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Piscuri 
cutezătoare

-au fost și nu sint accidente ori alăturări 
de cifre-ani cu rezonanțe vecine.

1877 ; 1907 Și August 23-1977.
Sint date, structurări de timp conden

sat care se legitimează ti Lncrusteuâ ia
legitate și necesitate istorică, izvorăsc și se reanmâ 
pe antrenarea activă a României întemeiată pan 
secole, de lucrare ti apărare a unui teritoriu 
dar îndreptat permanent către verticala demnitâm 
in ordine istorică și către dreptate și echitate in or
dine și orinduire socială.

„.Stat momente, sint date pe care calendarul BtM- 
tru (și nu doar al nostru) le retine bătute in aur 
glorie și poate doar dreptatea istoriei noastre na
ționale le-a așezat umăr lingă umăr ca piscuri 
timp viteaz și dăruit.

Pentru că șoptit intens sau. tn banca <fin școala 
primară murmurat cald, mărunt *1 cu priviri ~ - 
pironite în ochii arși de dor și de drag de țară & 
tabloului de pe perete lnfățișindu-1 precar dar defi
nitiv pe Bălcescu. cuvintul patrie devenea «n- — - 
sentiment Cuvin t-sentimerrt eare ■câktoi 0 legă
nat exigent in aceleași priviri ale BăJcescuha a 
chemat și cheamă spre a-1 lumina șl a-i da achpul 
noi și împliniri proaspete.

Au trecut ani. PAm intui și oamenii, țara fi iiWJ 
ei, și-au urinat cursul cu întocmiri ți cântări.

A fost un dialog peste și in timp, un arc peste 
ani.

Iar reazemul acestui arc a fost la noi actul mao- 
recției naționale antifasciste și antumDenajrre ar
mate de la 23 August, inițiat și condus de partxăal 
comunist, inițiativă curajoasă. surprinzătoare an 
numai pentru fasciști — (se știu comentariile din 
presa și de Ia posturile de radio ale multor fân).

Am trăit și trăim zile de o cadență istorică apă
sată, marcate distinct și definitiv In prezentul și vii
torul tării, zile de rememorări, clipe ■■•o ■■erai pe 
care prezentul socialist le fixează prin exemplari
tate și le prelungește și împlinește năzuințele in
tr-un timp și spațiu neîngrădit și prieten.

Cei peste treizeci de ani de realitate și realizare 
socialistă, de conviețuire și de acum maturizare in 
trăiri noi ne-au Îndemnat, apoi ne-au obligat ca 
prin examinări, elaborări și delimitări intime să ne 
înțelegem existența într-un chip revoluționar.

Trebuie subliniate și memorate permanent cuvin
tele secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostite la recenta Conferință na
țională a scriitorilor :

,,Programul partidului a sintetizat ba mod minu
nat orientările de perspectivă in toate docnmidle. 
inclusiv in domeniul creației Hterar-artutiee. In 
acest spirit, așteptăm ca bieratura să pună cu mai 
multă forță in evidență profundele transformări pro
duse in structura socială a țării noastre, să rrbefeae 
convingător relațiile de tip nou dintre oamem. con
diția umană de demnitate și egalitate dephnă pe 
care socialismul o asigură tuturor cetățeni tor pa
triei. Arta trebuie sâ înfățișeze universul spiritual 
tot mai bogat al constructorilor social i«n ului. efor
tul lor pentru autodepășire. &ă surprindă și să redea 
cu fidelitate diferitele ipostaze in care se mamfenâ 
atitudinea înaintată față de muncă și aoaetaxe. vir
tuțile și trăsăturile morale ale omului nou. Situin- 
du-se pe pozițiile Înaintate ale socialismultn. ale 
partidului, scriitorii trebuie să contribuie prin fră
țiile lor La perfecționarea continuă a societății, la 
lupta pentru mersul înainte al patriei".

Sîntem ded solicitați de mari transformări umane, 
de structurări și Unii ip permanenta mișcare la ati
tudini decise, la d&ltuiri ți profiluri noi adt de evi
dente incit se legitimează și uneori intră singure 
în pagina albă a scriitorului atent

Ele, aceste profiluri, ne impun să nuri ranăm odată 
și Încă o dată cuvintele (firește și situațiile) pentru 
a le găsi fațeta șl sonoritatea neștiută, proaxpa a. 
incitatorie, și mobilizatoare. înlănțuiri epice inedite 
șl totodată exacte pe dimensiunea mereu aceeași a 
celor despre care scriem.

Nicolae Velea

RESPIRĂRI

Cetățean 
al Patriei

Eugen Jebeleanu
sirena

eo mai importantă 
se repete secundă 
meu creer.

Simt fericit că 
Românie*.

Cnd sues trisL sau dnd nu

idee este cea care 
de secundă in al

sunt cetățean al

sunt trist, cind sunt
“ sprat. saw end suet txcq, seu numai obosit, 

— ciad stoat vizionar. sau cind mi-e somn de 
■**e iernași, - toate acestea le gîndese ți le 
io—■_-« in cununate limbă română,

Nc*xjna‘«oSee na este o analiză de singe, ci 
a otxirx. Do—nJ Rosenthal care a pictat cu in- 
* ocăra** ctepte Irmm... România Revoluționară, 
cu sa DC ae oui pe deasupra de sinii iâptoși, 
pentru ".M a lost un bun român. Domnul meu
D'otesoe de Kceu, cind m-a învățat sa gîndese 
cu subiect și predicat în miraculoasa limba ro- 
■tonă. Rid o secundă nu mi-a dat prin ereerul 
mu tină» că nu poate fi altceva decit un brav 
cetățean al patriei meîe.

Suntem ceea ce iubim. De la Altamira încoa
ce, tourefe arată colorat Cdoarec cea mai 
scumpă inimii mele este coloarea limbii române, 

Drog.l ohm. nu vă mai lăsați provocați de su
perstițiile unor foști trădători, a unora care-și 
spu-ecu sieși oameni și se lăudau că sunt ro
mâni. fără mă cor să știe taina acestei speranțe 
umane care se numește limbo româna.

A fi cetățean român este o dragoste și o op
țiune, iar nu a stare sin geroasă a eprubetei.

Dragii mei. ce frumoasă este România luptă
toare și cu salbă de aur pe sinii lăptoși I

TlNĂR In AGORA

Nichita Stănescu

Mesajul 
tinereții

eneratia — euvtnt care, ta ultima vre
me. suscită, observ, un interes mal 
mare decit ar trebui — se conturează 
ta ranort cu evenimente, faDte. stări 
eaoihile a marca destinul unei co

lectivități. trăind experiențe ce vor avea re- 
oerauiunl asunra evoluției ei ulterioare. Ideea 
acestei ootibile definiții nu-a fost direct su
gerată de un distins critic, profesor universi
tar. care spunea des ore generația ce n-a cu
noscut ororile războiului, teama si privațiuni
le că n-ar fi îndeajuns de profundă. Nu neg 
dosi bib ta tea unei maturizări ti responsabilități 
sDorite datorate unor experiențe decisive (ce 
afectează destine individuale sau colective), dar 
nici nu cred că ar fi singurele surse ale aple
cării grave către Întrebările si răspunsurile fun
damentale legate de condiția umană.

Actul istoric de la 23 August 1944 a des-

Constantin Stan
Continuare Ivt pag. a 5-a

ANUL 33
Biografii Spațiile
paralele civilizației

am călătorit în repetate ri nd uri pe 
fosta -Vale a Plingerii" — Valea Jiu
lui, dar ti Prin alte bazine miniere, 
mai vechi sau mai noi. Cobori nd cu 
„colivia* citi va metri pe secundă, a-

vînd lămnasul In mină si casca De cap. n-am 
gustat — ca în alte .^one profesionale" De care 
le-am frecventat — farmecul propriei aventuri 
intr-un mediu insolit, atractiv. dificiL în aba- 
tai. ca nicăieri altundeva. încerci sentimentul 
ridicolului, deghizarea nu dă siguranță, iar bloc
notesul îți pare căzut. în buzunar, direct din 
cer. Nimic nu te salvează de acest simtămint 
stingheritor, decit bunăvoința, cumsecădenia 
minerului. Motiv pentru care refuz o descriere 
de tipul : are ochii mari, are pleoapele prăfui
te. are obrazul înfrățit cu cărbunele, are brațe
de abanos...

DE LA OPINCA LA MICRO CLIMAT

Omul pe care-1 privești te privește sim
plu, muncitorește. N-are nici timp si nici de-

Mihai Stoian

Continuare In pag a 7-a
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CINTAREA ROMÂNIEI

xiitâ locuri foarte cunoacute. dasice. 
cum 8-ar saune. care, da tontă frumu
seții tor unice, au stimulat cu gene
rozitate o literatură bogată si nu mai 
puțin interesantă decit sursa ei inspi

ratori e. Sint locuri De care, afirmi nd că le-ai 
revăzut nutrești, de fapt sentimentul re-des- 
coDeririi. Asemenea spatii Îmi apar, mereu, ca 
o Dînză freatică, tăinuită în adincuri. din care 
mustesc miraculos, imprevizibil izvoarele reci 
si proaspete. Am fost în vara aceasta La Ho
rezu — oare citi, asemenea mie. nu ar putea 
spune astfel ? — mindră cetate de scaun a ce
ramicii românești, nume coborit din negurile 
zbuciumate ale istoriei si proiectat De meri
dianele lumii prin măiestria cu care localnicii 
au încrustat în strălucirea smalțului cocosul din 
ogradă. Am participat La un tirg aflat la cea 
de-a doua ediție Durtînd numele zgomotosului 
orologiu al gospodăriei țărănești si m-a impre
sionat, asemenea întregii manifestări, ideea o- 
magierll unei preocupări care a trecut demult 
granițele restrictive ale noțiunii de meserie, in- 
trînd în spațiul benific al artei. Căci Stelian 
Ogrezeanu. de pildă, nu este doar un simplu 
prelucrător al lutului, ci un artist, ce își cul
tivă cu demnitate vocația, precum atîti alții, 
dintre cei autentici, care isi trăiesc destinul sub 
mantia nobilă a creației. Chiar nurtele lui a 
devenit emblematic pentru ceramica româneas
că. prin stilul specific, de o profundă etnici- 
tate care, sublimindu-1, ne apropie de unghere
le intime ale sufletului pămîntul ce il călcăm 
în fiecare zi. Și tot astfel se poate vorbi des
pre Victor Vicșoreanu și Ion Popa, artiști bi- 
necuvîntati cu măsurile mari ale harului ar
tistic sau despre alții care, deși sortiti anoni-

Tudor George: 

OASTEA LUI PĂPUȘĂ-VODĂ
Romulus Diaconescu

Continuare in pag. a 6-a

Voința și nnitatea întregnlui popor, 
temelie a victoriei insurecției

23 AUGUST 1944. moment de răscruce în is
toria contemporană a României. Victoria insu
recției naționale armate antifasciste și antiim- 
perialiate de acum 33 de ani a Încununat lupta 
aprigă, neînfricată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate, suveranitatea și 
independența patriei. August 1944 a pus în lu
mină bogata și originala experiență de luptă do- 
bindită de partidul comunist în conducerea cla
sei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, în 
acțiunile desfășurate împotriva fascismului și 
războiului. Victoria insurecției a demonstrat 
originalitatea, realismul politicii de alianțe pro
movată consecvent de Partidul Comunist Român 
pentru realizarea largului front de luptă — care 
reunea cele mai largi forte politice și sociale, de 
la comuniști și socialiști pină la partidele bur
gheze, armată și cercurile palatului regal — con
tra dictaturii militaro-fasciste.

Este meritul nepieritor al partidului comunist 
faptul că din primul moment al instaurării dic
taturii militare fasciste, septembrie 1940. și apoi 
al împingerii tării în războiul contra U.R.S.S. s-a 
ridicat cu hotărire pentru organizarea mișcării 
de rezistentă, pentru răsturnarea dictaturii și 
eliberarea tării.

în condițiile intensificării luptei unite a for
țelor antifasciste, democratice și patriotice in
terne și în condițiile gravelor infringeri suferite 
pe toate fronturile de război de către Germania 
hitleristă ca urmare a succeselor obținute de ar
mata sovietică. P.C.R. a pus pe ordinea de zi 
pregătirea și organizarea acțiunii de răsturnare 
prin luptă a dictaturii militaro-fasciste. Tn con
cepția partidului comunist despre insurecție, în
făptuirea unității clasei muncitoare s-a impus 
din primul moment ca o necesitate stringentă, 
ca o cerință esențială, pentru ralierea în frontul 
larg antifascist a tuturor forțelor sociale și po
litice interesate în eliberarea țării de sub do
minația hitleristă.

Tn această luptă s^au angajat deopotrivă mun
citorii, țăranii, intelectualitatea devotată poporu
lui, cercuri largi ale micii burghezii și chiar ale

burgheziei Interesate dlntr-un motiv sau altul 
împotriva dominației fasciste. In rîndurile inte
lectualității luptătoare s-au aflat academicieni, 
profesori universitari, scriitori, ziariști. Lupta 
partidului comunist pentru cimentarea unității 
de luptă a poporului a fost strălucit îmbinată cu 
acțiunile pentru înfăptuirea frontului unic al 
clasei muncitoare, care constituie axul și nervul 
vital al tuturor măsurilor întreprinse pentru eli
berarea țării. Ca urmare a acestei politici înțe
lepte, originale, inspirată din adevărul luptei, al 
realităților noastre soci al-economice, în aprilie 
1944, s-a încheiat între Partidul Comunist Român 
și Partidul Soci al-Democrat Frontul Unic Munci
toresc. Acest succes deosebit al activității parti
dului comunist a fost urmat de realizarea, in 
iunie 1944, a Blocului national democratic, „rea
lizarea acestui front larg, — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — al cărui nucleu l-a con
stituit clasa muheitoare unită, a fost condiția

Ion Ardeleanu
Continuare în pag. a 7-a

• IN ACEST NUMĂR : • „FILE EROICE DIN- 
TR-UN ITINERAR AL EROISMULUI’ - reportaje- 
document de Sânziana Pop și Ion Longin Po
pescu • O proză de Nicolae Țic : „Servieta di
plomat* • Ion Gheorghe : „Pater liber" • Cro
nica literară : M. Ungheanu despre TRANSIL
VANE CETATI FARA SOMN de ION BRAD o Va
lentin F. Mihăescu despre SATUL DIN PAMINT de 
TEODOR BAL$ • Viața cărților • Cartea de 
debut de Al. Piru • Poeme de • Virgil Caria- 
nopal « Sterian Vicol • Ovidiu Genaru • Radu 
Felix • Emil Vora « Dumitru Udrea • Luca 
Onul • „Moartea vinătorului de care” de Cor
nelia Djigola • Atelier literar de Geo Dumi
trescu • Revista străină • Sport.

Un vestitor
Avioane cu cruce incârligatâ - 

rănite, e drept — mai forfecau cerul 
Capitalei, prăvălindu-ți încărcăturile 
de bombe unde se nimerea ; mulți 
cetățeni petrecuseră o noapte sau 
două in subsoluri ți adăposturi igu- 
duiți de ultimele spasme ale fostei 
fantastice mașinării comandate de cel 
care asigurase Cerul ți Pământul că va 
instala („pentru o mie de ani, mein 
Volk"), a Nouă Ordine.

Războiul era pe sfârșite — ți tocmai 
de aceea era atât, atât de absurd ți 
atât de dureros ca, dupâ ani ți ani de 
zile, când viața iți atârnase de o ață, 
sâ mori acum, chiar acum.

...lețisem, după o noapte de 
nesomn, fie ce-o fi I din adăpostul 
micului bloc in care locuiam, se lumi
nase de zi ți, dinspre grădina Cițmi- 
giului, trecând pe dinaintea Teatrului 
Național transformat intr-o ruină, am 
pornit-o spre Piața Victoriei, purtând 
ți ea oribilele plăgi ale bombarda
mentelor.

Canonadele ți grohăiturile bombe- . 
lor făceau să tremure mătasea cerului 
de august

Atunci •* scâpat, probabil, dinspre 
Otopeni, unde se desfâțurau lupte 
grele — am simțit apropiindu-se de 
mine, nu un om, ci altceva : un animal 
cu botul zdrobit de-abia ținându-se 
pe picioare.

Un cal, un cal obosit un cal aproa
pe muribund, un cal cu tot harnața- 
mentul de război. Un cal fără călăreț. 
Botul calului era zdrobit picături 
groase de sânge se prelingeau pe 
pavaj. Pe pavajul Pieței Victoriei.

Calul vestea ți el victoria, dar 
murea.

Iar ochii calului erau înlăcrimați. 
Calul plângea.

De durere î Nu știu.
Poate că de speranțâ in alte 

vremuri...

EVENIMENTUL MHH

Temei 
de mîndrie

nlvereările din august ale românilor 
consfințesc in memoria colectivă În
făptuiri istorice de prestigiu interna
țional, in urma cărora s-au Împlinit 
țara ?i republica. In apogeul verilor

fierbinți, părinții noștri au pus temei solid gra
nițelor de gind și suflet românesc, desenlnd con
tur statornic, suveran patriei moștenite. Și iată, 
în acest prag de sărbătoare, după vizita in jude
țele Gorj și Mehedinți, secretarul general al 
partidului, in cadrul unei noi vizite de lucru în 
Capitală, a analizat modul în care se desfășoară 
vasta acțiune de refacere și consolidare a lmo-i 
bilelor, de modernizare și înfrumusețare a Bucu- 
reștiului. Această vizită s-a adăugat a ti tor 
pilduitoare acte de înălțător civism pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le propune națiunii 
noastre drept îndemn la răspundere comunistă.

Timpul istoric al popoarelor — al români
lor, de asemenea, — înaintează și prin 
marile comemorări, pietre de hotar ale 
ființei naționale. în balanța aniversărilor 
noastre, mereu mai bogate, tradiția a așe
zat in zenitul verilor bucureștene, acolo 
unde Capitala primește zvon adine de apă și 
păduri străvechi, un simbol al înfăptuirilor cu
rente. Țara întreagă, prin „ambasadorii" ei eco
nomici și comerciali, pentru a opta oară își testea
ză înaintea sutelor de mii de cetățeni produsele 
civilizației și culturii sate. Drag și familiar, com
plexul expozițional din Piața Scinteii este pre
gătit admirabil în aceste zile sa se confrunte cu 
ochiul critic — evaluativ al tuturor. Examenul 
calității bunurilor de consum pe care le produ
cem se confundă cu testul calității civilizației și 
culturii noastre socialiste.

Anul acesta, La Tîrgul de mostre, sînt testate pes
te 200 de mii de sortimente și modele care vor 
fi prezentate la contractările de mărfuri pentru 
1978. Afluența vizitatorilor, încă din primele zile, 
demonstrează interesul temeinicit de eforturile 
tuturor celor care conlucrează planificat pentru 
materializarea preocupărilor în direcția sporirii 
și diversificării produselor de Larg consum.

Și în acest freamăt al verii bucureștene, Tîr
gul de mostre își exercită de-acum știutul său 
miraj pentru sute de mii de oameni, fericiți că 
se pot mindri dinaintea semenilor cu creația 
gîndului și mîinil lor.

Mircea Constantinescu



• mpresionează la Ion 
Brad consecvența po
etului fată de temele 
și motivele poeziei 
sale de început. Tra

iectoria poeziei lui nu cunoaște 
zguduiri și derute, ci o creștere 
continuă de la un volum 
altul. Transilvane cetăți fără 
somn se revendică deschis de la 
marile figuri ale tradiției is
torice și literare românești. 
Pe urmele scriitorilor de la 
1848 core vorbeau despre 
gloria marilor străbuni. Ion Brad 
scrie un epitaf pentru umbra lui 
Mircea la Cozia. Silueta necru
țătoare și demonică a lui Vlad 
Țepeș, invocată altă dată de 
Eminescu, este chemată și ea tfl 
cortegiul ilustrelor figuri care 
populează insomnia cetăților 
românești. In spirit eminescian 
este concepută și veghea lui 
Ștefan cel Mare gata oricind a 
ieși din mormintul de la Putna. 
Alte poezii sînt inspirate de su
ferința unui popor care nu în
cetează a lupta pentru «libera
rea lui de sub jug străin, de 
acțiunea lui Mihai Viteazul, de 
mitul lui Avram lancu, de cel al 
lui Tudor Vladimirescu ori de 
apostolicii reprezentanți ai școlii 
ardelene. Aici Ion Brad se 
așează în prelungirea energicei 
poezii scrise de transilvănenii 
Coșbuc, Goga, Cotruș, Beniuc, 
nu fără o trecere plină de con
secințe prin lirica lui Lucian Bla- 
ga. Vigoarea și absența notelor 
false care au caracterizat poezia 
acestora pot fi regăsite și in ver
surile Iul Ion Brad demn urmaș al 
pateticilor lui predecesori. Tonul 
poeziilor din Transilvane cetăți 
fără somn este eleqiac, sacral: 
„Val, eum duce Oltul, Umbra 
de mumă sfințită / A Coz!ei 
sale I / Și, lată, bătrîr» și stin
gher, / Rămîn fără platoșele de 
fler. I Fără vestmintele țesute in 
zale. / Toate mă dor, toate cum 
pier, / In cîntecul apelor / Ca 
un făncier / Cu fruntea in Du
năre cum se prăvale!" Ion Brad 
e aici mal aproape de G. Coș
buc (Moartea Iul Gelu) decH 
de V. Alexandrescu (Umbra Iul 
Mlrcea la Cozia). Sufletul voie
vodului se tîngulește solemn : 
„Io. Mlrcea Voevod, f M-am 
trezit numai trup, / Numai fla
cără verde, de os. / Paloșul 
gîndulul cum să-l slobod? / Pla
toșa munților cum s-o mal rup? 
/ Cum să încing zalele acestui 
Olt viforos î l.f Pace zic totuși 
rîulul meu, / Care spre Dună- 
re-mi fură / nevindecata armură 1 
/ la-o șl du-o, mintuitocre, Pînă 
la vatra Jertfirilor noastre, f 
Plnă Ic Marea cec maro! / Vi- 
mă nu da depărtării, / CI nu
mai cind umbra s a prop ta, / 
Pune armura pe umerii țării ! 
De-o vrea cineva să-l rănească 
/ Durerile lor să răspundă ■ In 
platoșa nepâmîntească, 1 Ascun
să, crescută în mine / Ca luna 
prin ceața înslngerată / A 
cimpufui sacru de Io Rovine". 
(Epitaf ta Mănăstirea Ceda). 
Ca-n Sadoveanu spiritul lui 
Ștefan eel Mere plutește auto
ritar peste urmașii Iul. „La cea
sul oboselii pammtuluî, fi ved 1 
Cum se-ngrîjese călugării de 
toacă să n-adoarmă. / De pere 
că oștenii ar fi printre livezi, / 
Cărunți de așteptare, cu frunți 
proptite-n armă, / Da pare că

cronica literară

Ion
Brad

„TRANSILVANE
CETĂTI FĂRĂ SOMN"

el însuși, măritul Ștefon-Domn, 
/ Dă sarica de piatră pustie la 
o parte / Ca speriat că l-a fcJ 
prins un somn , Vrăjmașilor sa-l 
vîndă-n amurg cu-a doua moar
te". (Toaca de la Putna). Ver
surile sînt alteori de o convin
gătoare simplitate ca In Rec
viem la Mihai Viteazul, ciclu 
altfel inegal, apăsat de re- 
torisme : „Doamne, cui mo 
lași / Singură, pustie ? /
Sus la Făgăraș / Ard ca 
o făclie, / Chiar din ziua nunții 
/ Dorul tău m-apasă. / Treci 
odată munții, / Fâ-țl Ardealul 
casă I". (Doamna Stanca scrie).

Absența vorbelor goale, den
sitatea și limpezimea versurilor 
din Transilvane cetăți fără 
somn dau poeziilor patriotice de 
aici o demnitate rar întilnită. 
Pentru Ion Brad temele despre 
care scrie nu sînt exterioare, cl 
organice ca pentru toți poeții 
transilvăneni ai revoltei șl mesa
jului național. Mihai Viteazul 
între nobilii Dietei este văzut 
sub semnul unul dramatism pra- 
monitor : „Tot socot șl socot / 
Pîn'se-nchină eu greu / Lo hri
soave domnești, / La altarele 
slovei i „Io, Mlhal Voevod, Din 
mila lui Dumnezeu / Domn al 
Țării Românești, / Al Ardealu
lui / Și a toată Țara Moldovei" 
// La Alba-lulia, sui in cetate. / 
Mihai șj-aude laima-R rdu-î. 

Adine, ca un c*ooot  cum bate. 
■ De jfntâ os»ndă*  De ^be*tn-  
te (Nobilii m Dieta). A te
versuri lapidare. încordate fi
xează imaginea mitică o ltd 
lancu refuzi nd dialogul cu Îm
păratul : ^Și-a mers împăratul 
în munți sâ-i dea decorații, / 
Să-l pună in pieot sîngele-nche- 
gat în medalii. / Dar in Munții 
de-Apus / lancu era mei presus 
decît toți împărații, ‘ De vorbe- 
le Iul s-au mirat toți generalii : 
/ — Frunza gorunilor, ea pleoa
pele mofților. / Mi-acoperă 
ochii. Nu pot $ă-l văd. / Nu 
vreau să-l văd. N-am nevoie de 
nrci o grație 1 / Docă împăratul

vreo cu-adevăr / Să cinstească 
s î^ge'e moților Atunci să 
focă d restate ta-ntreoga mea 
nație 1 ! Libertate — O 
putea răbda ' in locui -• — ce 
r.u r-3i bate / Deot *ub
pâmint I". Foarte aproape oe 
izvoarele mitzdu: popular Ion 
Brad se întoarce și ta severe 
poeziei populare ca în Gnâecui 
de leagăn al Măriei din Vidra: 
„Fiule, prea fiule, / Hai lui-lui, 
cum altul nu-i, ! Pui de brad, chip 
de-mpărat« / Ție-ți tatăl zilele 
/ Care singur ți le-a dat". S-a 
observat că rezolvările lexicale, 
prozodice chiar, vin otit din fol
clor. cît și din Goga sau Voicu- 
lescu. Am adăuga aici și asemă
nări cu poezia Iul Ion Gheer- 
ghe cu core lirica lui Ion Brad 
din Transilvane cetăți fără somn 
comunică prin mai multe cana
le. Vocabula frustă, desenul 
hieratic, patosul popular îl a*  
propie adesea de poezia uni
versului țărănesc scrisă de Ion 
Gheorghe.

Transilvane cetăță fără somn 
este un vast spectacol al păti
mirilor transilvane, ton Brad dă 
aici o viață nouă legendei si 
mitului vechi. Legendarii cărtu
rari cin ta ți altădată de Șt. O. 
Iosif sînt revitaliîoți generos și 
energic de inspirația poetului : 
„Noaptea, cind stau ce vomă 
cu satul Pe limba pădurii r*e-  
•su'itoore. ’ Cu l’-c de Lr.<x 
Si roa>Lta. Ca dta
rjnâ co-’wi coore Șuteai
il-„-"înotul. Marele iscoditor '
De eeareui românilor / Ca hori - 
tori de la Rîm, 1 De graiul pre- 
1 impede al-lor / Din care cu 
toți coborim / Printre ginți tre
cătoare și neamuri / Pâstorin*  
du-ne-același tărim / Dau să-l 
întreb prin ei dezlegate, ' Vorbe 
desprinse din mit, / Dar Șincoi i- 
luminatuh*  E risipit printr-o rta 
de sote, / Pe abecedarele lui 
povîmit / Pentru el. lumina 
ochilor vii / Trebuia să se nască 
a doua oară Cu literele nă^ta- 
lind in copii / Ca licuricii in

noapte cind zboară" (Corifeul). 
Și moi caracteristică pentru ti
parul poeziei revendicative a 
Transilvaniei subjugate este Cti
torul : „loan Inochentie Micu, / 
Episcopul fără mormint, / Cel 
ee-a ars pentru țară /Ca o 
biserică-n vînt / Cu clopotele 
toate pulsind, / Ctitorul Romei 
de-aici, ! Carele-n dieta nobi
liară / Ca Pantocratorul mina o 
puse nu pe înaltele cîrjl de vlă
dici, / Ci numai pe bici, pe cu- 
vlntele-blci, / Să fulgere parcă / 
Din templu afară / Pe toți ca
re- ncearcă I Pe toți ca-ncer- 
cara I Să tirguiască. zilnic să 
vlndă, / Ca pe lucruri sau bietele 
vite, / Soarta nației oroosite. / 
Șl răzvrătitului i-au dat osinda / 
împărătească : / Numai in su
flet să strîngâ / Intre chinuitul 
Ardeal, Sat lingă sat, / Cer lingă 
cer, 1 Cu mina stingă. Munții 
cu dreapta. spadă sâ-i fie. / 
Și-astfel încărcat / Să părăseas
că / Semețul, bot rinul Ardeal / 
Pe vecie. // La Roma s-a dus, 
ca un nou DecebaL Numai 
cap, numai nimb / De credmță-n 
dreptate. A1' Dor copul lui ' Ca 
un clopot în timp Se-atde cum 
bate / Prin munții fără somn, 
prin albele sate / ta trwwi tării 
s-aude cum bate. ' In trupul 
nostru s-aude cum bate. / Tot 
bate...". Un clopot jus^tror bate 
$i în poeziile de revoltă ale 
lui Mihaî Beniuc s> in cete mai 
vechi ale lai George Cosbuc ți 
aci ta Cbtend lui Ion Brad. 
Ponteomd oeesfji nou entâreț 
a< jsâti<"rhor" de nerte munți 
este mc*  cvt',*raer  oeot al 
betatașAte. li «cm găti m el pe 
Eminescu ca tadtaAtor ta „mica 
Roma" și pe Bta go co poet al 
vetnetor transihtonene : jn seara 
grea, cu fWfiiri de htie ' ineeă- 
dos, nepămintesc. / Te caut prin 
raiul copHă^ei Z S* te gă
tesc. ! Pentru tine-“£ or este a- 
cum I Veșnicia născuta ta sat".
(O tacrimâ ecve-a-nsteel ogo
rul). la Eminescu. 1M4 ton 
Brad esxe poetul “ie“*e-rabi|
măritor irod*ații  b ăjr^e : .Ce
rul pe deal e numai aramă J 
De povești și de tei - / Dta ini
mă te schit. WMcâ lamă. / A 
părinților mei I / tafâ. ta t ne, / 
Din Bucovina se g-âbeste ahb 
nd, * Să-ți plece geramcbl. să 
se închine / Lo vetra fcîieteas- 
că I A lui Aruno Pu^maL / Cu 
limba de moarte, dascond meu 
/' Numai or eston zise t /
Să-mî pâeoreee frvatoa ta
curcubeu / Și ocbâ m «eAi mo- 
nttscriso. / CouL cetate, otota 
la tine, / Ca «ufa
rmri gmdtori, / Ny dtacr ca

le ei ge-jmm f G-e«6l- 
ta de eagirl » sori, /

/ in sfintele fcf vtztaNora / Ce
le-oi odunot ce vn zeu pe cim- 
p<e ta Se cnstoRieazâ
o ici o nouă rirMâ firicâ a poo- 
tidui. a etaod In eore vechile
teme li mothre rfM transfig ora
te, ndicote In oeml hieratic al 
unei trepte eitdce.

Firescul OLertor verwri. ati
tudinea tor conferă TroeiiIrone 
lor ceteți fart seem o nobtets 
de expresie care face din •Sti
mul vo'um a1 lui Ion Brad o
carte .memorabilă.

3L Unghcanu

Uspirat da mareo răs
coală de la 19G7 si 
dedicat jertfei sublime 
a țăranilor este un gest 

artistic de pioasă aducere aminte 
și, tn același timp, o întreprin 
de re poetică dificilă. Dificultâți'e 
vin din cel puțin două direcții. 
Mai întîi, ar exista riscul supu
nerii totale la obiect, cauzat de 
falsa înțelegere o raportului 
dintre poezia ți istorie. Prestigiul 
istoric ol temei l-ar copleși pe 
autor, imaginația ar fi moartă, 
iar produsul n-ar fi decît versi
ficarea anostă a manualului 
de istorie. Apoi, poetul tre
buie sâ înfrunte mereu compara
ția cu modelele anterioare, ori- 
Cind profitabilă, dccâ se exclud 
privilegiile. Or, aici intervine pre
judecata temelor tabu, la căra 
se adaugă și cea a domeniuiui 
epuizat Cu acesta două „argu
mente" s-ar putea contesta nu 
numai un autor, ci chiar o în
treagă literatură. Din fericire. 
Scriitorii le ignoră.

n volum de versuri rn-

Teodor
Balș

„SATUL DIN PĂMÎNT"

Depășind oceste obitacoe 
(reale sou imaginare). Teodor 
Balș a scris, pornind de la eve
nimentele din 1907, o carte ori
ginală, remarcabilă prin știință 
prozodică și Impresionantă prin 
forța evocatoare a imaginilor. 
„Satul din pâmint" nu reprezintă 
primul contact al poetului cu a- 
cest izvor de inspirație. Acum 
douărzeci de ani el debuta edito
rial cu un poem intitulat „1907", 
ale cărui motive sirrt reluate aici
într-o altă viziune. Autorul a
simțit nevoia să explice intr-o 
notă cu care se deschide volu
mul, titlul și intențiile cărții : 
„Satul de la începutul secolului 
— eroul său colectiv — nu însem
na numai țăranii măcinați de 
foamete și mizerie, colibele de 
chirpici și munca istovitoare ci și 
lumea morților (...) nenumărate 
generații puternic prezente în 
obiceiuri și legende (...) satul din 
pămînt guvemind lumea celoi 
vii, insinuat în memoria timpului 
și a oamenilor". Mai reținem din 
această intervenție că „versurile 
de fața nu sînt decît schița unei 
viitoare cărți", Chiar și în aceas
tă variantă nedefinitivă „Satul 
din pâmint" ore o deosebită

unitate tematică ți stilistică, sec
vențele din core este alcătuit 
nefiind. dec it fragmente ale a- 
celuiași poem «pic. valabil este
tic și separat dar sporindu-și 
semnificația prin însumare.

Cea dinții secvență Intitulată 
„Gmpia" este construită din 
două imagini dispuse antitetic. 
Primul tablou, static, luminos, ex
prima calmul unei dimineți de 
vară de dinaintea secerișului. 
Lanurile de griu, ca „fluvii anco- 
rate-n rădăcini", sînt semnul 
belșugului și al rodniciei pamîn- 
turilor, „ale tuturor acum". Gml- 
tirul satului trimite gindul înapoi, 
in timp, orovocînd rememorarea : 
„Străvechi magnet / al umbre
lor / din noapte'/ cuvîntul va în
toarce înapoi / satul ucii / în 
nouă sute șapte". Al doilea ta
blou, dinamic, dramatic, de un 
realism dur, dezvăluie o crimă 
atroce, vlnătoare de oameni, 
vinovați doar de pâcatul foamei. 
Secvențele care preced izbuc
nirea răscoalei conțin Imagini 
anticipatoare, semne prevesti
toare ale răzbunării care se a- 
propie. In „ClâcașuT, țăranul 
care îngină o doină de jale (ver
surile au simplitatea șî tragismul 
cintecului popular) duce sapa

„cumpânitâ-n spate ca o pușcă" 
rar iu na esle „ooc aprins de 
coasă". Suferința iți găsește 
cli no re doar in invocarea setu
lui din pâmist. a lumii morților. 
Rîtua’ul străbun apropie cele 
doua lumi pină ta contopire, 
gest de reîmprospătare an teică 
a forțelor : „Vin cu luminări fi 
danii / și merinde / de-i colin
dă / de pc-acest târire / țăranii, 
/ pîn-la cimitir in tindă. / spul- 
berind uitării ceața / depărtării 
ce-i desparte, / sâ-i apropie de 
viața / tor, / pe morți, — / pe ei. 
de moarte™ Z In această-apro- 
piere / e puterea tor ascunsă / 
ca a codrilor putere Z ce stă-n 
rădăcini / și-n frunză" (Satul).

Gindul răzvrătirii se revarsă în 
închipuirea țăranilor într-o vi
ziune apocaliptică, înfricoșătoare, 
construită de poet cu măiestrie 
din elementele proprii vieții 
rurale. Această răbufnire in 
imaginar, simbol cl imperioasei 
nevoi de Justiție, constituie, în 
plan estetic, momentul de virf al 
volumului : „curg / cu ghețurile 
I sparte-n / zare Z negrele pă- 
minturi migratoare Z din moșii se 
rup Z și vin spre sat / pe spinări 
de dealuri, Z luminate / de cona- 
cele-făclii, Z sub stele joase, Z

de un singe negru. Z fi de oase 
plme. / vîn cn turmele / pesta 
coline / z gini nd cu blanuri de 
porumb / ceru'ui, / oglinzile de 
plumb. / Si se-arată-n sfinte lor 
▼ sare ‘ bivolii pămintuluî / tre- 
trnd / pe sub onzonturi de-"’'op
ta -« / pretutindeni crunond / 
pamat / oesiocut din goluri de 
coovte ți pe unde turmele-au 
trecut / înnegrind cimpiile rănite 
/ cad zăpezi / de pulbere / ți 
lut" (Moara).

Mițco-ea epică a poemului 
Culminează, desigur, cu izbuc
nirea răscoalei. Ca în balada 
populară, întreg universul natu
ral este implicat în evenimente. 
susțiaJnd dreapta răzbunare sau 
ocrotmdu-i pe râsculați. Un mod 
mai subtil de a sublinia această 
permanentă înfrățire îl aflăm to 
m velu! metaforei, ale cărei ele
mente de construcție aparțin 
unui spațiu lexical și semantic 
circumscris de cadrul natural fi 
de iu mea obiectuală specific 
țărănească. Această adecvare o 
limbajului to subiectul tratat, 
gîndit In structura sa de profun
zime, reprezintă una din virtuțile 
poeiiei volumului In discuție. O 
a'ta ține de echilibrul construc
ției, factor decisiv in reușita artis
tică a unui poem epic. După ca
valcada de imogini care prezintă 
desfășurarea șî reprimarea răs
coalei Intr-o tensiune crescindâ, 
cu scurte ruperi de ritm pentru 
Introducerea scenelor simbolice, 
poetul așează versurile calme, 
de factură populară, ale unui 
bocet de o tristețe demnă. In 
care durerea se purifică prin In
tegrarea sacrificiului în ordinea 
cosmică. Țăranii uciși se întorc 
in „satul din pămînt" dar Jertfa 
lor face posibilă imaginea lumi
noasă cu care se deschide volu
mul.

Cartea lui Teodor Balș se a- 
daugă literaturii generate de 
evenimentele din 1907, ca oma
giu al unui suflet sensibil, vibrînd 
in fața paginii de istorie sancti
ficată prin martiriu, pe care o 
reînvie cu autentică vocație 
poetică.

Valentin F. Mihăescu
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viata cărților

Călătoriile 

memoriei

><■ girafei '

• Evocârt, pagini de Jurnal, poeme-epistole ori dedica
ții, portrete de prieteni desenate de memoria sufletului 
sau a spiritului, amintiri decuplnd universul uman mai 
mult decît peisaje pitorești ori digresiuni erudite, întîlnirl 
prielnice și neostentative cu arta Împlinesc In Farmecul 
p A mint ului • un muzeu Imaginar al echilibrului, discreției 
și firescului CâlAtoria este pentru George Macovescu o 
peregrinare spre aine șl oameni Drumurile ei nu ascultă 
doar de ghidurlle turistice șl nu slnt subjugate de tenta
ția experiențelor insolite. Nu călătorul se află în prim 
p.an d memoria lui, statornicia șl permanența unor le
gături șl sentimente purtate pretutindeni cu sine, întoar
cerile acasă, popasurile în care amintirea inundă peisajele 
to* 1, suprap unind peste Imaginile „nopților albe ale nor
dului" „nopțile trăite în măruntul sat unde am sosit pe 
lume" In care Mteptarea drumului spre Buzău, ori acel 
prim fulger al conștiinței tăind tntuneriaul la 15 august 
lălC în cartea Iul George Macovescu toate plecările se 
transformi tn întoarceri, peregrinările devin reveniri, tot 
astfel cum ..farmecul pămlntulul" se concentrează în far
mecul oamenilor. Imaginile sînt punți care leagă malu
rile ființei, peisajul dezvăluie un sentiment, muzeul un 
mod de a-1 privi și străbate, monumentul reveria ori 
meditația. Cartea nu adună clișee disparate, fotografii 
red ale lumii cl înlănțuie șl Împletește imagini încălzite 
d® privirea umană (fie ea realistă, impresionistă ori 
abstraction Istă), de un ochi aproape sfios. O voce în sur
dină le comentează, le numește. ort le cheamă la sine. 
In evocări tăcerea dotează cuvintele, estompînd zgomotul 
■t exclamațiile precum șl avalanșa imaginilor neeedi- 
mentate Galeria portretelor, fundamental afectivă, lăun
tric*  n cuprinde, pe Stefan Pop, directorul de La „Sava", 
P® AL Sahla. Constantin David, Hie Plntilie, Mircea Grt- 
gorescu. Bob Bulgaru, Stefan Roll. Tudor Teodorescu- 
BranWte. Bruneu-Fox. Miron Radu Paraschlvescu, Mihail 
Sadoveanu, Zaharta Stancu, Geo Bogza. Tudor Vlanu 
linsă .medalioanele familiei, transfigurate într-un poem 
(Cintee • Dam) ort într-un basm. Farmecul pămlntului e 
cartea unor tntflnirt simple, transparente dar profunde, 
cu lumea țl arta, e jurnalul unor răscruci de drumuri în 
care memoria unește căi doar aparent diferite. In miezul 
unor imagini unice : mama, nopțile. zăpezile, cocorii, 
șa tu], atelierul pictorului (Rubens, Ciucurencu), crugul 
ceruluL flerbătortle, florile chnoulul. oamenii îndrăgit! cu 
tăcerile șl vorbele lor — Memoria vizuală are discreția 
acuarelei ce-sl Dlcură culorile tn apă. dînd tihnă contu
rurilor. I!n1stindu-le trufia. Ea ne amtotește acel „afuma
te» ■ ort poate sfiala clarobscurului.

Memoria auditivă transformă evocarea, jurnalul în 
„dntec scutit" ori tn tăceri, pause șl liniști semnificative 
între cuvinte. Ca Dentru a marca orizontul, din etnd în 
cind tfwnesr observații sigure. desDre cărți, curente si 
ooere de artă. Desen «imniu cu „linii uniform trase", ca 
la Mattsse. ar ««rte Gecrge Macovescu. Volum de anti- 
memortL nostalgice. Farmecul pAmlntului este o carte a 
iescingtiel calme, a sentimentelor ce se conțin, adîhcln- 
du-sa. Călătoriile memoriei precum învolburările concen
trice ale apei ating mereu aceleași maluri, indiferent de 
reperele ter inițiale ort de punctele de sosire trasînd fi- 
xtoBotftla unei personalități. Toate drumurile șl popasurile 
da >a Roblța la Haartem, de la cătină din Gîlmeea și 
Valea Pl de! or plnă la Elsinore dezvăluie un autoportret.

Doina Uricariu
•) Gearge Macereiru i „Farmecul pAmimului", Editura 

jjidi’, im.

Remember

tinerețe

«■taaraai eu ttdel «Fa»-

• V--- ■ pa^fcla a-rtoteotreAce t=pjereae ^r_>-

Fe_anc*l. Păzted. bated rade, prteaeni reapar pe rtsd 
fa hJnt-a adtaeenlor aa&se. Panuada de tmp a eopCă- 
Ttei ■ artnteermyi eeu a toreytelul de aeeoL Mediul f*- 
Kgbar, ete al fumtxwiar de rat. tn mod deocetet.

gwto to sacale hMatebe*".  Era eartea ce ae află «- 
ja -refere ta majoritatea eaaelor marii și micii bur- 

g^nft nr. epoeA
Pentra orate eroeate de Szemler Ferenc în 

baa. ttoteeea*  : tagbigeera. OdcrbcL. Brașov șl Bucurețd. 
Fbad «zegI pr.mM stndențl maghiari care, dup*  1JI1,
a rr^xat cursurfJe tml veriitagl ifin București, Szemier Fe- 
rw r*W"*  emoționanta Caf*<^ei«  oraș ia plină
tebr*  a modernIxărfl nrbanirdee.

Bun conoecăwr al Utexatxirîi române, traducător al anto- 
Jo^ei ruaaâal te axl". apărută la Budapesta în lMfl,
Saemter Ferenc a prezentat cititorilor maghiari în revista 
^rdetrt a-Hkoo" pe majoritatea acrtitorllor noștri mo- 
demL Despre rtracnltățlie Ungvlstice încercate cu prilej ui 
traducerii romana^u! ..Desculț" șl despre prietenia cu Za- 
terta Stanro, autorul ne oferă date Interesante, reunite 
«ub titlul an to ironic : „CSnd eram domn mare". Alte cro
chiuri sfat dedicate în ordine tul Eugen JubciMOu. Johann 
Mattis Teu tach. Panaiteacu-Perpessicius, Alfred Margul 
Sp«ber șl Octa*  ȘuluțltL Ultimu’. fiindu-1, în perioada din
tre cele două războaie, bun îndrumător a‘dt tn antologa
rea poeților români cit și în „redactarea corespondenței 
pentru a obține datele biografice necesare".

Memori •”**♦« ’* lui Stemler Ferenc, tradusă de Adrian 
Hamza, ne prilejuiește o mal buni cunoaștere a anilor 
de formare morală șî Intelectual*  a unul scriitor de pres
tigiu. Mărturisirile de atelier în ceea ce privește creația 
originală, fără să fie extinse, au în carte un subcapitol, 
^Lupta cu metoda", ți destăinui*  secretele de laborator 
ale romanului „Molima-. Slnt pagini relevanta despre do
cumentarea în proză.

Tndor Stănescu
■ 1 s.rmler rereae i boa, tinerețe-, Editura .Cer-

tea Bacnăaeaae*".  1*71.

CARTEA DE DEBUT

Miguel de 
Unamuno

ditura Daci*  din Cluj-Napoca a tipărit In 
acest an lucrare*  de doctorat In filologie a 
profesoarei Doin*  Maria Păcurariu ' despre 
Migacl de l'nimuno. Este un studiu remar
cabil. foarte competent și documentat, prove

nind din partea unei bune cunoscătoare a limbii și li
teraturii spaniole. Unamuno, autor a 48 de cărți, publi
cate in timpul vieții ți a opt volume postume, născut 
în 1864 la Bilbao și mort în 1936, a fost rector al 
Universității din Salamanca și este unul din cei mai 
cunoscuți in lume scriitori spanioli ai aecolului nos

• Poezia Iul Enache Pascale, autor al recentului volum, 
„Incrustărl pe patul armei” îmi este cunoscută mai de
mult. Cu cîțlva ani în urmă, îl prezentam cu multă încre
dere și- cu elogii, cea dinții plachetă a sa, intitulată „Ini
mi sub soare".

Enache Pascale se anunța, de pe atunci. Un poet solar, 
neoatentativ, nesofiaticat — nu avea de ce să fie sofisticat 
întrucît are talent : un talent viguros de clntăreț al dra
gostei. al dragostei de om, al dragostei de cer șl de suflet 
senin, al dragostei pentru tot ceea ce este frumos, sau de
vine frumos, pentru tot ceea ce zidim noi oamenii, tova
rășii lui, semenii lui. Așadar, un poet sincer și entuziast, 
generos și stâpîn pe mijloacele sale,

AI doilea volum al său vine afi confirme Încrederea in
vestită In posibilități ie sale. șl să ne umple ființa cu 
prospețimea unei poezii izvorînd dintr-o sensibilitate ma
tură, dintr-o bogăție de sentimente cunoscute și Încercate 
de fiecare dintre noi, dar spusă astfel îneît sunetul ei, 
sensul el să ne emoționeze profund

Enache Pascale ne oferă prin „Tncrustărl pe patul ar
mei" „o bună poezie de implicare socială, „tăiată" în so- 
nuri evocatoare, exultlnd crezu) și dorul de țară româ
nesc..., scrie asumlndu-șl un rol de respectat, acela de oș- 
tean-poet, ce apără și cîntă spațiul nostru mioritic", spune 
în Cuvîntul său înainte, distinsul scriitor Eugen Barbu. Și 
tot domnia aa citează :

„Patria — văpăi de rouă, / Semfinate-n lut și cer. / Eu, 
neostenit străjer, / Licăresc în amîndouft..."

poezia lui Enache Pascale se face Interpretă a 
sufletului românesc, a slmțămintelor nobile ale tu
turor celor ce sînt iau au rămas soldați ai țârii, dincolo 
de vîrste și de uniformă, oriunde s-ar afla, sentimentele 
nobile ale celor 21 de milioane de temeni ăi săi, se face 
interpretă a frumuseților, a forței lor creatoare, exprimă, 
cu un cuvînt, viața. Viața clocotitoare din jurul său. Iată 
in acest sens, o mărturie de credință •

„Poetul îșl cerne în lege / Cuvintele vlefll arzînd. / 
Le-mbată cu floare, le drege, / Chemîndu-le-n lume, pe 
rind...// Le-mble în rimă sonoră / Și-n ritmul ce bate fi
resc, / Cuvintele, prinse în horă, / De viață aleasă-l 
șoptesc.// Cu ochii în lună și-n Btele, f Furat de cuvintele 
mari, / Poetul visează eu ele, / O viață de-aleșl făurari..."

Poet solar, a du ci nd In poezia sa cuvîntul născut din griu 
și din frunză, din poveste și din baladă și punlndu-l sâ 
zboare rotund prin cetate, cu aripile pline de rouă șl de 
înțelesul tainic al metaforei, Enache Pascale, în ciuda unor 
scăderi inerente începutului, Incrustează pe patul armei 
armonii. Poezia este așezată în veghe șl investită cu sim
țul datoriei. Enache Pascale Intră în grădina minunată a 
Poeziei, cu pas decis șl sigur. Poate tocmai fiindcă a 
început a-șl încrusta versurile pe patul celei mal nobile 
dintre armele lumii, o armă a tuturora, o armă de neîn
vins. cu atdt mai mult pentru noi românii, o armă pe care 
o avem de mii și mii de ani șl. datorita căreia n-am putut 
£1 îngenunchlațl niciodată : dragostea de țară.

Dragoș Vicol
•) Enache Pascale : „Incrustâri pe patul armei". Editura 

militară, 1977.

REPERE

Poezia 

americana

• tsAnubU. o aotoJocle am tarii ca poezta sate- lor Cma» aJe Amendl «ate un act de cuitnr*  întrututul 
re^ereebîl, mai alea ei rin*  acum cititorul român a avut 
eunoteințâ te fenomenul Bric nortremertcan fie prtn tra- 
C Jteri iEfflvidttele (Z*oe,  Whittman, Dickinaon, Longfelow, 
Maatera, El tot, ș^.) Ca prin antologii de gust, restrînse 
ded • anale, foarte bune (de pildă aceea a Margaretei 
*̂ertan],  dar l-a lipsit perspectiva asupra evoluției acestei 
poezii, — direcții, afinități, structuri — perspectivă pe 
care numai o antologie cuprinzătoare o poate da. Intr-o 
atare privtoțâ, primul volum (un al doilea, anunțat) din 
a.~:tz)itogla*)  Întocmit*  te Leon Levlțchi șl Tudor Dorin și 
prefațată erudit șl superior didactic de Dan Grigorescu 
c- operă aecoleie 17, 18 și 10, așadar din perioada colonla- 
Li f-u rfteva exemrfe de poezie indiană) pînă la începu
tă reemlnl nostru, Sî o face convingător, adică în rea
red pentru tatorta literaturii nord-a meric ane șl cu spirit 
ediție to ariecție. Oe eonstatâm ? Ci versurile primilor 
poeți — tecotele 11 și 18 — cind nu sînt ocazionale sau 
o acumen tare au un pronunțat caracter doctrinar, în or
dine moral*  mal cu seamă, poezia nedevenind încă o en
titate cu rațiunea In ea înaAși. Notă aparte, prin talent 
ti ecaștllnț*  estetic*,  face Philip Freneau, din păcate pre
zent cu prea puține poeme. lat*  un fragment, modest aub 
ajpect artistic dar relevant pentru buna intenție a auto
rului : „Va trece-un *n  și Carte*  au iă-țl bage / In iada 
colbăitelor hlrțoage ț / Un altul va veni cu lucruri noi — / 
Bed, Lat*-te  și-n lada de gunoi h Dar multe prospături 
efat acrise prost / SI cugetul ae-ntoarce la ce-a foat ; / 
Te miri că unii agramațl de-acum / îl critica pc morțu și 
e*-l  fac acrum 7 // (...) Ferice Dryden, pentru efi avea / 
t’n MEboume, ca sfi-1 la în zeflemea ; / Și Pope, ce-a fost 
zadarnic forfecat / De-un oarecare Dennis (azi, uitat), / 
$l-a rîs de critic șl, s*  nu te mire, / A căpătet mal multă 
strâludre". Mal departe, de la William Bryant, conside
rat „părintele poeziei americane din secolul al xix-iea-4, 
poet romantic și teoretician subtil, plnă la Edwin Robln- 
adn, laureat Pulitzer în 1B21, discursiv la modul baladesc, 
autor de poeme disciplinate formal și cam psihologizan
te, o galerie de poeți, sugestivă prin cantitate, semnifica
tivă prin calitatea artistică vădind, pe lingă vigoarea miș
cării „transcendentaliste", o anume predilecție pentru ati
tudinea moral*,  consecință a chiar Istoriei Statelor Unite 
și preflgurînd, totodată, marea explozie lirică de la mijlo
cul veacului nostru. Ies în evidență cel demult cunoscuți : 
Poe, Whitman, Lowell și Dickinson, aceasta din urmă be
neficiind de cea mal bogată selecție, nu știu dacă pe 
drept. DCsprt un cult *1  metaforei în poezia americană 
de pînă în secolul XX nu se poate vorbi, numai că ab- 
•ența metaforei șl a imaginii poetice în general mi se 
pare, în versurile românești din antologie, exagerată. O 
simplă comparare a traducțriio? semnate de nan Botta, 
I. Casslan-Mâtâ3aru, Emil. Gulian, Veronica Porumbacu 
și Petre Solombn și a celor realizate de Tudor Dorin, Mi- 
ksela Ghelmegeanu, Mihnea Gheorghiu, Dan Grigorescu, 
Leon Levitchi atestă clar că. dacă cele din urmă gînt în 
primul rînd fidele, cale dinții sînt și frumoase. Ne con
vingem încă o dată că traducerea de poezie e o între
prindere care nu cere atît o perfectă cunoaștere a limbii 
dtn care traduci cît sensilîtatp poetică, adică un fel 
special de a „lucra" aaupra cuvintelor limbii in care ae 
traduce. Chestiune veche șl mereu nouă... Dincolo de asta, 
antologia din B.T.T. e, cum spuneam, un act de cultură 
cu efect direct în opinia publică, un prilej, pentru citito
rul nostru, de a privi mal în adîncime un peisaj liric di
vers șl de o pregnant*  specificitate.

Laurențiu Ulici
■) Antologie de poezie americană, de la începuturi plnă 

azi, ediție întocmit*  de Leon Levlțchi și Tudor Dorin, pre
față șl tabel cronologic de Dan Grigorescu, Editura ,^Mi- 
nerva", B.P.T.

tru. La DOi 11 punea In circulație fragmentar întîi re
vista N&suințe din Craiova In 1924. Apoi i s-a tradus 
în 1929 romanul Negura și abia în 1963 Trei nuvele 
exemplare, și un prolog iar în 1967 Viața lui Don Qul- 
jote și Sancho. Despre Unamuno s-a scris în genere 
puțin la noi : Iorgu Iordan in 1935, Mlrcea Ellade In 
1936, G. Călineseu în 1946 (capitolul La lociira In Im
presii asupra literaturii spaniole).

In teza sa, Doina Maria Păcurariu fixează întîi mo
mentul gîndiril europene contemporane la apariția lui 
Unamuno, etapele vieții și ale structurii operei, spre 
a anajizA apoi concepția despre lume șî viață a lui 
UhamonOi romanul, eseul, teatrul, poezia, publicistica, 
expresia artistică și raporturile cu cîțiva scriitori 
români.

După R.M. Alberts, autorul unui eseu despre Miguel 
de Unamuno, scriitorul spaniol se înscrie printre acei 
scriitori care la începutul secolului nostru reclamau 
drepturile sentimentului concret al existenței împotriva 
explicațiilor raționaliste, a excesului de intelectuali
tate, scriitori sensibili, paradoxali și adesea flecari, 
precursori ai existențialismului și al filozofiei ambigui
tății apăruți simultan : Giovanni Papini in Italia, 
Charles Peguy în Franța șl G.R. Chesterton în Anglia,

Problema fundamentală a filozofiei este pentru Una
muno problema situației ontologice a omului, proble
ma contradicției dintre condiția temporală a omului și 
aspirația sa către eternitate, altfel spus dintre exis-

Continuare tn pag. a 6-d
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A n biografia poporului nostru Insurecția naționala armata 
antifascistă fi antiimperialistâ de la 23 August 1944 a 
fost evenimentul excepțional prin care aspirația unei 
intregi istorii» visul de libertate, neatirnare și dreptate 
socială a devenit o realitate. Zile istorice intre două 

orînduirl : o punte atit de scurtă peste nesfirșita așteptare care a 
făcut ca poporul așezat in vatra străveche dintre Dunăre ți Carpaț* 
să devină stâpin pe propriul său destin. In contextul victoriilor re* 
purtate de trupele sovietice pe frontul de răsărit, luptind eroic pen* 
tru eliberarea țării de sub stâpinirea fascistă, armata română, cv 
sprijinul formațiunilor de luptă patriotică și al populației, a izbutit - 
in acel fierbinte august al anului 1944, plătind un greu tribut de 
jertfe și de durere — convertirea unui vis la realitate. Pe baza 
unor documente semnificative consultate la Muzeul de istorie al 
P.C.R., precum și pe baza unor informații luate din revistele de 
specialitate, reportajele publicate în paginile de față ale revistei 
încearcă să reconstituie, cu mijloace specifice creației literare, sec
vențe din itinerariul eroic al lui august 1944.

file eroice
*

dintrun itinerar al eroismului
i Orele 

unei 
visări

nul 1944 era In plină vară. A patra 
vară în care palma țăranului român 
nu mai avea bătături de la coasă si 
seceră, ci de la tun si mitralieră. A 
patra vară in care bucuria țăranului

pentru recoltă nu era mai mare decit aceea a 
unui șef de gară provincială in care, concesiv, 
oprește uneori acceleratul „Cerealele de la por
țile Orientului au totuși importanța lor. doktor 
Funk..." A patra sau chiar a cin ce a vară de cind 
muncitorul intilnea la intrarea în fabrică, in lo
cul zimbetului țărănesc a! unui portar somnoros, 
răceala și privirea amenințătoare a unor soldați 
de plumb. Vara In care tot mai dese erau notele 
Informative ale Siguranței In care cuvlntul ..co
munist" era asociat cu sintagma ..tulburarea 
ordinei" ori ..atentat la siguranța statului". t»j- 
tr-adevăr. Statul Român era foarte In ..siguran
ță" în acel timp, si prigoana împotriva comu
niștilor avea rațiuni superioare, de ..higiena so
cială". In țară se aflau, totuși, soldați. ..aliați". 
funcționa o structură administrativă. ..paralelă", 
și nu se cădea ca românii, nu-i așa. să facă im
presia unei „nații turbulente". Era a patra vară 
In care soldatul român de pe front avea revela
ția, e drept plătită cu singe, că este lntr-o pră
pastie. Ceva se cuvenea înfăptuit grabnic : fruc
tul copt al istoriei aștepta doar adierea vintului 
pentru a cădea singur. Era necesar doar un ochi 
rece pentru a vedea acest lucru, un „ochi isto
ric". Și acest ochi l-a avut Partidul Comunist, 
l-au avut muncitorii și țăranii, soldații. tinerii, 
femeile. Pregătirea pentru schimbarea din ră
dăcini a unei situații *sociale și politice a avut 
un caracter „colectiv". întru acest fericit ade
văr stau mărturie pentru eternitate documentele 
vremii.

NAT SA SE ARESTEZE IMEDIAT MEMBRII 
COMITETULUI CENTRAL SI TOȚI COMU
NIȘTII DE MARCA, CARE INCA MILITEAZĂ 
CLANDESTIN".

Principalele lagăre și închisori din România s 
Satu Mare, Rădăuți, Cîmpulung, Cluj, Piatra 
Neamț. Aiud. Roman. Dumbrăveni, Miercurea 
Ciuc. Alba Iulia, Tg. Ocna, Arad. Deva, Timi
șoara, Lugoj, Sibiu, Brașov, Caransebeș. Ocnele 
Mari. Rm. Vilcea. Ploiești, Tg. Jiu, Brăila, Tir- 
goviște, Mișlea, Tulcea, Constanța, Călărași, Vă
cărești, Jilava. Caracal, Craiova.

Tactica luptei în ilegalitate are însă, printre 
principiile de bază, „acțiunea din interior", adică 
din inchisari și lagăre. în acest fel, harta închi
sorilor poate fi socotită în același timp o hartă 
„operativă", a „focarelor" de luptă antifascistă.

„Din ansamblul comunicărilor făcute de de- • 
ținu ții comuniști (...) ®e constată că internarea in 
lagăr a comuniștilor nu constituie o izolare a 
lor de restul societății șl nici o piedică pentru 
continuarea activității. Ceva mai mult, li se dă 
poci oiii ta tea să ducă viață în colectiv, dezvoltln- 
du-și spiritul de solidaritate și avind posibilita
tea de a-și verifica elementele".

Ilegalitatea pentru Partidul Comunist nu a 
reușit, așa cum se aștepta Antonescu, să ducă 
la incapacitatea acestui partid de a acționa or- 
Cănizat, pe baza unui program. Dovadă este, 
printre altele, „PLatforma-program" din 16 sep
tembrie 1941, prin care Partidul Comunist din 
România cheamă la luptă împotriva hitlerismuliii 
și propune drept condiții obligatorii pentru do- 
bindirea victoriei : ..ÎNCETAREA RĂZBOIULUI 
CONTRA UNIUNII SOVIETICE. OPRIREA 
PRODUCȚIEI DE RĂZBOI. A TRANSPORTU
LUI DE TRUPE ȘI MUNITn PENTRU RĂZBO
IUL LUI HITLER, ALUNGAREA DIN ȚARĂ A 
OCUPANȚILOR".

■ „Noi, tineri patrioți..."

■ Mareșalul care ucide

H Noua ordine, cui prodest?

ra o toamnă bogată cind și-a pus în
trebarea : ce-i de făcut ? O toamnă in 
care tâmiioasa românească ae apropia 
de vremea culesului Tara avea Rege, 
avea Constituție, avea Parlament, avea

o brumă de drepturi democratice. Dar pentru 
ce toate astea ? Cui prodest. domnule Antonescu, 
ar fi întrebat Caporalul, scoțând din tașcă, cu un 
zimbet timp, un baston de mareșal.

„D. GENERAL ION ANTONESCU. PREȘEDIN
TELE CONSILIULUI, A FOST INVESTIT CU 
DEPLINE PUTERI PENTRU CONDUCEREA 
STATULUI ROMÂN. CONSTITUȚIA A FOST 
SUSPENDATA. PARLAMENTUL A FOST DI
ZOLVAT". Lozinci și discursuri proclamă 
„Noua ordine".

„PRIN DECRETUL-LEGE 3151 DIN 14 SEPT. 
1940 S-A STABILIT O NOUA ORDINE POLI
TICA". (Interzicerea Întrunirilor sau manifeuta- 
țiunilor publice)

„LA 23 NOIEMBRIE 1940. DICTATURA MILÎ- 
TARO-FASCISTA, ÎNCÂLCIND INTERESELE 
POPORULUI, A ADERAT LA PACTUL TRI
PARTIT".

In „pregătirea" sărbătorilor de iarnă. Garda de 
fier, „aliata" Mareșalului, iși desfășoară cea 
mai intensă și mai criminală activitate din în
treaga sa existență. Slnt asasinați Iorga șl Mad- 
gearu. Sint asasinați 64 de deținuți politici in 
închisoarea de la Jilava.

„A VENIT BIRUINȚA CĂMĂȘILOR VERZI 
TN ROMANIA. NU PRIN LUPTA POPORULUI 
CUM SE LAUDA. CI PRINTR-O LOVITURA 
DE TEATRU A UNEI CLICI IN SLUJBA IM
PERIALIȘTILOR GERMANI".

într-o „alianță" mută cu evenimentele, luni 
octombrie 1940 n-a mai adus in țară mirosuri 
de gutui și must. Pe șosele defilau căștile 
Reichului ca la paradă. Ce prevesteau oare po
porului aceste mișcări ? „Wer die Gefahr 
verheimlichț ist ein Feind" (Cine iU ascunde 
primejdia iți este dușman). „Germanii au fost 
nevoițî a cere să fie cartiruiți la hoteluri, intru- 
cît majoritatea populației i-a primit tu răceală".

„In Județul Vlașca. populația refuză a vinde 
alimente grupului german care încadrează postul 
de pindă din comuna Arsache, intrucit aceștia 
se țin numai de cbefuri".

CONCLUZII : L „Populația română nu pri
vește., in general, cu ochi buni prezența trupelor 
germane șl de aceea se dă naștere la diferite in
cidente cu militarii zermani". 2. „Șofeurii dela 
autovehiculele germane merg in viteză pyeȘ 
mare și nu respectă regulile de circulație, dinei 
naștere la numeroase accidente". 3. „Militarii 
germani provoacă scandaluri prin restaurante 
fiind de cele mai multe ori în stare de ebrle-

La" Poșta Română ke suplimentează numărul 
de lucrători și se cere dublarea coletăriilor pe 
calea ferată. Se apropie Crăciunul si germanii 
tin foarte mult la traditiL .. ,„în ședințele membrilor Societății ofițerilor 
de rezervă". „Regele Mihai I". din 16 octombrie 
1940. s^a arătat temerea pentru o eventuală 
lipsă a alimentelor ne piață di» cauza trimiterii 
de pachete la familiile din Patrie de către ofi
țerii. subofițerii și soldații germani de la noi“.

„Dragă 32,
Vestea cutremurătoare adusă de singurul su

praviețuitor scăpat de la mise lese ul asasinat 
(de la Închisoarea Ribnița. n.n.) a însemnat o 
grea și neașteptată lovitură pentru mine. Noi 
am pierdut atitea ființe dragi. Partidul niște 
luptători de elită" (—) In locul lor rămas rol vor 
veni sute și mii de noi luptători, alăturindu-se 
cauzei pentru care ei au înțeles să dea jertfa 
supremă. Cu prietenești salutări, 64.“

„ÎN DIMINEAȚA DE 17 DECEMBRIE 1942, 
AU FOST EXECUTAȚI LA GHENCEA 20 DE 
TINERI DEZERTORI. DEZERTORII, ÎNTRE
BAȚI FIIND DE PREOT CARE LE ESTE UL
TIMA DORINȚĂ AU RĂSPUNS IN COR : 
«VREM LIBERTATE-".

BULETIN CONTRA-IN FORMATIV 
MUNCITORESC

împotriva terorii și militarizării întreprinderi
lor muncitorii s-au folosit admirabil de vechea 
experiență a luptei de clasă. Insurecția care 

* plutea in aer i-a avut, firesc, ca „piese" prin
cipale de .acțiune. Limitele de jos .ale sărăciei 
fuseseră atinse : „Muncitorii au ajuns să nu-si 
poată acoperi nici cheltuielile de întreținere ale 
familiilor. Din cauza lipsei de alimente s-au vă
zui muncitori căzind din picioare in timpul lu
crului-. Ca răspuns la chemarea Partidului 
Comunist. muncitorii nu se mai prezintă la lucru.

Ir. ir-un raport aj JLA.L către Președinția Con- 
fihX'Ji d-3 Miniștri. „Situația la Mine**, prin 
sondaj, in zilele de 1 mai și 28 iunie, 1M2, era 
următoarea :
— La Petroșani sunt prezenți la lucru 120 de 
lucrători din 810 ;
— La Lonea. prezenți 67 din 286 ;
— La Petrila, prezenți 43 din 611 ;
— La Anina, prezenți 287 din 621 ;
— La Lupeni. prezenți 434 din 1306 :
— La Musariu. prezenți 136 din 533 ;
— La Valea Arsului. prezenți 7 («apte !) din 358 
de lucrători.

De la ^neprezentări" la lucra. muncitorii 
ajung la demonstrații de stradă, la conflicte di
recte cu patronii șa hitienstn.

„Țara se misei. „ In Oravița. Lugoj. au izbuc
nit incidente antihitleriste. au fost rupte steaguri 
germane. La Reșița, muncitorii au risipit o adu
nare hixlenvtă. La Timișoara, au fost bătuti pe 
stradă hitlenstii in uniforma. La Brașov și Sibiu, 
studenții aia provocat incidente anlihiCeriste".

„MARELE STAT MAJOR, către Divizia 3 
Munte :

M.S.M. ESTE INFORMAT CĂ ÎN ULTIM I. 
TIMP CONDUCEREA MIȘCĂRII COMUNISTE 
DIN TARĂ A DAT DtSPOZmUNI TUTUROR 
ORGANIZAȚIILOR ÎN SUBORDINE CA TOT! 
MEMBRII ȘI SIMPATIZANT!! MIȘCĂRII SĂ 
ȘTRINGĂ ARME ȘI MUNIȚIUNI-

■ „Nesiguranța vine și din sate..."

A n anii 1940—1944 uteciștii au fost ală- 
Ituri de comuniști in cele mai dificile 

misiuni de luptă. Pe front și in fa
brici, în școli și facultăți, in sate, no
tele Siguranței le consemnează activi

tatea.
„Domnule inspector de poliție.
Suntem adînc revoltați de felul cum sunt mal

tratați și uciși partizanii din munții Banatului 
(...). Noi. tineri patrioți din Banat. (...) suntem 
hotăriți mai mult ca oricind să-i apărăm și să 
răzbunăm pe frații noștri. D-stră. domnule in
spector, ca și toți acei cari iau parte la măce
lărirea poporului rofnân. veți fi tras fără milă 
la răspundere. Vă atragem atenția să cintăriți 
bine ceea ce faceți si veți mai face, căci ora 
socotelilor se apropie".

„Tn zilele de 29 și 30 Martie a.c. (1944) au fost 
răspindite la Școala Politehnică din București 
prin pavilioane, săli de studii, birouri, labora
toare și bibliotecă, un manifest scris la mașină 
pe foiță verde și semnat -un grup de studenți 
patrioți*".

Vina de a fi acționat „Împotriva ordinei Sta
tului" au avut-o și uteciștii Filimon Sirbu, Dan 
Mihailovici si Elias E. Corneliu. Ei au făcut 
parte din cei 96 000 de oameni pe care, In pe
rioada 1940—1944 tribunalele militare și Curtea 
Marțială li judecaseră pentru „refuz de a lupta 
împotriva bolșevicilor", pentru ..sabotaj In con
tra statului", pentru „instigați! comuniste in 
rindul maselor" etc. Tribunale de paie, ma
gistrat! lipsiți de conștiință profesională, 
proceduri juridice de operetă au condus la 
condamnarea la moarte și a celor trei, Elias 
E. Comeliu. de pildă, era încă un copil cind 
a trebuit să scrie o scrisoare ca aceasta : „Dra
gii mei părinți. Nenorocirea vrea ca riL trebu
iască să vă părăsesc. îmi iau rămas bun de la 
voi. Nu plînge, mămucă 1 (...) V-am iubit din 
tot sufletul și nu am făcut nimic rău. Lucrurile 
mele impărțiți-le deținuților. Mulțumesc pentru 
tot ceea ce ați făcut pentru mine. Nelu". în 
ziua execuției. 10 iunie 1942. utecistul Elias a 
scris un poem intitulat „Scînteia", de o puritate 
de cristal, pe care, pentru a servi unui minut 
de pioasă reculegere. îl transcriem mai jos : 
„S-au adunai in mine tristețile / Cum in cerul 
de toamnă ploile / Mă cearcă a-ndoielii povară / 
Picăturile se cern afară / Ca prin sită. / Noaptea 
se’ntinde lingă mine, obosită / Pe scindări / 
Lingă masa fără pline / îmi îngrop nelinlștea-n 
gindurl / Și nădejdea in mitoe".

„Domnule Mareșal,
Noi, mame, soții și fiice Îndoliate șl toate fe

meile care prin jertfa căminului și munca lor 
își servesc țara (...)
CEREM :

Să Înceteze vrajbe distrugătoare, să conte
nească pîraiele de singe 1

Să se întoarcă In Tară ostașii noștri, rămași 
să acopere cu trupurile lor retragerea de pră
bușire a nemților 1

Să se elibereze pămhitul românesc de ostași 
’ străini ! (~)

Pămintul nostru strămoșesc, cea mal sacră 
moștenire, nu trebuie să devină cîmp de bătaie, 
să fie ars. secătuit, devastat, fără cămine și 
pustiit pentru apărarea altor granit! decit ale 
noastre.

Conștiente de importanta si complexitatea pre
zentului, vă cerem. Domnule Mareșal să vă tre
ziți la realitate, cel puțin in ceasul al doispre
zecelea ! Mintuiți ce] puțin Țara de pirjoi".

„Domnule Mareșal
în clipa in care un cumplit dezastru amenință 

ființa Neamului nostru, noi. membri aj Acade
miei române si profesori ai Uni verși ti ti tor din 
București. Iași Si Cluj (—) avem datoria *ă 
rostim răspicat zindul nostru cinstit (_). Răz
boiului nostru cu Rusia. Marea Britanic și Sta
tele Unite trebuie sâ-1 punem de Îndată sfirwL 
Activitatea si trecutul nostru sunt martore că 
nu facem acest demers din lașitate sau interese 
p« 3n ale".

Luna august 1944 «e an moi e. Șansa ea ofițerii 
ti soldații germani să-sj mai pregătească pa
chete consistente pentru viitorul Crăciun, du 
Wr-’ a se mai arăta.

Comitetul Central al Partidului Cnmîinj^j către 
cadrele din Lagărul ck la Tg. Jiu. I iulie 1944 :

-Km reușii si organizăm Apărarea Patriot iei 
pe bază mai largă (—) Am refăcut legăiurile 
eu aproape toate provinciile (—) Vom crea in
stil at al de corespondenți de fabrică, uzină, sat, 
grupă patriotică (—) Căutăm să perfect ianăm 
legătarile. organizarea ședințelor, caselor și apa
ratului tehnic (~) Introducem in partid spiritul 
de răspundere (—) Sarcina partidului de a re
clădi munca sa pe baze de război capătă a im
portantă deosebită".

Ion Longin Popescu

ii. Zi le 1
fieirbinți
între două
lum
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i

j

remis unităților militare participante la insurec
ție- Prin ordin s-au stabilit : ordinea și urgența 
prin care trebuiau blocate și ocupate după im
portanță obiectivele germane ; ocuparea și apă
rarea sediilor autorităților și instituțiilor publice 
române din Capitală ; asigurarea ordinii împo
triva oricui ar Încerca s-o tulbure". A fost prima 
oară cind, în istoria Bucureștiului, o linie roșie 
a trecut, segmentîndu-1 strategic, de la răsărit 
la apus : drept prin inima lui sectoarele de 
galben și verde în nord, sectoarele de negru 
și-albastru în sud. A fost prima oară în istoria 
Bucureștiului cind, cuvinte atit de obișnuite ca 
„Pajura" și „Stejar" n-au mai definit depozitul 
de substantive comune al gramaticii limbii ro
mâne ci depozitele de muniții și arme cu care 
S-a pornit insurecția : alarmarea unităților mi
litare. a soldaților, comandanților, muncitorilor, 
cetățenilor, atunci, la 23 August, cu două cuvinte 
obișnuite din vocabular.

fl „Riul, ramul../'

I Strada cotiturii istorice

e amintim cu emoție de atmosfera nce domnea la 24 august Ia Comanda
mentul Formațiunilor de luptă pa- 
trio ti că din Aleea Alexandru. Era 
acolo un du-te vino nesfirșit, se în- 

tilneau oameni care nu se mai văzuseră de luni 
sau anii pe unii îl despărțiseră temnițele fasciste, 
pe alții evenimentele din anii întunecați ai răz
boiului hitlerist. Se îmbrățișau și schimbau in 
fugă citeva cuvinte. încă din zorii zilei începuse 
înarmarea grupurilor de muncitori și trimiterea 
lor la locurile de acțiune".

■ Porniți înainte, tovarăși!

An noile condiții. Partidul Comunist. 
Iinamicul public numărul unu al ..Noii 

ordini”, trecut demult in ilegalitate, a 
hotărit schimbarea tacticii de luptă.

..DE ACUM ÎNAINTE. PARTIDUL 
COMUNIST NU VA MAI PERMITE NICI O 
ACȚIUNE CARE AR AJUTA REGIMUL POLI
TIC AL GENERALULUI ANTONESCU. PARTI
DUL COMUNIST DIN ROMANIA. PUS TN 
FAȚA NOII POLIȚII. PO’ ITIA LEGIONARA, 
A DECIS SA ALCĂTUIASCĂ RAPID „GĂRZI 
DE APĂRARE" ÎNARMATE. ÎNZESTRATE CU 
MULTA MOBILITATE ȘI PUSE LA DISPOZI
ȚIA ORGANIZAȚIILOR COMUNISTE PENTRU 
A PUTEA ACȚIONA LA NEVOIE ȘI CIT DE 
REPEDE".

In ceea ce-1 privește. Mareșalul se ține de 
cuvint.

„AVEM ONOAREA A VĂ FACE CUNOS
CUT (...) CA DOMNUL MAREȘAL ANTONES
CU. CONDUCĂTORUL STATULUI, A ORDO

A n 1940. fusese o recoltă bună. O recol
tă rivnită de Fuhrer personaL care va 
pune mult zet prin trimișii săi. intru 
acapararea a tot ce era posibil din 
satele românești. Cultivatorii români 

numiți in limbaj autohton „țărani", ajunseseră 
să primească doar 60 de kilograme de griu de 
persoană. Să fi uitat Fuhrerul vorba lui Licht
ner : „Blinder Eifer schâdet nur“ (..Rivna oarbă 
mai mult strică") ’ Rapoarte peste rapoarte so
sesc la București de Ia. sate. „Țăranii amenință 
că nu vor mai cultiva griu in viitoarea campanie 
agricolă". „Țăranii au părăsit ariile de treie
rat..." „Circa 300 de femei — soțiile mobilizați
lor din Roșiorii de Vede și comunele învecinate 
s-au dus la ocolul silvic Drăgănești cerînd să li 
se dea lemne de foc și amenințind că în caz că 
nu vor fi soluționate cererile lor vor intra cu 
forța în pădurile Statului".

Ideea de revoltă nu era străină, ci încă proas
pătă la sate. „Nesiguranța, domnilor, se spunea 
in cabinetul Mareșalului, vine și din sate". Multi 
țărani pleacă în orașe, slăbind cu totul forța de 
muncă in agricultură, compusă in majoritate din 
femei, bătrîni și copii. „Ajunși la orașe, țăranii 
iau contact cu mișcarea comunistă și participă 
ia sabotaje și alte stricăciuni aduse economiei 
Statului",

..în ziua de 4 iulie 1944, pe la orele 7 dimi
neața. ducindu-mâ la medicul curant, ajungînd 
în strada $t. Mihălleanu în dreptul casei cu 
nr. 24. doi olteni care veneau de la piață cu 
coșurile încărcate, poposind, citeau ziarul -«Ro
mânia liberă*. Intrebîndu-i de proveniența lui, 
au afirmat că l-au găsit în fața acelei case, jos 
pe scări. Agent Munteanu".

Ce ar fi putut citi cei doi „olteni" în ziarul 
acela cu nume frumos, ca o speranță ?

Poate că următorul îndemn : „Și tu. române, 
mai taci ? Umilit și batjocorit, jefuit si minat 
in foc pentru interesele tâlharilor străini, vei 
mai răbda, vei mai tolera ca o clică de ne
mernici să te terorizeze, să te spolieze, să te 
ațâțe și să te trimită la moarte ? Vei mai tolera 
ca in țara ta să-și facă de cap dușmanul tău de 
moarte ?“

în zilele eroice al2 
Iui august 1944, po
porul nostru, ca in 
atitea momente da 
cumpănă și de răs
cruce, făcea istoria 
in stradă, cu arma 
In mină, sub drape
lele înfrățite ale pa
triei și ale partidu
lui.

Muițl eroi au sem
nat cu slngele lor 
actul libertății șl al 
drumului nostru tn 
lumea contem
porană.

întru cinstirea lor, 
sculptorul Iulian 
Olariu propune a- 
cest obelisc care ar 
putea da un spor 
do frumusețe mul
tora din locurile 
undo aijmata și găr 
zilei patriotico au 
zdrobit fur bundele 
armate hitlerista 
circ ar fl vrut si 
transformo Bucu
reștiul Intr-un mor
man do ruine.

Iimbajul documentelor este sec: „în 
noaptea de 13—14 iunie, 1944. intr-o 
casă conspirativă a Partidului, pe stra
da Armenească nr. 15, a avut loc. din 
inițiativa P.C.R. o consfătuire in care 

s-a prezentat planul insurecției armate elaborat 
de partid, calea răsturnării prin forță a dicta
turii fasciste și Întoarcerii imediate a armelor 
împotriva fasciștilor". Casa de pe Armenească 
există și-acum : o casă ca toate casele bătrinu- 
lui București, nu prea înaltă, spațioasă. îneca
tă-n verdeață, romantică pentru felul fierbinte 
in care in desueta ei făptură de piatră Întreve
deam cu atîta plăcere trecutul orașului. Iată însă 
că ceea ce s-a petrecut in odăile casei de pe 
Armenească 15 în noaptea acelui iunie 1944 nu 
ne putem lesne imagina. Spunem : agitație, 
fierbere, dezbateri entuziaste, bărbați matur! 
sau în pragul maturității luînd o decizie car6 
avea să devină chiar în zilele următoare în- 
timplare concretă, dar toate aceste amănunte 
pe care imaginația le are la îndemînă nu pot 
localiza îndestul felul în care o uriașă cotitură 
istorică a trecut chiar pe una din străzile Bucu- 
reștiului : Cum arăta Bucureștiul în anul 1944 ? 
Cum arăta acea populație — anonimă, gata 
pună mina pe armă, să facă exact mișcarea 
aceasta : să lase unealta de muncă pentru a lua 
pușca-n brațe la una din marginile orașului ? 
S-au născut de la noaptea aceea încoace 33 de 
generații in pace, dar pace albă, desăvirșită, 
mobilul energiilor omenești s-a rqtiț 180 de 
grade, cine poate chema dintre sutele de eroi 
căzuți pentru patrie o. imagine destul de fier
binte. destul de vie și de convingătoare pentru 
ca să putem exact Înțelege de ce unii oameni, 
din bunăvoia propriei lor conștiințe, renunță la 
orbitoarele amieze de vară pentru a-și asuma, 
sub amenințarea cu moartea, destinul unei is
torii și-al unei țâri ?

H 0 linie roșie prin inima orașului

Cred că lucrul acesta, unii din noi. încă ni-1 
mal aducem aminte. Cineva din familie, de peste 
drum, de pe stradă, un bărbat, tata, fratele, 
vărul, vîrîndu-și într-o dimineață de vară mâ
neca hainei de lucru în banderola cu litera P. 
Cînd am văzut P-ul au început tragerile. Cind 
au început tragerile am știut că muncitorii s-au 
dus alături de soldați. N-a făcut nimeni o sta
tistică în care să se vadă dacă tatăl s-a dus 
la Băneasa ca să-și ajute fiul soldat, dacă fiul 
s-a dus in Cotroceni ca să-și ajute tatăl soldat, 
dacă ucenicul s-a dus la sediul Misiunii Ger
mane ca să-și ajute maistrul soldat, cine la cine 
s-a dus să-l ajute să se termine odată cu nem
ții. cu frontul, cu sărăcia și cu mizeria. E foarte 
limpede însă că : In clipele cele mai grele ale 
atacului asupra sediului Misiunii hitleriste pen
tru armata aerului din Splaiul Independenței, 
în ajutorul ostașului din regimentul 2 Călărași 
purtat au venit muncitorii mobilizați de orga
nizația de partid de la uzinele Malaxa, de la 
fabrica Gagel iar cetățenii din cartier au adus 
muniții ; în luptele sîngeroase de la sediul Mi
siunii germane pentru armata de uscat care au 
durat aproape o zi. un grup .de muncitori de la 
uzinele Vulcan. Împreună cu ostașii dintr-o sub
unitate de artilerie antiaeriană, au capturat și 
au dezarmat pe hitleriștl ; formațiunea de sub 
conducerea lui Nicolae Popa, al cărui nucleu H 
constituiau muncitorii de la Garajul Leonida, 
formațiunea de aub conducerea muncitorilor de 
Ia uzinele Gri vița, si formațiunea de la uzinele 
Malaxa, de Ia S.T.B. șj C.F.R. și alte formațiuni 
și alți muncitori, urmașii urmașilor, pe o tra
diție seculară, care au făcut grevele, care au 
făcut războaiele, care au făcut luptele, care au 
făcut anii de lagăre, de temnițe și de pușcării, 
urmașii urmașilor care au fost zdrobiți la Dof- 
tana, măcelăriți la Ribnița. impușcați la Jilava, 
din tată-n fiu, cei simpli și cenușii, nebăgații 
în seamă, ei chiar, cu banderola pe haină, „riul 
și ramul", au sărit primii să-i ajute pe-ai lor : 
pe muncitorii travestiți dintr-o glumă oribilă a 
istoriei in carne de tun.

m văzut la Muzeu] de Istorie al P.C.R. 
O hartă detaliată a București ului pe 
care 
mau 
tiei 

mentul istoric 
tică T) întreagă iubita ființă • orașului nostru 
era sub nemți ! Am văzut cum arată ocupația 
nazistă in filmele franceze dar nu ne-am gindit 
niciodată, noi. cri de astăzi, cum arăta frumoasa 
Cale a Victoriei, străbătută de patrule germane, 
cum arăta Dimbovția cu clădirile ei majestuoase 
arborind steaguri străine nației noastre și semne 
de o grafie de neințeles. cu ce sentimente pă
șeai pe aceleași pavaje și trotuare pe care din 
toate direcțiile, in zilele acelea de vară fier
binte se plimbau gradele superioare germane, 
in uniformele lor cu sclipiri de oțel : cum arăta 
Bucureștiul cind In cele mai importante dintre 
clădirile sale, cind pe toată centura orașului 
de la Otopeni la Băneasa și de la Chitila la 
Cotroceni erau nemți, obiective germane. limbă 
germană, soldați germani ? „Pe baza indicațiilor 
Partidului, comitetul militar a trecut la in toc
mirea ordinului de operații care urma să fie

H Acțiunea Cotroceni
sint marcate obiectivele ce ur

să fie ocuoate de forțele insurec- 
±*agi cititori î (iată cum docu- 

declanșează in noi revolta pate-

rintre unitățile militare care Intre 
23 și 26 august 1944 au dus lupte 
grele pentru curățirea Bucureștiu- 
lui de trupele hitleriste, o contri
buție însemnată a avut șt Regi- 

— lingă alte 
de a bloca 

obiecti- 
care și se

meni uj 2 călărași purtat. Pe 
sarcini a primit și misiunea 
și lichida succesiv prin luptă 14 
ve importante hitleriste printre 
diul Misiunii militare germane din România in
stalată in fosta Școală de război din Cotroceni. 
Atacarea acestui obiectiv a prezentat dificultăți 
deosebite prin intinderea obiectivului format 
din blocuri de beton, in care efectivele nazis
te aflate intr-o apărare perfect retransată au 
putut acționa in condiții optime".

11 chema Dumitru Paraschiv. Nu știu dacă era 
înalt de statură p^itru că fotografia se oprește 
la epoleții lui de sergent. Dar țăranii din Bă
răgan nu sint cit munții ; au o statură ușor 
mișcătoare De pămintul De care-1 muncesc. Si 
erau munci de vară la vremea aceea, pe fru
mosul pământ ; puțin înainte ca zi m be tul mic 
din fotografie să fie fix ; puțin înainte să spu
nă fără nici un fel de înconjur că acel erou 
al natriei noastre n-avea. cînd a fost luat în 
armată, mai mult de vreo optsprezece spre 
nouăsprezece ani. Cui îi z im bea ? Obiectivului 
fotografic sau celor de-acasă ca să vadă cît 
este de neînfricat el. comandantul de grupă din x 
Regimentul 2 călărași ? „Strecurindu-se cu di
băcie, rrupa comandată de acest brav sergent 
a ocupat o clădire în apropierea unuia dintre 
obiectivele inamice. Printr-un foc bine dozat șl 
țintit al pustii mitraliere, minuită de sergent, 
inamicul a fost pus in imposibilitate de acțiu
ne. Aceasta a permis subunității din care fă
cea Darie să atace din flanc pe dușman și să-1 
nimicească. In schimbul de focuri cu fasciștii 
a fost. însă, si el împușcat". Unde creste plan
ta curajului în Bărăgan ? Cine face din zim- 
betele expuse — in muzee răni vii ? Ce mamă 
Dlînge cu lacrimi copilul îngropat in erou ? A- 
tit de incredibil de simplu : un singur glonț 1

Filele unui jurnal

ine are ideea să suprapună harta de as
tăzi a Bucureștiului peste harta insu- 

i armate de Ia 23 August 1944 
un lucru extraordinar : totul 

la locul lui. Totul, adică ora- 
străzile, arborii, parcurile, pie- 
a fost cucerit cu infinită grijă

Ctăzi a 
recției 
vede
este 

șui. clădirile, 
tele. Ceea ce 
si nrecautie de la cei ce-1 furaseră, pentru a 
fi apărat Cum ai recupera o rudă de singe din 
brațele mortii tot astfel a fost recuperat Bucu- 
’eștiul, ca o făptură bolnavă căreia trebuiau să-i 
fie rănile vindecate mai repede decit scrie de 
vindecare în tratatele medicale pentru simplul 
motiv că orașului nu 1 se pregătea numai o 
nouă fizionomie urbană ci și un nou destin. 
Era acolo, pe străzi si in case, în parcuri și în 
nicte. pe uriașele artere care duc din oraș spre 
țara întreagă, pe șoselele de centură. în locurile 
de odihnă si joacă, era pretutindeni după 
scurgerea! celor patru zile dintre două destine 
— NOUA ORÎNDUIRE. deja instalată în oraș 
si în sufletele fierbinți ale cetățenilor, trans
misă din mină în mină. în forma primului ma
nifest difuzat in deplină legalitate, numind în 
maiuscule prescurtate victoria unei ștafete pur
tată de-a lungul Istoriei : P.C.R.

Sânziana Pop
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Virgil Carianopol
Ție
Azi, cind trăiești și tu în tihna, 
Cind viața are-n toate gust, 
Sâ mulțumești întotdeauna 
Lui douăzeci și trei august.

Cind liniștea iți stâ in casâ 
Și-ți luminează ca o stea, 
Sâ te gindești la Pacea Țării 
Și să lupți incâ pentru ea.

Atunci cind rupi pe masă piinea, 
Ca luna, luminind pe plai,
Sâ nu uiți cit rămii datornic 
Acelor ce-au trudit s-o ai.

De-asemeni, cind pui seara capul 
Pe perna-n flori, ca un ștergar,
Să-ți amintești de fiii țârii 
Ce stau de veghe la hotar.

Iar cind in zl de sărbătoare 
Pornești prin țara ca o stea, 
Sâ mulțumești acelor care 
Turnară soare peste ea.

Sterian Vicol
Poem partidului
Intîi și-ntii, semințele luminii sameni 
In țara ciociriiei cu zboru-i vertical 
Și razele prind rădăcini adinei in oameni 
Pe drumul vieții noastre drept și ideal — 
Intii și-ntii, cu dragoste fierbinte 
La tot ce-i românesc și fără moarte, 
Tu ești izvorul pururi ce na minte 
Setea de-a fi și-a năzui departe —

Intîi și-ntii, noi, ca albina prin Ihreri 
Atitea flori deschidem spre-mplinire 
Că spicul greu și-oțelul sunind amiezi 
S-adunâ-n cintul nostru de iubire -

Intii fl-ntii, acum, cind fructul e un semn 
Pe trunchiul care duce-n ram o zestre, 
Noi, muncitori și cărturari, purtăm îndemn 
Sâ luminăm mereu ca soarele-n ferestre I

Radu Felix
Lumină de august
Priviți, cerul nostru e luminat 
Ca o patrie in sărbătoare 
Aerul adie a vară, curat 
Peste ființa ei de rouă și soare.

O simetrie a plinii e cerul
Cind patria de august e traversată 
Cum viitorul unui oraș sub echerul 
Acestor ființe ginditoare tresaltă.

In august, pădurile patriei sint 
Sunătoare orgi de lumină 
Din istorie vin eroi, sub oămint 
Cintecului să-i stea rădăcină.

Griul s-a rinduit in armate 
Disciplinate sub armura de piina 
Timpul in inima munților bate 
Ritmul secundelor țării de mitne.

Oamenii simt pulsind in artere 
Drumul parcurs sub • singură sloe ;
Lumină de august : iubire, putere. 
Destin comunist inr o rite din ea.

teatru

„opt alb“ 
alarmă la vedere

ion longin popescu

fIw-

Drama istorică 
universală și națională

„Drama iitorid acrie te ea istorie*  
— este ideea centrală a cărții de tea
trologie semnată de profesorii Ion 
Zamfire ar il Sau. altfel «pux teatrul a 
făcut istorie înainte de apariția isto
ricilor propriu-nșî. Opul pare pini la 
un punct a fi complementar celor trei 
volume monumentale din Isteria Lte- 
versal*  a Trai rulai apărute la noi. pa 
parcursul ultimului deceniu. Pentru 
că studiile cuprinse intre coperțile hri, 
așa cum arată și titlul. I?i propun O 
incursiune in... istoria teatrului istoric 
mondial : de la antici, trecmd pnn 
Renaștere (momentul constituirii dra
mei Istorice — In adevăratul ințetes *1  
cuvin tul ui) și ajungi nd pină Ia Brecht 
li Sartre. Desigur, această rememora
re a tuturor epocilor artistice esenția
le, nu își trasează sarcina re interpre
tării ostentative, discutabile, a obiec
tului abordat ; a doar o sinteză utilă, 
o sistematizare riguroasă și erudită a 
unui materia] documentar uriaș, con
cluzia analizei și-a sintezei fiind ace
ea că „în nid o epocă și in nid o eta
pă drama istorică nu a lipsit**.  Mai 
mult decit atit, in subtextul afirmați
ei, își face loc o idee prețioasă : tea
trul a fost mereu Complementar vie
ții ; și azi ne putem mindri că avem 
un manual de istorie universală dra
matizat, tot ceea ce susțin oamenii de 
știință din domeniu fiind ilustrat, ex
haustiv, de artiștii dramatici ; firește, 
fiecare din ei construindu-și opera cu 
mijloace proprii — deasemenea com
pensatorii, Criticul, deci, nu face 
incursiuni doar in literatură ci și in 
istorie, privind cele două subiecte prin 
comparație, urmărind o elucidare re
ciprocă sau sesizind in mod convingă
tor interferențele ; și ca motto al ac
țiunii sale paralele, alege un elocvent

ctat dto NicoLte lorr» • Joartorf 
trebm efi aibă ■tarea da spent a B- 
xwtaKului. care in ceroKsTva eetaa c&ai 
mărunt vai. a țeaătarti cetea mai ba
nale. ara in mintea «a marete teaaera 
de viață, solid, unitar, du» care acea*  
te otaecte ale studâuhxi său fac porte* .

E Mtevărat iftf*  că. dad acea pra 
de teatru na ar avea drept scop dec^t 
sâ ne reamintească bătălii eetetara. ori 
figuri ilustre, sigur că percutarea hd 
in actuahtate ar fi aproape inrristrft- 
tă. iar audiența se ar Una (Se an or
din strict muaeistie. Această axiomă 
ne ajută să luminăm tm alt aspeci 
al rărpi anume acela In care auiorul 
ne explică tangențele trecutului cu 
prezentul, deslușirea aensuritor ma
jore contemporane, ta colbul adunat 

filele ceasloave tor. Ttocodatâ. ta a- 
ceastă secțiune a voi ian ului, observăm 
că Ion zâmfireocu depășește funcția 
de riguros istoric, transformindu-se 
intr-un interesant eseist, tatr-un spec
taculos m in ui tor de ipoteze — legate a- 
■tît de dramaturgia universală, dl și 
de cea națională — Influențele primeia 
fiind vizibile intr-unele din lucrările 
reprezentative ale celeilalte. Spre 
exemplificare, aș dta unele reconside
rări plauzibile ale teatrului Shake
spearean (o încercare de reabilitare a 
lui Richard al III-lea), sublinierea ro
lului democratic al teatrului elisa- 
bethan („puține alte manifestări, ca 
reprezentațiile de teatru, vor fi ta 
măsură să aștearnă atitea punți de 
legătură între straturile societății") 
sau un număr Însemnat de tangențe 
și similitudini existente intre eroii tea
trului istoric universal și cei ai dra
maturgiei naționale .

Bogdan Ulmu

Ovidiu Genaru
Așa
Cu strigătul 
subțiat da florile de măr 
ți-mpodobit cu teorie de luceafăr

Te numesc

Dupâ orele 13, am decolat din nou la vedere. 
Zărisem un avion ce venea duuore Tirgovișie. 
A luat picaj, l-am atacat ci a acăpat arunci nd 
bombele La intlmplare. In dreapta. alt avion 1 
Picaj el. picaj sS eu. Țintesc ce zăresc in 
grila de ochire ? Palatul telefoanelor ’ Aha. zic. 
tragi la pradă da aci ! Atac cu tot armamentul 
(un tun și două mitraliere). In rafale lungi gi-1 
fac £ă ae Întoarcă la bază ctj bombele la bord, 
ceea ce nu e permis unui bombardier. Pină seara 
ne-am mai ridicat de dteva ori. dar fără hiote. 
In ziua de 26 august, au mat rărit atacurile.

— După 27 august n-ou mai apărut avioane. De 
aceea, am cerut permisiunea sâ cercetez ce ae 
petrece la Bănoasa. Era o Gratae snapectă. Nimic 
mai mult decit atit Pe 2> aqgaC. dm noa am

ton

- fllm

IX
«eșăa knsr-odevăr să fie un oeraonal 
e.xataL cârma farsaecnJ no-i baoesxe.
d.-sootr.rL ti ootea zace că B orteo- 
șpșșe- seama de factnl că tater-
nresarea h revine canaacntxiluj
•ctor Chnt Eacwood actor care a ta- 
niisiM «a mare sucBea de oubbc crin 
cete aieva fi—r In care a tocat, toate 
ca aiticni <fia tomtit1 sălbatic. Soecia- 
1.sarea aceasta se nare că i-a fcsi fa- 
vontaU. erori tateruretati de el reu*  
smd tatoădeatma să seane de stereoti
pie- F*.tenul  S:xm tnsA. incerdnd să 
fie subtil, re—«te să fie prea saMil. 
nitoari de-a dreotnl ina'.rlt. imoiedi- 
dnd tMrtMSDarea «nocivă la creșterea 
tensiunii «teamauce.

Joe K»dd ae aseamănă celorlalți eroi 
ai vestului, nu se st>e de unde vine si 
unde se duce. Sore deosebire de alti 
cuceritor! tăcutL enIernatici si exce
lent! Di școlari — care iri dezvăluie Dină 
la urmă identitatea, fie orintr-un eDJ- 
eod retroMoectiv. fie orintr-o divulgare 
făcută de o veche cimoatintă reaoărută 
tmuc in acțiune, fie orintr-o confesiu
ne. Joe Kidd rfcnlne învăluit in taină. 
Nici mica’’ acțiunile sale nu-ii găsesc 
întotdeauna motivările, ele rămin ta 
subteranul oeraonalitltii lui Joe. O 
Drivirv tăioasă metalică, foarte rece, 
asigură valabilitatea cesturilor intre- 
prinae. Joe Kidd. Doate fi răzbunător. 
Doate fi iertător dar ooate fi si ran
chiunos. Nici un mușchi al fetei nu-i 
trădează schimbarea hotăririlor si a 
părerilor. Se știe sigur despre el că 
este mai temerar, singuratic, că este cel

pre numele tău 
pentru veșnicia ta

Așu cum pasărea-n spațiu
iți cheamă cuibul
■ța cum ghinda iți caută codrul 
cum pana slujește aripa

Fie-țl rodul in pai ea trestia 
împărătesc ți curat 
ca argintul strecurat 
Viața fie tare ca piatra 

iute ca săgeata

ți tandru te înconjor 
cu lungi ciini de .inătoaro 
intr-un alai al cărui Corn de Bine 
se pierde intr-un mare viitor—

Emil Vora
Pămînt
și suflet românesc 
Stau ți privesc imprejmult 
De-a timpului mantia grea
Ca de-o cetate-n care rn-am născut 
Și din belțug mi-a dăruit 
Și țară ți un dor de ea.

De unde vin ți unde trec 
Pe firul care le-a ursit 
Atitea legiuni de umbre 
Pe care-abia le bănuiesc 
Intr-o Acropole in mine ! Și-ntreg 
Cortegiul lung de oseminte 
Cuprinde-n el pe cei ce au păzit 
Pămint ți suflet românesc.

O, vatră strămoțească, timp I 
Pămint, tezaur de relicve — 
Pe lume dacă-ar fi minuni 
Din pulberea tăcerii sâ invie 
Cei ce pieriră-n vremuri de restrițte 
Să apere această glie -
Ce mindri-ar fi văzindu-te acum 
Ce tinărâ ți ce frumoasă ețti 
Republică Socialistă, Românie —

Dumitru Udrea
Țara în August
Miroasă crud pdmintul o griu și mar* coapta 
la ritete ha August țasute din iubire, 
Gnă a li^ină pură de-ncredere in fapte 
At.ngc ■"touted cm aripa-i subțire.

Luca Ortul
Eroii
Cm inima vibrind ca • vioară 
M-aplec spre cripta bunilor erai,
Sâ simt mai viu cum lutul M-nfiooră 
De-atiiea jertfe risipfte-n noi.

B ctitoriți cu slngele-n balode 
Prin zodii vii de grine și lumini, 
B văd trecând pe sub incinse-arcado 
De-aripi mu ia te-n tulnice de crini.

B scurși intr-un poem doinit de-o țară 
In pirguiri solare de cuvint.
Sub neaua de tăceri ce-i înfășoară
Sint cel mai pur din lume simțămint

Cu inima vibrind precum o harfă 
Spre cripta lor genunchii mi-i îndoi, 
Desfășurind a sângelui eșarfă 
Spre-atitea jertfe risipite-n noi.

televiziune^

„Joe Kidd“
tna! iscusit vinător de animale si oa- 
raroi Legendarul lui Joe Kidd s-a 
cristaliza: ta aceste tr&săuiri. suficien
te ea tatreasa acțiune a filmului să fie 
determinată de ele.

I^rtea eea mai interesantă este cea 
care sugerează, toceareă fără a duce 
pină la sCrsit dermati ficarea hii Luis 

un fel de ideal de bărbăție 
li vitejie Duse in stajba lamei oenlra 
aDărarea tiieaUa Ljoc onor săieni mexi
cani. cărora latifundiarii americani le 
furaseră DămintuL Retras cu oamenii 
săi crediBoori ta munți. Ixiia devine 
cheia filmului. De aoaritia fed deomde 
viata sătenilor Închiși ta biserică- Cu 
o simnlă preaupunere. Joe Kidd (că
lăuză a nngăsitor norniti ta căutarea 
lui Chamma) indică o eventuală schim
bare a întregului subiect : ..Dacă nu 
va veni multi vor fi dezamăgiți-. Săte
nii cred orbește ta eroul lor dar Joe. 
fără explicații, fără comentariL nu cre
de si Dorreste ta munți pentru a-1 for
ța pe Chamma să se orezinte. Intuiția 
nu-1 înșelase oe Joe. Intr-adevăr Cha
mma nu Intenționa să-și salveze satul, 
aureola ce «nălucea In jurul numehii 
și persoanei sale nu-l displăcea, fan
faronada nu-i era străină iar ideea sa
crificării unul sat i se părea un mar
tiraj nobil in numele tahlrii oentru eL 
Filmul nu dezvoltă mai mult acest as
pect moral al nroblemei. rezolvarea 
este cea obișnuită Joe Kidd aranjea
ză ca totul să fie O.K.. după citeva ine
galabile performante cu du șea. Nici un 
suris nu tulbură imobilitatea fetei fru
moase. mereu ascunse de borul larg al 
pălăriei. Joe Kidd dispare în cunoscu
tul zgomot al cailor la nas. Linsa de 
freamăt, de ritm trepidant al acestui 
western lasă o vagă nedumerire.

Corina Cristea

u știu de ce aveam mereu pe suflet n impresia că am venit pe lume plătind
pentru o viață care s-a dus. Creșteam 
in atmosfera familiei rămasă în acea 
adunătură de rude aflate laolaltă din 

pricina războiului, ce se sfîrșea abia, șl care 
Încă nu m risipiseră prin tară, pe la casele lor. 
Bărbații i-au întors de pe front, unii, și-și cău
tau de lucru pe aiurea. Femeile rămăseseră în 
continuare în jurul popii Iile, Îngrijind de copii. 
Popa era singurul care mai putea asigura hrana 
din pomeni și, slavă domnului !, se făceau, pe 
atund. destulă colivă și coiarez și colaci pentru 
fiii și bărbații neîntorși din război. Nu s-a în
tors nld Ion. Ilie și Glicheria își plîngeau în 
taină fratele și fiuL Maria, mama mea, își mai 
amintea de un Ion tînăr și vesel care ciuta 
chiar in momentele grele ale vieții. Fratele își 
amintea de un Ion frumos, blond, cu ochi al
baștri, In uniformă de licean și care-i făcea 
curte proaspetei sale cumnate Maria. Glicheria, 
bătrîna lui mamă, confirma amintirea cu lacrimi 
In ochi. Atîta se mai știa. Aici a-au oprit amin
tirile, pentru că Ion s-a dovedit și un om cu
rajos si hotărît. Abia si-a lăsat hainele de licean, 
terminase liceul „Aron Pumnul" din Cernăuți, 
își luase bacalaureatul cu excepțional, pentru că 
fusese și un elev capabil și inteligent, și a ple
cat voluntar pe front la cei douăzeci de ani ne
împliniți. Iile era mîndru de frate-su și cu la
crimi în ochi își mai amintea de cum cintau îm
preună, copii fiind. Ion avea o voce de tenor, 
demnă de orice junc-prim, care făcea efect în 
nopțile cu lună, și, cind spunea asta, Ilie își ridi
ca glasul cit mai sus, inti-un tremolo sugrumat 
de emoția amintirilor. Mulți ani mi-au legănat 
nopțile cu glasul lui Iile care-și amintea ast
fel de frate-su plecat pe front și care nu apu
case nici să se însoare, dar care era mereu în
drăgostit, mereu cu cite o floare în mînă...

Acum de cind plecase de-acasă, ca voluntar 
pe front, nu se mai știa nimic despre soarta iui. 
Ilie ridica în fiecare dimineață la slujbă, și în 
fiecare seară la vecernie, rugăciuni pentru fra
tele plecat. Mama lor, Glicheria. se jelea că o să 
moară și n-o să mai apuce sâ-1 vadă, să-și vadă 
mezinul reîntors de pe front ca un erou. Toți o 
încurajau, dar fără convingere : „O să vină 
mamă, ai să-1 vezi. Doar il cunoști pe Ion. Ei 
n-o să moară niciodată 1“ Și ea credea parcă tot 
așa, că n-o să moară niciodată Ion, mezinul ei.

Amintirile celor ce l-au cunoscut căpătau un 
mare preț pentru familie. Erau adunate, ascul
tate, acum, cind, după ani, toți se întorseseră 
la casele lor, la familiile lor, iar Ion nu se ară
tase. „Și de ce tocmai El ?“ gemea Glicheria. 
Așa a murit, sărmana bătrînă, pomenlndu-1 și 
dorindu-1 lingă ea. „De ce tocmai el ?" se între
ba întruna, nevrind să creadă nimic din poves
tea Cu moartea care nu alege. II dorea în via
ță, piecat departe, ori prizonier, sau fără o mi
nă, fără un picior, dar In viață... N-a mai apu
cat să-l vadă. Ion nu a venit decît in Închipui
rile ei. Ion care a ramas in amintirile ceior ce 
l-au cunoscut ca un tînăr de nici douăzeci de 
ani. Imaginea lui a-a oprit ca un stop-cadru 
la chipul blond, cu ochi albaștri păstrat ia al
bumul familiei In ultima lui poză făcută inâinte 
de a pleca pe front Era îmbrăcat Ia hainele 
acelea de licean.H

★
După ani, cind mă făcusem mai mare, mama 

Îmi vorbea mereu despre Ion, și nu numai ea, 
parcă spre a-mi băga bine in cap că eu am ve
nit In locul lui, ca un semn al lui de viață dus 
dincolo de moarte. îmi vorbeau de el ai-mi ară
tau poza lui, poza aceea de licean. Dar toate 
vorbele se opreau la marginea începutului ace
lui ai doilea război mondial. De aici nu SG mai 
știa nimic, decît că a plecat voluntar pe front. 
Și apoi, un apoi dureros, care a Însemnat Jert
fă și curaj, moarte șl speranță, șl totul rămas 
intr-o suspensie la fel de dureroasă. A așteptării. 
Familia aștepta sfirșitul războiului șî el s-a 
sfîrșit Dorea vești de la cei plecați pe front și 
tata s-a întors odată cu venirea mea pe lume și 
s-au bucurat de două cri... Dar. mal ales, toti il 
așteptau pe Ion și am venit eu. Și niciodată 
n-as fi crezut că am venit pe lume ca să fiu, 
in cele din urmă, după treizeci și trei de ani, 
vestitorul marții lui— Acum, Îmi spun, am venit 
parcă fi pre a plăti o viață, parcă spre a cum
păni talerul descumpănit al familiei, parcă spre 
a ocupa locul rămas liber la masa de duminică. 
Eu, care "n avut șl menirea de a-i afla moar
tea aht» taina ei. taină care atund, in urmi
cu LreiaeQ și trei de ani, nimeni nu o accepta. 
Nu, morții. Poate prizonier, poate plecat undeva 
In lume, dar nu moartea

★
Se Intlmplă uneori ca din partea unor oameni 

care pînă in prima Jumătate a vieții să-ți fie 
complet necunoscuți, în a doua jumătate a vie
ții să ae arate a fi deținători de secrete famili
ale, și împreună cu ei să descifrezi taine de 
mult îngropate în arsenalul de amintiri ale fa
miliei. Desigur că pentru omul acesta nu ai re
zervat nid un spațiu. Desigur că nu poți crede 
in minuni venite de undeva de sus, dar fără să 
vrei te vezi pus în fața unor fapte mai dure și 
mai puternice decît tine. Și atund n-ai ce face. 
Asculți, afli și cauți să al tăria necesară ca să 
poți comunica mai departe familiei, ca să afip. 
si ei și să nu mai creadă In ceva In care au 
crezut o viață. De pildă, in viața unui om care 
murise de mult Sau in cochetăria altuia care 
trăiește azi și care-și poate arăta fotografiile 
din tinerețe cu dezinvoltură. Erau fotografii cu 
imagini ale chipeșului ofițer, grupuri de tineri 
soldați și ofițeri. Toate aminteau că odată omul 
din fața mea fusese și el pe front, că a făcut 
războiul și oâ... Dar toate astea nu-mi spuneau 
prea mult. In fond, era de virsta tatii și mi se 
părea firesc ca un bărbat trecut de cincizeci de 
ani să poarte in el astfel de amintiri. Iar An- 
ghel S., nea Gelu, cum îi spuneam, făcuse răz
boiul chiar In prima linie a frontului sl acest 
nou August 1977 de care ne apropiam îl deter
minase să-și depene aproape fără voie aminti
rile de pe front De fapt noi doi sărbătorisem 
prin muncă, de dimineața și pînă noaptea, mul
te auguaturi. dar niciodată nu-mi spusese ni
mic despre acel August din patruzeci și patru. 
Am bănuit că nu dorea să-mi încredințeze nici 
una din tainele acelor ani ai tinereții lui, de

Intimplnind. la rîndul său. marea 
sărbătoare a zilei de 23 August, tele
viziunea a prezentat, în ultimele eăp- 
tămiru. un ciclu substantial de filme, 
reportaje șl documentare sub generi
cul : „România sub semnul lui August 
biruitor." Transmisiile zilnice au reu
nit astfel cele mai semnificative mo
mente și înfăptuiri, prind palele coor
donate ale dezvoltări! economice și so
ciale. dt și profundele transformări 
petrecute In conștiința oamenilor in 
anii ce s-au scurs. 33 la număr, de la 
eliberarea țârii.

Atit noile destine ale oamenilor, cîi 
- și cele ale orașelor, biografiile direct 

influențate de această zi care a însem
nat cea mai mare cotitură în istoria 
modernă a României au fost prezen
tate convingător, comentariile și ima
ginile. Intr-o armonioasă interdepen
dență. subliniindu-le amploarea și 
frumusețea. La realizarea acestui ci
clu omagial au participat, cum era și 
firesc, unii dintre cei mai buni reali
zatori dc emisiune ai televiziunii, 
nume care constituie deobicei garanții 
de profesionalism și seriozitate, și 
care si-au arătat, și cu acest prilej, ca
pacitatea de a selecta dintr-un aflux 
de peliculă secvențele esențiale, cele 
mai ilustrative pentru profundele 
transformări ce au avut loc ..sub sem
nul lui August biruitor*.

• Reluată tntr-o nouă versiune, tn 
regia șl adaptarea pentru televiziune 
a lui Constantin Dicu. piesa lui Horia 
Lovinescu — Surorile Boqa — bene- 
f’^tad si de o distribuție fericit alcă
tuită ne-a readus in memorie clipele de 
încleștare dramatică și de înaltă ten
siune din zilele fierbinți de august ale 
eliberării patriei.

• Duminică la Iași, emisiune de

Sărbătoare
Dumitru Moroșanu șî Sergiu Ionescu, 
& fost mai mult decît o simplă suită 
de imagini din bătrinul oraș al Mol
dovei, la aceasta contribuind în pri
mul rind comentariul sensibil, pătimaș 
al Iui Mircea Radu Iacoban. „ochiul" 
cu care s-a filmat de data aceasta. 
Am văzut astfel un oraș care are a- 
dinc încrustate In memoria sa versu
rile lui Eminescu. fără de care altfel 
ar fi greu de închipuit. Alături de 
M. R. Iacoban. au participat la emisi
une ca invitați și tinerii membri al 
cenaclului „Lupta cu inerția", cit și 
un grup de muzică folk. Reușita aces
tui film ne amintește de altele, incă 
puține, e drept, ta care scriitorii au 
fost pentru cîteva minute gazdele noas
tre în orașele și satele în care s-au 
născut, trăiesc și lucrează. A le încre
dința deci aparatul pentru „a-si scrie" 
impresiile este o Idee fericită care 
merită să fie continuată. La Cluj, la 
Brașov, la Timișoara și. de ce nu. 
chiar la București.

• „Șoimii patriei" la înălțime. în e- 
mislunea de duminică. 14 august, cînd 
un grup de copii de la grădinița 189 
au recitat „Miorița" cu atîta farmec și 
sensibilitate. Incit redactorului. Dori
cei Nicolae. 1 se cuvin, pentru selec
ția realizată, laude depline. Momentul 
acesta din ..Micul ecran pentru cd 
mici" ne-a convins, dacă mai era ne
voie. că este de preferat să-1 vezi pe 
copii recitind o baladă care eă-i lu
mineze. decît să dezleei împreună cu el 
enigmele din producțiile . ..Animafilm" 
cu ideile făcute tălței de triștii lor au
tori. Pentru aceștia si nu numai Den- 
tru ei. „Cuore,< a parcurs, iată, un nou 
episod.

Iulian Neacșu

1



moartea 
vînătorului de care

cornelia djigola
7.--ri eu. femele, nu 1-a? fi Înțeles ți nu aș fl

"reput nimic din toate astea. Uneori mai în- 
totuși, să deschidă discuția cu cite un „pe 

—«mea dnd eram pe front" sau „știi, cînd eram 
euffiandant de pluton la..." dar își întrerupea cu- 
rind vorbele.

Uneori aducea, așa, ca din lntîmplare, foto
grafii cu imagini ale tlnărului ofițer din vre
mea aceea. Fotografii care, frunzărite, nu-mi 
•puneau nimic, decît că, poate, nea Gelu a fost 
un tlnăr chipeș în hainele lui de ofițer și că 
ochii Iși arătau albastrul lucitor chiar șl in ima
ginile in alb negru de acum treizeci șl trei de 
anL Dar nu bănuiam că aceste poze, aduse așa, 
ca din lntîmplare, Îmi ascund ceva cu adevărat 1

★
Scosese din servietă, avea o servietă mare, din 

piele de porc re vopsită gospodărește de mai 
multe ori, un plic enorm, puțin scorojit pe la 
colțuri și cu hîrtia îngălbenită. „Ce-aî adus aici, 
Întreb, corespondență de război, decorații sau 
©e ?“ Ochii lui, de un albastru Închis ca o fîntî- 
nă adîneă dintr-un sat de munte, sclipeau. 
.Ți-am adus cîteva poze. Să mă vezi în unifor
mă militară. Amintiri de pe front. Ultimele pe 
care le-am făcut înainte de...“ „Pace14 îl între
rup eu. „Chiar așa 1 — Vino mai bine să le 
vezi, poate recunoști pe cineva, cine știe ? 1*  
..Imposibil" Îmi ziceam, fără să caut mai depar
te înțelesul vorbelor. Imposibil, continuam,

•) David Alfaro Siqueiros, Artă și revo
luție» Ed. Meridiane.

Ultima fotografie a 
„Bateriei antitanc" :

Rindul da sus. de la 
stg. la dr, : Srg. moj, 
rez. Ion MacoYSchi, 
Alei. Penchievici, Aica- 
die Schipor, srg. maj. 
Simian Rusu.

Rindul da jos : Li. 
rez. Gheorghe Tataru 
ți lit Anghel S.

pentru că bărbatul acesta știa că atunci rfnd el 
era încă pe front eu abia mă nășteam într-un 
sat din curbura Teleajănului, loc pe unde n-avea 
ce căuta el, om venit din josul Dunării, din 
praful Bărăganului. Iar pe tata nu-1 cunoștea, 
am verificat eu asta iscodindu-1 de mai multe 
ori. Așa că... imposibil am spus cu glas tare 
apropiindu-mă totuși curioasă de teancul do 
fotografii...

Am ales, parcă atrasă de un magnet, o foto
grafie din celelalte fotografii ce erau înghesuite 
in plicul îngălbenit. Una singură. De ce toc
mai pe asta ! ?

Privesc fotografia din fața mea. O Întorc pe 
o parte și pe cealaltă automat Intilnisem In ea 
un chip. Un chfp pe care eu nu-1 văzusem nicio
dată aevea. II știam doar din fotografiile adu
nate in albumul familiei ți prinse In col tare, or
donat Recunoscusem un bărbat pe care-1 bă
nuiam In viață, pe care-1 așteptam Bă se reîn
toarcă, în cele din urmă, acasă. Dar, în fotogra
fia din fața mea acel chip avea un semn dea
supra capului, pus cu cerneală, apăsat O cruce. 
Stigmatul morții. Stigmatul pus deasupra capu
lui lor de cei rămași în viață spre a se ști pen
tru totdeauna ce-i cu el, cu soarta lor. Erau lm- 
părțiți. Morți și vii.

Privesc fotografia. O întorc pe o parte șl pe 
alta. Chipul bărbatului capătă identitate. Și par
că, acum. îmi urmărește privirea. Mă obsedea
ză.., Pe verso stă scris... „Doamnei Ana S." și mal 
jos acelagi acris adăugase ..Pentru mama luî 
Gelu* 4. apoi urinează semnăturile. încerc să le 
descifrez. Din nou recunosc un nume. Un nume 
de care am auzit mereu vorbindu-ae prin casă.-

Din fotografie mă privesc șase bărbați în uni
formă militară- Văzusem și la tata, în albumul 
lui, asemenea fotografii, dar in ele nu-1 recu
noșteam dedt pe eL Și-mi plăcea să-1 identific 
precis, dîndu-1, parcă, la o parte chipiul și mus
tățile. Era mereu tata.

Din cel șase bărbați din fotografia lui Anghel 

radio muzică^
Aripa fremătătoare 

a nemuririi

S. numai trei aînt stigmatizați cu semnul ace
la. Numai trei, din șase. Egal. Trei morți, trei 
vii. Și Ion îl avea. Iar noi, noi îl așteptam să se 
întoarcă odată și-odată acasă. Și, intr-un fel, s-a 
întors. Nu s-a putut duce fără să n-avem nici 
un semn de la el !

★
Privesc poza încă o dată, ai încă o dată fără 

să scot o vorbă. Nu-mi vine să cred. Vreau să-i 
descopăr povestea. SI o descopăr. Dar după 
treizeci și trei de ani 1 Mi-o apune acest o-ti 
străin familiei mele, și totuși nu e străin cum 
credeam eu pînă azi, șl care de toți atîția ani 
păstrează o durere a familiei mele fără să știe, 
fără să bănuiască asta.

★
„Era în mai 1944. începuse. în sfîrșit. să-mi po

vestească. Aveam în fața noastră războiul, așa 
că ni s-a dat o permisie de cîteva zile. Am pla
cat împreună cu „trupa" mea la mama la Ol
tenița. Hotărlsem să rămînem împreună și în 
timpul permisiei, așa cum urma să fim și în 
luptele ce le mal aveam de dat Ni s-a părut 
de bun augur că aici la Oltenița un fotograf 
e gata să ne tragă, calm, ca pe timp de pace, 
în poză. Semn că viața își urmează cursul și 
că așteptăm cu toții reîntoarcerea la viață". S-a 
oprit pentru o clipă, apoi continuă „Eram co
mandant de pluton — și mi-1 arătă pe fostul 
comandant de pluton din fotografie cu vlrful 

unghiei — și asta-1 trupa oe o comandam eu*,  
îndrăznesc să întreb, după uri timp, cum îi 
cheamă pe băieți, cine-s ei ? 1 „Cine-i aîci ?“ 
„Lt. rez. Tătaru Gheorghe. comandantul bateriei 
antitanc*  ; „și aici ?" întrebam precipitată de 
graba aflării adevărului,, a confirmării lui, și 
omul din fața mea îmi răspunde calm, poate pu
țin cana sobru, era aproape în pielea fostului ofi
țer... „Sergent major de rezervă Schipor Arca
die. incheietor de pluton antitanc" .'.Si ceilalți ? 
cine-8 ceilalți ?*  „Sergent major de rezervă 
Penchlevlci Alexandru, iar ultimul Ion Macov- 
schi, sergent major de rezervă, comandantul 
*pcției vină tor de care. Asta-i trupa mea*.  Des
pre fiecare UI amintea puni nd înainte gradul, 
Identitatea fiecăruia astfel dezvăluită căpăta o 
greutate ce mă apăsa. Vroiam să-mi vorbească 
mai cald, aveam nevoie de asta. Să-mi spună 
simplu. Ion. Arcadie. Simion, Gogu_ Ion. Dar 
fostul comandant nu-ți putea reaminti de cama
razii săi de luptă dedt așa. Șl eu care-i spu
neam de aproape zece ani. de dnd lucrăm îm
preună, nea Gelu. familiar ! Dar acum in fala 
mea stătea un altul, stătea, de fapt, sublocote
nentul, fostul comandant de pluton Angbel S.

Continuă explicația cu același ton, parcă nu 
observase nimic schimbat la mine' „Arta 
e ultima fotografie, li a accentuat e ul
tima noastră fotografie, așa. Împreună, făcută 
înainte de lupta din 26 August 1944 de la D6- 
boli—Ilieni, o localitate aflată pe malul sting al 
Rîului Negru. Plecasem din garnizoana de la 
C impui ung pe 24 August, tind am primit ordi
nul de luptă. Făceam parte din regimentul 30 
Dorobanți Pravăț*.  Asta imJ spuse cu un glas 
ce avea o Încărcătură și o mlndrie de nestăvi
lit, ca și cum ar fi zis „ei, ce știi tu ce înseam
nă Regimentul 30 Dorobanți—Pravăț ?* — Și, In 
adevăr, ce știam eu despre asta 1 7, poate mai 
citisem ceva prin cărți, dar nu-mi aminteam pe 
moment nimic, nici măcar nu știam ce-nseam- 

nă „vînător de care", lucru care ml se înfip
sese în creier ca o așchie. Atît aflasem, deocam
dată, despre Ion, că fusese sergent major de 
rezervă, comandantul secției vînători de 
care — titulatura asta avea o rezonan
tă uluitoare asupra mea. mi se părea 
eeva eroic, ceva nemaipomenit. Aud. ca prin vis 
vorbele bărbatului din fata mea... „Pe 26 au
gust am dat ultimele lupte acolo Ia Doboli— 
Ilieni, șl de atunci nu ne-am mai văzut, așa cu 
toții. Eram împreună din aprilie 1944 și plnă în 
2fl august 1944, eram ca frații..." Spunea omie- 
nouăzutepatruzecișipatru așa, dintr-o suflare, 
sobru, fără să-și permită abrevierea pașpatru. 
înțelegeam ce înseamnă pentru el, și nu numai 
pentru el. acest an, și-1 lăsam să-mi povesteas
că fără să-1 întrerup. Fostul comandant de plu
ton retrăîa cele petrecute atunci în patruzeci si 
patru alături de trupa comandantă de eL De
venise, parcă, comentatorul unul film adine în
tipărit In memorie, iar eu, singurul lui spectator, 
urmăream totul cu ochii în lacrimi. Aflasem 
că Ion murise cu adevărat

★
„23 august 1944, Ora 22. Se anunță încheierea 

armistițiului. Ora 23.30. Cadrele regimentului 30 
Dorobanți—Cîmpulung Muscel (partea seden
tară) sînt chemate — prin agenți — în stare de 
alarmă. 24 august — dimineața. Se fac pregă
tiri, în pripă, pentru marș. Pînă la prinz bate
ria antitanc, comandată de locotenent rezervă 
Tătaru Gheorghe este gata. Plutonul antitanc 
este comandat de sublocotenentul Anghel S.. 
ajutat de sergent major rezervă Schi
por Arcadie. Plutonul de vînători de tancuri 
este comandat de sergent major Rusu Simlon, 
ajutat de sergent major rezervă Ion Macov- 
schi șl de sergent major...*  aici n-am mal au
zit nimic. Priveam spre un punct fix, filmul 
imaginar la care mă uitam, dar nu mai înre
gistram sonorul. Știam că filmul era proiectat 
pentru a afla, din cîteva secvențe, cum a murit 
Ion al familiei mele, aici sergentul major... vî- 
nător de care... șl ca prin ceață aud glasul sub
locotenentul 8., chemat să participe în ca
litate de martor ocular și de comentator 
voluntar al acestei reconstituiri de viață și de 
moarte. „Eram In drum spre Brașov. Bateria 
este lăsată în fruntea regimentului pentru a cîn- 
ta marșurile Bravi tunari șl musceleni și Ro
mâni glotași. săriți! Sublocotenentul S. An
ghel (adică el 1 ? mă miră și mă surprinde abia 
acum cum îmi vorbește despre, el), sergent ma
jor rezervă Schipor și sergent major Ion Nla- 
covschl au reușit să organizeze cele mai bune 
coruri de marș din unitate (acum I) recunosc pe 
Ion al nostru, cel cu glasul de tenor, acel glai 
frumos care-și făcea apariția și la greu și la 
bine... Ion, același om, rămăsese, deci, același 
om pe care-1 știam din amintirile familiei !) 
Seara unitatea este cazată în Brașov. Bateria 
primește ordin să facă de pază — patrulă — 
prin oraș. Aici avem primele contacte cu ina
micii... 25 august. Marș spre comuna Ilieni. 
Ajunși aici Bateria luptă ca pușcași, nea vi nd 
decît un tun a.L (cel fel de tun ? mă întreb, 
făcînd efortul de a înțelege cît maî multe). Se 
luptă pentru cucerirea comunei Doboli, aflată la 
acea dată încă pe teritoriul ocupat.

Inamicul este dlrz. Se dau lupte de scur
tă durată. Regimentul este respins (mă bucur, 
intr-un fel, că sublocotenentul -comentator nu se 
oprește prea amănunțit la lupte, detalii de teh
nică. și parcurge timpul spre acea ultimă in- 
tîmplare legată de Ion. și pentru care și reve
dem împreună filmul. îi sînt chiar recunoscă
toare, într-un fel). 26 august. După pregătirea 
artileriei se pornește la atac. Lupta e crincenă, 
aici la Doboli, Sublocotenentul Anghel S. este 
Înarmat cu două pistoale „Para-ballum" dar lup
tă cu pușca Z.B.. sau cînd este nevoie, pune mi
na pe pușca-mitralieră și trage. La una din 
Intersecțiile de străzi apare un neamț pe bi
cicletă, Anghel nu-1 vede decît după ce simte cum 
îl vine din spate un glonț de pușcă «1-1 trece pe 
lingă ureche (mă trezesc uitlndu-mă fix la ure
chea bărbatului. E ciupită. Intr-adevăr, destul 
de vizibil. Ce curios ? Pînă acum nu observa
sem asta !) întoarce capul plin de stage apre 
dreapta șl — stupoare — un neamț ae prăbu
șește ca din senin cu bicicletă cu tot. Parcă-1 
secerase cineva. Din spate, sergent major re
zervă Macovschî Ion — care-1 văzuse pe neamț 
— își apără comandantul trâgînd glonțul salva
tor pentru acesta, dar fatal inamicului. Mulțu
mirea sublocotenentului Înflorește un zlmbet pe 
chipul Iul Ion. Dar, spre regretul și durerea ca
marazilor de luptă șî a sublocotenentului — „ser
gent major rezervă Mac o vschi Ion cade la da
torie In zilele următoare. secerat de o rafală de 
mitralieră*.  Filmul acelor zile s-a Întrerup: 
brusc. Parcă s-a rupt ceva, glasul, ți eL nu mai 
avea putere. Și totul era spus la timpul pre
zent. ca și dnd totul s-ar petrece aevea. Uitați, 
priviți, cade la datorie, nu-1 vedeți în film, pen
tru că asta se petrece în zilele următoare... dar 
cade la datorie... Filmul derulindu-se sacadat ca 
la o lecție de istorie cu proiecții, cînd mal 
rămii cu ochii pironiți aștoptlnd să vezi ce s-a 
petrecut ți In „zilele următoare* —

★
Privesc ochii colegului meu. redevenit acum 

nea Gelu. Sînt tot albaștri, dar acum umbriți 
de trecerea anilor $1 de greutatea amintirilor. A 
văzut moartea și moartea l-a ocolit Ion a fost 
cel care l-a salvat o dată, altădată norocul, soar
ta— Ion a fost cel care și -a salvat de la moar
te comandantul de pluton, parcă cu glnd să-1 
trimită In lume cu mesajul său. să spună fami
liei de el. îmi vine să spun eu glas tare că aș 
dori să știu dacă Ion e erou, și-mi vin ta 
minte vorbele lui nea Gelu „sergent major de 
rezervă Macovschi Ion cade la datorie ta xilele 
următoare, secerat de o rafală de m i trail ert..." 
la datorie... înseamnă erou— rafală... erou... mi
tralieră... Îmi fring In ecouri suflet ut ecouri, 
pentru că nu vreau lacrimi- Nici Ion nu ar fi 
dorit lacrimi. Și mă gindesc la vorbele Glicheri- 
ei : „Ion nu moare niciodată* —

(fragmente)

plastică^

p Pictorul 
și revoluția*)

—

ion gheorghe

pater liber
Ah lucrat mult curierii, aducătorii de vești, 

cei ce-au de si eg at mesajele Formei Unice; 
Mare era, viteaz mai era omul inteligent, care 

știa să comunice. 
Hermes era dumnezeul acestui curent. Opera 
lui, scrisă in avea tâieturâ de diamant.
Ritmul era-n metru ontic, dor gililt, trepidant; 
Poemul chiar a,a ,-a numit : Comunicat

Important 
P«il, clina minute tronimitam un Comunicat 

important... 
Cilrurile erau glorioaM, lot a,a ,tiința-n 

detemne confuze ; 
Un Spirit genial arftta ceva la luminâ, 

p-altceva in lucrarea obscurâ ; 
Ceva M licea, altceva era ințelesul 

cu-arătătorul pe bute, 
O anumitâ rostire de dincolo de Logos, cum 

nu mai incercaso vreo gurâ. 
O, Zeule, nimic nu ie-n|elege mai bine, decit 

lucrul foptit pa jumâtate ; 
Nici-un spirit nu inventâ ,i nu se inspiră 

ca atita iuțime ți-atita uitare de sine 
Cum se inspiră ți cinlă Geniul popoarelor 

oprimate. 
Nimic nu oțiță mai mult ca întrebările fără 

răspuns ; 
De-o energie cosmică sa pătrund cei ce 

elaboreaia-ntr-ascuns ; 
Neslăbit e suflul celor ce lucrează pentru 

Libertate.
11

Au muncii mult grupurile, rețelele păcil-ntre 
grupuri, 

Inșii dl mal obscuri, anonimii, viii cu nume 
de morți - prizonieri : 

Intr-adevăr, a lest un Spirit cara-mprumuta 
,i schimba mii de trupuri - 

Intr-adevăr, unul murea astăzi, dar tace ii 
luaseră locul de ieri : 

Despre care se credea că-s Aici, demult 
ajunseseră Dincolo ; 

Cei ca erau sâ fio Acolo do ieri sosiseră
Aici - 

Au lucrat mult țl-al lui Marte ,1 oamenii lui 
Apollo - 

Zeii in conspirație sînt ca dalmonii, cind 
ajută popoarele mici, 

Rebus era totul; ceva erau lucrul ți faptul, 
Altceva-nsemnau faptele ți lucrurile mai apoi 

elucidate : 
Ceea ce trecea de la unul la altul. 
Nu mai era ceea ce ajungea încă la unul, 

încă la altul. 
O, Zeule, Inepuizabile sini căile popoarelor 

spre Libertate. 
Izvorul izvoarelor rămina inteligența pe care 

tiranii apasă - 
Inepuizabilă toată Țara, ca o mare cimpie de 

gheață. 
Pater liber nesfirțitul geniu infățurat in 

hlamida luptei de clasă,

Mesajul
Vrmart din pag. I

chis calea către realizarea unor profiinde trans
formări sociale si revoluționare, făcind Doeibil 
in ce mitul unei noi istorii a patriei — istoria 

ImDliniriiof idealurilor de dreptate ‘ socială și 
națională, pentru care au luptat nenumărate 
«eueraUi de înaintași, a cuceririi depline a in
dependentei si suveranității naționale a Româ
niei. a drentuhii «acru al poporului român de 
a fi stămn ta proorta sa tară*,  dună cum se 
arată in Programul Partidului Comunist

Generației năacuta si crearute în anii flocia- 
Usmului i-a fost hărăzit un nou destin. Că n-a 
cuncacut ororile războiului a fost o întimnLa- 
re. dar că n-a cunoscut privațiuni, că n-a fă
cut o problemă maiori a existentei din a urma 
aeoii sau faeultătL nu m mai d» tores te hazar
dului. d a unui luna sir de lupte pentru li
bertate ri dreptate, lupte duse de oamenii de 
coostiixiU ai epodi : comuniștii.

Istoria se făurește prin si pentru oameni. Iar 
mersul d nu este lin. nu este un mar« con
tinuu al Învingătorilor. Ea cunoaște convulfiiuni 
ri evotatii dramatice fi sacrificiul, asumat con
știent reorezfntă un nobil mesaî lăsat urma
șilor. Receptarea și descifrarea acestui mesaj 
este răspunsul de conștiință a] generațiilor ur
mătoare. chezășie a seriozității cu care sînt pri
viți si Înțeleși Înaintașii- Pentru că orice re
voluționar este un vizionar, vislnd si luptlnd 
pentru ca visul să prindă contur, să fie o re^lj-

Avea măiestriile Lui, de nu-1 vadea nimeni 
la față ; 

Intr-adevăr, țările cind stau liniștite ți rabdă 
să fie mult mai prejos, 

Mare putere adună, ți multe-nvățâturi ți artă, 
de se răscoală, 

Dar sfintă e înțelepciunea popoarelor mici 
de-a fi, ele, cit mai fără grețală — 

Legindu-I la ochi pe ocupantul orgolios. 
Insurecția a pornit de la ambele capete, 

asemeni tunelelor ți marilor opere i 
Un capăt era in Uzină, alt capăt era in

Palat, 
Mare tunet dăduse zeul la nașterea celor 

hărăziți să descopere 
Această unică variantă, intru care Patria 

s-a-ncredințal 
III

Cum au inceput, cum s-au desfățurat 
Slâvitele Zile 

Au spus încununați), maețtril 
poemului-ocazional, 

Luptindu-se țl ei cu sfaturile cele mai 
capricioase ți incoerente sybile ; 

Pe aeroporturi au scris, In franței, in fața 
plutonului de execuție ț|-n spital ; 

Mlhai-Chlvârâ Roție, militarul Tăutu, Tulbure, 
junele ; 

Patria Zic el, e Libertatea, - ea Unic 
indivizibil ce se ezprimă numai prin sine : 

Orice încercare, din partea oricui ți oricind, 
să ne schimbe faptele ți viziunile, 

Sâ fie-ntimpinate eu imnuri lui Pater Liber ~ 
mereu eliberatorul de trupe străine, 

tntr-adevâr, este-o realitate pe care-o invoc 
eu ca pe-un Idol : 

Armata Română, Gărzile muncitorilor, savanții 
ți scriitorii - tot ce s-a pâstrat ințelept - 

Cu toții in Unitatea cosmogonică ți terestră 
ce se zice Partidul, 

Alcătuind Viziunea-Concept a Călărețului
Danubian — 

Săgetătorul eu patera sacră la piept- 
Acolo, in potirul pe care-1 acoperă cu 

vejnica-i mantă 
El poartă eeva, al cărui nume eu n-ay putea 

să-1 numesc : 
Cenuța Eroilor ți Sâmința Copiilor, o Esență 

sâ-i zicem, de-o alchimie suprasavantâ - 
Un IKS al realitâții ți Irealului, de l-am numi 

Indestructibilul românesc. 
Astfel in El se duc toate, intr-o pulbere de 

aur le trage 
El dupâ sine : 
latâ : țl oșteni țl poeți - sint cu El, in 

Cimpiile Elizeie, 
Acolo, in Insula mitologicâ lingâ ceilalți 

Pârinți Ziditori, pe locul ce II se cuvine. 
Iar eu ii invoc drept cei mal tineri genii 

nâscuți ți intorți Intr-aceeași Idee : 
Nu poate fi liber poporul intr-o patrie prin 

care i..rrâ ți fac ce vor tot felul de trupe 
străine.

tinereții
zare practică — o lume mal bună «1 mai dreap
tă. o viată mai liberă în care ființa umană să 
nu fie înstrăinată de condiția «a.

Generația tînără se confruntă azi cu alte pro
bleme. spiritul ei revoluționar nu se mai con- 
shmă în experiențe spectaculoase, dar el este 
prezent, se manifestă In mod implicit la toate 
nivelele : prin participare la viata social-eco- 
nomică a tării (in întreprinderi, pe ogoare, pe 
șantierele muncii patriotice), prin spiritul de 
ordine si disciplină, prin datoria împlinită In 
mod exemplar. Crescută, educată în spiritul 
normelor și principiilor comuniste, tînăra gene
rație cultivă dragostea pentru muncă — sursă 
a împlinirii si a bucuriilor —. pentru drepta
te si adevăr. Ee are marea sansă de a nu fi 
prea depărtată de experiențele generației an
terioare (generație a Părinților ei) si de a fi 
știut să tragă concluziile ce se Impuneau. Pro
funzimea ei constă in justa Înțelegere a aces
tor experiențe, in impregnarea in conștiința el 
a spiritului revoluționar.

Cu filndul de recunoetinfă mereu întors că
tre înaintași, «fie să cinstească evenimentele 
memorabile ale istoriei tării prin prisma cli
matului de azi si a luminii pure de mline. 
23 August a Însemnat punctul luminos în care 
eroismului i-a fost corolar conștiința de sine 
a unei națiuni, cumpănă de trecere către zo
dia dominată de lumină «1 înțelepciune. 23 Au
gust se așează firesc ta inimile tinerei generații 
ca sărbătoare a împlinirii ei sub această zodie.

Zilele muzicii 
românești (I)

Păstrăm, fiecare dintre noi, !nchtsă-n 
suflet, puritatea. Și ea se arată arare
ori, fiind un bun al nostru neprețuit, și 
ființa noastră devine frumoasă, strălu
citoare. Ea, puritatea, se ivește ca pri
virea albastră ce izbucnește de sub 
gene întunecate. Și eîntem atunci fru
moși și drepți, înaripați, șl nu au mar
gini pentru noi timpul și lumea. Este 
clipa aceea din viață ce niciodată nu se 
repetă, dureros de frumoasa clipă ce ne 
urmărește pînă dincolo de hotarele lu
mii acesteia. Acea clipă căreia li ră- 
mînem credincioși. în memoria căreia 
vom căuta ca întreaga noastră viață să 
fie frumoasă și dreaptă și cinstită.

Creatorul de artă este acela care, 
supus legilor nescrise ale muncii sale, 
va arde întreaga viață ca o torță în 
căutarea adevărului și a perfecțiunii. 
Că. in timp, artele vor fi împărțite pe 
genuri .genurile apărînd în primul rind 
ca o necesitate de studiu este o ches
tiune secundară. Important este faptul 
că teoretizarea, legile artei nu au în
chistat și îngustat perceperea ei, nu au 
stăvilit înflorirea ei. în muzică. împăr
țirea pe genuri apare poate în cel mal 
firesc mod fața de celelaUe arte. Ar 
putea părea plictisitoare ideea unui 
curs despre genurile muzicale tinut 
unui public care nu este de specialitate. 
Descopăr. însă, cu emoție un ..curs 
practic" între emisiunile radioului : 
..Genurile muzicale In marile enorl 
creatoare". Emisiunea, pur ilustrativă, 
fără comentarii obos’toare sau dis
cursuri mult prea savanto. are un carac
ter periodic. Astfel a fost dedicată o 
emisiune sonatei romantice, m ’exem
plificări d'n Weber, o aTta sonatei cla
sice (exempUf'cărî din Beethovenl. A 
urmat apoi Madrigalul — Renaștere si 
Concerto-grosso baroc (cu exemplifi

cări din Corelli) apoi sonata contem
porană (Britten și Poulenc) și recent 
am ascultat o emisiune dedicată cvarte
tului romantic cu exemplificări din 
Smetana. Alt merit al acestei emisiuni 
este faptul că piesele muzicale sint 
transmise în interpretări memorabile. 
Faptul că emisiunea ilustrează fără 
comentarii, dă senzația unui „tot“. sen
timentul că un gen muzical decurge din 
altul, senzația unei legături permanente. 
Nimic nu este Îngrădit, intre sonată și 
madrigal nici nu mai există timp, nu 
mai există modul de interpretare. Se 
aude numai muzica, aripa fremătătoare 
ce se zbate cu dureroasă frumusețe în 
sufletul nostru îmbogățit cu o dulce șl 
nevindecată rană. Aripa fremătătoare a 
nemuririi ce acoperă. vindecătoare, 
tandră, creștetele noastre, brațele 
noastre, gindurile noastre, viața noas
tră.

Ioana Diaconescu

Sint puține în latorla artelor plastice 
acele personalități care >vînd vocația de 
tribuni au minuit cu o violență explo- 
sîvă cuvintele. David Alfaro Siqueiros 
este printre aceștia. Militant neostenit 
pe plan social, profesionist al revoluției, 
personaj cu vocație mesianică, pe deplin 
convins că arta trebuie nu doar să se 
înscrie In cursul istoriei ci șl să ti in
fluențeze însăși evoluția, el sintetizează 
In publicistica sa reflecții șl idei ce cla
rifică ln bună măsură mobilurile și o 
blectlvele uneia dintre cele mal Intere
sante experiențe din arta contemporană
— aceea a murallsmulul mexican căruia, 
■lături de Diego Rivera, Josă Clemente 
Orozco, li este unul dintre întemeietori. 
Tonul cărții sale — ce reunește articole, 
scrisori, intervenții publice și însemnări 
elaborate pe parcursul a cltorva decenii
— este pasiona! și faptul se datorețte 
nu atit temperamentului Înfocat a] artis
tului cît credinței sale interioare, adine 
Înrădăcinate, că o nouă formă de expri
mare plastică, în stare să fie purtătoarea 
ideologiei revoluționare, nu se poate a- 
firma decît polemic. Iată de ce nu tre
buie să surprindă aversiunea obstinată a 
lui Siqueiros față de academlști („in
fluențați de Școala de Ia Roma") șl 
formaliști („influențați de școala de la 
Paris" — p. 210). Orice lucrșre suscep
tibilă de a fi „contaminată" de demersu
rile acestora — demersuri ce în esență 
i se par a reprezenta, în fond, o viziune 
burgheză, individualistă, asupra rosturi
lor artei și, care mărturisesc acordarea 
unei atenții preponderente factorului sti
listic, prin care însăși opera devine vic
tima „prejudecății stilistice" (p. 211) — 
este amendată violent, nefllnd scutiți nici 
chiar proprii săi „tovarăși de drpm*.  
Reproșurile pe care, dintr-o perspectivă 
strict Ideologică, Siqueiros Ie-a adus, In 
1944. iul Orozco („să faci, deci, din ade
vărurile tale, astăzi parțiale, niște ade
văruri totale, șl atunci șl eu, șl multi 
dintre cel care-ți admiră opera, ie vom 
accepta- — p. 93) iul Diego Rivera, în 
1947 (..Mă Înclin în fața minunatei mă
iestrii da artizan a Iul Diego Rivera. 
Dar Încerc să transform această măies

trie artizanală Intr-c profesiune autentic 
modernă- — p. 13O) sau, tn 1951 lui Ta
mayo (,,tși face iluzii că opera lui... este 
națională" — p. 247), sint rolul comoa- 
tivității pictorului — teoretician tentat 
să Îndrepte permanent, dinspre stingă, 
focul criticii conținutistice Împotriva ori
cărui tip de manifestare artistică, indi
ferent de gen, suspect de evaziune. E 
suficient să examinăm conceptele cu care 
operează teoreticianul Siqueiros pentru 
a ne da seama că o asemenea atitudine 
11 este structurală. Pentru el realismul 
înseamnă „renunțarea La orice fel de 
pornire apriorică, la orice fel de inven
ție arbitrară" (p. 199). Frumosul nu poate 
fi „ceva ce nu e logic, iar ceea ce nu 
este logic nu este nici deplin util" (p. 
252). Barocul In pictură și sculptură nu 
înseamnă „decît niște forme mari, în 
mișcare, care nu prezintă nimic concret, 
nimic specific" (p. 26B). Tn artă, crede 
Siqueiros, există un progres, un mers 
înainte inevitabil ca și „ln știință, ca șl 
în concepția generală asupra societății" 
(p. 88). Dat fiind acest . fapt realismul 
poate deveni „mal realism". Se înțe
lege de la sine în ce raport stau toate 
aceste considerații cu afirmații din 19ă6 : 
„Realismul, adică obiectivitatea în arta 
picturii nu poate fi limitat. El este, dim
potrivă. un sistem dialectic cu posibilități 
Infinite" (p. 2M1. tncă o dată, tn acesta 
rînduri. este prezentat Siqueiros — revo
luționarul, pentru care arta trebuie aă 
albă un caracter profund social, pentru 
care arta socialistă „este, așadar, o artă cu 
conținut ideologic, ta consecință o artă 
clnvlngfitoare și, de aceea realistă" (p. 
999). Cartea marelui pictor mexican se 
citește cu mare interes : reînvie ln ea 
suflul dinamic al unei epoci care a revi- 
tallzat expresia plastică atribuindu-l sen
suri noi, profunde. Dincolo de pasiuni 
șl inconsecvențe se intuiește permanent 
energia unei personalități

Grigore Arbore

între 15 si 25 august. în nraa de 
sărbătoare națională. litoralul este 
gazda unei alte mari manifestări mu
zicale (dună Festivalul de folclor al 
țârilor balcanice), dovadă certă a ine
puizabilei forte de creație si interpre
tare a poporului nostru, a culturii si 
artei României aocialiste.

Din doi fn doi ani. dună încheierea 
etapei republicane a Festivalului na
țional ..Cintarea României*,  oe scena 
litoralului se vor desfâsura ..Zilele mu
zicii românești", cu participarea for
mațiilor muzicale si a interoretilor in
dividuali din rindul profesioniștilor si 
amatorilor. laureat! ai Festivalului na
tional ..Cintarea României".

în prima săotămînă a ediției Inau
gurale au evoluat trei colective profe
sioniste (Corul de cameră Madrigal. Ffi
larmonica de stat Clui-NaDoca si Tea
trul satiric-muzical ,.C. Tănase*  din 
București) si 12 colective artistice de 
amatori din București. Pitești. Orăstie. 
Brăila. Buzău. Timisoara. Bacău. Rm. 
Vilcea, Ograda-Ialomita si Medgidia. 
Poate trăsătura esențială a acestei 
manifestări republicane este prezenta 
pe aceeași mare scenă a festivalului a 
artiștilor profesioniști si amatori, si 
unii si alții interpret! desăvirsiti ai 
creației muzicale românești. Nu este 
oare emoționant să asculți, cu același 
sentiment de elevație estetică «i de 
mlndrie națională, renumitul Cor Ma
drigal, dirilat de artistul emerit Marin 
Constantin, spre lauda căruia s-au e- 
puizat toate metaforele limbii noastre. 
Corul Atheneum al Casei de cultură a 
sectorului patru București. Corul 

^Liri*  din Buzău sau coralele ..Paul 
Constantinescu" din Ploiești si ..Vox 
Maris" din Constanta ? Sau concertul 
de muzică Dooulară. în care muncitoe 
rea Veta Birig de la Combinatul chi
mic Tirnâveni. sau țăranii cooperatori 
Ion Stoicănel din Dobrotesti — Teleor
man si Hristu Budincă din Cocea lac - 
Constanta vin în replică, fără vreun 
complex de inferioritate, cu aceeași 
dezinvoltură, cu profesioniștii de talia 
Măriei Ciobanu. Măriei Butaciu-Dragu 
si Gheorghe Rosoga ?

Si exemplele — argumente In fa
voarea noutății, bogăției si valorii a- 
cestor splendide Zile muzicale româ
nești — pot continua t artiștii amatori 
ai Orchestrei simfonice a Societății 
muzicale ..Lira" — Brăila sau ai Cvar
tetului de coarde si cian al Institutului 
politehnic din București au fost la fel 
de bine primiți si apreciat! de puhlir 
ca șl valoroșii instrumentiști ai Filar
monicii de stat Cluj-Napoca : specta
colul de varietăți al formațiilor artLs- 
tiee ale Caselor de cultură din Rm 
Vilcea. Medgidia. Scolii oonulare de 
artă din București si I.A.S. — Ograda 
— Ialomița au rivalizat prin prospeți
mea textelor si a interpretării cu re
vista profesioniștilor de la Teatrul 
„C. Tănase" — București.

Pe scenele acestui festival arta pro
fesionistă st amatoare au evoluat în
frățite. îmbog&tindu-se fiecare din ex
periența celeilalte, demonstrind îm
preună vitalitatea «i frumusețea spi
rituală a poporului nostru, demn si în
crezător ln destinul său.

Jean Badea
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ăzu năpasta sl pe capul lui Fănică 
tocmai cînd se credea mai la adăpost. 
Avea un ucenic. Ilie Suni, al două
zeci și cincilea ucenic pe care-1 învăța 
strungăria, ascultător, cuviincios, nu

bănuise că tocmai de la el o să 1 se tragă. Acest 
Suru plănuise ca în ziua examenului de califi
care să se și ducă Ia ofițerul stării civile cu o 
textilistă de la ..Dacia’1, iar după aceea. în pri
ma duminică, să facă și cununia religioasă. Nici 
el. nici viitoarea soție nu puneau prea mare 
preț pe cununia asta (unde mai pui cheltuielile, 
costumul de ginere și rochia de mireasă, cadoul 
pentru nași, pentru domnișoarele de onoare), 
insă nici să treacă peste dorința părinților lui 
și-ai fetei nu le dădea'mina. Cînd i se făcu 
propunerea să fie naș. Fănică nu zise nici da. 
nsci nu, pină la nuntă mai erau vreo trei săp- 
tămîni. trăgea nădejde că pînă atunci Ilie Suru 
avea să simplifice totul. în aeord cu bătrînii 
lui. N-am de unde să iau alt naș. se văicări in 
zilele următoare Ilie Suru. După încă vreo săp- 
tămînă Fănică fu poftit la poartă. R aștepta 
acolo o bătrînică. crezu că s-a întîmnlat ceva 
acasă și vreo vecină a venit să-i dea de veste, 
alergă intr-un suflet. Era mama lui Ilie Suru. 
t&rancă de prin Moldova. cuviincioasă, ca și 
băiatul, și la fel de insistentă. Ilie o chemase 
anume, ca să-1 roage și ea să fie naș. Nu mă 
pricep, eu \n-am avut nași, nu dau pe la biseri
că. și nici nu prea... știți. eu... cu părerile mele... 
Dar n-aveai cu cine să te-nțelegi. bătrinica o 
ținea pe-a ei. așa-i obiceiul, așa să fie. aduce 
și oameni din sat. și ce-o să spună oamenii 
aceia, că ea n-a fost in stare să găsească o bi
serică și-un preot în orașul ăsta?! Da’ pe fina 
dumitale o știi, ai văzut-o ? se interesă ea, in 
șoaptă, cu toate că nu era cine să-i audă. Fă
nică o știa numai din cîte ii zisese despre ea 
Uie Suru. Vai. vai. că tare-i frumoasă 1 se ex- 
tazie bătrîruca, și a$a se poartă cu mine 1 și are 
și ea meserie, și ia pînă la două mii de lei. ia 
mat mult ca Uie. Da să știi, să nu mă spui, că 
tare-i urită. vai. vai, eu na știu ce-o să creadă 
oamenii din sat de la noi. Una-alta. iar cu nâ- 
șitul, cu luminările, cu domnișoarele de onoare, 
cu fina lui, cind urită. cind frumoasă, dună 
vreun sfert de oră Fănică nu mai răbda : da* 
spune-mi s*i mie cum vine asta, ba-i i«-ită foc, 
ba-i frumoasă de pică 1 Bătrîruca nu găsea ni
mic de mirare, și era puțin surprinsă că «4 n-a 
priceput : e frumoasă cînd îi zice ei mamă li 
cind ii sărută mina, da’ altfel, cind umblă gi dă 
din solduri, că poartă rochie strânsă-strânsă. e 
tare urită, sărmana. Și mai e și oarbă, maică, 
da să nu-i spui tui Ilie. că el din fiece ae su
pără de cînd a venit la București. Asta U cam 
puse pe g înduri pe Fănică : oarbă-oarbă ? Ilie 
Suru nu era nici el un — nu mai poc de dragul 
tău 1 se cam pierdea în salopetă. Insă, oricum, 
făcuse armata la geniști... Oarbă-oarbă ? Da 
maică, da. se uită la om prin ochelari. Nu se-an- 
gajă la nimic, cu Vali vorbise, ea nu se dădea in 
vînt, cum vrei tu, mi-e indiferent, iar el, care n*J 
mai scăpa de Ilie Suru. se rindea că i-ar trebui 
o dealegare... 11 întrebă pe maistrul Boi in dacă 
a fost naș vreodată. Și la nunți, și la botezuri, 
mai demult, cind eram și eu mai tinăr. Mă. cind 
îmbătrânești, nu te mai vrea nimeni- Că si nașii 
trebuie sâ fie arătoși, isteți și ageri. Te-au gă
sit pe tine ? îți trebuie costum, neveste-ți rochie 
anume pentru cununie, ceva bani, la masă, că 
se-anunță cit dă nașul, și-apoi. rAmii cu ei. le
gat de ei, de cite ori o fi să se certe, la tine vin 
aă-i Impact e«tl și duhovnicul ș\ îndrumătorul 
lor pentru multă vreme. Așa-i obiceiul, cred că 
numai Ia noi e așa, treburile astea bisericești 
mei nu contează prea mult, ele se duc intr-o 
oră, luminările se păstrează pe un fund de ladă, 
rochia de mireasă la fel. însă nașii £-alege cu 
doi fii sufletești. Fănică se gindea la cheltuieli, 
abia pusese niște bani de-o parte, pentru o ma
șină ln rate, trebuia să mai adune vreun an. și 
el și Vali, Tudorică se oferise să-i ajute și eL 
Simona se zăpăcise... Ilie Suru 11 anunță că a 
și dat invitațiile la tipărit. Acum. Fănică ae 
gîndea mai puțin la bani, și mai mult La dez
legarea aceea... avea nevoie de ea... m una tor, 
utecist, membru de partid, dacă e să dea exem
plu, prafufi s-alege ! Avea să-i explice lui Șer- 
ban că s-a ivit o situație obiectivă : părinții lui 
Uie Suni și părinții fetei, țărani mai in virată, 
țin la niște obiceiuri, și cum n-au găsit altul, și 
nunta se-apnopie, el nu poate să mai dea ina- 
POL însă i-ar trebui o dezlegare, să se știe, 
adică, peste tot, că nu-i nici bi seri cos. nici do
ritor să se dea ln spectacol cu luminări, nici 
să se lepede de Satana...

— Ai Încurcat-o, îi zise Serbian. Chestia a-a 
cu. lepădatul de Satana e la botez, trebuie sâ 
mai aștepți. o. vreme, și-ai s-o zici și pe aia.

— Eu am auzit-o o singură dată, cind eram 
la sat. și mi s-a făcut părul măciucă, și n-am 
dormit trei nopți, se mărturisi Fănică. Nu vl se 
pare că e ceva cumplit ? Și cum s-aude, cum 
sună lntr-o biserică...

— Ce dezlegare să-ți dau eu ?
— Dacă tot e s-o fac. măcar să nu se inter

preteze greșit. Sînt și din ăștia care se-aran- 
jează el să fie nași. Vor să aibă neamuri aici, 
în București. Eu și nevastă-mea avem neamuri 
peste tot, nu ne putem pflînge.

— Dacă mi-ai cere alte sfaturi, cine știe, poate 
că ți-aș veni in ajutor. Dacă m-ai întreba cum 
ai să-ți începi meseria de maistru, ar fi mai 
multe de spus. întîi și-ntii. e nevoie de niște 
grafice de lucru gindite Ia minut, și pe care 
toți să le respecte. Doar ai învățat și la școală.

— Vă rog, eu sînt Ștefan Predoleanu...
— Mă, Fănică. mă. șl eu aînt Șerban, și Încă 

mă mal țin» mintea. Ziceam de grafice. pe> zile, 
săptămini. șl chiar pe o lună încheiată, pentru 
lucrările mai importante, așa cum face Bojm. 
la mecanică fină.

— Vâ rog, eu lucrez pe un carusel...
— Lasă, mă f Nu ți l-am dat eu în primire ?
— Păi așa. sigur.
— I-I predai Iul Stinghie, mi ine dimineață, o 

să fiu șl eu acolo, și directorul, dacă ii râm ine 
ceva timp șt pentru festivități de genul ăsta, că 
mai are și altele, cu importul, exportul si ate
lierul de prototipuri, unde lucrez eu. unde $) 
dorm eu de două săptămini încoace. Cum de-ai 
reușit tu să te fofilezi atita vreme ? Directorul 
și-a adus aminte de tine, azi dimineață. Ai 
liceul, ai școala de maiștri, am cheltuit ceva 
bănuți cu tine, acum pune umărul și fă ordine-. 
Știu că nu-ți convine. Știu și de ce. Ce viața 
p<? un carusel, de capul tău. cu trei ucenici 
alături. în acord, peste trei mii cinci sute pe 
tună.

— Dacă a-a hotărât, eu vă mulțumesc pentru 
Încredere.

— Ei, vezi 1 Te simți ca-ntr-al nouălea cer. 
așa-i ?

Ci te va ore mai tirziu. Fănică primi decizia 
de numire în funcție și i se puse ln vedere să-i 
predea lui Stinghie și ucenicii și caruselul. to
tuși, el se încăpățînă în părerea că nu direc
torul șl ceilalți din conducerea ooerativă iși 
amintiseră mai întîi de el si-i hotărâseră soarta, 
cum pretindea Șerban, ci chiar el. Șerbar. avu
sese ideea. în timpul discuției de la comitetul
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speriase rău de tot. cum să ai tu pretenții Ia 
un inginer, și tocmai la unul ca Andreica. însă 
repede ii și trecuse, nu putea sâ fie ceva se
rios. glume de-ale ei.

— Și zi așa, K cheamă tot Fănică !
— Da. mâi. și-ți seamănă în toate, chibzuit, 

liniștit, bun meseriaș, cam zgîrcit. din punctul 
meu de vedere... pune bani de-o parte, se 
corectă Slmona. sigur că trebuie să ții la bani, 
totuși, mi se pare uneori că exagerează, a vrut 
că-și ia o haină de piele, îi venea superb... 
n-am reușit să-1 conving că merită banii... pînă 
la urmă, i-am ales eu o stofă.

— Ciți ani are ?
— Douăzeci și patru. împliniți.
— Mă, la virsta asta trebuie să fii econom, 

ascultă ce-ți spun eu. nu-i de glumă, si nu 
încerca tu să-1 faci altfel. S-o fi gîndind și cl Ia 
o casă, la nevastă, la copii, bănățenii ăștia nu 
admit să tragă mîța de coadă, ei își văd de 
îucru și au pretenții de la viață, nu ca altii- 
Are unde locui ?

— I-au dat o garsonieră, în Flcreasca, însă 
vrea să depună bani pentru un apartament de 
patru camere, i-au promis ceva, tot în cartierul 
Floreaaca, aproape de uzină.

— Ei. vezi ? vezi tu ? Fănică. din ce ta ce 
mai entuziasmat, începu să se plimbe prin 
cameră. în sfîrșit, cumnata lui li aducea și vești 
bune. Vezi, vezi cum il prinzi pe bănățean ? 
Aduni bani și vrea să-și ia casă, patru ca
mere. Să aibă unde-și ține nevasta și copiii. 
Că el se gindește și la copii, și asta-1 face să 
fie și mai serios. Doi. trei, cîțl or fi. Dacă e 
să te măriți cu eL renunțăm noi la mașină șî-ți 
dăm bani, partea ta, să fie acolo, se oferi 
Fănică. N-ai să te dud la el cu mina goală. 
Sjțur. ai meserie, poate că o să termini și o 
facultate— ai să vezi că și el o să dea fa facul
tate. bănățenii nu se lasă... totuși. ttU se CU- 
V’.ne să nu contribui și tu CU ceva... Mă, bănă
țenii ăștia au familii mari, trebuie să te duci 
pe vedere. Las, că mergem toți. toți, numai tu

Sr1*» A-be ?
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daî seama cițî se-adună ?! Prinsese o mare 
simpatie pentru celălalt Fănică (mai ales după 
precizarea Simonei, că li seamănă în toate) și 
ardea de nerăbdare să-i stringă mina. Dar vre
mea trecea, și se văzu nevoit să revină la hlr- 
tlile lui, cu atelierul 2 : blocăm cele două ușî 
laterale și ni-i ridicăm în cap pe toți... Poate 
că era mai nimerit să ceară o dezlegare... o 
semnătură... dacă hotărâm in colectiv, să mai 
intre și a'Ițil în linia întîia... Cind ajunse la 
oameni (îi Înșiră pe o listă, pe toți), situația 
se complică și mai mult : ar fi trebuit să tri
mită cam jumătate din ei la reciclare, curs 
dc două, sau chiar de cinci luni. Navetiști, 
mulți navetiști, pleacă autobuzul, pleacă trenul, 
m-așteaptă ai mei. am de făcut o normă și la 
gospodăria colectivă, mai încet cu reciclarea, cu 
ședințele. Dar eu trebuie să dau producție 1 se 
Incăpâțînă Fănică. Dacă eu vă înțeleg pe voi. 
pe mine cine dracu mă mai înțelege ?! Avea 
să-și facă și el o echipă : așa se obișnuiește, 
cînd iei în primire o funcție. E înscrise în capul 
listei pe Iorgu Berindeî. Meseriaș de înaltă ca
lificare ; mai era și navetist, și-avea influentă 
asupra celorlalți navetiști, chiar dacă îl cotono
giseră rftunci, din greșeală... Pentru Iorgu Be- 

. rindei urma să se lupte cu maistrul Bojin, nu 
prea sînt șanse, totuși, trebuia încercat. Vali 
mereu avea să-1 Întrebe, ori să-i ceară cîte ceva. 
Nevasta mea să-nvețe să se descurce și singură. 
Tu nu-ți dai seama, nu simți ce povară apasă 
pe umerii mei ?! Dimineața, cînd să plece la 
lucru, se ivi o nouă problemă, cea mai com
plicată, de fapt : descoperi în servieta diplomat 
pachetul cu sandvișuri. alături de dosare și 
niște cărț). Dar e ceva nemaipomenit ! Cum 
te-a dus pe tine mintea la una ca asta ? îi re- 
proșă soției. Sandvișuri în servieta diplomat 1 
Șuncă și brânză și măsline. Dacă mă vede 
cineva ? A$a, mai știa el cîțiva, care aduseseră 
și sarmale in servieta diplomat. Dar ce respect 
puteai să mai ai pentru ei ? Se impune o a- 
nume ținută. Cu ținuta, asta, i-o întoarse Vali, 
ai să rămii nemîncat. Simona, nici să 
n-audă : cum o să meargă ea la uzină cu 
sacoșa încărcată ? Ce. e gospodină, bufetieră ? 
Ea nici nu mănincă, decit la patru, cînd se în
toarce acasă, si seara, mai nimic. Nici Tudo
rică nu se oferi, el mai trecea De la bufet, cu 
prietena lui. Ordin ! îi strigă Fănică. Iei ser
vieta mea veche, și te execuți. Avea să țină 
minte dimineața aceea : atelierul 2 ii apăru ca 
un hol de cinematograf, intrau și ieșeau zeci 
de oameni, unii mai fntîrziau la discuții, era 
un vacarm. Inginerul StratiLat nu vedea o ne
norocire în asta, doar mal sînt și alte ateliere 
de trecere, unde planul se depășește constant, 
disciplina se respectă cu sfințenie, si nimeni 
nu se plînge. Dar mai e si un alt aspect : dacă 
închidem ușile, sigur că ne apărăm pe noi, in
tr-un fel. insă lovim în celelalte secții, se pier
de timp, se-ngreuiază transportul de materia
le. înțelese că inginerul Stratilat n-are nici un 
chef să intre în conflict cu colegii lui de la 
montaj si mecanică fină. Augustin se desco
torosi de el în nici un minut : Ești maistru, 
răspunzi. Dacă ai ajunș la părerea că trebuie 
sâ blochezi ușile laterale, fă-o, dar să-ți fie lim
pede, De răspunderea dumitale I Cei din ate
lier nu se-arătau nici ei prea botăriți, pină 
cînd Fănică trecu la vot deschis. Un sfert de 
oră mai tîrziu. se stîrni mare zarvă, au blo
cat ușile, maiștrii de la montaj și mecanică 

^fină veniră îndată să protesteze, inginerul Cup- 
cea se duse la director, alți ingineri îi cerură 
lui Fănică o hirtie. ceva, un document, o apro
bare, el ținu să-i informeze că făcuse totul pe 
răspunderea lui si-a celorlalți din atelier, nu
mai că vreo douăzeci dintre strungari dădură 
IniiDoi. îsi retraseră votul, si-atunci el se incă- 
pătină să meargă înainte, cu mai putini, pe 
răspunderea mea. si cit timp voi fi maistru aici, 
asa va rămine... Ai să fii maistru de-o zi 1 1 
se prezise. Inginerul Cupcea se-ntoarse cam 
plouat de la direcție, refuzind să dea amă
nunte in legătură cu discuția De care o avu
sese acolo, si-atunci se mai potoliră și maiștrii 
si ceilalți, iar Fănică încetă să-și mal frângă 
mi iniie. De răspunderea mea. sigur că da. a- 
cum trebuie să aranjez cu Iorgu Bermdei. nu 
mai avea răbdare, oe tnete-ar fi vrut să le 
facă intr-o singură zL măcar să isprăvim o- 
dată cu organizarea și să ne putem vedea de 
lurru. In cea de-a patra zi de la numirea in 
fimeție, II luă ln primire Mie Suru :

— Duminică venim cu găina, H ziae eL
— 2 -i ? la rixe-av-on duminică ?
— S -lfnr-nA Uie Suni.
— St txioc rt’i veniți ?
— Acasă la — aasii. A», cam pe la 

eir.cL Sau mai tifEU. ea i-BVPti fimt) d Vi »■ 
Tfertti Pentru noi. on rând e bine. 31 seara.

— Care vot ? mal Întrebă Fănică, descumpă
nit.

— Eu cu Veronica, logodnica mea.
— A. da. tu cu Veronica, sigur 1
— Venim cu găina.
— A. găina. Care găină ? In timp ce îl ascul

ta pe Uie Suru. Fănică mai trecea pe listă 
rite-un nume, pentru prima serie de reciclare. 
Duminică, găină. Pirvulescu, Matei. Negriiă, lo
godnica. toate ‘se-amestecau în mintea lui. De 
ce să-mi aduci tu mie o găină ? Ce. eu nu pot 
sâ Iau de la piață ? Ori te pomenești că... și 
»e Bind] că celălalt o fi vrând șă-1 mituiască. 
pentru te miri ce : Uie. bagă de* seamă.

— Asa *e obișnuiește. Cu găina cu panglici. 
— Ce panglici, mă ?
— Panglici din alea colorate. învelim găina 

în panglici și venim cu ea. Cînd ziceți dum
neavoastră. pe la cinci, pe la șase, noi altă 
treabă n-avem.

— Mă, nici să mă tai. șl nu pricep !
— Doar am si vorbit cu najji. alaltăieri. m& 

mir că nu v-a zis ’ Găina ne-a fidus-0 mama 
de-acasă. e din alea motate. Cînd se face între
barea. dacă vreți să ne fiți nași, se vine cu găi
na cu panglici !... Ilie Suru nădușise cu explica
țiile. Mai era și puțin mîhnit că nașu-său, în 
loc să se uite la el și să deschidă urechile, tot 
umbla cu creionul roșu pe niște hîrtiî, mai su
blinia ci te-un nume, mai punea cîte-un semn 
de-ntrebare. în dreptul lui. a lui Ilie Suru, 
puae un X. E un obicei vechi-vechl...

— Oare ou m-ai întrebat tu de-o mie de ori 
p în-acuma ?

— A fost de tatonare. Duminică întrebăm ofi
cial.

— Și cînd veniți voi cu găina, eu ce trebuie 
să fac ?

— Aducem și-o sticlă, se-nvioră Ilie Suru.
— Ilie, în toamnă dai la industrial, dacă vrei 

sâ te mal țin aici. Și cind o fi să termini liceul, 
te trimit la școală’ de maiștri. 111c. ce tot ziceai 
cu găina aia ? De găini îmi arde mie ? Să nu 
te mai aud.

Fragment din romanul „Jean, fiul lui Ion"

Spațiile civilizației
bă localitatea — devenită oraș — fi chiar «ti-
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matului, au contribuit la întregirea unui ca
pitol distinct în spiritualitatea noastră Dopulară. 
Tîrgul de la Horezu nu este doar vitrina unei 
entuziaste ambiții locale ; erau prezenți aici, 
meșteri din Marginea. Sibiu. Cluj-Napoca. 
Curtea de Argeș, Oboga, Vlădești. Glogova si 
lucrările lor, așezate intr-o naj iste luminoasă, 
se constituiau intr-un sugestiv excurs privind 
varietatea si originalitatea stilurilor in cera
mica noastră. Alegerea Horezului nu i-a apă
rut însă, nimănui intimplătoare. Un climat se 
edifică prin ramificațiile multiple care-i alcă
tuiesc substanța, însă pecetea durabilității i-o 
dau piscurile ; un asemenea nise este în arta 
noastră populară Horezu. Cu secole în urmă, 
ridicind falnica ctitorie (care, reconstituită, și-a 
recăpătat strălucirea de odinioară) rafinatul 
BrAncoveanu a pus mare preț pe ajutorul ce- 
ramistilor din Horez si aceștia au făcut din 
mănăstirea ce poartă numele satului un giu
vaer care a înfruntat cu semeție nevolniciile 
timpurilor. Civilizațiile se plămădesc, se știe, 
cu trudă si talent dar existenta lor este dese
ori imanentă anumitor spatii. La Horezu te 
convingi încă o data că spațiul subcarpatic a 
fost menit să nască si să ocrotească civiliza
ția. în sensul ei larg si cuprinzător. Căci, a- 
lături de cea a peisajului, există aici o civili
zație a lutului, a lemnului, a Pietrei si a țe
săturilor. Și fiecare dintre ele au pregătit în 
timp tîsnlrea simbolurilor geniale. Brâncuși este 
un exemplu.

S-a scris, afirmam, foarte mult despre Horezu 
si tărâmul acesta va mai stoarce multă cernea
lă fiindcă el însuși se află in mișcare. Se schim- 

lnl pasionați lor prelucrători ai lutului ui a- 
daugâ noi dimensiuni. Oare, drumul de ta oiar 
la ceramist nu Dresa nune si o mișcare, o cer
tă propensiune sore rafinament ? Pe măsură 
ce o civilizație isi înfige mai adine rădăcinii* 
în tectonica spirituală a istoriei, ae poate spu
ne că ea iși sporește trăinicia, capacitatea de 
a impune. Dar asistăm, nu fără uimire, cum 
sub privirile noastre aoar altele noi. ontogese. 
complexe. De curând, am revenit la Orșova si 
mi-am dat seama că paginile acrise des d re ea 
cu timp în urmă au devenit lacunare si in
complete. Noua așezare a trecut-o definitiv in 
uitare pe cea veche si se conturează tot mai 
insistent ca o veritabilă cetate a creației si a 
odihnei, in care trăirile oamenilor sint me
reu tonifiate de întinderea albastră a lacului 
șl de spinările ‘ calme ale munților. O mulțime 
de statul (finalizări ale unor proiecte de di
plomă) imprejmuiesc blocurile zvelte, iar ima
ginea de ansamblu stă mărturie asupra gus
turilor înalte, cu care ne-am obișnuit, in anii 
noștri, să ne croim munca și viața. Si tot a- 
tunci. în ziua popasului, am asistat la o pre
mieră care imi sugera puternica sete de crea
ție în spatiile sortite cîndva doar liniștii atro- 
fiante : o dragă imensă — veritabilă uzină plu
titoare — se desprindea de cheiurile șantieru
lui naval, urmînd să ajungă la mare, pe dru
mul fără pulbere al Dunării, ca mesaî al ca
pacității de ctitorire a unor oameni abia des
cinși în cochetul oraș. Așa Incit a scrie me
reu despre asemenea locuri nu este, cred, nici
odată îndeajuns. Este cerința autenticelor spații 
ale civilizației.

Urmare dia pag. li

tentă si nemurire, duce la ceea ce Unamuno 
definește dreot ..sentimentul tragic al vieții-, 
idee dezvoltată in eseul cac^tirâ Del seatimeata 
tracica de la vida (1913). unde se tratezi despre 
conflictul dintre rațiune si credință, kxrică si 
\-iatâ. inteligentă si sentiment în capitolul ultim 
al acestei cârti intitulat Daa Qnijoie • tragi re
media toropea coniemparauea. pornind de ta 
idei mai vechi, din Vida de dan Qaijote « 
Sancho, unde văzuse in eroul lui Cervantes un 
nebun trăind in afară de sine, un Însetat de 
ideal incoruotibi!. un ..anbelo de înmortalidad- 
susține că Don Quijote e «modelul nostru" și 
cultul pentru dnnquijotism trebuie să devină 
..o religie națională". Don Quijote trebuie să 
călăuzească Spania la adevărata victorie, dacă 
prin donquljotism se va înțelege .mobila nebu
nie a voinței care vrea lumea asa cum trebuie 
să fie si nu cum este“. Donquijotismul exclama 
Unamuno, nu e puțin! E o întreagă metodă, o 
epistemologie, o estetică, o logică, mai ales o 
religie, adică o întreagă economie a eternului 
si a divinului, o speranță în absurdul rational". 
Sensul lui ultim e să «strige, să strige în 
desert".

Fost-a Unamuno un romancier? Aplica Si ta 
construcția romanului, filozofia vieții. în pre
fața la romanul La Niebla. scria în 1913: ..Voi 
scrie un roman, dar il voi scrie asa cum se 
trăiește, fără a sti ce va urma... Personajele 
mele se vor alcătui pe măsura in oare vor ac
ționa si vor vorbi.. în Come se bace una no
vela. adăuga: ..Orice ființă de ficțiune, orice 
personal' poetic creat de un autor face parte 
din autorul însuși» si „orice autor presupuni nd 
că vorbește de altcineva, nu vorbește în reali
tate decît de el însuși", orice biografie istorică 
sau romanescă e autobiografie. A povesti era

Miguel de
pentru Unamuno a trăi: .-A povesti viata nu e 
oare an mod si coate cel mai profund de a 
trăi ?“ în gcMre insă, observă Doina Mana 
Păcurari u. romanele lui Unamuno suferă de 
insdecvarea stilului eoic ta tema filozofică, de 
expunere prea noțională a fondului vital Cea 
mai îndrăzneață încercare romanescă. Come se 
hare una novela, reprezintă un declin eșec. 
Aici, autobiografia impinsă sore fantastic ta 
forma unei meditații lirico-filozofice despre 
viată si moarte, despre trăirea a ceea ce poate 
sau nu poate sâ se intimDle in viitorul aorociat. 
Multi comentatori au luat acest roman drept 
eseu pur si simplu.

Teatrul lui Unamuno, influențat de Ibsen și 
aprooiat de acela al lui Pirandello seamănă £U 
teatrul absolut, de idei, al lui Camil Petrescu 
în care eroii sînt personalități. întrebat asupra 
unui rol de o actrită. Unamuno l-a răspuns: 
..Eu nu fac roluri si nici producții, eu creez 
personaje". Teatrul avea, după eh misiunea de 
..a crea suflete... să ne creăm.să mă creez11. 
Eroii sini deci întruchipări ale unor idei ale 
sale in dialog sau. cum zicea el însusi. în auto- 
dialoe. Sombra de sueno, de pildă, prezintă 
conflictul interior al protagonistului intre omul 
de carne si oase si personajul literar. A rein- 
terpreta Phedra lui Euripide voind să facă o 
dramă de pasiune „rugiente". „foarte castă". 
..Dacă as fi mai tinăr si as fi în altă poziție 
socială, declara el. as fi capabil să joc. îmbră
cat in femeie, rolul Fedrei în fața unui audi
toriu de călugărițe, sigur că nu le-as scanda
liza. ci le-aș mișca". Un critic acuză pe Una
muno că nu a înțeles niciodată resortul esențial 
al pasiunii amoroase. în El hemano Juan o El

Unamuno
mundo e« teatro. demitizează figura Iul Don 
Juan din piesa lui Tirso de Moli na. Eroul e in
capabil de dragoste, cucerește femeile spre a 
le preda altora si. retras, finalmente, la mî- 
năstire. dă tinerilor sfatul de a se obișnui unul 
cu altul. ..ceea ce e mai mult decît a vă iubi".

Si poezia lui Unamuno e conceptuală, gîn- 
dire în versuri, fără preocupare de metafore. 
Caracteristice sînt cuvintele din al său Credo 
poetico: „Cintecele tale să fie cîntece sculpta
te / ancorează -le-n pămint cu cit se-nalță mai 
sus. / limba Iul e înainte de toate gîndire / și 
frumusețea lui este gindită" (,,e] lenguage es 
ante todo pensamiento. / y es pensada. su 
belleza"). Se poate compara cu Camil Petrescu 
din Transcedentalia.

Este greu, conchide în studiul său ‘Doina 
Maria Păcurariu. de a împărți opera lui Una
muno pe compartimente. Scriitorul e același 
peste tot in eseu. în roman. în poezie. Pent, j 
el. Etica lui Spinoza, Critica rațiunii pure de 
Kant. Logica lui Hegel erau romane și de- 
Dlingea Pe „bieții filozofi fără romanesc". Cre
dea că. in absenta fanteziei. într-un tratat de 
filozofie argumentarea nu are forță. Convinge
rea sa era că filozofia e domeniul subiectivității 
și că nu există opinii, ci numai oameni care 
le afirmă. ..Filozofia noastră, scria el in Sen
timentul tragic... este modul nostru de a inte- 
lege sau de a nu înțelege lumea si viața, ei 
izvorăște din sentimentul nostru fată de viața 
însăși". Șl deoarc?ce în viață constanța în
seamnă încremenire, iar încremenirea moarte, 
Unamuno este un partizan al dreptului unui 
autor de a se contrazice, de a fi mereu su
biectiv.



atelier literar
posta redacției j

T. ROȘU: N-avem, din păcate, 
motive să vă promitem o apari
ție apropiată. (Depinde numai 
de dv. ca acest lucru să devie 
posibil într-o zi.). Paginile pe 
care ni le trimiteți rămin pe a- 
celași făgaș greșit, despre care 
am vorbit anterior mai pe larg. 
(Recomandările de-atunci rămin, 
deci, în continuare valabile). 
Doar cîteva din ultimele texte 
par să dea semnele unui în
ceput de limpezire și coerentă: 
„Triumf", „Cetatea din gînd", 
„Stejarul".

I. PLEȘ : Ce să faceți — ne 
întrebați — ca să acăpați de de
lirul dv. verbal ? (Ciudată între
bare !). Pur și simplu, să renun
țați la el I Să începeți, adică, să 
scrieți lucruri inteligibile, clare 
(in locul vorbelor învălmășite, 
fără sens, „în dodii"...). Deo
camdată, paginile cele mai a- 
proape de acest deziderat sînt 
„Pasăre căzută", „Durere". (E 
cazul să vă puneți, insă, la punct 
și cu ortografia, să vă ocupați 
mai susținut și mal sistematic de 
școală și de studiu — toate aces
tea fiind condiții elementare, 
sine aua non, pentru obținerea 
unor rezultate demne de atenție 
în încercările dv. literare).

L. C. MAN : Impresie generală 
de stagnare (sau chiar de scă
dere a ponderii lirice) cu vizibile 
alunecări în confecție și conven
ționalism. Cîteva pagini mai 
reușite: „Golgota", „Pace", „Vîn- 
zătoarea de nuferi".

O. SALIS : Mai bine, în „Ins
cripție în lut", „De-o singură 
stea să ascult".

A. DERLEA î „Cîteva pagini 
Interesante, în mijlocul unei in
vazii*  de prozaism și banalitate : 
„Bună 2iua !", i.Dacă", „Groapa", 
„Ctitorie".

M. B. Botoșani : Schița e bine 
scrisă, convingătoare (într-o mâ-

Sură), deși elementele portretis- N 
lee sînt mai curînd exterioare, 
onventionale (uneori, ușor sim- 
-<pliate, caricaturale). Ne putem 

aștepta, credem, La rezultate și 
mai bune.

B. AM1RA î Nu putem cita 
decît „Spații", „Apa șl pietrele"

din niște pagini în general rigi
de, uscate, fără fior.

V. IONESCU : Aproape toate 
sînt lucruri frumoase, „cu miez", 
care marchează o evoluție (len
tă, dar sigură) spre adevărata 
poezie. („Tăblița de lut" trebuie 
retrimisă — s-au strecurat, pro
babil , niște greșeli de transcrie
re: „Îmi Înrobite nările"?! și 
„incunabil amorțit" (poate in
curabil?, ori, dacă nu, incuna
bul ?).

ANDRIȘAN S.R. : Sînt promi
țătoare semne de poezie (ale 
unui spirit reflexiv), în pagini 
crispate, stingherite, deocam
dată. de elemente uscat-cere
brale, livrești. Mai bune nl s-au 
părut : „Peisaj antic", „Gindul", 
„Ceea ce slntem". Dar sînt de 
așteptat lucruri mult mal bune.

ALBERT TIOREANU : ..Răs
punsurile noastre sînt întotdea
una în funcție de nivelul texte
lor pe care ni le trimiteți. Ori, 
de acum 7-8 luni (eum ne amin
tiți) cînd v-am răspuns prima 
oară (incluzînd producțiile dv. 
în categoria „încercări de nivel 
modest, fără calități", etc.) n-am 
avut plăcerea de a observa, in 
zecile de plicuri trimise, vreo 
schimbare în bine câre sfi ne 
permită comentarii și aprecieri

noi. Nu ne oferiți, din păcate, 
nici acum această plăcere. Ce 
rost ar avea, in acest caz, să re
petăm la infinit răspunsul inițial 
(sau să ne străduim a găsi alte 
formule pentru a spune același 
lucru ?). Faptul că ați însoțit sau 
nu textele trimise cu o scrisoare 
n-are nici o importanță, singurul 
lucru care ne poete influența în 
mod decisiv fiind calitatea „pro
duselor". Acestea, insă, sint și 
acum deosebit de slabe (stingace, 
primitive, lipsite de semnele ta
lentului). Iată o mostră aleasă 
la in timp la re : „Ascultă pe bu
ze-mi înfloresc ginduri hoinare / 
ce string la piept -să nu mai fie 
Întunecată zare / și pasărea al
bastră ascunsă-n colivie / să 
zboare liberă cu liniștea-n clm- 
pie. / Să cintăm singuri un vers 
dintr-o baladă > plăcerea e a 
noastră și să ne luăm drept pra
dă / sărutul din propria grădină 
sau parfum ! fulguind suav si 
dulce prin natalul cătun". Etc. 
Nu trebuie să vă supărați. deci, 
dacă vă spunem și acum (și vă 
vom spune șl in viitor, in situații 
similare) : Nimic nou 1 — ceea 
ce e destul de clar, de altfel, tot 
atit de clar ca șl acest lung răs
puns pe care ne-ați silit să vl-j 
scriem acum (sacrificînd un spa
țiu pe care numeroși alți cores
pondenți l-ar fi meritat mai 
mult*  Dan Mihail Popa. Marian 
Popeaca-Ploiești T Pirvan So- 
varna, V. Aiincscu, Jenei Viori
ca. Iulian Cruda, Dumitru Efie- 
ne. Pulbere Peltici. Alexandru 
lldrea Gram. Silvia Delaboian, 
Lucian V&ncld. Nlcnșor Băffes
eu, Pan1 Grădinara. C. Cerna 
Drăganu. Nestor loan id Filip 
Rohan, Andrei Florian (mal 
bine, în „Cin tec"). Dan Stănciu- 
lescu-Naparia (mai bine. In „An
titeză"), D.D. Sandu, D. Paul 
Oprescu, Rodica Marcu, Emil 
Bejan. George Papp, L. Letcă 
(mai bine. In ..Ceas treaz"), Si- 
poceiv Iorgu : Nimic nou 1

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se resti

tute.

Detalii ale sufletului
Ca să-nflorească la timp 
fiecare copac a trecut 
printr-o piatra
(mai mult sau mai puțin) 
idem cuvintele mor pe ruptelea 
pinâ răsună eîntecul.
și iată stăm la această umbră
și iată ne luminam la acest soare 
neștiind cît costa.
și vai, ce fraged luneci spre trecut 
c-un ochi în care nu mai știi să dormi 
femei suave prin vasta 
hală a orașelor, 
avalanșele cailor pe frunțile 
Ierbii tot mai rar 
cind malurile încep să curgă 
in locul fluviului, 
spre alte-nâlțimî visul 
îndeajuns mestecat un fruct universal 
e timpul să obosim puțin 
în fața tainelor naturii, 
să-nvățâm să iubim mireasma 
virgină a cimpiilor, 
adîncul transparent a! unui laș, 
foșnetul tandru al pădurii 
și celelalte detalii 
ole sufletului nostru 
dintotdeauna.

VALERIU PRUTEANU

Ctitorie
Un har secret mi-alege dintre cuvinte poezia 
vorbesc despre dumneata momâ 
și despre dumneata tată 
șl despre toate visele

femeie care-ml știe dorurile șl ml le-alină 
sabie curajoasă și dreapta 
patrie 
iau strung

In veac peste veacuri de mari patimi 
cpf puterea 
sâ înfățișez vouă 
gîndurile mele.

pe umerii fiicei mele porumbeii zilei sint albi 
ea nu întreabă niciodată 
de unde vin 
dar le dâ grăunțe din palmă.

ADRIAN DERLEA

Inscripție In lut
înainte de-o avea un nume
cm fost lut blind
pe roata străvechiului zbor 
câutind 
ocrotirea unei miini noduroase 
și bune —
cu taine ori chemări semănate tăcut
în virtejuri suprem roditoare...

OLIVIU SALIS

Nu vedeți că păstrez și-acum In suflare 
conturul reavăn al plămadei de rind 
și-n ochi - unduiri de tainice spații cintînd...

Romeo Cosmo vi ci : „Flori de cimp”

Fără ură
Purtom privirile voastre pe umeri. Atlas 

pedepsii de zel 
să țină pe umeri munții cerești j 
oș fi vrut să vă spun : prieteni, 
venind dkiV-un amurg sau un răsărit, sau 

de oriunde 
veți fi venind obosiți, odihnlți-vă privirile 
în ochii mei, v-aș fi spus că fintinile 
nu sînt mai adinei decît poemele 
dragostei, și v-aș mai fi spus : lublțl-mă, 
căci ura nimănui n-a crescut pe umerii mei.

FRANCISKA KOCSIS

Poate
Acest plop sprnzurat în azur 
poate fi semnul unde speranțele noastre 
Sv despart de pâmint 
poate fi neștiutul nostru simț 
cu care pipăim zborul și dimineața 
cu care pipăim vocile ascunse 
în mănăstirile de lemn, 
vîsla aceasta ruptă lingă țărm 
poate fi un strigăt neauzit 
un ultim salut 
o amintire 
a unui copil înecat 
această năzuință poate fi o lege 
rouă poate fi cerneală 
libertatea o pasăre mondială.

V. PETRESCU-MĂRGEAN

Slnt om cind...
Necunoscutu-I ademenire : cutez I 
încerc să cobor in miezul lucrurilor 
pipăi aflu Inevitabila fisură 
pătrund zăbovesc 
asupra amănuntelor astfel 
intr-o piatră am descoperit 
o urmă blindă - ca a razei lntr-0 floare — 
a trecerii mele de demult ;
caligrafie? alături 
o gură de armă fumeglnd 
ciuperca de Hlroșlma 
și mai mare mult mai mare 
un ochi candid de capii 
prin care mă strădui să privesc în viitor.

sint om cînd Iml pun întrebări 
fintină dialogînd cu stelele 
cînd caut răspunsuri.

MIHAI CRĂIESCU

Să-mi fii
Iubită să-mi fii • 
Stea Polară 
Părăsită de lună 
Pentru totdeauna 
Umbrita de soare.

Pămînt și apă să-ml fii 
Pentru Inima mea revărsată 
Peste marginile firii 
Tu care ești în toate 
Acel
Neînsemnat nimic
Ce scapără în noapte : 
Stea Polară prin care 
Trupul meu ziua 
înflorește copac mierlelor 
Ce cintâ la soare...

G. M. - BUCOVICIOR

Biografii paralele
Urmare din pag. I

prinderea cuvintelor patetice. El. minerul Nl- 
coiae I. Stana (I — după numele tatălui care 
a lucrat tot aici. Ia Berevoiegti). se îngrijește 
de o bună parte a puterii țării (ca de altmin
teri trei frați de-ai săi, mineri în aceeași mină). 
Știe să schițeze perfect;

ce-a fost Ieri ce este astăzi

• 10—12 km pe Joa 
pînă la intrarea în 
sut si apoi Înapoi 
pinâ acasă

autobuz — curse 
speciale Ia intrarea 
Si ieșirea din. sut

• opinci cizme (două pe
rechi pe an) făcînd 
parte din echipa
mentul de protecție

• șapcă sau bască cască

• haine (cum se nl-' 
mereau)

salopetă impregna
tă, impermeabilă

• a cu le : rangă, barod, 
targa, vagonet

pickhamer. Împuș
cături cu exploziv, 
mașina do extracție 
bicablu. mașina de 
Încărcat in subteran 
cu basculare latera
lă. bandă trans
portoare automată, 
combină de înain
tare in galeriile de 
cărbune

• loc de muncă : ga
lerii ca pentru câr
tite, neaerisite, prost 
luminate

perforai umed, ven
tilatoare si instala
ții de aerisire, ga
lerii cu susținători 
metalici, stiloi hi
draulici cu DOnwă 
centrală oentru sus
ținere

Atît in subteran, cit w. ______ ______ ___
ttnta lui Nicolae I. Stana Bi * fraților săi s-a 
«•himbat fundamenta] — ca «i a lui Naitasia 
Anton si a frați lew săi (patru la număr, toți 
mineri lucrînd la Berevoiești-Argeș) — în ul
timele decenii. Munca in abataj, mereu îmbu
nătățită. ram ine una din cele mai bArbătețti 
îndeletniciri umane, deși peete jumătate din 
cantitatea excavată se cară meeanizat (doar in 
urmă cu un deceniu, aceeași muncă se făcea, 
manual, în proporție de 83,2 la sută șl respec
tiv 04,8 la sută). Aici însă, în abataj, nici vor
bă de „familiarism". oricîți membri al acele
iași familii ar lucra cot la cot c&ci n-ai cum 
să-ti cocoloșești nici fiul, nici fratele, nici pro
pria-ți ființă. Dar fl-a dus vremea In care „bâ- 
ieșil" cîntau : „Sintem băleși în pămînt f Ca 
•i mortii în mormînt* 4, Si orarul de muncă s-a 
redus — simetric creste timpul liber destinat 
familiei, copiilor, activităților cultural-artistice. 
hobby-urilor : 36—42 de ore. săptăminal. in sub
teran. (valabil în principalele centre miniere).

Și iată-1 acum, la ieșirea din șut, pe mine
rul din Herja (bazinul Băii Mari) oprindu-se 
o clipă si înfulecînd un pateu cald — ..deta
liu" neesentlal ? 1 Consiliul de conducere al oa
menilor muncii a decis instalarea patiseriei în 
chiar incinta exploatării. Desigur, un pateu fier
binte, gustos, nu-i decît un pateu Si atîta — 
nu-i absolut necesar să extragi cine știe ce 
semnificație teribilă din faptul acesta. Totuși, 
mintea reporterului caută, compară, asociază, 
fie si mîncînd un pateu. în incinta unei ex
ploatări. miniere : mina Herja. Împreună cu mi
nele Dealul Crucii, Valea Borcutului (poreclită 
atunci, pe drept, „Satul Văduvelor"), din a- 
celasi bazin al Băii Mari, sînt concesionate, la 
începutul secolului XX. unor capitaliști străini, 
devenind principal furnizor de materii prime și 
metale prețioase al Imperiului auatro-ungar: 
„Sintem băieși în pămînt / Ca și mortii în 
mormînt". Morții din Satul Văduvelor, din Dea
lul Crucii, de pretutindeni unde minerii au 
scormonit „adest pămînt udat cu sîngele si su
doarea străbunilor noștri. înmulțit cu țarina lor 
de douăzeci de ori seculară*.

li la suprafață, exis- 
Bi a fraților săi s-a

STRATURILE ISTORIEI

Minerii, din totdeauna, n-au străbătut doar 
pămîntul pe dedesubt, ci au străpuns, nu o 
dată. Istoria : la Alba-Iulia. în 1918, decem
brie 1. cînd Marea Adunare a.celor peste 100 000 
de participant! a hotărit unirea Transilvaniei 
cu natria-mamă. pe platoul numit Cimpul lui 
Horea, de sub Dealul Furcilor, se află 4 000 de 
mineri transilvăneni, printre care Iosif Ilie, 
șeful delegației de mineri de la băile de aur :

— Un olar venea la tirg cu un car de oale — 
îsi rostește public parabola rămasă proverbia
lă. La o zdruncinătură a carului, una dintre oale 
pe care scria Austro-Ungaria a căzut din car 
si s-a prefăcut în zeci de cioburi. Olarul a vrut 
să refacă oala spartă si î-a fost imposibil. $i. 
înfuriat, a întrebat : «Care dintre voi este 
oală ?. dar nici un ciob nu-i putea răspunde : 
«Eu sînt oală». Erau doar cioburi. Aga-î și cu 
inscripția de pe oală. Ncfiind nici o oală, cio
burile nu puteau fi decît surori.

în trenul care duce la Alba-Iulîa delegația 
minerilor, socialistul Ciser Iosif spune : „Ziua 
de azi ar trebui să fie ziua de bucurie a tu
turor neamurilor conlocuitoare și a noastră, a 
muncitorilor". Iar un tovarăș de-al său. De nume 
Petru Ardelean, de la mina Vulcan, explică in
tr-alt prilej : „Nu trebuie ca românii să se or
ganizeze separat, ci In frăție cu tovarășii de 
alt neam să lucrăm pentru îmbunătățirea sortii 
noastre. Vrajba Intre noi aduce foloase numai 
stăpini lorilor".

Firesc este ca minerii Vacile Chelaru (Baia 
Sprie), Petre Cotfaa (Comănești), Gheorghe 
Frunduș (Herja), Nlcoară Grec (Baia Borșa), 
Ion Vlad (Filipeștii de Pădure). Ștefan Cocean 
(Anina). și toti ■ membrii acestui puternic deta
șament muncitoresc. în apropierea aniversării 
— anul viitor — a sase decenii de la Marea 
Adunare ținută la Alba-Iulla. «ă se gîndeascâ 
plini de recunoștință si cu înzecit spirit de răs
pundere. la predecesorii lor ; căci încă de 
atunci, socialiștii afirmă : „România nouă de 
astăzi trebuie «ă devină România socialistă de 
miine". Acest MÎINE de odinioară este PRE
ZENTUL socialist care, pentru mineri. înseam
nă : in douăsprezece centre miniere, numai iu- 
tr-on deceniu, tint construita de aparta-
ir-.-.te. O’ui 2 3*)  de tocuri in cămine pentru 
netamilidtj • de scoli, adică 3ăfl săli de 
clasă, d’.us si grădinițe. însumi ud 2 3M de
locuri • unitîtj Spitalicești — 850 de paturi, 
plus 15 dispensare numărul medicilor crescînd 
cu aproape jumătate iar al cadrekx sanitare 
medii dubllndu-se • volumul desfacerii măr
furilor este de pește 2.1 ori mal mare • ac
tualul spor al retribuției nete, aplicat în sec
torul minier, va aduce oamenilor un cistig a- 
nual suplimentar de 1 miliard 1M milioane de 
lei ! Cum sA nu-ți aminteșt’ de textul lui Pa- 
nait Istrati. reporter la Lupenl ?
P. I. : Bei vin ?
MINER : Da' de unde, că am casă grea.
P. L : Nevasta d urni tale poartă ciorapi de mă
tase ?

De unde dînA unde întrebarea șocantă cu— 
ciorapii de mătase ? ! Iată explicația : „în va
gon. cum vorbeam cu însori tom mei— o doam
nă de condiție mijlocie, care ne asculta de 
mult, ee ameatecâ in ’.•orb*  șj. fiind din Lu- 
peni. ne dădu o informație caracteristici men
talității micii burghezii : ^Minerii sint bețivi, 
nevestele lor poartă ciorapi de mătase". De no
tat că doamna noastră nu avea nici in clin nici 
în minecâ cu autoritățile ori cu societatea mi
nieră... asa că nu vedeam la dînsa nlrt^un in
teres personal si direct care s-o tacă să ne dea 
o astfel de mărturie. Vedeam Ins*  grozava pră
pastie care desparte pe omul din mină de cel 
de la soare. Vedeam neînduplecata nernilosti- 
vire a omului care nu bănuiește cit singe în
chegat conține un bulgăre de cărbune, cite mi
nute infernale cuprinde o viată de miner".

TULNICELE IZBINZII

Dar anii aceia sint îngropa ți undeva. îna
poi. în timp, in abatajul amintirilor întuneca
te. Urmașii minerilor de atunci sint astăzi fie 
tot mineri, fie — precum inginerul Alexandru 
Hațeganu — șef de secție la ..Automatica" din 
București (de baștină din Valea Jiului, tatăl — 
miner, frații — lăcătuș, sudor, șofer), fie — 
precum Nicolae Criveanu — student la Insti
tutul Medico-Farmaceutic din Cluj-Napoca, pă
răsind el insusi subteranul pentru sa La de 
cursuri (a reușit cu media 8.87 la admitere, anul 
trecut, si vrea «ă revină printre ai săi. in Mo- 
tru. la spital ori la policlinică). Dacă altăda
tă. in mentalitatea mic-burgheză. dispărută, doar 
ciorapii de mătase echivalau cu „bunăstarea", 
alte criterii ne dirijează pașii, existenta și 
rostul muncii : minerul se bucură deplin de 
soare, de sănătate, de slmțămlntut demnității. 
Orient de dură i-ar mai fi activitatea, o viață 
de miner se măsoară — in socialism — prin 
succesele obținute in muncă Si In existenta 
particulară... $1 iată, necuprinse galerii de mină, 
trimbitînd biruințele, par a fi tulnicele (2.80 m 
lungime) meșterite din lemn de brad In satul 
natal al lui Avram Iancu, din Tara Moților, 
care-i poartă si numele : șaizeci de tulnicăre- 
se. aici, alcătuiesc o formație artistică care nu 
extrage atirul din mine, ci din... concursuri (în 
tară si peste hotare). „Craiul Munților", ast
fel îl porecliseră oamenii pe Avram Iancu. al 
munților despre rare un alt erou al români
lor — Nicolae Bftlcescu — scrie : ..în pînte- 
cele acestor munți zac comorile minerale cele 
mai bogate si mai felurite din Europa : sarea, 
ferul, argintul, arama, plumbul, mercurul, zin
cul. antimoniul. arsenicul, cobaltul, trlteana. te- 
luriul și, in sfirait, metalul cel mai îmbelșu
gat decît toate, aurul, pe care II vezi strălu
cind si prin noroiul drumurilor". Generații după 
generații, de mineri, au sfredelit oîntecele a- 
cestor munți, cintînd „Sintem băleși în pă- 
mint > Ca si mortii în mormînt". pentru ca. 
dintr-odată, eîntecul acesta tragic să se curme, 
iar bogățiile înșirate de Băloescu să devină ale 
lor. ca si dreptul la prestigiu. Ia soare. Ia să
nătate si certitudine. Auziți. In vibrațiile tul
nicelor din Alba, prelungindu-se nlnă la noi. si 
infinit mai departe, cuvintele-testament ale lui 
Avram Iancu : „Unicul dor al vieții mele este 
să-mi văd nația fericită" ? Un asemenea dor 
primordial poate fi împlinit. In aepst august 
a! fantelor, minerii depun mărturie. Si noi toți, 
odată cu el.

revista 
străină

• MKtrroMJL POLONEZ KOPP PTANWLAW coniaerfi ultima aa carte evenimentelor puțin cu
noscute care au avut loc Intre zidurile Varșoviei

A părut în editura K.i.W. sub titlul CELE O 
8UTA DE ZILE ALE VARȘOVIEI, în prezentarea 
grafică a lui Janusz U’ysocki, volumul cuprinde 
o seamă de amintiri povestite de polonezii care 
au fost în coloniile de muncă, — medicii șl In
firmierele spitalelor Insurecționale, cercetătorii 
științifici șl participant» la celebra acțiune a Iul 
Pruszkow, care a avut drept scop salvarea como
rilor culturii poloneze.
• CUNOSCUT PENTRU ROMANUL SAU „MXRZ“, 

distins cp premiul Italia, scriitorul german Helnar 
Kiphardt, publică după 30 de ani de la terminarea 
celui de-at doilea război mondial, un volum cu 
povestiri de război, DKR MANN DES TAGES 
(Omul zilei) (ed. Bertelsmann VerLag din MUn- 
chen). — Eroii săi, soldațiL doresc cu .orice preț evitarea războiului, în mintea lor stăruind oon- 
vingerea că războiul, această hidră eu nenumă
rata guri de foc, nu poate aduce decît catastrofa. 
Pentru autor eoldațil lui nu sînt eroi, ci oameni 
cârc au învățat să transforme în ură teama, des- 
nădejdea, mînia împotriva celor vin ova ți de ororile 
războiului.
• ULTIMA CARTB a poatutul șl criticului fran

cez Jean RisteL LORD B, apărută în Collection 
Blanche a editurii Galllmard a fost scrisa pe baza 
unei corespondenta a Lordului Byron. Naratorul 
nu ultl să înglobeze aci |1 unele din călătoriile 
nocturne ale Iul Byron la Amsterdam, Tunis uu 
Berlin.
• OBAȘUL ESSEN din R.F.b. găzduiește Mul 

acești în Villa HQgel. o expoziție de artă avtnd 
ea tema „Arta barocă în Boemla*.  La completarea 
exponatelor au cooperat Galeria Naționala din 
Fraga șl Muzeul de Artizanat al orașului Eaaen 
Majoritatea pieselor de la tablouri pini la broderii, 
provin dlr musee biserici mănăstiri șl colecții 
particulare dlr. Cehoslovacia. Trei iute de opere 
de artă oferi în ansamblul lor o perspectivi edi
ficatoare a acestui stil specific Boemiel
• CASA NATALA A LUI OSKAS KOKOSCHKA 

situată în Poechlarn (Austria de Jos) adăpostește 
pini la 2t august o «roozlțle de acuarele executate 
de cunoscutul pictor Intre anii 1*23  și 1971. Cea 
mal frumoasă oneră din această expoziție este o 
acuarelă de format mare. „Orientala- pictată In cu
lori luminoase în timpul perioadei din Dreada. 
Printre piesele expuse sint șl o aerte de tablouri 
rare, cu subiecte florale, datind din 1M1 pînă în 
1*72.  neprezentate pînă acum
• ARHKOLOGn THN AZERBAIDJAN âU desco

perit pe stinefie Gobustanului — platou pietros 
din a oro pl ere de Baku — ’nefi 1 Mt desene ruoeatre 
realizate de oamenii primitivi, pe lingi alte an ros pe 
4 OM deacooerita în anii din urmă. Tn prezent s-a 
organizat atfl o galerie originală de desene orimi- 
tive sub eerul liber. Ea renretinti na no rama vieții 
oamenilor din e* ’.e mai vechi tlmnuri. de
vînAtoare de cerbi si tauri — ocuostia băștinașilor 
de atunci — precum mișcări d*  dans. Săpăturile 
continuă pe o suprafață de 4 Mo hectare, arheologii 
nAriSiduind să scoată la lumină așezările oamenilor 
primitivi.
• SCHELETUL XTNU1 MASTODONT, ivind doi 

enlti lungi $1 doi colți scurti. care după cum s-a 
mal stabilit a trăit acum cîteva milioane de ani. 
a fost descoperit nu departe de Modrava nad 
Bodru. la Voelăry în Slovacia orientală. într-o 
carieră de calcar. în urma găsirii ar**styl  unic 
exemnlar. exnertfi cehi nu exclud posibilitatea de 
a descoperi in cursul exploatării acestei cariere șl 
alțl strămoși ai acestui elefant colos.
• AȘTEPTAREA ACTORILOR se intitulează noul 

volum al Iul Francois Truffaut si care va vedM in 
curind 1um<na tiparului. Truffaut încearcă — așa 
cum a declarat într-un interviu — și speră că a 
reușit să redea starea de febră prin care trece un 
actor Înainte de a intra în scenă-

R ÎN EDTTLTLA LAROUSSE a apărut nu de mult 
DtCTTONARUL LIMBII FRANCEZE ARGOTICE SI 
POPULARE <Colecția ..Dicționarul omului din seco
lul XX) de Francois Caradec. Sînt induse aci 4 300 
cuvinte sau expresii ale limbii vorbite, ale limbii 
poouLare. de flecare zi. Ceea ce dă o notă de mare 
originalitate acestui dicționar, sint seriile de pagini 
alb*  de la sflrșitul Iul, in vi tind pe această cale 
cititorul, sau pe cel care îl cercetează, să noteze 
aci noi cuvinte sau expresii.
• UN ORIGINAL PORTRET ETNOGRAFIC al 

poporului Samal, care trăiește în Cigyaa de Sulu, 
în nordul insulei Borneo, șl o privire asupra siste
mului său economic șl adaptării la medii, a struc
turii politice, a tradițiilor religioase este prezentat 
de antropologul Eric S. Casino într-o interesantă 
lucrare, JAMA MAPUN. publicată de „Atepeo de 
Manila University Press". După îl luni de studiu 
la Jama Mapun, autorul a analizat schimbările 
economice șl socioculturale din ultimii îs de ani. 
problemele cărora oamenii trebuie astăzi sâ le tacă 
față, similitudinea obiceiurilor și tradițiilor d‘n di
ferite Insule ale regiunii, prezenta și dăinuirea cul
turii pre-islamice în paralel cu drumul culturii 
creștine în practicile pre-htapanice.

Voința și unitatea întregului popor
Urmare din pag. 1

«Ine qua non a victoriei actului istoric de la 23 
august 1944, premisa Eliberării țării".

Răsturnarea germenului dictaturii milltare- 
fasciste, ieșirea din războiul hitlerist apărea ast
fel în fața maselor populare, a cercurilor largi 
ale opiniei publice ca o necesitate arzătoare, vi
tală pentru Însăși existența națională, pentru 
salvgardarea intereselor supreme ale întregului 
popor, pentru dezvoltarea societății românești. 
Blzuindu-se pe mărturiile autentice ale vremii, 
reflectînd adevărul obiectiv, istoricii au consem
nat și vor reda pentru viitorime adevărul ca 
înfăptuirea insurecției din august W44, începută 
prin răsturnarea generalului Antonescu, a tost 
expresia voinței energice a întregului popor, re
zultatul coalizării celor mai largi forțe sociale, 
nolitice șl militare. în rîndul cărora clasa mun
citoare și partidul său comunist au avut rolul 
conducător. Acțiunea eroică din august 1944 este 
unul din mărețele fapte Istorice ce vor rămîne 
nepieritoare In conștiința poporului român, aco
perind pentru totdeauna gloria partidului nos
tru comunist deoarece prin tot ceea ce «-a an
gajai atunci, a înfăptuit. August 1944 este eve
nimentul ce a inspirat pe scriitori, poeți Și isto
rici deopotrivă In a releva virtuțille poporului, 
ale comuniștilor.

Politica partidului comunist, avînd transpa
rența și claritatea cristalului, adeziunea forței 
de nebiruit a poporului, a trasat in cel 33 da 
ani ce au urmat victoriei din august 1944, dru
mul societății socialiste și comuniste al Româ
niei.

Victoria insurecției a marcat un moment ho
tărî tor In dezvoltarea țării noastre pe un drum 
nou. deschizi ud calea eliberării de sub domi
nația Germaniei naziste și trecerii la realizarea 
unor profunde transformări sociale revoluționa
re în România. O importanță botăritoere pentru 
întregul proces revoluționar au avut marile bă
tălii desfășurate in anii care au urmat eliberării, 
trecerea la organizarea comitetelor muncitorești 
și Instituirea controlului clasei muncitoare asu
pra întreprinderilor : luarea cu asalt a prefec
turilor și primăriilor și instalarea noilor prefecți 
și primari, formarea comitetelor țărănești și 
împărțirea pămînt urilor moșierești țărani
lor. întreaga perioadă de după 23 August 
1944 pînă la sfirșltul anului 1947 se caracteri
zează prin mari lupte revoluționare — marcate 
de instaurarea, la 6 martie 1945, a primului gu
vern revoluționar democratic, victoria în alege
rile parlamentare din noiembrie 1946, etatizarea 
Băncii Naționale, abolirea, la 30 decembrie, 1947, 
a monarhiei și proclamarea republicii — care 
au dus la profunde transformări sociale, la în
făptuirea unei politici naționale de deplină ega
litate in drepturi pentru naționalități, la un șir 
de reforme economice și sociale in favoarea ma

selor populare. în toate aceste mari bfităllî de 
clasă ți mișcări revoluționare de masă. Partidul 
Comunist Român s-a afirmat drept cea mai puter
nică forță politică din România, îndeplinindu-și 
cu cinste misiunea de organizator șl conducător 

• al maselor largi populare, conducîndu-le cu suc
ces pe drumul edificării societății socialiste. 
Prin forța și voința comuniștilor s-a născut șl 
realizat convingerea că socialismul este sinonim 
cu afirmarea și dezvoltarea personalității uma
ne, a realei democrații. Clarviziunea politicii și 
forței atotpâtrunzătoare a partidului comunist 
reflex al străvechilor aspirații de prosperitate, 
libertate și independență a poporului au asigurat 
și asigură înflorirea continuă a proprietății so
cialiste, șl pe această bază, progresul susținut al 
economiei. învățămintului, științei, artei și Cultu
rii. ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

"Puternicul avînt al forțelor de producție; Idea
lizat in anii socialismului, datorită irtundî eroice 
desfășurate de clasa muncitoare, de f.ănime. de 
Intelectualitate, a determinat profunda transfor
mări sociale. Subliniind etapele revoluționare 
parcurse, referindu-ee la perspectivele mărețe 
pe care le are societatea noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent : „în cele 
peste trei decenii care au trecut de la eliberarea 
țării, poporul nostru a parcurs mai multe etape 
<le dezvoltării sale istorice, înfăptuind revoluția 
democratică, prin instaurarea puterii munclto- 
rești-țărănești, asigurind triumful revoluției so
cialiste, construind cu succes și consolidînd orîn- 
duirea socialistă, trerind la edificarea societății 
socialiste multilateral dezx’Oltate șl înaintarea 
țării spre comurysm. Succesele de însemnătate 
istorică obținute in anii socialismului în făuri
rea bazei tehnico-materiale a noii societăți, în 
înflorirea generală a țării demonstrează cu pu
tere uriașa forță șl capacitate creatoare a po
porului român eliberat pentru totdeauna de ex
ploatare și asuprire, liber și stâpîn pe soarta &aM.

Trăim azi momentul cind aspirațiile de «cum 
33 de ani sint fapte. Clădită pe temelia trans
formărilor revoluționare inițiate în focul insu
recției, România se prezintă ca o țară socialis
tă înfloritoare in care unitatea poporului în Ju
rul partidului comunist constituie nu numai o 
realitate indestructibilă, d |1 o forță motrice a 
progresului general, un factor omniprezent in 
Inima și in conștiința membrilor societății, in 
vasta activitate de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La cea de a 33-a aniversare a sărbătorii noas
tre naționale. Întregul popor ferm angajat în 
munca sa constructivă acționează botă rit pentru 
Întărirea continuă a unității si forței «ale, nu 
precupețește nimic pentru înfăptuirea progra
mului partidului de construcție a aocialismulul 
șl comunismului, pentru făurirea destinului nou. 
liber al patriei.

sport

0 chestiune de climat
O Știm sfi ne prețuim performerii șt performan

țele lor ? întrebarea, mal veche, ie pune Iarăși tn 
împrejurări noi. Performanța are nevoie de stimu
lent rr.oraL Vorbeam altădată despre fei »- eu.n - 
acrie despre rugbyux românesc la a. acaaA. ce« 
mal exactă Idee despre rugtiy^tu noștri p.rc*j  
de specialitate ne-au oferit-o.

L”. ti male performante notabile ale vportivllor ro
mâni sînt legate de atletism ța de fotoal. Echipa de 
fete a României s-a calificat pentru a :re:a oară >n 
finala „Cupei Europei- ia atletism. Chiar dacâ In 
finală atletele noastrt- n-au obținut rezultatele pe 
care nivelul lot de p-Tfz-mr.ar.:! B reco.T.»nJ.« «tir.- 
pla prezență acolo Înseamnă foarte mult. Comenta
riul imaginii te.e a pomenit de mal multe ori de 
deficitul de pregătire psiircă. morală al atletelor 
ncnatre. Rețete nu sînt. zicea comentatorul, dar 
ceva trebuie făcut In această direcție. Pregâtirea 
psihică nu este, nu poate fi rezultatul unei pastile 
administrată medical. Ea este rezultatul urnii cli
mat. Iar la crearea lui trebuie <ă concure cit mal 
mulțl factori. Se vorbețte >i se face prea puțin 
pentru atletism. Popularizarea performanțelor de 
mare clasă, am avut Sie va in nltlma vreme, n-are 
amploarea necesari- Atletismul e adesea mai puțin 
apectaeuloa dedt a’te -sporTu.-L în tenta spectatorul 
vede cum cate Învins un adversar direct. La fel în 
box sau In fotbaL tntr-o proba de atletism bătălia 
cu secundele e mal puțin spectaculoasă deți ea nu 
• Itpeltâ de o grandoare ascunsă. Fața ascunsă a 
muncii atleților e necunoscută publicului. Carol 
Cortea a fost un mare campion al triplului salt. Nu 
s-a făcut nici un film aJ muncii și performanței 
luL Am ales un exemplu la in timpi a re. Lia Mano- 
tiu a beneficiat de o asemenea peliculă numai In 
final de carieră șl filmul făcut nu era extrem de 
edificator asupra al ca sportivă. Nu mai amintim 
aid improvizația închinată golgeterului Europei la 
fotbal, Dudu Georgescu, din care nu se înțelegea 
esențialul : de ce Dudu Georgescu este golgeterui 
Europei. Sîni suficiente exemple pentru a susțlns 
observația câ nu știm să ne înfățișăm campionii, 
iar atunci cînd Încercăm, stîngăciile, șabloanele 
minimalizează bunele intenții. t

Din ce se mai face climatul ? Din. să le zicem, 
mărunțișuri. Dintr-un cuvînt bun pronunțat 
oportun și cu fermitate. Din insistența în această

direcție. Am ascultat comentariul crainicului tele
viziunii noastre la recentele europene de atletism. 
Nu se deosebea cu nimic de comentariul unor com- 
;-?dțli la care România n-avea reprezentanți. Șl cu 
toate acestea aveam acolo o echipă merituoasă. Am 
a.tiat prea puține lucrari despre această echipă de 
atletism, cu prilejul ultimelor europene. Dacă nu 
acum atunci cind să vorbim despre sportivii noștri 
de mina Intii ? Cifre, proroxițfi generale și cam 
atit. Mult mai mult s-a vorbit despre alțl atleți- 
Se va spune câ unii aveau performanțe mal mari 
decît cele românești Șl totuși ara firosse un co
mentariu mai viu mai expresiv, atunci cînd o 
echipă care a muncit pentru această calificare, 
pentru prezența el In competiție. Crainicul nostru 
a-a arătat cu eleganță deranjat de Insistența tele
viziunii finlandeze aspra sportivilor ei. Dincolo de 
ceea ce e Just în această reacție, credem câ trebuie 
aâ vedem ceva mai mult șl câ e de învățat din felul 
cum Înțeleg să-și privească finlandezii talentele 
atletice. Cind te știi privit eu o insistență frenetică 
concurezi altfel. Cel puțin unul din atleți! finlan
dezi a răsplătit această insistență a privirii. în per
formanța tinărului discobol efin țara Lacurilor e 
amestecată și o chestiune de climat.

Ținem prea puțin sub obiectiv pe sportivii care o 
merită.

Râjfâțați de obicei din acest punct de vedere, fot
baliștii au trăit șl el decepția unul moment de e-, 
elipsă a atenției publice. Recent s-a întors în țară 
echipa națională de fotbal dintr-un turneu de an
trenamente. Dar un turneu Încheiat cu o muncită 
victorie. 3—1, asupra campionilor Europei, fotba
liștii cehoslovaci. Comentariile La turneul din Ma
roc au fost, cînd au fost, telegrafice. Presa a fost 
aboentă și pe aeroport la sosirea echipei naționale. 
Nu sintem pentru exagerarea însemnătății acestei 
victorii. Meciul oficial cu Spania nu trebuie să-i 
găsească pe tricolori plutind In nori. Dar o victorie 
pe teren neutru asupra campioanei Eu roped e totuși 
O victorie. Cînd pierdem apar articole drastice 
eare-șl au rostui lor. De ce atunci cînd sîntem vic
torioși să consumăm mai puțină cerneală, mai pu
țină atenție 1 Eg te și aceasta tot o chestiune de 
climat.

Discobol



I

Ta-al spetit și tu — sâtul de glorii, 
Și-mbâtat de efemere liduri I
Prin orașul de beton, vezi zorii 
Scurși pe blocuri, afișați pe ziduri I...

Cer I Și aer I — Rația urbană
M-am deprins s-o gust, de az*  pe miine : 
Soarele e-un ceai sorbit din goană, 
Lins, ca untul, pe felii de piine I

Nu ți-i dor de-un soare-ntreg ? Ba cum 
nu I

De copil — născut sub cerul mare — 
Dimineața il izbeam cu pumnu' — 
Ca-ntr-un gong sonor — sunam din

* soare I

Dor de altă bucurie nu mi-i I — 
Arsă-i nara, mi-e-ncleiat auzul — 
Vreau s-adulmec pin1 la țârmii lumii, 
Vreau s-ascult foșnindu-mi cucuruzul I

Păpădia ochiului, solară,
Las-o-n vinturi, liber să se miște, 
Cum priveai, pe cimp, odinioară, 
Ceru-albastru, verdea porumbiște I

Pentru-o clipă, vraja să mă fure I 
Bârâganu-ntins să-mi fie gazdă I
Să m-afund prin lan, ca-ntr-o pădure — 
Visător, sâ ațipesc pe-o brazdă I

Dezbărat de zarva ce-n auz e, 
Aburii țarinii să m-absoarbă —
Pe sub nimb de vrăbii și de gize, 
Tandrul vint să-l simt prin păr, prin 

barbă...

Sub columne verzi, am să contemplu, 
Ca-n pruncie, splendida recoltă, 
Genuncheat, acolo, ca-ntr-un templu — 
Copleșit, sub ample chei de boltă I™.

Aripi vaste — pălălăi arcate, 
M-or nimba-n smaraltele răsfrirtgeri — 
Zboru-arhangheleștilor armate,
Flăcările unui stol de ingeri.™

Năzări-mi-ar loan-Botezâtorul,
Cum, la mir, c-un duș azur mă scaldă — 
Sub fantziste ramuri ce-și iau zborul, 
Foșnitor, c-o trecere tieraldă...

Or, vibrante, zveltele tulpine
Mi-or părea câ-s tuburi de la orge — 
Sunetul ce din străfunduri vine — 
Recviemul pentru Tudor George I.™

Voi zbura prin suplele ogive,
C-o privire-naltă, verticală — 
Băștinașe zări contemplative, 
Brățișa-voi ca-ntr-o catedrală I—

II

...Păstrâtoare-s de-o sublimă rază 
Pleoapele, sub tandrul lor sigiliu — 
Porumbiști, ce n-au fost dat să vază 
Hesiod, Lucrețiu, nici Vergiliu I

Poate le-a cintat Montecucuma, 
Vr-un călugăr spaniol, sau poate
Vraci incași — cum eu le cint acuma 
Ritmul zvelt, columnele ritmate

O I Mitologii și alegorii I
Cind trecea prin lan cite-un centaur, 
Evocam, ca-n basm, conchistadorii — 
Zeii lor, cuceritori de aur !_.

Alchimiști demenți, ce preschimbară 
Totu-n aur — pulberea și plumbul I — 
Bânuiră-n planta asta rară
Rod de aur I Și-au furat porumbul I—

Prometeic mit din Lumea-Nouâ I 
Zeii indieni ne-au fost norocul, 
Căci ne-au dat din focul lor și nouă 
Focul verde — porumbiștea — Focul I

Regii se-mbrăcarâ-n aur rece, 
Podobindu-și bolțile și straiul - 
Noi rivneam comorile aztece, 
Mâcinind lumina, ca mălaiul I

Pe țăran, de-i fuse-oricare oful, 
Lanul și pădurea-n veci ogoiu-l I 
Aurul putea să-l fure groful,
Ba — ogorul lui și păpușoiul I...

Doar țăranul a știut ce-nseamnă 
Truda brazdei sale, lingă bouri I — 
Aurul porumbului din toamnă 
Boiernașu-I preschimba-n lingouri I...

Hrăpăreți, ciocoiul și vechilul 
Prins-au, tot din aur, să se-nmulțe, 
Pe cind noi tinjam porumb, cu chilul, 
Și umblam eu tălpile desculțe I

Dacă văd eu bine, mă gindesc că 
Vatra asta-a noastră și țăranul
Și-au plinit istorica lor frescă, 
Fiind stegar - porumbul, oastea - lanul I

Parc-O văd trecind călări pe uliți - 
Revărsindu-i Țării noastre Oda : 
Lâncieri, cit Bărăganul, suliți — 
Oastea verde-a lui Păpușă-Vodă I..

Uneori, prin vis, parcă mă cheamă 
Muzica aceea și persistă :
Foșnet de porumb și-un glas de mamă, 
Legănindu-mi liniștea mea tristă I

Parc-o văd pe buna mea, bătrină — 
Care-mi fu bunică, dar și moașe I —
Cu un braț, săltat de sub țarină, 
Vr-un cocon, ca vintul, să-l infașe I—

Te slăvesc, Dumitră-llythia — 
Zeia zămislirii, daco-tracă : 
Ai sădit și-ai populat cimpia 
Cu feciori și lanuri mindre, iacă I

Răzlețit și hăituit de Parce, 
Pe coclauri stranii, ca Ulise — 
In Ithaca mea mă voi intoarce,
Sărutind Scriptura brazdei scrise I—

Vă salut, străbune Harpii, îngeri, 
Ce-ntr-a voastre aripe-mi umbriseți 
Leagănul cu-nrourate plingeri, 
Pin-am scris maturii letopiseți I—

Dacă nici in satul meu, acolo. 
Liniștea nu-mi regăsi-voi, firea — 
Rătăcind prin porumbiște, solo I — 
N-o s-o mai adulmec nicăirea I™.

Linișlea-i aici I Simt vintu-n tragăn, 
Cum foșnește-n rugurile luncii — 
Aripi largi de cucuruz iși leagăn,
Lingă sin, păpușile, ca pruncii...

cîntarea român^eî

Oastea lui 
PăpirsăAbdâ

Leagăn dulce al copilăriei I 
Uite, cotolanii âțt»a-mi suger 
Pe-Amalthea — lăudată fie-i.
Caprei noastre, doldora din uger I

Mi-amintesc și-un cer de floricele, 
Cind plezneau, pe plită, boabe coapte — 
Farmecul copilăriei mele I —
Și-Mi Miroase-a mămăligi și-a lapte I

Parcă-mi vâd — gigantici — boulenii, 
Prin porumb, răzleți — la capăt n-o scot, 
Pinâ ce-n purcoi le-adun cocenii I — 
Rumegind, cu bale, puși pe troscot lM

Dat mi-a fost, d-atunci, scomită-n joaca, 
Vatra cera-n suflet sâ-mi râmiie î 
Doi tăcimi, pe-o balegă de vacă — 
Și strujenu copți m frigâruie L_

Im ițind, in taină, pe Bâtrinu, 
Răsucocm pe limbă foi uscate — 
Puful de porumb ni-era tiutiunul — 
Pipa pocii — suptă, pe furate I

Ce mai jocuri d^a de treacă-vreme, 
Fără virste, fără de rețineri I
Ne schimbam, co-n basme, ca-n poeme, 
Dtiuunu, cmd vream, bă to ni or tineri 1

Ne scâicfaM h apa V mm ii-acele. 
Ne-ntnati de zmircd oi. ca rufa — 
Născocind, noi singuri, jncfrefe I 
Și, de fapt, d-a ce fncan I viața I"

Din Mătase de pniwfi, Crdoe 
Si-Mpletec m «oț tocind pe
Si-alegea cita M emiri sâ-l toe, 
Co-n Sint-Toader, and se taie maț^ I

Mațernetâ, w-ana dâtae fete — 
Ce-i știa păp«0d tWMz», 
frdăinid trM laMâ p-mi smtame. 
Ne ndemna ce M-i serbăm .biUnT I

Ne făceam țircovnici, popi ca mască, 
Foșfondind, sub nas, mustăți de imbâ — 
Cine-ar fi putut să recunoaicâ 
Puful de porumb lipit prin barbă î

O nunteam pe verișoara Oana, 
Trupeșâ-n beteală de mâtasâ, 
1-mpleteam din Hori de cimp coroana 
Și ne-o-nchipuiam ca pe-o mireasă I

Neuitate clipe petrecute I 
Ca sâ fie nunta cu lot harul. 
Meșteream din cucuruz lăute
Și cintam ca Nicâ-lâutarul I

Mi-amintesc și darurile nunții — 
Zaibârul, gamoaia din belșuguri I — 
l-atirnam miresii-n mirul fnmții, 
Și-n urechi, cite-un cercel de struguri I

Din bostani sorbeam, precum dm ci*,  
Miezul roșu, proaspăta dogoare. 
Fructele de aur, cantalițM, 
Ne-nfruptau xeește-n suc de torre I

Pin te coșii ardei grași, ce mastei 
Gilgîind, cădelnițau abnl, 
Ne-ntețeau plăcerile și gmâd : 
Beam licoarea și mincam prtamd I

Chefuiam și hâuloam, toți vere. 
Ca la nunta fericitei Oane. 
Pinâ la chindie-n toiul verii 
Și-aprindeam, din pepeni, lampioane —

Seara, ostenit, pe prispâ-afarâ. 
Bitul Noe-și bea prăștina - litra I - 
Noi, copii-adulmecam din nară 
Cum fierbea porumbi, lelea Dmnîtra L»

Redevin copil și-atuncec-mi pare — 
D-ai umbla, d-a lungul și d-a tatta — 
Nici o fericire nu-i mai cerne, 
Ca porumbul fiert — fierbea tot total L.

Ca-ntr-un uger stan, ai traista goală — 
Și-mbătat, ca vita de Intenta,
Sug, prin vis, pmi—faii fierți, (fie oală L-

Unii-or fi vismd frumos, eu. cnsă — 
Pradâ-ndătinirii me le-acerbe — 
Văd, prin vis, recolta toamnei strinsâ 
Și visez porumb, cum fierbe, fierbe—

III

-G ran di I ocru! Aristarc —el, Bardul — 
S-a gindit cindva sâ plece-n lume L- 
Ce și-a spus f

—Tot fîșieru-mî ardu-l 
Și-am sâ-mi ard pădurea de volume !—

Voi lua doar ,, Georg icon", cu mine, 
Ca sâ-l port etern la subsuoară 
Și să-l trag sub ochi, cind îmi convine, 
Visător, prin cite-un colț de țară I"...

Sint un cetitor dintre cei tandri — 
N-aș putea sâ fac asemeni larsâ. 
Foc sâ dau celebrei Alexandrii 
Scrisâ-n mii de ani, pe-o clipă, arsă I

Dar paginal gînd ades mi-abate 
Și la fel mâ-ncearcâ, la răstimpuri, 
Sâ mă las, sâ mă lipsesc de toate 
Și s-o iau, haihui, așa-nspre c impuri !—

Amețit de foșnetul lecturii, 
Voi s-apuc pe-o intimă potecă,
Prin porumbul ce-mi șoptise : —

Aug uri I — 
Sâ-l răsfoi, ca pe o bibliotecă L.

Prea sint sclavul cărților, cit incă. 
Pe timpan pâstrez și pe meninge, 
Heroglifa, litera adincâ —
Vintul parcă-n pagini cind m-atinge L_

Prea mă simt nedemn de spița nocsfră. 
Să mai ar, ca banii mei, cu plugd — 
Obicei ce nid nu se mai păstră I 
Ani venit, doar, sâ vă cint belșugta I—

N-o sâ-mi fie 7K sâ cod P*«  te, 
Inti-im hat da gfia, să m-apvaaă.
Sâ le-adulmec, c^m respiri, Ite â, 
Fosrxtov — ca pitpalaci și tae, I

Să mă pierd, ca Aristarc-PwM, 
D.np-o l^ma densă da carnea*  
Fină cmd m-rr năpădi, pa ni.alai.
Un păinejeniș A, apa LaM I 

începea ia cimp. ca Scarocrte —

Croe aa iuma trate i

> cm mamas aratanai

ttms'i ,a b,raite pbrororaci. 
Crate 0ra tiBil nnnumrara

Ezativraa — gates ava da ms-ate I — 

C-» pasau, da tec. pmâ deprate,
Jimgfa ragele bete tepvă l_

Fv-i-i. ta. Bțateai^te barde, 

Cetetatad batanta epTlI

Dar aa văd — schimbând brute registrul 
Repmitav ca flcliemă stem a — 
Ofta de Țăran, hoibind sinistra, 
Chipta Im — rostogolitul crante I

Recrarosc.in lanarite-ocaste
Și ia paamii roadelor răscoapte — 
Rugmile ce-oa aprins proteste 
Și-au zbaavît ia Nouâ-Sute- Șapte 1_

Prometeic nut dm Urmea-Noaă I 
Zeii indieni ne-au fost norocul, 
Cad ne-au dat din focul Iov ți neud 
Focul verde — porumbițtea — Focul I

Regii w-mbrăcarâ-n aur rece 
Podobindu-ți bolțile p straiul — 
Iar Țăranul rilele-ți petrece, 
Mâcinind lumina p mălaiul l~

Poem simfonic de

tudor jjeorge
Pe Țăran, de-i fuse-or' care oful, 
Lanul și pâdurea-n veci ogoiu-l I 
Aurul putea sâ-i fure groful — 
Ba, ogorul lui și păpușoiul I

Doar Țâranul a știut ce-nseamnâ 
Truda brazdei sale, lingâ bouri I — 
Aurul porumbului din toamna, 
l-l stringeau boierii — in lingouri I

Alchimiști orari ee-fi preschimbară 
Totu-n aur — gloanțele fi plumbul I — 
Ei știau că-l planta asta rară, 
Rod de aur L_ Și-au furat porumbul I

Huzureau ciocoiul și vechilul I 
Pinâ ce țăvanii-ncep sâ-i zgilța 1
De pelagră, la murea copilul, 
E umblau cu tălpile desculțe I—

Ca porumbii-n glod, cu talpa goală 
S-afwtdau pe cimp, deprinși tâ-ndure 
Gloata și nămolul, drept oghialâ, 
Singerind prin spini și ruji de mure I

ir
r)

Rar »-ae penmate eaemam topte : 
V*-aa  tăraa c-eptaca pâ pvcere I 
Dom ar-ra vetarvm die sapte'laptB, 
Dm perarab tocea mala trase L_

Lmate samabra-te deetaptaț' evlavii — 
Evecâri ce de neșters dl voca-s : 
Pmca ted ^eiPntarii. setate.

— ■ brate ce Spartocm I—

S acei tată rec eteri, mai ili-tei 
Ce ptougmi rasta sub o^eă :
Stater u ascet pe buza tigvei, 
LestaL probeșri ce e beță--

Saceta I $ setea ce usucă

Oastea merțn tropotind năucă I 
Troc, ririjita, talurile Marții I—

Troc, teijiți, oștenii de otreapă — 
Nodwos, coceni — numai arșice I — 
Din esodul Morții nu mai scapă,
Sub tal soaro-ncins, ce-mproașcă bice l_

Aletei I SCmrta torte, flăcări. 
Cian porneați, cu coasa-n vini, gonace — 
Invitind te chef pe marii mocan, 
Aprinzind castele și conace I

Reciroosc in lanmîle-acesae 
Și in pumnii roadelor răscoapte — 
Rugurile ce-au aprins proteste, 
Izbucnind in Nouâ-Sute-Șapte I

Recunosc In iuresele lanuri — 
Ropotul de flăcări, alandala — 
Sufletul tainițelor elanuri,
Osui din străbuni, sunind Răscoala I

Lung ezod de coase verzi și lucii 
Tropotă, din cimp, in prag, la Curte, 
Să-nspăiminte farmecul Duducii, 
Pe ciocoi sâ-l spintece-n ciosvirte I

Tropotă, in viziuni fantaste, 
Porumbiștea-n vinturi, ca o apâ — 
Parcâ-i Țepeș-Vodâ, dus cu oaste. 
Pe boierii toți sâ-i tragâ-n țoapa !«.

Dar mai vâd și-aud sinistrul tropot ■ 
An de foc, marcat în câlindarii I — 
Cind vuia tot cerul, ca un clopot 
Și-mpușcau mulțimile, jândarii I

Cum rlnjau, ca bobii pe cocoane, 
Dinții galbeni, știrbi, ludndu-și colții — 
Gloanțele rinjind la centlroane 
Hidul chip, hohotitor, al Morții I

Năzăreau prelungile escorte, 
Străjuind cu spicul baionetei, 
Lanu-acela, care mal mult mort a — 
Lanul celor duși pe apa Lathei...

Povirnindu-și fruntea spartâ-n tină, 
Ca bostanii, cind copita-i spurcă, 
Se tirau sub bolta caudină, 
Duși la moarte, ca nutrețu-n furcă I

Unsprezece mii de trunchiuri rupte I 
Unsprezece mii — la o poruncă I — 
De oșteni viteji deprinși să lupte, 
Or s-asude aur, stors prin muncă I

Unsprezece mii de guri flăminde — 
Cociulari din armia română I 
Dac-au vrut pămint șl legi mai blinda, 
Le-ați sortit să muște din țarină L,

Că-mi uitarăți, bălării spurcate, 
Tot urzind otrăvite năpircii.
De țăranii ce vă poartă-n spate 
Și de cei care-au luptat cu turcii I—

Froamâlu iu vinari porambistea, 
Ssmdfad, pe vfrL esalgmi stranii ■

Lan de cucuruz, ce-și lot repetă, 
Ca la Plevna, șaierind asaltul, 
Atacind, virtos, la baionetă — 
Trece-un șir de leți și vine altul-,

Voi de val, tot vin, ca valul mării, 
Mulți, ca-n Șapte'ș-Șapte, vin să lupte 
Pentru Cauza Neotirnâril — 
Pulsul covalcadei ne-ntrerupte I».

Parcă văd victoria deplină, 
Cind porumbii-și vinturâ panașa, 
Ba mi-apore-aievea, cum le-ndină 
Steagul verde al lui Osman-Pașa I

Iureșul ocela incâ-mi strigă, 
Iarăși, cu dușmanii față-n față : 
— Chipul Țării nu-i o mămăligă —
Să-l tâiați, cum vreți, p-un fir de ață I»

Parc-aud spăimoasele Valchirii 
Și-un istoric vint, ce-n preajmă-mi

trece — 
Cruntul iureș al Reîntregirii 
De la Nouâ-Sute-Șaisprezece I—

In Cimpia Dunării, la mine, 
Toamna-nspre Ulmeni, cind min acasă, 
Mai puhoi nid Dunărea nu vine, 
Cum tresaltă porumbiștea deasă I—

Copleșit, mă simt șl mă gindeK că 
Vatra ost*a  noastră și Țăranul 
Și-au durat istorica lor frescă, 
Fiind stegar - Porumbul, 

oastea - Lanul I

Din prwnde-o vâd călări pe uliți — 
Revărsindu-i Țării Noastre-Odă : 
Lâncieri — cit Bărăganul, suliți — 
Bunda oaste-a lui Păpușă-Vodă I...

V.

Viziuni I O, ce ușor se-nioamă 
In simțirea nouă, spaima veche I 
Soarele răsună ca o goarnă — 
Ezplodează-n creier, ochi, ureche.™

Uneori, mi-l dar s-adorm pe haturi, 
Sărutind pămintul, firul ierbii — 
Liniștea cresdndu-mi, pe de laturi, 
Cu porumbii-nrâmurați cit cerbii I

Dor mă tem, din vis. că mă deșteaptă 
Vr-un coșmar pindamic — ticălosul I — 
Funii pus pe-o ticăloasă faptă — 
Fracturind cocenii-n pumn, ca osul I

Poate, m-ar trezi, prin zări ostile — 
Suliți lungi și ciucalăi de săbii I 
Or un cer punctat de proiectile — 
Ciuruind pereții verzi cu vrăbii I—

O să-mi pară că-mprejur m-asaltă 
Tir intens, rafale, serii-șerii — 
Berzele de-or dămpâni-nspre baltă, 
Cu sugestia mitralierii™.

Poate, somnul dulce-o șă-mi Imprășlll, 
Speriat, cind arde păpușoiul, 
Ca pe cind eram copil și-n prăștil 
Ne jucam, prin lanuri, de-a războiul I

Inventai, cindva, din coji de pepeni, 
Ezotisme — căști coloniale — 
Puștile — din cucuruzi mai țepeni — 
Intr-o pindâ-a-nchipuirii tale I...

)r, prindeai in pumn, ca partizanii. 
Un strujean, strunjit cit o grenadă — 
Așteptind ezplozia de cranii. 
Ce ți-o-nchipuiai, undo-o sâ cadi I™,

O, înzorzonatele explozii I — 
Cucuruz, ce bolțile-și deschee I 
Dropioi, rotlndu-și rugul cozii, 
Singerind cu-astrale curcubee I...

Amintește-ți spaima vegetală, 
Cind — trecind, ca tancul, prin 

cultură —• 
Cite-un bivol coarnele-șl răscoală : 
Cum scrișnește planta, șub fractură I

Ți-amintești, cum răzbatea colosul, 
Tragic, prin porumbul ce se fringe ■ 
Auzit-ai troscotul și osul — 
Osu-acela luciu, spelb de singe I

Prin porumb, vedea-vei, iar, rănițll, 
Șchiopătind in cirji, tiriți — puzderii — 
Ca un lan cules — fără muniții: 
Un ezod in zdrențe — prizonierii I™.

Cu mantaua-n pulberi și pierită 
Carnea de pe ei, in ploi de sodă — 
Clorofile arse-n iperită — 
Spelba oaste-a lui Păpușâ-Vadâ I.™

★

Mai putea-vor oarecind, vr-odatâ, 
Aripile mele să se miște — 
Tinerețea lumii-ntraripată
Lin, ca grațioasa porumbiște f

Or, ilniitre-ovuzuri i-or desface — 
Mări de flăcări, lănțuindu-și mima I — 
Fulgerind culturile buimace,
Ca-n dezastrul de la Hiroshima f I™.

Ce drapel mai arbora-vei, Lume I 
Sub un steag de carnaval, te-i pierde t 
Steagul Morții-I vei purta, anume I
Or — heraldic — porumbiștea verde î™.

Vei tinji — surpindu-te sub gome 
De vulcani spontani, stirniți sub craniu - 
Să-nflorească Horele atome 
Hore-nlănțuite de uraniu T I

Oastea cucuruzului evocă 
Tinerețea lumii-aliniată, 
Aurul — fertila ei epocă — 
Toamna — cu belșugul ce s-arată I™,

VI

...Viziuni I O, ce ușor șe-ntoarnă 
In simțirea nouă, spaima veche 
Soarele răsună ca o goarnă — 
Explodeazâ-n creier, ochi, ureche.™

Uneori, mi-l dor s-adorm pe haturi, 
Sărutind pămintul, firul ierbii — 
Liniștea crescindu-mi pe de laturi, 
Ca un nimb cu ramuri largi, cit cerbii.'«

Nu mai pot nici cerul plin de stele, 
Să-l privesc romantic — ras de-o grije, 
Ce-i trădează nălucirii mele 
Țestul tragic, împănat de schije L.

Ah ! Aștept un vint, sâ-mi primenească 
Sufletul de tunul, core tu zid
Că-i cintarea mea râzboiniceascâ — 
Vreau s-eud ecoul altor muzici I

Să tresalte tinâro fenferă, 
Să-și inalțe tuiu-n slăvi tamburul — 
Pașnica gavotâ militară,
De trompeți, care-nsoresc curul I™,

Trebuie un vint, să-mi decortico 
De cazărmi cu-njurături, timpanul - 
Să ascult ce cintă și ce zice, 
Cind susură-n limba veche — lanul I

Trebuie un vint, să-mi ia cu mina 
De pe ochi — ca lintița de baltă — 
Norul ce m-adumbrâ-ntotdeauna, 
Să mai văd lumina ceialaltâ I

Trebuie un vint, să manifeste 
Rugurile-aeestor vii ogoare — 
Clorofila-ncinsă do proteste — 
Brațele-nfrățitelor popoare I

Trebuie un vint proclamatoriu 
De izbinii, ca-n Sărbătoarea Muncii ~ 
Defilind, sub vastul promontoriu, 
Porumbiști ce-și duc pe brațe pruncii 1

Trebuie un vint, ce — făr' de număr! — 
Holdele le-ncinge-ntr-o agoră — 
Braț-la-braț și umâr-lingă-umăr —

, Cucuruzii-ntr-o-nfrâțitâ horă t

Trebuie un vint, cum călușarii, 
Fremâtind din fiecare petic, 
Sâ cășune-n laitmotive varii, 
La catarge — dansul lor frenetic I

Porumbiște — stirpe jucăușe, 
Legănată-n vinturi, din pruncie I — 
Instrunează-ți verzile arcușe, 
Joacă-ți dansul tău de bucurie I

Lasă-ți, trupeș, să-ți tresalte boiul — 
Nici o amintire nu-l inhiba I — 
Renâscind, cu patos, păpușoiul — 
Dansul celui Mindru, celui Liber I...

★

...Viziune, tinerii adu-mi-i 
Și-amintește-mi vara ceia coaptă : 
Festivalul Tinereții Lumii
Spre Cimpia Dunării mi-indreaptâ

Sâ-i primim cu sare și cu piine, 
Legânind odăjdiile crăcii,
Pe-mpăra(il zilelor de miine — 
Vor fuma-ntre lanuri Pipa Păcii 1

•ic

Unii-or fi visind frumos I Eu, insă — 
Porumbiștii mele i-aduc jerbe : 
Văd, prin vis, recolta d-aur strinsă 
Și visez porumb - cum fierbe, fierbe...

Voi lua, deci, un caval, a tijă 
De porumb, să-i cint eternă odă •— 
Viață lungă, verde, făr’de grijă, 
Blindei oști a lui Păpușă-Vodă I.™

(Din volumul „Distinsul panegiric", anun
țat de Editura „Cartea Românească")
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