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Albul pur maculat

Ninge peste România ca o simfonie a albului pur ce se coboară din
văzduhuri, mesager al unui semn
bineprevestitor de armonie şi împlinire. Privesc cernerea astrală cu
sentimentul că, în sfârşit, peste plaiul
nostru românesc se-aşterne anotimpul
marilor fapte ce-şi aşteaptă împlinirea,
şi gândul mă duce spre adâncul
cugetător al unui străvechi proverb
ajuns la noi tocmai din Ţara Soarelui
Răsare, dar atât de potrivit şi pentru
plaiul nostru mioritic: “Nici un fulg de
zăpadă nu cade, niciodată, acolo unde
nu trebnie”. Şi iată că de astă-dată mareea albă, strălucitoare, cu irizări de
smarald, bogată şi calmă, vine să ni se
aşeze pe creştete, pe feţe, pe umeri, pe
haine, ca semn al victoriei pe care tocmai am dobândit-o. Însoţită de sentimentul bucuriei demne şi sincere pe
care îl încerc nu doar eu; alături de
mine, toţi românii.
Rândurile acestea mi-au fost
sugerate de imaginile pe care, noi toţi,
am avut privilegiul rar de a le vedea şi
a le descifra mesajul în seara Regalului
European găzduit de capitala de pe
malurile Dâmboviţei încununată,
vremelnic, cu titlul nobiliar de
primadonă politică a continentului.
Atunci când, după încheierea fastuosului ceremonial de preluare a
preşedinţiei Consiliului European,
desfăşurat în spaţiul de somptuoasă
eleganţă arhitecturală a Ateneului
Român, înalţii reprezentanţi ai forumului continental au ieşit în atmosfera
de basm spre a-şi îndrepta paşii spre
fostul palat regal, un alt simbol istoric
şi arhitectural ce ne susţine nobleţea
unei existenţe selecte.
Spre a participa, aici, la recepţia
oficială oferită iluştrilor demnitari,
înnobilaţi şi de albul pur al valurilor de
nea ce răcoreşte feţele şi încălzeşte
sentimentele. Şi iarăşi nu-mi pot
îndepărta gândurile de la un alt
proverb, de astă-dată de-al nostru: “Un
an cu zăpadă, un an roditor”. Semănat
cu semnele bune ale anului ce tocmai
a început rostite de cei de la care
aşteptăm atât de mult: preşedintele
român, preşe-dintele Consiliului
European,
preşedintele Comisiei Europene, primul ministru
român. Iată-le vorbele:
Klaus Werner Iohannis:
“Preşedinţia Consiliului
European are ca obiectiv
principal de a contribui
la consolidarea unei Europe mai coezive, mai
unite, mai puternice”.
Donald Tusk: “Fac apel la
toţi românii, să apere libertatea, integritatea, respectarea ade-vărului în
viaţa publică, statul de
drept şi Constituţia (…), şi sunt sigur
că veţi reuşi”. Jean-Claude Juncker:
Preşedinţia României va trebui să fie
fermă şi puternică - dar dacă veţi reuşi
să ajungeţi la coeziune şi consens la
nivel naţional - de acestea veţi avea
nevoie ca să vă bucuraţi de o
preşedinţie de succes”. Viorica Dăncilă:
“Vom promova ceea ce ne uneşte. Îmi
doresc ca după mandatul nostru, Uniunea să fie mai unită şi mai solidară”.
Aşadar, un deplin consens românesc şi european, exprimat pe fondul
acordurilor Imnului ce uneşte cele 27
de state membre ale UE- Odă bucuriei
– interpretat sub bolţile maiestuoase
ale Ateneului bucureştean cu
reveberaţii la Bruxelles, de marea
orchestră reunită a forumului euro-
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Inscripții băcăuane

CÂTEVA ȘTIRI NOI DESPRE MIHAI DRĂGAN

pean.

Un sumus de valori europene:
consens, armonie, unitate şi solida-ritate, respect, încredere, certitudine
pentru un parcurs al reuşitei în tot şi
în toate.
Dar masca Thaliei se dovedeşte,
şi de această dată, că nu-şi părăseşte
cele două feţe, rostindu-şi rolurile de
comediană, dar şi de tragediană, cu
aceeaşi nonşalanţă şi detaşare
actoricească. Fiindcă abia încheiat festinul transmiterii de ştafetă, replicile
unora dintre actorii principali s-au
schimbat instantaneu, precum ninsoarea albă în zloata plumburie. Maurii îşi făcuseră datoria rostindu-şi
replicile mincinoase şi făţarnice şiacum treceau de la albul pur la gândul
obscur.
Confirmând
adevărul
din
cugetarea unui concitadin cu replici
acide vizavi de concordie: “Corbii şi
zăpada se pun reciproc în valoare”.
Războiul perpetuu dintre palatele
româneşti ale Puterii a reizbucnit cu
aceleaşi vâlvâtâi alimentate de ambiţii,
şicane, interese obscure şi răutăţi.
Toate, lipsite de raţiune şi de temeiuri.
Demnitari autohtoni susţinuţi de înalte
feţe ale conciliului european, care şi-au
modificat dscursurile pacifiste în
numai câteva zile. Cu piruete de 180
de grade. Navigatori galonaţi, dar şi
profund derutanţi, în apele tulburi şi
învolburate ale Sciley şi Caribdei din
oceanul dizarmoniei şi care şi-au pierdut busola îndrumătoare spre limanul
apelor liniştite. Unitate? Armonie?
Consens? Interes naţional şi public?
Haideţi să fim serioşi! Vorbe fără
conţinut. Doar replici înşelătoare, şi
provocatoare, dintr-un arsenal al gândurilor obscure şi faptelor oprimatoare. Deopotrivă de nocive. Ca şi ale
trepăduşilor dâmboviţeni din opoziţia
demolatoare ce s-au vândut arginţilor
europeni şi care se gudură intonând în
tonalităţi false corul denigratorilor de
neam pe la porţile europene.
Armonia din Ateneul Român şia stins rapid ecourile vicorioase pe
drumul scurt ce duce spre capitala
noastră comună şi transformându-se
într-un inconfundabil marş funebru al
lipsei profunde de discernământ
politic şi moral.
Spre a nu ne întrista, şi răzvrăti
şi mai tare, nu voi împrăştia aici toată
zoaia politicii dâmboviţene, exportată

Nicolae Scurtu

Mihai Buznea

Jocul de-a alba-neagra

Biografia istoricului și criticului
literar, profesorului de emoții estetice și
cărturarului Mihai Drăgan continuă să
surprindă prin noi și nelămurite aspecte
ce se cuvin a fi cercetate și apreciate cu
obiectivitate.
Ultimii ani de viață și activitate
creatoare ai lui Mihai Drăgan au fost extrem de triști și apăsători întrucât,
acum, a cunoscut umilința, denigrarea
și, mai ales, calomnia, toate acestea au
fost posibile pentru faptul că avea operă
și o biografie consolidată.
Epistolele trimise istoricului și
criticului literar Mircea Popa (n. 29
ianuarie 1989, Lazuri de Beiuș, jud.
Bihor), din care unele au fost publicate
în revista România literară sunt o
dovadă elocventă în sensul celor de mai
sus.
Relevante sunt atacurile concertate ale unor colegi de la Facultatea de
Litere a Universității „Al. I. Cuza“ din
Iași, care i-au negat, cu vehemență, orice
merit științific sau didactic.
Istoricul și criticul literar Mihai
Drăgan a inițiat, în cadrul Editurii Junimea din Iași, colecția Eminesciana în
care au fost publicate peste șaizeci de
tomuri, unele coordonate chiar de denigratorii săi.
A conferențiat, pe subiecte literare, în toate orașele, târgurile și liceele
din Moldova și nu numai.
Fusese reținut în Facultatea de
Litere de academicianul Al. Dima, care îl
aprecia și despre care a scris întotdeauna cu simpatie și eleganță.
Transcriu aici și o epistolă a
doamnei Lenuța Drăgan care însoțea
Bibliografia universitarului ieșean.

conducători de doctorat care nu
publicaseră aproape nimic în domeniu,
nici teza, bineînțeles, acum au fost numite persoane aflate în aceeași situație.
Nici nu știi ce să mai crezi!
Atmosfera aceasta de nedreptăți,
de murdării și de isterie îmi dă un gust
amar și mă împiedică să mă așez la lucru
întins.
Rândurile tale îmi fac, sufletește,
mult bine. Le aștept cu nerăbdare. De
Crăciun și Anul Nou, cu toată prietenia,
toate urările tradiționale.
La mulți ani 1991!
Mihai Drăgan
P.S.
Soția mea a verificat titlurile care
te interesează. La B[iblioteca] C[entrală]
U[niversitară] nu-i nici unul. În schimb, a
găsit indicația că se află la Biblioteca
Academiei, după cum urmează: 1. Ion
Pop Florantin ~ Decebelu, împreună cu
D.R. ~ Muma, Cota I 104196; 2. N. Chintescu ~ Chinuita, Cota II 6601; 3. Paul
Ionescu ~ Dorin, este anunțată apariția
pe coperta cărții O crimă celebră de C.
Doyle, traducere de P. Ionescu, Cota I
28777.
N.B.
Știrile sunt luate din Bibliografia
Română
Modernă,
1831–1918,
vol[umele] 2-3.
M. Dr.

*
Iași, 12 decembrie 1990
Dragă Mircea,

cu triumf până la Bruxelles. Mizânduse, mai mult ca sigur, pe faptul că
“…zăpada acoperă totul, aşa cum vorbele acoperă trădarea, frământările,
regretele”.
Scenariile le ştim prea bine.
Regiile cu care sunt puse în scenă, de
asemenea. Actorii şi replicile lor ne
sunt la îndemână. Cu efectele stranii
ale acestui specatcol al absurdului şi
care ne răpeşte bucuria şi plăcerea
fulgilor imaculaţi de nea ce-ar fi putut
îngropa, nu doar acoperi, tina
urâţeniilor morale şi a fâţărniciei celor
ce se cred, înşelându-se, protectorii
noştri mesianici. Merită, oare, să le mai
rostim numele?! Le găsiţi foarte uşor
în opoziţia autohtonă şi jocul ei de-a
alba-neagra.

Am primit scrisoarea cu vești și
informații literare care au pentru mine o
mare importanță. Mai ales aceea
provenită de la domnul Istrate, căruia îi
voi scrie tot acum.
Evident, am revăzut azi polemica
de atunci și trebuie să spun că dreptatea,
și prin argumente și prin decență, este de
partea sa.
Răspunsul „femeii comisar“ de aici
și tot ce aflu acum că a făcut pe căi secrete este în nota faimei pe care o are în
Universitate. Acum sunt edificat deplin
asupra unor lucruri care se leagă foarte
bine între ele.
Săptămâna viitoare sper să se discute în Senat, referatul Comisiei și să fie
repus pe tapet dosarul pentru concurs.
Sunt hotărât, deși atât de obosit
sufletește, să folosesc toate soluții și
armele, cinstite, pentru a dobândi drepturile de care am fost frustrat de către
extremiștii noștri bolnavi și democrați.
După 1 ianuarie, voi depune la
Minister o cerere, însoțită de un dosar
corespunzător, pentru conducerea de
doctorat. Te sfătuiesc să faci și tu la fel,
deoarece este un drept legitim al nostru,
prima condiție fiind ca teza de doctorat
să fie tipărită.
Înainte de Revoluție, existau

*
Iași, 29 ianuarie 2003
Stimate domnule Mircea Popa,
Știu că l-ați cunoscut bine pe Mihai
și am considerat că ar fi bine să vă trimit
un exemplar din Bibliografia1 apărută,
în 2002, la Bacău, la început de decembrie, când profesorul ar fi împlinit 65 de
ani.
Fiind la început de an 2003, vă
doresc, din inimă, numai bine, sănătate
multă, împliniri pe toate planurile și La
mulți ani!
Cu multă considerație,
Lenuța Drăgan

Note
• Originalele acestor epistole,
inedite, se află în biblioteca istoricului și
criticului literar Mircea Popa din ClujNapoca.
1. Lenuța Drăgan ~ Mihai
Drăgan. 1937–1993. Bibliografie.
Prefață de Pavel Florea. [În loc de nota
editorului de Viorel Savin]. Bacău, Editura Studion, 2002, 153 pagini.
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GEORGE BĂLĂIŢĂ, UN „REALIST FANTASMAGORIC”

Într-o carte „îngrozitor de tristă”,
adunând „amintiri necenzurate” (v. Ca
viermele în hrean, vol. I, Editura
Ateneul scriitorilor, 2018), Viorel Savin
aduce, la Addenda, un cald omagiu
„unui om cum rar ne este dat să întâlnim”. Chiar dacă, acum, „sentimentele
noastre nu-i mai folosesc”, precizează,
reluând un text din ProSaeculum, deplângând absența lui George Bălăiță. E
un prilej nimerit, credem, de a ne
aminti, și noi, de un mare prozator, plecat „intempestiv”...

*

Încredinţând revistei Pro
Saeculum (nr. 1-2/2017) un ultim text,
bănuim, (Marele păcălitor, păcălit),
George Bălăiţă, citindu-l – cu creionul
în mână – pe Jan Kott, cu faimosul său
opus Shakespeare, contemporanul nostru, îşi rezuma, de fapt, crezul artistic.
Fiindcă ni se reaminteşte că Marele Falstaff, „regele farsei” (nu-i aşa?), este „o
mină de aur” pentru orice artist! Jack
Falstaff există, el trebuie să existe
deoarece exprimă o stare de spirit. Şi
atunci, se întreba marele nostru prozator, de ce acel fiu el Engliterei, un
„bătrân satan”, luând totul în zeflemea,
răzând de Istorie cu farsele sale „prea
cinstite”, de ce nu are un capitol, al lui
doar, în cartea lui Kott? Ştim, Shakespeare nu l-a moralizat, ci l-a aruncat
pe petrecăreţ „între fălcile destinului”;
ştim că prinţul Henric / Hall, odată încoronat, îl va îndepărta pe fostul
tovarăş, un „pezevenghi apolitic”,
jucându-şi comedia de viitoare victimă,
luând totul în zeflemea, prefăcând totul
într-o glumă. Dar mizând pe prietenie,
păcălit el însuşi de Istorie. Deşi îl avertizase pe destrăbălatul prinţ, doritor –
şi el – de chiolhanuri: alungându-mă,
„alungi o lume întreagă”. Iar concluzia
lui Bălăiţă, mare amator de recitiri, vine
să întărească ceea ce ştiam despre universul său ficţional. Falstaff, în cazul
nostru, este de-asupra altor victime,
scrie ferm Bălăiţă, dintr-un unic motiv:
„el ştie să râdă”. Neuitând că, prin dedublatul Antipa, o întrebare chinuitoare îşi face loc: până unde se poate
glumi?
Iată, aşadar, o posibilă introducere, descifrând o operă (încheiată?),
aparţinând unui autor inteligent, ludic
şi lucid, ins jovial, mare povestaş, controlându-şi sever „instinctualitatea”.
Ceea ce ar explica, dincolo de matricea
moldovenească, şi slăbiciunea pentru
genialul Creangă, unicul!
Considerat un prozator lent (cf.
N. Manolescu), atât prin ritm epic cât şi
prin pulsul editorial, învăluit în tăceri
enigmatice, George Bălăiţă se învoise,
în fine, să dea la iveală Învoiala (Editura Polirom, 2016), un mic roman
apreciat, imediat, de acelaşi critic,
drept o „bijuterie”. E drept, încheiat,
aflăm, în 1989 (!), el fusese găzduit în
serial în cinci numere ale României literare, rescriind fermecător, ca scenariu
cinematografic,
o
capodoperă
crengiană (Povestea lui Stan Păţitul).
Şi, în pofida inserţiilor de fabulos,
dovedindu-se o proză funciar realistă,
aducând la lumină, paradoxal, un sat
idilic, suspendat, şi un Chirică reinventat, „umanizat”, ca „băiet” dedat la
păcătoşeniile lumii noastre. Speram că
George Bălăiţă, interesat stăruitor de
epicul folcloric, cum (se) mărturisea, va
isprăvi şi alte două proiecte, tot pe calapod crengian, anunţate demultişor şi
amânate! Din păcate, nu ne rămâne
decât să sperăm că un Bălăiţă inedit se
va ivi! Ca şi alţi prozatori ai generaţiei
sale, George Bălăiţă a început cu genul
scurt şi a atacat apoi, dezinvolt, rorevistă de atitudine

manul. Tehnician impecabil, punând la
lucru o debordantă fantezie, prozatorul
respingea deliberat romanul clasic.
Cândva, convins că nu va face literatură,
George Bălăiţă citea frenetic; viciul,
fireşte, a rămas, dar atunci era vremea
eclipsei proletcultiste, a lecturilor clandestine şi a bibliotecilor sigilate. Rondurile de noapte ale acestui „întârziat”,
inventariind şi orchestrând – cu
siguranţa profesionistului – procedeele
romanului
modern,
„vânează”
pulsaţiile vieţii ascunse. Indiferent ce
scrie (indiferent de genul abordat),
George Bălăiţă se hrăneşte cu o aceeaşi
substanţă originară, povestind cotidianul, privind viaţa şi trecând-o în text,
sub veghea unui demiurg zglobiu şi
jovial, atins de mirajul ludic.
Amuzându-se, George Bălăiţă a început
prin a recolta, sub unghiul pastişei ironice, clişeele prozei noastre, vădind o
remarcabilă deschidere spre experimentalism. Virtuozitatea, din fericire, e
ferită de gratuitate, deşi nu e lipsită de
un accent ostentativ-demonstrativ, în
prima fază, cu deosebire. Degajarea,
dexteritatea, bucuria ludică nu
funcţionează în gol, dar demarajul a
fost greoi şi abia Lumea în două zile
(1975), un roman-şoc, asigurându-i
clasicizarea, va certifica un mare talent
epic, stăpânind diapazonul narativ.
George Bălăiţă amestecă banalul
şi extraordinarul, mitologizează şi
desacralizează, maschează fondul grav
printr-un spectacol carnavalesc, surpă
pilonii romanului clasic şi relativizează
construcţia romanescă prin mobilitatea privirii şi varietatea mijloacelor.
Citind şi citând, parodiind şi polemizând,
George
Bălăiţă nu sufocă
prin
simbolistică
ocultă materia epică,
deoarece fantezia sa,
neîndiguită, insuflă
demiurgic
viaţă.
Existenţa umană e
misterioasă, aici se
încrucişează
tendinţe contrarii, îşi
zâmbesc extremele,
vieţuieşte echivocul.
Lumea în două zile
(reeditat deja de
şapte ori!) era un
roman etajat, inepuizabil hermeneutic, bogat în
simetrii şi opoziţii. Infernul caraghios
al lumii şi paradisul cuvintelor vorbesc
despre o ambiguitate structurală,
supravegheată, în care gravul e hilar şi
farsa sfârşeşte în tragic.
Legenda lui Antipa, un homo duplex şi filosof de provincie, un umil
funcţionar navetist, asigură nucleul
epic. Un provincial plictisit, insignifiantul Antipa, „moale şi absent”, mai
degrabă tăcut este un spirit cazanier la
Albala, unde domiciliază, moţăind întrun fotoliu; dar devine „alt om” la DealuOcna, unde navetează, în el –
comentează Paşaliu – zăcând o putere
pe care nu o cunoaşte. Omul domestic
(angelic) şi omul infernal (demonic)
zac în fiinţa profetului Antipa, atins de
o caraghioasă spaimă de boală; un
măscărici şi un stăpân, impulsionat de
o ambiţie nemăsurată, de care îşi bate
joc. Antipa trăieşte glumind (gluma
pentru el era totul, va spune Viziru), va
provoca ciudate pariuri, „pricinuind”
un şir de decese. „Funcţionarul neantului” se adăposteşte sub un zâmbet ambiguu, fără a şti ce vrea, plin totuşi de o
credinţă ciudată în propria-i putere.
Oblomovianul Antipa, intrat în delirul
amănuntului, reprezintă o existenţă
fără destin; glumele sale capătă o
desfăşurare monstruoasă. Moale şi inactiv, el „străluceşte prin absenţă”; este
un farsor salvat de la ridicol, fermecând
prin minciună şi nepăsare.
Cu obsesia adevărului, convins,

însă, de imposibilitatea unei cronici
capabilă a prinde epoca în tumultul ei
contradictoriu, caleidoscopic, trăieşte
Naum, atins de boala scrisului
(Ucenicul neascultător, 1977). Cartea
e un Bildungsroman, cu materie în
ebuliţie, stăpânită de demonul povestirii, tensionată de bogăţia oralităţii.
Condiţia de scrib, scăpând esenţialul,
naşte inhibiţie; în căutarea adevărului
absolut, fără umbra unei falsificări,
scribul uceniceşte la şcoala realităţii,
luând pulsul ei din lumea cărţilor.
Naum caută realitatea „ideală”, luptând
cu permanentele deghizări; dar
mistificările epocii sunt adevărul ei şi,
nota pătrunzător Radu G. Ţeposu, o realitate falsificată de istorie se vrea un
adevăr istoric. Febrilitatea de a „fixa” istoria (disjungând între adevărul istoric
şi cel al realităţii), terorizată de posibilitatea de a da un „alt curs
întâmplărilor”, pulverizează coerenţa
discursului. Ucenicul neascultător
lupta cu formule romaneşti consacrate,
mişcând, pe orbitele naraţiunii, „planetele” nuvelistice ale sistemului epic.
Cronica vrea să caute adevărata realitate. Palaloga vrea o carte „fără cazuri
particulare”, suprimând individualul,
tăind păienjenişul relaţiilor, definind
vremea noastră, „nu întâmplările unuia
sau altuia”: vrea „marea întreagă, nu o
picătură de apă la microscop”. Or, nota
undeva Bălăiţă, artistul rămâne „cel
mai important martor al vremii sale”.
Mai mult, „adevărata realitate” numai
într-un roman se poate reconstitui,
afirma el. Poate că acel roman, tăinuit,
nepublicat, există...
Observăm că tocmai
microscopia
reînvie
lumea, urnind şi dilatând
naraţiunea
proliferantă, purtând
marca inconfundabilă a
stilistului Bălăiţă. De
tăietură
modernă
(tehnic), cărţile lui
filtrează lumea prin lecturile „care nu se văd”, o
reîntemeiază,
gestul
demiurgic nefiind ferit
de ispitele demonismului. Dimpotrivă. Dar
George Bălăiţă crede în
creaţie, privirea romancierului, eternizând
prin cuvinte lumea,
oferă acestora o viaţă
necunoscută, cu bucuria jubilatorie,
ghiduşă a demiurgului, gustând libertatea gestului său. Pe o scenă deschisă
(nu e lumea un teatru?), George Bălăiţă
adună grotescul şi sărbătoarea, drama
şi farsa, reconstituind spectacolul unor
destine. Or, acest Homo ludens fixează,
sub aparenţa jocului însetat de demonism, o tipologie socială şi morală.
Încât, inevitabil, drăcăriile „extraordinarului” Creangă l-au ispitit.
Fiindcă, aflăm, „şi dracu-i lighioana
domnului”. Dar Caragiale? Dar acel
Urmuz „trăit zilnic”? Citind pe rupte,
simţindu-se „în întârziere”, plămădind
substanţa originară, posibil „cod genetic al vocaţiei”, ca liant al oricărui
rând încredinţat hârtiei, fostul provincial a cutezat a se apropia de ei, cei
mari, aşteptând – pentru scris – nopţi
prielnice. Ele, observăm, au venit. Şi a
ieşit „o poveste plină de forţă şi
măreţie”, va recunoaşte, încrezător,
însuşi Scribul, insinuat în text, lângă
răscoptul Stan, flăcău trecut, un venetic
devenit om bogat şi supusul Chirică, un
argăţel cam pirpiriu, „venit de nicăieri”,
om de ajutor, îndemânatec, iute la
treabă, „dat în brânză” etc. O învoială
fără înscrisuri, ca „între oameni”
(acceptă, încurcat, Chirică), dar care,
pentru alţii (veninosul morar Lomură
cel Şchiop ori soborul babelor cârtitoare), nu pare lucru curat. Şi nici nu
este... Dincolo de noţiunile cu care
operează literatura „modernă”, George
Bălăiţă a rămas credincios unei

convenţii eterne: povestirea. Interesul
pentru epica noastră folclorică
(necercetată, observa scriitorul, cu
atenţia necesară) îl defineşte ca indiscutabil „autohtonist”. Aflând în Cicikov
arhetipul literar al lui Antipa, Valeriu
Cristea denunţa încărcătura gogoliană
şi, în general, rusească a literaturii lui
George Bălăiţă. Cum spuneam, intertextualitatea, aluziile culturale, lacătele
etimologice (în subtextul numirii) sau
replica (în absenţa nominalizării)
impregnează o lume ce trăieşte epidermic, superficial, gustând petrecerile şi
taifasul: Antipa, Filip, Adam, Naum
Capdeaur reprezintă spiritul ludic,
dezaprobat de Palaloga, de mătuşa
Otilia sau de Anghel.
Însuşi George Bălăiţă, luânduse în serios, glumeşte. Execuţia tehnică
merge spre „epicul cinetic”, colectînd
bizarerii, într-un registru stilistic urmuzian. Realismul nu are motivaţie
realistă, ci parodică. Naratorii-scriitori,
sub avalanşa amănuntelor, se referă la
lume şi la literatură, mimând autenticitatea. Numind în Urmuz o stare universal-umană, George Bălăiţă era interesat de ambiguizare şi acumulare; el
scria „filmic” (ceea ce ar presupune
economism), dar şuvoiul cuvintelor
tulbură apele epicii, sabotând logica.
Scriitorul lupta cu prejudecata că absurdul ar fi o descoperire recentă,
întreţinând confuzia permanentă a planurilor: realul şi fantasticul coabitează.
Ca „realist fantasmagoric”, G.
Bălăiţă recompune, minuţios, caleidoscopia lumii în retortele estetismului
rafinat,
acumulativ,
labirintic,
întreţinând spectacolul ghiduş al
interpretărilor. Chiar şi meditaţiile
libere, „topind” voltaic întâmplări, lecturi, conspecte, confesiuni ori emoţii
tăinuite (cum ar fi experienţa Cevengur, „descoperindu-l” pe Andrei
Platonov) caută o perspectivă insolită,
atingând
–
observa
Nicoleta
Sălcudeanu – debiografizarea.
Prozatorul, însă, mizează pe
„jocul absurd al întâmplării”, forţând
ambiguitatea salvatoare. „Stăpân al
himerelor”, ştia că, prin poveste, lumea
(derutată, confuză, răsturnată) devine
suportabilă; de unde, poate, „voioşia
spunerii”,
recunoscută
de
M.
Iorgulescu, bufoneria, „gustul libertăţii”
într-o lume a aparenţelor. O lume-amfibie, preciza Nicoleta Sălcudeanu, în
care gustul pentru farsă se
întrepătrunde cu gravitatea „ascunsă”,
de fond; în care „pofta caraghioasă” a
scriiturii, îmbăiată în senzualitatea
concretului, încearcă să prindă
farmecul speciei (noastre), angajată
într-un echilibru relativ (demonism vs
angelism). Fiindcă, în fiece fiinţă, ne
lămureşte prompt G. Bălăiţă, „ambele
stări sunt active”. Obsesia dualităţii a
fost o constantă a scrisului său. Diavolescul în om şi omenescul în drac
coexistă, precum demonstrează şi Învoiala. Mila lui Chirică, un diavol „deviant” (zicea Alina Purcaru) şi cruzimea
lui Stan (diavolească?) fac casă bună,
devoalând nu doar interesul pentru
fascinanta lume a lui Creangă, cu trimiteri mascate şi la alte texte ale
humuleşteanului, ci şi un raport de comunicare cu Lumea în două zile
(reluări, continuări, cu personaje şi
obiecte), cum sesizase tot Alina Purcaru, într-o ingenioasă lectură paralelă
(v. Lumea în două cărţi).
Se prea poate ca marele său
roman să fi produs un blocaj. Oricum.
G. Bălăiţă, devenit o prezenţă canonică,
scria zilnic, estetizând scriitura şi
lăsând lumea literară în aşteptare.
Amânând, ca bun strateg, neriscând
improvizaţia, poate apăsat şi de „complexul laurilor”, cum s-a spus. Negreşit,
sertarele sale nu sunt goale. Şi dacă
prin Învoiala s-a reinventat, sub pretextul rescrierii în cheie postmodernă,
pactul faustic, ca supratemă, e de aflat,
bănuim, şi în textele care vor ieşi la
lumină, odată cu evaporarea oricăror
reticenţe, anihilate prin „retragerea” sa.
(Continuare în p. 5)
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În fiecare an în luna martie mă
plouă cu „elegii” amintindu-mi de frumosul şi genialul „Blond” care s-a sprijinit pe sfârşituri şi la venire şi la
plecare. În luna martie, luna care începe de regulă cu aceiaşi zi a
săptămânii, mai puţin în anii bisecţi, a
văzut lumina zilei în data de 31 în
„Capitala aurului negru” Nichita Hristea N. Stănescu. Şi dacă în tradiţia
populară Baba Dochia urca cu oile la
munte şi împletea razele roşii ale
soarelui cu albul zăpezii, Nichita a fost
înzestrat cu harul de a împleti în trei,
sângele său nobil (bunicul dinspre
mamă a fost general-locotenent rus –
Nikita Vasilievici Cereaciukin) clocotind până la incandescenţă de
dragoste cu albul sufletului său pur şi
ca totul să fie într-o trinitate perfectă
şi cu albastrul poeziei. Pentru că după
zicerea nichitiană „...poezia este o
lacrimă care plânge cu ochi”.
Devenit clasic încă din timpul
vieţii, Nichita „neomodernistul” îşi are
locul său în literatura română, alături
de Eminescu şi Arghezi.
Inventator lingvistic şi poetic,
Nichita este nominalizat în 1980 la
Premiul Nobel pentru Literatură. Cea
care a făcut loby pentru el a fost
Gabriela Melinescu, fosta sa soţie,
căsătorită în Suedia cu un mare editor
pe nume René Coeckelbergh care avea
relaţii solide la Academia Regală
Suedeză.
De asemenea l-au promovat cu
insistenţă scriitorii sârbi, în frunte cu
Adam Puslojić, care îl propusese pe
Nichita Stănescu la Premiul Nobel
pentru Literatură încă din 1970.
Sârbii l-au promovota pe
Nichita cu tot sufletul lor, dar ai noştri
ce făcură? Păi...Uniunea Scriitorilor a
refuzat a găzdui întâlnirea la sediul ei.
La acea vreme Uniunea Scriitorilor din
România îl avea preşedinte pe George
Macovescu iar ajutoare de nădejde îi
erau personalităţi de excepţie în
domeniul literelor, printre care; Geo
Bogza, Eugen Jebeleanu, Dan Deşliu şi

alţii. Ce a făcut „Genialul Blond”? A
cumpărat toate florile din Piaţa Amzei
le-a dus la el acasă, unde le-a prefăcut
în pat de flori. Legenda spune că aşa iar fi întâmpinat pe suedezi care au
rămaşi „interzişi” de primirea făcută şi
au fost cu totul bulversaţi când Nichita
a început să le recite din propriile-i
versuri.
La boicotarea lui Nichita şi-a
băgat coada şi Securitatea secondată
de unii scriitori „prieteni”. Motivul invocat? Ar fi fost total nepotrivit ca
Nichita să ia premiul Nobel înaintea
lui Ceauşescu. Nişte proşti ticăloşiţi!
Ceauşescu nu avea cum să fie nominalizat niciodată la Premiul Nobel
pentru Literatură. Camarila trăgea
nădejde că ar fi putut fi nominalizat la
Premiul Nobel pentru Pace. Popor de
giurumele (tipi penibili)! Securişti
pupincurişti! Caracteristicile sunt valabile şi astăzi pentru servicii similare!
Nichita nu s-a supărat pe impostori
pentru că el avea procupări mult mai
serioase şi pentru că, pur şi simplu nui plăcea să se „mocirlescă”. Pe el îl
durea calul avântului creator şi vorba
despre această lume, fiind oricând dispus a-i apăra pe nemernici.
„Foaie verde de albastru,/Mă

doare un cal măiastru,/Că am zis doar
un cuvânt/Despre întregul pământ/Şi
de bine am zis de morţi/Şi de şase-am
zis la sorţi,...”.
Prima şansă ratată! A doua ar fi
fost în 1984 când notorietatea lui
Nichita crescuse, dar el nu mai respira.
În 1982 Nichita devenise laureat al
Festivalului Internaţional „Serile
Poeziei de la Struga”, cel mai mare fes-

Emoţie de toamnă
A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.
Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,
că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin.
Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,
iau cuvintele şi le-nec în mare.
Şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.
poezii de Nichita Stănescu
din O viziune a sentimentelor
Director
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tival de poezie. Atunci i s-a decernat
„Cununa de Aur”. Cu şapte ani înainte,
în 1975, primise Premiul Herder. Şi
pentru ca ipocriţii să-şi contureze mai
puternic nemernicia, după trecerea la
cele veşnice ale celui care i-a eclipsat
prin genialitate, l-au ales post-mortem
membru al Academiei Române. Micimanii au tangenţializat valoarea doar
atunci când „Marele Blond” nu mai
era. Ruşine! Ăştia suntem! Cu sufletul
gregar!
Memorabilă este întâlnirea de
22(douăzeci şi două) de ore a lui
Nichita cu „marele poet al sufletului
nostru” Jacques Prévert, acasă la
acesta din urmă. Iniţial Prévert l-a
primit pe Nichita „ca pe un poet crescut din sânul socialismului, drac curat
mâncător de celebrităţi”. Şi pentru a
nu fi mâncat Prévert s-a îmbrăcat întrun pantalon albastru, în ideea că nu
există mâncare albastră şi Nichita,
„mâncătorul de celebrităţi” nu-l va
putea devora. „-Păi, vezi, mi-a zis
grongănind , de-aia m-am îmbrăcat în
pantaloni albaştri, ca să nu mă
mănânci pe loc.
- Hei, am strigat eu brusc destins, eu venisem, domnule Jacques
Prévert, ca să vă cunosc şi să vă sărut!”.
Apoi Prévert l-a fixat „cu ochii ca pe
un individ idealist, nebun de comunism şi, culmea, membru de partid”. Şi
în tot acest timp au băut trei sticle de
whisky, din lada dată de guvernul
francez pentru a-l primi pe Nichita: „Ai
nimerit-o, mi-a zis gigantul mamut.
Asta mi s-a dat din partea guvernului
ca să te primesc. O ladă de whisky”.
Şi o zi şi o noapte au improvizat
poezii, au ascultat Édith Piaf, dar mai
mult decât atât, Prévert a vorbit despre marea lui dragoste neîmplinită.
Unii au încercat să-l imite, dar nu au
avut succes pentru că Nichita nu era
perfect, el era precum un cub cu un
vârf tăiat, frumos, bun şi genial. Cel
care îşi avea patria în limba română şi
credea „...în forţa cuvântului românesc, care dă un sens moral realului”
şi-a încheiat socotelile cu lumea vie
într-un sfârşit de decembrie întors13-zâmbind necuvintelor, împăcat cu
destinul său de poet pentru toată
moartea, după ce în viaţă avusese un
parcurs astral.
„Cum se moare/Cum se foarte
moare,-/Se ştie desigur, se cam ştie...”.

Cristina Ștefan

Mircea Bostan

Singurătatea vulturului în zbor

CALISTRAT COSTIN,
sensul lumii
la 77 de ani

Pe 30 ianuarie,
scriitorul băcăuan Calistrat Costin a împlinit
77 de ani și continuă să
scrie publicând pe
lângă romane și traduceri și cele 17 volume de poezie, alte trei cărți de versuri:
“Fericit cel care... “, Editura Ateneul Scriitorilor, 2017, “Ce-ar mai fi de spus...“, Editura
Ateneul Scriitorilor, 2018 și “De unde altă
lume!?“, Editura Ateneul Scriitorilor, 2019.
Versurile lui Calistrat Costin sunt
lumea în care trăim și dacă ar fi să le
separăm pe volume, am proceda greșit,
rupând firul care le leagă de viața de zi cu
zi, așa cum decurge ea cu “oameni răi, oameni buni,/ de toate soiurile-/ câinoasă
lume“. Meditația și contemplarea
existențialiste sunt bornele acestui scris
înțelept, uneori sarcastic, alteori elegiac,
dar mereu iute la minte. Pamflet, satiră,
ironie, meditații cu iz nipon, în 17 silabe,
cărți de buzunar, versurile venind
cugetătoare și limpede așternute. De multe
ori am comparat acest scris cu dantela
rămasă în urmă a creionului ascuțit: este o
decojire a lumii pînă la miez, micșorând-o,
reducând-o la unitatea cuvântului: “Planeta
pământ rătăcind/ printre ceruri/ trage să
se stingă/ flăcările de altădată/ pâlpâie
anevoie,/ noi, pești azvârliți pe uscat/ vom
ajunge țărână/ (și asta e ceva!)“.
Spuneam despre volumele anterioare de versuri că filozofia existențialistă
a poetului Calistrat Costin este autentică și
originală într-o voce unică pe simezele literare ale generației sale. Privită drept și cu
înțelepciune, prin lentilele costiniene,
lumea noastră propagă sceptic nimicnicia
omenirii, într-o aură a relativismului, a
resemnării, lăsând, totusi, o undă de
speranță a viitorului, probabil absurdă și
ea: “mai pâlpâie o nădejde/ în vatra lumii,
se-așteaptă un nou creator/ pentru-o lume
de alte taine“.

De stirpea cuvintelor
Strămoaşa noastră, marea,
apa, strămoaşa noastră,
ea din care am ieşit
ea de care ne este sete
e tot la fel de mult predestinată – uscării
cum suntem noi predestinaţi cuvântului
sub flacăra aceasta
predestinată să se ardă pe sine.
Lacrima care-mi curge pe obraz
dac-aş fi plâns-o tot timpul
aş fi putut să dispreţuiesc cuvântul
ca pe ceva cu mult mai etern.

Colaboratori:
prof. univ. dr. IOAN HOLBAN
conf. univ. dr. IOAN DĂNILĂ,
conf. univ. dr. VICTORIA FONARI (Chișinău)
Redactori:
ADRIAN DINU RACHIERU
EMILIAN MARCU, VIOREL DINESCU,
VALERIA MANTA-TĂICUȚU, DORU CIUCESCU,
GH. UNGUREANU, PETRUȘ ANDREI,
TINCUȚA HORONCEANU-BERNEVIC

Oamenii, cu tarele lor, sunt imaginile
vii ale poeziei lui Calistrat Costin - oamenii
ca lume, și lumea ca poezie actuală – un sistem propriu, decelat dinlăuntrul său, participativ și nu din turnul de fildeș poetic,
pentru că C.C. propune o metafizică a
realității. Azi, în era internetului, a marilor
căderi, a acutizării conflictelor religioase, a
migrațiilor poparelor, a războaielor, a urii
exacerbate între oameni, citim, în locul vindicativului istoric, cum vine liniștea,
tăcerea, resemnarea, într-un contur din ce
în ce mai evident: neantul.
(Continuare în pag. 6)
prezentare grafică: Ioan BURLACU

Corectură: MIHAI BUZNEA, EUGEN VERMAN
CRISTINA ȘTEFAN - ad.SITE;

Adresa: 22 Decembrie 38/B/ 7- Bacău
E-mail: revista_plumb@yahoo.com
Ilustrații revistă: Radu Mihai
Distribuție-curierat: Toader Titi ROZNOVANU

Director economic: Loredana DĂNILĂ
revistă de cultură

PLUMB 143-144

Sigur că mă veţi trimite la dialecticienii nemţi sau anglo – americani pentru
a relua lecturile textelor socio – economice şi istorico – filozofice, care disecă
necruţător teza că ce este vechi se va mai
înnvechi şi, până la urmă, va muri. Eu însă,
ca fiu al unui sat românesc, le voi da cu
tifla, spunându-le că va dispărea astfel şi
ceva frumos, încântător şi plin de bucurii.
Tema micro – romanului, ce mi-l oferă
Roxana Medveţki cam aceasta e şi, la
sfârşitul acestei cărţi elegante, de cca.
două sute de pagini, rămâi cu o profundă
tristeţe pentru că se poate bănui ce soartă
va avea “satul dintre vii” în care bunicii
Ilincăi, badea Gheorghe şi ţaţa Frăsina,
trăiesc de bune decenii după legile şi
credinţele sacre ale unei lumi cu valori
verificate şi confirmate de multe veacuri.
În preajma satului se aciuează periodic şi
câte o şatră de ţigani, generaţiile familiilor
se succed cu băgare de seamă, câte un
copil se naşte la timp cu ajutorul unei
moaşe recunoscute, câte unul mai moare
nu se ştie din ce pricină, iar înţelepciunea
e la mare cinste, după cum noutăţile ce
apar din spaţiul citadin sunt receptate cu
prudenţă şi estompată rezervă. Ritmul
vieţii în „satul dintre vii” este dat de
rotaţia anotimpurilor şi rotaţia aştrilor,
iar bucuria, tristeţea şi moartea se
manifestă plenar, discret pe fundalul
credinţelor strămoşeşti.
La începutul povestirii, care curge
molcom, catifelat şi armonios, Ilinca
trăieşte încântările primei copilării, când
bunicul Gheorghe îi permite să facă ceea
ce acasă nu prea putea, fiind cenzurată de
părinţi. Cele unsprezece capitole gradează
un subiect simplu, în cadrul căruia se
pierde parcă şi “copilăria unui neam”, iar
inocenţa piere ca fumul fără dureri întrun spaţiu nedefinit – care e un sat
romănesc, dar poate fi din orice provincii
istorice locuite de români; Nichita zicea câ
“limba română e patria mea”. Interesant e
că in locul unei tristeţi aspre adusă în literatura europeană de realism, Roxana
Medveţki a aşezat, cu perceptibil talent, o
vibraţie de poem în proză, ce rămâne în
albia lucidităţii şi a limbajului autentic
tradiţional, absorbind toate resursele
straturilor expresive ale literaturii
române: lexical, sintagmatic şi frazeologic.
Atât prefaţatorul – Petre Isachi, cât şi
postfaţatorul – Angelica Rusu, au făcut
observaţii aplicate în chestiune. N-am citit
vreo altă carte a autoarei, dar, pe cât se
vede, deocamdată, ocoleşte reperele post
moderniste, dar nici n-avea nevoie de ele.
Proza ei din acestă carte oferă
delicii şi pe porţiuni mici, căci arhitectura
e simplă şi se încadrează în fluxul temporal al lui fugit irreparabile… Mici tablouri
şi secvenţe narative pot fi recepţionate cu
încântare, mai ales pentru ineditul unor
mici colectivităţi sau cupluri.
Avantajul auctorial vine şi din sensibilitatea unei fetiţe, căci Ilinca, autoarea,
este la vârsta când totul se vede la dimensiuni şi cu aspecte diferite de ale maturilor, mai ales că părinţii ei sunt în altă
parte.
Începutul este fixat pe bolta
cerească: “Se-ntorseseră norii cu susul în
jos, să-şi verse năduful peste satul uitat
între vii. Amarnic năduf, mâhnit şi-ncruntat… Se-ndârjise s-atârne între cer şi
aşezarea satului de câteva zile – zile cât
veacuri, jilave şi triste. Ploua peste „satul
uitat între vii” ca în vremea potopului:
„Umbre păcurii înveşmântate în
pelerine de gumă, se strecurau anevoie de
la o casă la alta, lăsând urme zimţate,
adânci pe obrazul de glod al pământului.
Un suflu de ape le îmbrăţişa iute şi le
mâna grabnic la vale, închegând fiinţa în

revistă de atitudine

necurăţenia lumii.”
Peste puţin apare şi eroina noastră:
„Pe poarta ogrăzii lui badea Gheorghe şi a
ţaţei Frăsina, ieşi în grabă o fetiţă de vreo
şase – şapte anişori, pierdută, până deasupra genunchilor, în cizmele de cauciuc
ale bunicului. Îşi găsea scăparea de stropii
mari şi grei ai ploii, ascunsă sub un sac de
plastic, tăiat pe o latură.” Diluviul pare a fi
de la sfârşitul lumii. Se imprimă povestirii
deodată un ritm cosmic, transfigurând-o
într-un poem antologic. Ilinca merge spre
ţaţa Anica şi-i duce un ceaun cu mâncare.
Dar casa Buzatei – aşa o porecleau sătenii
– luase foc. Adică ambele elemente primordiale apar: apa şi focul.
Curând apar şi oamenii. Întâi o
gloată de ţigani aciuaţi lângă sat: „Şatra,
furnicar de trupuri umane într-o aglomerare de căruţe cu coviltir, înfăţişa privirii
o imagine fascinantă. Ţigănci tinere,
subţirele şi frumoase din cale-afară, îşi
duceau pruncii legaţi cu basmale colorate,
de trupurile lor. Îi alăptau în văzul întregii
şatre, dezgolindu-se pe jumătate,
arătându-şi sânii plini de viaţă, fără
ruşine.”
Dar timpul trece, Ilinca va merge la
şcoală mai departe. „Nepoţica lui badea
Gheorghe ştia, că de fiecare dată când
deschidea poarta străbunicilor ei, Bunicul
Bătrânu` îi apărea dinaintea ochilor.
Moţăia pe prispa încăperii...” Şi generaţiile
se succed pe nesimţite, fiecare cu treburile şi cântecele ei. Se conturează în
timpul narativ fizionomii pline de şarm.
Prima e a lui badea Gheorghe: „Spre deosebire de ţaţa Frăsina, bunicul Ilincăi era
un om cu suflet bogat şi frumos. Ochii
negri şi gropiţa din bărbie le înmânase
fetei cele mici, ca pe o ştafetă pentru posteritate, aşa cum blândeţea şi bunătatea le
sădise în inimile celor două copile ale lui:
Maria şi Ileana. Părul puţin cărunt şi
sprâncenele stufoase, cândva negre ca
pana corbului, îi dădeau farmecul unui
spiriduş din poveşti.”
Peste ani, aproape treizeci, Ilinca se
schimbă. Ea nu mai e copila „cu păr castaniu şi buclat,
ochi jucăuşi de
veveriţă care
se
zgăibăra
prin pomi sau
care încăleca
săniuţa roşie şi
se
avânta,
râzând
de
răsuna uliţa,
spre miazăzi.”
Acum,
de pe coama
unui deal nu se
mai vede nici
vreuna
din
parcelele bunicilor, dar este
pe aproape o icoană micuţă din cufărul
negru al Bunicii Bătrâna. Dar ritmul inimii
se iuţi, căci Ilinca recunoaşte ograda bunicilor: „neîngrijită, fără grădiniţa de flori
din faţa casei, doar pământ bătătorit şi
searbăd. Rufe pestriţe, puse la uscat pe
gardul lipsit de culoare, ale cărui uluce se
răriseră şi îşi plecaseră semeţia spre
pământ, oamenii necunoscuţi ce mişunau
prin curtea casei, înfăţişau o privelişte
dezolantă şi... tristă.”
Unde se decupează acest spaţiu?...
Toate arată că este unul românesc. Dar
Roxana Medveţki, abilă şi retractilă,
priveşte lumea de sus şi de peste ani. Ea
ştie desigur că sate româneşti sunt şi dincolo de graniţele româneşti de stat; că
România este una din puţinele ţări
megieşite spre toate punctele cardinale de
comunităţi de români. Ocoleşte printr-un
şiretlic stilistico – compoziţional politica
mare. Dar se ştie că Basarabia, Bucovina,
teritorii de pe Tisa, o parte din Banat şi
Voivodina, valea Dunării spre Dobrogea –
toate sunt locuite de români. E bine să le
ştim acestea; şi aşa, un mare gânditor ne
acuză că n-am pornit niciodată un război
de expansiune. Dar cartea oferită de
Roxana Medveţki e scrisă frumos, poetic
şi profund. Limba, gândirea şi sufletele
personajelor gâlgâie de spirit românesc.

GEORGE BĂLĂIŢĂ, UN „REALIST FANTASMAGORIC”
(Continuare din pag. 3)
„Plecarea” lui George Bălăiţă ne obligă
să recunoaştem că a dispărut, fizic, un
mare scriitor, urmărit – o vreme – de
„oculta confraţilor”. Inevitabilă oare?
Posibilă satiră vizionară şi
amplă epopee ironică, Ucenicul
neascultător a rămas, constatăm cu regret, un proiect uitat. Sau poate nu.
Poate „leneşul” G. Bălăiţă, cum, amical,
îl tachina N. Manolescu, se va fi înduplecat, credeam, să-şi încheie trilogia.
Vechile exerciţii de digitaţie literară,
oamenii „suciţi”, cu nume bizare, din
proza tânără a anilor ’60 au rămas definitiv în urmă; schimbarea a surprins,
dar ea a fost îndelung „moşită”, prin
acumulări lente, venind apoi singură,
„ca naşterea”, se destăinuia prozatorul.
Chiar dacă, pentru unele voci critice,
doar „efervescenţa subterană” a
târgoviştenilor (recunoscută târziu) ar
fi contat, cu adevărat, în proza acelor
ani, George Bălăiţă a marcat, incon-

fundabil, epoca, satisfăcând orgoliul
creatorului şi „denunţând”, doar
aparent jucăuş, comedia literaturii. În
fond, George Bălăiţă, ispitit de o giganterie, a întreţinut, şi el, „fantasma romanului total” (cf. I. Simuţ). „Teza”
ucenicului neascultător ne avertiza că
aspiraţia romancierului se îndrepta
spre „medicina sufletului” (ar spune
Palaloga, ca raisonneur), spre marea
mişcare, dincolo / fără cazuri particulare, spre vocaţia vieţii, având în Naum
Capdeaur un ucenic care, fiind „o
creaţie universală”, oferă realităţii pulsatorii „propriul său chip”.
Iar lumea pe care rafinatul G. Bălăiţă
(1935-2017), râvnind esenţializarea, o
învăluise în tăceri şi ambiguităţi,
dereglându-i rosturile, creşte sub
cupola acestei utopii a totalităţii,
îngemănând banalul cotidian, invaziv,
cu misterul demonic, sub spectrul dualismului.

Mihai Horga: Arhiva visurilor
Cartea-antologie a lui
Mihai Horga –
„Arhiva
visurilor”, Editura
Papirus Media,
Roman, 2015 –,
așa
cum
sugerează și titlul, dar și motto-ul („Soţiei – fir de
trandafir / În anul nunţii de safir”),
propune o evaluare nostalgică a unui
parcurs – desigur, existențial –, unde
sentimentele constituie axul în jurul
căruia se derulează totul, începând cu
momentele celor mai vechi amintiri.
Așa se justifică, de exemplu prezența
laitmotivului „mi-e dor”: „Mi-e dor de
bujorii de-acasă / Mi-e dor de caisul în
floare”; „Mi-e dor de cărarea din vie”;
„Mi-e dor de căsuţa cu prag”…
Adept al versului clasic, dar și al
problematicii dintotdeauna a poeziei
(că, vorba lui Titu Maiorescu,
„simțământul” și „pasiunea” sunt
„tema eternă a frumoaselor arte”), în
unele creații, autorul se întâlnește, atât
la nivelul prozodiei, cât și la cel al
conținutului, cu scrieri de tinerețe ale
altor poeți: „Aburul ceţii se înalţă pe
culmi / Prin frunze, las urme-n
pădurea de ulmi / Aripile gândului
zboară spre zări / Ochii-mi arunc
peste vagi depărtări / Palmele
mângâie pline de dor / Pielea asprită
a copacilor / Tulpina le-o îmbrăţişez
şi-un fior / De vitalitate mă-mbată
uşor... ”.
Este însă frecvent vizibilă, în
poezia lui Mihai Horga, o componentă
oarecum didacticistă, explicabilă,
poate, și prin profesia autorului:
„Pădure frumoasă, tu viaţă ne dai / De
ce soarta-i crudă, de ce duşmani ai /
De ce sunt pe lume şi cozi de topor? /
Pădurea-mi şopteşte cu foşnet uşor: /
Când pui întrebări, sentimentele dor...”,
ceea ce-l întoarce spre revoluta poezie
pașoptistă, aspect susținut și de poeziile descriptive, prin care reînvie o
specie clasică, cea a pastelului, ce pare
a avea, totuși, o nuanță ludic-ironicparodică: „A ruginit frunza-n castani /
În stoluri zboară ciocârlani / De prin
porumbi lucesc bostani // Cerul e înnegrit de ciori / Ai ploii soli cârâitori /
Rău prevestind, ne dau fiori…” etc. Sau,
în cam același registru: „În urbea asta,
nu avem tramvai / Şi nici nu cred că
vom avea vreodată / Dar sfânta
mămăligă încă mai / O vom avea-n
ceaunul de pe vatră”...
Meditativ, alteori, poetul, valorificând imagini din creațiile populare,
privește spre aștri, mai întâi spre soare
(„E seară, soarele apune, / Să dea
lumină-n ceea lume / Când ziua-ncepe
a muri / Cerul aprinde stele-mii”…),
apoi
spre
luna
romanticilor,
atribuindu-le, ca și alți confrați, de mai
demult, mai ales, sentimentele umane
capitale: „Mai ştii? Poate şi ea iubeşte
/ Vreun astru, ce abia clipeşte / La
depărtări de ani lumină... / Aşteaptă-l,
lună, o să vină! / Dar, pân-atunci, îi lu-
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minezi / Plimbându-se, pe amorezi...”
Tot aștrii și-i ia martori ai tentativelor de evadare din concret, într-un
univers mai bun decât cel imediat
(„Îmi agăţ de cornul lunii / Traista
doldora de vise / Hei! mă simt
stăpânul lumii / Cred că toate-mi sunt
permise!”), pentru care trece, fără
frământări, de la fiorul religios și de la
patriotism la notarea versificată a unei
senzualități mai mult sau mai puțin
discrete răzbate, de asemenea, când și
când din poezii: „În zori, dis de
dimineaţă / Ochii verzi de mure crude
/ Stropi de rouă îţi răsfaţă / Iar
înţepături de gheaţă / Pe domoale
curbe nude / Îţi fac pielea să asude /
Curăţind de-a nopţii ceaţă / Ochii verzi
de mure crude…”
În aceeași direcție, unele texte din
carte înclină spre cântecul de lume,
amintind de începuturile poeziei
românești, din vremea Văcăreștilor, cu
ecouri din poezia cântecelor
lăutărești: „Veselă, plină de viaţă / O
jună cu strungăreaţă / Cântă
acompaniată / De chitară... şi pe dată,
/ Un acord, oftat pe strune / În inima
unui june / Picură fiori de dor / Iar un
flux răscolitor / Parcă face o minune
/ Declanşând o pasiune”.
Așadar, cartea lui Mihai Horga
demonstrează că autorul ei are
ușurința de a versifica și pare preocupat să aducă în poezie aspecte atât ale
vieții cotidiene, cât și amintiri, sentimente, ecouri ale unor întâmplări,
gânduri legate cam de orice i-a traversat existența, așa că, fără vreo ordine
anume, în volum se înșiră imaginea
funcționarelor ieșind de la serviciu,
referiri la mici tabieturi cotidiene (ca
băutul cafelei, de dimineață),
considerații
despre
„cei
care se duc”,
despre eforturile pentru
supraviețuire,
p e n t r u
câștigarea
pâinii de zi cu
zi, ori chiar despre probleme
globale
ale
omenirii, cum
e poluarea, despre secetă, dar și despre aspecte
legate de creația artistică, precum și
de alte nenumărate fațete ale lumii, ale
vieții, cu care se intersectează pașii,
gândurile, clipele autorului, pentru ca,
trecându-le în revistă pe toate, să concluzioneze că „Să pierzi credinţa / Să
frângi dorinţa / Să legi visarea / Să
negi iertarea / Să opreşti vântul / Săntorci cuvântul / Să pui frâu minţii /
Să uiţi părinţii / Să trădezi neamul / Să
distrugi ramul / Să stingi speranţa / Să
minţi instanţa / Să scapi de moarte /
E peste poate / Să râzi de toate / Nici
nu se poate / Nici nu se cade...” , iar îndemnul din final se înscrie în aceeași
amintită tendință didacticistă: „Fii
cumsecade!”
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Teatrul zilelor noastre
Bătrână, da’ bună!

O mai văzui şi p-asta, după atâţia ani. Opt sute de locuri
ocupate toate la o piesă de teatru. Ce-i drept, una memorabilă.
Proaspătă şi azi, la vreo optzeci şi. „Gaiţele”, sigur. Alexandru
Kiriţescu, autorul ei. Născut la Piteşti, chiar în Mărţişor. Un
text adorabil, subiect interbelic. Viaţa de provincie a celor cu cheag. Fie tineret
visând la Paris, fie mai bătrâni cu jocuri de cărţi şi vise de moarte. Atmosferă
patriarhală, cu muzică de fanfară şi câte-un convoi funerar de privit, ca divertisment. Parfum de epocă nepieritor, întotdeauna atrăgător. Redat adecvat şi echilibrat de actori. Tineri şi vârstnici, un tot unitar. Între târgovişteni, frumoasa
Ionescu Antonia. Nici că se poate mai nimerită ca Wanda. Din Capitală, binevenit,
un careu de dive. Florina Cercel, Virginia Rogin, Carmen Ionescu şi Carmen
Tănase. Femei cu experienţă pe scena românească.
Care-au arătat încă o dată, din plin, ce comori, resurse, valori a strâns
teatrul nostru în decursu’ vremii…
A fost o plăcere şi o bucurie spectacolul ăsta de la “Tony Bulandra”. Prilejuind (re)întâlnirea cu o comedie neaoşă nemuritoare. Da’ şi cu artişti pe măsură.
Într-o regie cu final sugestiv conform cu zicala contemporană: morţii cu morţii,
viii cu viile. Adică, petrecere la parastas. Să ne trăiască „Gaiţele”!

„Micul infern”, plăcut etern...
De vreo câțiva ani încoa`, artiști de la Naționalu` bucureștean au readus,
binevenit, în atenția noastră această comedie autohtonă nemuritoare și mereu
cuceritoare. Iscată peren în veacu` trecut, spre mijlocu` lui. Creație savuroasă, pe
deplin armonioasă, despre viața de cuplu. Cu lumini și umbre veșnic existente.
Cu soacră și secretară, răvașe necitite, iubiri neîmplinite. Cu văpaie la junețe,
scleroză la bătrânețe...
Mircea Ștefănescu, tătânele ei, a clădit-o inspirat, cu umor îmbelșugat. Parfumu-i de epocă păstrându-se viu, bogat, romantic, nealterat. Iară Mircea
Cornișteanu, regizoru` de acu`, făcând din el și din replici, înc-o dat`, echilibrat,
motiv de succes constant. Fără de excese ori denaturări, nesilind colegii la niscai
sforțări. Se joacă decent și cu randament, astfel că la fine se bate din palme lung,
incandescent...
Cine-a fost pe scenă? Ileana Stana Ionescu, meritat în frunte și, întemeiat,
cu ovații multe. Apoi, Liviu Lucaci și Ilinca Goia, strașnică pereche. Mai ales
bătrâni cam într-o ureche. Marius Rizea, Dragoș Stemate, Daniel Badale, Fulvia
Folosea, fiecare-n parte umblând ca la carte. Talent evident, firesc, suculent. Produs de echipă cu entuziaști. Un ”mic infern” minunat, unanim apreciat. Textul, excelent, cu tâlc aferent. Comicu`, spumos, râsu`, copios. În șase cuvinte, teatru
românesc clădit sănătos, veșnic arătos...

Gabriel Gherbăluţă- Eu, tu şi poezul, Ed. Minela, Bucureşti, 2018
a.g. secară

Moto:
„oare
ce
înseamnă poezul
pentru
mine:/
mântuire sau încă
un demon/ alături
de alţii dintr-un
lung şir?”

Despre poezia Eroului (nimeni
nu se gândeşte că poetul este un erou
care poate juca foarte bine şi rolul antieroului!), protejat de Arhanghelul
Gabriel, am mai scris de câteva ori, i-am
subliniat valoarea, pe firul subţire dintre autenticitate şi originalitate, cu un
Mare Scenograf (altă mare dragoste a
scriitorului este teatrul!) care joacă
rolul Muzei când aceasta lipseşte motivat, poate chiar ucisă de către poet întrun acces de furie lirică, suflându-i chiar
şi dincolo de Moartea care este doar un
alt început (vreau să cred… şi asta!), suflându-i „toate cuvintele acelea înnebunitor de frumoase/ haine pentru
poez”! Toate citatele sunt din Gabriel
Gherbăluţă, sic!
Gabriel Gherbăluţă este şi el un
Poez sui generis, apropos de acest termen. Despre maturizarea sa lirică, despre care am mai scris cu siguranţă,
aproape nu este cazul să mai amintesc,
deşi debutul relativ târziu încă-l
îmbrăţişează, ca un Peşte Împărat peste
o provincie dunăreană („oraş sufocat
de singurătate!”) unde aproape tot ce
zboară se mănâncă, sufocându-l cu o
nerăbdare demnă de cauze templiere!
Aşadar, pregătiţi-vă să intraţi în
minunata lume a Poezilor, aceşti androgini, pardon, hermafrodiţi lirici
marcă înregistrată Gabriel Gherbăluţă,
unde Iubirea se măsoară în poezi, Iubirea se hrăneşte cu Poezi, câte un poez
la fiecare masă, ba chiar şi câte unul la
fiecare gustare de poem sau degustare
de poem-iubită, poezul se poate masca
şi în „poem-iubită”, lumea este
pregătită, totuşi, să fie cucerită (şi G.
Gherbăluţă merită!), plecând şi de la un
copac personal ( „văzută pe sub
pleoapele întredeschise/ lumea e o
pădure de braţe tinere/ care leagănă
cuvinte/ şi culori/ (…) uite, copacului
meu i-au înmugurit îngerii”) supereroul având aliaţi îngerii şi unele
întrebări prea omeneşti: „poezul fară
noi e/ ca biserica fără diavoli/ ca un
Iisus fără cruce/ ca un cuvânt în gura
unui mut/ oglindă cu luciul apei în întuneric/ nu-i aşa?”
Este, măcar parţial, o regăsire a
Rock-Luminii, un poem se numeşte,
steinbeckian, „Fructele luminii”: „cum
o livadă cu cireşi înfloriţi/ picură florile-n verdele ierbii/ mâinile tale
răsfiră lumina-n cuvânt/ miroase a
vânt de primăvară şi a tine,/ Lumino/
oraşul meu a devenit un loc de joacă
pentru/ poezuri pitici/ iar poliţiştii de
la circulaţie dirijează culorile/ unui
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anotimp de care aproape uitasem/
către o sală de aşteptare în care printre
cuvinte/ stau înghesuiţi cititorii/ aşa e
primăvara!/ nicio livadă fără tine şi
niciun cuvânt fără ei/ oraşul meu e o
imensă livadă de cuvinte cu flori/ mari
şi albe/ eu fluier după căldură ca după
un câine dresat/ şi aşa trece timpul”…
Este, poate, un poem, pardon,
poez, exemplar, măcar pentru o bună
parte a conţinutului aceste noi cărţi de
poezi(e), poezii mai putând fi întâlniţi
şi în alte cărţi ale „eroului”, de pildă în
„Sonete ale luminii”, cea mai recentă,
din acest punct de vedere fiind o continuitate ideatică; este un manuscris în
care un neo-modernism şăgalnic şi
chiar alintat „se iubeşte” cu un
suprarealism în care oniricului i se
rezervă câte o pagină, din vreme-n vis,
finalul aparţinându-i în exclusivitate:
„este lung visul acesta/ lung şi înnebunitor de întortocheat/ cum o lungă şi
întortocheată viaţă în van/ măiastro,
acoperă-mă cu umbra ta,/ facă-se voia
ta,/ zboară-mă cu tine”!
Maeştrii sunt astfel onoraţi, şi literari şi spirituali, din postmodernism
luându-se, cu măsură, doar atât cât trebuie! Poemul „Arca noastră cea de toate
zilele” este o altă trimitere la alt
maestru, „şi plouă ca-n ziua dintâi/
lacustră iubire a noastră/ când fluviul
îţi spune: rămâi/ te pierde-n culoarea
albastră// şi plouă ne plouă pe rând/
pe rând căutăm araratul/ trimit către

tine în gând/ o arcă să mute păcatul”,
Sacrului dându-i-se parcă mai mult ca
niciodată, dacă nu începe să mă lase
memoria, nu în speranţa unei mântuiri
facile, ci cu privire şi scris de Prometeu
care ştie de Emerson, Lake & Palmer:
„secundele mele au gura astupată de
ploaie/ lumina nu-i pe apă clepsidra-i
înecată de şuvoaie…// o lună neagră
ademeneşte căldura unui soare gol/
sinucigaşii din seara asta au feţele mânjite cu nămol// îmi dai o floare ruptă
din curte cu o mână tremurătoare/
mirosul crucii umbră –un cui în carnentotdeauna doare// anghelii tăi ţin azi

aghiazma-n palmele întinse/ secunda
cade în noroi mereu cu aripile prinse”,
Prometeu creştinat sau aproape, ţintuit
pe arca nouă, mai sus menţionată, a poetului…
Primul poem din carte, intitulat
enigmatic „patru”, este ca un moto bine
ales: „zbor de cocoare/ peste cuvânt/
lumina doare/ ochiul pământ”… Uneori
poetul alege albul şi negrul, ba chiar şi
sepia, superb aproape whitmanianul,
ca să nu mă gândesc chiar la Ginsberg,
poem „Sepia”, pentru a lupta şi împotriva facilităţii culorilor, sau poate
pentru că: „dacă nici albul nu ne
vindecă, renunţăm…/ pasul întâi/ deschizi timid uşa,/ pătrunzi pe vârful gândurilor/ în poem şi-l asculţi…/ pasul
doi/ dacă ţi-a plăcut,/ iei de acolo un
înger de aripă,/ închizi ochii/ şi refaci
drumul în sens/ invers/ pasul trei/ ca
în basme,/ pasul trei e mezinul şi este
imprevizibil/ te va purta în alt poem/
unde vei striga/ cât te ţin puterile:/ iubireeee,/ poemul ăsta în loc de litere/
te are pe tine/ / ultimul pas/ încerci o
ieşire sau crezi că încerci,/ captiv în cuvânt/ aştepţi,/ aştepţi…”
Iată, mai sus, o meditaţie asupra
condiţiei poetului, Prometeu condamnat să rămână în Cuvânt, dar şi să
iasă de Acolo, căutându-şi rolurile care
să-l ajute să scape de Marele Rol, Prospero naufragiat pe noua insulă a
Dunării de lângă Galaţi, Romeo
despărţit de Julieta de… acelaşi bazin
hidrografic, Richard al III-lea, Iulius
Cesar, Brutus, Hamlet, ca să ne oprim
shakespearean doar la acestea, într-un
fel întreaga operă a unui poet fiind o
meditaţie asupra propriei condiţii
umane, însoţite de iubirile sale, adică
este vorba, pur şi simplu, despre Viaţă.
Nietzsche spunea/scria cândva
că „Viaţa înseamnă a transforma constant în lumină și în flacără tot ceea ce
suntem și tot ce întâlnim.” Şi tot el:
„Când te uiţi îndelung într-un abis,
abisul se uită și el la tine.”
Lumina la care s-a uitat poetul la aprins. Şi pe el. Împărtăşiţi-vă cu Lumina lui, care, evident, prin har, devine
a tuturor, atât pentru elegiace fiinţe
mici, dar şi pentru planete: „o planetă
prinsă de globalizarea universului/ şi o
vrăbiuţă la geam/ scuturându-şi penele
de literele/ unui poez rămas acolo/
neterminat”, până la Marele Poez, cel cu
nenumărate Nume sau Marele Anonim,
văzut sau nu ca Mare Scenograf, ca
Mare Luntraş sau cine mai ştie cum,
spre binecuvântarea cititorilor:
„Dumnezeu în barcă s-a oprit la
mal/ singur El în noapte aşteaptă să
vadă/ împaratul peşte, peşte de
zăpadă/ ninge alb prin sălcii, luminos
şi trist/ o lumină albă e pe cruce;
Christ!”
Un Dumnezeu care ştie să se
joace, care face un duet memorabil cu
Fratele Fluviu: „e ca o pagină de jurnal
strada domnească/ ai nins peste ea
pescăruşi de zăpadă/ şi licoarne care

trag în hamurile fluviului, Lumino/ undeva sus, foarte sus, Dumnezeu trântit
în/ zăpada norilor/ face rânduri rânduri de îngeri/ tu îl vezi şi scoţi limba
la el// fluviul e şi el pe acolo; îţi face cu
ochiul”…
Dar mai bine învăţaţi înotul în
fluviul-carte, de unde poezii sar precum peştii zburători de câte ori, ca întro abstractă oglindă, Poetul cheamă
îngeri să se oglindească-n drum fără
pulbere… Restul e… Poez!
Păgân sau… cine mai ştie, după
cum ar rezulta dintr-o „Pictură
păgână”: „se închina la un dumnezeu
îndrăgostit de apa/ oraşului/ păsările
fluviului aprindeau lumânările/ pe care
le folosea ca să te caute pe tine şi pe EL/
nu avea nevoie de icoane/ locuitorii
oraşului erau sfinţi şi îngeri/ înghesuiţi
de două ori pe zi dimineaţa şi seara/ în
autobuzele municipalităţii/ nu era
iarnă nici vară nu era/ de fapt nu era
nimic/ doar un oraş/ un dumnezeu
îndrăgostit de apa oraşului/ sau poate
de tine, îngerul sau sfânta/ care
călătoreşte de două ori pe zi/ în autobuzele municipalităţii”…
Bref, un poet-poez a fost crucificat pe apele fluviului-poez care a
născut un oraş-poez în care toţi oamenii scriu poezii, conform unui alt
poez-poem! Citindu-l e ca şi cum i-aţi
întinde un burete plin de oţet…

CALISTRAT COSTIN,
sensul lumii
la 77 de ani
(Continuare din pag. 4)
Aforistic, bacovian în conotația
“O, ţară tristă, plină de humor“, Calistrat Costin reia tema neantului (a
scris volumul “La un pahar de neant“)
cu o alură inovatoare sau chiar
inedită.
Spectator la înscenările vieții,
detectându-i sensul, convinge prin
panseuri logice, caligrafiind minimalist nonsensul, eroarea creației divine
chiar. “Ah, Demiurgos/ nu-și mai aude
plânsu - și -/ se stinge viața“.
Calistrat Costin și-a schimbat
optica auctorială. Până la “De unde
altă lume!?“ susțineam că vorbim despre “răsucirea metafizică înspre un
colocvial de impact lecturabil, expresia unui umor sănătos strămoşesc,
verbul de înţelepciune aforistică, fac
citirea volumului o lecţie de optimism
privitor la sensul vieţii, pe contrasensul luării în zeflemea a traiectoriei ei
finibile.“
Acum, Calistrat Costin a devenit sigur pe neant, nicio suspiciune
nu-i tulbură încrederea în 'osândă'. La
cât mai multe cărți de învățătură, îi
dorim, cu sănătate și bună inspirație!
La mulți ani!
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Extremismul constă într-un
tip de comportament social agresiv,
contestatar. Acest fenomen sociouman este prezent în fiecare țară
dar diferă prin intensitate și amploare, dar și din perspectiva
motivației. Firește, întotdeauna au
existat oameni care interpretau exagerat anumite stări, evenimente.
Dar nu este predestinat ereditar ci
pur și simplu se transmite prin
tradiție. Într-un anume context social, oamenii percep și reacționează
la unele situații în chip exagerat,
provocând
disconfort
social.
Maniera
de
a
răspunde
provocărilor vieții în comun este o
achiziție culturală pe care își pune
amprenta temperamentul fiecărui
om. Stilul de viață al extremistului
se remarcă prin violență, fobii în
relațiile cu semenii. Intoleranța
manifestată în fața societății s-a cultivat prin generații de înaintași care
se consi-derau lezați. Copiii
moștenesc de la generațiile anterioare o anumită viziune asupra semenilor și a vieții așa că
perpetuează fără preme-ditare și
spirit critic aceste prejudecăți. Este
recomandabil ca toți copiii dintr-o
comunitate să fie îndrumați în timpul jocurilor libere dar și în școli săi considere pe cei care se disting de
majoritate prin culoarea pielii sau
origine etnică egalii lor. S-a observat că în primii ani de viață copiii
nu observă și nu discriminează pe
tovarășii de joacă din motive
rasiale. De obicei motivația atitudinii refractare față de anumiți
concetățeni rezidă în respingere de
natură etnică dar și pe criteriul religios ori ideologic. Ce-i drept
copilul copiază conduita părinților
și pleacă în colectivitate cu ideile
asimilate în casă. Așadar de la
afirmația injurioasă până la terorism armat pot fi depistate numeroase forme de discriminare:
interdicţii de ordin cultural, excluderi din serviciu, izolare în ghetouri, deportări sau prigonire în
regiuni periferice ale țării. Ar fi de
menționat că uneori grupurile alogene minoritare practică extremismul tocmai pentru a-și face loc și a
beneficia de toate drepturile cuvenite în raport cu majoritatea. Poate
fi întâlnită manifestarea extremistă
solitară, cum este cazul unor fanatici musulmani în Europa. E
adevărat că și indivizii ce practică
terorismul pot avea în spate
organizații foarte puternice. De
regulă între stat și indivizii revoltați
se poartă un război perpetuu care
menține tensiunea socială la cote
insuportabile. Prin inocularea unor
idei radicale antisociale anumiți indivizi devin extremiști fără a ști ce
fac. Am spus că atitudinea
extremistă pleacă din familie dar
capătă virulență dacă există un
curent de opinii favorabil acțiunii
distructive. Să luăm în considerare
circumstanțele socio-politice când
apreciem acțiunea extremistă. De
pildă în Spania există o anumită
tradiție de luptă în țara bascilor împotriva guvernului central. Decenii
la rând ei au produs victime sub
pretextul unei nedreptățiri politice
și economice ceea ce îi împingea la
separare. Acum au renunțat la luptă
armată acceptând dialogul și compromisul politic. E drept că factorul
economic a stat deseori la baza
apariției conduitei extremiste. În
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regiuni paupere, din familii sărace
s-au ridicat adesea luptători taxați
de oficialități drept extremiști când
de fapt ei nu mai puteau îndura
mizeria. Alt motiv serios care
cauzează
acțiuni
violente,
sângeroase, este cel religios. În Europa avem exemplul Irlandei de
Nord unde de multe decenii
catolicii și protestanții își provoacă
reciproc
suferințe,
victime
nenumărate, dar fac și parăzi prin
care fiecare tabără o sfidează pe
cealaltă. Resentimentele de grup
oricât ar fi de vechi pot fi atenuate
în familii mixte, prin căsătorii care
îi determină pe oameni să comunice. La noi în Ardeal s-a produs
cândva un incident sângeros sub
presiunea
propagandistică
înșelătoare. Știm că de veacuri aici
conviețuiesc românii și maghiarii,
ca buni vecini, deseori având familii
mixte. A fost un caz de incitare
perversă la război. În istorie, România a cunoscut convulsii de natură
etnică îndeosebi după primul
război mondial. Tineretul din
regiunea Moldovei, una săracă în
comparație cu Ardealul sau Muntenia s-a lăsat ușor convins de unii intelectuali extremiști din Iași să se
organizeze într-o formațiune de tip
radical, fapt care s-a soldat cu
imense suferințe.Aveau doi piloni
de sprijin în efortul lor politic:lupta
împotriva comunismului care se
contura la Răsărit şi excluderea din
viaţa economică a evreilor.Ce-i
drept tinerii implicați în această
aventură nefastă îl aveau ca mentor
pe profesorul A.C.Cuza, un ideolog
proeminent în epocă, antisemit declarat și lider de partid. Alături de
acest intelectual excentric a stat la
început și istoricul Nicolae Iorga. În
Mișcarea Legionară tinerii înrolați
cu entuziasm, naivi, au fost
manipulați de politicienii vremii să
treacă la acțiuni criminale ceea ce a
dus la dure represalii întreprinse de
guvern. Fiind romantici ei încriminau corupția la nivelul politicienilor și a administrației române. Au
fost tratați ca extremiști, decimați,
nerespectându-se proceduri judiciare elementare. Caruselul violenței s-a amplificat în așa măsură
încât și guvernul liberal și Mișcarea
Legionară s-au compromis iremediabil, spre satisfacția regelui Carol II.
Chiar și Ion Antonescu, conducător
onest în timpul războiului i-a persecutat, i-a trimis pe front pe linia
întâia ca să moară sigur deși el avea
idei antisemite. Evident s-a răzbunat pe această formațiune
politică pentru că îl deranja, voia să
obțină conducerea țării prin intimidarea lui. Ion Antonescu a intrat in
acea formațiune politică din oportunism, pentru a fi sprijinit să
devină conducător. Era omul
potrivit în acea conjunctură critică.
Din nefericire, foarte mulți evrei din
clasa de mijloc dar și săraci au fost
duși într-un lagăr unde au îndurat
chinuri nemeritate. Ce-i care erau
bogați și-au plătit libertatea, au
emigrat și după război au rămas în
noul stat înființat Israelul ca să
pună pe roate economia anemică.
Din păcate istoria i-a strivit pe toți
iar comunismul pe care sperau să-l
înfrângă, a triumfat. În acea Europă
bântuită de dictaturi, România nu
se putea salva dar procedura
nedemocratică a guvernelor din interbelic în raport cu acea mişcare
politică ne face să vorbim de o
democraţie fragilă, incipientă care
apoi a fost suprimată de regimul comunist. În final se poate conclude
că România a fost bulversată de
comportamente extremiste atât din
partea politicienilor imaturi cât şi
din perspectiva guvernelor şubrede
cu care se amuza
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La izvoarele extremismului

Stațiunea Slănic-Moldova,
vizitată de primul poet moldovean,
precursorul lui Eminescu

În 2019 se împlinesc 170 de ani de la
moartea poetului Costache Conachi*, cel
care alături de fraţii Văcăreşti a deschis
drumul liricii româneşti, considerat de
George Călinescu, cronologic vorbind,
primul poet moldovean, precursor al lui
Mihai Eminescu.
Perioada de la sfârşitul secolului XIX
şi până la la declanşarea Primului Război
Mondial (1916-1919), cunoscută şi sub denumirea de ,,La Belle Epoque”, a fost pentru
stațiunea de la poalele Nemirei, una înfloritoare, cu o ambianţă boemă, romanţească,
caracteristică unei vieţi culturale şi artsitice
desfăşurată la cea mai mare intensitate şi
ardere lăuntrică, de marile nume ale culturii româneşti.
Costache Conachi a fost unul dintre
primii vizitatori ai staţiunii, care aduna de
la an la an, tot mai multe personalităţi ale
vieţii cultural-artistice româneşti.

Sosit aici, el a încrustat în coaja unui
mesteacăn, sentimentele sale alese pentru
frumoasa Zulnia, numele de alint al
Smarandei Negri (născută Donici - mama
marelui om politic şi patriot român,
Costache Negri), pe care o întâlnise în mijlocul acestei naturi încântătoare:
,,Călătorule nu trece, stă, citeşte şi
cunoaşte/ Că amorul cel mai straşnic din
prieteşug se naşte”.
După 14 ani de la moartea Zulniei
întâmplată în 1831, când se împlineau
totodată şi 26 de ani de când o cunoscuse
la Slănic-Moldova, poetul, împovrat de
vârstă şi neîmpăcat cu gândul morţii iubitei
care îi devenise pentru scurt timp soţie,
căuta zadarnic poemul pe care îşi încrustase darurile tinereţii şi care, acum nu mai
exista. El scrie atunci, una dintre cele mai
bune poezii ale sale în care inspiraţia
anacreontică (în genul poeziilor de
dragoste ale poetului antic Anacreon) se
îmbină cu lirica lăutărească a vremii: ,,Apoi
dar scris a fost încă/ Să te mai văd, dar vai
mie/ Nu cu draga mea Zulnie/ Ci singur, ca
vai de mine,/ Alb şi rece ca şi tine”.
Costache Conachi, ultimul descendent al familiei de boieri moldoveni
Conachi, deşi foarte bogat, a avut
preocupări alese, citind şi scriind poezii,
căci așa cum spunea George Călinesci, ,,era
dotat cu simțul limbii, iar tânguirea sa lirică
e plină de o solemnitate filosofică”.
De fapt, una dintre primele poezii despre Slănicul Moldovei a fost publicată întrun manual şcolar din Iaşiul anului 1893,
intitulată ,,Slănicul 1819”: ,,Muritor, ce vii
aicea viaţa să-ţi mai prelungeşti,/ Ia sama
că-n toate celea periciunea ta găseşti: /
Munţi se pornesc, stînci se sfarmă, isvoare
şi curg şi seacă,/ Copaciul creşte şi cade,
păreele petre-’neacă,/ Muşchiul ce’l calci cu
piciorul, este iarba din vechime,/
Strălucitor putregaiul, au fost copac cu
mărime! / Cărări vezi pe petre roase? Urme
de om însemnează;/ Păşeşti pământ ars de
focuri? La vatra ta cugetează. / Lumea stă
pe o schimbare: toate trec… şi mor şi pier;/
Dar şi moartea este viaţă pentru cei care o
cer!”

*Costache Conachi (14 octombrie
1777, Ţigăneşti-Galaţi - 1849, Țigăneşti) sa născut într-o foarte bogată familie de
boieri care îşi ducea traiul în modesta
aşezare Ţigăneşti, din judeţul Galaţi, originea familiei Conachi fiind mult timp prilej
de controversă. Astfel, paharnicul Sion
scria că neamul Konaki este de origine
grecească, ,,dar preste 160 ani venit şi încuscrit cu mai multe din familiile cele mari”,
în timp ce istoricul Paul Păltănea a adus
documente ,,care impun concluzia că familia Conachi coboară dintr-un neam de
răzeși din satul Știboreni, județul Vaslui, cu
urice din vremea lui Ștefăniță Vodă (20
aprilie 1517 - 14 ianuarie 1527) sau chiar
a lui Ștefan cel Mare. Linia feminină a neamului este tot răzeșească”.
Costache Conachi a fost educat de
către un refugiat francez. A studiat ingineria, limbile clasice, greaca modernă, turca
și franceza. Mare boier și mare proprietar,
figură contradictorie în epocă pentru că
pleda pentru luminarea poporului, a făcut
un proiect de reformă a învățămîntului în
Moldova pe principiul „studiul trebuie să
aibă un scop moral”. A luat parte la
redactarea Regulamentului Organic, formulând unele articole care aveau în vedere
unirea Principatelor.
A început activitatea prin efectuarea
de lucrări pentru hotărnicie la proprietățile
de terenuri; a continuat până la târziu, la
retragerea din cauza vârstei și a problemelor de sănătate. Era considerat cel mai
bun inginer hotarnic al timpului, din
Moldova.
Spre sfârșitul vieții a fost epitrop, în
special la Sf. Spiridon și a fost ales epitrop
al mănăstirilor moldovene închinate Sf.
Mormânt (1837).
Impresii: ,,Poeziile de dragoste ale lui
Conachi, elegii sau ode, sunt construite în
general artificial, într-o tonalitate adesea
convenţională, după modelele neoclasice.
Limba literară folosită de Conachi prezintă
numeroase inconsecvenţe, pentru că
arhaismele şi regionalismele alternează cu
fonetisme care vor deveni normă
supradialectală. Poeziile sale (mai ales
`Scrisoarea către Zulnia` şi `Amorul din
prieteşug`) reprezintă, în viziunea lui Nicolae Manolescu `prima autobiografie lirică
erotică de la noi, în spirit trubaduresc şi
balcanic`. Costache Conachi a mai scris un
scurt tratat de poetică (`Meşteşugul stihurilor româneşti`) şi trei încercări dramaturgice (Comedie banului Canta`,
`Giudecata femeilor` şi `Amoriul şi toate
harurile`). Fondul primar rămâne şi la el, ca
şi la Alecu Văcărescu, acela trubaduresc,
dar alterat de o simţire mai puţin
convenţională şi de un `realism` al detaliilor
cu totul neobişnuit în epocă.
Costache Conachi este, poate, poetul
neoclasic ce a inaugurat în literatura
română o scriitură erotică, o scriitură ce
caută să înregistreze cele mai subtile
modulaţii ale stării de dragoste şi, totodată,
să fixeze în vers tulburătoarele ritmuri ale
sentimentului”.
(Cf. prof. univ. dr. Iulian Bodea ,,Costache Conachi şi neoclasicismul poetic
românesc”, revista ,,Limba Română, nr. 7 8, anul XIX, 2009)

pagina 7

PLUMB 143-144

Născut pe 14 februarie 1960, în
oraşul Piatra-Neamţ, a absolvit Liceul
„Petru Rareş“ în anul 1979 şi Facultatea
de Transporturi din cadrul Institutului
Politehnic Bucureşti, promoţia 1985. În
august 1986, în urma unui scurt dialog
epistolar, l-a vizitat, la Păltiniş, pe filosoful Constantin Noica. Sub influenţa operei lui şi a altor câtorva vârfuri ale
culturii româneşti interbelice s-a format, ca autodidact, iar după 1989 i s-a
deschis şi orizontul teologiei. La începutul anilor `90 a frecventat, pentru
un an, cursurile Facultăţii de Teologie
din Iaşi, continuând, mai apoi, lecturile
teologice în particular. În anul 2001 i-a
apărut, la editura Nona din PiatraNeamţ, eseul „Neodihnirea de fiinţă“, în
anul 2004, la editura Timpul din Iaşi,
volumul „Lasă-te locuit“, în anul 2010, la
editura Cetatea Doamnei din PiatraNeamţ, volumul „Pecetea“, iar în anul
2011, la editura Eikon din Cluj, volumul
„Uită-te o clipă, răsare soarele: jurnal de
idei, stări şi lecturi“. În anul 2013, la
aceeaşi editură, i-a apărut volumul
„Această lume nu e o concluzie“, iar în
anul 2015, la editura Conta din PiatraNeamţ, volumul „Iisus Hristos.
Creştinismul. Biserica: o antologie de
autori, texte şi teme din al doilea mileniu“. Tot în anul 2015 i-au apărut volumele „De la Nistru pan' la Nisa“, eseuri,
la editura Eikon din București, şi „28 de
trepte ale realului“, poeme, la editura PapiruS Media din Roman. În anul 2017 ia apărut, la editura Eikon din București,
cartea „Ramura de liliac“. Din anul 2012
este membru al Uniunii Scriitorilor din
România.

Nu mă recunosc în voi
La sfârşitul secolului al XIX-lea Nietzsche, prin gura lui Zarathustra,
profeţea: „Dumnezeu a murit“. A venit
apoi secolul XX cu tragedia celor două
războaie mondiale, cu ateismul bolşevic
ce s-a întins ca o plagă asupra Europei şi
se părea că, într-adevăr, Dumnezeu
murise. Pe de altă parte, progresul
tehnologic îi dădea omului sentimentul
că poate contura o lume fără cer, o lume
suficientă sieși. Au rămas, desigur, şi
oaze de spiritualitate, dar ele n-au putut
da măsura umanităţii. Au putut da, cel
mult, norma ei, pentru că norma o dă
excepţia (să fii bun, să-ţi ajuţi aproapele,
să crezi în Dumnezeu) dar nu au putut
da măsura, fiindcă măsura o dă cantitatea. Au venit apoi revoluţiile culturale,
mişcarea feministă, curentul New Age
iar astăzi, la începutul mileniului trei,
putem spune că, de fapt, nu Dumnezeu
a murit, ci omul. Omul care, suficient
sieşi, nu mai are nevoie de Dumnezeu.
Omul, afirmă David Esrig într-un interviu, s-a dovedit în secolul trecut capabil de atâtea orori încât te întrebi pe
bună dreptate dacă nu cumva, venind,
Mântuitorul şi-a cam pierdut timpul cu
noi. Am discutat, continuă el, cu Beckett
treaba asta, şi el era preocupat de
acelaşi lucru. Astfel, dincolo de întrebarea dacă există mântuire se ridică o
alta. Merităm să fim mântuiţi? Eu sunt
sceptic în privinţa aceasta, mărturiseşte
David Esrig.
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De la Sfântul Maxim Mărturisitorul
încoace se vorbeşte despre dimensiunea
cosmică a Întrupării, morţii şi Învierii
Mântuitorului. Cosmosul şi omenirea în
întregul ei, susţine creştinismul, au fost
salvate de la pieire prin Întrupare şi Înviere. Dar astăzi nu mai percepem dimensiunile
cosmice
ale
jertfei
Mântuitorului. Astăzi ne uităm în jur şi
vedem o lume de peste şapte miliarde
de oameni care, prin gesturi nesăbuite,
au îmbolnăvit planeta, care se luptă
pentru supravieţuire, care se zbat să
trăiască unii pe spinarea celorlalţi.
„Ce e omul Doamne, ca să te
gândeşti la el?“ se întreba, acum mai
bine de două milenii, psalmistul. A existat întotdeauna, în marile culturi, tema
îndurării. Dar merită omul ca cineva să
se îndure de el?
Creştinismul,
prin
doctrina
conturată de-a lungul secolelor,
răspunde afirmativ. Din iubire, Dumnezeu s-a îndurat de om, în timp ce
omul, o demonstrează istoria de după
Întrupare, a călcat cel mai adesea alături
de drumul propus de Dumnezeu, paşii
alături de drum fiind făcuţi, în multe
cazuri, în numele divinităţii. Au existat
desigur şi sfinţi, sute de sfinţi, mii de
sfinţi, zeci de mii, ştiuţi şi neştiuţi, dar
pot ei înclina balanţa, când pe celălalt
talger apasă, grea, masa miliardelor de
oameni ce trăiesc doar la nivelurile
falsităţii, adică la nivelul mândriei,
mâniei, fricii, suferinţei, apatiei, urii,
vinei, ruşinii?
În parabola fecioarelor care
aşteaptă Mirele, aşa cum apare ea în
Evanghelia după Matei 25, 1-12, se
spune: „Mai pe urmă au venit şi celelalte
fecioare şi au zis: <Doamne, Doamne,
deschide-ne!>. Dar El, drept răspuns, Lea zis: <Adevăr vă spun că nu vă cunosc
pe voi!>”. De fapt, afirmă un teolog, ar
trebui să traducem răspunsul Mântuitorului prin cuvintele: „Adevăr vă spun
că nu mă recunosc în voi!“. Altfel spus,
nu mai regăsesc, lucrător, chipul Meu în
voi, pentru că sunteţi morţi din punct de
vedere sufletesc. Un lucru, ştim de la
Hegel, nu se poate oglindi în oricare alt
lucru ci doar în altul al său.
Ori omul zilelor noastre şi-a umbrit
în aşa măsură chipul divin încât Mântuitorul nu se mai poate oglindi în om, nu
se mai poate recunoaşte în el.
Neputându-se oglindi nu ne mai poate
ajuta, iar fără asistenţă divină rămânem
noi între noi, într-o lume fără cer, care
funcţionează doar pe orizontală şi care,
mai devreme sau mai târziu, se va autodistruge.
Noi nu suntem moştenitorii niciunui testament, cuteza să afirme acum
câţiva ani un savant din Occident, făcând
aluzie la Vechiul şi Noul Testament şi
propunând, în seria „Science Masters“,
tradusă şi la noi de editura Humanitas,
12 volume semnate de profesori de la
marile universităţi ale lumii. „Eu văd
acest proiect ca pe un năvod aruncat
peste lume. Recolta va fi următoarea
generaţie de gânditori şi de oameni de
ştiinţă ai planetei noastre“, spunea
Daniel C. Dennett, iniţiatorul seriei de
difuzare a informaţiei ştiinţifice într-o
formă atractivă, serie publicată, simultan, în peste 25 de limbi.
Da, se va ridica o nouă generație de
gânditori și de oameni de știință ai planetei, dar dacă vom ajunge, cu toată
evoluţia noastră tehnologică, ştiinţifică,
să trăim într-o lume în care majoritatea
oamenilor vor fi morţi din punct de
vedere sufletesc, de unde mai poate veni
salvarea?
Cine se mai poate îndura de om,
din moment ce el a eclipsat chipul divin
ce i-a fost sădit în momentul în care a
fost creat, iar Dumnezeu nu se mai
poate recunoaşte în el? Sau poate, în
acea lume comodă, pe care omul şi-o va
perfecta, nici nu se va mai pune problema salvării.

fără teama de a mă îneca
(oare mai știu să înot?)
în el încerc o hârjoneală cu umbra
cu respectarea unor reguli
una dintre ele ar fi, chipurile
să nu ne atingem

Neculai TĂ
ICUȚU

Dan IAC
OB

SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.
și-adesea ne stropim cu apă
când ea pe mine, când eu pe ea
cu apă rece ne stropim de teamă
să nu începem să mirosim
urât să mirosim
a putreziciune

Nicolai Tăicuțu – Născut la
05.02.1950 în satul Nicolae Fleva (azi:
Lanuri), comuna Ziduri, județul Buzău;
Absolvent al Facultății de Biologie-Geografie, secția Geologie din
cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași;
Volume de poezie publicate:
Suav (2000), Susur (2001), La pas,
prin câmpie (2003), Liricele (2004),
Fi-voi câmpie (2006), Pasămite
(2008), Dincolo de semn (2009), Piatra piatră de e piatră (2011),
Poema râmniceană (2012), La început a fost câmpia (2013), Aripi de
ploaie (2014), Pesemne că nu despre mine este vorba (2016), Și cum
vă spuneam… (2017), Ploaie cu
soare (2018).
***

retrăiri pe versuri bacoviene
ca poet invitat
specializat în alcooluri literare
a sosit ultimul (era momentul din festival
când, cu onoare și respect, se citea
poezie proprie la statuia lui bacovia)
a venit abătut poetul, pios adus
de spate
așa cum se cuvine
la un astfel de eveniment
în sandale și pantaloni scurți s-a scuzat - nu se știe către cine -:
am fost la aromă de țuică
sub salcia cea nouă
cu bacovia
mi-a făcut invitația el însuși
și nu puteam să refuz.
cred că m-am descurcat
(a continuat să vorbească pentru
sine):
eu singur pe banca de vizavi
(nu există nicio bancă vizavi
dar eu m-am așezat pe banca
de vizavi)
bacovia singur pe banca
de sub salcie
amândoi singuri
bacovia gândind singur
eu singur gândind la bacovia
un timp
sau poate
mai mulți timpi
până ce am ajuns și eu
pe banca de sub salcie
singuri pe aceeași bancă...
acestea fiind zise
poetul invitat a deschis telefonul
a făcut poze statuii
și după-amiezii de septembrie
(însorită/ inadvertentă acum)
lăsând baltă
recitarea și auditoriul

poetul redă viață zidului
nicolai t deschide – ca și altă dată –
calea unei umbre prin zid
un zid adecvat, vechi,
de cetate
umbra trebuie să fie
mai luminoasă decât zidul
și lovește în daltă cu
sârg
încă își spune/ de fapt, repetă:
umbra trebuie să fie
mai luminoasă decât zidul
umbra trebuie…
deși, înlăuntrul său știe
că totu-i o zădărnicie că și de data asta, la un moment dat
umbra
se va confunda cu zidul –
eh! importantă este mișcarea întru
întreținerea tonusului umbral
constată nicolai t
și se adâncește în urma dălții
în zidul vechi de cetate

eu, cel rătăcit, căutându-mă
placenta nopții a fost spartă
iar printre cei ce purtau sulița
intenției
de a străpunge zorii
mă aflam și eu
cel ce doream să fiu
cu ființa revărsată pe luciul lacului
cu pești/ cu papură
și cu pui de lișiță
sfioși să nu rănească liniștea
cu văluritul/ cu foșnetul lor/
cu piuitul lor
scăpat, parcă, din privirea tatălui
rămas, totuși, în privirea mamei
între pleacă (!) și rămâi (!)
îndemnuri rostite la prima-nchinare
a zilei
când caii ascund luna-n lumină
și gâștele dau parte egală
din mersul agale
înotului și zborului
frâu liber dau trăirii-n visare
și morții-n uitare/ se pare/
care pe care
(din volumul în curs de apariție

Vitregii suportabile)

întru menținerea ambianței
între mine și
umbra pe care o port
sau care mă poartă
(sunt încă nehotărât
în privința posesiei)
s-a creat un spațiu atipic
în el pot să mă scald

revistă de cultură
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Eugen Steţcu
Născut în zodia racului, la 13
iunie 1949, la Roman, Eugen Steţcu
este meticulos şi în espectativă
mereu. Fiul reputatului istoric literar Nicolae Grigore Steţcu (19101995), exeget al lui G. Ibrăileanu şi
monografist al Liceului ,,RomanVodă" astăzi Colegiul Naţional
,,Roman-Vodă". Eugen Steţcu s-a format ca poet în atmosfera cenaclurilor literare ,,Cezar Petrescu" şi
,,Panait Muşoiu" din Roman. În anul
1992 a debutat la cenaclul ,,Junimea" din Iaşi, de la Muzeul Literaturii Române (Vasile Pogor),
condus de poetul Lucian Vasiliu,
debut cu aprecieri în presa ieşeană.
În volum debutează cu ,,Mitologii şi
sentimente", în anul 1996, la editura
Nemira din Bucureşti, cu o postfaţă
de academicianul Eugen Simion. În
anii 2005 şi 2012 publică la editura
Crigarux din Piatra Neamţ, volumele de poezii ,,Pe vocala unui
zeu" şi ,,Pânza mov a obsesie. În
anul 2017 publică la editura Salonul
Literar- Vrancea, volumul de poezii
,,Pe o cută în adânc". Este membru
al Uniunii Scriitorilor din România
din anul 2014.
*****
Persistenţa memoriei
Difuze ceasuri năvălesc din somn
Pe un covor de visuri îngheţate.
Le urmăreşte un himeric domn
Ce trece trist cu mâinile la spate.
Armatele de ceasuri ce dansează
Peste copaci de firme luminoase
Se-aştern pe chipuri
cu a lunii rază,
Pe geamuri curg, pe rochii
de mătase.
Surâsuri de pe feţe adormite,
Chemări şi măşti, iluziile toate,
Iubirile în stoluri nesfârşite
Atrase-s într-un Ochi şi înecate.
Difuze ceasuri se retrag în somn
Pe un covor de visuri îngheţate,
Le urmăreşte un himeric domn,
Ce trece trist cu mâinile la spate.

Omul c-un şarpe în buzunar,
Un şarpe blând, pictat pe har,
Lasă seminţele sângelui său
Peste zăpada de bine şi rău,
Pe blana mieilor fătaţi de-o stea,
Pe A avea şi pe-A nu avea.
Omul c-un şarpe în buzunar
Trece la braţ cu N-am habar
Şi conversează c-un rege-venin
Despre prezentul lor genuin.
Ursita mea cu gust de înserare
Ursita mea cu gust de înserare,
Cu gust de stea, cu gust de plecare.
Ursita mea cu gust de cădere
Din vale-n vale, din înviere-n înviere...
Din Babel au rămas numai fărâme
Iar Dumnezeu doreşte să mă-amâne.
M-adună-n sine şi mă închină
Ursita mea cu glas de lună plină.
Îngerul tău păzitor
Îngerul tău păzitor
L-ai uitat în ninsori.
Doar moartea te mai păzeşte
De ea însăşi.
Îmi seacă lacrima
Să nu-ţi dizolve chipul.
Îmi ascunde umbre
Să nu-ţi înece
Timpul.

A plecat astăzi plânsul din tine
A plecat astăzi plânsul din tine
Să-şi găsească o altă făptură
Mai nobilă şi-adevărată
Însă-un uliu în gheare îl fură
Şi îl aduce la pui să îl sfâşie,
O şopârlă de lacrimi se zbate,
Ciocuri lacome-n ea se înfig,
O jale le-neacă pe toate.

Spovedanie către
o pasăre împăiată
Spovedanie către o pasăre împăiată...
Neclintitele pene te ascultă, vibrează,
În pieptul ei locuieşte o oază
Cu ploaia erorilor împăcată.
Ţi-e prietenă deşi nu mai trăieşte,
Te-nţelege chiar dacă nu te aude
Şi în locul tău se aruncă-n incendiu
Fixându-te cu pupilele-i crude...

Iarba renăscută peste rău

În jurul tău esenţele eterne

Din cerul tău nedurut,
Pe cicatricea mea
Sădeşte-un fir de presimţire
Când iarba renescută peste rău
Îşi bate ceasul mut de mântuire.

În jurul tău esenţele eterne

Dacă ai fi în mine

Ţes praguri vii spre marea
Întrebare,
Coroana mântuirilor stelare
Pe gândul tău văpaia şi-o aşterne.
Peste zăpezi corăbii reci te poartă,
Se-ndepărtează dragostea cu norii,
Unduitoare muzică-a ninsorii
Şi clipele îmbracă nouă soartă,
Doar cumpăna fecioarei
teste ceţuri
Mai argintează albele îngheţuri
Şi străbătând o tainică perdea
Eşti crucea-unui dor plutind

revistă de atitudine

Dacă ai fi în mine ţi-aş săruta
Nervurile de ,,te-am avut
şi te voi avea"
Şi forma ta deflorată de un gând
S-ar tolăni pe un unde şi pe un când.
M-aş tolăni şi eu alături de ea
Şi aş mângâia o înflorită zăbrea
Până s-ar frânge.
De pe aluniţele tale
Aş alunga atunci refuzuri şi zale.
M-aş scufunda în tine până la vânt
Pân' la cuvântul nespus pictat pe cânt
Şi te-aş avea până la cerul de fată,
Până la scoica ploii vibrând vinovată.

Pseudonim literar:
SIMONA CONDOR
Data şi locul naşterii:
4 noiembrie 1951 Galaţi.
Studii:
Licenţiată în Teologie
Debut literar:
19 septembrie 1982 în cotidianul
„Viaţa Nouă” din Galaţi cu un poem de
toamnă.
Debut editorial: 1987, cu volumul
de versuri: „Arhipelagul visării”, Editura Litera, Bucureşti.
Membră a Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Bacău;
Membră a Asociaţiei Scriitorilor de
Limbă română din Quebec;
Membră a Asociaţiei Scriitorilor
din Maramureş;
Membră a Ligii Scriitorilor din
România, Filiala Iaşi;
Membră a Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” din Galaţi.
*
AȘTEPT SĂ MAI URC
Deschid cu prudență
o poartă în casă
cifră-n oglinda
cu două fețe
orientându-se spre apus
dar visând răsăritul.
Tandrețea-i în floare,
visele – nicăieri.
Aștept să mai urc
o treaptă măcar
până la întâlnirea
cu eternitatea.
MOTIV DE MIRARE
Pământ cu inimă de mamă,
Tu licurind în peşteră.
Sufletul o lume ascunsă
de neluat în derâdere.
Suflu duh alb
peste cuvinte
şi ele degrabă-mi răspund.
Stau în genunchi
dar rugăciunea mea
singură se înalţă.
Motiv de mirare vârsta simetrică
astăzi – etate.
ÎNCHIPUIRE
O presimţire a candorii
sau poate numai închipuirea
dansând în conduri fermecaţi
la balul brânduşelor.
Ceva aproape religios,
mai degrabă profan,
pipăibil
în stare latentă.
Eu aruncându-ţi provocator
petarde prin zid,
graţioase flori de ciulin
pentru ierbarul tău
plin de galbene blitz-uri.

ADAME
SCU

Eugen
STEȚC
U

Omul c-un şarpe în buzunar

CEZARINA ADAMESCU

Cezarin
a

la vale
Prin infinitul nopţii boreale
Să-ngropi zădărnicia într-o stea.

Ca roua pe sufletul meu.
Aşează-ţi mâna
Pe inima mea
Şi sfinţeşte-o
Cu untdelemnul iubirii!...
RUGĂ
Cuprinde-mă roată
iubire, tu, nemaisperată!
Într-o baie cu abur de vis
să fiu botezată
şi-n mătase-nflorată
înfăşoară-mă toată
cum poart-un ocean
de auguste ninsori
o regală fregată.
Înflămânzeşte-mă cu un suspin
cum o lacrimă tandru rănind
obrazul de fată...
ÎNTOCMAI CA APA
Târziu,
când îmi vei atinge cuvintele,
cu buzele arse de presentimente,
voi tresări prin somn
traversând întunericul.
Va fi ca şi când
n-am plecat dintre voi, niciodată!...
Mâinile tale, lumini etajând
prin văile somnului,
îmi vor fi de ajuns
să înving frigul ultim,
frigul care m-a însoţit pretutindeni
întârziindu-mi fiinţa
şi făcându-mă vulnerabilă
întocmai ca apa...
FAPTELE MÂINILOR
Faptele mâinilor mele,
bune, rele,
mi le despică securea,
surcele…
Faptele inimii mele
sunt aidoma unor
năvalnice iele…
Faptele paşilor mei
sunt aidoma cailor
fără de şei…
Căile bune sau rele
pe unde-au umblat
picioarele mele
sunt presărate cu aşchii de stele…
Faptele ochilor mei,
funigei…

AŞEAZĂ-ŢI MÂNA
Privesc în adâncul de sus.
Se întredeschide
Ochiul inimii mele.
Ce pace înaltă!
Cuvintele Tale cad
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Un căuş stelar de
metafore prăbuşite-n
ţărână,
Carmen Tania Grigore,
„Pulsul ţărânii”,
Editura RAFET, 2009
Volumul apărut în cadrul
proiectului „Scriitori buzoieni pentru
literatura română” - sub egida
Asociaţiei Culturale „Renaşterea
Buzoiană” – cu o scurtă prezentare
alcătuită de Marin Ifrim, intitulată
„Poeţi români din Anglia” – se înscrie
în linia liricii de ultimă oră, de
factură modernistă, într-o tonalitate
intimistă, caldă, încărcată de sensibilitate.
Autoarea este o poetă a
stărilor. Poezia ei este una de stare.
Poemele sunt parcă strânse într-un
căuş, precum un şuvoi stelar de
metafore, azvârlite de un magician
precum licuricii noaptea, în ţărână.
Un pumn de stele împrăştiate în
iarbă.
Nota dominantă o dă simţul
matern, feminitatea rodnică înmugurind în surâsul pruncilor şi
împlinită în chip desăvârşit în familie. „LINIŞTE: Ascultă această linişte /
preparată / din semnul de prunci / ca
pe o glugă / cuvintele / peste orice
ţipăt s-arunci, / să rămână vibrând /
în jurul tău / mântuirea, / să simţi
cum se dilată / în trup / un spaţiu – /
paralel cu nemărginirea”. Aceasta
însă este doar o primă impresie.
Înaintând în lectură, atmosfera se
schimbă
sensibil. Doar când
vorbeşte despre copii, Carmen Tania
Gri-gore se regăseşte în starea ei
naturală: „CETATEA DE CRINI / Copiii
se agaţă /de ceaţa nebună,/ se-nvârt
în spirale / şi-nalt se prefac / în
trenuri de marfă florală / şi-n turme
/ de fluturi precoci,/ siderali,/
La Carmen Tania Grigore
fiinţele, fenomenele, lucrurile, toate
nasc, „un şuvoi stelar” naşte lumina;
porii deschişi nasc mirosul de floare,
cântecul apei se sparge-n oglinzi de
cristal, privirea poetei naşte uimirea
în muguri, totul se îmbracă-n trăire,
în naştere-renaştere, înviere. În
această ipostază, poetei nu-i rămâne
decât să se supună legilor firii, nu
fără nelinişti şi întrebări, însă, se
pune întrebarea: DAR CINE...Dar
cine, unde şi cum / paşii i-adună din
drum / şi-i numără înalt,/ spre un infinit depărtat ?/ urmă de urmă,/
depuneri de clipă,/ adaos la îngeri de
înc-o aripă,/ licăr de stele, fior de
trăire,/ columnă spre dumnezeire?” O
columnă de dumnezeire, un licăr de
stele, fiori de trăire! Se pare că sideralul îi convine şi-i prieşte mai mult
decât teluricul, transcendentul mai
mult decât contingentul, aspiraţia
către înalt e mai puternică deşi poeta
susţine că ascultă „pulsul ţărânii”.
Limbajul metaforic îi conferă
scriiturii o notă elevată. Se pare că
poeta nu are altă dorinţă mai mare
decât a cânta tot ce vibrează în jur, şi
în acelaşi timp, de a se în-cânta de
ceea ce trăieşte şi vede în jur: „ÎNCÂNTARE: Cânt,/ şi mă încântă/ tot
ce vibrează în jur,/ lumina subţiată /
într-un sfânt abur,/ miresmele de mir
/ şi tămâieri înalte,/ sfiala adâncită /
în rugăciuni de noapte,/ respir,/ o,
Doamne,/ îndură-te / şi mă descântă”.
Versificări uşoare, rime lesnicioase, întocmite fără migală, dau un
ton vesel şi calm poemelor minuscule care nu dau mare bătaie de cap,
ori migrene nici cititorilor, nici lectorilor avizaţi. Poeta se adresează
divinităţii supreme, cerândui: „INVOCARE: Hai vino, Doamne,/ şi mă
străbate / precum un vifor de
noapte,/ şi mă înclină / ca pe-un izvor
de lumină,/ şi mă străpunge / ca un
mir ce mă unge”
Iată şi o trăire lirică autentică,

pagina 10

şi o revoltă împotriva neputinţei
fiinţei: „IREAL: De-o vreme fac doar
neplăcute / chiar gândurile-mi sunt
negândite / şi vorbele-mi sunt nerostite / de gura celei ce nu sunt,/
Dar, frumoase sunt sintagmele
şi imaginile poetice: „şi timpul
rămâne / răstignit / pe minus / şi
plus infinit”- poeta aici a făcut, involuntar sau nu,
o consideraţie
filosofică axiomatică.
Există şi imagini admirabile,
cum sunt acestea: „columna de gânduri/ e parcă din scrum / ce-l scutură
în mine / cu nepăsare, timpul / şi
parcă rulează / o seară de fum / prin
toată
structura
/
mea
–
transparentă,/ îmi caut lumina /
pierdută pe drum,/ chiar dacă e
noapte / în jur, permanentă”
(Căutare).
Poeta, ca mulţi alţi deopotrivă,
trece prin diferite Stări: Stare de mirare, Stare de dor; Stare de
aşteptare, Stare de alergare, Stare
de vitraliu, etc.
Imagini poetice deosebite în
poemul: STARE DE MIRARE / În gândurile-mi / îngenunchiate de răbdare
/ se tot prelinge / de o vreme – / mirarea unor muguri care / s-au răsfirat
/ ca o tăcere / sub scoarţa / de
cărbune stins, / semn c-am avut /
cândva curajul / să mângâi cerul / ce
m-a nins”.
Mai multe imagini cosmice
decât telurice fac din poezia Taniei
Carmen Grigore, una aproape metareală, nu lipsite de frumuseţe însă:
„EVADARE:
Sunt pregătită acum / să
decolez din orbită,/ sarea, pământul,/
le-am îmbrăcat în umori,/ îmi ţin
paşaportul/ mulat pe-o ispită, / nedetectabil şi / ros de candori,/
Versurile
sunt
uneori
preţioase, banale şi încărcate de
imagini şi locuri comune, dar sunt
salvate printr-o metaforă rară, ori de
o rimă inedită.
Cutreierând acest meleag liric
închipuit de poetă, chiar pe urmele
paşilor săi, ai o ciudată stare de eliberare, te inundă dorinţa de înălţare
spre noi culmi ale desăvârşirii. Este
stimulativ şi motivant şi în aceasta
constă valoarea cărţii.
Urmele unei melancolii funciare răzbesc la suprafaţă aburind
bizar nisipul clepsidrei, şi interlocutorul le percepe dureros, dar fiindcă
melancolia e starea de graţie a
poeziei, ele sunt asumate benevol:
„CE-AM VRUT SĂ FIU... Eu m-am închis / într-o şoaptă, / fereastra
miroase / a simfonii şi-a chemări,/
străpunsă de / umbră / mă las
dispersată / (...) mimez începutul /
unei secvenţe / din ce-am vrut să fiu”.
Tonul este de lied nostalgic. Culori
cenuşii străbat întreaga lirică a poetei: scrumul, cenuşiul, fumuriul, negrul, plumburiul, ruginiul, griul, ori
culorile putrede, tablouri destul de
sumbre din care izvodeşte starea de
eşec, de angoasă, până şi lumina
arde mocnit. De asemenea, ceaţa,
amurgul, înserarea, înnorarea,
predomină. Lipsesc cu desăvârşire
galbenul, roşul, verdele, zorii de zi,
soarele, vivificant şi dătător de
speranţă, ceea ce semnifică stările
de apăsare ale poetei, dusă până la
auto-hipnoză: „CENUŞA DE GÂND /
Mi-au putrezit ideile /sub tăcerea de
stea,/ nu mai răzbesc emoţii / prin
membrana afumată,/ o altă femeie /
dinspre mine trecea,/ cu epoleţi de
ochi / eu mă lăsam imitată,/ Poeta
doreşte să iasă din starea de
neputinţă şi slăbiciune şi teamă de
sine, care o pot duce la obsesie:
PROBABIL UNDEVA: în zadar am licitat / primăvara,/ cireşul lăcrima /
pentru un verde mai plin,/ sufletul mi
se / rostogolea într-o / confesiune
profundă / din Holderlin / în Holderlin,/ probabil undeva / cerul îşi golise
/ călimara / şi eu / nu-mi mai /
găseam mâinile / ca să scriu”.

Ea este mai mult cerebrală
decât senzuală, mai mult intuitivă
decât palpabilă. Iar simţământul
ludic îi este străin şi parcă o
pândeşte o vină necunoscută.
Explicaţia ar fi în poemul: „UITARE:
Eu am uitat / să mai fiu eu / când mam întors / în cristalinul pântec, /
transfigurat de pre-trăiri,/ cu greu /
am mai putut jongla / prin labirintul
cântec,/ de sub etanşul / ochi
matern,/ adulmecând / figuri de stil
suspecte,/ un Alter Ego / mi s-a înfipt
în stern / şi-am înfrunzit / a logos
prin caiete”.
Şi nu o dată poeta vorbeşte de
un alter-ego, de dedublare, de o altă
fiinţă care ar locui-o. Iată şi în
această poezie, autoarea se
recunoaşte „dublată de o taină”: „O
ALTĂ FIINŢĂ : Uneori mă străbate / o
altă fiinţă,/ fără de umbră / şi fără de
început,/ în jur neclintirea / îşi ascute
/ prin oase, tăişul,/ mă aplec / din
subteran să culeg / un strigăt ce /
numai eu îl audl”.
Se pare că autoarea nu se
simte tocmai bine în propria piele şi
caută mereu să devină altcineva, şi
aceasta nu are neapărat conotaţii
psihanalitice.
Ondulaţii, sinapse, cercuri,
acolade, prisme, celule stem, nucleu,
o folie aderentă, cofraje, verbul „a
bascula” ; un translucid şemineu, o
orbită, elemente fizice, chimice, geometrice înlocuiesc inefabilul, „acel
ceva plăpând, înaripat şi sacru” –
(Platon), mlădierea culorilor după
formatul petalelor florii. Uneori,
utilizează chiar termeni tehnici, total
nepoetici, ca să-şi slujească ideea:
„mă asamblez / de fiecare dată / mai
uituc,/ minus un sentiment,/ minus o
tăcere,/ voi rămâne cândva / subţire
ca un gând”. (Poem desfăşurat).
Cu un alt chip ce-o priveşte ascuns profund, uneori cu o altă personalitate, poeta încearcă să-şi
trăiască propriile stări, să-şi revendice propriile simţăminte, propriile
amintiri, pentru că altfel, o pândeşte
înstrăinarea, izolarea, ori, mai grav,
rătăcirea prin labirintul lăuntric, fără
firul salvator pentru găsirea ieşirii.
Însă, volumul de faţă, care nuşi justifică titlul decât în măsura în
care noi toţi suntem „ţărână”, lut şi
suflare de duh, oferă celui care-l
lecturează experienţe interesante, o
modalitate de a privi viaţa dintr-un
anume unghi, o anumită tipologie
umană, ceea ce nu e deloc superfluu,
ci dimpotrivă. De fapt, terminând
cartea, constaţi că ai aflat prea puţine
lucruri despre autoare, ba mai mult,
te adânceşti în mister şi poeta parcă
doreşte să menţină distanţa, să se
depărteze, în loc să se apropie.
E o senzaţie stranie, pentru că,
de aceea citeşti un autor, ca să-l
cunoşti mai bine. Poeta posedă o artă
bine regizată de a se ascunde sau
arta deghizării, poate din teama ca
oamenii să nu afle cu adevărat cine
este. Ceea ce înseamnă că nu s-a eliberat total de complexe. Poezia tocmai
această teamă o înlătură, conferind
prilejul – poate unic – ca autorul să
se elibereze de angoasantele complexe şi de timiditate. E un exerciţiu
interior destul de complicat, dar şi
simplu, în acelaşi timp, ca ieşirea la
rampă, pentru a-ţi învinge timiditatea. Carmen Tania Grigore cu
acest volum a intrat în lumea literară
de aici ori din Marea Britanie şi
sperăm, cu vo-lumele care vor urma,
că-şi va limpezi tot mai mult glasul,
privirea, auzul spre a auzi ceea ce
omul comun nu aude, spre a vedea,
ceea ce privitorul obişnuit nu distinge, şi de a-şi rosti, în cele din urmă
discursul liric, într-o perfectă empatie cu sine însăşi. Şi poate atunci,
o vom putea cunoaşte şi recepta mai
profund şi ne va deveni foarte
apropiată căutând în ea, ceea ce nu
putem găsi în noi înşine.

Victoria Fonari

PLUMB 143-144

Academician
Solomon
Marcus
și mitul
amintirilor

Academicianul Solomon Marcus a avut
un spațiu vast propus pentru cercetare. Studiile
sale denotă o conexiune de a găsi tangențele
dintre științele reale și cele umanistice, făcând
incursiuni în istoria științei pentru a dizolva
teoriile complicate care țin de matematică și
lingvistică. Preocuparea mea științifică constituie mitul. Conexiunea dintre mit și discursurile
savantului cunoscut în lumea întreagă am realizat-o pentru prima data în studiul „Viziuni
filosofico-poetice asupra timpului interiorizat”
ce a fost publicat în cartea „Orientări artistice
şi stilistice în literatura contemporană”
(Chișinău, 2003). Acest dialog cu cartea s-a
completat cu unul viu în 2008 la Congresul organizat de Asociația Română de Studii Semiotice „AROSS”, coordonată organizatoric de prof.
univ. Doina Cmeciu, în acea perioadă având
funcția de decan al Facultății Litere, Universitatea „V. Alecsandri”.
Ultima noastră întâlnire a fost la 31 august 2013, la Salonul de Carte, organizat de Biblioteca Națională, Chișinău. Era la lansarea
cărții mele de versuri „Umbra fulgului”. O carte
mica după dimensiuni, dar consistentă după
poeziile selectate de prof. George Lateș, care
era responsabil pentru colecția CartEsențe,
Galați: Dunărea de Jos. Eram bucuroasă să-l
revăd pe maestrul, nu știam că venise de Ziua
Limbii Române pentru că a doua zi trebuia să
țină un discurs la Academia de Științe a
Moldovei. Ulterior mi-a scris o apreciere a
cărții, la care țin mult: „Abia dupa intoarcerea
la Bucuresti, într-o dimineața în care mi-am
regăsit prospețimea, am putut savura minuscula ta carte – minuscula ca format, dar foarte
cuprinzatoare ca simțire. Dacă ar fi doar sa
medităm asupra titlului „Umbra fulgului”, parcă
e aici chiar definiția poetică a poeziei. Fulgul
(mă gândesc la cel de zapadă) este poezia personificata. Îl vezi
cum plutește liber
și fericit în văzduh
(se pare ca nu
există doi fulgi
identici), ai vrea să
te identifici cu el,
să fii puritatea lui,
dar
când
se
apropie și vrei sa-l
prinzi în palmă, el
nu mai este. A
murit, a dispărut
sau nici n-a fost?
Sau a fost o iluzie,
un vis? Iar cand
Victoria inventeaza „umbra visului”, aceasta
este iluzia ridicată la pătrat, iluzia iluziei, visul
din interiorul unui alt vis. Umbra este o
existență secundă, ea este a cuiva; dar daca
acest 'cuiva' este doar o amăgire, umbra acesteia este amagirea unei amagiri. Și asa, sintagma de pe coperta minusculei bijuterii pe
care ne-o oferă Victoria Fonari sugerează
esența poeziei, natura ei inevitabil
autoreferențială. Îți multumesc pentru fericita
întâmplare de a-mi fi ieșit în cale la Târgul de
Carte de la Chisinau, la sfârșit de august 2013”
(Oct 3, 2013 at 12:09 PM). Acad. Solomon
Marcus trata noțiunile complicate printr-un joc
empiric care realiza un traseu de la istoria
apariției noțiunii sau cadrului descoperirii prin
raționament spre înțelegerea emotivă, un fel de
actualizare a fenomenul abordat în viața de
toate zilele. Noțiunea de atemporalitate se
apropie cu viziunea sa de neant pe care o
specifică în volumul „Paradigme universale”
(Piteşti: Paralela 45, 2005). În acest context,
atemporalitatea intensifică dorința cercetătorului de a se uita în ochii mitului de ce a fost
până la apariția lumii. Problemă care a generat
și multe discuții filosofice, este evident că în
acest cadru savantul își manifestă toate aptitudinile, respectiv în fluviul noțional apare
dorința de a distinge raportul dintre haos și ordine. Atemporalitatea vine să imprime tehnici
de a se lăsa holografiată în cercetarea scriitorilor care au făcut un cult pentru cuvântul
niciodată (nevermore – A. Ed. Poe).
Cezarina Adamescu
(Continuare în pag.13 )
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Gheorghe Mocanu – dramaturg
Ionel Necula

(fişe pentru un medalion)

Sunt ani buni,
decenii chiar, de
când
urmăresc
evoluţia fenomenului literar vrâncean
şi pot spune că-i
cunosc bine zbaterile, specificul şi şansele de afirmare întrun cadru competitiv mai generos şi mai
exigent. Cum se întâmplă peste tot, şi aici
orgoliile, pretenţiile de genialitate
depăşesc cu mult posibilităţile de
susţinere şi de legitimare. Pe Gheorghe
Mocanu îl cunosc de ani buni, îi
urmăresc evoluţia cu interes nescăzut de
la începuturile sale literare şi pot confirma c-a intrat în lumea literară printrun roman de excepţie, inspirat din
eposul satului de munte vrâncean, marcat încă de o vieţuire în primitivitate şi
de o fabuloasă mitologie. Noul romancier
ni s-a părut atunci ca providenţial în revigorarea prozei literare, de-acolo, de
unde o lăsase Traian Olteanu, Ionel Bandrabur, Culiţă Ioan Uşurelu, Gheorghe
Neagu şi alţi câţiva rătăciţi episodic prin
travaliul narativ. Venise la timp, când
chiar se simţea nevoia unui prozator viguros, care să restabilească echilibrul
dintre lirismul poetic, atotstăpânitor, şi
genul narativ, spiritul vrâncean fiind la
vremea aceea dominat puternic de
poezie. Trebuia restabilită cumpăna dintre poezie şi proză şi Gheorghe Mocanu
ni s-a părut scriitorul ideal, menit să
reaşeze creaţia literară vrânceană într-o
dioramă echilibrată. Spirit serios, dispus
la trudnicie se iriza ca o adevărată
speranţă. Venit în literatură dintr-un
domeniu total diferit, a înţeles că trebuie
să-şi pună la punct instrumentarul
operaţional şi s-a pus pe studiu, pe
lectură. Nu cred c-a recuperat toate întârzierile, dar strădania depusă chiar
este demnă de subliniat. N-aş zice că era
chiar străin de problemele artei, în
adolescenţă activase într-o trupă de
muzică uşoară şi repertoriul ei era infuzat de o melancolie aşa de candidă şi
învăluitoare că chiar se bucura de multă
trecere, mai cu seamă la o anumită categorie de public - cea trecută de vârsta
deplinei maturităţi. Am deschis această
paranteză nu atât pentru a scoate în
evidenţă aptitudinea pentru artă şi pentru frumos a autorului, cât pentru a
dezvălui câte ceva din tainiţele sale
subiective din care îşi poate alimenta şi
apetenţa pentru literatură. L-am preţuit
de la început. În primul rând pentru că
ieşea din tipic, în timp ce majoritatea
celor ce tatonau literatura scriau poezie,
el se distribuia în cadrele imaginarului
narativ, ceea ce în mintea mea însemna
altceva, însemna un lucru aşezat, elaborat şi îndelung procesat. Poezia se scrie
dintr-o mişcare, chiar şi pe un şerveţel
murdar de muştar, în timp ce proza, romanul reclamă gestaţie, insistenţă,
revenire şi travaliu pentru care poeţii nu
cred că sunt predispuşi. E de ajuns să
prindă o imagine nebuloasă şi lipsită de
sens ca să se considere în graţiile divinului şi privilegiaţi de Dumnezeu. Toţi, sau
majoritatea pretind că revoluţionează
poezia, de parcă şi-a propune să confirme paradoxul lui George Bernard
Shaw că decadenţa capătă adepţi numai
atunci când poartă masca progresului.
Încearcaţi să le reproşaţi că versurile lor
sunt nişte simple aiureli, lipside de
logică, de ortografie, de punctuaţie şi veţi
vedea cât de sideraţi îţi va răspunde că
aşa i-a inspirat Cel de Sus.. Păcat că Alex
Ştefănescu şi-a închis emisiunea TV,
Tichia de mărgăritar. Erau încă atâţia
poeţi care îşi aşteptau rândul la o baie de
expunere publică! Revin însă la Gheorghe Mocanu. Cum să nu-l apreciez şi să
nu-l ţin în graţii receptive? Într-o lume
saturată de poezie elucubrantă scriitorul
nostru venea cu altceva. Se vedea de departe că este dispus la efort, la trudnicie,
şi că nu-l sperie adăstarea mai
îndelungată la masa de lucru. Prima sa
carte – romanul Borta - prefaţată de
Fănuş Neagu, a însemnat şi primul său
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mare succes de public. Entuziasmul era
general, criticii s-au întrecut în elogii
meritate şi multă lume era curioasă dacă
autorul, prin creaţia ulterioară, va reuşi
să menţină stacheta ridicată la aceeaşi
înălţime a debutului. N-a ridicat-o mai
sus, dar nici n-a coborât-o. S-a repliat
într-un alt registru tematic, dar n-a făcut
concesii de calitate. Hematonul roşu –
următorul său roman - se resoarbe din
tenebrele unor vremi dominate de
spaime şi prigoniri şi demască partea
mocirloasă din om, partea întunecată din
care se porneşte resentimentul, invidia
zăludă şi toată recuzita nesăbuinţelor
prin care cei meschini îşi victimizează
semenii şi distrug destine de dragul unui
codru de pâine mai generos. O lume
venală şi pătimaşă se năpusteşte asupra
celor valoroşi şi oneşti şi societatea nu
are încă mijloace de îndreptare. Totdeauna invidia se activează de jos în sus,
de la individul marcat de micime şi venin
spre omul superior, spre elitele cu principii şi cu o moralitate fermă, neviciată,
niciodată invers. Oamenii superiori nu-i
va invidia niciodată pe cei inferiori. Îi va
compătimi, pentru inocenţa şi pentru
subţirimea lor intelectuală, dar nu-i va
invidia. Devenit deţinutul paisprezece,
Zlateş Velniceanu, personajul central din
romanul Hematonul roşu, este transplantat acum în dramaturgie, în ideea că
teatrul va putea repara mai uşor ceea ce
n-a reuşit demersul narativ. Întreaga
acţiune a piesei Deţinutul paisprezece
este consacrată actului de reparaţie ce se
pregăteşte lui Zlateş Velniceanu. Aceiaşi

martori, care dăduse declaraţii false şi
otrăvite împotriva lui, ceea ce a şi dus la
condamnarea şi întemniţarea lui, îşi revizuiesc opiniile, îi demască pe cei ce le
dictase declaraţiile şi Zlateş Velniceanu
este reabilitat. Întreaga acţiune este
dispusă în două planuri paralele, greu de
realizat regizoral, dar aspectul nu-l mai
priveşte pe dramaturg, între celula de
detenţie şi sala de operaţii Sigur, rejudecarea procesului scoate la iveală toată
menajeria răului, pus în active lucrative
de vechea societate. Aceeaşi martori
falşi, care îl incriminase la primul proces
îşi revizuiesc acum declaraţiile şi
dezvăluie mecanismul prin care cineva
putea fi linşat civic sau exonerat social,
dacă, între timp, a devenit periculos pentru ideologia comunistă. Înteresantă este
declaraţia bătrânului adus ca martor în
procesul reabilitării lui Zlateş Velniceanu
care recunoaşte c-a fost un simplu executant. Cine îmi dădea comenzile, mă
veţi întreba? Nimeni. Mi le dădeam eu
singur. Şi le executam întocmai. Era ceva
ce venea din interiorul meu, din convingere. Am crezut cu tărie, mai ales după
ce am fost ales în fruntea organizaţiei de
partid. Probabil că are dreptate.
Revoluţiile vin şi trec, schimbă structurile de putere, dar mentalul, fondul
subiectiv de convingeri şi încredinţări
rămâne, încă multă vreme, într-o
remanenţă toxică. Fostul secretar de partid era produsul unui sistem atât de
odios, de ticăloşit şi de acaparant că nu

mai făcea distincţie între ceea ce
reprezenta propria sa voinţă şi ceea ce
era asumat subiectiv. N-avea stofă de
luptător, era şi el un fel de Spiridon
Biserică, dar creierul îi era bine spălat cu
detergenţi ideologici. Cealaltă piesă de
teatru, cea care dă şi titlul volumului recent apărut la Editura Salonul literar din
Odobeşti are ca pretext gândirea celui
mai în vogă filosof modern, Martin Heidegger. Sigur, autorul nu şi-a propus o
exegeză filosofică şi nu intră în toate
articulaţiile filosofiei sale sistemice. Invocarea filosofului german este mai mult
pretextuală şi oarecum caricaturală căci
este adus în discuţie de un profesor - desemnat ca martor într-un proces de
divorţ. În absenţa altor argumente
convingătoare, profesorul explică
situaţia de divorţ a celor doi prin apelul
la filosofia lui Heidegger. Heidegger
spune că oameni ca ei fac parte din categoria fiinţelor care văd doar exteriorul
lucrurilor, într-o nepăsare sau o superficialitate dăunătoare. În pledoaria sa, Profesorul explică divorţul cuplului în cauză
prin invocarea celor două câmpuri
spaţiale heideggeriene – deschiderea şi
descoperirea – singurele care pot
întreţine combustia unui cuplu. Dar cele
două câmpuri spaţiale heideggeriene
asigură combustia cuplului numai
împreună, în solidaritate, nicidecum distinct sau complementar. Or, ceea ce a lipsit cuplului aflat în proces de divorţ a fost
punctul de încrucişare al celor două
câmpuri energetice, deschiderea unuia
către celălalt, absenţa unei atracţii reciproce în propriul său câmp energetic. Cei
doi s-au descoperit, dar nu deschis unul
către celălalt, le-a lipsit punctul de
încrucişare. Aceasta e piesa. Autorul este
aşa de preocupat de logica discursului
scenic că lasă în plan secund natura
conflictuală, tensiunea şi dramatismul –
sarea şi piperul oricărei piese de teatru.
După ştiinţa mea, care poate fi deficitară,
Gheorghe Mocanu este primul scriitor
vrâncean care abordează genul dramatic. Pretextul teatral asumat de scriitor ca ferment al discursului scenic, deşi
bine înstructurat exegetic, îl conduce mai
mult spre un teatru de idei, cu puţine
efecte teatrale, deşi Focşanii, care are o
bijuterie de teatru, reclama naşterea
unui dramaturg în acest spaţiu de
cultură. . În ce măsură un regizor experimentat poate găsi o versiune scenică a
pieselor lui Gheorghe Mocanu, nu putem
anticipa, dar nu-i o problemă chiar dacă
rămâne ca operă literară. Istoria literară
a înregistrat un mare număr de dramaturgi ale căror lucrări nu s-au
reprezentat niciodată. O scenă este o
lume – lumea cu trei pereţi – care nu este
nici realitate, nici ficţiune, este, cum aşa
de nimerit a spus-o Hegel, camera dintre
etaje. Or, această lume are propria sa
recuzită de exprimare - spontaneitatea
replicilor, (replica acidă, cu vervă, cu
nerv, cu aplomb, care să ridice sala în picioare) apoi gestica personajelor,
decorul, costumele şi reflectoarele sunt
cam singurele mijloace care complinesc
textul dramatic. Mai mult, în lume se
experimentează de ceva vreme spectacolul teatral fără text, fără un text anume
- scris special pentru a fi reprezentat. Actorii îşi redactează singuri textul pe care
urmează să-l interpreteze scenic. E
nevoie şi de mase de oameni care să
susţină ideea spectacolului? Nici o
problemă. Avem sala, publicul, spectatorii care trebuie scoşi din confortul lojei
teatrale şi transformaţi în co-participanţi
la realizarea spectacolului. Nu ştim cum
va evolua spectacolul teatral în viitorul
apropiat sau mai îndepărtat, dar cred că
paradoxul, situaţia antitetică trebuie să
rămână ca un bun definitiv câştigat pentru oricine s-ar încerca în dramaturgie.
Or, exact acest fapt lipseşte în dramaturgia lui Gheorghe Mocanu. Şi afirmaţia
noastră nu trebuie privită ca un reproş,
ci ca pe o constatare care trebuie
neapărat îndreptată. Altminteri ce să
spun? Îi urez autorului un călduros bun
venit în rândul autorilor-dramaturgi şi-i
doresc o cât mai grabnică afirmare şi în
această nouă ipostază

PORȚIA
DE EXISTENȚĂ
A FIECĂRUIA
Încă de la o primă lectură,
poezia Victoriei Milescu se
dezvăluie ca fiind una nonsentimentală, de o luciditate rece, o
poezie în care metafora crează o
atmosferă densă, tensionată,
prezentă în aparenta banalitate a
existenței cotidiene, finalul oferind
„cheia”. Finalul tuturor poemelor
cărții PORȚIA DE EXISTENȚĂ
(Editura eLiteratura-2018) este
unul al „răsturnării de situație”, surprinzând prin imprevizibilitate. În
O CAFEA NEAGRĂ CU LICURICI,
imaginea crâșmei în care „vin cei
părăsiți/de fericirea precară „este,
totodată, locul în care ”... poți cădea
în dragoste/cu un alien/sau poți fi
racolat de M16/mereu în criză de
spioni telegenici”. Malițiozitatea și
ironia speculativă, calamburul surpriză -totul într-un dramatism
controlat, caracterizează inclusiv
poezia LA TEMPERATURA DE TOPIRE A FRICII, în care „poezia nu
doarme, nu doarme/ci vine c-o
halcă-n cer/și una-n mormânt”.
Atmosfera generală a poemelor este amplasată în lumea
modernă, cea a înstrăinării de sine
și de ceilalți, a limitării propriului
univers, a gesturilor și acțiunilor
stereotipe: „Călătoresc în același
tramvai/el pe scaunul din față
citește ziarul/ea în picioare
vorbește la telefon / fiecare își
caută prin buzunare/o bancnotă
pentru tânărul/cântând Mozart la
vioară”, pentru ca, în final, „...el se
ciocnește / de prietenul din
copilărie / făcându-și un selfie / cu
tatăl mort/de 100 de ani” (ÎNTRE
CATOD ȘI ANOD). Însăși poezia care
dă titlul cărții, oferă imaginea
spirituală a unui moment, aparent
festiv, -de fapt, modalitate de a
tăinui adevăratele trăiri interioare,
versurile finale îndemnând spre exteriorizarea acestora, ca modalitate
de a accepta realitatea: „...deschideți inima/altfel sparg cerul cu sfinți
cu tot!”

Împlinirea unei vârste ,este
un prilej de a provoca uimirea
divinității, care ”...se miră /când am
avut timp/să facem atâtea minuni/de care nici el nu ar fi în
stare”(AM ÎMPLINIT 66 DE PLOI).
Cel mai adesea, poemele
folosesc persoana a treia, sporind
astfel trăirea unei drame a
lucidității în care, aparent, eul poetic nu se implică, privirea
scrutătoare asupra existenței fizice
și a repercutării acesteia asupra
lumii interioare, reprezintă, de fapt,
„porția de existență” a fiecăruia.

Carmen Focșa

Bacăul de altădată...
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Aureliu Goci

Elisabeta Iosif –
Proza mediilor artistice și a spațiilor culturale

Cu studii filologice, doamna
Elisabeta Iosif s-a afirmat ca un poliscriptor tentat, mai degrabă, de expansiunea verticală în diverse genuri și specii
– poezie, proză, roman, eseu, critică
literară dar și de o eflorescență narativă
nuanțată. După un debut relativ întârziat
(în 1985), bibliografia autoarei a explodat, cu pauze lungi dar cu insistență de
confirmare a vocației și transformare
profesională în carieră, după 2010. Puțin
mai înainte, în 2008, doamna Elisabeta
Iosif a înființat Cenaclul literar ”Cetatea
lui Bucur”, care patronează și Revista de
literatură, artă, carte cu același nume
(Fondator, redactor șef, director). Despre
opera sa au scris cu predilecție doamnele
cu nume mari în literatura de azi, dar și
domnii colegi de breaslă scriitori dar nu
critici literari, cu vreo două excepții.
Doamna Elisabeta Iosif îmbrățișează o vastă arie culturală, a primit numeroase recunoașteri și premii, a
publicat și în străinătate și este prezentă
în diverse antologii și a fost medaliată la
Tokio, în Japonia pentru un volum de
eseuri ”Orice semn este o insulă”, deși
eseul în bibliografia românească rămâne
ultimul pe listă. Trebuie numaidecât
adăugat, că multilateralitatea doamnei
Elisabeta Iosif nu este formală, pentru impresia bibliografică, ci reală, aplicată și cu
exprimare specifică în sensul bunului
simț, că poezia sa este chiar poezie, proza
– proză iar eseurile și mențiunile critice
reprezintă referințe viabile de care trebuie să se țină seamă. Este însă adevărat
că multilateralitatea seste uneori
periculoasă în sensul că obscurizează și
deplasează centrul semnificant al operei.
Toate exprimările sale în diverse specii
sunt creații aplicate și temeinice,
susținute de un fundament cultural remarcabil.
Aș spune că dinamismul narațiunii,
succesiunea rapidă a planurilor și personajelor definește cinematografic proza
doamnei Elisabeta Iosif și o marchează
tipologic în secțiunea scenariilor virtuale
și ale proiecțiilor în universul imaginar.
De la început, textul se cristalizează
tematic în zona romanului vieții intelectuale, configurând personalități artistice
– scriitori, muzicieni, pictori – angajați în
procesualitatea
definirii
propriei
personalități dar și în efortul de integrare
într-o comunitate artistică foarte
specială, în care prieteniile ca și
confruntările și polemicile capătă o
rezoluție specifică. Din acest punct de
vedere, romanul ”Artur” este o paradă
complexă și pitorească de caractere care
se tatonează și se împung tot timpul în
mediul cafenelei literare, se iubesc și
polemizează în același timp pentru că
acesta este modul cel mai performant de
existență. Astfel cafeneaua devine un
spațiu etalon de afirmare și dezagregare
al artiștilor, al veleitarilor și rataților.
Uneori, viziunea detaliată, chiar
minuțioasă, asupra spațiilor și caracterelor se modifică, se înalță la perspectiva unui punct de vedere general.
Autoarea împărtășește viziunea de târg
balcanic colorat și divergent construită
de Matheiu Caragiale și concentrată în invectiva „Arză-l focul, București!”; ”Parcăar fi singurul oraș din lume în care
se-nțelege că suferința n-are tragism, își
spuse Artur meditând. Dacă m-aș pune să
adun toate aceste întâmplări zilnice, aș
scrie romanul periferiei. Fiindcă aici istoria momentului face anticameră, aș
depune mărturii, reîncărcarea personajelor devenind o necesitate irezistibilă.
Poate, numai așa, aventura romanului în
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acea realitate va ajunge literatură. Ziaristul e uneori obligat la subiectivitate de
ritmul implacabil al minutului. Se ignoră
împrejurările, timpul gestației și
greutățile facerii creației. Publicistul le
creionează într-o tabletă. Însă romancierul le înlănțuie, secvențele trecând
prin vârful peniței ca o sevă profetică,
temporalul se menține, clipa se poate
ridica deasupra multiplelor imagini,
durerile și bucuriile epocii devin
probante peste timpuri…”
Autoarea povestește trepidant,
liniar, concentrat, favorizând cu personalitate dialogul și demonstrând o
adevărată
vocație,
mai
degrabă
dramaturgică,
decât
dramatică,
sintetizată într-un discurs țepos, sarcastic
și polemic, însoțit însă și de nuanțe lirice
și comice, precum în excelentul capitol
”Reporter la Moși”, care mi-a amintit de
celebrul text al celuilalt Caragiale – Tatăl.
Autoarea performează un discurs
concentrat cu rezoluția amănuntului colorat și pitoresc, cât se poate de potrivit
pentru această lume de mahala a îngerilor, a neisprăviților și geniilor ratate – un
Theatrum Mundi. Altfel spus – Spectacolul lumii.
Interesantă și menționabilă, în
efortul autoarei de a se apropia de poetica epocii autoreflexiv și autoreferențial –
sunt frumoasele pagini despre condiția
scriitorului, dezbătute cu pasiune și la
cafenea dar și în Parlamentul României
care legiferează „impozitul pe scris” întro „Ședință de noapte”. Discuția nu rezolvă
problemele și se constituie dintr-o succesiune de scurte monologuri – intervenții,
care rămân sterile:
„- Ceea ce e de observat, este faptul, că cei mai amărâți suntem noi scriitorii.
- Tocmai noi scriitorii, care nu avem
multe drepturi de încasat!
- Mai bine, propuneți legiferarea
muncii silnice pe viață pentru scriitori!
- Sau să se facă în trei zile o carte
de câteva sute de pagini…
- E doar un „impozit pe scris”, ce vă
revoltați așa? zise omul inițiativei. Cultura
nu este o problemă de o singură
generație!
-Trădarea spirituală nu se
pedepsește numai cu biciul! Unde am mai
auzit asta?!
- Cultura?! Bibliotecile o reflectă cu
prisosință! Credeți în mitul scriitorului
sacrificat pe altarul operei sale!
-Cartea are, cu sau fără voia
participanților implicați în acest dialog
stupid dintr-o ”ședință de noapte ”, culorile vremii și caracteristicile timpului adăugă veteranul Poet. În „Biblioteca
Babel nu există două cărți identice” ținea
să afirme de curând un remarcabil scriitor”…
Deși, judecând global, autoarea
scrie o proză obiectivă, fără accente feministe, unele capitole sunt pline de
lirism și imaginație fantezistă, precum
”Medalia lunară” – ceea ce, de altfel,
susține condiția sa de poliscriptor: poet,
prozator, romancier, eseist. În plus,
alături de importantele prozatoare de azi,
precum Luiza Roha, Gabriela Banu, Mariana Petrescu, Ștefania Oproescu, doamna
Elisabeta Iosif derivă formule și
semnificații fantastice și fluxuri energetice diferențiate ale vârstelor de creație.
Într-un roman în care protagoniștii
sunt artiști – este obligatoriu ca acțiunea
să se desfășoare în spații culturale precum cafeneaua intelectuală, Ateneul
Român, săli de expoziții sau chiar cabinele de înregistrare de la Radiodifuziune. Toată această teritorialitate mereu
prezentă în viața personajului principal
Artur are însă legătură cu drama care îl
prindea din urmă – pericolul de a orbi.
Filolog de formație, om de Radio
(emisiuni culturale), doamna Elisabeta
Iosif conturează cu mână sigură personaje și personalități ale culturii, realizând
o carte - mărturie despre universul specific al creatorilor de lumi paralele.

Daniel Luca

PLUMB 143-144

Golul
ca
o
poartă

Volumul de versuri Criza
portretului de Vasile Rodian (Editura Eurostampa, Timișoara, 2018)
este unul al devoalării crizei ființei, al
lipsei modelelor adevărate de azi.
Tocmai de aceea memoria cititorului
trebuie reîmprospătată.
Sunt amintite astfel personalități ale scrisului și nu numai care au
trecut în altă lume, dar a căror
amprentă a pașilor încă e perceptibilă
pe caldarâmul Timișoarei: Ion Monoran („E ger cu ochii umezi / de parcă
m-ai fi petrecut cu versurile tale”),
Gheorghe Pruncuț („În loc de salut o
rostire abia șoptită / poezia mare

bătrâne…”), Eduard Pamfil, Gheorghe
Bălan, Valeriu Drumeș („A plecat și
Valeriu / Nu e de găsit / În cimitirul
lumii / Angela îi risipi cenușa / din
vasul strategic / Bega, duhul în vânt /
îi fu mormânt”), Traian Dorgoșan
(„Curier pentru poezia lui, prin
restaurante, birturi, parcuri /
desfăcut ca o tablă de șah, știa orele
când țara vorbește”).

Ozana
Kalmuski Zarea

Andante
A mai rămas puţin
timp pentru a ne aminti de cei ce au fost.
În 27 ianuarie s-au
împlinit 263 de ani de
la naşterea lui Wolfgang Amadeus
Mozart. Superb Andante din Concertul nr.21 în Do Major, cu Murray Perahia. Pianist, dirijor, muzician crescut
la şcoala lui Vladimir Horowitz, discipol al lui Benjamin Britten, Pablo
Casals, Rudolf Serkin şi Mieczysław
Horszowski, Perahia s-a născut la
New York şi trăieşte la Londra. Încă
de la prima mare realizare
discografică care ne oferă, în anii ‘80
Integrala Concertelor pentru pian de
Mozart, cu English Chamber Orchestra, este remarcat pentru calitatea
interpretării, muzicalitatea specială şi
respectul pentru detaliu. Cu rădăcini
la Salonic, de unde au emigrat părinţii
săi, Flora şi David, Murray are un
traseu artistic influenţat pe de o parte
de preferinţele sale muzicale (aş aminti aici Integrala Concertelor de pian
ale lui Ludwig van Beethoven cu
Royal Concertebouw Orchestra, inspiratele interpretări ale creaţiilor lui
Franz Schubert, Integrala Schumann
ori a Studiilor de Frédéric Chopin,
Haendel şi Scarlatti), a premiilor pe
care le cucereşte – primul pianist
american ce obţine premiul I la Leeds
Piano Competition şi nefericitul accident suferit în 1990. Din acest moment, suferinţa sa este transfigurată

Viața este un dar, umple goluri,
găuri, orificii. Fiecare om își are,
așadar, propriul său loc în univers și
doar de el depinde să lase ceva în
urma sa („Când vii pe lume / umplem
/ un gol / o pierdere a dăruirii”).
Așa cum și găurile din tabla
lumânărilor se umplu cu ceara amintirilor rămase după definitiva plecare („Sunt atâtea nume / pe care le
rostesc în tăcere / Doamna care
adună ceara / trebuie împinse mai
tare / în gaura din tablă”).
Așa cum golul noului simbol al
orașului (statuia „Băiatul cu celular”),
arătat cu mândrie, este o poartă de
trecere dinspre material spre imaterial, dinspre efemeritate spre perenitate („pe unde trecea / nu demult
tramvaiul / e acum o statuie / îl salut
pe băiatul din tablă / sunt bucuros /
că are pântecul gol / e o altă prindere
a eternului”).
Desigur, viața nu e o succesiune
de evenimente fericite, ci o luptă
continuă („În valurile de vieți / ca să
știi / trebuie să fii și tu / cel știut / un
cântar / lucrări / o pânză fluturată /
în socoteala cu lacrimi”) cu destinul,
adeseori potrivnic, chiar de
neînlăturat („tot privitori rămânem /
disecați / într-un buletin medical /
căruia / i se zice soartă”).
Dar nu trebuie lăsat loc
resemnării, omul fiind creația lui
Dumnezeu, care i-a dat să poarte o
cruce pe potrivă („în valurile de vieți
/ e distilată o cruce”).
Se întâmplă însă ca lupta să
treacă dinspre interior spre exterior,
dinspre individ spre social și să se ia
la trântă cu nedreptatea, chiar și cu
prețul vărsării de sânge („Au murit
tinerii, urmele gloanțelor vizibile / și
pe zidurile bisericilor / L-am văzut pe
zidar cu sfială acoperind găurile /
lăsate de gloanțe, parcă le grijea”).
Poetului îi revine obligația de a
fi parte la istorie, de a nu lăsa faptele
să treacă pe lângă el fără a fi consemnate, cărțile fiind o dovadă vie pentru
viitor („Ușa pe care temerarii intrară
/ trofeele lor cărțile / un cutremur
prin rafturi”).
Poezia lui Vasile Rodian este
încifrată, tulbure pe alocuri, dar și…
tulburătoare, radiantă.
în muzica lui Johann Sebastian Bach,
care îi devine consolare şi sprijin.
Cântă Suitele franceze, engleze, Partitele, Concertele brandemburgice, iar
versiunea la Variaţiunile Goldberg îl
impun ca suveran al anilor ’90 în materie de Bach.
Dirijor la Academia St. Martin in
the Fields, Perahia primeşte de la
Majestatea sa Regina Elisabeta a II-a,
în anul 2004, importantul titlu de
Knight Commander of the British Empire.
Este uimitor cât de reconfortantă
este reîntoarcerea la marea muzică şi
la interpretarea ei de către muzicieni
ce înţeleg şi reuşesc să transmită fidel
mesajul creatorului. Am ca exemplu
Sonata pentru 2 piane în Re Major,
unde Perahia îl are ca partener pe
Radu Lupu, capodoperă pe care vă recomand să o ascultaţi şi în versiunea
realizată de Martha Argerich şi Daniel
Barenboim. Originalul, reperele şi
modelele există. Diferă mult modul
de percepere şi raportare la ele. Remarc adesea în restituirile opus-urilor muzicale ignoranţa faţă de
trecut, pastişa, copia nefericită şi orgoliul cu care prea mulţi interpreţi se
sustrag creaţiei.
Andante din Concertul KV 467,
cunoscut ca muzică a filmului Elvira
Madigan, îmi aduce în memorie cuvântul unui împătimit mozartian: “Cu
Bach, Dumnezeu încetează să se mai
arate oamenilor sub chip de muzică.
Cu Mozart civilizaţia încetează să mai
fie benignă şi începe să se crispeze. Deacum înainte termometrul ei va arăta
convulsie, spasm, angoasă, dezorientare, frică.”

revistă de cultură

Acad. Solomon Marcus și mitul amintirilor...
(Continuare din pag. 10)

În corelația timp și spațiu,
timpul mitic este investigat între
parametri: haos și ordine. Viziunea
respectivă de crearea universului se
întâlnește la mai multe popoare.
Totuși, după cum cuvântul „haos”
este de origine greacă, este firesc să
fie o trăsătură a mitologiei care a
influențat cel mai mult cultura
europeană. În această dihotomie se
observă și conexiunea dintre două
viziuni antice care au fost continuu
într-o conexiune: civilizația greacă
și civilizația romană. Haosul își are
echivalența sinonimică în neant, în
atemporalizate,
ordinea
este
generată ca structură de timp.
Dacă Mircea Eliade implică
noțiunea de sacru în percerea ordinii, respectiv haosul denotă lipsa
conștiinței sacre, atunci Solomon
Marcus valorifică haosul printr-o
altă coordonată ce ține de materia
fizică. Explicarea acestei dihotomii
cercetătorul Solomon Marcus o
realizează printr-un paralelism sincretic, stipulând: „semnificaţii majore ale ordinii şi haosului: 1.
Ordinea ca structură şi haosul ca
stare amorfă; 2. Ordinea ca prezenţă
a unei reguli şi haosul ca absenţă a
oricărei reguli; 3. Ordinea ca
informaţie şi haosul ca entropie; 4.
Ordinea ca previzibilitate şi haosul
ca fenomen aleator; 5. Ordinea ca
simplitate (complexitate redusă) şi
complexitatea ridicată ca haos; 6.
Ordinea ca armonie (simetrie) şi
haosul înşelător antisimetric; 7. Ordinea ca stabilitate şi haosul ca instabilitate,
aşa-numitul
haos
determinist; acest din urmă aspect
este cel avut în vedere de ceea ce azi
se numeşte ştiinţa haosului, care
este de fapt ştiinţa ordinii pe care o
ascunde haosul aparent; 8. Ordinea
ca absenţă şi haosul ca neant; 9. Ordonat-haotic vs clar-confuz” (Paradigme universale). Aceste nouă
precepte în verigile argumentării își
schimbă conotațiile, de parcă și-ar
asimila particularitățile până când
și-ar include opusul. De parcă ar fi o
monadă care asemenea unei clepsidre: nivelul nisipului trece dintr-o
parte în alta într-o formă similară
conținutul se umple ca la polul opus
să se micșoreze. Argumente sunt cuvintele ce determină ordinea la început drept „structură” care spre
final devine „absență”, iar haosului i
se atribuie „stare amorfă” care
devine rațional „înșelător asimetric”.
Împletirea noțională se află în preceptul 7. Studiul haosului sau, după
cum apare în citat în șirul sinonimelor contextuale, a confuzului
determină una din regulile
hermeneutice de a clarifica ceea ce
este opac. Dacă ar fi să parafrazăm
versiunea cercetării date, ar fi haosul să fie transfigurat în ordine sau
neînțelesul să devină înțeles. Din
punct de vedere al gândirii mitice,
per general se pledează pentru ordine, totuși în sfidarea ordinei se

Ana Maria Gavril

resimte o admirație eroică. Cum ar
fi furtul focului sau sfidarea morții
de către Orfeu, Sisif, Hercule,
cunoașterea empirică pentru
Odiseu aceea ce este interzis. Respectiv în mit ordinea apare ca o
forță supremă, dar totodată
comportă și un caracter totalitar. Ciclicitatea sau substituirea reciprocă
denotă traversarea anumitor etape
de la haos la ordine și de la ordine la
haos.
Această strânsă corelație este
explicată prin perspectivele mitice:
„Identificarea haosului cu vidul se
referă, în unele mituri, la perioada
care a precedat Creaţiunea. Neantul
(din latină: ne-nu, ens-entis-fiinţă)
se referă la ceea ce nu mai există,
deci ar fi oarecum simetric faţă de
vid. Dar, prin conotaţiile sale poetice
şi filosofice, prin asocierea sa cu
filosofia existenţialistă, neantul pare
mai apropiat de haos decât vidul”
(Marcus: 2005, 255). Viziunea
ontologică trecută prin orizonturile
etimologiei ține vectorul științelor
moderne.
Traseul este legiferat prin
noțiunile impuse de lexicul domeniilor respective, unde observăm cum
conlucrează dihotomia într-o
monadă. Ceea ce relevă savantul
este trecerea spre o altă etapă a
cercetării, cea care se apropie de
caracterul sincretic al științelor din
antichitate, dar fiind pe altă buclă
informativă / a cunoașterii: „De
aceeaşi entitate ne putem apropia şi
din direcţia ordinii, a structurii; să
ne amintim de importanţa semnului
zero în lingvistica structurală, a
absenţei ca pereche a prezenţei în
logica booleana, în teoria codurilor
şi în informatică, a mulţimii vide în
teoria mulţimilor şi a elementului
neutru în algebră, a tăcerii în
literatură şi în filosofie. Nimicul, în
comunicarea de fiecare zi,
cumulează atât aspectul structurii,
cât şi pe cel al haosului. Ne aflăm în
faţa uneia dintre cele mai delicate
ipostaze ale ordinii şi haosului, în
care cei doi termeni opuşi cu greu
pot fi separaţi. Am fi tentaţi să
spunem,
ca
în
lingvistica
structurală, că opoziţia celor doi termeni se neutralizează. Însă identitatea este şi ea o formă de opoziţie”
(Marcus: 2005, p. 255).
Respectiv apare o tranzacție
dintre intuiție și ordine, dintre
raționament și subiectivtate. Și
toate acestea adunate într-un algoritm care nu are menirea de a distinge frontierele dintre haos și
ordine, dar de a le face să lucreze
împreună, să opereze, să contacteze
forma cristalină cu cea amorfă. Este
o răsturnare de mentalitate în care
antinomia nu este percepută pentru
diferențiere, dar pentru a stipula verigi de unitate. În aceste verigi de
unitate și atemporalitatea creativă
nu elimină timpul convențional de
date.
Săpând prin inimi
Mari dezamăgiri.
Prinși în al iubirii
Mister
Purtăm aripi
Ce n-ating pământ.

Fie și de nisip...
Ca nisipul printre degete
Din pumnul prea plin
Zilele se scurg
Din noi,
Sădind în inimi
Infinite iubiri,
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Zdrobiți de grele
Dezamăgiri
Ne purtăm aripile
Scrijelind
În noroi
Durerea ce buzele
Nu-i pot spune
Pe nume.
Iubind,
Urând,

Dumitru Brăneanu
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DE LA UN GÂND LA ALTUL

De la comunism, la globalizare

Vremea vreme vrămuiește..., afirma
cu nonșalanță „poetul pătimirii noastre”. A
fost o iarnă nici foarte friguroasă, nici
melancolică, îmbrăcată în rochie albă încă
de la sfârșitul anului trecut; e drept, mai
zdrențuită prin regiunile sudice, dar
înfofolită în zonele muntoase. Pe câmpii și
dealuri zăpada pare un lan de diamanturi
și parcă nu poți să nu exclami cu „acel
rege-al poeziei”: O! tablou măreț, fantastic!... Mii de stele argintii/În nemărginitul
templu ard ca vecinice făclii. [...] Fumuri
albe se ridică în văzduhul scânteios/ Ca
înaltele coloane unui templu maiestuos,/ Și
pe ele se așază bolta cerului senină,/ Unde
luna își aprinde farul tainic de lumină
(Vasile Alecsandri, Mezul iernei). O iarnă
care anunță un an agricol de excepție, prin
refacerea deficitului de apă din sol. Depinde de cât de binevoitoare și de atentă
va fi vara. O iarnă a bucuriei și fericirii pentru iubitorii sporturilor de iarnă. O iarnă
cu adevărat turistică, plină de farmec și
căldură sufletească. Astăzi iarna nu mai
hălăduiește pe uliță. Preferă stațiunile organizate sau pârtiile amenajate. Indiferent
de modul de manifastare, magia albă
rămâne o cale de purificare sufletească la
îndemână pentru fanii săi. Din păcate nici
magia albă a iernii, nici magia divină și nici
magia conștiinței nu reușesc să sensibilizeze în bine clasa noastră politică. Opaci
la farmecul iernii, recalcitranți la farmecul
bunului-simț, politicienii noștri își dau în
petec de parcă nimic și nimeni nu-i poate
cala pe interesul național. Să te bulibășești
la ușa cortului național poate fi firesc, dar
să te bulibășești la ușa palatului european
e de neînțeles. Și din nou trebuie să vorbim
de paradoxul românesc al cațavencilor.
Când vorbim despre modificările la legile
justiției, celebrul personaj caragialesc pare
copil mic pe lângă cațavencii noștri contemporani. Și puterea, și opoziția sunt de
acord să modifice legile justiției în acord
cu hotărârile C.C.R.; să se schimbe,
primesc... dar numai pe ici și pe colo, prin
părțile neesențiale, susține opoziția. În rest,
cam aceleași probleme care frământau societatea românească la începutul secolului
XX sunt valabile și astăzi. Toată lumea era
în gâlceavă cu toată lumea, pornind de la
mediile politice la cele literare, culturale și
sociale. Și atunci ca și astăzi, la început de
secol, o problemă năștea temeri, și anume
pătrunderea masivă a franțuzismelor în
limba română vorbită. Astăzi anglicismele
sunt problema care amenință să schimbe
radical conținutul uzual al limbii
noastre.Terminologia tehnică, exhibismul
lingvistic, incultura, subcultura rock și pop,
migrația în și dinspre Occident sau Orient
sunt tot atâtea amenințări privind viitorul
limbii române. Și atunci ca și astăzi
aveam/avem o inflație de reviste mai ales
în provincie. Și atunci ca și astăzi
aveam/avem o inflație de scriitori și
aceeași boală numită grafomanie, doar că

atunci erau mult mai mulți cititori, nu erau
internetul și televiziunile! Astăzi avem
mulți (pseudo)scriitori care scriu foarte,
foarte multe cărți, pe care nu le citește nimeni. Se vorbește despre faptul că veșnicia
s-a născut la țară. Revistele vremii de acum
un secol nu vorbeau de aceeași veșnicie, cu
câteva excepții valabile și astăzi. Astfel că
până și atât de lăudații noștri țărani, în
marea majoritate, erau certați cu morala
civică și religioasă. Dincolo de munca câmpului, principala ocupație era crâșma
mamei ei dugheană. Deși se vorbea și se
vorbește despre credința profundă
creștină, acceptată și trăită cu smerenie de
către miticii noștri țărani, aceștia frecventau mai des ţuica decât împărtăşania. Se
spunea într-un număr din „Viața literară”
din 1906 că țăranii trec mai întâi pe la
crâșmă și apoi pe la biserică și la fel când
ies de la biserică, trec tot pe la făgădău.
Profesorul psiholog Drăghicescu, în
aceeași revistă, afirma că majoritatea
românilor merg în întreaga viață de trei ori
pe la biserică: când se nasc și sunt aduși de
părinți, când se căsătoresc și vin de voie
sau de nevoie şi când mor, iar atunci sunt
însoțiți de alții. Și astăzi cei mai mulți dintre români, creștini adevărați, frecventează
biserica din haști în Paști (la Bobtează și la
Paști, când vin să ia agheasmă și lumină).
Într-o țară în care toată lumea este într-o
perpetuă stare de nemulțumire, în care
schimbările trebuie să înceapă cu vecinul
și nu cu mine, în care munca este tot mai
mult pentru mașini și asiatici, starea de
anormalitate devine tot mai mult o stare
de normalitate, iar inversarea valorilor
morale și sociale devine normă obligatorie.
Să rămâi cetățean normal în grădina Maicii
Domnului este o adevărată aventură! Plină
este țara asta de nebuni până și în justiție
(vezi magistratul-mitralieră, procuroriiportocală etc.).
Doamne, de ce ţi-ai întors faţa de la
acest popor şi aşa bătut de soartă şi bântuit
de crivăţul civilizaţiei, la intersecţie de drumuri care vin de peste tot şi se răspândesc
peste toate destinele istorice ale statelor
mici şi mijlocii? L-ai lăsat să rătăcească prin
pustiirile istoriei acestei lumi fără un
Moise ales de tine, la cheremul tuturor
hrăpăreţilor, delinc-venţilor sau cremenalilor (care se numeau împăraţi sau regi,
dar ei erau tot golani cu acte în regulă),
dezumanizaţilor şi sifiliticilor veniţi de
dincolo de orizontul civilizaţiei, sălbatici
pe care lumea bună nu putea să-i mai
încapă!

(Continuare în pag. 19)

Uităm că
Iubirea este
Mai presus de toate
Puterea să te ridici
Cât din nisipul
Clepsidrei
Inima vrea
Un nou castel
Fie și de nisip,
Cu orologiul
Mut.

Rătăcești pe drumuri, suflet rece.
Cu fiece zi tot o-ncercare...

De ți-ar fi viața ca o poveste...

Povestea va avea un final...
te vei trezi într-o zi,
De mână c-o inimă ajunsă și ea mamă
Și-un cuib tot mai gol, mai tăcut...
Și final va fi... Căci viața...
Încape pe-o coală.

De ți-ar fi viața ca o poveste...
Începe cu a fost. Și acum... ce-ți este?
Din albia iubirii desprins, prin lume

Crezi că poți pasul numai
spre mâine să ții...
Sângele-ți miroase a pământ
și el te cheamă,
Pe nimeni și nici te tine nu te lasă să uiți
Locul bunilor unde au umblat
ei desculți.
Albia iubirii te cheamă
cât pe lume mai ai mamă.
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redau delicii lirice trăirii,
pe lângă drumeţii fără bagaje
ce dau răgaz şi tihnă adormirii.
Înlăturând un plus de disconfort
creat de-o moină sau de-o vijelie,
vom eluda nefastul dezacord,
cu renăscut imbold, cu frenezie.
O odă a Sfintelor Denii

Înlăturând un plus de disconfort
Prin moina unei sâmbete de iarnă
un plus de discomfort
sporindu-mi splenul,
aştept un gând răzleţ ce-o
să discearnă
al primăverii fast iscând polenul.
Izvor de rod, când înflorirea multă
se oglindeşte-n ceruri şi în ape,
poemu-i ticluire ce exultă
chipul speranţei jinduit pe-aproape.
Ieşirea din muţenie, din fire,
o hibă a excentricelor zodii,
se vindecă râvnind bunăvestire
cu reverii senine şi concordii.
Concerte, sindrofii şi vernisaje

Camelia-Iuliana
Radu

Găsească-mă vremea
de după Ispas
mai împăcat cu destinul precar,
discursului liric lăsându-i răgaz,
cuvinte să însereze-n glosar.
Să vezi, să străvezi, să discerni reverii
şi stoluri de-nchipuiri stimulate
de-o afluenţă de nuanţări străvezii,
când heruvimi de zăpadă prin sate,
Trec strămutându-se blânzi
către poluri,
e-un fel de scrutare a lumii visate,
într-o-nscenare cu-actori şi decoruri,
paiaţe de păpuşari răzgâiate.
Dorinţă-n exces, sentiment genuin,
invazii de vegetale virgine,
pajişte cu pojarniţă şi pelin,
o frunză umezită de toamnă
jumătate stinsă
jumătate regină
constelaţii de rugăciuni perindau
prin ferestre
gândul secret care ne conţinea

compoziţie din linii precise
Îmbrățișare
în coşmar plângeam cu sughiţuri
de parcă aș fi vrut să mă ia în braţe
o linişte
un copil necunoscut
tatăl meu plângea și el
în coşmarul altei femei
din spaimă în spaimă
ne puteam vedea uneori
suntem frumoși
dar îmbrățișările sunt ocupate

Gândul secret
te aşteptam ca un copil
în care părinţii s-au făcut ghem
iar el nu mai găseşte răspuns
plânsului
stăteam acolo licărind

Magdalena
Hărăbor

spaima noastră îmbrăcată decent
nu poate să ne lămurească
de ce merge pe aceeaşi
stradă cu mortul
noi spunem că ne îngrijim unii de alții
dar dacă te uiţi de departe
ca din faţa unui tablou pictat incert
compoziţia din linii precise are alt sens
te orbeşte
rânjind din depărtare spaima
se vede mai uşor
seamănă cu un om furios
e subsuoara transpirată a vieţii
trăsnind a mirosuri acre
insuportabile

Povestea este despre tine
de fapt
toată povestea este despre tine
când spui
că eşti original şi altfel
nu împărtăşeşti cu alţii nimic
fără pânze
aureola o simţim în oase şi-n sânge
ungere pe frunte cu mirul iubirii.

Paşi moi de felină

suntem părtaşi ai clipei
suflete inundate de ploi nesfârşite
însetate de seri înstelate
potop în oase
ne strigă bucuria de ieri
aş vrea să deschid uşile-nchise
după mine
pe stradă mai trece un copil fără vină
cu mâna întinsă spre oameni
părtaşi ai nimicului
molecule de nesiguranţă
pe buimace poteci
fragmentări de iubiri
în alb negru pictăm zilele mărunte,
furibunde
visând nopţi albastre
răni sângerează din anotimpuri
în timp ce
alunecăm în lume ca o corabie
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Paşii troieniţi ai iernii
Peste inima mea
Ninge albastru cu fulgi mari de stea
mă viscolesc aduceri aminte
în iarba copilăriei desculţă
deschid uşa colindelor
colinde,colinde
flori dalbe suflete ninse.
***
Trăiesc într-o vară ca-ntr-o poveste fără
cuvânt În miezul de nuci nespusă
răcoare/nesfârşită răbdare
Locuiesc într-un pepene verde
Întrebări mă-nghit ca nişte năluci
Lumina adâncă mă soarbe
Fluturi curg în ploaie din cer pe pământ
În mine- înalt tumult
Aşternute pe cale
Seminţele aşteaptă
Înmugurirea de mine
Albul răspuns.
***
În atâtea feluri poţi iubi

trestii împotmolite-n rovine.
Steaua din lacrima rece a serii
ivită-mpreună cu boarea hoinară
ce-adastă tăcerea-n consens
cu ploierii,
e stea septentrională, polară.
Cuvine-se cuvioasei Mării
şi tatălui nostru slăvit de mirenii
şi de ierarhii din urbii, provincii
şi-mpărăţii,
o odă a Sfintelor Denii.
Cântec ludic
Năucit am fost de trucul
de-a se-ascunde-n nor un sturz,.
cântecul când sugrumându-şi
mult e trist şi mult ursuz.
Până fuge în păduri
ca din nou să prindă glas
zic irozii şi pizmaşii
că-i pasăre de pripas.
Dumiri-m-aş de n-aş crede-n
vrăji schimbate-n învrăjbiri,
şi în cântec ludic printre
mărăcini şi trandafiri
Ce-nfloresc să ocrotescă

ascunziş de iepuri şchiopi,
ca-n poveştile citite
de actorii mizantropi.
Lideri ce nu simt când fuge
de sub tălpi pământul ţării,
mână-n mână cu şpăgarii
dau frâu liber defrişării.
Sturzu-mi zice să descaier
firul glosei ce n-o ştie
cucuvaia ce cu vaier
stăruie în reverie.
Fanţi zăbavnici în buticuri,
ai scamatoriei gureşi
amatori de amantlâcuri
din marasm dau
buzna-n iureş.
După potpuriu de-arpegii
dându-mă în vânt şi-n moină,
trec prin preajma discotecii
fredonând vetust o doină.
Scrib căutător de snoave,
tulburat şi de o frescă,
cu risipă de voroave
scriu o cronică livrescă.

o parte neștiută aude şi vede
mai mult decât tot ce cunoşti
despre tine
comunicarea se face în secret

de exemplu
dar ea era atât de frumoasă
încât credeam

plângi de singurătate
cu o treime din tine
iar celelalte două sunt de acord
când cei din jur nu ştiu despre tine

pe capătul cel mai curios al pietrei
aş desena linia neagră

și ai impresia că secretele
nu sunt auzite
dar tocmai ele te arată și te vorbesc
eşti ceea ce ascunzi
ochiul fără cap
să nu mai faci prostii
cât sunt la serviciu
auzi? în priza asta este un ochi
care vede tot ce faci
băgam şurubelniţa în priză făcând-o
pe mama
să rămână electrizată de spaimă
disperată era oricum
auzind ce şi cât vorbesc
mă întreb încă din copilărie
cum poate un ochi fără cap să vadă?
mama avea cap şi nu vedea nimic
din ceea ce ar fi fost important
ochii mei
Dar nu se cheamă dragoste
Cuvintele torente se revarsă peste
ploaia din noi
Solstiţiul de vară
Creşte /scade ziua mai tandră
şi senină
Din copilărirea noastră
Zâmbetele- frumoase amintiri de opal
Cum poţi iubi fără să doară
Cum poţi iubi fără să speri
Ne vom opri din loc în loc prin viaţă
Ca printr-o haltă uitată de lume
Să ne privim lung
Cerşind timpului pentru noi
Păsări, iarbă
Şi lună
Şi-apoi să străbatem împreună
Rotundul pământ
În curând se-ntunecă...
***
Sorb culorile tale în dimineaţa aceasta
de april
Ca pe o cafea dulce-amăruie
Şi cuvintele se agaţă de aer
trandafirii deşteptând zorii din ceaţă
te întorci în copilul de ieri răsfăţat şi
rebel contaminare de roz şi albastru
văl fragil peste faldurile
de dragoste ale întâiului poem.
***

curajul

nu cred că aş vrea să fie cineva
în acel loc
să vadă felul în care mi-aş da jos
una câte una
graniţele
aruncându-mă
în albastrul de mine însămi
pe capătul pietrei m-aș desena
ultima dată

dincolo de fugă
imaginea în oglindă
mereu furată
împuţinată fără băgare de seamă
ne aduce înapoi fotografiile
de altă culoare
vom spune de fiecare dată
parcă nu sunt eu
lipseşte ceva
exact atât cât să privim în ochi
un străin
Încotro m-am îmbătat de soare
Zâmbet neînserat
O baladă a secundei
În pliurile timpului
Pe portativul înălţimii
Nu mai simt înţepăturile cuvintelor
Dureri pulverizate
Pe octava de polen
Fostele iubiri îşi ling rănile.

Îngenunchezi
şi taci

Taci, nu te-ai găsit întreg
În adevăr
Doar petice
Întunecă dorirea
Zvonuri de fiinţă torc miere, artistic
Fire de lună
Pe ramurile unei dimineţi
Gând amirosind a floare
Primăvară, primăvară
lacrimile peniţei pe hârtie
Glasul pământului, glasul cerului
Ascultând chemarea iubirii
Îşi duc mâna la tâmplă
Îngenunchezi şi taci
Contemplare mută a firii
Neîntoarsă imaginea
O căprioară tresărind înfioară
iarba poemului

revistă de cultură

* Nişte admiratori l-au invitat pe celebrul Peter Ustinov la o
cină ce se dorea a fi cu oarecare
pretenţii. Gazdele au profitat de
ocazie pentru a-şi promova fiica şi
au insistat să cînte mai multe arii
din opere. Cerîndu-i părerea, actorul a spus: „- Am un prieten la
Paris, care dacă ar auzi-o, ar da un
milion de dolari!” „- O, nu, nici chiar
aşa! Ne simţim flataţi!” au răspuns
părinții. „- Pentru că, a explicat
maeatrul, amicul meu e surd încă
din naştere!”

Romică
C.
Ghica

La... ani de viață
RESEMNARE
Să nu mă mai grăbesc am hotărât,
Nici să mă mai plâng,
nici tristețea s-alung,
Că-n viață, de-i frumos ori de-i urât,
Tot acolo, până la urmă, ajung.
POST MORTEM
Când o fi de n-oi mai fi,
Nu va mai conta vreun laur,
Nu mă va mai ispiti
Nimic, fie chiar și aur.
DISCULPARE
La ce fac, de-i rău sau bun,
Eu nu pot să mă opun ,
De vină-i destinul meu,
Stabilit de Dumnezeu.
ÎMPĂCARE
Ignor și răutăți și glume,
Fie ele de la oricine,
Când voi fi dus pe ceea lume
Voi fi vorbit numai de bine.
ACUZĂ DIN PARTEA UNORA
Că am fost membru... și comunist
Îmi amintesc mulți ades;
Eu n-am fost nomenclaturist...
Și-apoi, ce, aveam de-ales?!
SPERANȚĂ POSTUMĂ
(sau vrabia mălai visează)
Nu este cine știe ce ce scriu,
Dar am să scriu mereu pân' m-oi căra,
Cu mare speranță că am să fiu
Citat, măcar, printre... etc.

revistă de atitudine

(continuare
din
nr. 141)

* Celebru pentru basmele
„Degețica”, „Soldatul de plumb”,
„Rățușca cea urâtă”, „Mica Sirenă”,
„Fetița cu chibrituri”, „Hainele cele
noi ale împăratului” sau „Lebedele”, scriitorul danez Hans Christian Andersen era cunoscut,
printer altele și prin faptul că, de
regulă nu avea grijă de
îmbrăcămintea sa. Odată, un „admirator” de ocazie l-a oprit pe
stradă şi l-a întrebat cu sarcasm: „Domnule, obiectul mizer ce-ți
acoperă capul se denumește
cumva pălărie?” La care maestru ia răspuns folosind argumentul: „Da, așa cum și obiectul de sub
pălăria dumitale se poate numi
cap!”

* Cică, una dintre disputele
lui Schopenhauer cu propria mamă
a dat naștere memorabilelor
replici, pe care Arthur, ceva mai
târziu le-a relatat adliteram unui
prieten: „-Dizertaţia ta, fiule, este,
desigur, ceva doar pentru o farmacie!” „-Îmi pare rău, dar va fi citită
până şi atunci când din cărţile tale
nu va mai exista, în vreun pod, nici
măcar un singur exemplar!” „-Iar
cartea ta, dragule, va fi disponibilă
tot în tirajul inițial!”

Toader Titi
Roznovanu

Se spune că replicile și dialogurile sunt cele care înnobilează,
dau viață, adeseori savoare în
texte, dezbateri sau roluri. Cu atât
mai mult anecdotele cu personaje,
evenimente și locuri reale. În cele
ce urmează vă propunem să
descoperiți singuri divertismentul
și oricare dintre valențele lor cognitive.

O istorie a cărţii tipărite la Bacău
Autografe
de neuitat

Viorel Roman

* Ionică, băiatul cel care
după o zi de pășunat mielușeii în
preajma unei păduri, de unde hulpavnicul ieșise păgubindu-l de
unul, în drum către casă, întorcându-și privirea spre locul dezastrului, își deplângea soarta de a fi
ciobănaș, adresându-se fiarei deja
dispărută în inima codrului: „-Vai
ție mai lupule, ce are să ne facă
mama, deseară, atunci când va afla
tărășenia!”

Aşa cum am mai
arătat şi cu alte ocazii
între anii 1970-1990, Întreprinderea Poligrafică
din Bacău devenise o
mare producătoare de
carte. Datorită rezultatelor obţinute pe plan
naţional şi a orgoliului profesional al tipografilor băcăuani, tot mai multe edituri
din ţară preferau colaborarea
cu „Cetatea cărţii„ din Bacău
cum o denumeau toţi. Aveau
loc întâlniri săptămânale între
autori şi cei care au contribuit
la apariţia la timp şi în condiţii
grafice ireproşabile, întâlniri
care semănau cu adevarate
cercuri literare. Luau parte la
aceste întâlnri în primul rând
cunoscuţii scriitori băcăuani
Radu Cârneci, Sergiu Adam,
George Bălăiţă, Vasile Sporici
dar şi cei din afara judeţului.
Cele mai multe colaborări existau între tipografia băcăuană şi
Editura „Junimea„ din Iaşi care
pe lângă multe alte lucrări au
editat valoroasa colecţie „Eminesciana„ însumând peste 50 de volume
aparţinând diverşilor critici de marcă ai operei eminesciene. În anul 1977 se afla spre
editare lucrarea scriitorului ieşean Lucian
Valea „Oameni pe care i-am iubit„. Lucrarea
conţine aprecieri asupra unor mari
personalităţi a literaturii române cum ar fi:
George Bacovia, Lucian Blaga, G. Călinescu,
Petru Comarnescu, Gala Galaction, Ion Minulescu, Gr. C. Moisil, Cezar Petrescu, Ion
Pilat, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu şi
mulţi alţii. Ideea alcătuirii unei astfel de
cărţi i-a fost sugerată de un sentiment de
recunoştinţă datorată unei întregi generaţii
de scriitori care au apărut, cu opera şi personalitatea lor, credinţele şi idealurile omu-

Înnebunit după fotbal...
Floș începu să se echipeze pentru antrenament. Mă întrebă dacă mă
poate ajuta cu ceva.
Nu prea am echipament. L-am
predat echipei la plecare. Am de-ale
mele: șort, tricou și teniși.
Ia și încearcă ghetele astea. Ce
număr porți?
Patruzeci și unu.
Ia și mănușile aieste! Nu-s ele
noi, dar decât deloc... Cât suntem între
patru ochi, îți pot spune că avem
atmosferă bună la echipă. Mai încearcă
frații Tolocan să se impună în vestiar,
dar îi aduc eu la tăcere. Primul unsprezece, după cum știi, e făcut de
antrenorul Verdeață, cum îi spunem
noi pe ascuns Domnului Pătrunjel.
Floș, ești bun cu mine și văd în
tine un prieten adevărat.
Acum, până vine nea Verdeață,
hai să te văd ce poți! Îți voi da și din
mână și cu piciorul, mai ușor la început, apoi voi mări ritmul și tăria
șutului. Hai la poarta dinspre Ozana, să
ai Soarele în spate. Încearcă să prinzi,
dacă simți că nu ești sigur, boxezi.
Împinge tare piciorul dinspre minge!
Amortizează plonjonul! La cele înalte,
sari cu-n picior în față, dar strânge ge-

lui literaturii, într-o epocă în care acestea
erau tot mai primejduite. Din motive personale autorul nu a putut fi în mijlocul tipografilor băcăuani la apariţia cărţii. Un an
mai târziu, în anul 1978 apare spre tipărire
un alt volum aparţinând aceluiaşi autor
„Singurătatea în Ithaca„. De această dată autorul a ţinut să fie prezent pentru a mulţumi
tipografilor băcăuani privitor la contribuţia
adusă apariţiei celor două cărţi. Printre cei
prezenţi mă aflam şi eu. L-am întrebat pe
autor dacă este adevărat că „Oameni pe care
i-am iubit„ este o autobiografie a autorului.
M-a întrebat de ce cred eu
asta şi i-am explicat că
este firesc ca atunci când
vorbeşti despre mari
personalităţi ai culturii
româneşti, împrejurările
în care i-aţi cunoscut şi
relaţiile pe care le-aţi avut
cu dânşii autorul îşi expune viaţa personală şi de
aceea am considerat că lucrarea este o autobiografie. Nu mi-a răspuns
pe loc dar în momentul în
care mi-a înmânat cea dea doua carte cu autograf,
am putut citi următoarele
cuvinte: „D-lui Viorel
Roman cel care mi-a descoperit taina oamenilor pe care i-am iubit – portret trainic al
autorului - bucuria de a ştii că nu e numai
cola-borator la frumuseţea grafică a acestei
cărţi, ci şi un cititor inteligent al ei„.
Prietenia lui
Lucian Valea
Am adunat de-a lungul anilor multe autografe dar acesta şi cel pe care l-am obţinut
de la regretatul Grigore Vieru pe lucrarea
„Rădăcina de foc„ la apariţia căreia mi-am
adus contribuţia au pătruns adânc în sufletul meu şi oricând mi-aduc aminte le repet
în gând şi mă simt onorat de relaţia cu cei
doi dar şi cu alţi mulţi scriitori şi poeţi
băcăuani.

nunchiul la abdomen! Ține mâinile cât
mai întinse! Folosește-ți detenta! Se
vede că ai jucat la juniorii republicani,
dar trebuie să mai lucrezi la detentă.
Singurul dezavantaj este statura ta.
Luându-ne cu antrenamentul, nam observant cum se adunau și ceilalți
coechiperi. Unii se întrebau:
-Pe cine antrenează Floș și-i dă
tot felul de sfaturi?
Dădeau din umeri. Unii comentau că-s prea mic pentru portar, altul
adăugă că le am, chiar dacă-s scund.
Sosind și antrenorul, se echipară
toți.
-La treabă, băieți, după încălzire
și exerciții cu sprinturi, vom face un joc
școală. A venit un băiat nou… să-l
vedem ce poate.
Răpăiau întrebările jucătorilor:
„Dar a mai jucat?”
„Da, la juniorii CFR Pașcani, dar
mai mult rezervă.”
„De asta vine la noi?”
„Bineînțeles că de asta! Tu ce
crezi?”
„Domn profesor, se pare că le are
cu poarta!”
-Vom vedea la sfârșitul antrenamentului. Dacă prinde o zi bună, mă
poate convinge. Cât faceți mișcările de
încălzire, îi lăsăm pe Floș și pe băietul
ista nou să-l mai lucreze. Văd că pune
suflet.

- Dar cum îl cheamă?
- Titi Roznovanu, dacă i-am
reținut bine numele.
Urmă jocul-școală, două reprize
a câte jumătate de oră: atacul cu
apărarea. La pauză s-a schimbat
terenul. S-a terminat 2-2. Eu și Floș
primisem câte două goluri. Ce conta
mai mult era prestația bunicică, după
părerea mea, chiar bună în opinia
celorlalți. Am fost felicitat și mi s-a
urat bun-venit.
-Băiețaș, mai avem două antrenamente săptămâna viitoare, după
care luăm vacanță. Nu știu cât e de
meritată, dar, cu siguranță, e
binevenită.

COASA

papucii, apoi găsi comutatorul. Se apropie de fereastră,
o întredeschise. Acum auzi clar vocea Leonorei. Îl ruga
să vină fără tăgadă la ea. Costan al ei se sufoca, cu tot
Numai bine ce ațipise și auzi aerul proaspăt pătruns în încăpere, și dorea să-l vadă
ciocănituri ușoare în geam. Se pe Vlâgea, să dea mâna cu el după atâția ani de când nrăsuci sub plapumă, tocmai se o făcuse, să-i ceară iertare.
gândise c-o să se odihnească așa
„Vino vecine. Să nu moară cu sufletul în dușmănie.
ca la mama acasă, și să-l trezească Uite, ți-am adus și coasa. Avea de gând să ți-o înapoieze.
cineva!! ,,Asta nu-mi place,, își zise Dar reclamația aceea ...Tu ai făcut-o. Al meu și-a pierdut
Vlâgea,
săltând
marginea slujba.
plăpumii și sprijindu-se într-un
,,Nu, nu pot, i se adresă Vlâgea...
cot ,,Cine mă-sa o fi!,,, mormăi apoi înciudat că avea un
,,Haide vecine, poate că-l găsim și mort...,,
singur vecin și nu vorbea cu el din vara aceea când îm,,Bine, bine, spuse tărăgănat Vlâgea. Dar să știi cprumutase coasa. Se ridică și-și căută pe întuneric am să mă mai gândesc pe drum...

Decebal
Alexandru Seul

STOP-CADRU

Gheorghe
Ungureanu
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Suflete
de
ceară
Poeta Camelia Ardelean,
beneficiară a mai multor premii
literare, se manifestă din nou cu
poeme pline de miez și profund
sensibile în volumul Suflete de
ceară, apărut la Editura Armonii
Culturale, din Adjud, județul
Vrancea, în 2016. Asupra poemelor planează un benefic lirism,
surprinzând: misterul zâmbetului
melancolic; convertirea iubirii în
dorință, în milă, regret, stingerea
acesteia; elanurile pure ale sufletului; setea de cunoaștere,
singurătatea, iluziile...
Primul poem, Când suflete de
ceară..., se vrea nu numai o poezie
programatică, ci și o profundă
meditație pe eterna temă a dramaticei existențe umane, incertă
precum statuile de ceară. Poeta
restabilește, cu mijloacele artei cuvântului, relația suflet-iubireminte-vis-soartă-gând..., operând
cu metafore-simbol. Imaginile
artistice folosite sunt expresive
(„suflete de ceară”, „inima vacantă”,
„vise.../ zăcând debusolate”, „lumina zâmbind“), incitante și optimiste: „Prin faldurile sorții
rămânem cascadorii” mereu salvatori.
Simbolul „suflete de ceară“
străbate – direct sau indirect – întregul volum. Poeta este în
căutarea drumului spre sine („sufletu-mi ars“, „potecă de-ascet“),
dorindu-se „înger de lumină“,
dându-și întâlnire “cu pustiul”,
urmărită de “fantomele de clipe...,/
figuri de ceară”, de “chipul de
ceară”, „ghilotina semnelor de
ceară“, „idoli de ceară”, „inimi de
ceară“, de „curcubeul în cearăncremenit”.
Meditând pe tema timpului,
eul liric constată cum „trecutu-și
pleacă fruntea“, „prezentul își
revarsă frenetica lui slavă“, iar viitorul “se naște” cu “șuvoiul său de
vise”. (Călătorind în timp)
Între natură și starea
sufletească a poetei se realizează
un necesar paralelism: „toamnă.../
din searbăda mea viață“, “răvașul
nopții din visurile-mi sloi”, „mă
doare anotimpul”, „trosnește-n
mine seva rănitelor păduri“, „resimt încătușarea nostalgicei naturi”,
„ploaia din iluziile mele“, „colindat
de curcubeie ni-e al inimii
solstițiu“, „în albul ireal se-adună
gânduri“, „aș lovi la tâmple cerul cu
tăceri înșelătoare“. Într-o astfel de
atmosferă, nu e de mirare că poeta
poate “asculta cum înflorește un
cais“, percepe “peste zorii de
gând.../ un parfum de ninsori”,
pentru că „Într-o vamă de timp, în
cucernic popas,/ Am transcende în
vis și al iernii impas“, la „geamul
viu al iernilor din noi“.
Asupra multor versuri
planează un sentiment nostalgic:
„preocupați să redresăm himere“,
“temniță-i al nostru trup”, „pulberi
de tăceri”, „fiorul unui plânset
stins”, „sigla-nsingurării“, „bagaje
de speranțe sfărâmate“.
Natura este, nu rareori,
personificată: „valsează norii“,
“luna-ndurerată”,
“ceru-ngândurat”, „o zi își deapănă azurul”,
„toamna amorțită“. Alteori e
surprinsă metaforic: „pădurile de
ploi”, “smârcurile toamnei”, “horă
de stele”, “bolta sângerie”, “castele
de zăpadă”, “cerul stors de lacrimi”.
Expresivitatea poemelor este
asigurată de stilul metaforico-simbolic.
„Suspectă de iubire“, poeta
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pledează dramatic pentru acest
suprem sentiment uman (“un foc
ce arde”, “ciutura iubirii”, “flamura
iubirii”), într-un context antinomic: „mor-renasc”, “dulce și amar”,
“fericirea-nefericirea”.
Poeme precum: Prin stele cu
gondola..., Golgota de pe umeri,
(Ne)fericirea, Pășește iarna..., Când
pe stele..., Înserare, Azi nu..., Rondelul toamnelor târzii, au fost premiate la diverse concursuri
naționale de poezie.
Autoarea meditează pe o varietate de teme: eul liric (Drumul
spre mine, presărat cu vise, dar
care posedă parola și se lasă găsită
doar „umbra plutind pe cuvinte”;
Sunt omul...: „omul-vis”, „omulnor”, „un hoinar”, aspirând să se
prefacă-n „înger de lumină”),
speranța („visări, iluzii, accedem
nemurirea”), deziluzii („praful ce
se-nalță din abisuri”, „destin departe de concret”, „pe muchii de
gheață mă târăsc”), lumea
imperfectă („jalnic manechin”,
„temniță-i al nostru trup“, „destin
bolnav și ciung”, „reciclat dintre
epave”), timpul („trecutul.../ un
pașnic alizeu”, „nu aș învinge timpul“, „Ziua care vine e-o mască fără
chip,/ O nouă aventură“ generatoare de speranțe).
Poetului și poeziei le sunt
dedicate mai multe poeme. Poetul
este definit amplu: „...fără muză-i
ca un cântec/ Vibrând pe note
false“, „nu-i nimic fără iubire“, “e
însoțit năvalnic de o vrajă”. El
„dezmiardă în cuvinte“, e „bolnav
de poezie” și „nu găsește antidot”,
e „croit dintr-un aluat neînțeles”.
La rândul ei, poezia trebuie să
îngemăneze durerea cu viața,
visul, realitatea (uneori parodiată),
cu libertatea, speranța...
Poezia finală, Atinși de frici,
mai scuturăm perdeaua, trage o
perdea melancolică peste „geamul
viu al iernilor din noi“, adesea
„Strângându-ne
la
zâmbete
cureaua”, concluzionând: „la
poarta nopții nu-i nimic de zis...”.
Poemele îmbracă haina
„dulcelui stil clasic”, folosindu-se
de catren, ritm variat, măsură fixă,

Teodor Pracsiu

PLUMB 143- 144

Oana Andrei - Sărutul Cerului

După toate semnele, Oana Andrei
moștenește
vocația
literară a părinților,
Livia și Petruș Andrei,
aceștia
din
urmă
binecunoscuți în arie
moldavă pentru preocupările scriitoricești, cea dintâi în ipostaza
de sfetnic de taină, consilier intim și supervizor tehnic, cel de-al doilea - atestat ca scriitor profesionist, poet, prozator, eseist,
umorist. N-ar fi prima dată când ereditatea
joacă un rol important în artă, în literatură,
istoria oferindu-ne exemple ilustre: familia
Strauss, în muzică, ori la noi redutabilul
comediograf I.L. Caragiale și fiul lui natural,
prozatorul și poetul Mateiu I. Caragiale, autorul capodoperei Craii de Curtea Veche.
Mă grăbesc să adaug un detaliu foarte important: zestrea genetică are rolul ei, însă
esențiale rămân motivația interioară a
fiecăruia, combustia și forța de creație.
Oana Andrei oferă cititorilor un elegant
volum bilingv de versuri (în românește și
engleză), intitulat cu o metaforă sugestivă
Sărutul Cerului (Editura Sfera, Bârlad,
2018, 140 p.). A decodifica mesajul liric
înseamnă a și trăda ceva din spiritul inefabil
al cărții, dar altă cale nu există. Hermeneutica literară (la începuturi, hermeneutica explica exclusiv scrierile religioase) implică
acest efort clarificator al criticului, în
absența căruia lucrurile cad în nonsens.
Dacă ar fi să fixez cele două coordonate
definitorii ale volumului, m-aș opri la identitate lirică și eros.
Poeta probează o sensibilitate
remarcabilă, reconfirmând tradiția istorică
a liricii feminine și feministe, interiorizate,
evanescente. Această poziționare estetică
trebuie nuanțată; autoarea își construiește
în același timp discursul liric în acord cu un
canon postmodern, eludând normele prozodiei clasice și optând pentru versul liber
și alb, cu excepțiile de rigoare, versuri
inegale și o punere în pagină la fel de
inconformistă, cu litere minuscule etc. Nu
există strofe, ci structuri ce lasă impresia că
urmează meandrele și capriciile gândului
poetic. Ne-a reținut atenția un distih ritos:
”Fără noi, lumea nu există...” (Înainte de
timp, p. 24). Voluntar ori involuntar (nu
putem ști), poeta sintetizează esența
filosofiei idealist-subiective: lumea există
atâta timp cât există subiectul cunoscător; în
clipa când dispare acesta, dispare și lumea.
Această asumare poetică a lumii dă cheia
înțelegerii liricii Oanei Andrei. Definindu-se
pe sine, eul poetic trăiește întru iubirea pentru Dumnezeu, ca entitate tutelară, și pentru
un partener tainic, mereu subînțeles,
niciodată dezvăluit. Imaginarul liric se
structurează discret, insidios, din așteptări,
vise, speranțe, aspirații, rugi către Cel-de-

SIMPOZION LITERAR
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rimă bogată (împerecheată,
încrucișată sau îmbrățișată). Poeta
manifestă apetit pentru sonet (Un
acvilon subit mă sabotează; Atinși
de frici, mai scuturăm perdeaua) și
rondel (Rondelul toamnelor târzii,
Rondelul florilor ce tac, Rondelul
cuvintelor nespuse, Rondelul verilor
de foc, Rondelul timpului pierdut).
Sentimentul
existenței
accesează – prin eliminarea straturilor superficiale și a formelor
individuale – zonele cele mai profunde, avându-și rădăcina într-o
formă particulară de extaz.
Resursele lirice ale subiectivității
poetei indică o prospețime și o
adâncime lăuntrică remarcabile.
Camelia Ardelean a devenit lirică
“în urma unei afectări organice și
totale”, nu în “determinante exterioare”, cum ar spune Emil Cioran.

Maria Toma Damşa

Uniunea Scriitorilor – Filiala Iaşi şi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
prin Catedra de Filosofie şi Ştiinţe SocialPolitice, organizează, joi, 28 martie 2019,
ora 15.00, cea de a XVII-a ediţie a Simpozionului Naţional
„IOAN PETRU CULIANU”
– omagiu poetului MIHAI URSACHI
(1941-2004).
Simpozionul-concurs,
care
se
adresează elevilor, studenţilor, tuturor iubitorilor de literatură, are următoarele
probe supuse jurizării:
1). dramatizarea unei proze, la
alegere, din volumul Arta fugii, de Ioan
Petru Culianu;
2). recitarea unei poezii semnate de
poetul Mihai Ursachi;
3). realizarea unui desen inspirat din
creaţia lirică a poetului Mihai Ursachi (pe
carton, acuarelă sau peniţă, dimensiunea
A4).
Jurizarea vizează participarea la

Sus, invocații, niciodată patetice, doar în
surdină. Mărturisindu-se, eul liric își caută
concomitent identitatea și simte permanent
insinuarea lui Eros. Cele mai izbutite fragmente poetice sunt edificatoare: „Copacul nu
plânge/ vreodată,/ n-are inimă/ de fată” (Alt
fel de înalt, p. 10); „Pe câmpul ciufulit/ aud
cum plânge/ răcoarea din sânge” (Răcirea
apelor, p. 12);
„să-Ți aud prima/ strigătul mut/ și nu după
ce/ ne-a durut” (Rugă, p. 18); „În sfârșit, pot
vedea/ cum m-aș putea elibera/ de mine, cea
care/ nu-i aievea” (Senin, p. 42); „sufletele
noastre/ unul în celălalt/ se-nchină”
(Împreună, p. 60); „Uneori eu/ nu sunt eu/
ci o amăgire/ a aproapelui meu” (Ispite, p.
66); „Nu mă dăruiesc/ eu aparțin celui ce
iubește/ și astfel/ nu mă mistui/ ci mă mut la
el în suflet” (Așa sunt eu, p. 90); „Ridic
brațele,/ el mă cuprinde/ cu tot cu cer” (Iubirea mea, p. 134).
Folosind numerele în ordine descrescătoare,
poeta își împarte volumul în cinci secvențe
lirice: V. Dincolo de durere; IV. O fărâmă de
cer; III. Un strop de liniște; II. Joc de copii;
I. Iubirea. Este un artificiu convențional, nu
mai șocant decât altele, menit să rețină

atenția cititorului, care rămâne - pentru
orice creator - interlocutorul esențial.
Fiecare poem are corespondentul în engleză.
Îmi pare rău că nu sunt în măsură să evaluez
estetic aceste echivalențe. Reamintesc doar
dictonul clasic: a traduce înseamnă a trăda
puțin din spiritul originalului. Mi-a reținut
atenția o poezie frumoasă, cu un final ce
atestă o sensibilitate și un talent: „Îmi plac
cuvintele/ le las libere,/ să mă aprindă,/ să
mă farmece,/ să mă surprindă/ cu alegorii/
îmbrăcate frumos,/ să joace șotron/
aruncând cu pietre/ pe jos.../ Aud cum ele/
ating pământul viu/ și mă așteaptă până le
scriu” (Un fel de scriere, p. 70).
Oana Andrei are drumul deschis către
marea poezie...
toate cele trei probe de concurs.
Cassian
Maria
Spiridon,
Preşedintele Filialei Uniunii Scriitorilor –
Iaşi
Nicu Gavriluţă, Prof. univ. dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Catedra de Filosofie şi Ştiinţe SocialPolitice
Livia Ciupercă, fondator şi coordonator al Simpozionului-concurs
Fişă de participare
Nume şi prenume
Localitatea
Elevi (şcoala, clasa, profesorul coordonator)
Student (facultatea)

Persoana matură (instituţia, profesia)
Proba 1: Se nominalizează textul
dramatizat, care va fi ataşat, ulterior;
Proba 2: Se precizează poezia
care va fi recitată;
Proba 3: Se precizează textul literar care a inspirat desenul.
Numărul de telefon
Data limită de expediere a fişei
de participare, completate, 22 martie
2019, pe adresa:
liviaciuperca200@yahoo.com
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Singurătatea – turnul de fildeş al înţeleptului*

Pentru cine nu-l cunoaște
pe câmpulungeanul Tucu
Moroșanu e mare pierdere. Nu
numai pentru că a publicat
până acum câteva cărți de
poezie, cu un suflu liric de o
accentuată prospețime, și două
de proză în care și-a etalat
calitățile de redutabil povestaș,
ci și dintr-un alt motiv: omul
acesta își petrece zilele aproape
ca un sihastru într-un spațiu
mirific de pe malul Moldovei,
unde visează și concepe opera,
deja consistentă, dintr-o nevoie
acută de a se elibera, măcar
pentru
o
vreme,
din
năpăstuirile cotidianului. Rar
am putut să văd un om cu o
inimă cât o pâine de/cât Bucovina, de un debordant altruism și
de o impresionantă modestie.
Doar
ochii,
exprimând
însușirile alese ale sufletului, se
adumbresc uneori când își
aduce aminte prin câte vaduri
de restriște a trecut. În sfârșit,
dumnealui e un bucovinean
conștient că se trage din
generații de oameni pentru
care dreptatea e sfântă, iar viața
e un traseu jalonat de cinste și
corectitudine. Altfel, ți-ai declinat omenitatea și ai devenit
un… guzgan. Și, Doamne, constat și eu că avem de a face cu o
nemernică invazie…
Și, stimați și dragi cititori,
pentru ca pierderea să nu fie,
totuși, prea mare, să ne oprim
asupra primului său roman,
publicat la finalul lui 2018, prin
strădania scriitorului Daniel
Corbu, la Editura „Princeps
Multimedia” din Iași, romanul
purtând titlul Guzganii de apă,
o metaforă ce ți se înșurubează
elicoidal în creier și nu te lasă în
pace până nu isprăvești cele
aproape 250 de pagini ale
cărții. Substantivul-metaforă e
înfricoșător chiar și prin
sonoritatea vocabulei. Vocala
inițială închisă le tăvălugește pe
celelalte, iar consoana repetată,
asociată cu „z” și cu
vocala
respectivă,
creează o atmosferă
caracterizată
prin
agresivitatea tenebrelor, transformând
apa în… mocirlă.
Cele două planuri narative, aparent
paralele,
se
intersectează la un
moment dat sub
dublu aspect, unul întunecos,
cel
al
prezenței hidoaselor
animale și altul al luminii,
reprezentat de un personaj de
o exemplară puritate și demnitate (Florian), care, spre a-și
salva onoarea în fața propriei
conștiințe, racordată la credința
în Dumnezeu, se retrage în
munții ce străjuiesc urbea Câmpulungului, unde își va odihni
trupul nepătat până la
obșteasca judecată. E un personaj cu o admirabilă seducție
morală, fără să fie și singurul
într-o astfel de onorabilă
situație. Singurul eșec, acela de
a deveni justițiar, îl face să se
retragă din nebunia lumii și săși salveze sufletul. Faptele de
altădată sunt rememorate, la un
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pahar de vorbă, de un bătrân, în
fața unui auditoriu avid de
întâmplări
nemaipomenite,
într-un spațiu amintind de
vestitul han sadovenian, redus
aici la dimensiunile „Motanului
Rapanos”, dulce pacoste a celor
din Capu Satului. O uimitoare
poveste, depănată fără grabă de
moș Niculai Țîmpău, cu personaje de basm, îi reține pe
ascultători în crâșmă, dornici să
afle numaidecât sfârșitul evenimentelor. Însuși pove-stașul,
plecat în tinerețe pe un cal
(considerat aici ca un frate iubit
și de nădejde) pe alte meleaguri
întru rostuire, va cunoaște o
lume nouă și va avea parte de
multiple experiențe formatoare. Pare un Făt-Frumos de la
munte coborât în câmpie,
muncind și mișcându-se între
caractere diametral opuse,
între oameni de o bunătate
proverbială și o scorpie (Izabela), personaj extrem de
malefic, un guzgan feminin
deghizat
într-o
femeie
atrăgătoare, asupra căreia va
cădea un greu blestem, ca urmare a dublei crime asupra
unei mame și a unui copil abia
venit pe lume: Blestemată fii,
ucigașă desfrânată, și să nu-ți
afli pacea în această lume! Și
nici de mormânt în pământ
sfințit să n-ai parte! Sfârșitul săți fie în mâlul tăului, suptă de
șerpi și de lipitori, precum acele
biete făpturi nevinovate, ajunse
acolo din porunca ta. Mamona
să-ți fie în așternut, nu om
pământean, iar de vei ademeni
bărbat prin vicleșug, în brațele
lui să te prefaci în dihanie
asemenea guzganilor celor mari
de apă, cu răsuflare puturoasă,
îmbăloșată și la subțiori cu
pecingini scârboase de lepră de
pe sufletul tău arvunit diavolului.
Întâmplările din roman
glisează în contemporaneitate,
când Ducu Moldovan reușește
să
transforme
o
zonă
pestilențială într-un colț de rai,
ceea ce îi va aduce de la unul
din asociați doar necazuri. Om
blând, muncitor și cu dragoste
de semeni, acesta va cunoaște
din plin gustul amar al
deziluziei, întărit fiind în momentele nefaste ale vieții de
părintele Toader Sihlean, ori de
un sacerdot în templul măreț al naturii, sălășluit în
munte, nu departe
de mormântul lui
Florian. Credincios
în tot ce face,
Moldovan are un
șir de vise premonitorii care îi dau de
știre că va avea de
a face cu guzganii
de apă. Reapare, cu
această ocazie, o
replică feminină a
celei din povestea bătrânului,
pornită cu toate forțele spre
distrugerea semenului ocrotitor,
înscriindu-și
perfect
acțiunea în zicerea paremiologică „pe cine nu-l lași să
moară, nu te lasă să trăiești”.
Hidoșenia sufletească a personajului și unele instituții ale statului, clădite pe caractere
similare, îi dau prilejul lui Tucu
Moroșanu să realizeze o radiografie veridică a societății actuale, în care slujbașii statului,
cu unele excepții, rod la temelia
acestuia precum guzganii
niciodată sătui, spre disperarea
celor puși în situația de a-și
căuta dreptatea.

Mariana VELISAR-CODRESCU,

SINGURĂTATEA BĂTRÂNILOR

Petre Isachi

Ioan Țicalo

Tucu Moroșanu și Guzganii de apă

Editura Corgal Press, Bacău, 2018

Personal cred că toţi oamenii sunt singuri! Nu doar
bătrânii. Desigur, alta este
singurătatea adolescentului,
alta a adultului, alta a omului
ajuns la vârsta senectuţii. Alta
este singurătatea împăratului,
alta a sclavului, alta a frumoasei etc. Există prin urmare
o anxietatea/ angoasă a
singurătăţii, indife-rent unde
te-ai afla, când te-ai afla şi cu
cine. Trăind, individul îşi
creează permanent, sentimentul singurătăţii. Cum? Toată
lumea ştie, pentru că toată
lume creează singurătate, dar
nu
toată
lumea
o
conştientizează. Ne ajută în
acest sens şi războiul cu noi
înşine, cu timpul, cu absurdul
existenţial.
Despărţindu-ne
de
acela care am fost ieri, ne
cufundăm cu voluptate în ceea
ce vom fi mâine şi, astfel,
ajungem să ne înstrăinăm de
noi înşine. Suntem permanent
un viitor străin! Eminescu pe
care Mariana Velisar-Codrescu
poate să-l iubească şi mai altfel
decât noi, concentrează acest
proces fatal de însingurare, în
celebrul vers: „Ajung pe mine
însumi a nu mă mai cunoaşte”!
Această înstrăinare totală, simultan de sine şi de lume,
generează tragismul singurătăţii bătrânilor. Este totuşi
mai bine, „mult mai bine”, cum
spune o reclamă, să ajungi
bătrân, decât să devii „ostaticul
umbrariei” (Ion Fercu)
Singurătatea, „luxul
bogaţilor”, fondul ultim predestinat al condiţiei umane,
este o temă pretext în cele opt
povestiri
ale
volumului:
Singurătatea
bătrânilor,
Puterea spiritului şi ruina
trupului, Singuraticul optimist,
Doamna florăreasă, O soluţie
fericită,
Călător
printre
morminte, Păstorul înţelept,
Despărţire de bunicul Banu,
care-i permite autoarei posibilitatea să transfigureze în
nuclee de naraţiuni, metamorfozele (im)previzibile ale
Bacăului/ Omului generate de
(post)comunism, de controversatul fenomen al globalizării, de moartea Istoriei,
de efectele Internetului şi ale
celebrelor sale reţele de socializare etc. Înrudită prin destin cu romanticul autor al
„Scrisorilor” (v. Povestea
adevărată a străbunilor

La trântă
cu uriașii...
(Continuare din pag. 20)

După o vreme vine Dawa
şi mă chemă înăuntru. Dandi
era într-un colţ şi se ţinea cu
mâna de faţă. A doua zi Dawa
mi-a spus că discuţia a degenerat şi Peme a pus capăt disputei trăgându-i una peste ochi
lui Dandi.
Din bucătărie apare
Karma cu tortul. Urale izbucnesc din piepturile şherpaşilor.
Tortul are forma şi culoarea
unei băşti de tractorist îndelung muncite. Mă ia durerea

atunci când omul, indiferent de
vârstă, se simte pe sine, se
simte tocmai ca lipsă a
Celuilalt, adică ca singurătate.
Poate şi de aceea Infernul e
Celălalt! Nu, nu se recunoaşte
alternativa: Infernul sunt Eu…
Incredibil, dar nu se observă că
vârsta este în primul rând o
stare de spirit, nu o osândă şi
nicio ispăşire sau o promisiune
că exilul nostru interior va lua
sfârşit. Nu împărtăşesc opinia
lui Goethe, după care nu există
„nimic mai periculos” decât
singurătatea. Înţelegem acum,
de ce a terminat capodopera
Faust la o vârstă matusalemică! Cred mai curând că
singurătatea este „soarta
spiritelor superioare” (Schopenhauer). Tot un neamţ, nu
fac discriminări! Sunt cu
adevărat puternici - lasă să se
înţeleagă în scriitură, M. V.–C. –
oamenii ce înving acest
„fenomen care izvorăşte din
realitate” (v. Argument).
Fiindcă tot ne-am
amintit întâmplător, de filosoful german. care le-a influenţat
radical gândirea lui Maiorescu
şi Eminescu, să-i amintim cititorului şi opinia acestuia, din
„Aforisme”: „Pacea adevărată
şi adâncă a inimii şi liniştea
sufletească desăvârşită, acest
bun pământesc suprem, după
sănătate, se poate găsi numai în
singurătate şi ca dispoziţie

durabilă, numai în izolarea cea
mai adâncă”. De ce fug bătrânii
noştri de „izolarea cea mai
adâncă”? Tinerii ştiu că fug
astăzi, de sărăcie! Starea de
frică,
decrepitudine,
resemnare, disoluţie, blestem,
neputinţă etc. pe care o emană
scriitura pare să fie generată
nu atât de senectute şi de
singurătate cât de fatalitatea
morţii, deşi mesajul cărţii s-ar
vrea cel din romanul Bătrânul
de Iannis Gudelis sau doar din
Siguraticul optimist.
Naraţiunile prefigurate
cu motto-uri din Montaigne,
Constantin Noica, Mark Twain,
Livius Ciocârlie sugerează în
compoziţia fragmentară a
volumului, posibile morfologii
terapeutice/ paleative, inclusiv
libertatea de a ne pregăti trecerea în lumea de dincolo (v.
Puterea spiritului şi ruina
trupului), de care eroii Marianei Velisar-Codrescu se folosesc în războiul cu senectutea:
stoicismul suferinţei, optimismul (prudent, iluzoriu,
ponderat),
entuziasmul
(auto)ironic – umorul negru,
jocul pe marginea prăpastiei,
sfidând căderea -, creaţia,
speranţa, relaţia de complementaritate cu urmaşii, prietenii, vecinii, concetăţenii etc.
V o l u m u l
„Singurătatea bătrânilor”
contaminat prin problematică
de „vanitas vanitatum” se
citeşte
cu
seninătatea
singurătăţii, dacă ţinem cont
de sfatul lui Philolaus: „Când
vei vedea pe cineva că-i bătrân
şi singur, nu mai întreba nimic;
totul îi merge rău”. Să nu uităm
însă că rădăcinile Binelui se
află de când lumea, în Rău. În
viziunea asupra vieţilor paralele povestite, Mariana VelisarCodrescu
interferează
scepticismul, misticismul şi
măştile optimismului. Nici nu
se poate altfel! Autoarea vede/
ştie că totul atârnă de hazard,
iar lumea guvernată de voinţa
de putere stimulează proliferarea prostiei, absurdului şi
tragicului existenţial.
Rămân la ideea că doar
singurătatea este fericită! Plec
de la ce susţinea autorul lui
Faust: „Nu există situaţie care
să nu poată fi înnobilată prin
acţiune sau suportare”.
Autoarea din familia IuraşcuVelisar
ne
recomandă
acţiunea, creaţia, singura nebunie divină de care singurătatea fuge. Fuge, dar nu
uită să se întoarcă!

de burtă numai când îl văd.
Încerc să-l tai, dar e imposibil
doar cu cuţitul. Îl rup ei cumva
şi primesc o bucăţică. Are
consistenţa şi gustul unei ciuperci îndelung uitată la soare.
Dawa e aproape urcat pe mine
şi se fac fotografii. Jumătate din
cutia lui de bere prospăt
desfăcută a curs pe mine. Mă
şterge cu geaca lui de puf.
Zăbovesc
câteva
minute
privindu-i cu amuzament, dar
cu multă, multă recunoştinţă!
Fără ei, fără şherpaşi şi porteri,
visele noastre de a escalada
vârfurile magnifice din Himalaya ar fi imposibile. Mă înclin şi mă retrag tiptil.

Şherpaşii au continuat petrecerea până în zori. Au pus
muzică şi au dansat. Au băut
absolut tot ce s-a găsit în basecamp. Expediţia a început în
ziua de Anul Nou Nepalez cu o
petrecere cu chang, când am
rămas flămând, şi s-a terminat
cu o petrecere pe cinste! A
doua zi tea house-ul arăta ca
un câmp de bătălie plin de sticle şi cutii de bere goale.
Şherpaşii sufereau de dureri
de cap şi rămăseseră cu
buzunarele goale, dar sufletul
le era plin de bucuria reuşitei!
Ke garne?…*
* expresie lingvistică în
Nepal - ce să faci?

Safta Iuraşcu – Dumitrache
Velisar, 2015) pare normal ca
scriitoarea Mariana Velisar-Codrescu (de ce nu o fi scriind
Grigore Codrescu de această
carte?!) să mediteze cu echilibrul şi cuminţenia profesorului de limba şi literatura
română (Colegiul Ferdinand –
Bacău) la acest azil al
înţeleptului numit Singurătate.
Cum ne naştem şi murim singuri, avem înrădăcinat în suflet
nostalgia celuilalt şi căutarea
comu-nităţii.
Aşa se explică de ce
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Asterisc

Eugen Verman

ÎNTRE DĂRMĂNEŞTI ŞI KITCHENER

M-a sunat părintele Dumitru
Ichim, parohul Bisericii ortodoxe
române din Kitchener, Canada. Lam recunoscut de la primele cuvinte. Are glasul catifelat şi puţin
ferm. Un glas care nu se uită. E
preot şi doctor în Teologie. Dacă, la
aceasta, adaug şi nobleţea de a fi
Poet şi Eseist, cu multe cărţi
apărute, membru în Uniunea Scriitorilor din România, vă daţi, imediat, seama că vorbesc despre una
dintre valorile noastre de certă autenticitate… După cuvintele de “introducere”, m-a rugat să-i trimit un
articol despre impresiile mele de la
prima noastră întâlnire, întrucât
intenţionează să-l publice într-o
revistă pentru copiii românilor din
partea aceea a Canadei…
... În luna august se vor împlini 17 ani de când am cunoscut,
în Canada fiind, doi oameni
minunaţi: părintele Dumitru Ichim
şi soţia sa, Florica Baţu-Ichim. Cum
mai trec anii! Un poet francez – nui reţin numele în acest moment
când scriu rândurile de faţă - exclama, cu o vădită surprindere,
dureroasă, în glas: „Vai, nu timpul
trece! Noi ne trecem...!” Nu ştiu ce
să spun... Marile adevăruri
continuă să ne fie ascunse... Cert e
că au trecut aproape două decenii
de când, într-o duminică de vară
călduroasă, la Câmpul Românesc

de la Hamilton – Canada – Ontario,
am fost prezentat părintelui Dumitru Inchim şi soţiei sale, el parohul Bisericii „Sfântul Ioan
Botezătorul”, din Kitchener, poet şi
eseist; ea, poetă, scriitoare de
proză, într-un cuvânt două simboluri ale credinţei noastre
strămoşeşti şi ale culturii noastre
naţionale. De fapt, încă înainte cu
doi ani de zile când, tot aşa, mă
aflam în vizită la Lucia, fiica mea
din Canada, preotul Nicolae Zelea,
pe care-l cunoscusem la Biserica
ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, din
Toronto, îmi spusese câte ceva despre faptul că „printre noi slujeşte
un preot tânăr, de loc din
Dărmăneşti, judeţul dumneavoastră”. Atunci n-am avut prilejul
să-l cunoac dar iată că, în august
2002, când am revenit în această
mare şi frumoasă şi primitoare
ţară, am trăit bucuria aceasta...
... Mai întâi să amintesc un
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fapt demn de reţinut, şi anume
acela că acest „Câmp românesc de
la Hamilton” aparţine, cum, după
titulatură v-aţi putut da seama,
comunităţii românilor din această
parte a Canadei. Cu peste o
jumătate de secol în urmă,
Asociaţa Culturală Română din
oraşul amintit, la iniţiativa preotului Nicolae Zelea şi a altor iluştri
români aflaţi aici, a cumpărat, de la
un fermier canadian, aproape 25
hectare de teren – o splendidă
poiană în plină pădure - unde au
fost ridicate, în decursul anilor, o
capelă ortodoxă , o sală de
conferinţe şi de spectacole,etc, s-au
construit o piscină şi dependinţe,
iar unii români şi-au ridicat, chiar,
mici „cabane”. Ei bine, Dumitru
Ichim şi Florica Baţu-Ichim se aflau
chiar în „locuinţa” lor, când i-am
vizitat, împreună cu preotul Nicolae Zelea. Pentru mine a fost şi a
rămas un moment de adâncă
emoţie, de mare onoare să-i
cunosc. Între timp, preotul Nicolae
Zelea îmi vorbise despre cei doi cu
lux de amănunte, purtam, deacum, o corespondenţă de doi ani
de zile, şi iată că prilejul sosi...
Atunci - era pe la amiază, după slujba de la Capela „Adormirea Maicii
Domnului”, oficiată de preoţii
Zelea, Ichim şi Bunea, paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe”, din
Toronto – am stat de vorbă preţ de
un ceas, dacă nu mai mult, am înregistrat pe casetofon o convorbire, cu cei doi soţi, pe care o ascult
şi reascult de multe ori şi pe care,
de fapt, am şi publicat-o în mai
multe ziare şi reviste din judeţul
Bacău, iar ginerele meu a făcut şi
câteva fotografii care n-au nimic cu
arta, dar sunt bijuterii ale sufletului meu. L-am rugat pe ilustrul
părinte – autor de cărţi de versuri,
de eseuri, să-mi spună câteva cuvinte despre locul „de unde se
trage”, şi mi-au rămas întipărite în
memorie cuvintele atât de frumoase: „... În momentul când mi se
cere
să
vorbesc
despre
Dărmăneşti, e o întrebare destul de
dificilă, pentru că eu port
Dărmăneştiul cu mine..., e aici... Îl
am în sufletul meu tot timpul şi,
peste tot unde mă aflu,
Dărmăneştiul şi România, ţara
mea, le port cu mine...” Iar despre
Biserică: „... Noi ne-am născut
creştini şi am vieţuit prin faptul
acesta al creştinătăţii noastre şi al
Bisericii. Biserica este tot începutul
nostru....” Astfel, m-a convins că a
fost şi a rămas un mare patriot... La
rândul ei, poeta Florica Baţu-Ichim
mi-a vorbit despre cultura noastră,
despre Cenaclul li-terar „Muntele
Măslinilor”, despre multele şi rodnicile activităţi organizate de Parohie pentru păstrarea, continuarea,
educarea copiilor, a tinerilor veniţi
pe lume departe e ţara-mamă în
spiritul adânc şi vibrant al
românismului
sub
toate
frumuseţile sale perene...
....Ne-am despărţit purtându-i, în ce mă priveşte, în suflet. Iar
acum, după atâţia ani, o fotografie
pe care o ţin în cartea poetei – „La
porţile
disperării,
începutul
speranţei” – m-a determinat să
notez aceste câteva gânduri. Sunt
şi gânduri de durere, căci marea
Doamnă a plecat la Ceruri, preotul
Zelea a plecat şi el dar, sunt sigur,
ei continuă să trăiască în sufletele
celor care i-au cunoscut şi i-au
iubit şi, mai ales, prin urmaşii lor...
După cum, nemuritori sunt şi în
sufletul meu, strălucind prin iubirea şi dorul faţă de patria-mamă,
embleme mereu vii prin exemplul
de fii ai unui pământ sfânt...

UN SONETIST REDUTABIL -MIHAI MERTICARU
Mihai Merticaru apare ca un sonetist
redutabil în cartea VIS ŞI ABIS, apărută la
Editura Muşatinia , Roman, 2018, dar şi-n
celelalte cărţi de sonete: Arca lui Petrarca,
Geometrie lirică, Arta euritmiei, Flacăra din
piatră , Urciorul de aur și 101 sonete.
Definind sonetul o fantastică nuntă
între pătrat şi triunghi, Mihai Merticaru se
doreşte a fi un poet grav, convins fiind de
puterea de regenerare şi tranformare a cuvântului prin intermediul metaforei în
adevărate clipe lirice spre delectarea şi
desfătarea cititorului avid de poezie.
La începutul volumului, aşează
Parisul – capitala muzicii şi a poeziei-- în 14
sonete, oraşul feeric un ocean de culori şi de
lumină, capabil de nenumărate surprise,
încât acest oraş - epopee este demn de
exclamaţia lui Goethe:”Opreşte-te clipă, cât
de frumoasă eşti”: ”Întreaga lume şi-a dat întâlnire/ La Turnul Eiffel şi-n mii de muzee./
Cerul nu conteneşte să se mire// Ce-i leagă
pe oameni cu-atâtea fire./ Petrecerea-i
demnă de-o epopee,/ Mulţimea roagă clipan loc să steie.” (Paris I).
Sunt trecuţi în revistă regii Ludovici
ai Franţei, Napoleon Bonaparte, scriitorii:
Balzac, Hugo, Dumas, Voltaire, Rousseau,
Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
C.V.Gheorghiu, pictorii Manet, Matisse,
sculptorul C.Brâncuşi. (...)
Om şi poet înzestrat de Dumnezeu cu
har divin, îşi elogiază pasiunea pentru
poezie, chiar dacă i-a devenit o Golgotă şi la răstignit pe-o cruce de cuvinte: ”Te-am
îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de
împrimăvărare,/ Precum fluturele, raza de
soare/ Şi melomanul, dulcea simfonie.//
Am ars pe-al tău altar în ape stinse,/ Urcând
pe Golgota tot înainte,/ Nopţile, ţi le-am
ţinut mereu aprinse,// La picioare ţi le-am
depus învinse,/ Iar, drept răsplată, tu, fată
cuminte,/ M-ai răstignit pe-o cruce de cuvinte.”(Sonetul unei pasiuni).
Toate poeziile încep cu cuvântul, ca
acesta al muzei, care-i aduce inspiraţie,
văzută ca o fată frumoasă, făcând ca sonetul
să zboare Spre lumea de azi şi cea viitoare!
Ochii iubitei sunt nişte miracole co-lorate, geometrii astrale în Sonetul ochilor tăi.
Autoportretul liric al poetului este de
trist şi palid anahoret, fascinat de tainele infinitului. Stropul de dumnezeire, de care
vorbeşte dânsul, sălăşluieşte aproape în
fiecare om, izvorât din povestea lumească
de iubire. Portretul iubitei cu ochi
strălucitori reiese din mâna pictorului – ut
pictura poesis, încât îşi imaginează Calea
Lactee - o alee unde se vorbeşte
româneşte… euritmie cu chip de femeie
care transformă toată viaţa omului într-o
magie.
Sonetul poetului urgisit (I-II) se referă
la poetul roman Ovidiu exilat la Pontul
Euxin, care suferind pentru Iulia, i-a sculptat
un trainic monument, nemurindu-o prin
cântece. Nu sunt uitaţi George Bacovia şi
Omar Khayyam, ori versuri din Cântarea
Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, în
scopul proslăvirii iubirii. (...)
Vindecarea de singurătate
se face prin intermediul poetului
- taumaturg care va descifra
tainele, dilemele, seducţiile, mirajele etc., ceea ce a dus la
venirea iubitei, mai devreme la
întâlnire: ”Te-ai întrupat din
taine şi dileme,/ Arome, seducţii,
miraje, mirări,/ Din farmece,
reverii şi ezitări,/ Şi-ai venit lantâlnire mai devreme…”.
Frumoasă şi sfioasă, ea îl
apără pe iubit de dezastru, frig,
singurătate şi pustiu, scăpărând
din ochi roiuri de scântei, iar albinele adună mierea din glas, cu coapsele
tari – zone aurifere şi cu genunchii, icoane
pentru atei. Alteori ea este o fată dulce, iar
el un căscăund, fată de la şesuri – iar el, de
la munte ori caracterizată prin sintagma
oximoronică dulce migdală amară, cu o
amânare sine die a amurgului inimii cu
două luminişuri şi al muntelui cu abisuri şi
suişuri, epitete provenind de la dictonul lui
Dante Alighieri: L’’amor che move il sole e
l’’altre stelle.
Există şi un sonet al ţăranului român,

posibil, pornindu-se de la poezia lui Tudor
Arghezi:”Pe dealul argintat, bade Ioane,/ Vii
din sau păşeşti spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla ta se zbate?/ În templul
sfânt pari una din coloane,// Oile de-alături
parcă-s pictate./ Observ că nu prea eşti în
bune toane,/ Că prin suflet îţi bântuie cicloane/ Şi fel de fel de gânduri încifrate.//
Se sprijină-n toiagul tău o ţară,/ Pe umeri îţi
apasă viitorul,/ Azi, pâinea ta e crudă şi
amară;// Cea dulce se mănâncă pe afară./
Împărăţia ta este ogorul,/ Iar alinarea, balada şi dorul.”, alături de un sonet al
visătorului şi unul al bărbăţiei unde sunt
amintiţi regii şi domnitorii României, de la
Burebista şi Decebal, Traian, Mircea, Ştefan,
până Mihai.
Intensitatea iubirii prin Eros este
văzută la cote maxime:”Iubirea, şi când
doarme dogoreşte.”
Poetul se întreabă:Cine-i străinul ascuns sub pielea mea? – care adoră poemele
lui Robert Frost.
Anotimpul de toamnă este surprins
într-un sonet cu griul ei, aducând depresie
şi dezolare, amintind de gingaşele versuri
ale lui G. Topârceanu: ”Cri, cri, cri/ Toamnă
gri/ Nu credeam c-o să mai vii…”.
Singura icoană a poetului poate fi
clipa astrală aducătoare de doruri şi miraje
din Sonetul copilăriei unde nostalgia este la
ea acasă, cu irizări de tainice topazuri, retras
pe tărâmuri de gânduri şi întrebări, cuprins
de faptul că-n sufletul creatorului arta se
naşte din suferinţă.
În ipostaza rătăcitorului pe căi răzleţe
ca-n poezia lui Octavian Goga, casa natală
este pustie, aproape o bălărie fără gard. În
sat nu există biserică, fântână, ţăranii au devenit orăşeni, câinii-maidanezi, nu mai are
cine săpa grădina, fructele putrezesc în
livezi, dar paradoxal îi apare tatăl mai tânăr
decât el, invers ca-n poezia lui Lucian Blaga
care-i scria mamei sale: ”Sunt mai bătrân
decât tine, Mamă,/ ci tot aşa cum mă ştii:/
adus puţin din umeri/ şi plecat spre
întrebările lumii…”
Sonetele Anxietăţii şi Decăderii
anunţă dezolarea, tristeţea, nevroza poetului când se abat nori negri peste ţară (ca
acum când scriem, în luna iulie 2018, ploile
au devastat România, iar Grecia a fost
pârjolită de incendii provocate de mâini
criminale, încât ne vine să exclamăm: Vine
Apocalipsa, Doamne!).
Printre neguri, cânt de cucuvea
răzbate, urlet prelung de fiară, stihiile potopitoare amintind de potopul lui Noe, îi
trezesc autorului angoase, că nu mai ştie pe
ce lume trăieşte: ”Ţara-i stăpânită de Ali
Baba şi cei patruzeci de hoţi”, încât ruşine
ne e că ne numim români. Ca altădată Sisif,
poetul, o întreagă Atlantidă duce-n spate şi
crede că salvarea e-n Vest (nu-n cel
sălbatic!) dorind clipa şi cupa să-i fie pline!
Adevărata salvare este în Domnul Iisus Hristos şi nu în Sonetul disperării, chiar dacă toţi
aleargă după o nălucire.
Solemnitatea,
eleganța frazării și efectele
obținute prin apelul la rimă
și ritm ne dezvăluie un poet
înzestrat cu o prodicioasă
mobilitate a discursului
liric, un bonom jovial care
mizează pe muzicalitate și
rafinament prozodic, un
poet care aspiră spre
etalonul poeziei adevărate
ce constă în ambiguitate și
imprevizibilitate, în apropierea de elemente total
disparate, într-o mirabilă
trăire a sentimentelor. Psihologic vorbind, M.M. dispune de o robustețe funciară, iar
dinamismul mărturisirii asigură naturalețea
discursului. Reamintindu-ne că, în vremuri
imemoriale, poezia și muzica erau inseparabile, Mihai Merticaru, poet riguros și sugestiv, apolinic și dionisiac, enigmatic și
colocvial, ne-a oferit volumul maturității
creatoare depline, un splendid omagiu adus
iubirii, o învolburată revărsare de lirism
pendulând între real și ideal, între sacru și
profan.

Constantin Mănuță
revistă de cultură
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Recviem pentru o pasăre necunoscută
L-am cunoscut Yuguo Yin la Centrul de
Cultură „George Apostu” în data de 15 ianuarie
2019, însoţit de conf. univ. dr. Ioan Dănilă, la una
dintre manifestările organizate aici, cu prilejul
aniversării zilei de naştere a lui Mihai Eminescu,
care – cum se ştie – cumulează în acelaşi timp Ziua
Culturii Naţionale. Venea de la o altă manifestare
care avusese deja loc, la Galeriile de Artă „Frunzetti”,
unde studentul făcuse senzaţie, în sensul că din proprie iniţiativă a cerut şi a obţinut permisiunea de a
recita în limbile chineză şi română poemul lui Eminescu „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. Momentul a surprins asistenţa şi a constituit pata de
culoare a manifestării, el nefiind nicicum regizat dinainte.
La Centrul „George Apostu”, studentul şi profesorul său au stat pe locurile din faţă, sorbind cu
nesaţ cele aflate despre Eminescu. Din când în când
Yuguo îşi ducea mâna la inimă, semn că a înţeles
bine cele expuse şi că i-a şi plăcut formularea celor
afirmate. După cum aveam să-mi dau seama din
scurta şi rapida intersectare cu el, vorbea destul de
bine limba română. Avea o sensibilitate de
adâncime şi o înţelegere deplină, intuitivă dar şi de
profunzime atât a gestului uman, cât şi a cuvântului
rostit. Era un tânăr înalt, bine legat; faţa prelungă
avea trăsături mongoloide bine cabrate. Ochii
căprui şi adânci migdalaţi trădau o nelinişte vie şi
sigur avidă de cunoaştere. Un zâmbet larg şi destins
proba o dată în plus nevoia de apropiere faţă de om.
Era într-un cuvânt un burete absorbant care se
străduia să cuprindă cât mai mult din ceea ce vede,
aude şi simte. După terminarea manifestării, am socializat ceva mai mult.
La solicitarea poetului Dan Petruşcă, Yin
Yuguo a recitat cred două-trei strofe din poeziile lui
Li Tai-pe sau altfel spus Li Po sau Li Tai Bai. De la
Yuguo am mai aflat, în drum spre maşina domnului
prof. Dănilă, că Li Tai Bai înseamnă în chineză
„Luceafărul de zi”. Se ştie că Li Bai, născut în 701, a
murit în 762 în provincia Anhui, lăsând în urmă
peste o mie de poezii, că a scris şi proză şi că a fost
unul dintre cei mai mari poeţi ai dinastiei Tang şi un
caligraf talentat. Se spune că a murit aruncându-se
în lac de la o mare înălţime, dorind el, în transă fiind,
să salveze sau mai precis să despartă Luna de
umbra sa.
„Probabil că întotdeauna există o cale mai
mult sau mai puţin îndepărtată undeva în adânc de
suflet pentru zborul planat liniştit al unor aripi. Iar
aceste păsări necunoscute, gălăgioase, agere, neînfricate, stăruitoare sunt ca nişte felii de lună mereu
sclipitoare într-un pătrar profund şi calm”. Am citat
aici mai mult sau mai puţin exact dintr-un poet
chinez contemporan, Yao Hui, de naţionalitate Han,
născut în 1965 la Renhuai. Poezia se numeşte
„Pasărea necunoscută”. Oricum, Yuguo păşea întrun fel anume, numai al său, şi pasul său îmi sugera
în seara în care l-am cunoscut „pasul cocorului”, care
e în limba chineză şi denumirea unei figuri Yoga. Iam şoptit la ureche: „Faci pasul cocorului”. Mi-a
zâmbit larg... „Sunt chinez”, mi-a spus, şi m-a prins
prietenos de braţ... „Foarte bine, i-am răspuns,
foarte bine.” A dat din cap. I-am simţit braţul tânăr,
vibrând... Pe cap purta o căciulă de miel românească
neagră, pe care şi-o asortase, desigur, cu paltonul de
aceeaşi culoare. În maşina condusă de dl Dănilă,
care ne purta spre Cămin, am discutat despre Everest, despre şerpaşi şi despre alte lucruri comune
(culoarea semafoarelor în intersecţii, de exemplu).
Yin Yuguo era un tânăr neliniştit. Era, cum
cred că am mai spus, avid de a cunoaşte cât mai
multe lucruri. Vorbea convingător, era febril, dorea
să se convingă singur şi prin contact direct. Cred că
iubea intens şi natura. A dorit să coboare din maşină
înainte de a ajunge la căminul la care era cazat. Era
un om imprevizibil şi cred că era capabil să facă
asociaţii surprinzătoare. Cu totul întâmplător, soţia
mea, profesoară de limba franceză, aflată la
cumpărături la Auchan, a găsit la raionul de solduri,
la rafturile de carte franceză, o carte interesantă:
„Petit precis à l’usage de l’amateur de literature chinoise contemporaine”, ceea ce s-ar traduce prin
„Mici precizări pentru uzajul amatorilor de
literatură chineză contemporană”. Autorul acestui
îndreptar de literatură chineză contemporană este
Nöel Dutraiint, profesor de limba şi literatura
chineză contemporană al Universităţii din Provence.
Cartea în sine încearcă oarecum să acopere golul de
informaţie existent în perioada 1976-2006, adică pe
o perioadă de 30 de ani, de la moartea lui Mao şi
până în zilele noastre. Spectacolul literar e fascinant, dinamic şi surprinzător. Uimesc mulţimea de
autori şi subiecte, dar şi paleta de abordare a problemelor pe care le modelează şi le aduce în discuţie.
Surprinde apoi modernismul, expresionismul şi
existenţialismul abordate cu mult curaj, ca şi
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corespondenţele şi paralelismele care se pot realiza
între literatura chineză şi cea franceză/europeană.
În zilele de 13/14 ianuarie tocmai comentam cu
soţia o autoare ca Li Ang, scriitoare din Taivan,
născută în 1952, celebră în China pentru romanele
sale „Femeia măcelarului”, „Grădina rătăcirilor” şi
„Noapte obscură”. Feministă convinsă, puţin
excentrică şi chiar provocatoare, autoarea poate fi
comparată cu Garcia Márquez şi, de ce nu, cu Kundera, aceasta fiind perspectiva chineză a anilor
literari ʼ90-2000.
Revenind la întâlnirea mea cu Yuguo Yin: pe
15 ianuarie eram proaspăt intrat în grădina
rătăcirilor şi pregătit să înfrunt obscuritatea câtorva
nopţi adânci care se pregăteau şi ele să înece lumina
unor ochi mari migdalaţi şi să stingă încet surâsul
arcuit al unor buze umbrite şi totuşi rumene. Splendoarea cuvintelor se putea opri aici. Peste doar
câteva zile, aveam să aflu tragedia: voind să facă
„pasul cocorului”, încercând să sară dintr-un tren în
triajul gării din oraşul Roman, întunericul lin a prins
să-l împresoare, recele ploii picură dur şi pur peste
toate... Pe cât de pline fură ziua şi amurgul cu el, pe
atât de pustiu vor fi toate fără Yuguo Yin...
Aflu ulterior că avea doar 16 ani. Aflu că îşi
terminase liceul doi ani într-un an. Aflu că mama lui
predă limba şi literatura chineză. Aflu că tatăl lui

predă cultura indiană. Aflu că fusese singurul lor
copil. O, câtă durere poate să încapă într-un suflet
de om... Toate zilele trăite şi toate nopţile sale au devenit astăzi doar „Un cuţit tăios”. Un vuiet de vânt
sfarmă tăcerea şi-un stol de păsări necunoscute dispare undeva în trufia noastră fictivă./ Umbrele dure
de păsări sunt tocmai acele umbre care sparg
vigilenţa. Ale lui dureri intime sau bucurii
întâmplătoare le mai poate trezi foşnetul aripilor. Ale
acestei păsări rănite şi necunoscute...

Theodor- George Calcan
*

Poem uitat în cuvinte
Ca Yin Yuguo să nu uite şi să spună şi-Acolo,
când Dumnezeu îi va deschide poarta Grădinii:
„Cele mai frumoase poezii nu se scriu niciodată!”;
„Nu se ştie sigur dacă Eminescu a existat
vreodată, însă se ştie sigur c-a fost cel mai mare
Poet al Românilor!”
În mitoc de noapte zboară-i, Doamne,
pulberea cernelii
Cu puteri de ceruri, peste moartea
aburcată-n stele!
Sub făpturi de săbii, zugrăveşte-i chip
durată amăgelii!
Rupţi din ani, părinţii se adună lacrimi
în căuş de jele.
Cu uimiri sihastre, Eminescu, Doamne,
pentru el nu doare,
Zăbovind prin murmur, amăgite visuri
i-au răpit lumina,
Cerbuite umbre, în pridvorul vieţii pruncul
care moare.
Cu mirări de june, se-ntreba din ce-i făcută vina…
E Luceafăr, Doamne, fă-l copac la tine-n suflet,
Prin colind-codrie şi-l trimite-n mare îndurarea Ta!
Timpul vremuie-a pustiu Când să-i poticneşti sfieli
în umblet,
Paseri-suflet dau ocol, prea devreme, Doamne,
mila şi iertarea Ta!
Câte flori ziori înflor şi-s umbrite vorbele destul…
Dalb pribeag pornit devreme,
cu tăceri înlăcrimate-n Pâine
Atârnate-n plopii tot mai făr’ de soţ
şi cu ortul nesătul
Ce transformă-n astăzi spaimele din Mâine.

Dan Sandu
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De parcă bancul cu
împărțirea pământului la
începutul lumii – când
românilor li s-au dat toate
bogățiile, făcând invidioase celelalte popoare,
iar Domnul, în înțelepciunea sa, din păcate, ne-a
cam pricopsit cu cei mai
nevolnici conducători (cu
câteva excepții) – ar fi fost
doar o glumă! Poate o
glumă, dar una ce conține
un adevăr dureros, care ne
costă foarte mult astăzi,
într-o lume complexă
politic și social, în care se
perpetuează de zeci de
secole pe aceleași principii: goana după bani și
după bunuri muncite de
alții. Chiar dacă structura
bunurilor s-a schimbat, nu
mai este goana după
pășuni, aur și hrană; acum
vorbim de goana după materii prime, tehnologie și
bani, principiul dominației
și al exploatării muncii ieftine rămânând același. Exploatarea omului de către
omul lacom și hrăpăreț
astăzi se face cu mijloace
economice mult mai
sofisticate și numai în
cazuri de excepție războiul
rămâne o ultimă alternativă. Totuși lumea
noastră contemporană e
plină de războaie, unele religioase, dar cele mai multe
economice. Se pare că universul uman a fost croit
greșit de la începutul începuturilor și nicio formă
de educație, cultură, religie
sau formulă spirituală nu
poate schimba cursul meandric și violent al caracterului uman. Ideologii,
teorii, axiome, principii
privind coexistența pașnică și în frățietate a semenilor noștri sunt aspirații
pentru o lume nepământeană. Intenția unor centri
de putere mondiali pentru
a reseta mase mari de oameni, chiar popoare, prin
uniformizare intelectuală
și spirituală, prin ștergerea
memoriei ancestrale colective, prin manipulări dintre cele mai perverse,
devine tot mai evidentă.
Nu trebuie să fii o
inteligență sclipitoare ca să
observi că lumea noastră
se schimbă după un scenariu pus la punct. După
modelul sovietic s-a construit structura europeană.
URSS, model marxist și comunist care egaliza toate
popoarele și națiunile în
modelul său suprastatal,

era format din republici.
Modelul european socialist
(neomarxist – vorbim de
economia socială de piață,
compatibilă cu economia
socialistă de stat) este format din republici și regate
–numite state. Nimic nou
sub soare! Să fie acesta
primul pas spre integrarea
mondială? Dacă avem în
vedere că modelul occidental de subcultură rock
și pop pătrunde până și în
cele mai rezistente medii
islamiste și că schimbările
în multe din aceste state
sunt ireversibile, putem
afirma fără a fi în eroare că
globalizarea este în plină
desfășurare și respectă
până la cele mai intime detalii planul conceput în anii
ʼ80-ʼ90 prin Protocolul de
la Toronto. În documentul
numit „Planul roșu” (O fi o
asemănare întâmplătoare
cu planul roșu marxist de
îngenunchere a lumii în
utopia comunistă? Ghici
ghicitoarea mea!) se
spune: Populațiile ,după
cum știm, nu au memorie
istorică. Repetă la nesfârșit
greșelile trecutului... După
ce au cunoscut, fără limite,
liberalizarea moravurilor,
abolirea moralei și cu alte
cuvinte rătăcirile spiritului,
au cunoscut criza economică, iar apoi războiul.
În prezent, copiii și nepoții
lor se îndreaptă spre un
deznodământ asemănător,
dar și mai grav, căci de astă
dată finalul ne va permite
în sfârșit să ne punem în picioare „Noua ordine mondială”, fără ca nici unul
dintre ei să-și dea seama,
fiind mult prea preocupați
cu toții de a-și satisface în
proporție exagerată necesiățile senzuale primare.
Tristă constatare că acest
proces se petrece având
vânt puternic din pupă din
partea tuturor organismelor internaționale și
mai ales a celor europene.
Până la un deznodământ
final, să ne cinstim
sărbătorile de primăvară
cu toată dăruirea. Să ne
reamintim mereu istoria
unui popor străvechi care
a dominat Euro-Asia că are
o cultură mai veche decât
cea sumeriană și egipteană
și că noi suntem urmașii
urmașilor... care își asumă
această istorie cu bune și
cu rele. O primăvară
plăcută, însoțită de mărțișoarele bucuriei, dragostei și veșniciei!

A plecat…

ziua de mâine
Și mai încolo
Până te vei coace

A plecat Nichita
Și m-a lăsat mai puțin
Cu o fărâmă de vis
A plecat
Cu un zâmbet amar
Pe un cal verde
desenat pe un perete…
Epica magna
(e o iarnă grea)
și
Măreția frigului
Îți vor arde

Atunci vei afla
Cum se sărută urma
Pașilor iubitei
Care se pierde
în crepusculÎmi spune puțin trist
Nichita
înainte de a pleca…
În fiecare zi de atunci.
Ioan PRĂJIȘTEANU
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Ziua 32 - Am dormit până s-a luminat de ziuă. Peme şi Dawa strâng
echipamentul. Furtuna de astă-noapte
a distrus toate corturile, cu excepţia a
două, care au rămas în picioare. Se
pare că în camp 3 nu am fost decât noi
şi alpinistul din China, cel care a ajuns
pe vârf cu câteva minute înaintea
noastră şi nu se mai dădea dus; el a
cerut ulterior un „heli rescue” din
camp 3, dar a trebuit să coboare până
la 7100 m (unde am avut noi depozitul
de oxigen) şi de unde a fost dus până
în basecamp agăţat de un cablu în
afara elicopterului. Ulterior vom afla că
alpinista din Suedia, Karin, şi cei doi
alpinişti chinezi pe care i-am depăşit şi
apoi reîntâlnit pe traseu, au rămas în
camp 4.
Dimineaţa, soarele străluceşte
intens şi vremea e superbă. Rar vezi
asemenea
vreme
pe
Makalu,
comentează Peme. Everest şi Lothse se
proiectează pe fundal. Facem câteva fotografii. Peme e tot un zâmbet. Ceilalţi
şherpaşi care l-au însoţit pe alpinistul
chinez, dintre care unul e nepotul lui
Peme, îl tot complimentează pentru
succes. Bem ceai, mâncăm nişte
biscuiţi şi ne pregătim de coborât în
camp 2. Dawa şi-a luat rucsacul şi a început să coboare. Ochii i s-au mai vindecat, dar tot mai suferă. Lăsăm în cort
nişte alimente, butelii de gaz şi buteliile de oxigen nefolosite. Colegii de
expediţie care vor mai urca după noi le
vor folosi. După ce expediţia se
termină tot echipamentul este strâns şi
cărat de şherpasii de la Seven Summits
înapoi în basecamp şi de acolo, de
către porteri, în Makalu basecamp. Pe
tot parcursul expediţiei, inclusiv în
camp 3, nu am văzut echipament vechi
abandonat de către expediţiile din anii
anteriori. Taxa de mediu, în cuantum
de $ 3000, impusă de Nepal fiecărui
membru al unei expediţii în Himalaya,
se pare că funcţionează.
Coborâm câteva reprize bune în
rapel folosind figura 8. E relaxant. Întâlnim trei şherpaşi ce duc alimente şi
oxigen în camp 3 pentru un alpinist de
76 de ani din Japonia. Schimbă impresii cu Peme. Japonezul nu avea să
ajungă în camp 3. Makalu e un munte
dificil. Nu atât de tehnic precum Annapurna sau K2, dar având numai două
tabere de altitudine - camp 2 şi 3,
fiecare cu 1000 m diferenţă de nivel
între ele, îl face să intre în categoria
munţilor dificili.
Ajungem în camp 2 după două
ore de coborâre. E aproape 10
dimineaţa şi soarele arde necruţător. Îl
întâlnim pe Thomas, alpinistul din Germania. Încerca să-şi scoată cortul prins
într-un strat gros de zăpadă şi gheaţă.
Până la urmă a renunţat întrucât
gheaţa era prea groasă şi tot încercând
să o spargă a rupt cortul. Şi-aşa era
vechi, s-a consolat Thomas. Ne-a dat în
primire un şherpa diagnosticat de el ca
având edem pulmonar. Urmează să-l
ajutăm să ajungă în basecamp. O să fie
complicat la icewall cu coborârea, dar
o să reuşim, spunem noi. Îl rugăm pe
Thomas să ne facă o fotografie: Peme,

la trântă cu uriașii...
Dawa şi cu mine. Nu avem una
împreună, încă. Îl văd pe Thomas că începe să râdă. Mă gândesc că trebuie să
fim tare amuzanţi. Mă uit împrejur şi
realizez că Dawa e plin de puf din cap
până în picioare. Probabil că i s-a rupt
costumul de puf.„ “Hey Buddy, zice
Thomas, să eviţi să te întâlneşti cu
bucătarul în basecamp! Prea arăţi ca
un pui de găină (chicken). Dacă are
nevoie de carne proaspătă, s-ar putea
să ai necazuri!”. Rădem cu toţii, cu
poftă! Ne schimbăm de costumele de
puf şi pornim spre basecamp. Peme şi
Dawa leagă echipamentul suplimentar
într-un balot, pe care-l târâie pe
zăpadă. Şherpa bolnav e între noi. La
ice wall cobor primul, şherpa bolnav
după mine, Dawa şi Peme. Destul de
complicat din punct de vedere tehnic
peretele acesta. Sunt bucuros că am
terminat cu el. Aveam aşa, o strângere
de inimă vizavi de rapel, în special
după păţaniile cu coarda ruptă şi toate
celelalte de pe Şherpani Col...
Coborâm pe ghetar. La crampon
points zăresc câteva siluete. Îl intreb pe
Peme. Îmi comfirmă că sunt porterii
noştri: Karma şi Minte. Ne îmbrăţişăm.
Karma vorbeşte un pic de engleză. A
lucrat câţiva ani în Singapore şi Emiratele Arabe. Probabil în construcţii.
Mi-era dor de ei. Mi-a lipsit, cumva,
hărmălaia porterilor pe drumul spre
Baruntse. Schimbăm bocancii de 8000
m cu cei de trekking. Într-o oră

ajungem în basecamp.
Mă întâlnesc cu Marius Gane. Ne
îmbrăţişam şi mă felicită. Îi urez succes
întrucât urmează să încerce vârful
zilele următoare. Schimbăm impresii.
Apare Valerio, alpinistul italian, cu
masca de oxigen şi cu butelia purtată
pe braţe ca pe un copil. Are degerături
urâte pe măini şi pe faţă. Spune că picioarele sunt OK. Vorbim câteva
minute. Din cortul de masă apar şi
alpinistul spaniol Jesus, doctoriţa
grupului Mireille şi Warren din Costa
Rica. Mă felicită şi ne strângem mâinile.
Intru în cortul de masă şi-l zăresc pe
Niel, alpinistul din Spania. Nu a reuşit
nici el să facă vârful. E destul de
supărat. „I lost my humar”, spune el.
Înţeleg că şi-a pierdut umorul. Cine
dracu’ nu-şi pierde umorul în situaţia
asta? Lasă că ai să-l regăseşti tu, încerc
să-l consolez eu. O să treacă o vreme şi
ai să-ţi revii. Şi eu am trecut prin asta
anul trecut pe Everest, îl încurajez eu.
„Dar n-am ajuns pe vârf pentru că-i lost
my humar -. altfel cred că as fi făcut
vârful”, spune el. Hai lasă-l naibii de
umor! Dacă şi tu poţi să faci vârful fără
oxigen, dar ajutat de umor, eu nu mai
înţeleg nimic! Schimb câteva vorbe cu
polonezii, mă felicită şi Wojtek şi îmi
spune că, de fapt, Niel şi-a pierdut as-

censorul în French Culoir. Ascensorul,
pentru cei ce nu sunt în branşă, e un
dispozitiv care se pune pe coardă şi
ajută la urcare pe pante mari întrucât
glisează pe coardă în sus, după care se
autoblochează. În engleză se cheamă
Jumar, dar întrucât spaniolii pronunţă
H în loc de J, înţeleg acum că „Humar”
nu e umor, ci Jumar. Cer scuze lui Niel
şi continui, stânjenit, discuţia. Săracul,
chiar a avut ghinion că după atâta
efort, la numai 200-300 m sub vârf, să
piardă ascensorul şi să trebuiască să
oprească ascensiunea. Tare nedrept!
La cină mâncăm carne de pui şi
bem câte o bere. Adorm repede.
Ziua 33 - Dimineaţa, după micul
dejun, continuăm coborârea. De data
asta Dawa merge primul şi cărarea e
oarecum mai acceptabilă, dar tot bolovani instabili. Durează vreo 3-4 ore
până în basecamp. Ne cazăm la tea
house-ul de mai jos de cel al nepoatei
lui Peme, întrucât ea nu are cazare. La
ea luăm masa. Mi se repartizează o
cămăruţă din tablă şi acoperiş din
lemn despicat. Pe la streaşină suflă
vântul. Acum nu mai contează prea
tare. Apar Jesus spaniolul şi alpinistul
din Peru, Ricardo, dacă-mi aduc bine
aminte, care au venit cu un elicopter
din ABC. Ricardo călătoreşte cu
paşaport american. Când s-a auzit în
ABC că urmează să vina un alpinist
american spaniolii au comentat: “Vine
el gringo! Hai să
vedem cine e!?”
Când colo, gringo
era un peruan! A
fost un haz general!
Dorm puţin
după-masă. La un
moment dat apare
Dawa. Pare să se clatine uşor, ori poate
doar mi se pare…
Spune: “Ne vedem la
7:00 la celălalt tea
house. Avem o
surpriză pentru tine!” OK, zic eu. Ce
surpriză vor, oare, să-mi facă?
Mănânc cina pe la 6:00 dupăamiază cu Jesus şi Ricardo. Mai
sporovăim un pic. Nu sunt prea siguri
că vor să facă vârful. Sunt destul de
afectaţi de moartea şherpaşului, şi-i
critică pe cei de la Seven Summits că
nu au pus oxigen la dispoziţia
şherpaşului, în timp ce chinezoaica a
avut oxigen începând cu tabăra 2 - ceea
ce un alpinist nu face. În plus, a avut
regulatorul de oxigen modificat de la
4l/min la 6l/min. Ce înseamnă asta?
Fiecare litru de oxigen pe minut
diminuează altitudinea resimţită cu
aproximativ 300 m. Aşadar, 6l/min, cât
a folosit alpinista din China, înseamnă
1800 m. Adică, cei 8500 m au fost, de
fapt, 6700 m. În calcul matematic, aşa
ar fi, dar se adaugă frigul, oboseala, dificultatea traseului. Nu prea sunt dispus să critic sau să fac observaţii.
Fiecare face ascensiunea în stilul lui.
Jesus continuă comentariile, dar eu nu
contribui.
Ce mă deranjează cu adevărat e
că a ţinut şherpaşul o noapte fără oxigen la 8000 m, ceea ce a contribuit
semnificativ la înrăutăţirea stării lui de
sănătate şi în final a dus la moartea
acestuia. Ar fi fost, cred, o moarte
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evitabilă şi pentru asta mă doare sufletul. La o vreme apare Minte. Are echilibrul destul de instabil şi-mi dau seama
că ceva se petrece acolo. Îmi face semn
să mergem, mă scuz de la spanioli şi
plec. Când intru în tea house mă
întâmpină o hărmălaie de nedescris. O
ceată de şherpaşi în frunte cu Peme,
nepotul lui Peme şi Dawa vorbesc unii
peste alţii şi e un vacarm de nedescris.
Masa e plină de sticle de băutură şi
cutii de bere. Camera e plină de fum de
ţigară. Mă iau în primire cu strigăte de
bucurie: Congratulations for your
summit! Dawa pare cel mai ameţit dintre toţi. Îmi toarnă dintr-o sticlă de Jack
Daniels un pahar de whisky. Paharul
pare destul de murdar, semn că a mai
fost folosit. Mi-l îndeasă în mână şi
ciocneşte cu mine. Toţi ceilalţi ciocnesc
şi strigă diverse urări, mai ales în
nepaleză. Caut, deznădăjduit, cu
privirea, pe nepoata lui Peme să-i fac
semn să-mi schimbe paharul. Nu dau
de ea. Întrucât urările s-au terminat,
Dawa îmi ia mâna cu paharul şi mi-o
ridică spre gură. Profit de ocazie şi vărs
un pic din pahar pe mine. Astfel scap şi
mă duc la bucătărie. Acolo dau peste
Karma, care e într-o stare avansată de
beţie, dar încearcă să pregătească un
tort pentru mine. În bucătărie e un fum
gros de aluat ars. Tortul e scrum şi
acum îl rade cu un cuţit. Găsesc o cană
de ceai şi mut conţinutul paharului
murdar. Iau o gură de whisky şi mă uit
la Karma, care-şi vede liniştit de
treabă. Din tort a rămas miezul, care e
de dimensiunea unei turte obişnuite.
Apare şi nepoata lui Peme, care-l ia în
primire pe Karma. Nu prea pare să o
bage în seama. Răzuie mai departe. Mă
duc înapoi în tea house. Ciocnesc cu
toată lumea. Şherpa spaniolilor, Dandi,
e într-o stare superavansată de beţie.
Îmi cere să-i arăt fotografiile de vârf.
Îmi spune că el a făcut Makalu de şapte
ori până acum. Se uită la poze şi zice:
No summit! Deodată, în cameră se lasă
liniştea. Cum adică “no summit?”, sare
nepotul lui Peme. Am fost împreună pe
vârf. Dacă eu spun no summit, atunci
no summit, răspunde Dandi. Se încinge
o ceartă de nu vă puteţi imagina. Peme
urlă, Dawa urlă, nepotul lui Peme urlă,
Dandi urlă. Mă iau cu mâinile de cap şi
ies afară. Încep să mă gândesc că poate
Dandi are dreptate. Dar unde să fi fost
vârful, că doar când am ajuns acolo nu
mai era nici o porţiune de urcat. La picioarele mele era o prăpastie de 2000
m. Una peste alta, cred că m-am trezit
de 4-5 ori în noaptea aia şi m-am uitat
peste poze, filme, m-am uitat pe GPS,
dar n-am văzut nici un alt vârf în faţă
sau în lateral. A doua zi, Dandi şi-a
cerut scuze că a pus la îndoială pozele
mele şi cuvântul nepotului lui Peme.
Am fost foarte beat aseară, te rog să mă
ierţi, a spus el de nenumarate ori.
Peme mi-a spus că, de fapt, Dandi nu a
făcut Makalu decât de două ori, acum
mulţi ani, şi nu mai ţine minte cum
arată vârful. Acum are probleme cu
băutura şi nu mai urcă. Oricum, nu
eram prea supărat, dar mă pusese pe
gânduri.
Jurnal de Adrian LAZA
Adaptare şi prezentare de

Mihai BUZNEA
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