60)

Cunoscutul rebrenolog
Iacob Naroº dovedeºte, o datã în
plus prin acest volum, faptul cã
alãturi de zelul cu care cerceteazã
biobibliografia marelui nostru
prozator, el rãmâne un fin ºi atent
observator al noutãþilor editoriale,
preocupându-se ca actul
receptãrii textelor (lectura propriu-
zisã) sã fie însoþit de note de
lecturã ce ajung apoi sub ochii
noºtri, ai cititorilor.

Comentariile critice devin
savuroase de-a dreptul, acolo
unde analiza capãtã o dozã de
„conºtiinþã de sine”, actul critic
însuºindu-ºi valenþe de naturã
metacriticã. Autorul se avântã pe
alocuri în atari demersuri,
indicând elemente ce þin mai
degrabã de bucãtãria interioarã
a criticii de întâmpinare. Scriind

despre romanul „Solenoid”, bunãoarã, Iacob
Naroº afirmã: „Recenzia este aºadar,
înþeleasã azi, mai mult ca oricând, o
«ancorare» în realitatea momentului cultural,
o finã trecere în revistã a respingerilor sau
elogiilor clipei, acel inevitabil tip de articol
fãrã de care o publicaþie, indiferent de
pretenþiile ei, nu e actualã. De cele mai multe
ori e nevoie de un rezumat cu vagi urme de
comentariu literar, întrucât puþini dintre cititorii
recenziei au avut ocazia, dar ºi curiozitatea
sã citeascã opera în cauzã, pe-ndelete.” (p.
103)

Într-un demers ce se îndepãrteazã de
rigoarea ºi limitãrile criticii ºi istoriei literare,
Iacob Naroº propune în partea de final a
volumului câteva texte ce se apropie,
spuneam, de câmpul literaturii. Evocãri,
portrete omagiale sau simple rememorãri
încãrcate de nostalgie, pasajele din finalul
cãrþii descriu cu pioºenie oameni, locuri,
întâmplãri din trecut. Omagiindu-l pe Sandu
Al. Raþiu, el scrie, fãcând referire implicit la
poezia lãsatã în urmã: „Poemele lui vor fi
învãluite în legendã ca-ntr-un giulgiu, el nu
ne-a lãsat decât o lacrimã neterminatã ºi un
început de zâmbet amar. Oare cum o fi trecut
Sandu râul morþii? O fi ajuns la marea uitãrii,
o fi trecut vãmile pustiei cu bine?” (p. 201)
Din felul în care scrie despre cãrþi ºi mai
ales din felul în care a conceput acest volum
reiese faptul cã pentru Iacob Naroº cãrþile
sunt o lume vie, complexã, în care paginile
pulseazã în acelaºi ritm cu oamenii care le
dau viaþã, le citesc ºi scriu despre ele.

Vasile Vidican

Cartea Atelierul de fluturi (ed. Tiparg,
Piteºti, 2016) a d-lui Virgil Diaconu se
adaugã  celor 14 cãrþi de poeme – din care 4
traduse în englezã - ºi altor 3 de eseuri,
publicate pânã în prezent. În Notã asupra
ediþiei, autorul precizeazã cã a fost scrisã
între anii 1974-1985 ºi cã, în timp, a reluat-o
de mai multe ori, perfecþionându-i piesele ºi
alãturându-i câteva microeseuri ºi un interviu
în final.

În cele trei secþiuni (Portret cu cireºul în
braþe, Absurdistan ºi O clipã de nemurire)
se îmbinã reflecþia cu parabola deschisã
spre înþelesuri înalte (vezi Femeia-copil),
lirismul cu prozaicul (Portret cu cireºul în
braþe), sentimentele umane cu cele
inumane, materia cu eterul, deasupra
tuturora tronând, fireºte, maiestoasã,
dragostea („Cât despre cel lipsit de
dragoste, acesta nici nu existã. Lipsa
dragostei este sfârºitul vãzut, chipul
Apocalipsei”), poetul nuanþând într-un limbaj
propriu pânã ºi celebrele Epistole cãtre
Corinteni ale apostolului Pavel („ªi de aº
avea darul proorociei ºi tainele toate le-aº
cunoaºte ºi orice ºtiinþã, ºi de aº avea atâta
credinþã încât sã mut munþii, iar dragoste nu

am, nimic nu sunt” sau „ªi de aº împãrþi
toatã avuþia mea ºi de aº da trupul meu sã
fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi
foloseºte”), concluzionând cã ea, dragostea,
trebuie finalizatã cu îmbrãþiºarea („Te pierzi
în þarã strãinã, dar ea te întoarce acasã.
Acasã, în braþele ei te întoarce. Pentru cã
aceasta înseamnã, necredincioºilor, acasã:
îmbrãþiºarea care te aºteaptã” ºi, mai târziu,
sã afirme:   „Acasã este ceea ce nu poate fi
înlocuit cu nimic”.). Ultimele douã poeme din
prima secþiune (Vizita ºi Ceasornicul) sunt
niºte bijuterii lirice de pus în ramã, adevãrate
balsamuri pentru suflete autumnale, aº zice
de esenþã brâncuºianã, dacã mi se permite
comparaþia, ca ºi când ar fi suficient valul ºi
frunza pentru a ne imagina eternul freamãt
al mãrii ºi al pãdurii necunoscute; este
interesant, va zice V.D. în eseul Mitologia
apei, cã, în limba chinezã, eternitatea este
reprezentatã de o ideogramã care imitã
valurile mãrii.

Fabrica de visuri a lui Virgil Diaconu
Însingurarea, labirintul sau calea vieþii,

precum ºi îmbrãþiºarea concretizatã ca
finalitate a iubirii sunt laitmotivele care
strãbat acest volum da capo al fine. Nu o
datã se fac trimiteri la doctrina suferinþei a
lui Buddha (marele adevãr despre suferinþã,
marele adevãr despre naºterea suferinþei,
marele adevãr al dezlegãrii din suferinþã ºi
marele adevãr despre calea ce duce la
dezlegarea din suferinþã, de aceea, budistul
nu se teme de moarte, ci de reincarnare
nesfârºitã ºi, de aici, dorinþa morþii defini-
tive), la personaje mitologice (Caineus,
Achile, Gordus, Ghilgameº, Enkidu), antice
(Diogene, Alexandru cel Mare), biblice
(Adam, Eva – creatã pentru a-l scãpa de
singurãtate, Azrael, Samuel), literare (Don
Quijote) sau la autori mai mult sau mai puþin
cunoscuþi (Platon, Epimenides, Laertios,
Maximos din Tyr, Apuleius, Plutarh, Suidas,
Berosos, Eudoxus din Tarna, Eminescu,
Lao-tse, Mircea Eliade, Freud, Lamartine,
Michael Foucault, Heidegger, Spinoza,
Kierkegaard, Sartre etc.). Cunoscãtor
experimentat al avangardismului interbelic,
dar ºi al postmodernismului poeþilor rebeli
contemporani, înrãiþi în dezavuarea

ºabloanelor, dar fãrã a pune ceva durabil
în locul lor, Virgil Diaconu pledeazã peste
tot în favoarea sentimentului, a emoþiei, a
ceea ce aparþine omenescului, de cele
mai multe ori a inocenþei care n-are nici
mãsurã, ºi nici tact; în avantajul ingenuului
neîntinat de proza cotidianului (vezi
Lucrurile copilãriei sau Copilul din partea
a 3-a, O clipã de nemurire, cu cele douã
credinþe: Certitudinea morþii ºi Eschive în
faþa morþii), ori a copilului cu mintea
nepervertitã de înfricoºãtoarea realitate,
când nu ºtie sã urascã, eventual sã se
supere, ºi asta preþ de câteva clipe, cãci
ura este rezervatã mediocritãþilor mature.
Pesemne cã asta l-a determinat sã scrie
în Lãuntrice: Inima mi-o ia întotdeauna
înainte, oriunde m-aº duce.
Deºi este proprietar al unui atelier de

fluturi, Virgil Diaconu, poetul care l-a
cunoscut pe Noica ºi a corespondat cu
acesta (în carte veþi gãsi ºi câteva misive
ale filozofului adresate acestuia),
teoretizeazã modurile ºi modelele
existenþiale ale dimensiunii trupeºti (cu
hrãnirea, locuirea ºi sexualitatea),
sufleteºti (cu stãrile afective dominante:

prietenia, iubirea, singurãtatea, intimitatea,
înstrãinarea, sentimentul sacrului,
sentimentul tragic, sentimentul eroic, bucuria
tristeþea, teama, ura etc.) ºi spirituale (cu
modul existenþial cultural, omul având trei
poziþionãri: creator de culturã, consumator
de culturã, dar ºi în afara culturii) (vezi eseul
cu acelaºi titlu pp. 64-69), folosind un limbaj
pertinent, limpede, adecvat diverselor
categorii de cititori, cu alte cuvinte,
dovedindu-se stãpân pe ceea ce marii
gânditori au scris pe aceastã temã.

Existã douã texte spre finele cãrþii, „Patru
vise” (cu interpretarea subiectivã a autorului)
ºi „Mitologia apei”, asupra cãrora ar merita
sã reflectãm mai îndelung ºi sã le
comentãm împreunã, dar vã invit sã le
descoperiþi cetind aceastã carte, ce poate fi
consideratã ºi de învãþãturã, cãci, nu
întâmplãtor, este dedicatã ºi fiului sãu, Vic-
tor.

Icu Crãciun
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Întoarcerea lui  VIRGIL RAÞIU

Capitolul 1
Aici vei afla cum a apãrut Alfonz Carbit zis Duhnel, când

nimeni nu se aºtepta, în Buzãu. Ori, mai bine zis, cum a
dispãrut Alfonz din Bistriþa

Virgil se afla în faþa redacþiei ziarului Munca, pe trotuar.
Privea atent cum câþiva militari, cu corpuri atletice – mai
târziu aflase cã unii dintre soldaþi luptaserã în Afganistan –

încãrcau mobilierul redacþiei, aparatura electronicã ºi altele
ºi mãrunþiºuri într-un TIR lung cât o zi de plug. Militarii erau
transpiraþi, afarã era cald, cãmãºile le erau pãtate de
transpiraþie. Însã pe feþele lor nu se vedeau semne de
obosealã. Meteo anunþase, curios, o a doua parte a
primãverii, toridã.  Dacã îi priveai pe cãrãuºi îþi lãsau impresia
cã încarcã în autotren colete mari de polistiren, materialul
acela alb, voluminos, fãrã grutate. Sau baloþi imenºi de
burete. O nimica toatã pentru ei. Virgil se întoarse brusc.
Cineva i se uita în ceafã; ce, uita! îi sufla în ceafã!

-  O, izbucni Virgil Raþiu mãgulitor, intonând: O, Maneaua
Voastrã?!... Bine-aþi venit! Sã trãiþi! ºi-i întinse mâna cu
sinceritate.

Maneá nimic. Se uita la Virgil ca la un rahat, scuipã o
flegmã pânã pe carosabil:

-  Tot miºtocar de mâna a doua ai rãmas, bã...
Hopa... Draci! îºi ºopti Virgil.
-  Cu mine sã nu vorbeºti aºa cã-þi fac dinþii orez, bã... ªi mai
scuipã una. Cugetare: Flegma lui Maneá pe asfaltul Bistriþei.

-  Ce-ai pãþit, dragã Chricã? Te-ai fãcut sensibil, constatã
Virgil cu jovialitate. Iei medicamente numai de la
Sensiblue?... Pãi atunci, schimbãm macazul. Dupã
pigmentul dermei tale, nu pot decât sã te onor cu salutul
bãdiei Creangã: Omagiile mele, Întunecimea Voastrã!... Cu
ce ocazie avem cinstea? Aveþi concert pe pietonal?... În
avans de Sfânta Marie. Vasãzicã, o repetiþie generalã. Nu?
Tot cu manele?... Cu manele?... Pãi nici nu se putea altfel...
Dar nu trebuie sã fiþi supãraþi cã vã mai ia unul altul peste
picior... Zãu, pe bune! Sã nu aveþi impresia cã pe aici... Ba ar
trebui sã vã mândriþi...

Maneá îºi mutã greutatea pe piciorul drept. În spatele lui,
un individ la fel de gras ºi burtos, cu sprâncenele ridicate, îl
fixa pe Virgil cu ochi de vultur, parcã pentru a-l þine minte. Mai
în spate, un romulan cu moþ îi zâmbea a râde larg lui Virgil
ca la vederea unei victime sigure.

-  Hm..., fãcu spart individul.
-  Da, da... Pe aici, pe la noi ºi pe la voi, primii maneliºti

care au umplut urechile multor petrecãreþi ºi nuntaºi au fost
Ionicã Lodãnescu, Irinuca, spusã, Urina Longin ºi Senone

Binulescu. Dar cei mai primi maneliºti au fost guriºtii cu
tarafurile lor din Vechiul Regat, de la începutul secolului
trecut, de la sfârºitul ãluilant secol, nouãsprezece, de la voi
din mahalaua Bucureºtilor, care, la fel, erau cei mai cãutaþi
muzicaþi de cãtre miri ºi mirese ºi de neamurile celor care
apucau sã dat cotul... Ã?... Dumnezeu sã-i ierte...

-  Te faci cã ºtii istorie, mã piele!... Iar te mâncã cojocul?
Manea mai scuipã una mare ºi latã. Gorilele lui, la fel... Îi

întoarserã spatele ºi plecarã legãnaþi ºi arcuindu-ºi
genunchii, aºa cum pãºesc romulanii, legãnaþi, cu burta în
faþã crãcãnaþi ºi cu braþele cosând aerul.

Virgil privi în urma lor. Îºi miji ochii. Îl captarã o grãmadã
de amintiri neplãcute. Fãcu o grimasã ca de miros rânced.
Îºi zise cu seriozitate cã va trebui sã pãrãseascã oraºul
înainte ca hojmalãrii sã-ºi încheie „concertul” anunþat cu
mare pompã de Primãria oraºului. De altfel îºi fãcuse
programul de câteva zile. Însã nu prevãzuse apariþia
maneliºtilor ºi-a gaºtii lor în oraºul lui.

Militarii aproape umplurã TIR-ul. Mai greu a fost pentru ei
deoarece redacþia se afla la etajul doi al imobilului. Privind
militarii, Virgil Raþiu se gândi sã-i dea un telefon de
avertisment Alfonzei. Cu baragladinele astea te poþi aºtepta
la orice. Nu, nu cu Maneá. Ãsta e tip gigea. Ci cu alþii, cu
alaiul... O parte din redacþie, directorul Motofelea ºi grupul
de militari porneau spre Buzãu cu boarfe cu tot chiar în dupã-
amiaza acelei zile. ªi el cu ei. Virgil îi însoþea ca sã vadã
Buzãul de curiozitate. Îl fascina sã revadã sculpturile de la
Mãgura, Vulcanii Noroioºi, prieteni pe care nu-i mai întâlnise
din 1990, dacã or mai fi prin zonã. ªi deodatã, nitam-nisam,
îi veni în minte Alfonz Carbit pe care nu-l mai întâlnise din
seara zilei de 22 Decembrie 1989. Nu în Buzãu, în Bistriþa.
Doar Alfonz în Bistriþa „lucrase”.

Ce-o fi asta? se întrebã interogatoriu Raþiu. Alfonz?...
Era marþi, ziua cu noroc a lui Virgil.

Capitolul 2
În care vei afla cum Alfonz Carbit a „aterizat” fãrã voia lui

pe pistele situate în Carpaþii de Curburã. Mai corect spus,
ce l-a determinat pe Alfonz sã disparã spre Rãsãrit, de nimeni
ºtiut

De notat: toatã redacþia Munca cunoºtea motivul mutãrii
ei din Bistriþa, carevasãzicã „al ei”, dar nici unul dintre
jurnaliºti nu dezvãluia cuiva adevãrul adevãrat. Pentru cã
pur ºi simplu adevãrul era cu totul altul. Fiecare dintre
redactori însãila „adevãrul” sãu. Dacã cineva era curios.
Vector Aºtir, de pildã, sporovãia cu aliura unui actor:

-  Pãi bine, mãi dragã. Atâta lucru nu ºtii. Toatã Bistriþa
ºtie numai tu nu ºtii. Hã-hã!... de capul tãu. Dragã, eu m-am
înþeles cu soþia cã-mi dã voie sã am amantã, dar nu aici...
Numai aici, nu!

-  Aici?... se uita mirat gurã-cascã.
-  Da, aici, în Bistriþa.
-  Aaaa..., se dumirea ãla.
-  Oriunde în altã parte, chiar ºi-n Bangladesh, o amantã,

dacã vreau, þuþ, acolo, de sã-i sune oasele cristalin la orice
miºcare, însã nu aici, frate. Ce vrei? Sã afle tot prostu ºi sã
latre?... Aºa cã, dacã am gãsit ºi-i treabã sigurã, mã mut la
Buzãu.

Dorina Aºiºderi, tehnoredactorul, spunea simplu: Nu pot
rãmâne în Bistriþa. La noi în casã asta e regulã. Dacã se
mutã bãrbatul cu serviciul, nevasta îl urmeazã. N-are
scãpare... Dorina se descotorosea uºor. Bãrbatul ei, gradat,
lucra în Poliþie. Aºa cã, mucles...
Florentin Tonegaru zicea cu þãfnã:

-  Mã, m-am sãturat de Bistriþa. Vorbea cu urã, ca alã,
Gherman, care s-a sãturat de România. Uite, ºi-ºi smulgea
un fir de pãr de pe cap, Bistriþa mi-a fãcut pãr alb. ªi

primarul!...
-  Da’ nu eºti cãrunt deloc, tu...
-  O sã fiu. Uite-aici, la perciuni douã fire argintii.

Directorul Motofelea încerca sã fie cel mai rezonabil. El
susþinea cu convingere cã este vorba de o oportunitate. Cã
la Buzãu va putea da salarii mult mai mari redactorilor ºi
celorlalþi pentru cã vor avea vânzãri de ziar înzecite faþã de
Bistriþa.

-  Dintr-un sondaj de opinie al ISU – susþinea Motofelea
-, fãcut pe bune, nu aºa, la gogoaºã, buzoienii, la citit, se
situeazã pe primul loc pe þarã...

-  La citit ce?...
-  La citit serios, nu la ce-þi ºade þie acum gândul! Ce vrei

sã insinuezi?
-  ªi pentru asta meritã tot haloamãsul ãsta? Cu

cãrãbãneala, cu hagealâcu’, cu aia, aia?...
-  Pãi dacã þi-am spus eu, aflã cã meritã. Eu am studiat

situaþia. Eu nu ºtiu sã mint, n-am minþit în viaþa mea...
-  Serios?... Sã te faci tu aºa? ºi-ºi îndoi arãtãtorul ca un

cârlig.
Alt curios: Bã Virgil, chiar, serios, de ce vã mutaþi cu totul?

Eu înþeleg sã plece directorul ºi ziarul... Însã Cuvioºia Ta, ce
te-a apucat? Apropo, cine-i patron la voi?

-  Nu ºtiu. Asta þi-o spun serios.
-  Asta sã i-o spui lu’ Mutu.
-  Pe cuvântul meu. Uitã-te la mine... ªi dacã chiar vrei sã

ºtii de ce plecãm.,.
-  Ie...
-  Plecãm, aºa, de chichi, cã ni s-a sculat... E bine?
-  Du-te dracului. Eu întreb serios ºi tu...
-  Ce-ºti copil? Ce beleºti ochii?! ªi pentru ce te

intereseazã? Vrei sã vii ºi tu? se enerva Virgil ºi pleca...
Transferarea cu totul a cotidianului Munca de la Bistriþa

la Buzãu devenise în urbe subiect de largi dezbateri, mulþi
curioºi îºi dãdeau cu pãrerea, alþii gãseau ei rãspunsul
asupra adevãratului motiv al plecãrii redacþiei din Ardeal în
Sud-Est. Câþiva susþineau cu tãrie cã adevãratul „transfer”
al ziarului Munca la Buzãu era faptul cã patronul, el în
persoanã, un necunoscut dealtfel, a decis aceatã mutare.
Vorba lui Virgil: Na, aºa, de ciudã! Sîc!... ªmecherii lansaserã
spusa cã redactorii se duc cu directorul lor 1. Cã acesta i-a
abligat pe fiecare sã-l urmeze pentru cã fiecãruia Motofelea
le era girant la niºte împrumuturi bancare, iar el nu discuta
cu redactorii vreun refuz. 2. Li s-a pus condiþia independenþei
de opinie fiecãrui redactor. Doar acolo, la Buzãu, vor fi cu
adevãrat liberi ºi îºi vor putea exprima convingerile dincolo
de orice cenzurã, nu ca la Bistriþa. Înþeles-aþi, mã?...

Dar nedumiririle în acest caz, nemaiîntâlnit în presã, con-
tinua sã frãmânte multã lume de lume, inclusiv mahãrii de
partid, de la Prefecturã ºi Consilii...

-  Ce vã veni, mã? se prefãceau unii dintre ºtabi. În pub-
lic, desigur. Ce, credeþi cã acolo umblã cãþelele cu ghiuluri
în coadã? Ã?...

Însã adevãrul-adevãrat chiar în minþile ãlora era aciuit.
Dar nu îndrãznea nimeni sã sufle acest aspect. Preferau
toþi sã tacã.

Virgil fugi mai întâi acasã. Îi lãsã în grabã Alfonzei câteva
„prevederi” personale, câteva precauþii generale, clare. Sã
nu te îngrijorezi, îi spuse... Sã nu-þi faci griji. Eu mã întorc...
Nu deschizi la nimeni!... ªi mai e ceva. Ceva ce pânã acum
nu s-a arãtat. Simt cã Alfonz Carbit, vechiul prieten trãieºte,
nu aºa cum s-a zvonit. ªi cã am sã-l reîntâlnesc, chiar dupã
douãzeciºicinci de ani... ªi-am sã aflu de ce a dispãrut din
Bistriþa ca o vorbã în vânt. Sã nu te-ngrijorezi. Atenþie la ce þi-
am spus!...

Mutarea redacþiei pãrea ca o experienþã, ca o afacere
ineditã, cum a fost la început, mai demult, afacerea de tip
piramidal Bit-Coin, acum prosperã ºi încã pe trend ascen-
dent.

(Fragment din Ciclul Cãrþile cu Alfonz - 3)
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VIAÞÃ LITERARÃ

A C O R D U R I  P O E T I C E  A L E  T O A M N E I
Ion Pillat (1891-1945) a fost un împãtimit al toamnei, dar ºi al antologiilor (sã nu uitãm una de referinþã: „Antologia poeþilor de azi”, douã volume, alcãtuitã în colaborare cu
Perpessicius, în 1925). În scurtul cuvânt introductiv (mai degrabã o notã asupra ediþiei) la „Antologia toamnei”, realizatã de poet în 1921, afirma: „Cel mai frumos anotimp e la noi
toamna./ Era deci firesc ca melancolia feluritã ºi anualã a naturii sã trezeascã atât de mult melodia versului în sufletul din fire trist al românului./ Mai toþi poeþii noºtri au cântat-o ºi
am crezut cã ar fi mulþumitor sã avem la un loc poemul total, ºoptit la sfârºitul zilelor de toamnã de dorul ºi de oboseala atâtor visãtori.” Spicuim ºi noi, pe „pofta inimii” din acest
admirabil volum care ar merita sã stea ºi sub ochii cititorului de azi.

R. C.

Ion PILLAT:
 În vie

Tot mai miroase via a tãmâios ºi coarnã,
Mustos a piersici coapte ºi crud a foi de nuc…
Vezi, din zãvoi sitarii spre alte veri se duc;
Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de mã-ntoarnã?

Nu e amurgul încã, dar ziua e pe rod
ªi soarele de aur dã-n pârg ca o gutuie.
Acum – omidã neagrã – spre poama lui se suie
Târâº, un tren de marfã pe-al Argeºului pod.

Cu galben ºi cu roºu îºi coase codrul iia.
Prin foi lumina zboarã ca viespi de chihlimbar.
O ghionoaie toacã într-un agud, ºi rar
Ca un ecou al toamnei rãspunde tocãlia…

S-a dus. ªi iarãºi sunã… ºi tace. Dar aud
– Ecou ce adormise ºi-a tresãrit deodatã –
În inimã cum prinde o toacã-ncet sã batã
Lovind în amintire ca pasãrea-n agud. 

Elena FARAGO:
Flori târzii

Tufãnele, flori târzii,
Nu vi-i dor, jale nu vi-i?
Cã de mult s-au scuturat
Toate florile din strat,
ªi-aþi rãmas singure voi,
Sã vã batã vânt ºi ploi !...

De ni-i jale ori ni-i dor
Spunã-þi þãrna din rãzor,
Spunã-þi glia ce se-adapã
Cât din lacrimi, cât din apã,

De când vitrega de ploaie
De podoabe ne despoaie, -
Si mai spunã-þi asprul vânt
Ce ne-ndoaie la pãmânt.
Câþi boboci neajunºi în floare
Mor cerºind un strop de soare…

Mihai EMINESCU:
Afarã-i toamnã…

Afarã-i toamnã, frunza ‘mprãºtiatã,
Iar vântul svârlã ‘n geamuri grele picuri;
ªi tu citeºti scrisori din roase plicuri
ªi într’un ceas gândeºti la viaþa toatã.

Pierzându-þi timpul tãu cu dulci nimicuri,
N’ai vrea ca nimeni ‘n uºa ta sã batã;
Dar ºi mai bine-i, când afarã-i sloatã, 
Sã stai visând la foc, de somn sã picuri.

ªi eu astfel mã uit din jet de gânduri,
Visez la basmul vechiu al zânei Dochii,
În juru-mi ceaþa creºte rânduri-rânduri;

De odat’aud foºnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni subþiri ºi reci mi-acoper ochii.

Adrian MANIU:
Searã veche

Sfãrâmã soarele scântei.
O ºoaptã galbenã, din tei,
a curs pomanã sub tulpini.
Prin auritele alei,
pe lângã laþul uns cu clei,
sticleþi pestriþi nuntesc în spini...

Rãsunã surlele oºtirii...
De toamnã, cerul s-a mãrit
cu zarea ce s-a desfrunzit.
Pe câmpuri sângereazã ºtirii,

ºi moare grâul încolþit.

Aºtept sã vie vântul iarã,
sã culce frunzele în searã...
Aprind mãgarii ochi de foc.
dulãii dau strãini sã latre,
la jarul tremurat de ºatre,
ºi la al lunii palid joc.

Trec vânãtorii dupã haitã,
în iarba neagrã sã se-ascunzã.
Departe apele se vaitã...
Trecu o zi, cum cade-o frunzã.

Cincinat PAVELESCU:
Intimã

Îi mai aduci aminte, doamnã?
Era târziu ºi era toamnã,
ªi frunzele se-nfiorau,

ªi tremurau în vântul serii
Ca niºte fluturi chinuiþi,
Ca niºte fluturi rãtãciþi
Din þãrile durerii.

i-aduci aminte iar de seara
ºi-amurgu-acela violet,
Când toamna ºi-acorda încet,
Pe frunza galbenã, chitara?

Pe lac, ce-n lunã s-argintase,
Încet o lebãdã trecea,
ªi pata-i albã se pierdea
În seara care se lãsase...

ªi-atunci, doar inimã ºi vise,
Ne-am dus ca lebãda ºi noi,
Cãlcând nisipul plin de foi
Sub ceaa care-l umezise.

Aºa nãscut, în plinã toamnã,
Amorul meu ce-nmugurea
Sub foi ce toamna-ngãlbenea...
Îi mai aduci aminte, doamnã?

George BACOVIA:
Alean

E-n zori, e frig de toamnã,
ªi cât cu ochii vezi
Se-ncolãceºte fumul,
ªi-i pâclã prin livezi.

Rãsunã, trist, de glasuri,
Câmpiile pustii, -
ªi pocnet lung, ºi chiot
Se-aude-n deal la vii.

C-un zmeu copii aleargã,
Copil, ca ei, te vezi,
ªi plângi... ºi-i frig de toamnã...
ªi-i pâclã prin livezi.

Victor EFTIMIU:
În parcul din Luxemburg
În parc pluteºte, Doamnã,
Parfumul trist al anilor;
Cad frunzele castanilor,
În Luxemburg e toamnã…

Alunecã uºor
Grãmada porumbeilor
Pe liniºtea aleilor
Pe frunzele ce mor.

Cu un duios refren
Se-nalþã smirna fânului
Spre statuia bãtrânului
Si bunului Verlaine.

Nichifor  CRAINIC:
Cântec de toamnã

Voi, plopilor galbeni, aprinse fãclii
Ce ardeþi în zarea deºartei câmpii, 
Înalte ºi fumegãtoare feºtile
De veghe la moartea frumoaselor zile!
Dar moartea cu aripi de ceaþã v-atinge
Când vântul va bate ºi ploaia va stinge, 
Iar frunza târzie, din rarã mai rarã, 
Stropeºte pãmântul cu picuri de cearã;
Stropeºte pãmântul încet, pâna când
Tulpinele goale-or ramâne-ncurând, 
Pe zarea deºartã a moartelor zile
Stând negre ca niºte scrumite feºtile. 

Alexandru  MACEDONSKI:
Rondelul rozelor

E vremea rozelor ce mor,
Mor în grãdini, ºi mor ºi-n mine —
ª-au fost atât de viaþã pline,
ªi azi se sting aºa usor.

În tot, se simte un fior,
O jale e în oriºicine.
E vremea rozelor ce mor —
Mor în grãdini, ºi mor ºi-n mine.

Pe sub amurgu-ntristãtor,
Curg vãlmãºaguri de suspine,
ªi-n marea noapte care vine,
Duioase-ºi pleacã fruntea lor... —
E vremea rozelor ce mor.
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