Cum l-a ajutat M Eminescu pe Avva Arsenie Boca
SITUAȚIA ” STRANIE” a locului de veci al lui M Eminescu din cimitirul
Belu și cum l-a AJUTAT dul MIHAIL EMINESCU pe unul dintre cei mai
iubiți SFINȚI ROMÂNI, ARSENIE BOCA.

În mod sigur poate părea surprinzător titlul, dar acesta este ADEVĂRUL
pe care cu mult curaj doresc să vi-l mărturisesc.
De câțiva ani de zile mă ”agit” și eu împreună cu Pr Bradea Teofil să
organizăm pe cât putem mai bine cele două sărbători din an care îl cinstesc
pe cel care face parte din TRINITATEA UNIVERSALĂ A OMENIRII,
recunoscută de toți învățații acestei lumi, HOMER,GOETHE și
EMINESCU.
Pe Dul EMINESCU îl cinstim după puteri și după dragostea fiecarui
roman,ca organizatori știe bunul Dumnezeu cât și cum ne străduim să îi
aducem un binecuvântat omagiu.
Dar să lăsăm amănuntele și să trecem la FAPTE.
În urmă cu ceva timp directorul Cimitirului Belu, știindu-l pe părintele
Teofil că se ocupă cu mult interes de ceea ce vă spuneam,îl întreabă așa în
șagă : Părinte dvoastră știți că Eminescu este dator la noi prin neplata
locului de veci?
Părintele care le zice pe drept îi răspunde : Măi tu ai înebunit? Cum să fie
Eminescu dator la voi? Uite aici,hai să-ți arăt în registre,uite are 15.000 de
lei datorie. Bun și până acum de ce nu mi-ai spus?...
Părintele făra să se mai întindă la vorbă pleacă hotărât să rezolve această
problemă,absolut șocantă. Și face drumuri și drumuri prin țară cerînd
ajutor pentru a plăti această așa zisă datorie.
Aici doresc să vă spun ceva dacă nu comic, cel puțin tragic.Părintele are
două masini,dăruite de niște binevoitori care arată ,acum mi-a venit
comparația în minte,exact ca în Stan și Bran, pornește motorul merge ceva
timp, cade o aripă,rămâne făra benzină și mă sună dacă nu știu pe cineva
prin Comuna cutare sau localitatea cutare,rămâne fară bani de benzină iese
la drum îmbracat în straie și roagă pe oameni să îl ajute,opresc unii văzând
că noaptea face un preot disperat cu mâna și îi întreabă dacă nu are o țâră

de benzina dar și o sticlă că el nu are nimic și o lasă acolo unde a înțepenit și
o ia pe cealalată și cu aia aceeași poveste,mașini vechi de ani și ani și este
pur și simplu o tragedie când merge pe drumurile patriei de la Constanța la
Maramureș de la Iași la Brașov,ce mai, este o atracție rutieră. Poliția îl știe
cam peste tot nu mai are rost să îl oprească că nu are faruri,numere căzute,
sau că lasă mașina în parcare cu geamurile lăsate că în defintiv cine să fure
acele mașini, că nu cred că ar putea să plece de pe loc cu ele.
De vreo 11 ani si ceva de când tot lucrează,adică face pe șoricuțu de
bibliotecă pe la Academia Română, îl întreb întro zi părinte mașina aia din
parcare este a Academiei pentru casare? Nu Dane,este mașina mea de
serviciu,care ? mașina aia din parcare cu aripa căzută și geamurile deschise
și plină de praf(că sincer nu cred că vreo spălătorie de undeva din țara s-ar
încumeta să o bage la spălat sub presiune……..știți ceea ce s-ar întâmpla,Da
este a mea.
În aceste deosebite condiții de muncă și deplasare,nu mai spun de mâncare
și cazare, a reușit în acești ultimi 8 ani să inaugureze prin locațiile cele mai
neașteptate ,bustul Dlui Mihail Eminescu din bronz ,o lucrare f
frumoasă,de peste 8.000 de Euro pe bucată.Directorii de școli spuneau : Păi
bine părinte școala noastră are număr nu are nume.ce facem? Simplu o
botezăm M Eminescu și așa putem amplasa bustul.Ba unii primari au zis
,dacă este așa schimb numele la stradă și îi pun tot M Eminescu.
Și asa încet incet acest minunat părinte aleargă neștiut și neostenit pentr a-l
face etern pe Dul M Eminesc în cele mai neașteptate locuri și localitați.
Dar să revenim la DILEMA noastră.
Și auzind pr că Eminescu are o datorie așa de mare fuge prin țară după
ajutoare și pe la Oradea întîlnește un domn care este șocat de această veste
și spune : Cât trebuie 15.000 ? Da.Bun i-a banii acum și du-te și rezolvă cu
Domnul Eminescu că eu îl iubesc peste poate pe acest demiurg al literaturii
universal.
Mai fă și o Asociație aici la Oradea că poate vei mai avea nevoie de ajutor.
Ajunge părintele nostru în București și se duce victorios la Directorul
Cimitirului Bellu. Aici are loc un dialog halucinant.
Am venit ,dom Director,uite banii 15.000 te rog să-mi dai chitanță pe ei ca
să mă pot justifica în fața oamenilor.

-Părinte,pleacă de aici că nu-ți primesc nici un ban,am Ordin să nu primesc
nici un ban pentru Eminescu.
-Părintele roșu de mânie îi zie : Vrei să te strâng de gât aici în birou,îți bați
joc de mine?Alerg de trei săptămâni prin țară să găsesc acești bănuți și
acum zici că nu poți să-i primești?
Dacă nu îmi spui cum stau lucrurile,nu știu ce fac cu tine.
Directorul îl ia deoparte și cu glas scăzut îi spune : Nu pot,nici dacă mă dă
afară,nici dacă îmi face oricine orice,pentru că am Ordin de la masoni
să nu se atingă nimeni de această datorie.(pentru cei care nu cunosc cum
merge treaba cu ei,este cam așa : trebuie ca cei care i-au umilit și i-au facut
de râsul lumii-să rămână datori la statul din care provine,pe vecie.Mai
mult,diverse semne masonice se află si acum pe mormântul Dlui M
Eminescu.Vă descriu numai unul,dar sunt mai multe,veți găsi acolo pe
lateral pietrei funerare dreapta,stânga sunt două ,să le spunem lalele din
metal încastrate in piatră.O lalea cu tija în sus și bulbul în pământ(în
jos),nu are nici un sens,pt noi nu reprezintă nimic….dar ei spun că acest
semn reprezintă de fapt o Flacără înăbușită,să nu mai ardă niciodată.Să
uite lumea de numele Mihail Eminescu.
Dar să îi lăsăm și să revenim.
Atunci părintele îl sună pe binevoitorul din Oradea,și îi spune de față cu
directorul hotărârea acestuia.
Domnul îi spune : Părinte ,lăsați,știu că de ani buni lucrați în
Academie,CNSAS și în multe locuri la o carte închinată Sfântului Arsenie
Boca,veniti aici vă găsesc o tipografie și ce mai trebuie complectez și
scoateți această carte pe care multi români trebuie să o citească pentru a
afla ADEVĂRUL despre acest minunat Sfânt roman.
Așa dragii mei Dul Mihail Eminescu l-a ajutat pe Avva Arsenie Boca,și
cartea a reușit să vadă lumina .
Este o ediție limitată,nu se găsește în librării și se află în ea multă,foarte
multă muncă și scrificiu a unui OM NEȘTIUT.
Un iubitor sincer de Eminescu.
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