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Regăsiri - Adriana Ambrosie
Cristina Ștefan

Bacăul de altădată-imagini din colecția „MIHAI CEUCĂ”
Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate autorilor

Motto
,,Să citești cărţi bune este
ca şi cum ai purta o
conversaţie cu cei mai de seamă
oameni ai secolelor trecute’’
Descartes

Îmi pare rău de cărţile pe care nu le-am citit, iar
timpul nu ştiu câtă răbdare poate săî mai aibă cu
mine acum, când sunt foarte aproape de vârsta
octogenară. Mărturisirea aparţine unui sătean celebru dintr-o aşezare transilvană îmbrăţişată de
Carpaţii Occidentali într-o dulce şi puternică simbioză
dintre om şi natură, lucrare binefăcătoare de imagini
şi sentimente turnate în stihuri. Pentru că
mărturisitorul meu, al nostru, este unul din zecile,
poate chiar sutele, de poeţi-ţărani dăruiţi cu harul de
a converti cuvântul în artă. Chiar dacă pragul său
şcolar nu este mai înalt de patru trepte urcate,
cândva, la o şcoală situată într-un fel de semipustietate locuită de oameni puţini şi cu un orizont limitat
de cunoaştere a slovelor. Drept pentru care meritele
artistico-literare ale făuritoruluo nostru de stihuri
măestre sunt cu atât mai mari. Nu-l cunosc personal,
i-am citit doar puţine dintre cărţile de versuri care iau deschis încă din tinereţe calea spre mult-râvnitul
şi răsplătitorul de talente titlu de membru al Uniunii
Scriitorilor. L-am văzut şi l-am ascultat doar “pe
sticlă”, într-o emisiune-interviu difuzată de postul
naţional de televiziune. Şi iată ce-mi spunea poetulţăran despre cărţi şi lecturi, pasiune şi îndeletnicire,
dar şi de folos zăbavă, care l-au adus – neoficial, desigur- dar cu notorietatea recunoscută, între
enciclopediştii literaturii româneşti. Citind cărţi stai de
vorbă cu mărimile lumii, ni se confesează. Spre a-şi
continua pledoaria pro-lectură; Am citit şi recitit cărţi
chiar şi de o sută de ori, între ele – Iliada şi Odiseea
lui Homer. Dar şi pe Bacovia. Mă consider un privilegiat pentru faptul că am descoperit că îndeletnicirea
de a citi o carte îţi oferă cea mai plăcută zăbavă. Pe
lângă îmbogăţirea spiritului, aceasta este calea de a
evada cu folos de eliberare din acest vacarm nebun
al existenţei noastre de fiecare zi, al acestei vieţi ce
are mirosul unei ghene din care emană valuri-valuri
de mirosuri fetide degajate de falsele şi înşelătoarele
valori, acide prin conţinut şi efecte pentru sufletele şi
spiritele noastre. Cum sunt, de-un exemplu, emisiunile de televiziune, fiecare în parte şi cam toate la un
loc, tot atâtea ferestre pentru circ. Dar cărora poetulţăran ardelean Vasile Dâncu “le stinge” luminile prin
cuvintele potrivite în versuri.
Gândire sănătoasă şi curată la un om trăitor în
lumea veşniciei, care este satul românesc tradiţional.
Pe care, de altfel, o descoperisem eu însumi,
cândva, în urmă cu vreo patru decenmii, la un alt
român iubitor şi creator de stih dintr-un sat băcăuan
din ascunzişurile Văii Plângerii – Zeletinul. Pre numele său Jenică Grumeza. Un talent pe cât de viguros, tot pe-atât de autentic, un menestrel pe rime
şi un bard exponenţial al universului nostru rural. Dar
câţi alţii, ca cei doi, ştiuţi dar mai ales neştiuţi, ascunşi
între nestematele eposului românesc, nu roiesc în
jurul nostru! Anonimi celebri. Şi chiar dacă nu au de
partea lor strălucirile de diamant ale “marii literaturi”
naţionale, necum universale, creaţiile lor vin să se
adauge la tezaurul de spiritualitate autohtonă, într-o
îngemănare creatoare.
Aceste rânduri de gânduri mi-au fost sugerate
de un dublu eveniment de sorginte identică petrecut
pe parcusul lunii aprilie şi trecut, ca de obicei, într-un
semi-anonimat al acestui declarat An al Cărţii
desfăşurat sub genericul “România citeşte”, dar care
nu culpabilizează pe nimeni; Ziua Internaţională a
Cărţii (23 aprilie), consacrată de UNESCO în 1995
în semn de omagiere a marilor întemeietori şi a continuatorilor literaturii moderne, respectiv Ziua Bibliotecarilor (14 aprilie) consacrată printr-o Hotărâre din
2005 a Guvernului român.
Prizonieri ai “bombelor” mediatice de fiecare zi
din politica autohtonă, cu exploziile lor de teroare
stresantă ce împrăştie confuzie, neîncredere în semeni, teamă şi răutăţi de tot felul, suntem ocoliţi de
îndemnul lăuntric de a mai pune mâna pe o carte,
pentru a o răsfoi sau a o citi. Dulcea zăbavă a trecut
de mult, pentru cei mai mulţi dintre noi, în lumea amintirilor, abandonându-ne viciilor şi urâţeniilor ce ne
inundă de pe micile ecrane. În timp ce cărţile stau
cuminţi, tăcute, dar răbdătoare, pe poliţele bibliotecilor personale, atâtea câte mai există, sau în vitrinele librăriilor ce-şi plâng tristeţile în aşteptarea
unor vremi mai bune. Dacă vor mai veni vreodată.
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semnificativ de cărți ce au
aparținut marelui prozator.
Profesorul Corneliu DimaDrăgan subliniază, în termeni
convingători, pasiunea, munca
depusă și rezultatele la care a
ajuns Ștefan Barbu (2) în cercetarea sa.
Referat

O NOUĂ CONTRIBUȚIE
LA BIBLIOGRAFIA LUI
CORNELIU-DIMA
DRĂGAN
Biografia și bibliografia
profesorului, bibliologului și bisbliofilului Corneliu-Dima Drăgan
(n. 25 decembrie 1936, Bacău –
m. 16 februarie 1986, Toronto –
Canada) conțin unele necunoscute ce merită investigații profunde în țară, cât și în străinătate.
Era un intelectual distins,
învățat și preocupat de studiile de
bibliologie din spațiul românesc și
nu numai.
Avea lecturi însemnate în
mai
multe
domenii
ale
cunoașterii, își pregătise și promovase, încă, din anul 1973, doctoratul în disciplinele bibliologice,
cu aplicație nemijlocită la istoria
literară.
A fost un excelent dascăl
care a predat științele bibliologice
la Facultatea de Litere a
Universității din București, timp
de câteva decenii.
A condus lucrări de specialitate și s-a impus în viața
științifică și culturală a României
contemporane prin rigoare,
corectitudine și o exemplară
ținută academică.
Referatul ce se publică
acum este necunoscut și
reprezintă o radiografie exactă a
unei lucrări de licență, elaborată
de Ștefan Barbu, având ca subiect
Biblioteca lui Liviu Rebreanu(1,)
în care sunt identificate un număr

Dumitru Brăneanu

Mihai Buznea
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Pare de necrezut, dar
primăvara aceasta a năvălit peste
lume în bichini și îmbrăcată întro haină cu petece de nori uzați și
urzite cu raze de soare bolnave de
anemie, respirând când rece, când
cald, în funcție de starea
meteorologică a bojocilor anotimpului. Capricii de fată bătrână! Și
totuși trecerea de la iarnă la vară
se face cu încetinitorul și cu surprize nu prea plăcute pentru
natura îngrijorată de show-ul
climei obosite înainte de vreme.
Privită din punctul de vedere al istoricului evenimentelor, situația
este anormală întrucât rar se
întâmplă ca la începutul lunii
aprilie pomii fructiferi să fie
înfloriți până și în zonele nordice
ale țării. Se pare că nu numai
creștinii au intrat în post, ci și
primăvara dă semne că se
îndeletnicește cu postul și cu seceta gâtlejului pământului. În
paralel cu capriciile vremii a început măcelărirea de primăvară.
Odată cu aceasta au intrat în
acțiune și măcelarii verzi, salariați
ai abatoarelor bineînţeles verzi.
Se pare că aceștia și-au greșit
meseria și din nefericire au ajuns
să măcelărească tot ce mișcă în
geana vântului. Astfel vom întâlni
în multe zone ale orașului arbori

Reconstituirea bibliotecilor
scriitorilor români (punând accent
pe reconstituirea de facto) nu este
și nu poate fi o latură neînsemnată
în cunoașterea universului spiritual al fiecărui mare creator. Investigarea bibliotecii, chiar și numai
enumerarea titlurilor, furnizează
cercetătorului literar ample elemente asupra genezelor (formative și creatoare) ale fiecărui
scriitor.
De aceea, lucrarea prezentată de candidatul Barbu Ștefan
reprezintă o călăuză în opera unui
mare creator român, Liviu Rebreanu. Cercetarea de față, începută
nu în ultimul an, ci de multă vreme,
reușește să înregistreze (prin reconstituire de facto) o mare parte
din biblioteca lui Liviu Rebreanu
păstrată (dar dispersată) în fondurile Bibliotecii Academiei

Autorul lucrării distinge,
astfel, câteva coordonate esențiale
în structura bibliotecii lui Rebreanu: opere literare române;
literatură universală; filosofie;
scrieri de științele naturii și o
interesantă colecție, extrem de
semnificativă, de cărți cu autografe de la confrați români sau de
peste hotare.
Remarc, de exemplu, ca extrem de interesante, preocupările
lui Rebreanu pentru cunoașterea
marxismului, autorul lucrării de
față semnalând în biblioteca marelui scriitor o ediție franceză a Manifestului Partidului Comunist
(1897), precum și una dintre cele
mai importante opere leniniste:
Stângismul, boala copilăriei comuniste (ediție franceză din 1920,
cu multe sublinieri).
Un adevărat univers îl constituie apoi literatura universală
din biblioteca Rebreanu, în timp ce
lucrările de științele naturii
subliniază unele preocupări mai
puțin cunoscute ale marelui scriitor.
În concluzie, recunoaștem
acestei lucrări o reală calitate
științifică, fiind o valoroasă cercetare bibliologică cu aplicație la
istoria literară.
Conducător științific,
dr. Corneliu-Dima Drăgan

Române.
Studiul, care precede impresionanta listă bibliografică (1166
de poziții bibliografice) încearcă o
sistematizare bibliologică a structurii tematice a bibliotecii lui Rebreanu.

Note
• Originalul acestui document de istorie literară, inedit, se
află în biblioteca profesorului
Nicolae Scurtu din București.
1. Ștefan Barbu ~ Biblioteca
lui Liviu Rebreanu. (Studiu și
reconstituire bibliografică).
[Inscripție de Nicolae Scurtu].
București, Editura Societății Scriitorilor Militari, 2004, 131 pagini +
facsimile.
2. Ștefan Barbu (n. 20 octombrie 1939, Bogaţi, jud. Argeş),
bibliolog, cercetător literar și
funcționar la Biblioteca Academiei
Române.

de tei, cireși, arțari, sălcii etc.,
altădată falnici, care dădeau viață,
protejând de poluare și praf
locuitorii acelor locuri, hăcuiți
într-un mod inuman. Măcelarii
verzi au desfigurat pur și simplu
peisajul și așa subțire, lăsând în
urmă copacii cu ramurile ca pe
niște brațe amputate, cerând îndurare. Regretabil comportamentul măcelarilor, dar și mai
regretabil al cetățenilor inconștienți, care pentru un oboroc de
soare au renunțat la unul de aer
oxigenat. Să nu fi știut şefii abatorului verde că copacii consumă
mono și bioxidul de carbon,
eliberând în atmosferă cantități
importante de oxigen? Să n-ai
atâta minte ca să constați că e mai
plăcut mirosul de floare de tei la
ceas de primenire decât cel de
motorină și benzină? Ca specialist
în spații verzi, să nu știi că masa
de frunze a unui arbore este
echivalentă cu cea a rădăcinilor?
Că frunzele hrănesc rădăcinile? Că
prin desfigurarea și reducerea la
zero a masei de frunze rădăcinile,
nemaifiind hrănite, mor încet și
sigur? Cât de ignorant poți fi să nu
cunoști lucruri elementare de
fiziologia plantelor? Dacă tot
aveai intenția să-ți bați joc de
spațiul verde desfigurând copacii,
mai bine îi tăiai de la sol și plantai
alții, dar nu bețe ca acelea din centru! Să nu realizezi că acei arbori
mai estompau din urâțenia
arhitecturală a anumitor blocuri?
Că un oraș fără vegetație este ca
un fund de maimuță fără păr? Că
ramurile ieşite pe tăietură, după
ce cresc mari, nu mai au aceeași
rezistență ca ramurile axiale
firești și că la prima vântoasă se

desprind mult mai ușor, producând pagube materiale? Să nu
știm un lucru elementar: că
natura mai devreme sau mai
târziu se răzbună pe demolatorii
ei? Astfel de situații am văzut și
prin curțile unor instituții publice,
în care trunchiuri de copac arată
ca niște stâlpi de tortură. Din
păcate conștiința unor astfel de
manegeri nu poate fi pusă la
stâlpul (a se citi trunchiul) infamiei. Urât, domnilor și doamnelor, vreți să trăiți! Stând strâmb
și judecând drept, mă întreb:
unde or fi ONG-urile ecologiste,
care să reclame acest dezmăț
asupra mediului?
Să fim optimiști, că oricum
se pare că societatea omenească
se îndreaptă cu pași siguri spre un
fel de apocalipsă. Secularizarea
excesivă și renunțarea la valorile
morale și religioase tradiționale,
accelerarea genderismului ca
nouă valoare educativă și socială,
înlocuirea binelui cu răul, consumul tot mai extins de droguri în
rândul tinerilor ca un remediu la
eșecurilor acestora de a-și asuma
viitorul și viața socială, alimentația cu chimicale și
medicamentația toxică, extinderea neomarxismului și a principiilor nocive ale acestuia la
scară planetară, înlocuirea lui
Dumnezeu cu revoluția creatoare
umană ca viitoare sursă a noii religii etc. sunt tot atâtea motive
care ar trebui să-i îngrijoreze pe
intelectualii și politicienii onești,
conștienți și responsabili. Dar
oare într-o lume nebună, nebună,
nebună... mai există politicieni
repsponsabili la nivel planetar!?
(Continuare în pag. 3)
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Tot mai mult omenirea este
împinsă pe buza prăpastiei. Tot mai
mult se aruncă cu cocktailuri molotov
în crucea lui Hristos, aflată pe Golgota
sufletelor noastre, sau se aruncă în
neant statuile de iubire ale lui Dumnezeu din inimile oamenilor. Dumnezeu este iubire! Așa este, și totuși
mulți așa-ziși oameni de știință,
speculanți de tarabă, nu obosesc să ne
demonstreze că Hristos este o copie
mai reușită a egipteanului Osiris, și Fecioara Maria a lui Isus, că creștinismul
este continuatorul acestei vechi religii.
Deci o ideologie și o religie ca oricare
alta: nimic sfânt, nimic suprpământesc,
ci o invenție a spiritului uman ca oricare alta! Oare așa să fie? Să ignori cu

bună știință existența fizică a lui Hristos, evocată în cca șapte surse istorice
contemporane cu evenimentele de
atunci, aflate la îndemâna oricui vrea să
se documenteze, nu înseamnă reacredință? Să ignori existența celor 12
apostoli și zeci de ucenici, consemnată
atât în evangheliile scrise în acea
perioadă, cât și în tradiția creștinismului primar, nu este rea-intenție
conștientă? Să ignori miile de pelerini
care cutreierau Palestina în căutarea lui
Hristos pentru vindecare trupească și
sufletească, consemnat și în alte surse
istorice decât evangheliile, nu este
minciună grosolană pentru a mistifica
un adevăr istoric și religios? Să ignori
epistolele Sfântului Pavel și ale
celorlalți apostoli care au trăit cu Hristos și au murit pentru el, asumându-și
Învierea acestuia (afirmată de altfel de
câțiva soldați romani care au păzit mormântul, devenind apoi creștini), nu-i un
act de manipulare grosolană a unor

evenimente istorice? Că au existat și
există deviații de la adevărul istoric
chiar în sânul creștinismului este în
firescul naturii umane de a perverti tot
ce nu putem percepe și înțelege cu

mintea noastră limitată. Dar de aici și
până la a ignora cu bună știință evenimente, fapte istorice și spirituale nu
este neștiință, ci manipulare grosolană,
așa-zis științifică. Cui prodest? În ce

Mioara Bahna

Între zidurile lumii – Cornel Paiu: Biblioteca din turn

Cu un conținut ezoteric, promis
prin titlu, „Biblioteca din turn” –
Scrisul Românesc, Craiova, 2018 –,
cartea lui Cornel Paiu, având o prefață
semnată de Lucian Strochi și o postfață,
semnată de Emilian Marcu, sugerează,
de la început, preocuparea poetului
legată de un univers izolat (turnul are,
în evoluția umanității, o mulțime de
conotații, o simbolistică bogată, dar și
întruchipări emblematice de excepție),
structurat în trei secvențe, posibile
etape inițiatice: „Straja I: salt în gol”;
„Straja a II-a: raze de lumină” și „Straja
a III-a: case pe apă”. În context, cum
volumul demonstrează, de la început, o
elaborare atentă, nu este, așadar, de
neglijat nici simbolistica cifrei trei,
valorificată începând chiar cu acest aspect, al construcției.
Amintitul univers se înalță – în
sens propriu și figurat – din spații concentrice, dinspre exterior spre interior,
vocea lirică, ziditoare, fiind atentă la tot
ce presupune noul edificiu, pornind de
la forma în care se așază, deseori, versurile (aproape ca în caligrame),
asemenea unui turn, unde să fie
amplasată biblioteca, o lume izolată, în
altă lume înalt izolată.
Poemul din incipitul volumului –
cu statut de artă poetică – inventariază
„materialele” din care urmează să se
înalțe „turnul”, alcătuind un câmp semantic, alegoric, al existenței (în special întru artă), de la cărămidă și piatră,
trecând la sânge, ipostaziat prin
„tăcere”, „tânguire” și „strigăt”, la praf,
cuvinte, pentru a ajunge, în final, la
„Turn – carte – nisip”, în fond,
zădărnicie în calea zădărniciilor, preambul pentru „salt în gol”.
Concomitent cu „zidirea” turnului, „ziditorul” vorbește despre sine,
firește, autocaracterizându-se: „sunt un
fir de praf pierdut în labirintul
înțelesurilor / sunt un fir de nisip pe
țărmul mării inocente”, fiindcă, așa cum
dezvăluie spre sfârșitul primului poem,
ceea ce clădește este, de fapt, „Turnul
vieții”.
Poezia lui Cornel Paiu, cerebrală,
caută, prin urmare, sensuri ale vieții,
ale condiției omului, evaluează ceea ce
este și, în același timp, încearcă să
intuiască (mai)departele, punând la un
loc realul, ipoteticul, dar și (sau cu deosebire) credința, în trecerea „dintr-o
lume în alta”, adică din ceea ce este, în
ceea ce ar putea să fie, saltul făcându-l
prin creație: „așa am crescut din prima
zi / poem – scoică / poem – fruct copt”,
cu o dorință copleșitoare de
cunoaștere, manifestată prin imboldul
revistă de atitudine

privirii și al deslușirii „în oglinda
cărnii”.
Poetul investighează lumea, realitatea, în care trăiește, trecând prin
multiple stări de spirit, inclusiv prin
lepădare de sine, prin analiza raportului dintre el și ceilalți: „cei care s-au
lăudat cu ascultarea / cei care s-au
lăudat știința / au văzut oare cum casa
vieții slăbește puterea?”
Cartea întreagă este punctată de
imagini ale zădărniciei (fiindcă o
suferință pare că îmbracă totul: „am
smuls de pe răni / toate pansamentele
/ îmi las sângele să curgă”. Sau: „lumea
nu-i decât un pumn de cenușă? / lumea
nu-i decât infinită tristețe?”, context în
care oameni sunt percepuți drept
„casele umblătoare” și „corturile de
carne”), dar și ale luptei împotriva acesteia, cea mai aprigă dându-se prin
creație.
Este vizibilă, în asemenea poezii,
prezența categoriilor negative (despre
care vorbea Hugo Friedrich, în a sa
„Structura liricii moderne”), prin
„strigătul de tristețe”, care răsună ca o
consecință firească, câtă vreme cel ce
trăiește în această lume și caută să o
înțeleagă, din interior, încearcă,
totodată, oarecum paradoxal, și
exercițiul detașării, pentru ca privirea
să parcurgă, obiectiv, ceea ce i se arată:
„m-am lepădat de mine însumi / nu mai
sunt decât o flacără / un foc intens”.
Ziditorul descoperă, astfel, ceea
ce numește „porunca lui a fi prin a lui a
avea”, prin „paza inimii / puterea inimii
/ straja trupului”.

Dihotomia ce caracterizează
ființa este, de asemenea, sugerată inclusiv prin alcătuirea textelor pe două
registre, ca un monolog dialogat, în
care omul stă de vorbă cu sine, luând în
discuție ceea ce se vede, dar, mai ales,
ceea ce este ascuns adânc privirii,
aparența și esența („și eram și nu
eram”), într-o altă tentativă (una dintre
nenumăratele încercări, făcute de-a
lungul timpului), de înțelegere a propriei condiții, în vederea alegerii drumului celui mai bun („și când lipseam
și când eram ascuns”).
Din aceste meditații, cel ce se

confesează coboară în imediat
privindu-și, în special, copiii ori
păpușile pe care Teodora, fiica, le-a
lăsat să doarmă / cât e la grădiniță”.
Invocarea divinului, accentele
psalmice sunt alte laturi ale poeziei din
volum („alerg la Tine Doamne”, „mă rog
Ție, Doamne”, „teofanie”, „lasă-mi.
Doamne, timp bun să cunosc!”…),
fiindcă omul trăiește firescul sentiment
ala Golgotei, „într-o lume superficială”,
în care „și modelele se transformă”. Prin
toate acestea, în poezia sa, autorul
vorbește, deci, despre realitate și iluzie
(„esența”), despre viață obișnuită, despre trecut și prezent, sugerând, concomitent, viitorul („e vremea să vă
amintesc / aici e locul de cetate / unde
demult s-au scris povești / și-a ars
credința-n vetre / de pământ și lapte”),
ale căror semne / urme se adună în
„bobocul de trandafir” ori, poate, „în
versul cel mai bun”, cu nesmintita modestie a celui care se proclamă: „nu sunt
decât iarbă”..
Pe de altă parte, „înconjurat de
toate zidurile lumii”, poetul, ziditor el
însuși, continuă clădirea „turnului”,
unde și alții „se vor smeri și vor
mărturisi despre adevăr”, pentru că,
spirit neliniștit, frământat de cotidianul
altfel decât în aspirațiile lui, el se lasă
alinat dinspre Transcendent, cu care nu
încetează să rămână în legătură și de
care se simte vegheat.
Și, pe acest fundal, caută să se
evalueze, să înțeleagă ce și cât din tot îi
este dat să adune în lăuntrul său
(printr-o sumă de întrebări, de obicei,
retorice: „dar ce știu eu / cel ascuns /
în spatele / câmpiilor de întuneric”;
sau: „oare nu cunosc nimic?”; ori „sângele e ultimul adevăr pe care îl știu?”).
Din această trudă, poetul dorește să
ofere, generos, și altora („Eu deschid
ușa tuturor! / toți sunt bineveniți la
mine în vizită!”), cu toate că tristețea ce
o simte este alimentată și din interior,
dar și din afară, dacă „tot mai adânc /
se surpă vechile fântâni”, drept care
vorbește de „cămila zădărniciei”, de
„zbuciumul deznădejdii”, de „apele
înalte al potopului interior”, de „pereții
pe care nu-i poți zdrobi” ori de „stârvul
pe care-l porți în brațe”, în „bărci de
trup / străbătând înțelegerea / de la un
capăt la altul / între malurile
conștiinței”.
După un asemenea „salt în gol”
(sau, mai degrabă, zbor), prin „raze de
lumină”, poetul contemplă „poate mijlocul vieții”, cu „scrumul” rămas din
„construcția barocă a ființei”, înălțată
demult, dar incendiată, „destrămată”
desigur de timp, căutând să afle, între
altele, „ce bătălii câștigă Poetul”.
În partea a doua a cărții, prin urmare, după zborul peste lumea în care
caută să-și înalțe „turnul” pentru
bibliotecă, poetul se apleacă și mai mult
asupra creației și a creatorului de artă,
căutând resorturile poeziei, dar și miza
acesteia – libertatea, pentru ca, în ul-

scop? Unul simplu: acela de a trăi și a
ne manifesta după bunul plac în desfrâu, în degradare morală și umană,
eliberați de povara unui Dumnezeu
care ne vrea smeriți și curați sufletește,
superiori animalelor din junglă și împlinitori ai dragostei divine. Cu fiecare
sărbătoare a Paștelui și a Învierii Mântuitorului devenim tot mai conștienți
noi, creștinii, că Nihil sine Deo este
rațiunea de a exista a omului și că
cineva a Murit și a Înviat pentru noi ca
să ne deschidă calea de urmat.
Dacă îl urmăm sau nu este
alegerea noastră! Nu-i nici credință
egipteană, nici una iudaică, nici
musulmană sau budistă; este, dacă
vreți, un adevăr divin revelat de- a lungul a două mii de ani.
Să ne umplem sufletele de lumina și dragostea lui Hristos! Să-l
primim în inimile noastre cu smerenie
și iubire necondiționată. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
tima parte, reiterând ecouri ale jertfei
pentru creație, ziditorul să-și
împlinească, împletind în ziduri
credința cu dragostea pentru creație,
pe o vatră străbună, edificiulpalimpsest.
Versurile lui Cornel Paiu, în
primul rând când își întoarce privirea
spre contingent, amintesc de textualism, în planul imagistic și al expresiei,
de pildă, în „ipotecă pe viață”, „ipotecă
pe suflet”, „paisprezece tiruri așteaptă
la intrarea în oraș” etc.
Cornel Paiu scrie, așadar, o
poezie în care dihotomia ființei este
tema aproape inepuizabilă pe care o
demonstrează, o analizează, căreia îi
etalează fețele, îi caută rațiunile,
adăugându-se, în felul acesta, tuturor
celor care, de-a lungul timpului, nu s-au
rezumat doar la a trăi, la a lua viața așa
cum li se oferă, ci i-au căutat sensuri ascunse în meandrele din care este
alcătuită, pentru sine și pentru cititori.

Doru Kalmuski – 75
În chiar ziua de naştere a
lui Doru Kalmuski, 13 aprilie
(1944, Piteşti), la Casa
Memorială „George Bacovia”
din Bacău, unde prozatorul a
fost o vreme muzeograf, un
grup de prieteni a ţinut să-şi
amintească de cel care rămâne
drept întruchiparea curajului în
literatură. (De neuitat este
scena „răstignirii” cărţilor sale,
ca protest faţă de intruziunea
aşa-zişilor scriitori în breasla
legitimă a condeierilor.)Tincuţa
Horonceanu-Bernevic,amfitrioana, a pregătit un montaj
video, Ozana Kalmuski-Zarea,
soţia, a rotunjit un portret viu şi
expresiv, iar ceilalţi (Cornelia
Ichim - Pompiliu, TheodorGeorge Calcan, Petre Isachi,
Doru Ciucescu, Ioan Dănilă) au
găsit sintagme potrivite pentru
a-l eticheta pe autor. O expoziţie
ad-hoc a romanelor sale, lecturi
din pagini antologice au întregit
o întâmplare culturală discretă,
aşa cum sigur şi-ar fi dorit cel ce
ne-a lăsat un „Isus la Bucureşti
(utopia credinţei)” (Bacău, Editura „Deşteptarea”, 2000).
Ioan Dănilă
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Ceea ce surprinde în mod plăcut
în poezia d-lui Romulus Sălăgean nu
este cine ştie ce inovaţie lirică sau
şocante idei care nu s-au mai vehiculat
în lirica noastră contemporană cât un
anume aer trubaduresc, grefat pe
câteva „teme” proprii celor care se
simt chemaţi să dea glas, prin vers,
unor trăiri individuale autentice,
necontrafăcute ori mimate sau
pastişând alţi autori. Faptul este cu
atât mai surprinzător cu cât autorul a
descins în literatură din inima Transilvaniei, din zona Bistriţei şi
Năsăudului, unde tradiţia literară
rareori a cunoscut inovaţii stilistice
care să revoluţioneze modul de a scrie
al autorilor de acolo.
Sincer cu sine în primul rând,
apoi deschis faţă de semenii lui, d-l
Romulus Sălăgean a simţit nevoia săşi pună volumul Vise confiscate
(Editura Semne, 2002) sub semnul
unui foarte semnificativ moto din
Hölderlin: „O! când visează, omul e un
zeu, când gândeşte – un cerşetor, iar
când îl părăseşte entuziasmul e asemenea unui băiat rău pe care taică-său la
gonit de acasă”.
A spune că în prezentul volum
autorul trece prin cele trei ipostaze
definite de celebrul poet înseamnă a
merge, de fapt, la esenţa liricii lui.
D-sa îşi deschide cartea cu un fel
de imn dedicat propriei zodii, cea a
Berbecului. Ivit pe lume la 7 aprilie
1944, deci către sfârşitul celei de a
doua conflagraţii mondiale, d-l Romulus Sălăgean notează: „… plutea în aer
un miros bizar/ de praf de puşcă,
smirnă şi năut/ când am descins călare
pe un zar/ cu care Lucifer juca barbut// Şi-aşa se nimeri: şapte april/ mă
nimeri în stil şi cu Urmuz/ şi am căzut
pe un teren labil/ iar primul meu cuvânt a fost „j’accuse!”/ …/ şi-am fost
ursit să sufăr de cuvânt/ de-acel cuvânt
ce încă nu s-a spus/ în cioburi de argint
să fiu răsfrânt/ cum este păpădia în
„Larousse”. (Zodia Berbecului).
În alt loc, autodefinindu-se pe
sine ca ins chemat să creeze, poetul
sugerează un panteism discret şi interesant, simţindu-se când trup de
copac, când vioară, lăsând să se creadă
că astfel îşi trăieşte viaţa „a doua
oară”:
„Ah! cercuri nevăzute cum mă
strâng/ Şi sufletu-mi a început să
treacă-n/ Regnul fiinţelor ce ne deplâng/ Că ne lipseşte coaja de
mesteacăn/ …/ Vai! frunzele-mi se
pregătesc de zbor/ Iau lecţii de la
nimfe, în amurg/ Şi-n vis mi-apare
Marele Dulgher/ Cu care am legat
prieteşug… // În toamna asta lungă, de
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monarh/ Poate voi înflori a doua oară/
Ca să ascult, pierdut, fuga lui Bach/
Prin trupul meu ajuns, acum, vioară”
(Amurg sentimental).
Scriam mai la începutul acestor
consideraţii că aerul trubaduresc dă o
notă specifică textelor poetului, iar
faptul e vizibil, poate mai mult decât
în alte locuri, în Balada sirenei „Ri”,
făptură misterioasă şi cu anume
conotaţii în viaţa autorului: „Sirena
mea adolescentă/ Rămâi în lumea de
legendă/ Şi fii atentă! Fii atentă!/ …/
Rămâi în apele dintâi/ Pe un goblen, la
căpătâi/ De veghe-n visul meu, rămâi…
/ Ca o regină orbitoare/ Purtată de
căluţi de mare…”.
În imaginarul poetic scriitorul
oficiază cu nonşalanţă, cu siguranţă de
sine şi mai ales cu o deplină stăpânire
a propriilor gânduri şi sentimente:
„Sunt regele unui regat pierdut/
Coroana mi se clatină pe frunte/ Copiii
mei deşi nu s-au născut/ Au început,
prin vis, să mă înfrunte./ …/ Sunt regele
unui regat pierdut/ Sortit să rătăcesc
pe-o stea străină/ Mi-am plămădit
cetatea dintr-un lut/ Înnobilat cu-o
undă de lumină.” (Sunt regele unui
regat pierdut).
Ceva mai încolo, ca într-un fel de
artă poetică sui-generis, d-l Romulus
Sălăgean se autoproclamă: „eu sunt
poetul-paganini/ ce când demonic pe o
strună/ o bucurie amputată/ o fericire
ce se-amână// şi-aştept un semn de la
Luceafăr/ să mă înalţ pe raza Lui/ un
semn că sunt destul de teafăr/ să mi se
bată primul cui…” (Eu sunt poetul-paganini).
Nostalgic nu numai după propria-i copilărie, după Transilvania de
care viaţa l-a înstrăinat, poetul, visător
prin excelenţă, se închipuie pe sine
rătăcitor prin vremurile apuse ale
lumii. Din acest punct de vedere,
Vânătoarea iniţiatică, poate cel mai
frumos poem din carte, devine simbolic.
Iată un fragment: „Acolo…/ unde
valurile mării/ sărută picioarele Marelui Pescar/ şi albatrosul ucis/ se
preschimbă-ntr-un poem/ cu aripi,
albe,/ unde lupul singuratic/ face
greva foamei/ de dragul căprioarei din
vis,/ unde lostriţele îşi leapădă/
veşmintele totemice/ spre a pescui cavalerii fascinaţi/ de frumuseţea pură,/
unde mistreţul cu colţi de argint/
vânează prinţul neîncoronat al
poeziei/ unde privighetoarea lui Keats/
vrăjeşte cu cântecul ei/ tigrii albaştri
ai viselor/ …Acolo…/ în Cezareea, în
Rodos sau Corint/ vânez fete morgane
cu gloanţe de argint,/ Acolo… e regatul
meu/ slujind doar regelui Orfeu…”.
Amestec ingenios de livresc şi
imaginaţie, poemul se constituie, până
la urmă, într-o piesă literară
interesantă, capabilă să ofere sugestii
şi totodată emoţii pe măsură.
Poet înzestrat, discret şi mai întotdeauna inspirat, d-l Romulus
Sălăgean ne-a dat o carte care se parcurge cu plăcere, ecourile lecturii persistând în mintea cititorului şi după
închiderea coperţilor.
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Un trubadur cu nostalgia locurilor natale

Cunosc doi scriitori importanți
trăitori în Roșiorii de Vede: fârtatele
Constantin T. Ciubotaru, o răchită
prolifică transplantată în Teleorman tocmai din Bucovina și Domnița Neaga, de
data aceasta teleormăneancă get-beget,
afirmată în plan literar mai ales ca poetă.
Ultima ei carte, apărută chiar anul acesta
la Editura Neuma se intitulează Cândva,
în Arcadia.
Întâmplându-se să-i urmăresc activitatea literară (rămân, totuși, la
convingerea că nimic nu-i întâmplător
pe lumea asta), pot să afirm că poeta
Domnița Neaga s-a născut într-un iezer
din Arcadia, un cronotop pe care ea îl
poartă în suflet de-o viață întreagă. Întro asemenea situație, are dreptate să declare De când mă știu,/ M-am simțit
mereu în exil… Până la urmă, aceasta e
condiția poetului.
El coboară din paradisul cuvântului într-o lume care se zbate într-un cerc
vicios al necesității, considerându-se
mereu un inadaptat, ceea ce și este, dar
nu din vina lui. El aprinde periodic un fe-

linar, aidoma unui personaj celebru
antic, îi mărește flacăra, sticla se sparge,
iar poetul e nevoit să se replieze în profunzimile eului artistic și în libertatea cuvântului în care crede cu tărie, fiind
singura lui șansă de viețuire: Dar am
rămas o cetate/ Mereu sub asediul/ Nedrept/ Și străin.
Ducându-și zilele, neadaptat, în
„astă-lume”, după expresia filozofului rus
(ajuns și el în… exil) Nikolai Berdiaev,
soarta poetului e să devină un Sisif rostogolind bolovanul de cremene al
poeziei, mai mult sau mai puțin colțurat,
de sub care țâșnesc metafore, orânduindu-se în stihuri ce-i construiesc expresia propriului adevăr, de multe ori
subsumat celui revelat. Și atunci, se
naște năzuința unei „alte lumi” guvernate doar de iubirea cea care îi redă
omului demnitatea și viața fără
contorsionări exterioare: Stau în genunchi, mă-nclin către icoane,/ Împrăștii
întunericu-n pustiu,/ Cuvântul Tău e sin-
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gura nădejde,/ Că, ascultându-l, fi-voi
iarăși viu.
Altfel spus, totul se rezumă la binomul viață-moarte sau invers, iar poeta
pare să fie într-o stare energetică
inconfortabilă, raportându-se fie la aurora Arcadiei, fie la o temporalitate care
i-a scăpat printre degete, o temporalitate
de o vizibilă inconsistență.
De aceea, concluzia unei poeme
apare atât de tranșantă, un regret imposibil de stins: Dar, Doamne, câtă
dezamăgire,/ Și, mai ales,/ Câtă irosire de
vreme… Credința autoarei, ancorată în
veșnicie, îi atrage, în altă parte, atenția că
viața omului e una singură și că, pe parcursul ei, se poate muri de-atâtea ori…
Poezia Domniței Neaga se constituie într-un refuz al efemerului, poeta
călătorește prin labirintul uman ghidată
de propriul fir interogativ asupra
tainelor lumii sau asupra unor aspecte
prea evidente și, desigur, deranjante în
cel mai înalt grad, din moment ce unii își
arogă dreptul de a confisca libertatea altora: Cine sunt vinovații fără vină,/ De fac
ce vor acum cu soarta mea? Autoarea
pare să-i disculpe, totuși, dintr-o pornire
evident creștină, potrivit cuvintelor
„Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac”.
O face, pentru că, dincolo de orice
agresiune, ea încearcă și reușește să
rămână, esențial, în Arcadia, departe de
orice bruiaj omenesc, o singurătate debordând de iubire: De-atâta cânt, mi-e
inima vioară/ Se naște-n ea izvor imaculat;/ Din când în când, mai dă pe
dinafară,/ Dar unʼse varsă încă n-am
aflat…
Izvorul acesta, de care vorbește
Domnița Neaga, se pare că o copleșește
cu amintirea unei iubiri neîmplinite. Ea
se refugiază în poezie, pentru că, de fapt,
aici se află finalitatea sentimentului trăit
la cea mai înaltă tensiune, într-o oază a
candorii: Treceam prin timp, cu îngerii
vecini,/ Doi îngeri. Ne simțeam nemuritori! Poeta creează impresia că a fugit
mereu din cotidian, de spectrul
autoiluzionării. Ea a trăit o iubire unică,
fără ca sentimentul să se topească la
flacăra momentului: O singură iubire ma hrănit,/ Platonică și veșnic ezitantă;/ Nam fost în ea, nici soață, nici amantă./
Iubirea mea, clădită pe un mit…
Cartea Domniței Neaga are și o
secțiune de distihuri, poeta încercânduși puterile de a condensa trăirea poetică
într-o imagine memorabilă, manieră în
care excelează, la ora actuală, poetul și
eminescologul ieșean Adrian Voica.
Reiau unul din ele cu titlul Lector: Mă
răsfoiește blând, ca pe o carte,/ Un sentiment de dincolo de moarte. Când ai inima
vioară, e imposibil să nu-ți reușească și
niște virtuozități poetice.
Ultima parte a volumului cuprinde
poeme închinate celor dragi, plecați
„dincolo”, unde își face loc o sfântă nostalgie, cu aducere-aminte a tristeților
timpurii, finalul unei poeme ducândumă cu gândul la Lucian Blaga: E atâta
liniște/ Pe ulița tristeților timpurii,/ de
parcă aud/ Cum se zbat în neputință/ Ale
lumii oarbe/ Furii…
Îmi vine să exclam „Et in Arcadia
ego”! și să spun că Domnița Neaga o
poartă în suflet și în vers, ademenind, în
felul acesta, cititorul către un tărâm fermecat și fermecător, în același timp.
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revistă de cultură

Anotimpurile
unei
iubiri

Un admirator al frumuseţilor
naturii, în general, dar lipsit de
percepţia integrală, prin cele cinci
simţuri umane devine un nefericit
anosmic. Lavanda este o plantă
(floare) deosebit de rezistentă la intemperiile anotimpurilor, cu un parfum special care durează de la an la
an şi chiar mai mult. Delicateţea şi
persistenţa mirosului pare că înfruntă
disiparea prin evaporare şi poate fi un
balsam pentru depresie și stimulent
anamnetic.
În cartea Strada cu lavandă
(Iaşi, Editura Stef, 2018) a Mihaelei
Gudană din Tecuci, există o
reprezentare alegorică a olfactivității,
văzută nu ca mijloc cinegetic, cum neam putea aştepta, ci drept catalizator
de înviorare a amintirilor. Deşi volatilitatea este pe muchia efemerităţii,
senzaţia e de durată, cu adânci leziuni
în planul sentimental.
Autoarea îşi organizează materialul romanesc după principiul
cronologic, dar într-o temporalitate
limitată calendaristic. Incipitul şi finalul sun marcate de tandemul Prolog şi Epilog, ceea ce confirmă
simetria şi rotunjimea diegezei. Iubirea, căci romanul are ca tematică iubirea mai mult platonică decât
dezlănţuită dionisiac, este o emoţie
care urmează ritmul anotimpurilor,
după cum rezultă din titluri: Toamna
cunoaşterii, Iarna aflărilor, Primăvara
unui cântec, Vara florilor şi a mării,
Toamna dăruirii, Iarna resemnării.
Proza se înscrie în genul
experienţei confesive, mascat dialogale, pornind de la clasicul motiv al
unui document (scrisoare, jurnal
intim, hartă, genealogie, testament
etc.) descoperit de urmaşi, mult după
consumarea întâmplărilor din scriere.
Misterul duce la aventura cunoaşterii.
Aici, ni se propune o carte (chiar cu titlul Strada cu lavandă) şi o scrisoare,
descoperite de Carla, nepoata unuia
dintre personaje. Prologul propune o
diegeză realizată prin tehnica
inserţiei. În substanţa cărţii, povestirea din ramă, Mihaela Gudană
reface drama erotică a unui cuplu din
Iaşi: Ioana Crăciun, profesoară de
limbă franceză care posedă un birou
de traduceri și Vlad Noureanu, artist
polivalent (pictor şi scriitor).
Mesajul cărţii Strada cu
lavandă este de natură estetică,
fiindcă totul este pus sub semnul
poveştii predestinate a transmite de
la o generaţie la alta o experienţă
(iniţiatică, eroică, socială, erotică etc.).
Motivarea autorului alias Petre, din
Prolog, va fi susţinută pe tot parcursul
cărţii: „– Poveştile se scriu pentru a
rămâne altora. Poveştile sunt poveşti,
trebuie să dăinuiască nepoţilor şi
strănepoţilor noştri”. Protagoniştii
sunt conştienţi că intră, trăiesc ori ies
din poveste, fiindcă spun eroii: „…noi
doi… suntem aşa… ca într-o poveste…”
(p. 60); „Avem nevoie de povestea
asta” (p. 232). Vlad însuşi scrie
poveşti „neterminate vreodată” ce
reprezentau
„urletul
iubirilor
înăbuşite de râul vieţii” (p. 230) iar,
după consumarea iubirii, „Ioana păşi
în casa lui Alex şi într-o altă poveste,
dintr-o altă parte de viaţă a sa” (p.
252). În fapt, diegeza creşte odată cu
năvala dialogurilor confesionale, fiind
tangentă cu metaromanul, specie
agreată de membrii Şcolii de la
Târgovişte prin anii optzeci.
Derulându-se în paralel cu

revistă de atitudine

aventura celor doi, Ioana şi Vlad, cuplurile Ileana-Petre, Nina-Vlad, IoanaAlex dublează şi împrospătează
ritmic pagini de iubire eşuată şi, indiferent de profunzime, şi deconspiră
aspectul efemerităţii sentimentale.
Prozatoarea și-a focalizat vag
observațiile pe circumstanțele cronotopice, insistând pe dimensiunea dialogului (în doi!), purtat despre
meandrele iubirii. Intenţia de a aşeza
substratul psihologic peste cel
analitic nu convinge peste tot. Dialogul e situat pe un fundal sentimental obsedant, pe o melodie iterativă
interpretată mai ales de Ioana. Senţelege că fiecare personaj e în
căutarea sinelui şi se descoperă în
firea celuilalt. Astfel, dublajul presupune despicarea aceluiaşi fir, fără a
pătrunde în resorturile intime ale impulsului erotic, care este atât de explicat, încât cititorul neatent ar putea
pierde interesul de lecturare.
Protagoniştii sunt intelectuali
maturi, aflaţi pe dunga jumătăţilor
vieţii, Ioana trecuse de 40 de ani, Vlad
– avea 52 de ani şi au deja experienţe
anterioare în dragoste. Ioana, este
divorțată și mai încercase o dată să-şi
schimbe traiectoria. Vlad, căsătorit şi
cu un copil, nu se poate desprinde de
viaţa familială, încât aventura lor se
va rupe prin retragerea lui departe de
Iaşi, în casa de la ţară.
Pe o altă coordonată, cei doi
refac perechea mitologică: sculptorul
Pygmalion și creația Galateea. Ioana
are „nevoie de un bărbat puternic”, se
reface din „ţăndări” sub forţa iubirii şi
se dăruieşte dezinvolt voinţei creatorului: „În tot acest timp, de când ne
ştim, ai «modelat» totul cu tact,
răbdare, experienţă” (p. 95). Schema
e clasicizată: sentimentele ei sunt în
dualitate cu gândirea lui. Ioana se
defineşte ca „umbră” fermecată de
personalitatea iubitului: „după atâta
vreme sunt o umbră după tine […].
Poate că e mult spus: umbră. Eu sunt
femeie, o cunoştinţă, o trecătoare…”
(p. 90). Vlad Noureanu e artistul care
o face să „zboare din nou, fără să fie
pasăre”, adesea îngândurat şi
povăţuitor: „Fii demnă de ceea ce eşti!
Stai precum stânca şi priveşte cerul.
Bucură-te de dragostea ce o ai” (p.
151).
Dialogurile Ioanei cu Vlad ori
cu Olga, prietena sa, au efecte cathartice, temperând şi aducând pe linia de
plutire destine aflate în derivă.
Despărţirea celor doi nu capătă accente tragice, întrucât fiecare va reintra pe făgaşul firesc al vieţii. După
expoziţia de la Bucureşti, pictorul
Vlad se va întoarce la familia sa iar
Ioana va găsi altă cale a împlinirii prin
însoţirea cu romancierul Alexandru.
Numai în planul artei amintirile îi vor
aduce alături, pentru că Alex a
achiziţionat din expoziţia lui Vlad
chiar tabloul cu imaginea Ioanei, care
tronează peretele din dormitorul vilei
lor.
În ansamblu, cartea are aspect
poematic nu numai prin pregnanţa
emoţională, ci şi prin mijloacele explicit poetice. De pildă, alegoria lavandei (mai sus clarificată), imaginea
femeii fără chip, a ochilor cu „privirea
albastră”, a toamnei „galbene”,
pregnanţa stărilor de nelinişte, de
aşteptare etc. Tot astfel, încărcat de
lirism este motoul de pe plic: „Îmi vine
să zbor, îmi vine să cânt,/ Să scriu despre tine între cer şi pământ!”, ceea ce
dovedeşte aplecarea spre poezie a Mihaelei Gudană, fapt în argumentare
prin volumul Lumina neatinsă
(2018).
Dincolo de anumite stângăcii
de redactare şi de febrilitate
scriitoricească (inerente debutului
unui prozator), volumul Strada cu
lavandă reprezintă o mărturie
ficţională despre o experienţă a
căutării sensului vieţii şi poate fi
aşezat cu folos pe raftul cărţilor
încercătoare.

Romulus-Dan
Busnea

Lina Codreanu
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La
Moinești,
în
Tzara
Dada...

Simpozionul Internațional și
Expoziția Muzeală ,,Tristan Tzara și
Cultura Dada”, proiect cultural finanțat
de Ministerul Culturii și Identității
Naționale și organizat de Primăria
Moinești, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Turismului ,,Montpesa”,
este unul dintre cele mai importante
evenimente culturale românești din ultimii ani.
Reprezentanți ai lumii artistice
românești și europene sunt prezenți în
fiecare an la Moinești, unde recreeză atmosfera din perioada mișcării dadaiste,
curent cultural și artistic nonconformist
și anarhic îndreptat împotriva rutinei în
viață, gândire și artă (dar, mai ales, a
războiului), înființat și dezvoltat de poetul moineștean Tristan Tzara, românul
care a revoluționat arta secolului XX.

Manifestările au loc de regulă în
cea de-a doua jumătate a lunii aprilie (în
preajma datei de 16 aprilie, ziua de
naștere a poetului) și includ ateliere
Dada (colaj, linogravură, mixed media
art), piese de teatru, dance performance avangardist, recitaluri de poezie și
muzică, happening, expoziții de artă
plastică (pictură, colaj, grafică), filme
avangardiste
mute
de
scurtmetraj, lansări de carte, dezbateri și
comunicări cu privire la opera și biografia lui Tristan Tzara și a celorlalți
membri ai mișcării, toate acestea, într-un
admirabil joc de imagini, sunete și culori.
La evenimentul din acest an (18 20 aprilie) au participat artiști din
străinătate cu preocupări pe teme
avangardiste,
precum
Paul
Dorn (Elveția), Clarissa Hurst (Elveția), Dada Ensemble (Italia), dar și
invitați speciali români, printre care,
criticul de film Irina Margareta Nistor și
formația Cello Fun, care au susținut
diferite reprezentații și ateliere Dada pe
parcursul evenimentului, alături de Compania ,,Breasla Actorilor” din București,
coordonatorul acesteia fiind actorul și regizorul moineștean, Alex Floroiu.
De asemenea, artiști palstici din
România și-au prezentat lucrările în
cadrul expozițiilor colective de pictură,
colaj și fotografie, aflate în galeriile de
artă din municipiul Moinești.
Demnă de apreciat a fost și participarea tinerilor din instituțiile de
învățământ moineștene, atât în cadrul
atelierelor de teatru, artă plastică și dans,
cât și în cadrul altor momente artistice.
La ediția simpozionului din anul
2016, artistul plastic ieșean Dragoș
Pătrașcu a fost întrebat de ce expoziția sa
de la Moinești a fost intitulată ,,Dada
Land”.
Răspunsul a fost unul pe măsura
acestui eveniment cultural-artistic de

excepție: ,,Pentru că, dadaismul a rămas
o stare de spirit, o negare și o afirmare în
același timp. Trăim într-o lume
paradoxală, iar Dada poate fi locul comun
al absurdului, al ororii, dar și al luminii și
al splendorii; poate fi o metaforă a haosului, dar și o cheie către un nou sens.
Dada nu este numai locul comun în care
trăim: a ajuns să fie întreaga lume, una
fascinantă,
dar
într-o
teribilă
degringoladă, plină de ură, de nedreptate, de sărăcie. Din această lume îmi extrag esența muncii mele. De cele mai
multe ori nu o înțeleg, iar motorul a ceea
ce fac, de aici pornește, de la dificultatea
mea de a înțelege pe ce lume trăiesc. Nu
înțeleg violența care o bântuie, nu înțeleg
rapacitatea ei, dorința de preamărire și
invidia primejdioasă îndreptată împotriva aproapelui”.

Scurt remember
Tristan Tzara (n. 16 aprilie 1896,
Moineşti - d. 25 decembrie 1963, Paris)
este pseudonimul lui Samuel Rosenstock,
poet şi eseist evreu român, născut în
Moineşti şi stabilit mai târziu în Franţa,
cofondator al mişcării culturale dadaiste
care a condus la o revoluţie majoră în
artele plastice şi în literatură.
În 1912, pe cînd era încă în liceu,
publică Revista ,,Simbolul” împreună cu
Marcel Iancu şi Ion Vinea, cu binecuvântarea lui Alexandru Macedonski şi
ajutorul lui Iosif Iser. În această perioadă
semnează cu pseudonimul S. Samyro, pe
care îl va schimba mai târziu în Tristan
Ruia şi în final în Tristan Tzara. În realitate numele de ,,Tristan” nu e ales pentru
rezonanţa particulară pe care o are în
limba română sau ca omagiu către opera
lui Wagner - o referinţă importantă pentru simboliştii care l-au influenţat puternic pe tânărul poet, ci, după cum spunea
Colomba Voronca (soția lui Ilarie
Voronca şi sora lui Claude Sernet)
datorită faptului că exprima starea de
spirit a tânărului poet ,,trist în ţară”
(sursa: Heinrich Stiehler în ,,Tristan
Tzara zwischen Peripherie und Zentrum”).
Mişcarea dadaistă îşi are originea
în oraşul elveţian Zürich în timpul Primului Război Mondial. Tzara ajunge acolo în
toamna lui 1915 şi curând se alătură
unui grup de tineri intelectuali care pun
la cale ,,happening-urile” de la Cabaret
,,Voltaire”. Astfel s-a născut celebra
mişcare ,,Dada”, care nu e o invenţie
exclusivă a lui Tzara, dar ,,nu ar fi devenit
niciodată ceea ce a devenit fără eforturile
de popularizare şi diplomaţia lui”
(parafrază după R. Huelsenbeck).
Cele mai cunoscute texte dadaiste
ale lui Tzara sunt: ,,La Première Aventure
céleste de Monsieur Antipyrine” (1916;
,,Prima aventură cerească a domnului
Antipyrine”) şi ,,Vingt-cinq poèmes”
(1918; ,,Douăzeci şi cinci de poeme”), respectiv manifestele mişcării: ,,Sept manifestes Dada” (1924; ,,Şapte manifeste
Dada”). Lucrările sale de maturitate
încep cu ,,L’Homme approximatif” (1931;
,,Omul aproximativ”) şi continuă cu ,,Parler seul ”(1950; ,,Vorbind singur”) şi ,,La
Face
intérieure”
(1953;
,,Faţa
interioară”). În acestea, cuvintele
aleatoare ale lui Dada sunt înlocuite cu
un dificil, dar umanizat limbaj.
Poetul Tristan Tzara a murit la
Paris şi a fost înhumat în Cimetière de
Montparnasse.

(continuare în pag.13)
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Roni Căciularu

MURDĂRIA ZĂPEZILOR MURDARE

O carte venită din Bacău, „Zăpezi
murdare” (scoasă la lumină în condiții
excelente de către Editura „Corgal
Press”, cu o sugestivă copertă semnată
de binecunoscutul artist plastic C.
Ciosu), o carte scrisă de un prieten
ziarist, cu care am fost coleg de redacție
ani și ani, mă incită la meditație și aduceri aminte, lectura fiind pe cât de
interesantă, pe-atât de plăcută. Asta,
datorită stilului, sincerității și talentului
scriitorului care este Eugen Verman.
De fapt, tema cărții nu prea mă
atrăgea, din motive pe care le voi explica, dar după ce am început a citi,
harul reportericesc și de scriitor bun al
autorului exersat de-o viață, m-a făcut
să intru mai profund în lumea
adevărată a satului românesc, rememorând și eu câte ceva din ce aflasem mai
într-un târziu, ca reporter... Cartea asta
se referă mai ales la colectivizarea
forțată, la drame și crime, la luarea cu
hapca a celui mai prețuit bun al
țăranului român: pământul său! Proprietatea sa!
Acțiunea se petrece într-un sat
oarecare, numit Crucea Veche, dar
cuprinderea ei este, de fapt, mult mai
largă, căci o mare parte din România
anilor la care cartea se referă, a fost sub
aceleași furtuni „democrat-populare”,
furtuni care au distrus gospodării, vieți,
rosturi omenești. Inspirat, autorul are
în vedere, totodată, și drama lumii rurale din zilele ce urmează așa zisei
revoluții de la 1989. Astfel, cartea ne
apare ca o monografie reflectată din
întâmplări mari și mici, dar care au
semnificații deosebit de profunde pentru întreaga Românie, pentru vremurile
dure ale acelui timp.
Mai înainte de toate, trebuie să
spun că prin anii de-nceput a celei de-a
doua jumătăți a secolului trecut, trei
sferturi din populația României erau
țărani care, firește, își duceau viața în
sate,
ocupându-se
de
munca
pământului. Spre deosebire de aceștia,
eu m-am născut la oraș, făcând parte
din cei 25 la sută de cetățeni ai
României care trăiau cu asfaltul lângă
ei. Așa încât, ce-are a face nu știu ce și
nu știu cine, din satul „Crucea Veche”, cu
viața ce-am trăit-o eu la Bacău, sau la
Iași, sau uneori la București ?! Ce știam
și ce nțelegeam eu din viața satului și a
sătenilor?!... Incât, ca ziarist-reporter ce
eram, mă eschivam, de câte ori era posibil, să merg și să scriu despre lucruri
esențiale privnd viața acelor oameni de
la țară. Voi povesti și eu, cam cum era
cu agricultura socialistă și campaniile
agricole, prvind-o din perspectiva mea
de orășean întâmplat, câteodată, în
mediul rural...
Dar ce-i al lui Eugen, e al lui
Eugen! El face în această carte, de fapt,
un amplu reportaj literar, prin jucstapunerea altor reportaje mai mici, realizând teribile fotografii ale realității,
atent și artistic ajustate, aducându-mi
și mie mai la-ndemână viața satului,
reamintindu-mi indirect, că nu o dată
mergeam și împreună, în documentare,
cu ”Gaz”-ul redacției, tocmai la țară,
unde eu călcam stingher, neștitiutor, pe
când el era la el acasă, așa cum era și
printre
adevărații
activiști
și
conducători politici de la Regiune și de
la Județ.
Și trebuie să recunosc faptul că,
datorită talentului său și puterii lui de
adaptare și de expresie, izbutea să-i
mulțumească pe deplin pe „tovarășii”
de sus și pe cei de mai jos. Limba aia de
lemn și-o însușise în așa măsură, încât
o făcea „manjabilă”, citibilă și
inteligibilă. Jongla, pe linie, cu ideile și
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cuvintele. Ăsta a fost norocul meu ( și al
altor câțiva colegi ). Cu acoperirea celor
de sus, cei care „tăiau și spânzurau”,
acoperire morală pe care o realiza, zilnic, Eugen Verman, puteam eu să fac lucruri pe gustul cititorilor de rând,
ocupându-mă de așa numitele pe
atunci ”Probleme cetățenești” (adică
mai tot ce nu era Viața de partid, industrie și agricultură). Uneori mă mai
băgam și-n cele culturale. Scriam pentru oameni și despre oameni. Fără lozinci. Sigur, eram și eu pe linie, dar nu ca
un Stroschnaider (omul acela care, în
copilăria mea, a trecut strada „Regele
Ferdinand” pe un fir de sârmă, suspendat și bine întins, cam pe lanceputul Grădinii publice). Eu aveam
linia ceva mai lată, ceva mai lungă și nu
tocmai întinsă perfect! Stil lejer, omenesc, agreabil. Eram mai lângă oameni,
nu tocmai sus! Mai scriau bine și
atrăgător și alții, cu adevărat talentați
jurnalistic: Mihai Buznea, Fănică Olteanu, Constantin Nancu și alții (vreaunu vreau, nu pot trece peste Eugen
Verman, care era cameleonic și se sacrifica, în felul său, pentru a putea fi
ziarul cât mai aproape de toate
preferințele cititorilor). Iar Dumitru Mitulescu, redactorul nostru șef, știa să armonizeze atât de bine echipa din
subordine, încât ziarul la care scriam
devenise unul din cele mai bune dintre
cele din provincie. Eram o echipă –

mâna destinului, a întâmplării! – eram
o echipă de oameni talentați, admirabil
condusă de mai sus de Victor Enășoaie
(un adevărat om de omenie!), dar și direct de Dumitru Mitulescu. Ziarul avea
un tiraj mare. Dar asta, numai pentrucă,
în primul rând, acest coleg și prieten,
Eugen Verman, era un artist al timpului
său. Dar adevărul e că nu știam, nici nu
mă gândeam, că talentul lui e mult mai
larg, acesta dovedindu-se pe sine abea
prin cărțile apărute după ce a putut să
scape de limba de lemn, boală amară și
multilateral dezvoltată în epoca vremii.
M-am lut cu vorba și-am lăsat Zăpezile
murdare să mai aștepte, căci și eu am
așteptat, la vremea mea. Dar asta –
doar în vis. Marile dureri ale acelui
timp rămân încrustate în inima oamenilor, din generație în generație. Uitarea
își va spune și ea, probabil, cuvântul,
dar istoria nu tace și nu iartă. Istoria
adevărată! Istoria cinstită!
Așadar, vorbim de un reportaj literar, care intră cu obiectivitate și culoare specifică în amănunte și
generalități ale colectivizarii forțate și
ale forțării decolectivizării, dintr-un sat
sat cu nume simbolic. Simbolic, da, căci
crucea creștinului, ea este cea care l-a
ajutat pe țăranul român (și nu doar pe
el) să reziste atâtor nelegiuiri și anomalii. Vechea cruce, puterea unui Dumnezeu al săracilor și năpăstuiților, a fost
fundamentul supraviețuirii acestor
țărani. Dar satul Crucea Veche a reușit
să devină și înfloritor, în zilele noastre.
Cu câtă suferință însă, cu câte drame și
tragedii!
Incă de pe vremea colectivizării
forțate a agriculturii, se întinsese în
toată România plaga minciunii și a
hoției. Iar cine nu mințea bine, cine era

„pe lângă”- vai de mama lui, vai de viața
lui, vai de moartea lui ! A lui și a familiei
lui! Sigur, nu e cazul să reiau aici
poveștile adevărate din această
admirabilă carte a lui Eugen Verman;
dar un citat- exemplu, tot voi da, ca să
simțim un pic din „culoarea” acelui
timp.
„Sebastian Naum a fost găsit
spânzurat”. (...) Cealaltă echipă fusese la
el acasă pentru a-i cere să-și dea
pământul la colectivă. Naum refuzase
cu vehemență.( Calara, unul din principalii eroi ai cărții, activistul de partid nr.
1 din satul respectiv, cum află de
nenorocirea asta, „își luă paltonul și
căciula și plecă spre gospodăria lui
Naum.(...) Nevasta mortului și două
vecine (...) l-au împins spre ușă și l-au
aruncat afară din casă, în zăpada inaltă
și pufoasă.
- Numai tu l-ai omorât !, strigă
soția lui Naum la el. Criminalule! O să
vină vremea să dați socoteală pentru
toate crimele voastre...! Dracul să vă ia
pe toți, mișeilor !”.
Era o vreme și o lume a
cameleonismului, a dedublării, așa cum
trăia și acel personaj, Calara, activistul
de partid. Minciuna și furtul au continuat mult timp. Și aproape fără să vreau,
îmi reamintesc de faptul că fiind ziarist,
sunt convocat la Teatru de Stat, într-o
altă vreme, dar de fapt aceeași, unde
„tovarășa prim” de la Județ adunase
toată suflarea pe care credea ea că
poate conta că se va duce (tot forțat,
dar oarecum voalat) să conducă și să
supravegheze campania agricolă.
De data asta nu mă mai puteam
eschiva. Norocul meu că am fost repertizat într-o comună lângă Tescani, unde
conacul lui George Enescu era în devenire a fi Casă de oaspeți și de creație
pentru muzicieni. Eram prieten cu
Sandu Popovici, directorul acelui
așezământ. Cu periuța de dinți în
servietă, m-am dus direct la Sfatul Popular. Vorbesc cu notabilitățile, stau încruntat, serios, nemulțumit. Dau
dispoziție să vină toată suflarea
responsabilă de mersul „Campaniei
agricole”. Țin o scurtă cuvântare. Incep
sobru, grav:
- Am fos trimis aici de conducerea de partid și de stat. Pentru
această campanie. Dar, măi tovarăși, eu
sunt orășean, habar n-am de agriculură,
pe când voi o știți din tată-n fiu, de mii
de ani. Eu nu distinnig nici măcar grâul
de orz. Cum să vă spun eu ce să faceți ?!
Am toată încrederea în dumneavoastră.
Sunteți liberi să acționați cum e mai
bine. Vă mulțumesc. Atât am avut de
spus! Au rămas ăia bujbe! Iar eu am
plecat la Tescani. Intr-o cameră foarte
elegantă, am citit cu plăcere „Cel mai
iubit dintre pământeni” de Marin
Preda. Pe urămă Secretarul de la comuna „repartizată” mie, mi-a povestit
că primea telefoane de la Județ și întrebau cum îi „ajut” eu, iar el răspundea invariabil: excepțional! Vroiau să mă
audă și pe mine, la telefon, dar
răspunsul venea invariabil: E pe tarla,
la mama dracului! Să trăiți, am să-i
spun!...
N-am fost de multe ori în astfel
de situații, dar știam că „Minciuna stă
cu Regele la masă!”, așa cum spunea și
Vlahuță, și așa cum spune și Eugen Verman, a cărui carte incitantă este un reportaj literar bine scris, un document al
unor timpuri de neuitatat. Cine are
această carte în mână, are norocul de a
cunoaște mai amânunțit viața satului
din acele timpuri și poate filosofa,
alături de scriitorul Eugen Verman, un
om al timpului său, un filosof de azi și
al acelui timp.
Cartea, repet, se numește:
„Zăpezi murdare”. Și chiar dacă se vor
topi zăpezile, ele rămân, indiferent de
anotimp, așa cum au fost! Verman se
constituie, din proprie inițiativă, drept
un cinstit și talentat martor ocular, în
procesul intentat de oameni, la Tribunalul Istoriei! Citiți-l!

Provincia din noi
Scurtă comnicare la
„Caravana scriitorilor”,
Ediţia I, Roman,
4-5 aprilie, 2019”
Ce să mai spună „curcubita maxima” despre provincie şi provincialism
de vreme ce până acum,
s-a
conferenţiat magistral despre...? Sigur
că din punct de vedere cultural nu
există o delimitare concretă între centru şi provincie, ca şi în psihologie unde
graniţa dintre normalitate şi anormalitate nu este trasată ferm. Aceste
delimitări există numai în mintea
noastră care se cantonează prea des în
zona subiectivităţii şi suficienţei.
Firesc, din perspectiva evoluţionistă
orice provincie tinde să devină centru,
iar centrul tinde să devină centrul-centrului dacă mă pot exprima de asemenea manieră. Ne căutăm pe noi în noi
toată viaţă şi de puţine ori reuşim să ne
găsim! Provincia vine din interiorul
nostru atunci când nu avem încredere
în noi, când ne-am pierdut respectul de
sine şi nu vrem să tangenţializăm
măsura valorii noastre.
După unii autori se pare că la
un moment dat provincia ar vrea să se
substituie centrului. Pe de altă parte se
vehiculează ideea deloc păguboasă că
centrul ar fi un conglomerat de
provincii. Suntem predestinaţi indubitabil destinelor provinciale, sau suntem capabil prin studiu, credinţă şi
voinţă să generăm centre? Ca şi provincialismul, imaginea de sine se
configurează de forma unei complicate
arhitecturi mentale, care în timpul
evoluţiei noastre, se identifică în simultaneitate cu perceperea lumii materiale
într-un complex proces de amalgamare
a nenumărate operaţiuni comparative
ce ţin de structurări şi generalizări integratoare. Imaginea de sine se poate
deteriora substanţial în contextul raportului de forţe între pozitiv şi negativ,
dacă eşecurile au câştig de cauză, sau
rezultatul poate fi pozitiv atunci când
raportul se modifică semnificativ în
favoarea reuşitelor. Cred că dobândirea

şi menţinerea identităţii constituie un
rol esenţial în definirea statutului cultural. Provincial sau central nu te face
un anumit loc, ci un anumit nivel de
însuşire şi sublimare a culturii. Provincialismul nu este definit de un loc
anume ci de spiritul locului.
Decretează unii că provincialul se
plictiseşte repede de cultură. Şi... întro analiză cu tuşă subiectiv, tentă dată
de patriotismul local, nu am identificat
prea multe elemente care să demonstreze că muşatinii se plictisesc repede
de cultură, mărturie stând manifestările acestor zile, lansările periodice de carte, vernisajele de la cele trei
instituţii de profil (Muzeul de Artă,
Roman Art Gallery şi Wall of Art), emisiunile posturilor locale de televiziune,
activităţile culturale ale celorlate
comunităţi, editarea a cel puţin două
reviste de cultură Clepsydra şi Melidonium), desfăşurarea anuală a unor festivaluri literare la nivel naţional
(Mircea Scarlat şi G. Ibrăileanu) şi nu
în ultimul rând existenţa în urbea
muşatină a numeroşi membri ai Uniunii Artiştilor Plastici, Unuinii Compozitorilor şi Muzicologilor şi ai Uniunii
Scriitorilor din România.

Mircea Bostan

(Continuare în pag. 7)
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Petruș Andrei: „Vorbiți-mi despre Dumnezeu”

Liviu Popescu

Noua carte de poezie, semnată de
Petruș Andrei, poet binecunoscut cititorilor noștri, reprezintă o cotitură
radicală, nu doar în privința tematicii
(eminamente religioasă), ci și a scriiturii propriu-zise. Acum, îl vedem, pe
autor, mult mai dedat metaforei și
celorlalte mijloace artistice, specifice
prozodiei, care-l fac un îndoit stăpân și,
totodată, autentic artist al cuvântului,
așa cum, Domnia Sa se vădește în durata ultimului deceniu, ce călătorește,
deja, în trecutul său și-al tuturora.
Poetul Petruș Andrei, în această
carte, „Vorbiți-mi despre Dumnezeu”
care, încă din titlu, ne apare ca o
invocație, și cu de la sine poruncă,
vehiculează, adeseori într-o manieră
directă, învățături, care sunt tot mai
aproape de sufletul convivului, evident,
prin limbajul, cu adevărat divin, al
poeziei: „Puterea cea dumnezeiască/ In
fiecare loc s-arată,/ Astfel, ți-i
binecuvântată
/Oricare
clipă
pământească (Devoțiune, p.46)”, spune
- parcă strigând - poetul, nu de oriunde,
ci din amvonul conștiinței sale, religioase, de nobil neam și renume.
Așadar, tonul discursului poetic se
arată sfătos, plin de o infinită
bunăvoință creștină. La fel stau lucrurile în „Catismele dimineții” (p. 42),
unde poetul este mult mai tranșant,
trădând parcă asimilarea unei anume
maniere de învățătură: „Acolo unde patimi sapă/Tu nu da crezământ minciunii/Și caută de te adapă/De la
fântâna-nțelepciuniui”. Sau: „Perfida

Don Quijote
de la
Dorohoi

Pe vremea când personajul, din
titlul de mai sus, locuia la Suceava,
lângă gara Burdujeni, scriitorul Ion
Drăgușanul, un împătimit-iubitor de
oameni adevărați, a scris în publicația
noastră un articol, cu titlul: ,,Don Quijote de la gară”. Erau rânduri-rânduri,
în filigran de uimire, cu rost de
compătimire, despre un om care astăzi
are viză de flotant la Dorohoi.
Până la urmă, vorba actorului
Arșinel se potrivește de minune și în
acest caz: „Ce mi-i Gulia, ce mi-i Dolhasca !” . Asta cu referire la cele două
orașe (Dorohoi și Suceava), care merg
aproape „cu aceeași viteză” (mână în
mână) în peisajul patriei, dacă avem în
vedere starea de sărăcie.
Vasile Tănase este și nu este un
personaj Cervantenian. Ca înfățișare,
sigur are ceva comun cu Don Quijote. O
armură potrivită și un cal i-ar putea
oferi șansa de a fi personajul unui film
cu cavaleri rătăcitori. Lancea ar fi o
armă de neacceptat pentru el, fiind un
pacifist convins. De o posibilă luptă cu
morile de vânt, să nu mai vorbim! Are
o minte „brici”(zisa „lemn Tănase” cade
dintr-o secure !) și o consecvență ce la propulsat ușor pe tărâmul artei muzicale, după ce a obținut o atestare a
conducerii centrale, semnată de Ion
Cristinoiu. Compozitor și interpret, V.T.
a fost oaspetele câtorva posturi de televiziune și la radio (în emisiunea „Omul
cu chitara”). Mereu este invitat în țară,
dar marea lui iubire rămâne biblioteca
din Dorohoi, unde punctează muzical,
cum se cuvine, lansări de carte, sau alte
întâlniri unde sufletul poate vibra în
acorduri de chitară. Versurile mai multor scriitori de seamă stau la baza
compozițiilor muzicale a acestui
trubadur. Nicole Labiș, Magda Isanos,
Eusebiu Camilar, Constantin Ștefuriuc,
Grigore Vieru, sunt doar câteva nume
ce se regăsesc, cu versuri, în compoziții
muzicale de succes.

revistă de atitudine

patimă ucide/Dar nu te-ascunde ca
sobolii/Și poarta inimii-ți deschide/ Ca
să primești în ea toți solii (...)”. Intâlnim,
nu de puține ori, accente de
recunoștință, pentru toată această
alcătuire cosmogonică, dată de El, creatorul lumii și al Pământului: „Ne-ai dat
nemărginitul cer/ Și necuprinsul
mării/Și lumea plină de mister și-ntinderile zării” (Sfintele daruri, p.76).
Auzim, aici, dacă „ascultăm” cu atenție,
adevărate rostiri eminesciene, și nu
numai. << (…) Și-Ți mulțumim prin
rugăciuni/ Născuții în țărână/Ca o
„corolă de minuni”/ Ce stă la
îndemână>>. Prin urmare, cuvinte, expresii, dar mai ales o muzică, ce ne
poartă spre divinitate, sub forme sublime, și absolute, precum Eminescu și
Blaga. Și nu oricum, ci căzând, pur și
simplu, din înaltul temeinic al firii, și al
gândului, care, împreună, dau să
cutremure Universul.
Recunoaștem, în această recentă
gestică poetică, „Vorbiți-mi despre Dumnezeu”, de Petruș Andrei al Bârladului,
multe din atitudinile, pe care trebuie să
le aibă, de-a pururi, și în orice ocazie,
creștinul, firește ca o condiție a
apartenenței sale la lumea, fără de
cusur a Ortodexiei noastre, românești.
Și, una dintre aceste condiții, de
manifestare, creștină, este smerenia. De
altfel, într-o poezie intitulată chiar
Smerenie (pagina 80), poetul, fără să ne
cunoască intențiile, ne confirmă: „M-ai
trimis ca să mă ostenesc,/Nu ca să am
parte de cinstire,/Doamne, necuprinsa
Inginer, compozitor și interpret,
iată o carte de vizită de neacceptat,
într-o anumită perioadă, într-un anumit spațiu tehnicist (sucevean), unde ce
și cum o hotăra (pe vremuri) un
maistru, ins ce avea mereu fruntea în
soare, fiind susținut „de sus”. Etichetat
de acesta drept „greieraș”, deși era
conștiincios în munca sa de zi cu zi, V.T.
se vede destituit din postul din schemă
și trecut la roabă. Obișnuiților cu bârfa,
le-a venit, astfel, „apa la moară”,
chicotind pe rupte, nu numai pe la
colțuri, ci chiar fățiș. „Eliberarea” sa
avea să vină mai târziu, când cel lovit
de soartă a ocupat un post de inginerprofesor la un Grup Școlar. Noua
postură i-a adus și lauri; felicitările directorului veneau în flux continuu, pentru că pe lângă munca de la catedră
cenaclul muzical-artistic al elevilor, încropit de el peste noapte, era tot mai
vizibil. Pasiunea pentru literatură a
domnului Vasile a dat roade încă de pe
vremea când acesta era redactor-corector la ziarul NORD PRES. A scris de
toate pentru toți, în multe publicații din
țară. Revista băcăuană PLUMB l-a
fericit, în mai multe rânduri, cu spații
ample pentru epigramă.
Cartea de debut a lui Vasile
Tănase, CASTELUL CU SPERANȚE,
apărută în 2018, la Dorohoi, e plină de
voioșie, dar și de o anume tristețe. Se

observă, la acest autor, și o oarece
îndârjire, în încercarea de a spune lucrurilor pe nume, punând în mișcare
un măturoi bine centrat pe ideea de
curățenie generală: „Să trăiți bine” , ni

mea iubire,/Zi și noapte-n rugi Te pomenesc.(…)”.Iar mai departe: „Ca apostolii
mă odihnesc/Și cu mine-adesea dau
lupte grele/Să-mi înalț privirile spre
stele/Și pe tine să Te proslăvesc”, ceea
ce-l face, necondiționat, supusul Atotputernicului din marile timpuri ale
lumii.
Ca și în celelalte lucrări, semnate
de Petruș Andrei, și în cea de acum,
Vorbiți-mi despre Dumnezeu, sonetul este prezent, în mai toate zonele
cărții. Numai că, de această dată, un
asemenea demers poetic, cu adevărat
nobil, este cu mult mai grav, ca tonalitate și, din acest motiv, constituie o
adevărată piatră de încercare, reușită
din partea autorului luat în discuție.
Aceasta, pentru că forma lui fixă, cu
mult mai dificil de realizat, în cazul
unor subiecte, mai puțin abordate, în
lirica actuală, nu poate fi la îndemâna
oricărui scriitor, pentru asta trebuind
să fii, cu adevărat, chemat întru poezie.
Și, categoric, Petruș Andrei este poetul
potrivit/chemat pentru asemenea lucruri.
În ce îl privește, Petruș Andrei a
exersat, dintotdeauna, o asemenea
specie literară și, desigur, cu rezultate
din cele mai bune: de-a dreptul de
excepție, de fapt! Exemplificăm, în acest
sens, cu sonetul: „O liniște din raiul dealtădată/Mă învinge când ajung la
mănăstire,/ E ora când Morpheu îmi dă
de știre/ Că vine să mă vadă de îndată.
Când viața ți-i poveste de iubire/Și în
lumină ți-ai trăit-o toată,/Nu te
încearcă vreun regret vreodată/Cât de
gătești de prima întâlnire. Te duci la El
fără vreun fel de teamă/ C-ai fost, prin

voia Lui, un om de seamă/Și-n urma ta
ceva tot mai rămâne. Un clopot dulce
sună la răscruce/Și tristă luna după
culmi se duce/Iar toaca toacă timpul în
fărăme” (O liniște,p.57). Nostalgic, și
plin de surprinze, prin revelații și iluminare, sonetul acesta, ca și altele („Cei sufletul”, „Cel ce se plânge”, p.94-95,
dar și multe altele) conferă, cititorului,
o autentică și neprevăzută stare de
grație, pe care demult n-o mai vedem
prin părțile noastre, pe unde Cel rău de
mult a prins a-și face mendrele cu
omenirea noastră.
Dar, sonetele, ca și celelalte
poeme ale cărții lui Petruș, pe care le
las cititorului să le descopere, cu bucurie și dreaptă lui cumpănire, par să
populeze, întreg spațiul cărții, cu îngeri,
cu meri și alți „locuitorii” ai Edenului,
printre care Iisus (Domnul) și Dumnezeu, trăiesc, desigur și astăzi, drama
neascultării celor doi oameni, primordiali, dintru început aflați sub semnul
cel grav al Ispitirii și neascultării. Și astfel, Petruș Andrei, ne face, aici, la Școala
gălățeană, o nouă și mare bucurie,
aducând, în pagini de carte, lumea
noastră, și a lui Dumnerzeu cel Mare și
Sfânt.
Salutăm, desigur cu reverență,
noua sa lucrare artistică, invitându-l să
ne-o prezinte, dacă se poate, personal,
în lumea școlii noastre, create în spațiul
dintre Danubius și Prutul, care, îndurerat, pare să ne despartă pentru multă
vreme încă. Lumea politică nu are timp
de asemenea lucruri. In schimb
trădările de tot felul sunt la ordinea
zilei.

se spunea / Și-atâția ani ne-au dus cu
fofârlica. / De-acu-ncepu să cadă a lor
stea, / Căci intră, rând pe rând, la mititica.” Continuând în același ritm, ar fi
cazul să „spicuim” câte ceva din „Rondelul candidaților respinși”: „Dar lumea
parcă e dementă, / Căci fiind plină de
contuzii, / Și-având nevoie de transfuzii,
/ Preferă sucombarea lentă ?” Din
iernile de altădat”, nu mai vin decât
„ecouri diafane”, pentru a face loc
intrării triumfale în scenă a
”Pseudorondelului iernilor contempoane”: „Cu sentimente suverane, / Ninsori pe suflet mi se-abat- / Din ce în ce
mai apăsat / Mă viscolesc erori
umane...”. Sentimentul profund religios
e dătător de speranță, numai atunci
când iertarea va fi piatra de temelie a
gândurilor noastre cu spectru larg, așa
după cum vedem în „Rondelul soarelui
ascuns de multe zile”: „De-ar face lumea
numai ce e bine, / I-ar fi natura mai
prietenoasă, / Căci doar iubind orice și
pe oricine, / Vom fi poftiți, cu Cel de Sus,
la masă !” Frumusețea feminină, cu al ei
suflet de neregăsit în spații înguste, ni
se relevă cu o ușurință ce rămâne câmp
deschis în dimensiunile zilelor însorite:
„În existența-mi ce-o parcurg, / Cam
păgubită de antren, / Îl invocam pe
Demiurg... / Și mi-a găsit-o pe Serenne/ Une belle femme de Luxembourg ! //
La chipu-i blând, precum icoana, / Și
ochi, și gânduri mi se scurg, / Să afle sufletului, hrana, prin dialoguri ce decurg,
/ Cu cea de peste Prut-Ruslana! // Șiașa, chișinăuanul burg / Mă delectează
cu Mixandra- / Cu mult doritu-mi taumaturg- / Vlăstar voievodal- Ruxandra,
/ ...Une belle femme de Luxembourg !”
Rememorând clipe de neuitat,
poetul se melancolizează clipă de clipă
în actul creației. Sensurile proprii și
cele figurate se întrepătrund armonios,
amintind mereu de pericolele agresiunilor de tot felul: cele ce amenință libertatea. Adevăratul Don Quijote,
adresându-se scutierului său, vorbea
despre libertate ca despre ceva de
foarte mare preț:
„Libertatea, Sancho, este unul din
darurile cele mai de preț pe care cerul la dăruit oamenilor: cu ea nu pot fi asemuite nici bogățiile pe care le ascund
pământul și marea; pentru ea, ca și
pentru cinste, poți și trebuie să-ți dai și
viața, iar pierderea ei este cel mai mare
rău ce ți se poate întâmpla.”

Sunt multe elemente ce susțin
„înregimentarea” lui V. T. în categoria
oamenilor de excepție. ”Radiografiile”
lui Ion Drăgușanul (ce se regăsesc în articolul amintit mai sus), conturate de
departe în aproape, scot la suprafață
sensuri noi, privind rezistența în fața
terorii a unui om, totdeauna bine
intenționat și cu respect pentru semeni: „...un individ de o pitorească și
fermecătoare frumusețe lăuntrică...
Grație tranziției, lucrează când paznic,
când zidar, breasla scorțoșilor îmbrâncindu-l cu cinism într-o aparentă
umilință. Numai că umilința nu se
prinde de tipul cu pricina nici cât praful
de pe tobă, pentru că Vasile trăiește în
altă lume, în singura lume care există cu
adevărat.”

Coriolan PĂUNESCU

Provincia din noi

(Continuare din pag. 6)

Nici desueţi, nici anacronici, nici
defazaţi ci realişti fiindcă nu ne credem centrul-centrului şi nici nu
râvnim după centralitate acopaniaţi
de cronicitatea bolii obsesivului
după edenul pierdut. Şi dacă avem
vocaţia provincialismului, apoi, de
această provincie interioară nu ne
putem dezlipi şi nici nu putem
evada din arealul ei, şi într-un final
adoptând calea izolării putem lesne
glisa în tragica prăpastie a angoasei.
Şi... câte note de provincialism identificăm în simfonia literară
a „Junimii”? A interpretat Sibiul
vreo notă falsă în anul 2007 în
opera
„Capitala
Culturală
Europeană”? Există vreo literă
înclinată spre provincialism în operele lui Eminescu, Creangă, Caragiale, Sado-veanu, Blaga, Sorescu,
Nichita, Cioran, Eliade, Istrati şi
mulţi alţii născuţi în provincie?
Există vreo linie de provincialism în
sculptarea „zborului” de către Constantin Brâncuşi? Din perspectiva
voinţei noastre ne putem poziţiona
constant în capitală.
Provincia, şi mai ales cea
culturală, există doar în noi! Limitele provinciei, ca şi himera centrului, se află doar în creierul nostru.
Privite din capitala creierului,
provinciile ce caută a-şi face loc în
existenţa noastră trebuie năruite.

pagina 7

PLUMB 146

Născut la 14 august 1950, în comuna
Mărăcineni, judeţul Buzău.
A absolvit Universitatea din Bucureşti.
Licenţiat în filologie, specializarea limba
română- limba franceză. Studii postuniversitare la Centre Intérnational
d’Ėtudes Pédagogiques, Sèvres (
Franţa). Ocupatia, profesor de limba
franceză.

Volume editate:

⦁“Efectul de seră”, versuri, Ed. Biblioteca Judeţeană, “V. Voiculescu”Buzău, 1995
⦁„viaţa-n Block” , versuri, Ed. Fundaţiei
Academice “V.Voiculescu”, Buzău, 2002
⦁„F.M.I” ,versuri, - Ed.Fundaţiei Academice “V.Voiculescu”, Buzău,2004
⦁„banc (note) informative”, versuri, Ed.
Anastasia Ina, Buzău, 2005
⦁„cocktail” , versuri, Ed. Rafet, Rm.
Sărat, 2007
⦁„Memoria paşilor”, versuri, Ed. Rafet,
Rm. Sărat, 2009
⦁„Amintiri din prezent”, versuri, Ed.
Editgraph, Buzău,2010
⦁„invazii cotidiene”, în colecţia “OPERA
OMNIA” – poezie contemporană, Ed.
Tipo Moldova, Iaşi, 2011
⦁„Orașul din camera Web”, Ed. Editgraph, Buzău, 2013
⦁„ Gravuri de ocazie”, Ed. Editgraph,
Buzău, 2017
⦁„cartea cu femei”, Ed. Editgraph,
Buzău, 2018
Publică în:
“Amphitryon”, “Amprenta”, “Arhipelag”,
“Axioma”, “Bucureştiul literar şi artistic”,
“Cafeneaua literară”, ”Caietele de la
Ţinteşti”, “Carambol”, “Carevasăzică”
(membru fondator şi redactor), “Carnet
literar” (membru fondator şi redactor),”Cartelul metaforelor”, ”Constelaţii
diamantine”, “Cetatea”, “Cronica”, “Dincoace de pod”, “ Dominus “, “Opinia
literară”, ”Poezia”, “ Plumb “, “Renaşterea
Culturală”
(redactor),
“România
literară”, “Şcoala Buzoiană “, “Spaţii culturale “, “
roboman

****

e dimineaţă şi te simţi deja obosit
înainte de o nouă zi la indigo
îţi aprinzi prima ţigară bei cafeaua
şi mai fumezi încă două
dioxidul de carbon prosperă în
plămânii tăi dar te simţi oarecum
revigorat parcă ai alt chef de viaţă
deşi viaţa nu prea are chef de tine
te duci la serviciu precum un robot
programat să facă acelaşi lucru
de ani de zile nimic nu se modifică
în afară de ora de iarnă şi ora de vară
rămâne aceeaşi ordine
în desfăşurătorul muncii tale planificate de alţii venit muncit plecat
şi din tot ce-ai vrea să schimbi în viaţa
ta nu reuşeşti să schimbi decât tramvaiul metroul sau troleibuzul
până la slujbă şi înapoi
în casa ta care puţin câte puţin
începe să te perceapă ca pe un obiect
inutil
ipostaze
o doamnă în vârstă
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se uită în oglindă
şi îşi contabilizează ridurile
o domnişoară pauperă merge periodic
la mall probează haine de lux
pe care nu le cumpără niciodată
un copil merge la şcoală mereu
dar nu învaţă nimic
un bătrân nu îşi mai aminteşte
prenumele lui Alzheimer

ERTI

C AR
U

Că-ntreaga-ți tinerețe ți-a fost furată
Și ai ajuns pe punctul de topire,

AI M

postul mare
e-o vreme mohorâtă-n patru zări
cu-n soare mic pitit pe după nori
cocori în răstignire pe sub cer
prin ploaia decadentă trec şi pier
pisicile şi-au început concertul
în luna marte bate falimentul
enoriaşii palizi sunt în post
şi toţi aleargă ca să facă rost
de ştevie de lobodă urzici
că nu e voie lapte ouă mici
din când în când la peşte-i dezlegare
la soia şi la e-uri grupa mare
şi dup-abţineri ce canonul cere
vai tot românu-n ziua de-Nviere
face exces la miel şi la butoi
de-i ia salvarea unu unu doi
apoi din nou se intră în normal
trăim banal într-un oraş banal
unde edilii după cum se ştie
sunt pregătiţi cu toţi de puşcărie
şi iar televizor din nou antene
părerologi aflaţi între dileme
cătuşe zornăind acut în plasmă
şi arestaţi bolnavi subit de asmă
în rest popor sărac fără un şfanţ
la Cotroceni cu un manager neamţ
ce-i ajutat de Merkel prea puţin
să pună contre ţarului Putin
e dimineaţă
deschid larg fereastra către o nouă zi
care se declanşează o dată cu zborul
ciorilor întunecând cerul în trecerea
lor peste oraş spre câmpiile din
bărăgan după hrana cea de toate zilele
aştept un poştaş aerian să-mi aducă în
casă toate culorile toamnei
miroase a cafea sau a lapte dat în foc
de la bucătăriile vecine din block
niciodată nu reuşesc să-mi aerisesc
living-ul fără să nu fie invadat
de miresmele mâncărurilor
puse la gătit de parcă toate apartamentele în acelaşi timp
ar participa la master chef
câte un diavol eşapat al benzinei
de pe bulevardul apropiat face raiduri
prin atmosfera şi aşa împrospătată
cu duhoarea matinală a gurilor
de canal soarele e de trei suliţe
maşinile din parcarea hotelului
de vis-a-vis
strălucesc etalându-şi mărcile de lux
baronii locali de partid
iar au chefuit până târziu
după întrunirea în care şi-au aranjat
pe posturi diferite rude şi cotizanţi în
campaniile electorale şi mă gândesc
caţi bani face chelnerul ăsta care a luat
imobilul în locaţie de gestiune
după revoluţia simulată la televizor
în timp ce eu am rămas ca prostul
un amărât de bugetar
cu studii superioare degeaba
pe băncile din preajma fântânii
arteziene intrate în faliment de un
cincinal stau elevi de liceu-viitori
migranţi- şi fumează chiulind
(element predicativ suplimentar)
în timp ce se uită la un film live
al unei nunţi de câini comunitari
treptat treptat şi oraşul intră în călduri
şi devine o maşină de fabricat zgomote
şi aş vrea să fiu veriga lipsă a acestui
angrenaj cu decibelii la maxim

MIH

NICO
LAE P
OGO
NA

RU

SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.

(20 iunie 1938, Rediu, judeţul Neamţ),
poet, eseist şi gazetar. Absolvent al
Facultǎţii de Filologie a Universitǎţii
“Al. I. Cuza” din Iaşi (1960-1965). A
fost redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra-Neamț (1968-1974), titularizându-se apoi în învățământ la
Școala Gimnazială Nr. 5 din PiatraNeamț, unde va funcționa, ca profesor
de limba și literatura română, gradul l,
până în anul 2000. De atunci și până în
prezent face parte din colegiul
redacţional al revistei Antiteze (Piatra-Neamţ) . Colaboreazǎ la diverse reviste literare din ţarǎ şi din strǎinǎtate.
Este inclus în zeci de antologii și
dicționare literare.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A fost tradus în limbile engleză, germană și italiană. Și-a
pus semnătura pe douăzeci și una de
cărți de poezie.
****
RONDELUL ANOTIMPULUI CENUȘIU
Timpul treieră, de- vreme, doar pustiu,
Înșiră cuvinte pe sârmă ghimpată,
Zgândărește sadic rana supurată,
Așterne praf pe tărâmul ogurliu
Și peste temelia țării surpată.
A putred miroase tot ce mai e viu,
Timpul treieră, de- vreme, doar pustiu,
Înșiră cuvinte pe sârmă ghimpată.
Îndrăgostiții nu-și mai spun I love you,
Oră fixă, ceasul nu mai arată,
Că limba orară i-a fost furată,
Cerul azuriu e veșnic cenușiu,
Timpul treieră, de- vreme, doar pustiu.
RONDELUL PĂRINȚILOR
Hălăduind prin veșnicie,
Păreau făclii în labirint,
Purtând o tainică solie
Și,-n ochi, sclipiri de hiacint.
Sudoarea le era beție,
Fierbintea lcrimă, absint,
Hălăduind prin veșnicie,
Păreau făclii în labirint.
Munceau pe brânci, fără să știe
Că toți din jur, de sus, îi mint.
Frustrați de zâmbet și alint,
Neîmpăcați, mureau să-nvie,
Hălăduind prin veșnicie.
RONDELUL UNEI UMBRE
Ai ajuns să fii doar o amintire,
Umbră a ceea ce ai fost odată,
O insignifiantă, ștearsă pată,
Neașteptat final de povestire.
Ai rămas o rană nevindecată,
O filă ruptă dintr-o psaltire,
O abracadabrantă amintire,
Umbră a ceea ce ai fost odată.
E sau nu motiv de tânguire,
Că soarta e atâta de ingrată,

O abracadabrantă amintire?
RONDELUL CREȘTINULUI
Toate drumurile duc înspre Tine
Și, totuși, între noi este un hotar,
Ce face vederea nevedere chiar,
Că Tu ești Totul, eu un fiecine.
În degetu-Ți cel mic stă discul solar,
Să pot vedea prin razele divine
Că toate drumurile duc spre Tine
Și, totuși, între noi este un hotar.
Păcătosul vine să Ți se-nchine
În consens cu principiul cutumiar,
Că Tu îi ești călăuzitorul far.
Fericit creștinul care știe bine
Că toate drumurile duc spre Tine.
RONDELUL VIEȚII
Viața, a Penelopei țesătură,
Rostu-i din bine, bătătura, din rău,
Binele e al lor, răul e al tău,
Preafericit e cel ce îndură.
Eternul descurcăreț e cel sămădău,
Oricât ar fi realitatea de dură,
Viața-i a Penelopei țesătură,
Rostu-i din bine, bătătura, din rău.
Ineficientă-i orice armură,
Orice vei face, tot vei cădea în hău
Ori te vei înnămoli prin tău,
Iarba verde se va preface în zgură
Și viața-ntr-o zdreanță de țesătură.
T

R
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Ne vom duce cum am venit
Ca o lumină spre apus,
Spre orizontul mult cernit.
Ne vom duce cum am venit
Lăsând pământul primenit
Ca alții care au fost și nu-s.
Ne vom duce cum am venit
Ca o lumină spre apus.
Viața—obscur și trist spital,
Plâns prelung și tânguire,
Recviem în sală de bal.
Viața—obscur și trist spital,
Un vast spectacol ireal,
Un abur de amintire.
Viața—obscur și trist spital,
Plâns prelung și tânguire.
Pe nevăzuții mei strămoși,
Îi simt , în sânge, cum se zbat
La suflet, mari și generoși.
Pe nevăzuții mei strămoși,
Frumoși, la chip, și inimoși,
Vitregiile nu i-au schimbat.
Pe nevăzuții mei strămoși,
Îi simt , în sânge, cum se zbat.
Noaptea lungă ce m-așteaptă
Cu brațe-ntinse, sfeșnice,
E, spre Dumnezeu, o treaptă.
Noaptea lungă ce m-așteaptă
Este calea cea mai dreapt-a
Împărăției veșnice.
Noaptea lungă ce m-așteaptă
Cu brațe-ntinse, sfeșnice.
Lume nebună, nebună,
De urât, pustia-i ține,
Cu turbarea se cunună.
Lume nebună, nebună,
Cântă pe-o singură strună,
Groaza, mănușă, îi vine.
Lume nebună, nebună,
De urât, pustia-i ține.
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Gheorghe Andrei Neagu s-a
născut la 14 septembrie 1949 în comuna Trifești din județul Neamț. Este
un prozator interesant, fondator al
săptămânalelor Jurnalul de Vrancea,
Gazeta
Vrânceană,
cotidianelor
Oglinda Vrânceană și Oglinda
Moldovei, dar mai cu seamă a mensualului Oglinda literară, Gh.A. Neagu a
fost premiat de Papa Ioan Paul, și de
Papa Benedic, dar și de Papa Francisc,
pentru activitatea literară, fiind totodată
Cavaler al Literaturii Române. Are zeci
de volume publicate și nenumărate
colaborări la revistele culturale din țară
și de peste hotare. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sentinţa
Aerul îmbâcsit al sălii de
judecată o trăsni pe procuroare
drept
în
moalele
capului.
Împricinaţii şedeau năuciţi, toropiţi
de zăpuşeala ce-i apăsa ca o mantie
pe umerii obidiţi. Şi unii şi alţii se
săturaseră de mulţimea termenelor
de judecată.
-” În picioare! Intră în sală
completul de judecată!” se auzi un
glas ce părea să fie plin de energie .
Mulţimea se ridică alene,
lipicioasă, zemuindă, sporind şi mai
mult duhoarea. Judecătoarea părea
să se clatine în mersul către tribună.
De undeva, un grefier slăbănog se
ridică în picioare cu un dosar în
mână şi i-l întinse cu amabilitate
neprefăcută. Semn că se obişnuise cu
atmosfera pestilenţială. Judecătoarea îşi aruncă o privire şi rosti:
- Mitică Puţaru să vină în faţă!
- Aici sunt! spuse un slăbănog
deşirat, înaintând în ceea ce părea a
fi o boxă de acuzat.
- Ai găsit avocat?
- Nu doamnă judecător! Mi-aţi
dat dumneavoastră unul!
- Şi unde e?
- Afară, că mai are şi alte „procesuri!”
-Cheamă-l în sală! zise
judecătoarea grefierului.
Când apăru şi avocatul durduliu
în
mantia-i
neagră,
judecătoarea spuse:
-Este
ultimul
termen!
Procurorul de caz mai are ceva de
adăugat?
- Nu onorată instanţă! Din probele depuse la dosar, falsul intelectual a fost pe deplin dovedit!, zise
procuroarea aşezându-se cu o mină
satisfăcută pe banca din faţa
judecătoarei. Inculpatul prinse a se
foi.
- Apărarea mai are ceva de
adăugat? se adresă judecătoarea
avocatului.
- Onorată instanţă, din probele
adunate la dosar, nu rezultă vreo
vinovăţie! rosti el la repezeală de
parcă ar fi vrut să se lepede de cazul
care îi picase în sarcină fără nici un
profit .
-Atunci rămânem în pronunţare! zise judecătoarea dând
dosarul la o parte.
revistă de atitudine

Liviu PENDEFUNDA despre:
Despre proza lui Gheorghe Andrei Neagu nu am mai scris, și nu doar
pentru că poesia sa m-a cucerit întrutotul, ci pentru că nu mi se cristalizase
uriașa sa personalitate, deși omul și
prietenul îmi era permanent aproape.
m'am ferit poate și de subiectivism.
muntele literar care este el trebuie
văzut cu adevărat de la o înălțime pe
care eu nu o atinsesem. Azi însă sunt
convins că atât Slavici, Rebreanu ori
marin Preda, Eugen Barbu sau
Buzura ar trebui să accepte că el
reprezintă un vârf tot mai semeț în
lanțul lor muntos. După ce m'am
închinat în fața Nunții negre și am
publicat numeroase fragmente de
proză sub semnatura lui Neagu în revista "Contact international", iată că
mă aflu în fața unui roman care mă
absoarbe și identifică cu o lume
aparent pierdută și care se
perpetuează obsedant în societatea
românească în ciuda progresui așazis civilizator. În timp ce paradoxul
are o structură logică, exprimabilă
simbolic sau nu, absurdul nu deține o
astfel de structură. Altfel spus, absurdul reprezintă întotdeauna un nonsens, o exprimare imaginativă căreia
îi lipsește orice principiu sau element
rațional. (...)
Desigur Gheorghe Andrei Neagu
dovedește un condei mânuit cu
măiestrie atât la firul acțiunii, în descrieri cât și la caracterizarea personajelor. Citez dintr'o altă scrisoare:
plec totuși ducând cu mine povara
ninsorii mieilor cu parfum de caise-n
florile ucise de
frig. Și port în
mine
arome
ivite brusc la
gândul că nu
voi
gusta
caisele oprite
din drumul lor
(p.183). Este
chiar metafora
finală, câd o
luminiță apare
la
capătul
tunelului, dar
care o știm
doar noi drept
o umbră a luminii. O analiză
rațională ne obligă de câteva decenii
să vorbim de congruență, coincidență
sau con-cordanță și cât mai puțin sau
aproape deloc despre identitate sau
egalitate. Istoriile se repetă, problema
absurdului fiind privită din perspectiva eșecului, cât și din modalitatea
prin care ne raportăm la cunoaștere.
Cu regret că textul meu despre Nunta
neagră apărut în revista "Contact international" nu și-a găsit locul în
scurtele referințe de la sfârșitul volumului, mă închin în lectura prozei
acestei personalități polivalente scriitor, editor de presă literară ("Oglinda
literară") și conducător de cenaclu
("Duiliu Zamfirescu"), proză ce
realizează o adevărată lecție de
istorie contemporană, ilustrație
exemplară a ființării unor generații
în derivă sentimentală și socială.(...)
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Inculpatul se foi şi mai tare
atrăgând atenţia asupra sa.
- Ai ceva de zis? îl întrebă întro doară împărţitoarea de dreptate.
- Onorată doamnă, am doar o
rugăminte! Condamnaţi-mă pentru
orice, dar numai pentru fals intelectual nu. Râde lumea de mine. Cum
poate, un om cu patru clase, să fie
condamnat pentru fals intelectual?
Râde intelectualii… Sala izbucni în
hohote de râs întrerupându-l.
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.

data naşterii: 20.01.1952 la
Bacău
localitate: Norfolk, Anglia
anul primirii în USR: 2006
Mariana Zavati Gardner, MSc
(Universitatea „Al. I. Cuza” Iaṣi RO),
PGCE (University of Leeds UK), LCW
(Diploma in Literature and Creative
Writing Milton Keynes UK). Este
membră a The Royal Society of Literature UK ṣi The Poetry Society of the
Open University UK.
A publicat volumele de versuri:
Whispers (2 ediţii) Poetry
Books UK 1998, The Journey Poetry
Books UK 1999, Watermarks Poetry
Books UK 2000, Poezii Caietele Cenaclului GEORGE BACOVIA coordonator
Prof. Univ. Dr Constantin I. Bucur Germania 2000, 2001, 2002, 2004, Travellers/ Călători Criterion Publishing
USA 2001, The Spinning Top: Snapshot Poems Poetry Books UK 2001,
Pilgrims/ Pelerini Editura Napoca Star
RO 2002, The Remains of the Dream
Catcher Poetry Books UK 2002, Bequests/ Moṣteniri Editura Etnograph
RO 2003, Seasons Poetry Books UK
2003, Sketches Poetry Books UK
2005, Şoapte Editura Fides RO 2005,
The Remains of Julia May’s Dreams
Poetry Books UK 2008, 2009, Vise la
minut Editura Contrafort RO 2008,
http://www.edituraonline.rohtml/poezie.html/2009,
http://www.stiri.net/literatura/poez
ie/visele-juliei-may/2010, Poems traducere în limba engleză de Mariana
Zavati Gardner ṣi Dr. Ina Teodora Stan
- volum publicat de www.exiledwriters.co.uk sub egida Arts Council England UK 2009, Oglinda cu vise Editura
Contrafort RO 2012, Lada de zestre:
Vise la minut/ Vise de acasă - OPERA
OMNIA Editura TipoMoldova RO
2013, Bagatelle (poezii în limbile
română, franceză, germană, italiană ṣi
spaniolă) Editura Ateneul Scriitorilor
RO 2014, Absolutul, un alt vis, Editura
Singur 2015, Oglinda cu vise/ Le
miroir aux rêves, traducere în limba
franceză de Mariana Zavati Gardner ṣi
Elisabeta Bogăţan, prefaţă de Linda
Bastide, Éditions Poètes à vos plumes,
Paris 2016, Carrousel (poezii în limbile română, engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă, greacă ṣi
rusă) Editura Singur RO 2017.
Versurile i-au fost incluse în
164 de antologii de poezie în UK, USA,
Germania, Italia ṣi România.
A publicat trei volume de proză
scurtă în limba română:
Bacău-London, înainte ṣi-napoi
Editura Sitech RO 2010, 2012 (2
ediţii),
Bilet dus-întors - OPERA OMNIA
Editura TipoMoldova RO 2013,
Indiscreţii Editura Singur RO
2015.
Proza i-a fost inclusă în 34 de
colecţii de proză scurtă în UK, Germania ṣi România etc. etc.

Gauchos, pueblos e llamas
copacul Ceibo îṣi scutură anii
dincolo, se vede oceanu-n adâncuri

ascuns - în praf dulăi adormiţi monoton se-nṣiră pădurea de cactuṣi
pe coasta Muntelui Curcubeu în
altitudini cizelate-n piatră lunară
zece mii de pelerini se-ntrec
între zilele sfinte, trecute acum,
s-o afle pe Fatima, Madona Cernită
pe muntele ferecat în miracol
înapoi la Tilcara, târg uitat
în bolovani din piatră multicoloră
un gaucho stă adormit pe scara
din rocă ce duce la pueblos
llamas timide pasc ṣi dispar
când maṣini închiriate ṣi oameni,
turiṣti hămesiţi se-mbulzesc
la marginea din sineală a căii
Ramona espera
în mini-jupe Ramona aṣteaptă
precum pictată de Antonio Berni
în Colección Amalita Exhibición
parfumate în oţet, două alte Ramone
o măsoară cu ochi magici încondeiaţi
în curcubee înţepate de vântoase
trei ţaţe-ambulante în mini-jupe
dezbat du-te vino printre maṣini
în parcarea cu plată din centru
blocuri cu scări din metal,
cuṣti cu animale de casă
internetul le ghiceṣte destinul
gloria se face vanitate
sau vice-versa cu indigo
trei Ramone repetă mereu...

Los Glaciares
Anzii-ṣi lamentează
ghețarii – cum se prăbuṣesc
mâhniţi în dezordine
cum mor în faţa turiṣtilor
mobilele se bulucesc să-i
eternizeze cum se duc
acasă vor fixa etichete
„am fost acolo!”,
„am văzut!”
forme se prăbuṣesc
se năruie sinilii
în apa pe care pluteṣte vaporul!

La Recoleta
Art Nouveau, Art Deco, Secessionist,
Neoclasical, neo-Bizantin,
neo-Babilonian
cavouri bombastice în eternitate
locuri de veci ai celor avuţi,
al regretatei Evita printre snobii
duṣi ai capitalei de pe Rio de la Plata
în alt loc, printre cuiburi
de albine ṣi viespi,
treci de aleea cu plopi
peste calea ferată neglijată
în oraṣul meu cu muzici albastre
aţipit e cimitirul cu adormiţii lui
bunicul, bunica ṣi mama
nemiṣcaţi sunt la POARTA
cu secrete eterne ...
(Versuri din volumul în pregătire: „Jurnal Argentinian”)

„Mariana Zavati Gardner dovedeṣte în
scrierile sale sensibilitate, capacitatea
de a găsi poezia ascunsă în realitate,
precum ṣi o imaginaţie liberă care-i
dă posibilitatea să facă asociaţii
neaṣteptate de idei ṣi „să producă”
metafore surprinzătoare.”
Al. Mirodan
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Ce reușește cu prisosință în prozele
sale scurte, din această nouă carte a sa
este faptul că Dumitru Simion, aduce în
lumea civilă, ca într-un fel de lăsare la
vatră, o lume ce părea definitiv închisă ermetic în canoane, în anumite secrete, doar
de cei activi știute.
Fapte, întâmplări, situații, unele
triste, altele chiar tragice, dar și multe nostime, cu mult umor corosiv, pornit dintr-o
trăire firească, specifică mediului, a unui
tip de umor numit de cunoscători drept
umor cazon sunt scoase cu delicatețe și un
fin simț al observației din sipetul memoriei și repuse în circulație, acum după
atâta amar de vreme. Cu siguranță că
mulți dintre cei care sunt personaje principale din aceste povestiri scrise de Dumitru Simion se vor regăsi, regăsindu-și de
fapt chiar, tinerețea lor.
Aflându-se la granița dintre realitate
și ficțiune, dintre creație și relatare, uneori
aproape nudă, autorul acestor povestiri
reușește, grație harului său de povestitor
să smulgă cotidianul din context și să-l
plaseze, cu talent în pagini de proză.
Multe dintre schițele cuprinse în
această carte sunt topite parcă din literatura lui Anton Bacalbașa cu al său Moș
Teacă (personaj referențial din literatura
română în care se face referire la latura
cazonă) și din Jaroslav Hasek cu
Peripețiile soldatului Svejk, unde scene
amuzante sunt puse în circulație pentru
lumea de dincolo de barierele unei unități
compacte, a unor destine încărcate de anumite privațiuni dar și cu multe șanse de
cunoaștere și de formare. Personajele lui
Dumitru Simion, venind, cele mai multe,
din lumea cazonă, sunt conturate cu o
atenție specială mai ales în latura comportamental-umană. Multe dintre aceste
povestiri scurte ale lui Dumitru Simion
relatează, artistic, desigur, cazuri, de cele
mai multe ori cu un caracter pamfletar,
amuzant, dar și psihologic, de comportament uman vezi povestirea Ospătarul în
care se poate constata valabilitatea
proverbului: Bine faci, bine găsești, povestire în care bunul simț și caracterul uman
nu țin cont de culoarea pielii, ci de
educația primară. Înșiruirea faptelor, din
diferite ipostaze, care de care mai
amuzante, dar și emoționante, decodează
o lume, ce-i drept, pe cale de dispariție, o
lume încărcată de spectaculos în situații
deosebite.
Cu atât mai mult sunt valoroase
aceste proze ale lui Dumitru Simion pentru că au darul de a conserva, prin amintirile sale, Răsfoind printre amintiri, așa cum
se intitulează această carte a sa, o lume despre care urmează să mai fie cunoscută
doar din cărți.
Cum lumea este într-o continuă
transformare și ceea ce se numea armată
obligatorie, odinioară, dar și de educare a
tineretului, a dispărut, apărând armata de
profesioniști ( de ce să nu le spunem, de-a
dreptul, de mercenari), scenele pe care le
transpune pe coala de hârtie autorul devin
memorabile și cu caracter de unicat,și prin
încărcătura emoțională pe care o aduce în
paginile cărții.
Multe dintre personajele acestei
cărți se vor regăsi, identificându-se, fie
după numele, cel mai adesea reale, purtate, fie după situațiile la care au fost martori dar care, odată cu trecerea timpului
s-au estompat sau au trecut de-a dreptul
în uitare, și această regăsire pe lângă factorul emoțional pe care îl provoacă,
creează și o stare de reîntoarcere în timp
constituind adevărate provocări. Talentul
de povestitor, în primul rând, cu care este
înzestrat Dumitru Simion constituie un
bun prilej de a retrăi vieți, destine, stări pe
care mulți le credeau deja pierdute. Cu
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siguranță că această carte va fi citită de un
număr mare de cititori, fie că sunt parte
integrantă din filele cărții, fie că sunt
interesați de lumea, ce încet, încet își mai
află existența doar în astfel de pagini.
Răsfoind printre amintiri, remarcă,
în Cuvântul însoțitor, mr. dr. Ilie Nuțu, profesor la Școala Militară de Subofițeri –
Fălticeni, este o carte document. Este o
sinteză de mărturii, realizată printr-o
tehnică narativă desăvârşită. Este un teren
al imaginarului, dar şi al realităţii crude de
dinainte de 1989, anul revoluţiei noastre.
Este o încercare reuşită de a prezenta
două lumi paralele: lumea absurdului şi a
mediocrităţii, desemnată simbolic de
ofiţeri superiori precum Pelican, Miluţă, şi
lumea generaţiei mai tinere, aplecată
asupra studiului, a cărţii şi a înţelegerii
nevoilor tinerilor recruţi reprezentată de
ofiţerii Vasile, Codiţă, Vornicu, Cornel şi
Simi cartea prozatorului Dumitru Simion,
intitulată în mod cuviincios şi modest
„Răsfoind printre amintiri", ne surprinde într-un mod fericit, deopotrivă prin
sinceritatea cu care alege să desfăşoare
firul narativ al întâmplărilor, cât şi prin
modul inedit de alcătuire a volumului său
de amintiri.
Utilizând cu foarte multă pricepere
observaţia şi investigaţia, autorul se
plasează, de cele mai multe ori, în centrul
acţiunii, devenind personajul principal al
cărţii.
Paginile acestei cărţi descriu nu
numai ce a văzut şi trăit un militar de-a
lungul carierei sale, ci este, în acelaşi timp,
şi o prezentare a tot ceea ce nu s-a putut
afirma o mare perioadă de timp ca efect al
suprimării libertăţii de exprimare
datorată regimului politic de dinainte de
1989.
Lectura fiecărei povestiri din
această carte ne demonstrează că autorul,
bun cunoscător al acestei lumi pe care o
transmite cititorului a știut să-și etaleze
buna credință și sensibilitatea în situații,
multe dintre ele deosebite și să aprecieze
valoarea interlocutorului, șef sau subordonat.Din fiecare povestire prezentată în
aceste amintiri ale sale, se poate remarca
dialogul succint, fără mute înflorituri,
purtând de altfel amprenta mediului pe
care îl explorează, ceea ce face în așa fel ca
episoadele prezentate să pară aduse înaintea cititorului dintr-un film în serial,
episoade, care lipite, cap la cap, reconstituie un univers ce se poate numi o viață
de om așa cum a fost ea trăită.
O parte dintre personajele acestei
cărți, cum ar fi Gică B. sau moș Atomii
(colonelul Atomii) și alte câteva, îmi sunt
cunoscute și, pentru câteva moment m-am
simțit și eu transpus în această lume,
purtând alături de autor melancolia unor
vremuri demult apuse.
Prin paginile acestei cărți autorul
caută drumul către inimile foştilor săi camarazi, mulţi dintre ei, din nefericire, fiind
trecuţi în nefiinţă, pentru a evidenția
suma de caractere umane, de comportamente, de împliniri dar și de eșecuri,
privindu-le cu detașare.
Fiindcă multe dintre povestirile din
aceste pagini sunt remarcabile nu voi exemplifica evidențiind una sau alta dintre
ele, fie și pentru a lăsa cititorul să descopere ineditul și spectaculosul scrisului
unui prozator care excelează și prin precizia descrierilor locurilor pe care le-a
străbătut, cu pasul sau cu mașina, și care
s-a lăsat fermecat de frumusețea unor
locuri și peisaje pitorești, pe care, după
lectura cărții, sunt convins mulți cititori ar
dori să le vadă sau să le revadă, așa cum
le-a văzut și descris artistic, Dumitru
Simion. Cred că fiecare povestire din
Răsfoind printre amintiri ar necesita un
comentariu special, dar dat fiind numărul
foarte mare de piese puse la dosarul de
prozator, aș face multe nedreptăți și unele
personaje pe care nu le-aș menționa aici,
ar suferi simțind că se face o nedreptate.
Lăsarea la vatră a amintirilor din
această carte se face cu discreție și cu talent pentru că autorul are din ambele cu
prisosință.

Niște erori bimilenare
Constantin
Vorniceasa

Emilian Marcu

Lăsarea la vatră a amintirilor

Atunci când un regim politic
plănuiește represiunea asupra unor
categorii de cetățeni, caută în prealabil un pretext. Ne vom referi la trei
personalități istorice, Pitagora,
Socrate și Isus. Ele au în comun
sfârșitul violent,nemeritat,nu au
lăsat nici un text scris cu mâna lor și
totuși au biruit timpul. Dacă
abordăm pe fiecare în ordine
cronologică se cade să ne referim la
Pitagora, personalitate antică ce a
contribuit la emanciparea culturală a
lumii în special prin faimoasa
teoremă care-i poartă numele.
Pitagora a avut o viață sbuciumată
din pricina adversarilor care l-au invidiat și prigonit cu înverșunare. Despre el se credea că este un fel de zeu,
avea școală de filozofie și mistică, refuza să scrie dar discipolii săi au consemnat prelegerile maestrului care a
avut și preocupări de morală socială.
Refugiat în Grecia mare a continuat
să țină prelegeri și s-a concentrat

totodată asupra teoriei muzicii. Se
știa că el avea o fobie bizară pentru
fasole. Adversarii lui au năvălit
asupra clădirii în care se afla cu elevii, au incendiat-o, pe cei prinși i-au
uciși iar pe filozof l-au fugărit într-un
lan de fasole până a sucombat. El îl
eliberase pe Zamolxe care îi fusese
sclav și elev excepțional. Acesta s-a
întors pe pământul de origine și a
fondat o religie împărtășită de
strămoșii noștri daci. În scurt timp ei
l-au divinizat și l-au socotit părinte
spiritual până la invazia romană.
Alt personaj epocal pe pământ
grecesc a fost Socrate. Și el a fost condamnat și executat de atenieni pe
baza invidiei care i-a împins să
comită un gest execrabil. Maestrul
antrenamentului spiritual a fost
răsplătit pentru devotamentul depus
în cetatea sa până la 70 de ani cu o
cupă de otravă. Deși el a fost condamnat printr-o procedură legală,
admisă în interiorul Atenei, totuși i sa făcut o imensă nedreptate. Din exemplele menționate, reiese limpede
că dreptatea era imposibil de obținut
în spațiul cultural elen, când oamenii
erau incitați asupra semenilor care
făcuseră numai fapte bune, folositoare omenirii. Acesta era aspectul
sumbru al lumii mediteraneene care
a stat la baza culturii europene.
În estul Mării Mediterane,
adică în Orientul apropiat, Isus Hristos a apărut pentru emanciparea
spirituală a poporului său într-un
context cultural specific, deosebit
față de lumea elenă. Ca și
personalitățile anterioare a început
să trezească compatrioții la o realitate pe care o respingeau fiindcă nu
erau familiarizați cu noua morală.
Lăsând în seama teologilor latura
mistică a vieții lui Isus, vom insista

pe problematica socială. El a încercat
să transforme conștiința oamenilor,
considerând că orice răscoală împotriva stăpânirii romane era
zadarnică. Mai tîrziu istoria i-a dat
dreptate, generalul roman Titus i-a
învins pe evrei și i-a luat în robie.
Templul a fost dărâmat și prădat. În
viziunea lui Isus oamenii trebuie să
se schimbe plecând din interiorul lor,
pentru ca bogații și săracii să devină
frați în sens religios, sclavia
dispărând de la sine. Adevărată
teorie socială în predicile sale s-a remarcat atunci când îi invita pe bogați
să cedeze averea săracilor și să
urmeze linia sa. Acest fapt i-a indignat îndeosebi pe rabini fiindcă ei
reprezentau clerul tradițional, conservator și asociat puterii romane.
Evident că cei mai aprigi dușmani ai
lui Isus au devenit tocmai exponenții
religiei iudaice. E adevărat că el preciza că nu dorește nimic pentru sine,
nu era un revoluționar ci venise să
împlinească profețiile din Vechiul
Testament. Indiscutabil acele profeții
venerabile nu erau agreate de
Sinedriu. Dealtfel chiar și acei profeți
au sfârșit năprasnic. În domeniul
dogmei religioase mozaice Isus
polemiza cu rabinii sprijinindu-se pe
textele vechi, incontestabile. Se pare
că lor nu le convenea această
îndrăzneală din partea unui
tânăr predicator, care avea
convingerea că este Mesia.
Important era ca nici un
predicator să nu zdruncine
orânduirea consacrată de
secole, pentru că, ziceau ei,
provoacă tulburări în popor.
E drept că mulțimile
sărăcite l-au urmat, l-au
îndrăgit, dar nu aveau putere de decizie. Procesul înscenat noului profet care
apăruse la orizont era o pură
răzbunare. Nici procuratorul Pilat,
nici regele, n-au găsit un temei juridic pentru a-l osândi. Ce-i drept
Pilat a încercat să-l elibereze,
poruncind să fie bătut ca să-i vină
mintea la cap. Din păcate,
reprezentanții Sinedriului au insistat
să fie executat. Deși autoritatea
romană era necruțătoare, totuși a
ezitat în acest caz. A apelat la o
datină locală care autoriza eliberarea
unui deținut de drept comun la
sărbătoarea Paștelui (Pesah). Între
Isus și Baraba, populația adunată în
piață a strigat să fie eliberat criminalul. Cu părere de rău Pilat a fost
nevoit să respecte dorința mulțimii.
Se spune că el s-a spălat pe mâini
simbolic arătând că nu are vină pentru această condamnare nedreaptă.
Pe romani nu-i impresiona nici o religie din Orient, ei dorind să fie ordine și să plătească dările către stat
toți supușii. Unii spun că în zece ani
ca funcționar trimis de Roma, Pilat ar
fi condamnat la moarte circa șase mii
de infractori. Așadar nu putea fi impresionat ușor de soarta unui tânăr
predicator care visa să schimbe
lumea.
În epocă, pe teritoriul Israelului mișunau feluriți șamani, vrăjitori,
încât preoții l-au suspectat pe Isus că
ar fi unul dintre ei. El însă preciza în
fața lor că nu aparține acelei lumi
bizare. Au trecut câteva secole până
ce personalitatea lui Isus a devenit
simbol divin suprem în lumea Imperiului Roman ca urmare a efortului
asiduu depus de apostolii săi. Așa că,
un banal fapt petrecut în Ierusalim
într-o vreme lipsită de milă a dat
lumii pe Mântuitorul recunoscut pe
toate continentele de miliarde de oameni.
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Ionel Necula

Spre jena mea, deşi
concetăţeni
cu
descinderi din acelaşi areal
geografic tecucean, am
aflat târziu şi din surse
aleatorii de Aura Dan –
o scriitoare cu mari
polivalenţe
scriitoriceşti, prezentă cu incursiuni seioase atât în
imaginarul liric cât şi în
cel narativ. Aş putea spune că prin prestaţiile
sale literare corespunde imaginii de scriitor
total, cu prezenţe referenţiale cam în toate
genurile creaţiei literare. Am scris, cu altă
ocazie, despre jurnalul formării sale intelectuale (Jurnal despre ceilalţi, Editura
Amanda Edit, Bucureşti, 2017) şi pot spune
că prin imensele sale lecturi, prin felul cum
s-a conectat la marea literatură, a reuşit să-şi
articuleze acel pat germinativ care o
legitimează ca prezenţă optimă în oricare din
domeniile creaţiei literare.
Ultima sa carte, Strâmtori între lacrimi,
(Editura Amanda Edit, Bucureşti, 2018) este
una din cele mai solide construcţii romaneşti
din ultimii ani, apărute în zariştea literaturii
noastre actuale. Cine mă citeşte, mă va
cunoaşte; cine mă cunoaşte, mă va înţelege;
cine mă înţelege, îşi va dori să mă mai
cunoască – îşi avertizează autoarea cititorii.
Şi are dreptate, căci autoarea s-a îndiguit
prea multă vreme într-un anonimat nedrept
şi liber asumat. Cu modestia sa pilduitoare na asaltat criticii şi nici reviste de cultură care
s-o scoată din anonimat şi să-i sublinieze
apăsat cronotopul (cronos – timp, topos –
loc) din care autoarea îşi extrage substanţa
neobişnuită a subiectelor sale şi modalitatea
oarecum specială de a conferi partiturii narative o anumită arborescenţă.
Acum despre carte. Acţiunea romanului
se resoarbe din drama unei familii trecută
prin încercări neobişnuite, greu de imaginat
într-o societate modernă. şi este alcătuită din
secvenţe, numerotate chiar de autoare de la
1 la 83 - fiecare închizând în pântecul ei un
segment de viaţă – de suferinţă sau de bucurie - dar cu funcţii revelatoare în economia
cărţii.
Aş putea spune că romanul despre care
mi-am propus să dau seama în aceste rânduri
se decontează din galanteria mişcării feministe, că militează pentru emanciparea femeii
şi pentru stoparea degradării ei până la
condiţia obiectelor de consum, cum la fel de
justificat este şi încadrarea lui în genul romanului realist, confesiv sau psihologic. De
fapt. este câte ceva din toate aceste posibile
încadrări şi cititorul poate să opteze singur
pentru genul care i se pare cel mai oportun.
Oricum, în centrul acţiunii se află femeia slabă, neputincioasă, speculată de un peşte
brutal, gregar şi interesat doar de valoarea
convertirii ei în monedă forte - dar şi dispusă
la un efort de emancipare şi de împlinire
spirituală
Anemar avea doar 14 ani când, venind de
la şcoală a fost răpită de ţiganul Giani cu
ghiozdan cu tot şi dusă într-o casă de
toleranţă, la dispoziţia clienţilor săi. Începea
calvarul. De fapt, se împlinea destinul
prevăzut de ţigăncuşa ce-i ghicise într-o zi de
vară, contra unui pahar de limonadă. Toată
viaţa ta are strâmtori între lacrimi, mai strigase ţigăncuşa în timp ce se grăbea să ajungă
din urmă caravana, ceea ce putea însemna că
intervalele dintre înlăcrimări vor fi scurte,
episodice, dar până la urmă, mai prorocise,
va fi bine. Se va căsători cu un văduvoi şi va
avea mulţi copii.
Un plan divin există probabil pentru fiecare
dintre noi, dar nu tuturor ne este dat să-ntâlnim ghicitoarea care să ni-l dezvăluie şi noi,
peste vrerea şi dorinţele noastre, să-l urmăm
întocmai. Ceea ce urmează, în traseul de viaţă
rezervat lui Anemar este exact scenariul
prevăzut de ţigăncuşă, În stabilimentul lui
Giani a stat 3 ani, timp în care s-a maturizat
înainte de vreme, a cunoscut tot felul de
tipologii şi caractere dar şi suferinţa în toate
nuanţele ei. Despre toate suferinţele îndurate
dă seama într-un jurnal secret, ţinut pe un
caiet ce-l găsise în ghiozdanul ce-l avea în
momentul răpirii. Vreau să scriu. Aşa nu mă
mai simt singură, căci hârtia suportă toate
suferinţele tainele şi greşelile mele. Ţiganul
încă nu şi-a dat seama ce fac şi sper, din tot
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sufletul că nici să nu afle vreodată! Mi-e frică
de el. Cine ştie ce-i mai coace mintea? După
ce că mă supune la atâtea chinuri fizice şi
morale, azi, nemernicul a mai venit cu o
pretenţie: mi-a spus că de azi-nainte, nu mă
mai cheamă Anemar, ci Turcoaz (p.55-56).
Se înţelege că în tot acest interval îşi
blestemă viaţa, iar în locul unei bune
dispoziţii, firească pentru vârsta ei, se
întreabă cu candoare şi naivitate Unde-ai
fugit râsule? Dar aceste stări nu mai sunt
arătate în jurnal, ci sunt drenate în registrul
poetic, de parcă mărturisirea însăşi reclama
un lirism candid şi o anumită solemnitate,
nepotrivită pentru genul narativ. Pudicitatea
autoarea nu-i permite să insiste prea mult
asupra clienţilor şi a purtărilor acestora în
acele momente de juisare învolburată dar
rămâne surprinsă când unul dintre ei îi
vorbeşte cu blândeţe şi înţelegere, îi oferă un
ceas şi o Biblie. Deocamdată are cu ce să-şi
omoare golul dintre doi clienţi şi, bineînţeles,
timpul care se scurge uniform, banal, plat şi
rece.
Într-o altă zi, dar asta s-a întâmplat după
aproape trei ani de prestaţii sexuale obligatorii, a intrat în camera ei un domn adevărat,
dispus s-o cumpere pentru fiul său, un tânăr
pe care nu-l vedea interesat de femei şi
părinţii îl suspectau de homosexualitate. A
cumpărat-o în schimbul unei mare sume de
bani, şi de aici încolo Anemar începe o altă
viaţă. Se integrează în familia acestuia,
devine ca un alt membru al ei, îşi continuă
studiile, termină liceul, urmează apoi Facultatea de medicină şi devine medic. Giani este
descoperit, arestat, judecat, condamnat, iar
Anemar devine proprietara fostei Casei de
toleranţă pe care o transformă în centru de
adăpost pentru femeile agresate sau violate
- în familie sau în afara ei. Îşi regăseşte fa-

milia - în afara mamei care decedase - şi se
bucură de iubirea noii familii, a celui care o
eliberase din stabilimentul lui Giani.
Primeşte tot felul de daruri şi preia meseria
mamei sale, aceea de a crea modele vestimentare. Prezentările sale se bucură de o
neaşteptată audienţă.
Destinul le aranjează pe toate cum ştie mai
bine. Fiul şi soţia domnului Mircea, eliberatorul ei din casa lui Giani, îşi pierd viaţa întrun accident de automobil şi, cum era de
prevăzut, domnul Mircea îşi reface viaţa cu
Anemar. Aceasta e cartea, dar dincolo de succinta noastră prezentare mai trebuie subliniat abilităţile scriitoriceşti ale autoarei,
fluenţa de havuz deschis, dialogurile vii, limbajul ca mijloc de a conferi identitate personajelor şi stilul rafinat de scriitor matur care a
ajuns la o anumită performanţă, printre cei
ce cadastrează imaginarul narativ contemporan. Când am ajuns în sat, spune undeva autoarea, era noapte şi o lună mare care se
legăna într-un hamac de catifea neagră mă
urmărea cu razele ei strălucitoare (p.43). De
asta spun, această carte ar trebui să candideze la o recunoaştere publică. Ar putea so facă Uniunea Scriitorilor, sau, poate
Ministerul Culturii. Nu ştiu dacă vocea
noastră se va auzi sau nu, dar cred că prin
Aura Dan, şi prin alţi scriitori de excelentă
calitate, epica noastră a devenit competitivă
şi-n cadrul marilor târguri de carte, poate sta
alături de marile realizări europene. O felicit
pe autoare pentru această frumoasă ispravă
epică şi-o recomand tuturor celor doritori de
literatură bună.

pașii mayași ai călătorului contemporan

Regăsiri

- Adriana Ambrosie

Cristina Ștefan

Aura Dan şi optimizarea resurselor romaneşti

În duminica de 24 martie
2019, a avut loc un eveniment
aparte la Sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail Jora“, o lansare de
carte a cunoscutei profesoare de
engleză Adriana Ambrosie:
Regăsiri, editura ArtBook, 2019.
Volumul a fost susținut de Filiala
Bacău a Uniunii Scriitorilor din
România și de editura ArtBook,
Cristina Ștefan. Public numeros și
curios. Simțeam întrebările din
privirile oamenilor, curiozitatea
cu care răsfoiau cartea, simțeam
acea trepidare sufletească de la
începutul unui examen până afli
subiectele.
Să fie Adriana Ambrosie un
călător de vocație? Criticii celor
două volume de călătorie tipărite
de autoare, Gheorghi Iorga și
Petre Isachi au răspuns afirmativ
prin prefețele, postfețele și discursurile de lansare a volumului.
Pasămite, Călător pe arca lui
Noe și Regăsiri sunt prezentate
ca vortexuri literare, cuprinzând
filozofiile lumii. Și m-am întrebat:
sunt călătoriile de prin lumea
mare conștientizate de autoare ca
act cultural, ca extindere a
călătoriilor inițiatice de demult?
Răspunsul ar veni tot din cărțile
scrise cu aprigă vervă literară:
Sigur, călătoriile, conștientizate ca
acte de cultură împărtășite prin
scris, fac parte din marile
experiențe umane, fondatoare de
progres și civilizare, așadar
evoluție a omenirii.
Dacă la prima carte,
Călător pe arca lui Noe, diaristicul întrecea expunerea literară,
vorbeam despre umor bine
stăpânit, dar și de abnegația detaliului din diversele și incomparabilele
culturi
contactate.
Spuneam: “Adriana Ambrosie ne
aduce în atenția lecturii fie o
“sumă de lecții”, cum susține
prefațatorul volumului Mihaela
Chiribău- Albu, fie “un roman indirect ce mizează pe poietica/poetica
spontaneității
și
a
sincerității”, cum susține, într-o
amplă postfață, criticul Petre
Isachi. Cert e faptul că este un
volum original, un mixaj de
genuri: note de călătorie,
narațiune, lirică, jurnal, chiar
memorialistică, perioada expusă
fiind 2009-2015.“
Din dinamica și stilul entuziast al celor două cărți reies
mai multe caracteristici ale
scrierii lor, toate ducând la un
profil auctorial interesant și cu
perspectiva literaturizării atemporale ale unora din experiențele
sale turistice. Este o diferență
evidentă între turistul care face
călătorii
de
plăcere,
se
fotografiază
lângă
domuri,
oceane, temple și afișează aceste
momente din snobism, și celălalt,
călătorul de vocație care își
transgfigurează
experiențele
altor locuri, altor culturi prin
prisma comparației critice, meditative, metafizice. Iată de ce Adriana Ambrosie ne descoperă prin
cartea Regăsiri mai mult decât în
Călător pe arca lui Noe, un scri-

itor centrat pe învățătura
călătoriei față de relatarea
monografică a obiectivelor
vizitate.
Călătoria și aventura, subgenul narativ care a dat atâtea
capodopere literaturii începând
cu Iliada și Odiseea, a avut și la noi
repere importante și mă gândesc
la multitudinea sensurilor care sau dat călătoriei și lui Ulise redivivus: Calistrat Hogaș cu
echilibrul său între jurnal și evocare, Marian Popa, călătorind
imaginar (Călătorie sprâncenată),
iată, recent romanul Dincolo al
lui Dan Perșa, călătoria plauzibilă
a sufletelor după moarte. În
Regăsiri descoperim un mod
reînnoit de a scrie, un mod de a fi
om prin lume, om faptic al lumii,
pentru că până la schimbarea
lumii în bine și civilizație ar trebui s-o cunoaștem în întreaga ei
fundamentare și cultură. De
aceea, am înțeles, la finalul lecturii, că lumea văzută în diversitatea ei, prin călătorie, este, de
fapt, arhetipul călătoriei, fascinante milenar și se situează ancestral pe vectorul marilor
călătorii inițiatice, de la primele
texte ale umanității, Vechiul Testament, Epopeea lui Ghilgameș.
Acum, cu volumul REGĂSIRI,
călătoria continuă și nu este
mirabil pentru filologul ADRIANA
AMBROZIE ca itinerarul parcurs
să devină o călătorie spirituală
printre amintiri, portretistică
bine detaliată, întâmplări și locuri
parcă menite să fie spații literare
inspiraționale. Mergem la Iași,
căminele studențești, în Delta
română, sau în Danemarca, la
Londra și trăim povești cu personaje
bine
creionate
și
întâmplări relatate cu tâlc. Jurnalul de călătorie în Peru, Bolivia,
Paraguay, Argentina, Brazilia 2017, însumează adevărate aven-

turi și întâmplări neprevăzute,
hazlii, scrise cu deliciul detaliilor.
O carte de proză scurtă, cu
aplomb, care urmează sfatul lui
Dalai Lama: în fiecare an să
mergem într-un loc în care n-am
mai fost. O carte care îndeamnă,
stimulează, energizează, un tonic
lecturabil.
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„Eu” în Occident şi „eu” în Orient. Două raportări culturale asupra individualităţii?
În general, suntem înclinaţi să
afirmăm că distanţa geografică dintre
două teritorii este proporţională cu
distanţa culturală dintre ele. La nivelul
formelor culturale, acest lucru este
evident. Totuşi, la nivelul fondului cultural, se poate remarca un număr
surprinzător de similitudini (chiar şi
între spaţiile geografice foarte
îndepărtate). Un exemplu (arhitectural) concret îl reprezintă asemănările
dintre celebrele piramide egiptene şi
piramidele din America Centrală.
Cartea Orient şi Occident: o istorie
comparată a ideilor a lui Hajime Nakamura oferă multe alte exemple în acest
sens.
În primul rând, ar trebui să avem
în vedere despre care „Orient” şi care
„Occident” e vorba, deoarece Orientul
şi Occidentul sunt simple constructe
culturale (necesare, dar relative). Acest
fapt apare cu atât mai accentuat în contextul multiculturalismului din perioada contemporană, care favorizează
apropierea
formelor
culturale
îndepărtate şi (în cazul modelului
asimilării de tip „melting pot”) chiar o
contopire a culturilor. Pentru a
prezenta o astfel de apropiere a două
culturi (aparent) diferite, vom folosi
unele exemple din spaţiul literaturii
orientale (asta nu pentru a limita perspectiva, ci pentru a o „focaliza” şi spre
a evita, pe cât posibil, pericolul „dispersiei”). Mai precis, vom reda câteva versuri sugestive din cadrul poeziei
persane tradiţionale (din sec. X-XV).
Justificarea acestei opţiuni porneşte de
la faptul că influenţele liricii persane se
remarcă, destul de pregnant, în scrieri
ale poeţilor occidentali: pornind din
perioada Evului Mediu, trecând prin
Romantismul european sau Transcendentalismul american şi ajungând până
la poezia postmodernă. Familiarizându-ne cu specificul poemelor persane putem înţelege ce i-a determinat
pe autori de seamă (precum Goethe) ai
culturii occidentale să fie fascinaţi de
literatura persană.
Pentru a studia perspectiva
asupra individualităţii din spaţiul oriental, redăm un catren aparţinând lui
Omar Khayyam (1048–1131):
Tu ce n-ai habar de-al lumii joc – eşti
un nimic.
Vânt e-al tău temei, şi-n orice loc –
eşti un nimic,
Între două hăuri vieţuieşti. Nimic deo parte
Şi nimic de alta. La mijloc – tot un
nimic.
Deşi o înţelegere literală a versurilor anterioare ne conduce către o
perspectivă nihilistă, o interpretare mai
profundă ne ajută să înţelegem că
interdependența e pilonul central al

oricărei individualităţi şi că nici un „eu”
nu există în mod independent. În
cadrul spiritualităţii orientale se spune
adesea că individul este „totul şi nimic”.
Pentru a explica afirmaţia anterioară,
vom lua în discuţie două dintre cele
cunoscute doctrine filosofico-religioase
ale Orientului: sufismul (sau mistica islamului) şi budismul.
Recunoaşterea nulităţii propriului ego (în faţa unui principiu
existenţial superior) este unul din fundamentele sufismului. Mai mult decât
atât, însăşi structura generală a islamului are ca pilon central doctrina Unităţii
(at-tawhid). Totuşi, aceasta nu
înseamnă o negare a „sinelui”, ci o
înţelegerea a acestuia într-un ansamblu spaţial şi temporal. În filosofia
budistă, se afirmă că natura ultimă a
„sinelui” (Ātman) este „non-sinele”
(anātman) sau „Vidul” (śūnyatā). Asta
deoarece „sinele” există doar într-un
context spaţial şi temporal precis – pe
când „non-sinele” nu depinde de vreo
constrângere spaţio-temporală. „Nonsinele” sau „Vidul” nu trebuie înţeles ca
un „nimic”, ci ca un „altceva” ce nu
poate fi caracterizat prin nici unul din
atributele lucrurilor, fiinţelor sau
fenomenelor din sfera existenţei.
O interpretare nihilistă a poeziei
persane e posibilă doar dacă filosofia
orientală este studiată în afara propriului ei specific. Literatura tuturor
epocilor se naşte într-un context socioistoric specific şi, implicit, literaturile
sunt înrădă-cinate într-o „filozofie
locală”. Prin urmare, nu ar trebui să
„citim” cultura Orientului cu „ochelarii”
culturii Occidentului. Perspectiva
nihilistă (care este atribuită de anumiţi
occidentali filosofiei orientale) se
datorează înţelegerii superficiale a
negării propriului ego din cadrul sufismului sau înţelegerii eronate a
semnificaţiei „non-sinelui” din cadrul
budismului. Buddha Shakyamuni nu a
spus că „nu există [un] sine”, ci că „nu
există [nici un] sine independent” – iar
aceasta e o diferență fundamentală.
Aşadar, „individualitatea” există doar
prin corelaţie cu „colectivitatea”, iar
„multiplul” tinde constant spre „unitate”. Atât în cadrul sufismului, cât şi al
budismului, orice „eu” este asemănat
cu un călător prin lume care se
îndreaptă, inevitabil, către destinaţia
sa: unitatea primordială.
După aceste observaţii, vor putea
fi mai uşor înţelese versurile poeţilor
persani care vorbesc despre problema
individualităţii. Iată, de pildă, poemul
„Ulcioare şi talazuri suntem” scris de
Jalaluddin Rumi (1207–1273):
O, câte lumi ascunde eternul Duh în
sine!
O, cât de largă-i marea acelei Minţi

divine!
Iar ale noastre forme gonesc peaceastă mare,
plutind pe faţa apei precum nişte ulcioare.
Plutesc cât timp sunt goale pe ale
mării unde,
şi-ndată ce se umplu încep să se cufunde.
Ascuns rămâne Duhul şi lumea doar
apare.
Suntem talazul mării sau spuma-i
trecătoare.
O idee asemănătoare este reluată
şi în poezia „Ulciorul inimii” („De vântul
pustiirii lăuntrul de ţi-e plin,/ pe faţa
apei lumii, tihnit pluti-vei lin.”)
aparţinând aceluiaşi autor. „Vidul” interior sau „vântul pustiirii” este un alt
mod de a numi „non-sinele” (anātman)
din cadrul filosofiei budiste. Având în
vedere că orice „eu” e doar un val pe
„marea vieţii”, înţelegerea impermanenţei propriului ego echivalează cu
depăşirea limitărilor impuse de identificarea cu acesta.
Problema cunoaşterii de sine
este prezentată deosebit de sugestiv în
poemul lui Mahmud Şabestari (1288–
1340), intitulat „Grădina Tainei”
(Golşan-e Roz). Prima referire directă
la această chestiune apare chiar în prologul poemului: „Când se văzu că este-o
fiinţă mai anume,/ el [Adam] se-ntrebă
de-ndată: Eu cine-s oare-n lume?” În
cadrul sufismului, cunoaşterea de sine
e prezentată ca o alegorie a „drumeţiei”
– omul fiind doar un „călător în lume”
al cărui principal obiectiv este de „a
drumeţi în sine”. Una din cele 15
întrebări prezente în „Grădina Tainei”
detaliază această idee:
ÎNTREBAREA 3
Eu cine-s oare, cine? Şi ce ştiu despre
mine?
Şi ce poate să-nsemne: „a drumeţi în
tine”?
RĂSPUNS
„Eu cine-s oare, cine?” - tu mă întrebi
mereu „Vorbeşte-mi despre mine, să aflu
cine-s eu!”
Suprema Existenţă când se vădeşten lume,
cuvântul eu devine atuncea al Ei
nume.
Şi eu şi tu deci suntem sclipirile ceapar
prin zăbrelita nişă din sfântul Ei
fanar.
(…)
Un rai e Existenţa şi-un iad ce-i
trecător,

singur dau poeziei nou asalt/ și
„Povestea verbului „a fi” sau „Un exercițiu de iubire” unul
desenez metafore pe-al cerului asfalt”

Un autor oneștean, care știe să
incite cititorul chiar de la titlul înscris
pe copertă, ne propune să descoperim,
în cel mai recent volum al său, un
„Inorog iubit uniform”. Cei ce au
lecturat (din) volumele anterioare semnate de Valentin Rădulescu ar putea
comenta, deschizând această carte:
«Oroare! Versurile astea au rimă! Nu
ne-am fi așteptat la așa „regres” din
partea unui poet „versat” în vers alb,
chiar auto-proclamat „stăpân al cuvântului” la un moment dat!» Tocmai de
aceea e bine venită explicația din cuvânt la înaintare: „Ultimii ani (...) mi-au
cerut să fiu poet involuntar să scriu și
eu ca toți/ adică după reguli și
canoane” și, mai mult, fără „dedicații la
cucoane”.
Să vedem în ce măsură, în acest
„exercițiu” de aproximativ 200 de
pagini, poetul reușește să răspundă
provocării și, în același timp, să rămână
convingător. Înainte de a porni la drum,
este necesară o pregătire inițială, un
răgaz pentru a lua pulsul momentului.
Așa aflăm că ar fi bine să ne întrebăm
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dacă adevărul are termen de valabilitate: „un biet cuvânt/ la cina cea de
taină/ pe tavă duce adevărul efemer”
(troc), și de e posibil ca un singur individ să schimbe ceva în ordinea firească
a lucrurilor prin forțe proprii: „un dumnezeu vândut (...)/ voia să urce-o stea
în carul mare” (inițiere).
Pentru că știe că fiecare
persoană are un mod propriu, unic de
a privi lumea, poetul pare să aibă unele
îndoieli în ce privește șansele sale de
reușită în această încercare de a scrie
încorsetat în „reguli şi canoane”: „ascuns de Diogene prin butoaie (...)/ prin
gaura făcută într-o doagă/ o lume nouă
văd iar ochii mei colindă (...)/ Ecranul
lumii mele e mereu știrbit/ de-un felinar bătrân uitat în tindă/ de fapt chiar
soarele e pentru mine un chibrit/ rugat
zadarnic să se-aprindă” (rezerve).
Experienţa de viață are, în acest caz, un
cuvânt greu de spus; ea e cea care a
provocat, din start, revolta interioară:
„M-am săturat să mi se despice firu-n
patru [...]/ mă văd sărac, în gânduri
naufragiat, împovărat de ani [...]/ de

(revoltă în sine). Toate aceste „motive”
pot fi rezumate simplu: marea temere
a oricărui creator este aceea de a nu i
se arunca în obraz: „Ești neica nimeni
mă rog un oarecare”
(schimbare la față). Poetul își cunoaște valoarea
- „eu nu-s sferă oarecare/ ci una fărasemănare” (geneză),
dar, pentru confirmare,
cere părerea unui prieten.
Acesta
însă,
punându-i la îndoială
puterea de a se dedica
eternității, încearcă să-l
readucă cu picioarele pe
pământ: „Nu mai visa
[...]/ te uit-atent mai des
la tine-n goală pungă/ că
dacă n-ai de unde nici poți să
cheltuiești/ coboară deci mai iute din
sferele-ți cerești/ nu-i pentru tine vinul
cel de viață lungă” (neîncredere). Cum
era de așteptat, cuvintele nu tocmai
plăcute ale „amicului” sunt ignorate cu
bună știință, motivul însă... nu e tocmai

şi eu şi tu la mijloc, drept văl
despărţitor.
„Eu cine-s oare, cine?” – Prin această întrebare este reluată şi analizată mai
amplu una din întrebările ce apar în
prologul poemului („Eu cine-s oare-n
lume?”). În filosofia orientală, ego-ul
este înţeles ca un nod în fluxul
existenţei, împie-decând eliberarea din
cadrul suferinţei ciclice a lumii. ,,Eu”-ul
e „unitatea multiplă imperfectă” pentru
că implică o separare (pe de o parte: eu
– tu, eu – ceilalţi; pe de altă parte: un
anumit eu în contradicţie cu un alt eu).
Când omul îşi pune întrebarea ,,cine
sunt?”, la un ultim nivel de înţelegere,
termenul ,,eu” nu are ce căuta în
această ecuaţie pentru că ar altera
percepţia obiectivă a problemei în
cauză. Este necesar, desigur, să existe o
distincţie între cel ce percepe şi ceea ce
este perceput, între un observator şi alt
observator, totuşi, în ultimă instanţă,
totul se reduce la unitate – iar aceasta
implică o delimitare în nedelimitat, o
conştiinţă care să realizeze că face
parte dintr-un ,,tot” şi în acelaşi timp că
este individualizată. În spaţiul occidental, această ipoteză a fost studiată în
profunzime de către neoplatonicieni,
iar dihotomia unu – multiplu a constituit (încă din Antichitate) una dintre
cele mai dezbătute probleme filosofice.
De altfel, mare parte din rădăcinile
filosofiei occidentale se află în solul Orientului. Din acest punct de vedere, nu e
de mirare că pot fi remarcate numeroase asemănări între cele două culturi. În plus, natura umană este aceeaşi
pretutindeni şi doar manifestările sale
exterioare diferă. În ce priveşte
diferenţele (auto)percepţiei propriei
indivdualităţi, este adesea amintită
diferenţa dintre ego-ul încurajat vădit
(şi chiar promovat ostentativ) în
spaţiul occidental şi „non-eul” propus
de filosofiile din Orient. La nivelul
credinţelor religioase şi al ideilor
filosofice, diferenţa e deja bine stabilită
şi îndelung argu-mentată. Totuşi, la
nivelul percepţiei concrete, e vorba tot
despre un „eu” – chiar dacă acel „eu”
este, în ultimă instanţă, un „non-eu”.
Deşi apare ca o problemă de nuanţă,
faptul că orice individ îşi priveşte „eul”
din perspectiva unui „eu” dovedeşte o
asemănare de fond la nivelul psihologiei individuale a oamenilor de pe tot
mapamondul.
În concluzie, nu există două raportări
total diferite asupra individualităţii (în
Orient şi în Occident), ci, mai degrabă,
aveam de-a face cu o serie de diferenţe
la nivelul formelor culturale – diferenţe
ce nu împiedică, totuşi, existenţa unui
fond cultural comun.
Andrei Victor Cojocaru
„evident”: „Vântule, prieten bun/
oprește-te/ [...] că iar ți s-au tocit
saboții” (peisaj cu mine însumi).
Din nevoia de a se confesa unei
persoane de încredere, cu care
împărtăşeşte un trecut comun, poetul
alege să scrie iubitei despre
clipele de disperare ale celui
conştient că a trecut de perioada
deplinei maturităţi: „tot mai
târziu se-arată zorii/ [...] țărmul
iubirii e tot mai departe/ mai
aproape-i cântecul păsării
moarte/ [...] se-aud tropotind
armatele serii/ [...] planete noi
se ceartă pe alt soare/ mai viguros dar și mai demodat”
(scrisoare târzie). Dar, mai mult
decât constatarea că viața omului e trecătoare, doare uitarea pe
care lumea o „oferă” celui ajuns
în pragul serii: „autobuzul de
seară/ a trecut pe lângă mine/ fără să
mă bage în seamă” (destăinuire) și, în
special, creatorului: „de-oi lăsa în urmo viață-ntreagă/ cui mă iartă doamne îi
va mai păsa” (priviri).

Camelia Obreja
(Continuare în pag. 14)
revistă de cultură
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Este greu de dat un verdict
critic infailibil contând pe analiza
unui singur volum de poezii al lui
Vasile Checheriță (Mireasmă de
lume, Ateneul scriitorilor, Bacău,
2016, 243 p., cu o prefață de Calistrat Costin). Pe celelalte două anterioare nu am avut ocazia să le citesc.
Nu cunosc deci ”antecedentele”
lirice ale autorului nemțean pentru
a formula o judecată fermă de valoare. Poetul optează pentru un titlu
metaforic destul de explicit și pentru un subtitlu provocator: Versuri
și nu numai. Într-adevăr, lumea este
termenul de referință, cu tot ceea ce
implică acest concept poetic: om,
cer, Dumnezeu, viață, moarte, iubire,
tristețe, resemnare.
Am încercat să identific dominantele estetice ale volumului, altfel
spus, să jalonez universul liric,
imaginarul poetic, să decelez acele
motive recurente, viziuni, fantasme
și metafore structurante - adică elementele capabile să configureze o
structură lirică și în cele din urmă să
decidă un destin literar. Mă grăbesc
să spun că Vasile Checheriță este
prizonierul candid al prejudecății că
se poate construi poezie din orice
material lingvistic, fără o sită
selectivă , fără autocenzură. Temele,
sub-temele și pretextele lirice sunt
la îndemână, nu există obstacole ori
tabu-uri. Autorul mitologizează
liric; invocă asiduu mituri faimoase,
devenite monedă curentă în poezia
modernă: Dumnezeu, Edenul biblic,
Fata Morgana (metafora iluziei),
Calea Lactee, Apollodor, Uranus Cerul, Arca lui Noe, Adam și Eva, Romulus și Remus, mitul dacic, mitul
crimei fratricide ș.a. Dacă ar fi să inventariez exhaustiv ”monadele”

La Moinești,
în Tzara Dada...

(Continuare din pag. 5)

În onoarea sa, monetăria
oraşului Paris a bătut o medalie cu efigia lui Tristan Tzara, omagiatul fiind
prezentat ca „Sfinx al unei legendare
blândeţi” în epoca de ascensiune a
dadaismului, iar la Moineşti, în noiembrie 1991, este dezvelită placa
memorială „Tristan Tzara”, efigia scriitorului, şi este inaugurată librăria
„Tristan Tzara”. De asemenea, la
Moineşti există monumentul ,,Dada”,
realizat de sculptorul german de origine română Ingo Glass, unul de dimensiuni demne de ,,Cartea Recordurilor”:
25 m lungime, 2, 6 m lăţime şi 10 m
înălţime, cântărind 120 tone, o
combinaţie de oţel şi beton, aflat la intrarea în municipiul Moinești. Și tot aici,
mai există un parc realizat în maniera
dadaistă a poetului, precum și monumentul ,,Cavalerului Tristan Tzara”, în
fapt, o instalație complexă din aluminiu
șlefuit, inspirată din crezul literar al
curentului dadaist, care interacționează în mod personalizat cu vizitatorii.

Inedit
La centenarul naşterii lui Tristan
Tzara, sărbătorit sub egida UNESCO, a
fost emisă unica emisiune filatelică
dedicată poetului; în 1996 a apărut
primul şi unicul timbru Tristan Tzara,
pe plan mondial, un semn de preţuire a

revistă de atitudine

imaginarului poetic, ar fi nevoie de
mult spațiu: viața, eternitatea, universul, sufletul, tinerețea, umbra și
teama de umbră, fericirea, păcatul
originar, amintirile, timpul ireversibil, natura, lacrima, toamna,
ploaia, iarna, steaua ocrotitoare,
somnul, îngerii, florile, zăpada,
copilăria ș.a.
Sunt detectabile ecouri din
marii poeți, pe care cu siguranță autorul i-a citit și i-a asimilat în spirit.
Un ecou arghezian: ”în genunchi/
mă închin/ și mă rog Ție/ fără a te
vedea/ simțind că tu/ ești mereu
acolo/ unde te caut/ să mă asculți/
să mă-nțelegi/ și să-mi ierți toată/
necurățenia/
neliniștea/
și
nebunătatea/ din inima mea”
(Laudă, p. 59). Reverberații bacoviene: ”plouă în oraș/ parcă-i potopul/ prin rigole apa/ cerne
amintiri/ cu frunzele uscate/ și florile/ târzii” (Rugina anilor, p. 64).
Sub auspiciile lui Sorescu: ”când am
venit/ pe lume/ m-am speriat/ atât
de tare/ de ceea ce-am văzut/ încât
am vrut să plec înapoi/ și poate/ să
vin altădată/ noroc cu penicilina/
recent descoperită/ care/ m-a oprit
din drum” (Am vrut să mă-ntorc, p.
52). Umbra lui Esenin: ”cântă-mi,
țigane, vreau să beau/ licoarea vieții
mi-e amară/ cântă întruna cât mai
stau/ până când gazda ne va da
afară” (Cântă-mi, pag. 66). În stil
minulescian: ”eu știu/ că mă minți/
dar îmi iubesc/ din inimă izvorul/
falnicii goruni/ doar în picioare
mor/ se usucă, ard/ și se topesc de
dor/ îngropând sub rădăcini,
toporul” (Eu știu, p. 77).
Poetul se luptă cu neantul (p.
25), ne propune un manifest liric
(Moartea rămâne aceeași, p. 33), se
autoflagelează (Ca mâine, p. 48),
devine iconoclast în cheie grotescă
(La moartea Sfintei Elisabeta din
Turingia, p. 51), cultivă umorul
amar. Citez integral Cerșetorul din
Toulon (p. 40): ”cu mâna întinsă/
fața măslinie/ mustața stufoasă/
chelie/ sărac/ cârja ruptă/ piele și
os/ genunchi zdrelit/ unul singur/
celălalt lipsă/ desculț, zoios/
zdrențe cusute în foi/ ochi
„moineşteanului universal”.
Pentru a omagia 100 de ani de la
nașterea artei abstracte, MOMA
(Muzeul de Artă Modernă din New
York) a organizat expoziția ,,Inventarea
Abstracției, 1910 - 1925”, care a reliefat
modul în care acest curent artistic s-a
răspândit prin intermediul unei întregi
rețele de artiști, prezentată printr-o
diagramă interactivă. O rețea socială
alcătuită din mai mulți lideri de opinie,
printre aceștia numărându-se atât Tristan Tzara cât și Constantin Brâncuși.
La Universitatea Iowa (SUA)
există Arhiva Internațională Dada, o

înlăcrimați/
privirea
stinsă/
flămând cerșea milă/ rupând
franțuzește./ Doamne ferește/ ăstai de la noi!”. În alt loc ne propune o
fabulă cu morală (Săracul c-un
munte de aur, p. 128). Tragedia de la
Colectiv devine pretext liric (Colectiv, p. 135); alteori autorul ne oferă
o simplă glumă versificată (Atât de
mult, p. 161) ori schițează un mesaj
politic stângaci, vizând două superputeri - S.U.A. și Rusia (Ninge iar cu
foc, p. 176). Lumea este definită poetic în registre diverse: ”lumea, o
adunătură/ de rele și frumuseți/
unde dracii aleargă/ după cei slabi/
de-a valma cu îngerii...” (Lumea, p.
27); viața: ”viața-i/ o poezie/
proastă (Asta-i viața, p. 220), sau
”viața e un maraton”: ”viața este/ o
eroare a naturii” (Să aplecăm urechea, p. 232). Nu de puține ori autorul versifică banalități, în
manieră postmodernă.
În clipele de inspirație Vasile
Checheriță izbutește să fie expresiv
și convingător. Câteva exemple: ”iar
între ghearele/ de oțel/ zăcea
străpunsă/ inima mea/ de copil” (p.
25); ”soarele nu depinde/ de
prezent și nici de trecut/ doar de viitor./ Doamne, că târziu m-am
născut!” (p. 30); ”prin lumina
ochilor/ lumea se împarte/ în
priviri de viață și de moarte” (p. 43);
”n-ai observat?/ ți-a trecut toamna!”
(p. 44); ”timpul învinge timpul/
restul e doar imaginație” (p. 47);
”m-am transformat,/ sunt câinele
tău,/ latru la comandă/ să-ți
mănânc din palmă” (p. 55); ”arunc
în vânt/ cuvintele/ și prind în
palme/ fluturi de lumină” (p. 91);
”sufletul/ e cel ce naște/ cuvânt” (p.
93); ”noaptea/ ies zeii la plimbare/
pe Calea Lactee” (p. 121); ”cu vârful
degetelor/ ating marginea timpului” (p. 125); ”sunt cel ce acum/
locuiesc/ la o adresă greșită” (p.
141); ”moartea este de fapt o a doua
mamă” (p. 178).
Din neatenție, din necunoaștere ori din amândouă, în
poezii s-au strecurat o serie de erori
gramatical-ortografice, pe care
culegătorul ori corectorul ar fi trebuit să le sesizeze. Să exemplificăm.
Maiestos (p. 8) - corect: maiestuos;

martie
tăcerea este un bărbat
tăcerea se închide în bolboroseala
întunericului care ne fumează
în jilţul său perturbat de
strigătul nisipului albit cu umbre
tăcerea este! :
orgasmul cel mai dureros
al nebuniei
care nu a apucat să facă încă gălăgie
în tăcere e părere
este trădarea cu mărturisire a lumii
prin care mă pierd în răsucita fugă

impresionantă resursă științifică pentru studiul mișcării istorice Dada,
formată din lucrări semnate de dadaiști
și despre dadaiști, inclusiv cărți, articole, colecții de manuscrise microfilmate, videorecordings, înregistrări
audio și resurse on-line. Accesul primar
la întreaga colecție se realizează prin
intermediul ,,International Online Bibliography of Dada”, un catalog care
conține aproximativ 60.000 de titluri.

”care-i mult mai maiestos” (p. 159)
- corect: maiestuos; trebuia evitat
pleonasmul; să gângure (p. 35) corect: să gângurească; un alt
pleonasm: ”eram marțian/ pe
Marte” (p. 86); ”pentru ca toți copii”
(p. 119) - corect: copiii; pleonasm:
”dar, totuși” (p. 145); ”înegrită de
vreme” (p. 157) - corect: înnegrită;
”Sphinx” (p. 159) - corect: Sfinx;
”sfruntau nemărginirile” (p. 172) formulare improprie; Strict autentic: ”De v-oi reveni” (p. 155) - corect:
De voi reveni; ”poate v-oi fi” (p.
155). În același poem - două ortograme inadmisibile.
Dincolo de șicane belferești,
trebuie să spunem că Vasile
Checheriță este poet. El a înțeles
mecanismul metaforei și construiește cu ușurință un discurs liric pe
orice temă. Această facilitate este
însă o armă cu două tăișuri destul
de înșelătoare. „Confiscat ” de cuvinte, prizonier al lor, autorul nu
mai știe unde să se oprească, altfel
spus, nu-și domină condeiul. Textele
poetice au suprafață dar nu au
suficientă adâncime. Dezinvolt, dezinhibat și poate vulnerabil la trecerea insidioasă a timpului (motivul
„marii treceri ”este recurent în lirica
sa), Vasile Checheriță așterne infatigabil poem după poem, atacă
subiectele eterne ale poeziei și
câteodată aruncă ocheade spre contemporaneitatea care nu-l satisface
nicidecum, într-un efort sisific de
explicare și recuperare a sensurilor
existenței.
Din când în când este neliniștit
și interogativ. Uneori este autentic,
alteori mimează poezia. A trăit
multe, a înțeles multe, este tăbăcit
de experiențe de viață și pare –cu o
expresie faimoasă a lui E. Simion „scepticul mântuit”. Dacă-și va disciplina efortul creator în sensul
rigorii, concentrării, lim-pezirii și
expresivității discursului liric, dacă
își va struni cuvintele și le va obliga
să-l asculte, atunci va avea acces în
grădina magică a Poeziei. Este greu
de prevăzut evoluția sa lirică
ulterioară. Următoarele volume vor
fi decisive în formularea unei
judecăți definitive. Îl aștept cu încredere.
gravuri propriu-zise
ale mirosului de oraş

Noni-Emil
Iordache

Teodor Pracsiu

Vasile Checheriță - Mireasmă de lume

tăcerea este fâlfâirea evidentă
a neliniştii... culoare şi imaginaţie
pe pânza care-şi înghite sec amarul
pe-acelaşi tempo al pensulei rărite
în vileag
pe fiecare stradă pe care trecem
rodesc nume

e fenomenul de respingere mută
a sforii legate în jurul gâtului
pe post de cravată
pe fiecare stradă pe care trecem
construim porţiuni de nebunie;
mai apare câte un idealist care
începe să
suprapună paşi
e arta de a fi bărbat sau femeie
pe fiecare trotuar
seducţie
sexualitate nerafinată
reproducere expusă pe borduri
Tempora mutantur
et nos mutamur in illis
m-am pipăit şi
// da! //
m-am răspândit în
mine
după ce m-am scos
// de mama focului //
ca pe-o săgeată
din burta mamei
şi m-am pregătit
să mă ţin de coaste
pentru a da fuga
// fără demo //
în aripile neîncheiate
ale tăcerii din copaci
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De ce, pentru mine,
Antarctica a devenit
un obiectiv turistic?
Când am început să discut cu prietenii despre
eventualitatea unei călătorii în continentul Antarctica, am primit o lungă serie de întrebări, de toate categoriile și pe diverse tonuri, printre care, cea mai
elocventă mi s-a părut una ironică: "Ce urmează
acum, să pleci pe Lună?" Adică intenția mea este...
insolită, de domeniul... absurdului.
Desigur, pentru mine, Antarctica a devenit un
obiectiv turistic obligatoriu după multe ezitări, mai
ales că eforturile financiar și fizic au fost deosebit de
importante. Efortul financiar s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro și chiar dacă nu ar fi fost
moștenirea primită de la părinții mei, eu aș fi cheltuit
ultimele mele economii, m-aș fi împrumutat, tot aș fi
plecat pe continentul de la polul sud, un fel de "nec
plus ultra" pentru mine. Cât privește efortul fizic, el
înseamnă să fii suficient de puternic pentru a sta pe
fotoliul de la clasa economică al unui avion, în poziția
"ca la dentist", timp de trei ore, de la București la Amsterdam, timp de 14 ore, de la Amsterdam la Buenos
Aires, și timp de cinci ore, de la Buenos Aires la
Ușuaia. De multe ori, văzându-mă la vârstă
septuagenară, mi se întâmplă ca unii turiști din grup

să îmi propună să tragă de trolerul meu, dar eu refuz
politicos, motivând astfel: "Când nu voi mai putea să
trag de troler, atunci voi înceta a mă înscrie în excursii." Înaninte de a răspunde la întrebare, trebuie să
menționez că excursia am efectuat-o în perioada 9 27 februarie 2019. Traseul a cuprins zborul din
București la Ușuaia, cu escale la Amsterdam și
Buenos Aires. Din Ușuaia, de pe malul strâmtorii Beagle, am făcut o excursie opțională cu autocarul până
la Punta Arenas, de pe malul strâmtorii Magellan, și
retur. De la Ușuaia, programul a cuprins o croazieră
cu nava "Ushuaia", de 90 de locuri, spre Antarctica,
traversând Pasajul Drake, făcând zig-zaguri printre
Insulele Shetland de Sud, până pe țărmul peninsulei
Antarctica, unde am ajuns cu bărcile motorizate "Zodiac", cu 12 locuri. La întoarcere traseul s-a asemănat
cu cel de la ducere, dar fără excursii opționale.
Un prim răspuns personalizat la întrebarea din
titlul acestui capitol vine de la dubla mea pasiune, de
a efectua călătorii - am vizitat peste 60 de țări, din
care 34 în afara Europei și, totodată, de a scrie despre
o parte dintre ele, eu devenind între timp scriitorcălător în șase continente. Astfel, efectuarea acestei
excursii a reprezentat o împlinire a dublei mele pasiuni, am devenit primul scriitor român din toate timpurile, care a călătorit în toate continentele și a scris
măcar o carte despre fiecare dintre ele, altfel spus, am
devenit primul scriitor-călător în șapte continente
din România. (...) Un alt răspuns este dorința de a
vizita locuri pe unde au trecut doi oameni celebri,
ambii născuți în România, ambii cu studii superioare
la Paris, doctorul în biologie Emil Racoviță și inginerul de șosele și poduri Julius Popper, primul
ajungând atât în Țara de Foc, cât și în Antarctica, unde
chiar a petrecut o iarnă cu nava prinsă între ghețuri,
al doilea netrecând cercul polar de sud, dar a jucat un
rol primordial în Goana după Aur din Țara de Foc
Ca o parantază la acest răspuns, un aspect interesant privind capriciile climei din Antarctica este
că nava "Belgica", a expediției în care a participat și
Emil Racoviță, a fost prinsă în ghețuri pe 16 februarie
1898 și a reușit să se elibereze de de acolo pe... 15
februarie 1899. Deci, dacă pe 16 februarie a fost atât
de frig, încât ghețurile au făcut... imposibilă plecarea
navei, după un an fără o zi a fost atât de cald, încât
plecarea a fost... posibilă. Mai mult, după 120 de ani
și câteva zile, în perioada 19 - 22 februarie 2019, cât
nava "Ushuaia" a navigat în apropiere de țărmul
Antarcticii, am beneficiat de... temperaturi estivale.
Efectele încălzirii globale sunt evidente și în acest caz!
Nu în ultimul rând, un răspuns s-a constituit încă din
copilărie, după lectura unor cărți de ficțiune, printre
care "Sfinxul ghețarilor" (n.a. în franceză, "Le Sphinx
des glaces"), de Jules Verne, și "Toate pânzele sus!",
de Radu Tudoran, ambii autori... necălătorind
niciodată în mările australe (...)
(Din volumul "Calotă de gheață, pinguini și...
temperaturi estivale în Antarctica")

Doru Ciucescu
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„Povestea verbului „a fi” sau „Un exercițiu de iubire”

Și, oare, de ce ar conta, în
mod special, viaţa unui poet? Pentru că, prin definiție, „miracol e poetul”: „poetul e un mâncător de
stele/ [...]/ el moare-mbălsămând
câte-o idee/ [...]// în viață stă închis ca într-o cușcă/ [...]/ miraculos el face din miez de noapte zi/
[...]/ pe o sprânceană spre veșnicie
suie/ poteca lui e nebătură șiamarnic amăruie// [...]/ cu Dumnezeu de mână merge înainte”
(miracol e poetul).
Pentru a-şi împlini destinul,
zbuciumul creatorului de poezie e
permanent: „Mă-ntreb adesea/
cine sunt/ că-i noapte înainte șindărăt/ și sufăr/ sugrumat/ de un
cuvânt”. Şi, ades, tentația de a
renunța la această „dulce
suferinţă” pare mai ispititoare: „înconjurat de-armate de furnici/ mă
apăr c-un toiag să plec aș vrea hai
hui/ [...] spre țara nimănui” (iluzii
în derivă). Da, poetul e un veșnic
călător, care, în ciuda oricui și a
orice, își urmează menirea
mergând pe un drum al său, ce îl
duce acolo unde pământeanul de
rând nu poate ajunge: „circul pe
jumătate de vânt/ către steaua
polară oloagă/ [...]// n-am decât
jumăta’ de picior/ celalt a rămas
într-o groapă/ pe jumătate surd pe
o doime sunt orb/ și circul așa peo singură roată// [...] alerg cu mine
cât am fost cât mai sunt/ globtrotter mesager al cerului înalt” (globtrotter).
Cum vremea nu stă-n loc
pentru nimeni, și poetul a adunat
ani în buchet, dar nu se sfiește să
treacă-n CV și bunele și relele pe
care le-a trăit: „Cândva [...]/ conjugam iarba sub pași/ inventam
cuvinte noi în rugă/ și-mi eram
propria slugă/ voiam/ să devin
matelot/ [...] navigam într-o coajă
de nucă/ și mă-ntinerea dorul de
ducă/ [...] osanale-am ridicat la
unison/ am jucat un rol principal
de paiață/ contract am încheiat cu
propria viață/ cândva” (CV). El știe
că, prin efort şi sacrificiu (dacă „în
mine sap ca un ocnaș”), poate face
(încă!), orice îşi propune, și că îi
pot folosi drept inspiraţie chiar și
banalul sau urâtul: „somnul meu
clădește catedrale/ din înjurături
de mahala/ din bătăi violuri și
păruieli teatrale/ urmate de trimiteri undeva” (omnipotență). Cum
orice poet se află permanent în
căutarea cuvântului potrivit spre a
îmbrăca idei, îndemnul „să
muncești/ [...] disciplinat să stai la
rând/ și să aștepți ziua de mâine/
chiar dacă/ nu știi/ cu ce va veni”
(îndemn) e de luat în seamă
oricând. Însă, deși toate câte le știe
și le face îl definesc, mulți îi trec cu
vederea efortul permanent de a se
metamorfoza. Unii îi pun
realizările pe seama minunii numite talent, har sau, câteodată,
muză, iar alții îi neagă orice merit:
„Un vis ciudat [...]/ Îmi spune că

Maria Ieva

sunt scribul primitiv/ ce scrie
strofe care nu se mai termină/ că
țin trecutu-n degete captiv/ și întuneric vând la prețul de lumină//
dar nu-i așa pe tot ce mișcă jur/
[...]/ nu știu să mint nu știu să fur/
doar adevăr trimit în poezie// a
naibii soartă lumii cum mă toarnă/
nesinceră croiește doar minciuni/
doar baliverne dă pe goarnă/ și-n
contul ei le trece la minuni” (minune).
Și dacă mai credeați că poetul are dubii cu privire la soarta sa
și a lucrărilor sale, ar fi cazul să
„citiți atent și printre rânduri/ nu
doar așa să vă aflați în treabă”
(călător pe spinare de gând). Prin
relatarea unui fapt aparent banal,
ce pare un incident izolat, suntem
atenționaţi că oamenii sunt prea
puţin dispuşi să recunoască
meritele semenilor lor: „Ultimul
cal a fugit din oraș. Mulțimea de
frunze-l petrece cu ave. [...] /
Lumea indiferentă închisă-n
canoane e gata din colb să adune
potcoave. În oraș un semn de mirare solemn acum îi ridică o statuie din lemn.// Fără șa căpăstru
zăbale ultimul cal a fugit din
oraș.// Doar vântul impacient i-a
ridicat osanale” (incident).
Poate și de aici supărarea
poetului. Deocamdată doar o
promisiune, iminenta sa (re-)plecare poate fi considerată un semn
de revoltă față de modul în care
ceilalți apreciază ceea ce are un
creator de oferit: „În chichineața
mea de la etajul 2/ îmi vin ades
tristețile la cină/ și-mi spun că
pentru ele sunt gunoi/ că niciodată
n-am cămara plină// [...] Aliev ma lăudat odată/ că sunt
nemulțumit mereu rebel/ [...] dar
îmi dau seama că vorbesc în van/
că pentru surzi eu cânt aria solo”
(promisiune). Și vrea să plece pentru că această lume neprimitoare
nu i se pare potrivită pentru a scrie
Poemul presimţit: „Aici sunt bolnav de vagi așteptări/ de vești care
vin doar din vise/ de stele ce
pleacă pe șapte cărări/ spre palate
cu ferestre închise” (simbriaș).
În ce priveşte poezia de azi,
V. Rădulescu e de părere că ea
„abia mai respiră” și că „a dispărut
din arealul carpatic/ foaia cea
verde și dorul de dor/ a rămas ca
semn emblematic/ vorba crescută
din cozi de topor” (pierdere
ireparabilă). De vină ar fi și cititorii, unii „lectori de instanță/ ceau dezbrăcat meticulos și cea din
urmă nuanță// au scos din versuri
mădularele prea tari”. Pentru că
doar așa, bine „periat” şi aranjat
„în șiruri numărate drepte fragmentate sau ovale”, poemul „în
prima bancă a ocupat un loc de
onoare”, iar autorului i se permite
„să mă declar la vamă scriitor”
(ceremonie).
Totuși, admite că lucrările
sale s-au bucurat de aprecieri po-

zitive: „lumea din afară mă
cunoaște/ mă salută/ și-mi
repartizează zilnic/ o cotă de aer”
și, mai mult decât atât, că tocmai
această recunoaştere l-a făcut să
fie ceea ce este azi: „cineva m-a
dăruit mie însumi” (recunoaștere).
Încrederea în sine ca om şi ca poet
se datorează tot modului în care a
fost „primită” strădania sa: „m-am
înfrățit cu imperfectul din mine”
(eu sunt), „regatul meu [...] îl laud
pretutindeni sus și tare/ că asta-i
pohta ce-am pohtit” (sunt bogat).
Se pare însă, la moment de bilanţ,
că lipsește ceva: „dați-mi un cal/ să
prind timpul din urmă/ [...]/ regatul să-l cutreier în voie” (rugă).
După acest exercițiu impus,
poetul constată, cu sinceritate:
„îmi urlă noaptea în urechi că am
făcut abuz/ că am lăsat ca vameș
orele să treacă” (nu cred în
semne). Oare consideră el acest
demers o pierdere de timp? Spre
final, simţind că a „ajuns cu gândurile în derivă”, un „menestrel
schilod” (dezintegrare), recunoaşte: „nu pot să mint aș fi ne tot/
și nu m-ar mai iubi copacii/ [...]/
glumesc dar viața n-o trișez” (reîntregire). Și, ajuns la saturație: „nu
mai accept [...] să mi se spună că-i
furtună când văd că e senin”, „nu
mai pot [...] să port pe cap coroane
de canoane”. Ca atare ne dă de știre
că e în căutarea unui alt „loc de
reședință-n univers” (saturație),
probabil pentru a „începe cunceputul” o nouă „mănăstire” (și
zidul creștea).
Autorul a reușit să integreze
în această lucrare interesantă,
captivantă ca o poveste lin
curgătoare, dar care, în același
timp, dă de gândit, probleme majore ale omului, tratate cu
înțelepciunea și calmul pe care le
asigură o viață trăită și asumată pe
deplin cu toate experiențele ei.
„Miracolul” care este poetul ne
înfățișează, îmbrăcate în haine de
gală, dovezi de iubire. Față de o minune cu mult mai mare: însăși
viața.
(Și) de această dată Valentin
Rădulescu a avut din belșug
inspirație: „a venit poezia la minen ogradă/ și-n prag mi-a lăsat o
mie de rime” (musafirul din vis). La
care a adăugat, cu dărnicie, aşa
cum face un artizan ce se respectă,
efort spre a-şi desăvârşi lucrarea
înainte de a o expune ochilor iscoditori ai celor ce ştiu să aprecieze opera de artă. Iar noi, cei care
iubim poezia, ar trebui să luăm
seama de abnegația poetului și să
ne bucurăm de darul preţios pe
care ni-l face (și) prin acest nou
volum: „priviți prin mine/ ca
printr-o fereastră deschisă/ spre o
dimineață însorită/ sau spre o
seară mai blândă/ citiți în palmele
mele liniile norocului vostru/ [...]
priviți prin mine cât mai departe”
(dăruire).

Visând

Cea de-a doua tăcere

Se face prea târziu în depărtare,
Cuvintele din matcă au ieșit,
Le-am construit în piept o închisoare,
Dar lacrimile iar le-au înroșit.

Din cerc în cerc triunghiuri se desfac,
Iar apele nu mai încap pe jgheaburi,
Se poate-ntoarce viaţa-n vârf de ac
Şi stelele se pot topi în aburi.

Mă tot privesc de-o vreme în oglindă,
Mi-a înflorit în păr un curcubeu
Şi ochii mei încercă să cuprindă,
Cărarea dreaptă către Dumnezeu.

Din neguri străveziul se desprinde
Un fulger nou devine albăstriu,
Sub pleoapa mea lumina se aprinde,
Eu în tăcere mă întorc să-ţi scriu.

Imaginile toate-s răsturnate,
Triunghiurile au plecat din cerc
Şi cerul parcă e adus de spate,
Visând la cochilia unui melc.

Nu mai înşir cuvinte la-ntâmplare,
Mi-e rugul răsucit pe după mâini
Pe lacrimi coborâte, stropi de soare,
În aburul din miezul unei pâini.

Oricâte taine ar avea izvorul,
Fântânile din pietre sunt zidite
Şi-n miezul lor se scrie viitorul,
Cu lacrima tăcerii infinite.

De vrei să mă priveşti de-aproape,
Cum soarele supuşii şi-i priveşte,
Ascunde-mă în golul dintre ape,
Să-ți fiu tăcerea care izbăveşte.

revistă de cultură

Într-o mână cu talent durabil și consistent.
A unui romancier inglez activ și eficient. Din
zilele noastre. Thank you, mister Christer,
keep on writing, cause you`re really good...
*Sam Christer, Moștenirea Stonehenge,
Ed. Litera, 2012

Mânărie la Pol
Mister la menhire
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Ce ți-s unii oameni
Oameni, aflați printre cei mici,
Se dau adesea mari și tari,
Și tot ei sunt niște pitici
În preajma unor oameni mari.
Intervenție nereușită
Doi frați buni s-au luat la ceartă,
Se băteau cum rar mai vezi,
N-a putut ca să-i despartă
Nimeni. Erau… siamezi.
Sfat unuia
La medic mergi bine spălat,
Și pus la punct, nu cum apuci,
De ești comod, greu la-mbrăcat,
Soluția-i: nu te mai duci.
Poleială
Epoca de aur care a fost
Tot mai tare se destramă
Și vedem materialul prost
Ce, de fapt, era aramă.
Chelul
Nimic nu-l mai consolează,
Iar să-i mai crească păr nici vorbă!
Astfel că invidiază
Și-un fir de păr căzut în ciorbă.
Cea mai importantă școală
Mulți au studii, școli înalte
Făcute-n anii tinereții,
Dar, în rang, greu pot să salte
Dacă nu au și școala vieții.
revistă de atitudine

Decebal-Alexandru
Seul

”Istorie, secrete, ritualuri și aventură”, zice
Steve Berry despre ”Moștenirea Stonehenge”. Și nu greșește deloc. Întrucât romanu` pe toate le are. Megaliții din Câmpia
Salisbury ascunzând secrete multimilenare.
Învăluiți de istorie. Și de legende ce dau fiori
chiar și azi din belșug. Nu degeaba cică-s
”centrul însuși al întregului univers”...
Sam Christer (Michael Morley, de fapt) s-a
gândit, în Derbyshire, la o poveste
contemporană legată de ei. Așa că Sacrosantele, Sanctuarul, Breasla, discipolii, ritualuri,
mistere, simbolistică, adrenalină au intrat în
creuzetu-i literar și-a ieșit o carte* pe cinste.
Trecutu` dându-și mâna la fix cu prezentu`,
în foile ei. Influențe, inevitabil. Însă profitabil. Inventiv asimilate și cu rost utilizate.
Căci Morley creează original totuși. Ingenios,
riguros, fascinant, captivant. Intriga polițistă
descifrează enigme ce se perpetuează din
negura vremii. Coduri așteptând și aici să
dezvăluie minților deștepte diverse secrete.
Legate de pietre din celebrul sit. Într-o actualitate bine cumpănită. Dăruind o noapte vie,
reușită...
Omu` scrie alert, fluent, chibzuit, nimerit.
Îmbinând eficient documentarea cu fantezia.
Cercetarea, cu măiestria așternerii slovei.
Tehnica de cinema în înșiruirea faptelor, cu
gradarea izbutită a acțiunii. Expresivitate,
picturalitate-n descrieri. Una peste alta, pricepere certă. Condei adecvat, fin și inspirat.

Alienare și răzbunare. Politică și uneltiri.
Corupție și crimă. Tehnologie și ticăloșie.
Suspans cât cuprinde. Pe Coasta de Est și-n
oceanul arctic. Vitregia naturii și răutatea
din om. Setea de mărire, putere și bani.
Lupta pentru supraviețuire. Savanți și
asasini. Delta Force manipulată. Casa Albă,
Washington. NASA prin nămeți. Vânturi
katabatice, în geru` polar. Meteoriți
prefabricați pe banchiză. Plancton bioluminiscent și megafisuri. Armament sofisticat, mârșav întrebuințat. Minți inteligente și
adrenalină. Câinie bipedă și pieirea ei.
Uimire pentru noi aflând ce-i p-acolo. Ce
dedesubturi există pe glob. Frica, pentru lector, de ziua de mâine, oriunde s-ar afla...
Acestea și tot p-atâtea alcătuiesc
”Conspirația” fain. O carte* în care Dan
Brown nu se dezminte nici pic. Etalând ingeniozitatea știută, unanim plăcută. Fantezia
necuprinsă, însă nu aiurea. Documentarea
minuțioasă. Știința narațiunii echilibrate.
Fluența chibzuită a acțiunii. Rigoarea ideii,
echilibrul expunerii. Scriitura armonioasă,
coloritu` dozat adecvat. Narațiunea
viguroasă, deșteaptă și copioasă. Personaje
captivante, întâmplări chiar fascinante. Autorul inspirat, vestit și apreciat, meritând, șin România, a fi în ziar consemnat. Tomu` lui
îmbelșugat m-a ținut înflăcărat până ce l-am
terminat.
L-am citit, l-am deslușit și tableta am croit
fiindcă m-a cucerit. E, de-a dreptul, iscusit.
Întrutotul izbutit, lumii întregi dăruit, un
roman binevenit.. *Dan Brown, Conspirația,
Ed. RAO, 2014

Creșteau
mușuroaiele

Se apropia timpul
pologului și, când nimeni
nu se gândea, creșteau
mușuroaiele ca niște
bube urâte ciupind
pământul înveșmântat cu
iarbă înaltă.
O imagine meșterită cu dibăcie, spre disconfortul femeii aduse de spate, ce nu-și afla hodina,
știindu-și terenul de lângă casă străpuns de de
galerii săpate cu repeziciune. Tot mai
surescitată odată cu clipitul zorilor, se zgâia la
movilele de lut proaspăt săpate, una lângă alta.
Bătrâna umbla pe întuneric, fluturânduși felinarul, deși micile viețuitoare, probabil, se
odihneau. Ridicăturile se-nghesuiau atât de
multe, încât sufocau întinderea verde.
Timpul cositului...
Și iată gândul ce o înțepa ca un spin îi fu
pus în libertate. Un singur om din cătun le putea
veni de hac! Numai el, Știrban. Și nepotul ei îl
aduse ,,Poate nu-i duhnește gura” gândea femeia. Fiindcă treaba ce avea s-o facă omul cu
sapa cerea răbdare cu carul și ostoială o zi sau
mai multe, la pândă,uneori nemișcat cu discul
soarelui pe creștet.
Știrban sosise șontâc, șontâc, sprijinnduși picioarele încârligate într-un ciomag cioturos,
ca și trupu-i mărunțel. Avea fața buhăită și o
pleoapă vânătă ce-i plonja peste ochiul de sticlă,
gura fără nici un dinte, cu buzele groase,
mustața neagră, stufoasă: în ciuda vederii
înjumătățite, părea să observe totul cu o precizie de necrezut. Avea sapa mereu pregătită
cum le-o zări în vârful mușuroaielor,să le reteze
gâturile. Chiar dacă la răstimpuri sorbea din licoarea de care nu se putea lipsi. O făcea pe furiș
deși nimeni nu-l urmărea. De data aceasta începu să vadă împrejurimile ca prin ceață. Se
clătina cu bărbia sprijinită-n în coada sapei. Pe
îndelete, ca o himeră, sosise și seara. Atunci,
sughițând scoase din buzunarul pantalonilor
soioși- o cârtiță, pe care o avusese la el și o arătă
bătrânei. ,,I-am făcut capătul” îi pufni femeii în
obraz. Până și hainele-i miroseau a spirt sanitar!
Doamne, ai prins-o!, îngăimă femeia. Omul cu
sapa chicoti închizând în pumn bancnota
oferită: ,,dacă mă chemi mai vin și mâine!,,
Apoi, șontâc, șontâc, o luă spre casă, însă
în urma lui creșteau mușuroaiele...
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Cartea
zilelor
noastre

Gheorghe
Ungureanu
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Un paradox ce tinde să
devină cotidian, căutând un
răspuns adecvat situației m-a determinat să-mi pun, adeseori, întrebarea, cărui fapt se datorează
curentul aparținător unor distinși
promotori ai creațiilor, în discursul
și acțiunile cărora opiniile, nu de
puține ori de-a dreptul contradictorii, exprimă adevărurile că:
-sub asaltul televiziunii și internetului se citește și sunt vizionate, din ce în ce mai puțin
producțiile autohtone!
-deși multipla activitate din
ultima perioadă abundă ca gen, titluri, autori, „sufocând”, astfel, critica de specialitate, coloanele
revistelor, activitatea de validare și
spațiile de depozitare ale diverselor instituții, prin conținutul
său nu reușește să asigure
cerințele de calitatea, precum și
cele ale tirajul corespunzător!
Ca revers al medaliei, astfel
de replici putem constata fie și
numai câteva fragmente ale „distinselor” fapte:
-bibliotecile, în general, galeriile de artă, casele de cultură, întâlnirile cu autorii, sunt din ce în ce
mai puțin uzitate; cenaclurile,
vernisajele și lansările de carte au
devenit mai puțin atractive-n dezbateri; diviziunea și dihonia
socială postdecembristă, s-a insta-

Haiku
Candelabre ard
pe o umbră de seară
castanii în mai.
***
Ne minte timpul
vânzător de iluzii
spargeţi clepsidra!
***
Caii în galop
pe-a inimii câmpie
ursitoarele.

Lansare de carte

Adrian Popovici,
„O istorie altfel –
mozaic radiofonic”
În prezenţa membrilor Clubului de Iniţiativă Literară (CIL), aflat la
a treia întâlnire din acest an a Cenaclului transfrontalier „Maşina cu
poeţi”, colegul nostru, prof. Adrian
Popovici, a lansatcartea „O istorie
altfel – mozaic radiofonic”, pe care
a închinat-o familiei, mamei sale
Adriana, bunicii Viorica Hogaş şi
memoriei tatălui său, Marcel.
I-au fost alături acad. Vasile
Tărâţeanu, Edmond Neagoe, consulul României la Cernăuţi, Elena
Nandriş, primarul localităţii Mahala
(Cernăuţi), lector univ. dr. Gina Puică,
scriitorii Mariana Bilic, Cristina Hermina Melinte, Cezar Straton şi Constantin Horbovanu.
„O istorie altfel – mozaic radiofonic” (vol. I 2017-2018) este a doua
carte a lui Adrian Popovici, după
„Armenia – O geografie sacră”
(2013) şi prima a colecţiei „Meridiane şi paralele”, colecţie care se va
îmbunătăţi cu „Războiul Rozelor”,
„Povestea Ioanei” şi piesa forte a
proiectului: „Portrete în oglindă –

lat până și în marile sau micile
amănunte ale creației, culturii și
artei românești.
-în ceea ce privește rezultatele, autorii au fost și sunt, în
continuare, categorisiți și tratați ca
făcând parte din categoriile, buni,
răi, agreați, consacrați sau, pur și
simplu, intruși în materie, uitânduse că numai și numai prin
producțiile tuturor creatorilor,
spiritul, continuitatea și perfecțiunea se poate dezvolta liber și
neîngrădit, ca una dintre multiplele modalitățile de exprimare a
simțămintelor.
-de la regula mai sus
enunțată nu sunt excluși criticii,
dar, mai ales, profesorii de specialitate sau membri filialelor, „provincialii” care, adeseori „își permit” să
analizeze ori să-și exprime opiniile, transcrise, eventual, în paginile
unor reviste.
-afară de strădaniile câtorva
publicații, la rândul lor categorisite mai bune, mai slabe, mai
ale unora sau ale altora, mai noi
sau mai vechi, întrucâtva agreate
ori apărând sub o anume egidă, de
cele mai multe ori autorii și
producțiile acestora rămân necunoscute marelui public!
Și pentru a-mi contura,
totuși, cât de cât, un răspuns la întrebarea inițială, mă voi mulțumi
să constat, că, totuși, trăiesc într-o
democrație specifică zilelor noastre, într-un perpetuum balcanism
și capitalism aparținându-ne în exclusivitate, și că, materialicește
vorbind, mă știu prea sărac pentru
a mă opune curentului, în
condițiile când totul, dar absolut
totul, este posibil, atunci când nimeni, dar mai ales, nimic nu se
oferă oricui și oricum.
***
Amintirile
păsări cu aripi ninse
de curcubeie.
***
Din a lor trudă
aripa mea de soare
rădăcinile.
***
Din privirea ta
câmp înflorind amintiri
culeg doar lacrimi.
Emil Simion
paralele în timp” (articole ce au
constituit rubrica de istorie
alternativă din perioada 2009 –
2016, în paginile cotidianului „Crai
nou”). După cum a spus autorul,
„colecţia este încă în lucru şi, deşi
public mai rar, prefer să fac un lucru
bine făcut, nu în grabă”.
„Cartea pe care am lansat-o
are girul a doi universitari suceveni,
prof. univ. dr. Mihai Iacobescu şi prof.
univ. dr. ing. Dan L. Milici, Dan Milici
fiind de facto directorul editurii
Cygnus. De ce Cygnus? În urmă cu
exact 20 de ani, pe 6 mai 1999, un
grup de prieteni, printre care mă
număram, am fondat Societatea
Ştiinţifică Cygnus, Centru UNESCO.
Cartea cuprinde o colecţie de textetranscript care au constituit emisiunea zilnică pe care am realizat-o la
Radio As, «Istoria altfel». Doi prieteni
de-ai mei, Ciprian Chira şi Constantin Horbovanu, au avut geniala idee
de a-mi propune provocarea emisiunii şi, iată, s-a născut şi cartea, ca o
consecinţă firească” a spus Adrian
Popovici.
În acelaşi cadru, a fost lansat
romanul „Rădăcini”, al Graţielei
Turţu, apărut în 2018, tot la Editura
„Cygnus”.
MIRELA BUTNARU
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Adrian Botez

ochi-ochelarii – şi
arţăgos – încep să chibzuiesc – să mă
frământ – cum şi de unde să încep a
plămădi şi
rândui-orândui – rudimentarul
realul chip al
Scrisorii
SĂ NU LIPSIŢI:
AZI – ŞI HOTARELE-S FURATE!

AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT

hârşit – cu câte-un tigru pe ureche
vrea să ucidă-n mine firea veche...
degeaba strig că sunt un Tămăduitor :
El îmi decapitează Vorba - c-un topor...

aştept autobuzul – care
nu mai vine : ştiu că – odată şi
odată – tot va
veni – dar
când ? – a depăşit orice-ntârziere
decentă...

îmi pun pe cap căciula-mi prigonită :
Istoria acestui Neam – scuipat pe plită
n-a protestat – în faţa unui General :
i-a furnizat un tub cu Prostenal...

de-atâta-aşteptare şi
nervi – când – în sfârşit
va veni autobuzul (cu o atât de mare
întârziere !) – în semn de
protest - nu mă voi urca
eu
într-îmsul – ci-l voi sudui – îl voi
înjura birjăreşte : în locul meu
se va strecura – în
autobuz – o umbră
sperioasă – politicoasă – care
nici măcar
nu-şi va lua
bilet
dus-întors

Ticu Leontescu

O aripă
își pierduse… pasărea
pe care o purta în zbor.
Pasărea, sărmana,
își pierduse… zborul.
O țintise vânătorul.
Prin văzduh,
ca un duh,
doar aripa zbura!

o – lume de crevase – nimeni nu calcă-n tine
ologi sunt clopotarii – oarbe-s gloate-n ruine
din cer s-azvârle zgură – pe hornul numit „soare”
iar cartea ce n-am scris-o – cumplit – feroce doare
îngerii au furat-o – şi fiecare-i slovă
cu pupa înainte – asasinat-am provă
iar Dumnezeu – beteagul – a prins în pumn un flutur:

CRIMINALUL SORTEAZĂ
DIAMANTELE NEGRE

şi flăcări flămânde îl ling pe Maestru
degrab' fă-i sculptura – să fie ecvestru...
perdele-n văpăi i se-aşează hlamidă
scripca-i tuşeşte – şi iese-o omidă !
Cabirii grăbesc – licitează cărbunii
şi sunet de sunet se leagă cu funii
se-azvârl în – oribil – de bezne oceanul
scăpăm - cavaleri - de Maestru-Tiranul !
2
E toamnă în Eden.
Adam, desfrunzit de Cer,
nud ascuns în… Rai.

Haiku

criminalul sortează diamantele negre
e o lume bizară – a morţii integre
din ceruri ne cade în cap doar cenuşă
locuinţele n-au nici ferestre – nici uşă
ca melcii ne-nchidem în crima din noi
călăul şi victima bâzâie-n roi
zoaie de aer respiră popoare
în văzduh – dumnezeii-au intrat la răcoare
silfidele iernii şiruie sânge
Muma adâncă stârpeşte şi plânge
e ger şi e noapte pe Roata-Amintirii
morţi zac – pe câmpuri – Cavalerii-Cabirii...
...somnul să vină când trece un Rege :
nu-L merită lumea pe Crist – Stea şi Lege...

sub aripi reci de plumb.
O, tu, măreață umbră,
din nou pari a te ivi.
În suflet – ca-n cavou –
singurătate gri…

Clasament
Și campionii pot fi clasificați,
după medalii, după trepte.
Dar, mai ales, după cununi.

S-au călugărit
cuvintele în mine.
Eu – mănăstire!

Unii-s încoronați cu aur:
voievozii, regii.
Alții-s încoronați cu lauri:
atleții, eroii, poeții.

Singurătate gri
Bacoviană

La mijloc, ca-ntre vecini,
stau cei încoronați cu spini:
sfinții, părinții.

(În haiku)

În fiecare toamnă,
într-un noiembrie ploios,
în sufletu-mi bântuit de parce,
ca o discretă doamnă,
umbra lui Bacovia
se întoarce…

1
Nudul inocent,
lângă pomul interzis –
indecentul nud.

Ploi și beții.
Noroi și frig.
Casele devin lacustre.
Îngerii se strâng covrig

Căderea

ridică-şi bravul papă tichia din noroi
suntem – la număr – oaste – dar nu mai
suntem noi
îmbolnăviţi de lepre – cad pradă paladinii
iar vântul de uitare alungă duh grădinii

iar pe „superiori” – cam rar i-a salutat...
...Istorie şi Neam – îngemănate
să nu lipsiţi: azi – şi hotarele-s furate!

3
Edenul de azi?
Grădină de cactuși e.
Iar Adam, tot… gol!

O aripă

...COPIII DE FUNINGINI VOMITĂ
ŞERPI ŞI OASE

e ultima-I putere – apoi : Supremul Scùtur...
...copiii de funingini vomită şerpi şi oase
Muntele de-altădată – azi e-un morman de coase...

se sparg abajururi – lumina e chioară...
...dar e-apoteoză : palatu-a luat foc !
Maestrul rămâne şi frânge vioară
pe trepte de marmor' : bătaia de joc !

abia după ce
visez cum am trudit (ideal şi
inspirat-luminat) – să
scriu Scrisoarea – şi mai
visez şi că
deja am expediat-o ! – ...mă
trezesc – foarte
ambiguu - ponciş – îmi
şterg – de zor

...când arde-un palat – se sting multe vise
ies – roşii de sânge – din cărţi – slove scrise...

...de când Călăul poate murdări latrina
Istoria-are răgaz să-şi mediteze vina :
a fost prea demnă – în trecutu-uitat
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Amnezie

(Unui chirurg amnezic)
Fiindcă tăie vârtos în carne vie,
chirurgul X,
făcu mortului pe catafalc… anestezie!

Soclurile
Ceva ca un seism clătină soclurile.

Statuile cădeau una câte una.
Unele în picioare, altele în varii
poziții.
Rugăciune a lui Brâncuși
a căzut în genunchi.
Și-n vreme ce ea se ruga neîncetat,
de sub genunchii ei,
soclul a început să… crească la loc!
Acupunctură?
Pe saltea de cactuși,
sub plapumă de-arici –
în costumul lui… Adam!
Singur râdea
Singur râdea un om pe stradă.
Mai mult a pagubă râdea.
Râdea cu poftă, hohotea.
Un râs isteric, în cascadă.
Parcă de râs flămând era.
Râdea vulgar, tâmp, necioplit
ca-n tragedie un smintit!
Un demon parcă-l gâdila.
-Amice,-l întreabă careva.
-De ce tot râzi? Ce ai? De cine?
Nici eu nu știu. Râd fiindcă-mi vine.
Râd fiindcă-mi vine: ha, ha, ha
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