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Casa din soare
straje al gardienilor din foiºoarele închisorii.
Nopþile erau senine în Mãrþiºor, aducând
peste livezi îngânarea molcomã a þãranilor
stãpânindu-ºi caii sau boii în coborârea lor
spre fosta Piaþa Mare din inima capitalei.

Istoria unui drum este ºi istoria unor
evenimente trãite, mai ales când acest drum
dispare, moare, sau este transformat...
Calea Vãcãreºti a murit în ziua când Pri-
marul Capitalei a inaugurat drumul modern
de douã cãi paralele de acces, cu un interval
median, unde ar fi trebuit sã se planteze
trandafiri. Abia când tata a sugerat regelui
Carol al II-lea, cu ocazia unei audienþe per-
sonale, starea de mizerie a cartierului legatã
de poziþia istoricã a locului, lucrãrile de
“modernizare” au devenit o realitate indis-
cutabilã. Ar fi urmat ca, de pe dealul ce
acoperea “Valea Plângerii”, pânã în zona
de nord a Mânãstirii   Vãcãreºti, sã se facã
un bulevard majestuos, cu o laturã de
excepþionalã priveliºte deasupra Bucureº-
tilor, dar a venit rãzboiul ºi proiectul a cãzut
în uitarea vremurilor ce au urmat.

Gigantismul idiot al transformãrii unor
zone imense ale capitalei din anii ceauºeºti
a strâns însã, în baierele “urbanizãrii”, ºi
cartierul Mãrþiºor. S’au dãrâmat case ºi
grãdini, au fost evacuaþi brutal oamenii
locului, bãtrânii ºi copiii, ca sã se facã loc
unui lanþ de clãdiri fãrã expresie, ca sã se
închidã strãzi ºi accese, printre care ºi
strada Fuiorului, care lega casa ºi grãdina
noastrã cu ªoseaua Olteniþei. În acest fel,
“Casa memorialã” ºi foarte româneascã a
poeziei ºi vieþii noastre a fost izolatã, lãsând
prostului gust marea lui întâietate.

Când s-a terminat construcþia casei
noastre, bãtea la porþile Europei rãzboiul,
care avea sã ne trimitã, printre alte neno-
rociri, ºi ºapte bombe explodate sub feres-
tre ºi în livadã. Gropile lor se mai vãd ºi
azi.

Evenimentele Mãrþiºorului, pe cerul
istoriei acestui petec de loc, sunt ca stelele
nopþilor adânci: unele strãlucesc, altele abia
mai pâlpâie, sau dispar în uitare. ªi, totuºi,
o stea nouã, de luminã puternicã, în vara
anului 1972, a izbucnit: inaugurarea unei
expoziþii “Mãrþiºor - univers arghezian”,
precedând deschiderea “Casei memoriale”.

Sub viºinii din stânga casei ºi peste drum
de fosta prisacã se aflã lespezile de mor-
mânt ale foºtilor gospodari.

Sub aceºti viºini am plâns când au intrat
sub brazdele ierbii ºi ale trandafirilor, mai
întâi mama ºi, dupã un an, tata.

Sã ne îngãduim însã oprirea condeiului
pe data de 14 iulie 1967, când suspinul ºi
lacrima au luat locul unor speranþe de supra-
vieþuire. ªi, de aci, sã ne permitem zugrãv-
irea câtorva detalii, rãspunzând astfel unor
întrebãri puse mai delicat sau mai direct de
o lume care, venind în Mãrþiºor zi de zi,
scriind sau interesându-se pe diverse cãi,
doreºte sã afle unele date exacte. Aceasta

în dorinþa de-a elimina unele confuzii,
anecdote, sau interpretãri fanteziste.

Cu un an mai înainte, la 29 iulie 1966,
închisese ochii, pe patul alb al unui spital
dintr-o grãdinã cu flori, Paraschiva. Ea,
dimpreunã cu tata, a creat lumea Mãrþi-
ºorului, vatrã a unei vieþi de poezie ºi rãb-
dare, mult oglinditã în proza ºi versurile
tatei, apãrute în rãstimp... Mama ar fi vrut
sã închidã ochii în Mãrþiºor, unde s-a întors,
pe veci, între gâze, vrãbii ºi trandafiri. Locul
ales pentru primul mormânt fusese prima
aºezare înãlþatã prin 1930, o cãsuþã din lut,
unde s-a ºi locuit o oarecare vreme, pânã
ce s-au durat cele dintâi încãperi ale casei
de azi. Pe aceastã “palmã de þãrânã”, de
sub pruni ºi nuc, fusese aºezatã ºi prisaca
dãtãtoare de miere în niºte ani mai puþin
norocoºi... Tata a cerut ºi el sã fie înhumat
tot aici, sub aceeaºi brazdã a ierbii, alãturi
de draga vieþii lui; douã morminte reunite
printr-un chenar de flori, reîntregesc azi
veºnicia.

Casa cu grãdina din jur, cu localul tipo-
grafiei, cu toate anexele ºi acareturile ei,
plus mobilierul apartamentului de la etaj, o
serie de cãrþi, reviste, tablouri etc., tata le-
a oferit statului în acordul total, anticipat al
familiei: dãruire întoarsã oamenilor ºi tim-
purilor urmãtoare din agoniseala unei vieþi
petrecute aci mai bine de trei decenii. Un
act oficial a consfinþit, cu câteva zile încã
înainte de încetarea lui din viaþã, primirea,
pãstrarea ºi buna îngrijire a întregii averi
din Mãrþiºor pentru timpurile ce vor urma.

Sus, întreg apartamentul a fost destinat
a reîntregi, în cadrul “Casei memoriale”,
dupã dorinþa donatorului, atmosfera de viaþã
ºi de lucru literar. Sunt refãcute, cu toate
amãnuntele fireºti, camera lui de lucru,
camerele de viaþã ale familiei, respectându-
se locuri, imagini, atmosfere ºi detalii, ca
ºi cum despãrþirea definitivã e numai de
ordinul poeziei rostite, întâmplãtor, în
ºoaptã ºi murmure...

Jos, apartamentul trebuia sã fie al
“custodelui”, cel însãrcinat prin actul testa-
mentar sã ducã mai departe spiritul Mãrþi-
ºorului, adicã subsemnatul!

Prin grija forurilor de artã ºi de culturã,
Mãrþiºorul a început a doua lui viaþã, de
vatrã obºteascã.

Mãrþiºorul devine, aºadar, locul cu strã-
luciri noi, venite din noaptea definitivã, pre-
sãratã cu pulberi de stele.

Copii care au cinstit memoria marilor
întemeietori ai Mãrþiºorului, la Cãrbuneºti,
Craiova, în ºcolile bucureºtene, cei care i-
au dedicat clipe de amintire, vor putea pãºi
în fiecare primãvarã pragul casei care li se
va deschide, cu dragoste, întotdeauna.
Mulþi necunoscuþi, care aduc cu sfialã o
floare sau în gând o poezie, vor gãsi o
atmosferã de caldã ospitalitate. Colegii de
condei ºi cãlimarã, de toate vârstele, vor
redescoperi, în Mãrþiºor, vatra poeziei ºi
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Casa noastrã din Mãrþiºor era clãditã
deasupra punctului numit “Sub Coastã”, pe
platoul dealului de sud al Bucureºtilor, unde,
cu un secol mai ’nainte, se întindea moºia
boierilor Vãcãreºti. De jos, de la podul prost
pietruit, înºirând, pe mãsurã ce se îndrepta
spre deal, Abatorul, Hingherii, o fabricã de
sãpun ºi locurile de odinioarã ale tãbãcãriilor,
cu o ieºire spre Dâmboviþa ºi cu alta pe
Calea Vãcãreºti. Grãdini de zarzavat ºi case
fãcute din chirpici constituiau peisajul anilor
1930, când mama ºi tata au hotãrât sã
schimbe domiciliul din Bulevardul Elisabeta
pe câmpul gol întretãiat de uliþa de pãmânt
cu nume predestinat, Mãrþiºor!

Calea Vãcãreºti, în peisajul primilor ani,
urca leneºe spre încruciºarea unor drumuri
istorice: Calea spre Olteniþa ºi Calea spre
Berceni, Hotarele ºi Greaca, ambele ducând
spre Dunãre: drumuri cãlcate în iþari sau
ºalvari încã de pe timpurile vechi ale luptelor
cu Turcii.

În vremea primului rãzboi mondial, când
Þara pierduse în prima lui fazã Muntenia ºi
Bucureºtii, trupele de ocupaþie ale mare-
ºalului Makensen transformaserã Mânãs-
tirea Vãcãreºti în închisoare - ºi închisoare
a rãmas!

Ulterior, dupã 1970, edificiul urma sã
revinã la rangul iniþial, ca muzeu religios,
dar, spre regretul istoriei bucureºtene, a
urmat decizia funestã a distrugerii ei.

Dar, în dreptul închisorii de odinioarã,
Calea Vãcãreºtilor era umbritã de douã ºiruri
masive de castani, vizibili încã prin anii
1960, când ultimii copaci bãtrâni au fost
doborâþi din ordin politic idiot, ca ºi tunelul
natural de arbori seculari ai ªoselei Naþio-
nale ducând spre Piteºti. Speriat de umbra
copacilor, care ar fi putut ascunde inºi
înarmaþi, ºi terorizat de frica unor posibile
atentate, ºeful statului comunist a ordonat,
prin anii 1970, sã fie doborâþi toþi aceºti
arbori care fuseserã plantaþi cu secole în
urmã ca sã poarte umbrã carelor cu sare
ce coborau din munþi ºi muscele spre
Dunãre... Am fost, din pãcate, singurul care
am luat apãrarea acestor arbori seculari,
denunþând, în revista “Argeº”, ce apãrea la
Piteºti, grava crimã comisã împotriva na-
turii istorice ºi economice a locului. La
scurt timp, am fost amputat de rubrica pe
care o semnam în revistã!...

Castanii din Calea Vãcãreºti au cunoscut
aceeaºi soartã, prin argumente asemãnã-
toare, dar în sens invers: ca nu cumva nis-
caiva deþinuþi politici (erau câteva sute în
temniþele închisorii) sã profite de adãpostul
acestor copaci în cazul în care ar fi putut
evada!... Amintirile curg ºiroi: pe  Calea
Vãcãreºti, din anii copilãriei mele, se scur-
geau carele cu merinde ale sãtenilor din
mãrginimea de est ºi de sud a Bucureºtilor.
Ecoul roþilor de care ºi ale potcoavelor tre-
cute peste pietrele de râu ale ºoselei îmi
rãsunã ºi azi în urechi, ca ºi strigãtul de

cãtunul visat de Arghezi, cândva, pentru
ei. De la altarul vecin, al cãrui binecuvân-
tãtor rosteºte în fiecare dimineaþã un psalm
de ctitor pentru Ioan ºi Paraschiva, care
au primit întotdeauna cu dragoste ºi sme-
renie botezul de zi’ntâi, drumul Mãrþiºorului
adunã, printre amintiri, marile prietenii ale
celor ce au trecut ºi poposit sub viºinii
grãdinii.

Vatra nouã a Mãrþiºorului îºi pregãteºte,
treptat, în timp, temelii de duratã pentru
calendarul literaturii, din care oricine va
putea rupe aci o foaie, mãcar cã ea va fi o
frunzã de cais, de cireº, ori de nuc.

Copacii grãdinii cuprind sub frunzele lor
o lume venitã sã vadã Mãrþiºorul înnoit. Unii
îi cunoscuserã pe gospodari, alþii numai îi
zãriserã cândva, iar alþii îi ºtiau numai din
literaturã ºi povestiri. Dar toþi deveneau
prietenii noului Mãrþiºor, binecuvântaþi de
vântul care foºnea frunziºul, de soarele care
dogorea, de miresmele crãiþelor, ale tran-
dafirilor ºi ale crinilor cãrãmizii.

Prima expoziþie deschisã în fosta tipo-
grafie cãreia tata îi hãrãzise o denumire pe
cât de ciudatã pe tot atât de originalã, “Poti-
graful Mãrþiºor”, a primit, începând din
1972, pe tot vizitatorul, cuprinzându-l în
secvenþele unor momente legate de istoria
casei, a familiei, a literaturii...

Iniþiatã de Muzeul Literaturii Române -
patronul de azi al Mãrþiºorului-, expoziþia
fãcea parte dintr-o serie de manifestãri
dedicate scriitorului, în prima perioadã a
existenþei memoriale. La capãtul de vest al
þãrii, în Oradea, unde fiinþeazã valorosul
Muzeu al Þãrii Criºurilor, evenimentul din
Mãrþiºor îmbracã, în paralel, haina unei
expoziþii de artã plasticã, în anul 1972, pe
o temã originalã: Arghezi ilustrat de
contemporani. Alãturi de lucrãrile originale
ale unor volume apãrute - semnate de Lucia
Demetriade-Bãlãcescu, Ligia Macovei,
Silvia Cambir, Iulian Olariu -, interesul a
sporit odatã cu expunerea unor lucrãri
inedite, inspirate din opera lui Arghezi,
semnate de Sabin Bãlaºa, Mihai Sânzianu,
M. Olinescu, Marin Nicolae. În plus, expo-
ziþia oferea rarul prilej - de altfel, în premierã
- de a se vedea o serie de desene în peniþã
sau creion de Arghezi, ca ºi portrete ale
scriitorului, necunoscute  publicului, sem-
nate de ªirato, Pallady ºi Drãguþescu.

Între expoziþia orãdeanã ºi Mãrþiºor,
între aceeaºi expoziþie mutatã ceva mai
târziu la Braºov, legãturile deveniserã nu
numai afective!...

Spoitã cu soare ºi cu lunã de vânturile
lungi ale zecilor de ani de când existã, casa
Mãrþiºorului merge cãtre veac prin noua ei
menire: poate cã, într-o zi, la umbra acelo-
raºi cireºi, vor poposi ºi cititorii de azi în
grãdina evocãrilor!

Atunci ei vor putea lega, în firele de aur
ale inimii lor, povestirile din Mãrþiºor cu
realitatea acelui timp de noi înfloriri!
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