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Eterna alergare

120 de ani de la moartea
Luceafãrului poeziei româneºti

Odã
(în metru antic)
Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã;
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi,
Ochii mei nãlþam visãtori la steaua
Singurãtãþii
Când deodatã tu rãsãriºi în cale-mi,
Suferinþã tu, dureros de dulce...
Pîn-în fund bãui voluptatea morþii
Neîndurãtoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu al stinge nu pot cu toate
Apele mãrii
De-al meu propriu vis, mistuit mã vaiet,
Pe-al meu propriu rug mã topesc în flãcãri...
Pot sã mai renviu luminos din el ca
Pasãrea Phoenix?
Piarã-mi ochii tulburãtori din cale,
Vino iar în sîn, nepãsare tristã;
Ca sã pot muri liniºtit, pe mine
Mie redã-mã!
Mihai Eminescu

„Sunetele îngrozesc piatra”
„Câþi oameni sunt într-un om?
Cam tot atâþia câte stele sunt cuprinse
într-o picãturã de rouã sub cerul cel limpede al nopþii”.
:
„Limba româneascã e la sine acasã o împãrãteasã bogatã, cãreia multe popoare i-au plãtit dare în metal aur, pe când
ea pare a nu fi dat nimãnui nimic. Dar
metalul aur ea l-a tipãrit în tiparul ei propriu ºi e azi al ei pentru cã tot poartã efigia ei neschimbatã, neschimbabilã chiar. A
o dezbrãca de averile, pe care, economicã ºi
chibzuitã, le-a adunat în mii de ani,
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– Hei! Dumneata! Da, da dumneata! Opreºte-te puþin!
– Nu pot! Nu pot! Dacã vrei sã vorbim,
aleargã cu mine!
– Bine, dar sã mergi mai încet! Unde alergi
aºa? De ce nu poþi sã te opreºti?
– Pãi nu vezi? Este ziuã!
– ªi ce dacã este ziuã? De ce trebuie sã alegi
în halul ãsta?
– Zgomotul!
– Ce zgomot?
– Zgomotul grijilor mele, la care se mai
adaugã acum ºi mersul copãcel al copiilor ºi pãrinþilor mei care sunt bãtrâni. ªtii, am doi copii bucãlaþi,
bucãþicã ruptã din mine, frumoºi nevoie mare.
– ªi cât trebuie sã alergi aºa?
– Da de unde eºti nene, din Lunã? Nu m-a
întrebat nimeni pânã acum chestii din astea tâmpite.
Eu alerg de când mã ºtiu, uneori mai încet, alteori,
când zgomotul e mai puternic, trebuie sã fug cât pot
de repede. Pânã dau de noapte, atunci mã opresc. E
adevãrat cã zgomotul nu-mi dispare, dar mã pot
opri, mã pot apropia chiar de casã. Ei, dar ce puternic a fost zgomotul pânã am reuºit sã-mi fac casa.
Asurzitor nu alta, de multe ori nici noaptea nu mã
mai puteam opri. Dar Dumnezeu m-a ajutat ºi am
reuºit! Suntem cu toþii fericiþi!
– ªi cum, alergi aºa de-o viaþã-ntreagã?
– Da! La noi toatã lumea aleargã!
– ªi zici cã eºti fericit?
– Da, cred cã da! Pãi avem o casã frumoasã cu trei camere... anul ãsta poate reuºim sã ne
facem ºi o bucãtãrie de varã, avem ºi maºinã, suntem
sãnãtoºi toþi în familie...
Încercam în timp ce-mi vorbea ºi mergeam
alãturi, sã-i privesc faþa, ochii... O singurã expresie a
feþei, un singur fel de a privi în aceastã continuã
alergare. La fel ºi în zilele urmãtoare în care l-am
însoþit. Seara când întunericul ne oprea, uluit de
spectacolul la care asistam, mã retrãgeam într-un
colþ cu luminã ºi scriam despre nedreptatea la care
era supus Omul. Cu inþelegere, duioºie ºi chiar cu
milã, scriam. Îmi scriam pe ochi, pe frunte, pe obraji, apoi pe mâini, pe degete. Pe piept, în partea stângã îmi desenasem un zâmbet uriaº, iar în jurul lui o
creangã înfloritã de cireº, un rãsãrit, o pasãre în

înseamnã a o face din împãrãteasã cerºetoare”.
:
„Legea rezultã din trebuinþa poporului, din voinþa lui ºi din legiuire liberã,
neintimidatã, a acelei voinþe”.
:
„Sã ne întrebãm fãrã pãrtinire
cum întâlnim pe poporul nostru în istorie
din momentul în care ea devine mai strãvezie… Îl gãsim totdeauna dezbinat înãuntru, dezbinat în politica sa faþã cu vecinii”.
:
„Nu originea face pe un popor sã
fie trainic, ci munca lui proprie, fie cu
mâna, fie cu mintea”.
:
„Noi românii de sute de ani n-am

zbor ºi un val de mare. Speram ca a doua zi sã vadã
toate astea ºi sã se opreascã... Dar ca ºi cum nimic
nu se schimbase, el alerga cu aceiaºi expresie a feþei,
cu aceiaºi privire. Au fost apoi o ploaie de varã ºi un
curcubeu... Am alergat prin munþi, am trecut prin
râuri, am întâlnit ochi înlãcrimaþi, copii desculþi...
Dar pentru Om nu exista decât aceastã perpetuã
alergare.
Într-un târziu, a nins; totul a devenit imaculat ºi infinit de alb. Atunci m-am repezit ºi i-am
introdus în urechi degetele mâinilor mele, scrise cu
înþelegere, duioºie ºi milã... Minune: s-a oprit, s-a
rotit de câteva ori sorbind priveliºtea ºi s-a repezit
cu mâinile în zãpadã, rãscolind-o, încercând s-o
arunce spre ninsoarea din cer. Un zâmbet adevãrat
îi inundã faþa, care emana acum luminã.
Se apropie apoi de mine ºi începu sã-mi studieze, ochii, obrajii... Când vãzu zâmbetul din partea
stângã a pieptului începu sã râdã ºi mã strânse cu
putere la piept. Apoi mã întrebã despre creanga
înfloritã de cireº, despre rãsãrit, despre pasãrea în
zbor ºi valul de mare.
I-am povestit despre tot ce nu ºtia, l-am
învãþat sã citeascã ºi sã caute singur colþuri de luminã, pentru a putea chiar sã-ºi scrie cu înþelegere,
duioºie ºi milã pe faþã, pe piept, pe mâini. A plecat,
nerãbdãtor, sã caute ceea ce învãþase.
Eu m-am întors la prietenii mei, le-am povestit ºi am hotãrât sã alergãm alãturi de ceoilalþi oameni ºi cu înþelegerea, duioºiea ºi chiar mila din noi,
sã-i oprim din eterna alergare, sã le arãtãm floarea
de cireº, rãsãritul, pasãrea în zbor, valul de mare ºi
sã-i învãþãm sã zâmbeascã...

Numãr Ilustrat de
Leonard ÞUCLEA

avut altã plãcere mai mare decât de a ne
rãsturna principii”.
:
„Menirea vieþii tale e sã te cauþi
pe tine însuþi”.
:
„Istoria lumii cugetã – deºi încet,
însã sigur ºi just”.
:
„O þarã unde toþi poruncesc ºi
nimeni nu ascultã, o þarã (ca a noastrã)
unde antiteza între partide se preface în
adevãratã duºmãnie (…) o asemenea þarã e
menitã de a fi pradã vecinilor ei”.
:
„O casã veche de piatrã, dar cam
strâmtã, e totuºi mai bunã pentru vreme de
iarnã ºi pentru nevoi decât un palat de hâr-

tie franþuzeascã”.

:
„Progresul naþiunilor e limitat,
progresul omenirii infinit”.
:
„Popoarele au lucruri mai scumpe
de apãrat decât gloria”.
:
„Împãrãþia ruseascã nu este un
stat, nu este un popor, este o lume întreagã
care, negãsind în sine nimic de o mãreþie
intensivã cautã mângâierea propriei mãriri
în dimensiunile mari”.
:
„Oricât de mic statul român e
puternic, fiindcã de dânsul atârnã starea de
lucruri stabilitã prin munca veacurilor în
Europa”.
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