Asocia]ia
„OctaCvuialtnural\
Bac\uVoicu“

An XV, AUGUST 2019, nr. 149

APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

pagina 2

Istoria nefalsificată

PENTRU TINE BAT CLOPOTELE, MĂRITE!
# In memoriam, Ioan de Hunedoara
Ioan Vulcan- Agniteanul

„Efec

tul d
e

flutu

re” a

Iu b ir i (z )b
u c iu m a te

l poe

ÎN ACEST

pagina 3
Cartea citită de... CONSTANTIN DRAM
POEZIE și TRĂIRE

NUMĂR

ziei A

p
nei U agina 4
rma
Miha
ela M
erave
i

pagina 5
GRIGORE CODRESCU – Pagini din jurnalul unui critic incomod
Cristina Ștefan
pagina 6
Cântărind anonimatul și uitarea
Marian Nencescu: Lecturi cu premeditare
Mioara Bahna

p a g in a 6
de Alexa Pa
șcu
Ioan Țicalo

pagina 12
Traian Valeriu

pagina 15
SABIE VERSUS CRUCE?
Ioan Ciobotici

pagina 13
IUM
nu
PROVERB
Virgil Moca

pagina 14
DE LA UN GÂND LA ALTUL
Dumitru Brăneanu
Revista PLUMB apare
cu sprijinul Consiliului
Municipal Bacău
și al Primăriei Bacău

I DIN F

R
SCRIITO

Pagina 8
.
U A U.S.R
Ă
C
A
B
A
ILIAL

pagina 10
Ioan Ţicalo despre tristețile și farmecul unui sat bucovinean*
Grigore Codrescu

pagina 9
VALENŢELE ARTISTICE ALE CONSTRUIRII PERSONAJELOR
în volumul „Apusul îngerilor”, de Ion Lazăr da Coza
Traian GH. Cristea

„Singurătatea bătrânilor”

na 5
p a g vi i n e
re
s c u l Necula
e
g
r
eo
Ione
ae G
l
o
c
Ni

pagina 13
Despre G. Bacovia
în dialog cu traducătoarea Liuba Feldșer
Victoria Fonari
pagina 16
CARTEA DE POEZIE comentată de L. STROCHI

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

PLUMB 149

PENTRU TINE BAT CLOPOTELE, MĂRITE!
Ioan
Vulcan-Agniteanul

# In memoriam, Ioan de Hunedoara

Motto
Începând cu această ediţie a revistei noastre, avem plăcerea de a-l
găzdui în paginile ei pe ilustrul ardelean-transilvan Ioan Vulcan-Agniteanul, bine-cunoscut publicist şi
realizator de emisiuni radiofonice la
Radio România Actualităţi, preponderent la Antena Satelor. Ajuns la venerabila vârstă de 84 de ani, neobositul
gazetar continuă să are cu aceeaşi
spornicie ogorul slovelor al căror plugar-sămănător este de-o viaţă,
aducându-ne în case, prin vocea sa
inconfundabilă, prospeţimea şi autenticitatea mesajelor despre ceea ce se
întâmplă pe plaiurile mioritice. În pieptul său bate. neostoită, o inimă de
român care i-a inspirat şi celebra zicere
despre Ţara Sa: “Dacă nu eram român,
fugeam în România/ Chiar şi când sunt
în Ţară, mereu îmi este dor de Ţara
mea”. Să-i urăm, aşadar, românului
nostru transilvan-ardelean-agnitean,
bun venit în paginile revistei băcăuane,
cu îndemnul de a poposi ani buni
de-acum înainte în coloanele ei.
(Mihai Buznea)
Cunoscut şi sub numele de
Iancu de Hunedoara (n.1407, Transilvania-d.11 august 1456, Zemun, Serbia), acest fiu al lui Voicu şi al
Elisabetei de Margina, când încă mai
era destul de tânăr a fost îndriguit cu
titlul de ban al Severinului, iar apoi
voievod al Transilvaniei şi rege al Ungariei între anii 1446-1452. El fiind tatăl
lui Matei Corvin (n.23 feb.1443, Clujd.6 aprilie 1499, Viena), cel care avea
să fie considerat a fi unul dintre cei mai
mari şi îndrăgiţi regi ai ungurilor de pretutindeni şi ai Ungariei, domnind neîntrerupt timp de aproape o jumătate de
secol.
Aşadar, duminică - 11 august
2019, s-au împlinit 563 de ani de la
moartea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara
şi tot atâţia ani de când clopotele tuturor bisericilor catolice din ţările
Europei (şi nu numai), bat zilnic, exact
la aceaşi oră de 12,00 ale amiezelor.
Ca urmare, te-ai întrebat vreodată, cititorule, de ce şi pentru ce toată această
diurnă şi creştinească rânduială
bisericească, statornicită încă din
datata de 6 august 1456? Bănuiesc că
nu! Tocmai de aceea, încercând să
redactez un posibil răspuns la această
întrebare întrebătoare, aveam să aflu
că reputaţi istorici - academicieni şi
profesori universitari, răsfoind filele
unor vechi documente adăpostite de
greu accesibilele Arhive ale Vaticanului
de la Roma, au reuşit, într-un târziu, să
afle că atunci când puhoiul otoman,
condus de temutul sultan Mahomed al
II-lea (1432-1481), cuceritorul Constantinopolului, actualul Istambul, era
pe cale să facă încă odată de ruşine
armatele Europei catolice, Ioan de
Hunedoara s-a lăsat convins de
rugăminţile Papei şi ale cardinalilor săi,
ale regilor, împăraţilor, ţarilor, ducilor,
cnejilor şi panilor polonezi să se aşeze
în fruntea oştirilor creştine strânse în
preajma Belgradului sârbesc.
Recunoscut ca fiind din caleafară de viteaz şi de iscusit strateg militar, oştirea condusă de el va obţine
acea răsunătoare victorie la Zemun,
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actualmente o mică suburbie a Belgradului, capitala Serbiei, situată pe
partea dreaptă a malurilor fluviului
Dunărea şi a râului Sava. Şi, astfel,
reuşeşte nu numai să întrerupă definitiv înaintarea triumfătoare a trupelor
otomane spre centrul Europei, dar şi
să statornicească, timp de şapte
decenii, o cât de puţină linişte şi pace
în acea parte a Balcanilor şi a Europei.
Cu precizarea că, într-o primă etapă,
erau ameninţate direct de a fi transformate în paşalâcuri turceşti şi islamizate, Italia, cu a ei capitală antică
Roma; Ungaria, cu frumoasa ei
Budapestă şi Austria, cu încântătoarea
ei Vienă.
Aflând de marea şi eroica
izbândă militară de la Zemun, obţinută
de oştirile conduse de Ioan (Iancu) de
Hunedoara, papa Callixt al III-lea (pontiful care s-a aflat în fruntea Vaticanului
între anii 1455-1458) va declara că
vestea primită de pe câmpul de bătălie
este cea mai îmbucurătoare din întreaga sa viaţă, considerându-l pe
voievodul româno-transilvănean şi
ardelean drept „creştinul cel mai puternic, şi unic al lui Dumnezeu”. Ca urmare, va decreta, printr-o bulă papală,
emisă pe data de 6 august 1456, ca
toate clopotele tuturor bisericilor şi catedralelor catolice, luterane, evanghelice, unitariene şi reformate din Europa
să bată la orele amiezei ale fiecărei
zile, indiferent dacă e pace sau război
între oameni, ori e vreme bună sau rea
în înaltul Cerului şi pe Pământ. Cinci
zile mai târziu, respectiv în data de 11
august 1456, măritul voievod se va
stinge din viaţă, nu răpus de vreun
vrăjmaş de-al său, sau de un trădător
(precum avea să o păţească domnul
muntean Mihai Viteazul, la Câmpia
Turzii, în vara anului 1601), ci de o
ucigătoare ciumă. Astfel că moartea va
veni peste scurta sa viaţă (de numai 49

de ani), când încă nu se stinsese nici
veselia şi nici bucuria luptătorilor săi,
victorioşi împotriva puhoiului otoman!
Jelit şi regretat de o întreagă
lume creştină, inclusiv de locuitorii tuturor provinciilor istorice ale vechii
Dacia Felix, trupul său neînsufleţit va fi
adus în ţinuturile sale dragi, în Ardeal,
direct de pe câmpul de luptă. Apoi,
însoţit de o mare mulţime de oameni
îndoliaţi, coşciugul va fi depus în faţa
Altarului Catedralei Romano-Catolice
„Sf. Mihai” din Alba Iulia, după care
este coborât în mormântul acoperit de
o rece şi grea lespede de marmură
roşie, adusă de pietrarii români tocmai
din înaltul munţilor Poiana Ruscăi din
Ţara Haţegului şi Zarandului, nu departe de dacica şi romanica
Sarmisegetuza-Regia, pe sarcofagul
său fiind dăltuite scene de luptă, iar
alăturat lor, următorul înscris în limba
latină: „S-a stins lumina lumii”.
De ce v-am spus toate acestea?

Iată câteva pilduitoare luări-aminte şi
de ţinut minte:
1.- Însuşi învinsul său, sultanul
Mahomed al II-lea, va avea numai cuvinte de admiraţie şi de regrete,
mărturisind scribului său: „Cu toate că
a fost inamicul meu, la moartea lui mam întristat, pentru că lumea nu a mai
cunoscut, niciodată, un asemenea
om”;
2.- Nu este singurul exemplu
elocvent când românii şi România au
adus omenirii un plus de linişte, de fericire şi de prosperitate! Aşa au făcut-o,
cu o trudnică şi permanentă jertfă,
oştenii moldoveni ai lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt; cei munteni ai lui Neagoe
Basarab, Mircea cel Bătrân, Constantin Brâncoveanu, Vlad Ţepeş, Mihai
Viteazul şi Tudor Vladimirescu; moţii lui
Horea şi Avram Iancu; domnitorul-unificator de ţară Alexandru Ioan Cuza,
precum şi regele Carol I;
3.- Dacă nu ar fi fost evenimentul istoric românesc şi universal-valabil
de la 23 August 1944, atunci cu
siguranţă că cel de-al 2-lea Război
Mondial îşi prelungea dezastrele cu
mai bine de o jumătate de an, timp în
care Germania lui Adolf Hitler, Italia lui
Benito Mussolini şi Ungaria lui Horthy
Mikloş construiau şi foloseau bomba
atomică! De unde şi mândra şi trista
noastră constatare cum că Occidentul
şi-a făurit democraţiile şi bunăstarea
(de ieri, de azi şi de mâine) şi prin
suferinţele şi sacrificiile poporului
român! Însă cine şi când va vrea să fie
recunoscător, chiar şi numai declarativ,
pentru adevărurile istorice ale acestui
mult prea bogat, sărac, furat, întristat
şi neîndreptăţit neam, născut creştin!
Dovadă că a fost şi a rămas nefiresc
de tolerant, de bun, de blând şi de
îngăduitor fără egal în lume!
Una dintre numeroasele
făţărnicii şi răutăţi nesufleteşti, la
adresa României şi poporului român,
avea să vină din partea premierului
Ungariei, Orban Viktor, însoţit de pastorul reformat şi europarlamentar,
sălăjanul prin naştere şi timişoreanul
prin adopţie, Tokes Laszlo. Prezent la
ediţia din anul trecut a Universităţii de
Vară „Balvanyos”-Covasna şi BăileTuşnad-Harghita, nepoftitul oapete al
românilor în general, şi al celor ardeleni în special, a spus, între altele:
„Ţinutul secuiesc a existat şi când încă
nu exista România modernă şi va
exista şi atunci când toată Europa se
va fi predat Islamului. Centenarul Marii
Uniri nu e un moment festiv.”
În replică la aceste provocări şi
vorbe profund jignitoare la adresa ţării
şi neamului meu, cel românesc, un
împătimit cititor de manuscrise istorice
şi de vechi documente ceruite, pitite în
ascunzişurile zidurilor Cetăţii Vaticanului de la Roma, m-a rugat să alătur
scrisului meu şi următoarea notiţă,
pusă între cuvenitele ghilimele: „Pe
timpul lui Voicu, Ioan-Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin, Transilvania nu
a avut de-a face cu Ungaria, fiindcă era
un principat separat. Să-i reamintim lui
Viktoraş că ei erau români. Şi Ştefan al
lor zis pe nume Voicu, un străbun al lui
Iancu, era tot român. Încercarea de a
cuceri Transilvania a durat 300 de ani
(încă de pe vremea lui Gelu, Glad şi
Menumorud) şi nu s-a realizat
niciodată şi nicicând în adevăratul sens
al cuvântului.
Ceva timp înainte şi după atacul
tătarilor din 1241, secuii au fost aduşi
treptat-treptat din regiunea Bihorului ca
să apere graniţa de est”.
Aşadar, tudom şi ertem nestimatule Orban Viktor-baci?!

Mihai Buznea

Istoria nefalsificată

FURNICILE

DEMOLATOARE

Spune o veche zicere
românească: cu răbdarea,
treci marea. Sau, după caz,
încaleci munţii, ori le pui
stavilă pentru nedoriţi. Poţi, adică, să-ţi împlineşti
dorinţele, dacă nu imediat, cândva, indiferent de
lungimea orizontului de aşteptare. Cât şi de mijloacele cu care să ajungi la acestea. Fiindcă, până
la urmă, rezultatele contează, iar pe învingători nu-i
va trage nimeni la răspundere, după cum ne spunea,
cândva, „maine fuhrer”.Şi nici nu-i va întreba despre
moralitate. Doar scopul scuză mijloacele, păi nu?!
Conaţionalii noştri de etnie maghiară, recte,
conducătorii lor – mai mari, ori mai mici, dar cu toţii
„negri în cerul gurii” ştiu asta foarte bine şi

procedează ca atare. Precum furnica, după cum credea şi ilustrul nostru scriitor Marin Preda: „O furnică
nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc
încet, bucăţică cu bucăţică”. Muntele asaltat de
u.d.m.r. şi liderii săi se numeşte Transilvania – cu
crestele, trecătorile, câmpiile, pădurile (oare de ce?!),
apele şi bogăţiile lor. Comportându-se ca seniori medievali a-tot-puternici în ţara care nu este în primul
rând a lor, ci a noastră, a tuturor – români, maghiari,
germani şi a celorlalte 19 naţionalităţi care au drepturi largi şi pe deplin egale, garantate de Constituţie.
Numai că Miklos-bacsi, Kelemen-bacsi, Laszlo-bacsi
şi-a lor ceată vor să fie mai altfel decât ceilalţi, drept
pentru care bat tot mai apăsat şi mai zgomotos cu
tocurile cismelor în pământul tuturor pretinzând că
este numai al lor. Şi iată că am ajuns la întrebarea,
pe care tot mi-o pun şi mi-o pun, fără a-i afla, însă,
răspunsul: ce diferenţă este între a cere, a pretinde
şi a dobândi? Explicaţiile DEX-ului nefiindu-mi suficient de lămuritoare, am încercat să-mi explic
diferenţele apelând la fapte şi atitudini. Iată câteva
dintre ele: după episoadele nedemne petrecute nu
cu mult timp în urmă la cimitirul internaţional al eroilor
de la Valea Uzului, lucrurile au evoluat rapid spre
degradarea relaţiilor din spaţiul nostru coabital.
Asistăm – m-aş simţi îndemnat să spun, la o escaladare nemaiîntâlnită în ultimele decenii, a pretenţiilor
şi revendicărilor reparatorii zice-se istoric:
regrănţuirea unor limite geografice de judeţe, precum
Frumoasa-Ciuc-Agăș, Păuleni-Ciuc, Ciucaș-Sângeorgiu-Sânmartin, Valea Uzului – Sânmartin. Prin
poziţii agresive, de forţă, binecuvântate şi de guvernul de la Budapesta şi oficializate de ministrul de externe ungar. De te întrebi: cine-i mai stăpân în ţara
asta? Şefii u.d.m.r. cer cu titlu imperativ ca primarii
maghiari să nu mai fie anchetaţi, judecaţi şi
sancţionaţi de Justiţie, invocându-se între altele cazul
primarului din Corund, care a fost amendat cu 100
000 de euro pentru neaplicarea unei sentinţe ce viza
un act de încălcare a drepturilor românilor din localitate. Pentru ceilalţi primari, legea rămâne lege. Discriminare? Tratament preferenţial? Nicidecum, dacă
cei vizaţi sunt „de-ai noştri”. Recte: „de-ai lor”!.
Un alt primar, cel din Carei, a dispus
îndepărtarea tuturor însemnelor româneşti de pe
clădirea Primăriei, considerând şi că arborarea
drapelului tricolor este „o provocare”, declaraţie
servind drept explicaţie pentru sabotarea iniţiativei
unei asociaţii civice româneşti de amplasare a unui
catarg pe care să fluture drapelul naţional. Şi tot aici,
prin literă de lege de inspiraţie personală, pe posturile
instituţiilor publice sunt angajaţi numai solicitanţi de
etnie maghiară. Ceilalţi, ducă-se unde vor... Un alt
polgarmester, cel din Sf. Gheorghe, îi îndeamnă pe
români să se întoarcă în aşezările de baştină. Şi altele asemenea. Provocări? Nicidecum! Legitimă
apărare cu asezonări de legitimitate etnică..
(Continuare în pag. 3)
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dona şi viaţa la altar./ Şi-l voi împodobi cu
flori de crin,/ Să parfumeze locul unde
vin./În rugăciune, viaţa-ţi pare-un joc,/ Între
hazard, iubire şi noroc./ Cu vise şi
speranţe ce nu mor,/ Ca Paradisul viu al
sfinţilor.”
E foarte mult fior religios în aceste
Trăind în două țări, mai mult cu
poeme
scrise de Emma Felicia Dimitriu,
existența cotidiană în Italia, mai mult cu
sufletul în țara de origine, adică în Româ- realizând astfel o interesantă comunicare
nia, Emma Felicia Dimitriu cultivă o între tipuri diferite de imaginar poetic (mă
poezie a descătușării simțurilor prin versuri refer la volumul Între Paradis și Infern).
Poezia, pentru autoarea pornită în
lipsite de prefaceri neavenite; alegând
calea sincerității absolute a sentimentelor lume din Moldovenii romașcani și stabilită
expuse poetic, această autoare are șansa de niște ani buni în orașul îndrăgostiților
de a cuceri de la început, tocmai prin fatal, Verona, se organizează, de multe ori,
adevărata inocență a spunerii care ca un joc de oglinzi, în care fiecare imagîndeamnă spre meditație și spre re- ine este nemediată, neescamotată,
spunere. De aici, multe poeme ce rămânând însă cu acel statut, fie el și lipsit,
păstrează senzația unei adresări directe, direct, insistent, de ascunzișuri, deoarece
în care ideea de „eu poetic” mai degrabă eul poetic din acest volum își asumă cose estompează, decât să fie dominatoare. municarea oricând, chiar și atunci când
Iar imaginea „celuilalt”, de multe ori în poți bănui reminiscențe asumate din
ipostaze malefice, conduce, în cele din poezia parcursă în timp: „A fost ca o miurmă, spre generarea simbolului Răului nune azi,/ Să-ţi văd lumina pe obraz./
universal: „Căci tot ce-am strâns din serile Scântei în ochii tăi cei calzi/ Trădându-ţi
nefaste/ E ca un spectru larg al unui Iad.” umbra de necaz.” De altfel, glosările pe
Prin compensație, celălalt gen de imagine tema iubirii sunt frecvente și intersectate
nu poate trimite decât spre Paradis: „De- armonios cu alte registre ale imaginarului
mi va mai da un timp cu tine, iar,/ Îmi voi poetic. Cu o asumare evidentă a unei

forme specifice de neo-romantism, poeta,
care se declară „visător nebun”, trimite prin
discursul său, spre o serie întreagă de
semne de gen: dorință, înger, iubit,
trandafir, timpul iubirii fericite, suflet, cununia, femeia iubită, dor, viața trăită în
beatitudine erotică, despărțirea, jocurile
cochetăriei. Jocurile iubirii sunt privite în
multiple fațete, din care nu lipsesc
trădările, ipocrizia, despărțirile, promisiunile, identificările metaforice: „Când vântul
bate crengile,/ Iubitule,eşti pomul gol/ De
frunze, flori şi rândunele./ Şi şuieră mereu
prin ele”. În altă ordine, alte registre ale
imaginarului completează, pe spații largi,
conținutul volumului: copilăria, regresiunea/ întoarcerea în timp, contextualizările religioase. Timpul trecut (implicit
asociat și cu spațiul pierdut al copilăriei)
este asociat frecvent cu fericirea/ nefericirea, în care factorul divin ocupă un loc
semnificativ, ca în multe alte poeme semnate de Emma Felicia Dimitriu: „N-am să
mai las nefericirea/ Să se reflecte-n chipul
meu./ Ci doar să rânduiesc iubirea,/ Așa
precum vrea Dumnezeu”.
De asemenea, un spațiu larg îi este
alocat poeziei ocazionale, din care autoarea își face o adevărată virtute; după
mărturia adusă de eul liric, e vorba de
trăirea unei vieți „pentru ceilalți”. De aici,
foarte multă adresabilitate directă, colocvi-

Andrei-Victor
Cojocaru

Introducere în poezia persană tradiţională (1)

Acceptând o diviziune cronologică
a schimbărilor radicale din cadrul poeziei
persane, nu putem distinge mai mult de
două perioade majore: una tradiţională,
de la al zecelea până la aproape
jumătatea secolului al XX-lea; cealaltă
modernă, de la al doilea război mondial
până în prezent. Totuşi, pe parcursul perioadei numită generic „tradiţională”, pot
fi urmărite patru perioade, fiecare marcată
de o dezvoltare stilistică distinctă.
Prima dintre acestea (sec. X – XII)
se caracterizează printr-un stil „înălţat”
(sabk-e fakher) şi de un ton plin de demnitate. A doua perioadă (sec. XIII-XV),
este marcată de preponderenţa poeziei
lirice şi de evoluţia ulterioară a gazelului.
Stilul său este în general numit Eraqi
datorită asociaţiei unora dintre exponenţii
săi anteriori cu Persia centrală şi de vest
(deşi cei doi mari reprezentanţi, Saadi şi
Hafez, erau din provincia sudică Fars);
este cunoscut prin calitatea sa lirică, sensibilitatea şi simplitatea relativă a limbii
sale. A treia perioadă (sec. XV – XVIII)
este asociată cu stilul indian al poeziei
persane (numit uneori Isfahani sau
Safavi), observându-se totodată un declin
în ceea ce priveşte eleganţa lingvistică şi
muzicalitatea perioadei precedente. Poeţii
din această perioadă se ocupau deseori
de explorarea unor imagini îndepărtate şi
de elaborarea unor idei şi metafore
tradiţionale uzate.
Cea de-a patra perioadă, (din sec.
XVIII până la mijlocul secolului al XX-lea),
este cunoscută sub denumirea de Bazgasht-e adabi. Ea reprezintă o reacţie împotriva stagnării poetice ale stilului
Safavid târziu şi poate fi împărțită, la rândul său, în două etape: înainte şi după
Revoluţia Constituţională (1906 – 1911).
Cea de-a doua etapă a vizat multe
încercări de modernizare a poeziei persane prin introducerea de noi teme, limbaj
colocvial, subiecte patriotice, dar şi satiră
socială; totuşi, aspectul formal al poeziei
persane a rezistat schimbării, iar poeţii
majori au continuat să scrie în stilurile
tradiţionale.
revistă de atitudine

Faza actuală a poeziei persane,
care datează din perioada celui de-al
doilea război mondial, se caracterizează
printr-o ruptură radicală cu tradiţia literară
a trecutului şi prin introducerea unor
forme poetice noi.
În ceea ce priveşte aspectele generale ale literaturii persane, o
caracteristică importantă a acesteia este
predilecţia pentru utilizarea ornamentului
retoric. S-a observat de multe ori că arta
persană are o tendinţă decorativă
marcată; iar acest lucru este văzut în mod
clar în artele vizuale. Departe de a fi o
simplă adăugire sau înfrumuseţare, ornamentul este un element vital al expresiei
literare. În critica modernă persană,
această tendinţă a fost oarecum
depreciată, parţial ca urmare a
schimbărilor în evaluarea gusturilor literare şi, parţial, pentru că criticii s-au concentrat, de obicei, pe exemplele de
ornamentaţie excesivă. O astfel de viziune ignoră, totuşi, standardele de gust
care predomină în Persia medievală şi
sferele ei de influenţă culturală, şi, de
asemenea, pare lipsită de conştiinţa
adevăratei naturi şi funcţii a ornamentelor
din literatura persană.
În poezia persană timpurie ornamentul lingvistic este minim, deoarece
muzica a avut rolul de a contribui la
obţinerea impactului emoţional. Multe
poeme persane din perioada timpurie au
fost concepute pentru a fi cântate de poet.
Cu toate acestea, nu a durat mult până
când poezia a obţinut o existenţă complet
diferită de muzică şi propria ei tradiţie a
fost stabilită cu un repertoriu al temelor,
motivelor şi imaginilor convenţionale.
Deoarece jocul liber al imaginaţiei a fost
oarecum limitat de restricţiile acestei
tradiţii, ornamentul lingvistic a devenit un
mijloc principal de a exprima dexteritatea
literară şi de a impresiona audienţa.
Uneori, „ornamentele” au de-a face
cu sunetul şi muzica cuvântului şi includ
procedee precum aliteraţia, rima
interioară, dubla rimă şi adăugarea unui
refren (rif) la rimă. În alte momente,
„înfrumuseţarea” are loc la nivelul semantic; aceste metode includ: amfibologie
(iham), antiteză (tazadd), congruenţă
(mora'at-e nazir) şi diferite tipuri de aluzie.
Şi, în cele din urmă, ornamentul poate fi
adus pe planul metaforic prin intermediul
unor afirmaţii care întăresc şi elaborează
efectul metaforei sau expresiei de bază.

În mâinile unor maeștri ca Hafez, care
folosesc, în cadrul poemelor, ornamentul
cu uşurință şi cu discreţie, substanţa şi ornamentul interacţionează, fiind obţinut un
efect estetic considerabil. În mâinile scriitorilor mai puţin înzestraţi, totuşi, înţelesul
devine adesea umbrit sau ascuns de ornamente excesive.
O altă caracteristică definitorie a
tradiţiei literare persane este convenţionalitatea genurilor, temelor și motivelor.
Diferitele genuri ale poeziei persane corespund, în general, unor forme specifice.
Aceste forme şi genuri corespunzătoare
au rămas destul de constante de aproape
o mie de ani. Principalele forme poetice
din literaturile arabă şi persană sunt: oda
(qasida), liricul (gazelul), catrenul (rubaiatul), şi poemul epic (mathnavi). Gazelul
s-a constituit ca poezia prin excelență a
iubirii şi s-a desăvârșit prin opera lui Jami
(1414-1492). Catrenul, prin forma sa
scurtă, putea concentra expresia unui
gând sau idei morale. Autori de catrene
au fost vestitul filosof Avicenna, Abd Allah
Ansari din Herat (m.1089) şi Abul-Hasan
Kharaqani (m.1033).
Qasida religioasă avea valenţe didactice şi mistice, iar poemul epic (al cărui
maestru este Rumi) a fost forma ideală
pentru poveștile orientale capabile de a
reprezenta concepte sufiste.
Cu siguranţă, o analiză a poeziei
persane nu poate neglija influenţa sufismului asupra acestei forme de artă.
Poezia sufi este fie poezie didactică, fie
poezie mistică, şi, uneori, regăsim aceste
două laturi îmbinate în cadrul aceluiaşi
poem.
Naşterea sufismului are loc în secolul al VIII-lea (în estul Orientului Mijlociu) şi este favorizată ulterior de fuga
artiştilor persani din faţa sălbaticei invazii
mongole, care nu agrea stilul „sofisticat”
al acestora.
În centrul vieţii religioase a acestei
doctrine se află iubirea reciprocă dintre
Dumnezeu şi oameni, respingând, prin urmare, ideea inaccesibilităţii lui Dumnezeu.
În cadrul doctrinei sufi pot fi observate numeroase similitudini cu alte religii (hinduism, budism, zoroastrism, creştinism şi
iudaism) şi curente filosofice (stoicismul
şi neoplatonismul fiind poate cele mai
grăitoare exemple în acest sens). În orice
caz, poeţii sufiţi se adresau cu precădere
unui public care cunoştea codul simbolic
al căilor spirituale.

alitate indusă și lipsită de ostentație
negativă: aparente „dulcețuri”, cum sunt
denumite chiar de text, intră în rețeta
declarată a unor adresări ce îl privesc pe
iubit. Se naște astfel o întreagă întinsă
cazuistică erotică, ducând, în cele din
urmă, spre cele două imagini de forță ale
volumului, Paradisul, respectiv Infernul. De
aici, multe glosări de nuanță postrenascentistă (paradisul miltonian, fie el și
pierdut) nu avea cum să lipsească într-un
volum entuziast, deschis, prin sinceritate,
către interpretări multiple.
Nu puteau lipsi nici referințele autoreflexive.
Eu-l liric devine, deseori, meditativ
trist: „Nu mi-a rămas nimic din tinereţe./
Doar amintirea timpului trecut./ Săpat-am
un mormânt la bătrâneţe/ Ce s-a deschis,
când iarăşi te-am pierdut.” Asociate cu
multe elemente de portret/ autoportret și
cu diferite încercări de definire lirică a iubirii („Iubire, tu ești marea adâncănvolburată/ Cu unde spumegânde, de
taine-nconjurată,/ Când suprafața-ți lină en calmul de tăcere,/ Doar tu arunci cu valuri pe-a inimii durere”) aceste versuri
justifică titlul volumului de față, în care
poezia e asociată, în primul rând,
curățeniei sufletești și declarațiilor directe,
într-o reasumare a trăirii și simțirii despre
care s-a tot vorbit.

FURNICILE DEMOLATOARE
(Continuare din pag. 2)
Cât şi cu atenţionări de genul: să
vedem dacă aveţi curajul să vă apăraţi demnitatea, ripostând.
Consecvenţi îndemnului biblic conform căruia înţelept este să-ţi încasezi lecţia
de corecţie până la capăt întorcând şi obrazul
celălalt pentru a fi pălmuit ori scuipat, ocârmuitorii noştri de toate spiţele şi din toate
timpurile post-decembriste, mai dihai cei de
astăzi, pun dit-a-mai bomboana pe coliva
umilirii şi a cedării oferindu-le contestatarilor
maghiaro-români, prin acţiuni făţişe, la
vedere, şi în dispreţul legii şi al demnităţii de
neam, două cadouri nesperate şi mult
râvnite. Noul Cod Administrativ statuează,
între altele, posibilitatea ca pragul de majoritate etnică – stabilit în urmă cu mai mulţi ani
la 20 la sută, fapt ce permite comunităţilor locale să folosească şi o a doua limbă oficială
de către instituţiile publice în relaţiile cu
cetăţenii -, să fie coborât cu oricâte procente,
în funcţie de interesele celor ce conduc
localităţile cu populaţie multietnică. Este un
pas spre federalizare, o periculoasă
alunecare spre separarea de facto, dacă nu
de jure, sunt de părere experţii în materie de
politici demografice. I-am putea spune şi
mai simplu: autonomia prin noi (ei) înşine,
un vis destul de îndepărtat readus în actualitatea imediată şi parcurs pas cu pas de
iniţiatorii iredentişti. Şi revenind astfel la pilda
cu furnica şi muntele mutat din loc. Vorba
unui alt înţelept mucalit de-al nostru: cu talent
şi cu răbdare/ poţi face cât unul mare! Iar
pentru ca lucrurile să fie cât mai oable, adică
suficient de clare, onor şefa Executivului a
emis tocmai acum, în miez de vară, Decizia
premierului privind înfiinţarea Comitetului
Ministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului de
ură.
Toate bune şi normale, până la un
punct, până la cel în care se constată că decizia intră în contradicţie cu nu mai puţin de
3 articole din Constituţie, cele care se referă
la libertatea conştiinţei, de exprimare şi dreptul la informaţie.
Un lucru nu e, totuşi, prea clar: cine-i
obligat să tacă, spre a nu-şi atrage asprimile
legii, chiar dacă rosteşte numai adevăruri, şi
cine-i liber s-o cotească „pe lângă”, ştiind că
nu va păţi nimic? Că pildele de până acum
ne sunt mai mult decât lămuritoare...
Dincolo de alte vorbe şi de ipoteze, să
rămânem la ale noastre dileme: ce ne facem,
oameni buni, că dau hunii peste noi, şi nu
descalecă, ci ne încalecă!
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Recuperarea inocenței

puterile pentru a supraviețui („Buzele mi

perare mai tare decât ea, / Căci nu mai
știu unde am ascuns lopata”).
Și începe cursa pentru recuperarea inocenței pierdute, rezultatul fiind o
reușită deplină („Și rând pe rând, cu grijă,
mi i-am adunat, / I-am cunoscut din nou și
mi i-am întrupat, / Împreună spre lumină
cu forță am pornit. / Cine am fost și cine
sunt, mi-am reamintit”).
Fiorii iubirii nu mai stau ascunși,
ci, ușor-ușor, răsar în inimă, aducându-i
fericirea („În inimă îmi cresc, ca un fior, /
Mugurii iubirii. / Toate în jurul nostru
strălucesc / Mai tare decât legea firii”).
Poemele Tăiș de gând și Comă
melancolică nu au suficientă forță, iar E
ușor este numai moralizator și atât, însă
poezia Karei Molnar este curajoasă,
venind cu un mesaj optimist, de lumină și
speranță, pentru ca omul să nu se lase
niciodată înfrânt fără luptă.

se crispează într-o grimasă / Și țip cu dis-

Daniel Luca

jinul spiritualizării imaginii: „Doamne cum/
pâlpâie lampa de carte/ în fântânile nopții
încolțesc.”, cum ne mărturisește poeta, însetat caut apa/ nerostirile apasă pe
pregătite fiind să se metamorfozeze: „între taste, Doamne cum/ știu despre tine și
două oglinzi/ fulgi rare se topesc inegal/ o singură scriu// retras în pupile călit în
fâșie de cer întoarce agonic inele/ în ultima răbdări/ strigătul mut pictat pe o pânză înhoră și peștii se prind/ la masa tăcerii cepe să cânte/ orice tăcem împreună//
nevăzutele rosturi/ desfac muguri noi din/ (...)// Doamne cum mi-ai pus în cutie chibrituri tot timpul/ în scris să-Ți spun,
cuvânt” (pag. 70, „Metamorfoză”)
Există o biochimie, la Ana Urma, mulțumesc!” (pag. 27, „Târziu”)
Poeta Ana Urma are un adevărat
între sinele ei și cuvânt, legătură capabilă
să dezvolte o stare de profundă meditație, cult al cuvântului pe care îl respectă, îl
Cunoscută în mediul literar, în ul- de explorare empirică a timpului și îngrijește ca pe un arbore, conștientă fiind
timii ani, mai ales pentru poezia de origine spațiului − efectul fluture − prin care gân- că doar din acest „copac al pâinii” se vor
niponă pe care o scrie cu talent și dăruire, dul se transformă în cuvânt, cuvântul în naște poeme, unele influențate de trăirile,
aceasta aducându-i nenumărate premii li- poezie: „după ce ai citit/ poezia antumă experiențele și sentimentele semenilor,
terare, cel mai recent fiind premiul „Vintilă postumă/ a una mie poeți ai grijă/ ce spui mai mult, autoarea volumului „Isadorable”
Horia”, obținut la Festivalul Internațional ce mai scrii// ținute o vreme în minte/ înalte este atentivă și preocupată de diasistemul
„Titel Constantinescu”, Rm. Sărat, 2018 și și clare să-ți fie cuvintele/ înțelesul rotund/ limbii române care, în viziunea ei, devine
soldat cu tipărirea volumul de haiku: ca tabloul naiv locuit de culoare/ casa un „codru” de pâine de care generațiile vi„Urma Soarelui”, Editura Rafet, 2018, scrisului tău va fi luminată/ în fraze pasaje itoare ar trebui să fie parcimonioase în
poeta Ana Urma debutează liric cu volu- idee pe foaia blueprint/ până se usucă folosirea corectă a lui, lexicul fiind baza
mul de poeme: „Isadorable”, Editura Art cerneala cu alți ochi/ să privești printre rân- patrimoniului nostru cultural: „(…) pe locul
Book, 2015, cu o prefață susținută de scri- duri/ (…)// ai grijă fii logic scrisul tău va acela răsărea un copac/ l-am numit coitoarea Cristina Ștefan, membră a Uniunii vorbi despre tine în absență” (pag. 15,
Scriitorilor- Filiala Bacău, mentorul Cena- „Efectul de fluture”)
Călătoria în ființa cuvântului
clului „Lira 21”, din care face parte și
autoarea, și care notează despre carte: devine una inițiatică în care, pentru a
„ISADORABLE vine după o selecție a putea ajunge la acea stare creativă, poeta
poeziilor scrise de-a lungul colaborării explorează pe rând natura, flora, fauna,
noastre frumoase în Lira21, după mai anotimpurile: „Așa m-am împrietenit cu
multe etape ale zborului creativ al Anei, apele copacii/ înălțimile mă știu de la uluna din aceste etape de început fiind timul zbor înfășat/ în silfide m-am trezit
poezia în stil clasic; un autor își caută în drept pe muntele Java” (pag. 25,
timp modul de exprimare optim iar când îl „Călătoria în Zen”), experimentând stări de
descoperă cascada în care ard cuvintele la melancolie, singurătate, tăcere,
devine de neoprit. Ana Urma a aflat decepție, până la lumină, bucurie, iubire,
această bucurie a propriei forțe de expri- toate devenite teme recurente ale volumumare, poezia sa având eleganță și rafina- lui, pe un fond verde al vieții și implicit al
ment artistic.” (pag. 5, „ANA URMA- speranței: „Departe târziu între patru pereți
ISADORABLE sau dansul cuvintelor”) într-o pauză/ de melancolie și-n tăcere
Debutul poetic, îndelung așteptat, deplină caută acel gând/ repetă repetă cu
gândit, este o reușită având în vedere că ochii închiși mai întâi apare verdele/ se pot
poemele sunt filtrate și lucrate până la adăuga picături de rouă dar și păpădii curacmée când poezia dă să explodeze în cubeie/ pentru mișcare un zmeu soarele
tonuri lirice epustuflante, prin finețe și sub- și mirosul ierbii / strivită sub tălpile de pacul cuvintelor sau copacul de pâine//
tilitate, și al cărui glas poetic, melodios și atunci apoi se întâmplă câmpia/ neumbrită luam câte un codru și trei se întrupau din
metaforic deopotrivă este deja titularizat. cât sufletul tău// Se poate apela și la zâm- vocabule lungi/ și consoanele boante
Avem de-a face, în acest volum, cu o betul acelui copil doar privindu-l în ochi/ la uneori amare ca viața/ puternice ca o
asociere de idei și imagini predispusă unei un înger suferind de uitare la floarea dragoste mare și dulci cum e moartea/
zone onirice unde realitate se combină cu presărată în carte sau/ poemul acesta unite divin dospeau molecule în muguri de
starea de desprindere, aproape infailibilă, cerând mântuire prin mine acum” (pag 14. sunet/ (…)// oftez când cei dragi fără veste
stare care induce senzația de plutire. În „Poem pentru depărtările noastre”). Cu îmi lasă-n păstrare/ cuvintele lor sau când
această stare „cuvintele singure te caută alte cuvinte mântuirea nu se poate naște cineva mult prea trist le aruncă/ un bolnav
și se lasă mângâiate de mâna ta, de vorba decât prin poezie, aceasta devenind cu frigul în suflet le vomită și un altul grăbit/
ta în rostire sau de gândul din care hieratică, influențe blagiene venind în spri- le calcă-n picioare/ atunci culeg rămășițele

vii schiloade obeze sau seci/ (…)// prin cuvintele lor prin cuvintele mele trăiește copacul” (pag. 35, „Semn de carte”)
Elementele din mediul înconjurător
sau din natură precum: frunzele, fluturii,
toamna, copacul, iarba, vântul, ploaia,
stelele, devin simboluri mai ales prin repetitivitate și au rolul de a crea o punte între
lumea exterioară și cea interioară căreia i
se supune poeta prin emoțiile și sentimentele pe care le imprimă liricii sale, altfel
ele fiind inavuabile. Ana Urma creează în
acest fel o anume intimitate între cititor și
poezii, lărgind arealul acestora până la
destăinuire. Iată câteva exemple în acest
sens: „cortegii de frunze/ trec toamna în
om”; „mai înalt cu o oră doar vântul
răsfoiește prin file desculț/ miroase a iarbă
a praf de ceasloave în mugur leagănă
floarea/ în copacul supus”; „iar ploaia
tristeților trece singură pleacă/
singurătatea”; „o mare de frunză și fluturi/
o mie de galbeni aruncați peste cap/ e ultima nuntă cu greieri trei metri de trenă”;
cea mai concludentă poezie fiind aceea de
la pag. 61, „Arbori și liniște”: „de dragul
acestui poem/ ocolesc anotimpuri frunze
ape cocorii/ culorile mai ales verdele l-am
ascuns/ într-un fluture și toate în pumnul
copilei/ cu ochii ca mura”.
Poemele din volumul de față sunt
moderniste prin metafora revelatoare, prin
tehnica ingambamentului, versurile, în majoritatea poemelor, fiind scrise cu litere
mici ideea continuându-se dintr-un vers în
celălalt, dar sunt și simboliste sau expresioniste. În poemul eponim „Isadorable”,
poeta Ana Urma reunește într-un tablou
liric suprarealist, muzica, dansul, pictura și
poezia, într-un spectacol al imaginației, culorilor, simțurilor caracteristic întregului
volum: „I-sa-do-ra dansând un poem/
trupu-i cald şerpuia pe sub tâmple veninul
şi fumul/ samovare fierbând in the mind
poeţi filfizoni şi bancheri/ se-aprindeau
candelabre subit înfloreau tamarinii/ în
adâncul făpturii doar zbuciumul domn
supus evadării/ jumătate în paşi fantomatici jumătate-n culise/ cerea tumultos
izbăvire prin dans…” În completarea
acestor imagini poetice dansante, plastice,
pitorești, vivace, vin lucrările tinerei artiste
plastice Ana Nicole Popa, compatibilitatea
dintre versurile autoarei și desenele artistei fiind evidentă.
(Continuare în pag. 5)

perea himenului. / Fluturii mei albi încă
zburau fericiți prin fața ta, viperă!”).
Totuși, inocența se evaporă odată
În viziunea Karei Molnar, poemul cu intrarea brutală din vis în realitate, când
se află chiar pe granița dintre lumi (Po- nu se mai pune preț pe normalitate
emul dintre lumi, Editura Inspirescu, Satu („Simțim în aer lipsa parfumului
Mare, 2019), funcționând ca un filtru între normalității. / Magia și-a pierdut deja efecviață și moarte, dar și între realitate și tul. / Și întrezărim. / Suntem în pericol de
luciditate!”).
oniric.
Pierderea inocenței atrage și
Poem ce ascunde o taină
sufletească („Din carnea literelor crește / pierderea speranței, dar în mod voluntar,
Poemul viu al tainei mele”) și se naște din ca o acceptare, ca o renunțare în fața desscheletele altor poeme („În limpezimea din tinului („Mi-am îngropat de vie speranța. /
pre-somn / zăresc schelete de poeme / Zilnic pun o floare pe mormânt”), urmarea
Ele-mi întârzie visarea, / Continuă să mă fiind cufundarea în întunericul interior
(„Fără ea mă scufund încet / în întunericul
cheme”).
O taină a inocenței, atât a vârstei din mine”).
Moment în care și moartea încopilăriei („Ochii de copil privesc în gol, /
Dar golul nu e gol, e plin / De fantezie și cepe să-și facă simțită prezența („Miroasemister, / De feți frumoși, de zâne”), cât și a moarte peste tot. / Miroase-a lumânări
a maturității, nefiind pierdută atunci când și-a crizanteme”).
Numai că speranța nu se dă
fata devine femeie („Contrar obiceiului,
inocența mea / Nu s-a pierdut odată cu ru- bătută cu una cu două, ci luptă din toate

Mihaela Meravei
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Cristina Ștefan

GRIGORE CODRESCU – Pagini din jurnalul unui critic incomod

Grigore Codrescu este printre
puținii critici literari dornici să-și editeze
cronicile în cărți, adunându-și studiile în
exegeze menite să reflecte un timp istoric,
o zonă geografică, un gen, fie că este
poezie, proză, teatru sau eseu, fie că
analizează un singur scriitor și nu uităm
aici scriitori studiați cu un întreg arsenal
filologic: Calistrat Costin, Ion Tudor Iovian,
sau cei din Personalitățile timpului și
contemporanii noștri. Profesorul Grigore Codrescu, criticul incomod, numit așa
după rubrica sa din Revista Plumb, se află
acum la al doilea volum din Jurnalul criticului incomod, primul fiind tipărit în anul
2011 și la al unsprezecelea volum de
critică literară. Tipărită la Editura Rovimed
Publishers, cartea este dedicată lui Mihai
Eminescu: “primul român de geniu care a
visat ca toţi românii (din Bucovina, Basarabia, Moldova, Abrud, Banat şi Muntenia)
să trăiască în aceeaşi ţară. Şi era abia
elev de gimnaziu.“ Își are ca motto la
fiecare capitol un citat memorabil din
marele poet.
Grigore Codrescu face parte din
generația criticilor de practică hermeneutică, promoția anilor '70, filolog de
vastă bibliografie și erudiție. Azi, ordonarea materialului literar la noi, de întindere și diversitate imense presupune o
selectivitate conform silogismului “știu,
deci interpretez, interpretez deci exist“
și dincolo de recunoașterea elitelor, G.C.
există ca un critic literar complet.
Un spirit pozitivist în general, didactic de formație, profesorul de limbă
română, cu state vechi în analize literare,
și-a impus un program critic pe care îl
relevă periodic sub forma acestui jurnal.
Hâtru inteligent, uneori incisiv, alteori
duios, profesorul este dispus chiar la pamflet, polemică literară și nu puține au fost
ocaziile când în cenaclurile noastre l-am
văzut pus pe treabă, într-o retorică
tranșantă, relevantă modului său analitic
de a trata textele prezentate.
Selecția articolelor este făcută cu
acribie didactică, din cele trei mari capitole
un lector avizat să poată distinge larga
plajă a problemelor literare studiate, autorilor care au intrat în atenția criticului dar,
mai ales, poate observa nișa ideologică,
conceptul, în care prinde esențialul, fără
redundanțe sau exces speculativ. Grigore
Codrescu analizează punctual, logic și are
vocația sintezei, rutinată în anii de studiu.
În Capitolul I. RECENZII ALEATORII, pre-

ocuparea sa are autori cunoscuți în comunitatea noastră literară: Viorel Savin, Virgil
Mocanu, Cornel Galben, Ion Fercu, Calistrat Costin, Valeria Manta Tăicuțu, Atena
Ivanovici, autori de înaltă clasă în literatura
de azi și pune accent pe stilul auctorial al
fiecăruia, cu încadrările tipologice de
referință. Ne aflăm în permanență la o
lecție de stilistică în comparație cu poeții
deja teoretizați, deja repere de istorie
literară: “Se vede limpede că, în acest
plan, un mare curent literar-artistic nu şi-a
epuizat resursele, revenind într-un imaginar nud, altfel de cum se manifesta expresionismul lui A. Maniu, ori la Lucian Blaga.
Dacă nu-și mai găsește loc metafora, nici
sugestia nu își face efectele.“ * Calistrat
Costin, De unde altă lume!?, Bacău,
„Ateneul Scriitorilor”, 2019.
Un al doilea capitol II. ESEURI
SEMILUDICE LA CENTENARUL MARII
UNIRI, adună articole din categoria
deținătoare de date istorice, începând cu
eseul Ferdinand I – regele providenţial al
unui popor în pericol istoric (evocare la
Centenarul Marii Uniri), aducând comentarii în binecunoscutul său ton sarcastic și
ludic, dincolo de documentarea istorică
fără reproș: Contextul în care ajunge Ferdinand la Bucureşti nu era deloc favorabil:
“la contextul internaţional instabil se mai
adăuga – mai apoi – şi faptul că tânărul se
va îndrăgosti de poeta Elena Văcărescu,
domnişoară de onoare a reginei Elisabeta,
or Constituţia prevedea că soţia trebuie să
fie tot de sânge regal.“ Un alt eseu remarcabil și de bună referință teoretică se
referă la articolele profesorului Daniel
Nicolescu sub titlul: Accente ale
originalităţii în tabloul literar contemporan.
Critica la critică literară, greu de realizat
datorită subiectivității interpretărilor, aduce
în prim plan caracteristicile autorului decelat cu altruism profesional: “s-a concentrat
mai bine asupra tabloului literar-cultural de
astăzi, atât de bogat, de contradictoriu şi
de plin de surprize“, “ arătând informaţie
bogată, intuiţie inspirată şi inteligenţă în
pătrunderea spaţiului creativ şi universului
sintagmatic al prozatorilor, poeţilor,
eseiştilor şi publiciştilor literari.“, “Volumul
criticului Daniel Nicolescu nu iartă și nu
cruță, arătând o exigență detașată şi
profesionistă“. În general, criticul Grigore
Codrescu face din eseurile sale nu numai
recenzii și informări cu privire la anumite
opere literare, ci întregeste analiza cu cea
a autorului, face din scriitor un personaj
care scrie, îl așază simbol peste carte:
“Dan Iacob, după cum bine îl portretizează
prefaţatorii cărților sale, este sensibil, reflexiv, talentat și îndrăgostit de Idee, încât
ne oferă, în cele două cărți, traseul inițiatic
al unui drum spiritual parcurs până în jurul
frumoasei și rotundei vârste de cincizeci
de ani.“ Dan Iacob - resursele eseului*.
Și iată cum este descrisă cu lux de

Ionel Necula

Nicolae Georgescu revine

Reputatul eminescolog Nicolae
Georgescu ne-a mai făcut o surpriză – tot
decomplexată, apretată şi cutezantă –
cum ne-a obişnuit în lungile decenii de
cercetare eminescologică. Este, orice s-ar
spune, o autoritate unanim recunoscută în
materie şi cercetările sale stau la loc de
frunte în bibliografia tuturor celor ce se
implică în abordarea fenomenului Eminescu. Recenta sa lucrare, Cuvinte şi
semne (Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2018) este, probabil, cea mai
elaborată cercetare a ortografiei eminesciene şi, cu siguranţă, o restabilire a semnelor originare aşa cum le-a încrustat
poetul în antumele sale.
Enorma trudnicie a autorului – o
trudnicie care reclamă mai degrabă o
revistă de atitudine

echipă decât o persoană, fie şi de excepţie
– se decontează din intenţia restabilirii
punctuaţiei originale, din convingerea că
punctuaţia unui text înseamnă de fapt
plantarea ideilor în cuvinte şi ţine, desigur,
de filosofia celui care o face – fie că are el
însuşi o filozofie pe care o aplică textului,
fie că aşa vede el filosofia implicată în text
şi vrea s-o evidenţieze. Ceea ce-şi propune, cu precădere, autorul
este
dezvăluirea ideii iniţiale de care a fost animat poetul şi pe care a împănat-o în text
folosindu-se de instrumentarul ortografic
şi de punctuaţie pus la dispoziţie de gramatica timpului. Poetul, ca şi
metafizicianul, operează cu aceleaşi pietre
de construcţie, care sunt cuvintele, dar
spune Lucian Blaga într-unul din aforismele sale, spiritul este situat între cuvânt
şi sintaxă, el domină cuvintele, dar e dominat de sintaxă. Or, dacă există o raţiune
a cărţii lui Nicolae Georgescu, şi
bineînţeles că există, ea trebuie căutată
în această dorinţă a autorului de a restabili condiţia iniţială a textului eminescian,
fără intervenţiile aluvionare efectuate de

amănunte (participanți, teme, dezbateri,
întrebări) întâlnirea cu criticul celebru al
Uniunii Scriitorilor, Alex Ștefănescu în
eseul Cu Alex. Ştefănescu, despre lectura poeziei, statutul criticii literare şi propria operă.
De la critic la critic, de la hâtru la
hâtru, de la umor la umor, Alex Ștefănescu
este prezentat filmic, fără podoabe stilistice, fără reverențe, așa cum a decurs întâlnirea cu domnia sa la Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” din Bacău: “Noi i-am
mărturisit că, în anul apariţiei, am urmărit
cu emoţie care Istorie va apărea mai întâi:
a D-sale, ori a lui Nicolae Manolescu. Alex.
Ştefănescu nu poate fi decât jovial, dar nu
belicos, comentator expresiv, însă echilibrat, fără ambiţii de construcţii ideatice.
Existenţa celor ca d-sa este foarte utilă
pentru a ţine larg deschise porţile spre
literatură, spre cărţi“. Al treilea capitol al
lucrării, III. IMPRESII DE LECTURĂ LA
PRESA LITERARĂ, cuprinde breviarele
revuistice publicate de autor, dar și eseuri
la vo-lumele apărute recent: Patimile
cronicarului Cornel Galben;
Nicolai
Tăicuţu, poetul ce speră seducerea cititorului; Cristina Ştefan şi tainele poeziei;
Oscilând între sacru şi profan ( Cornel Galben); Poezia dintre contemplaţie şi sensibilitate (Nicolae Mihai);
Nostalgia
rădăcinilor Poeziei ( Dumitru Pană); Dialoguri enigmatice ale poetului Nicolai
Tăicuţu; Un nou septuagenar: scriitorul
Petruş Andrei.
Cu o activitate demnă de un critic

tânăr, cu forța scrisului nealterată de vreo
psihoză a vremurilor literare de azi, sigur
pe sine și pe evaluările sale, Grigore Codrescu reușește prin acest volum o
bibliotecă a contemporaneității și nu cred
să fi scăpat vreun autor, vreo carte, vreun
eveniment important din ultima vreme,
care nu fie amintite în cartea criticului incomod băcăuan. Îi dorim spor la scris
celui mai îndrăgit critic incomod al
Bacăului!
numeroşii editori care au suprimat sau
adăugat textului iniţial semne de
punctuaţie şi chiar cuvinte, la care poetul
nu s-a gândit şi care, de multe ori, schimbă
înţelesul original, aşa cum a fost gândit de
poet. Lovite între ele, pietrele de
construcţie (cuvintele) nu mai produc

scântei, dar pot genera viziuni. Iar pentru
decelarea lor corectă (a viziunilor) trebuie
revenit la textul şi punctuaţia prevăzute de
poet.

„Efectul
de fluture”
(Continuare din pag. 4)

În lirica poetei dragostea este atavică, fie
că vorbim de aceea pentru un bărbat, pentru cuvânt/ poezie sau pentru părinți,
copilărie. Poemele construite pe această
temă sunt înnobilate de vibrația ridicată a
sentimentului care difuzează prin porii versului, emoționează prin frumusețea
indicibilă: „sâmbăta/ totdeauna spre seară/
până la sosirea păsărilor călătoare/ mama
întindea pentru noi ștergarul țesut/ cu fire
din inul dospit în bălțile verii/ pregătea
lampa cu gesturi domoale/ apoi aducea în
odaia de iarnă/ câte o gutuie înghețată și
struguri uscați/ doar albi punea la păstrare
și gutui/ culese cu mâna/ fără să știu lângă
mama atunci respiram/ pacea învățam bucuria visarea/ și cuvântul șoptit// sunt
prinsă încă prinsă în iarna aceea/ în sobă
trosnesc alte vreascuri/ caut umbrele lor și
mamei odihna/ e timpul să mai fac un
popas în carnea spiralei și cuibul/ pentru
toți cei plecați…” (pag.49, „Scrisoare pentru mama și alți îngeri”)
Cu alte cuvinte, poezia Anei Urma
ispitește prin legătura onirică dintre imaginea pe care o creează versul ei și trăirile
lăuntrice profunde, prin firescul prin care
curge fiecare poem, melodios, cumpătat,
într-o armonie cu natura și cuvântul.
Poezia ei, așa cum remarca prof. filolog
Vasilica Grigoraș, în articolul intitulat:
«„Între fire şi gând“ în „Isadorable”», publicat în Revista Luceafărul din data de 17.
01. 2016, este o „poezie elaborată, ispitită
de figuri de stil, concepută într-un mod organizat ce este deprins prin exerciţiu şi
graţie, cu remarcabile disponibilităţi
tehnice. Tratează fără sentimentalism
teme sentimentale, ascunzându-şi emoţia
personală în rostirea impersonală. Atitudinea distantă, mereu supravegheată
faţă de un fapt lăuntric este urmarea
priorităţii activităţii cerebrale faţă de cea
sentimentală.”
Extrapolând, aș putea afirma că
poeta Ana Urma nu și-a căutat debutul,
mai degrabă debutul a căutat-o pe ea și
volumul „Isadorable” este dovada vie a
unui start din pole position în lumea
miraculoasă a cuvintelor și poeziei.
Comparând ediţiile între ele, se
poate observa că unii dintre numeroşii
editori ai lui Eminescu şi-au permis să
umble în textul poetului sub pretextul
nepermis că aşa le sună mai bine.
Discuţii pe această temă s-au mai
purtat în critica noastră literară mai veche
sau mai nouă, dar ele au fost mai mult
ocazionale, fără a se compara ediţiile între
ele şi fără o structurare de ansamblu al antumelor eminesciene. Or, Nicolae
Georgescu cercetează aceste intervenţii
nepermise cu toate ediţiile pe masă.
Chiar precizează: noi am încercat
să reperăm toate aceste schimbări, în
toate ediţiile Eminescu, motivând-o pe
fiecare în parte în sensul voinţei editorilor,
urmărind-o pe fiecare în parte de la ediţie
la ediţie, numai astfel, oarecum genetic,
considerăm că greşelile făcute pot fi îndreptate din text.
Cum spuneam, cartea d-lui Nicolae
Georgescu a reclamat un efort pe care
doar un colectiv ar fi putut optimiza ideea
urmărită, adică identificarea tuturor
modificărilor aduse textului eminescian
iniţial. Îl felicităm pe autor pentru această
ispravă de excepţie şi o propunem spre
lectură tuturor celor interesaţi de Eminescu.
În loc de concluzii- pentru volumul
de muncă imens reclamat de această realizare, pentru efortul imens depus de
autor, această carte ar trebui să se bucure
de o anumită recunoaştere. Nu ştiu care
instituţie ar putea s-o nominalizeze pentru
o premiere – poate Academia Română
(editoarea cărţii), poate Uniunea Scriitorilor, dar ar fi nedrept să nu se bucure de
recunoaşterile meritate, vorba Eminescului
cu asupra de măsură.
pagina 5

PLUMB 149

Fălticenianului Alexa Pașcu
Ursitoarele i-au menit la naștere să
fie îndrăgit de muze, iar acestea să-l
scalde în „Iezerul iubirii”. Așa se face
că toată viața lui a fost un îndrăgostit,
sentiment care i-a dat vigoare și l-a
înălțat în ceea ce am putea numi
„Templul literaturii”. Și-a încercat puterea de creație în poezie, teatru și
proză, ultima sa carte, cu o ilustrație
superbă pe copertă, fiind apărută în
2019, la Editura „Timpul” din Iași și
purtând titlul Iubiri zbuciumate.
Cu o bogată experiență de
viață, autorul realizează o construcție
romanescă viabilă, oglindă credibilă
a vieții în toată complexitatea ei. În
definitiv, orice iubire nu e scutită de
multiple sinuozități, cu momente de
tensiune și relaxare, unde acumularea de energie pozitivă și negativă, în
proporții variabile, creează o stare vibratorie de celebrare a farmecului
unei trăiri inepuizabile.
Romanul lui Alexa Pașcu e o
pledoarie pentru statornicia vieții de
familie, pentru o relație bazată pe sinceritate și răbdare, respect și, de
bună seamă, pe întreținerea focului
sacru al iubirii. Textul autorului
confirmă în mod implicit deviza
biblică conform căreia ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă.
Personajul
principal,
Tudor
Movileanu, de o accentuată sensibilitate, are parte, ca adolescent, de o
primă experiență erotică nereușită.
Împotriva lui se răscoală mama-jandarm a iubitei, în vreme ce o vietate
de baltă pare să se amuze de întâiul
său moment critic, un fragment
fermecător al scrierii: După ce făcu o
pauză scurtă, broscoiul își reluă
orăcăitul ce semăna cu un râs batjocoritor: „Oa-ha-ha-ha! Oa-ha-ha-ha!
oa-ha-ha-ha!” Ascultându-i cântecul
acela neobișnuit, lui Tudor i se păru
că broscoiul râios râdea de ei, mai
degrabă de el. Avem de a face cu o
prefigurare a faptului că o râie
umană, un individ fără scrupule, profesorul de sport, va profita de
inocența elevei, maculând-o, lăsândo gravidă și lepădând-o imediat ca pe
o cârpă netrebnică. Tudor, însetat de
iubire, va bea paharul amărăciunii
până la fund și se va despărți de
Elena definitiv. Altfel spus, zbuciumul
se va instala devreme în sufletul său
și va continua să-l hărțuiască și după
căsătorie.
Suntem în fața unui personaj
cinstit din secolul trecut, dornic de
autoperfecționare, care, intrat în angrenajul social al vremii, este nevoit
să facă, în calitate de contabil șef al
unui CAP, mici compromisuri. E împotriva principiilor sale de viață,
lovindu-se de câteva ori de cei al
căror singur principiu e să nu aibă
nici unul, cum e primarul comunei,
cel ce practică un nepotism deșănțat
și o agresivitate mascată, trasând
mereu subordonaților „sarcini de partid”. El știe că, fiind lider politic în
comună și în grațiile superiorilor de la
județ, nimeni nu va îndrăzni să-i
nesocotească „sarcinile”.
Din câteva trăsături de condei, scriitorul i-a dat consistență, lui
și celorlalți din conducerea colhozului
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românesc: un președinte ce se
clatină mereu când într-o parte, când
în alta și dispus să cadă la pace în
orice condiții cu politrucul comunei și
un inginer șef, căruia studiile îi dau o
oarece prestanță, spunându-și
răspicat părerea, alături de Tudor,
contabilul pendulând între respectarea legii și o atitudine umană.
Se pare că acesta din urmă a împrumutat din secvențe reprezentative din
traseul victorios, dar și zbuciumat al
romancierului. Evident că Tudor, realizat profesional, încearcă din
răsputeri să se împlinească și în familie, unde se instalează, la un moment dat, un periculos dezechilibru,
fără ca partenerii să-și arunce în față
din cele-afară de grave reproșuri:
Tudor se judeca pe sine, gândinduse că poate era și el prea obtuz în
anumite situații, că poate vedea prea
în negru anumite aspecte și fapte ce
țineau de Mariana, că poate el era
prea posesiv și că avea și el destule
hibe. O ecuație încâlcită pentru care
nici unul dintre soți nu găsește rezolvarea, cu atât mai mult cu cât
bărbatul e pe cale să cadă victimă triunghiului, oricând distrugător de vieți
omenești.
Cum întotdeauna există o
soluție, cei doi cred că au nevoie de
reflecție în singurătate, fiecare din ei
ajungând la câte un duhovnic iscusit.
Aceasta se dovedește soluția optimă
prin care soțul și soția se

despovărează de întreaga energie
negativă și reintră în comuniune. În
urma mărturisirii, are loc pentru ambii
parteneri ceea ce se numește, în
practica iubirii creștine, metanoia:
După ce Părintele Ilarion Argatu i-a
dat și alte sfaturi și a binecuvântat-o
în cele din urmă, Mariana a ieșit din
chilia acestuia cu mintea limpezită și
cu sufletul ușurat (…) și … când a
ieșit de la Spovedanie, Tudor a simțit
că e ușor ca o pană, iar trupul îi
părea străbătut de o bucurie imensă.
Parcă nu mergea, ci plutea asemenea unui fulg de nea. Cu o asemenea
modalitate, personajele sunt scoase
de sub zodia nefastă a zbuciumului,
regăsindu-și plăcuta cumpăneală a
unei case de piatră, cu un nou liant –
acela al unui copil ce urmează să
vină pe lume. Alexa Pașcu, abordând
o temă sensibilă și prezentă dintotdeauna în literatură, se dovedește a
fi un povestitor iscusit și un bun
cunoscător al sufletului omenesc. El
știe că în vreme ce sufletul este osârduitor, trupul se dovedește a fi
neputincios, fiind necesar ca acesta
din urmă să fie pus sub controlul
benefic al celuilalt.
De aceea, și rezolvarea conflictului își urmează calea firească a
despovărării de zgura păcatelor acumulate. Romanul, cu o acțiune bine
condusă, invită cititorul la o lectură
agreabilă și, de ce nu?, la o serioasă
cugetare asupra rostului întemeierii
unei familii armonioase și durabile.

Cântărind anonimatul și uitarea –

Marian Nencescu: Lecturi cu premeditare

Mioara Bahna

Ioan Țicalo

Iubiri (z)buciumate de Alexa Pașcu

N-am simţit respiraţia frunzelor,
nu ştiu să mă bucur din plinul clipei,
aş vrea să fiu asemenea păsărilor
în fiecare moment
cu gândurile împlinite de zbor.

plete… Ținea în brațe un ghiozdan de piele, ros
pe la margini. Degetele de la mâna dreaptă îi
sunt pline de cerneală violetă, iar ochii mici,
înfundați, cu gene rare, mă urmăreau cu privirea
vagă și ostenită a omului distrat, dus pe gânduri…”
Autorul face însă referiri și la alte
personalități, în special scriitori, urmărind, mai
ales, activitatea lor gazetărească, din alte epoci
(Camil Petrescu, Zaharia Stancu…), dar și contemporani (Doru Dinu Glăvan).
Nu lipsește nici povestea vieții unor oameni, a căror activitatea din vreun sector sau
altul, prin complexitate, pitoresc, dramatism etc.,
a atras atenția contemporanilor, dar poate stârni
interesul și azi, ca de pildă, a unei familii care a
contribuit la evoluția vieții culturale pe aceste
meleaguri, cea a lui Shimshon Ovitz, un pitic,
tată a „11 copii”, „un fel de fondator al Teatrului
evreiesc modern, ale cărui progenituri (deși cele
două mame au fost „femei de statură normală”),
printre care „șapte pitici și unul născut normal”,
ca și părintele lor, au devenit uriași prin acțiunea
artistică (îndreptată spre înfrumusețarea vieții
semenilor, prin spectacolele desfășurate de
trupa lor, foarte cunoscută la vremea
respectivă), dar și prin suferința imensă adusă
de experiența Auschwitz-ului, de care n-au fost
scutiți nici acești evrei cu origini maramureșene,
ajunși în atenția doctorului Menghele pentru
cercetarea lui care urmărea să descopere „secretul pseudocondroplastiei, o boală genetică
produsă de o genă situată în cartilajul uman…”
Mărturii cutremurătoare despre atrocitățile fascismului, care au lovit și această familie sunt
etalate în capitolul pe care li-l consacră,
simțindu-se emoția și fascinația în reliefarea
unei „umanități profunde” ce continua să se
manifeste chiar și în lagăre.
Sunt dezbătute în carte, de asemenea,
probleme de etică, mereu actuale („Despre
copii, copilărie, educație și responsabilitate”,
„Ziua (mereu amânată) a Emancipării Femeii”
etc.).
Cea de-a doua parte a cărții, „Trepte și
popasuri”, aduce perspectiva autorului asupra
unor probleme din varii domenii (filozofie, religie…): „Revoluția iconică”, „Dialogul artistic în
orizontul misterului”, „De la homo economicus
la antropologia economică”, „Cultul eroilor ieri și
azi”, „Sapiens în era consumerismului sau retorica plăcerii”,
„Miorița sub semnul lui de va fi să
fie”…
În ultima parte a volumului,
„Seducția marilor seducători”, se
conturează corolarul întregului,
eseistul dovedind deosebita
cunoaștere
a
spiritualității
românești, remarcată în aspecte
definitorii ale ei, urmărite atât în
trecut, cât și azi.
Apelând, așadar, la o
documentație serioasă, vastă,
atent selecționată, Marian
Nencescu demonstrează, pe parcursul acestei cărți, complexitatea
lumii românești, cu nimic mai prejos, la acest
capitol, față de celelalte popoare din țările
europene, aspect manifestat și la nivelul întregii
societăți, dar, mai ales, la cel al unor indivizi
reprezentativi, care, prin timp, au fost pârghiile
progresului național (la cei deja amintiți
adăugându-se Vasile Alecsandri, Alexandru
Ioan Cuza etc.), aserțiunile autorului fiind
susținute, așa cum am arătat mai sus, prin citate
numeroase din documentele cercetate.
Noaptea mi-a pus perdeaua
înflorată pe ochi,
aştept să-mi crească
dimineţile-n priviri
cu aerul munţilor pe creştet,
să se bucure copiii prin inima mea
şi să se joace cu sufletul
până vor creşte iubitori şi înalţi.

Am văzut cum te macină angoasele
şi nu te poţi întrupa în cel
de lângă tine
încât să-i trăieşti fiecare mişcare
de buze.

Îmi pare că trec prin tăcerile sublime
ca un tren de noapte prin Câmpiile
Elizee în care nu are opriri.
Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu)

Începând cu titlul volumului și continuând
cu ale celor trei părți componente ale acestuia
(„Jurnale, jurnaliști, vremuri”, „Trepte și popasuri
filosofice”, „Seducția marilor seducători”), cartea
lui Marian Nencescu – „Lecturi cu premeditare”,
Editura UZP, București, 2018 – anticipează un
conținut (situat în categoria textelor „de graniță”)
recomandat de autorul însuși drept „popasuri literare”.
Valorificând ample cunoștințe de istorie a
culturii, a literaturii, dar și de istorie a lumii
românești, în ansamblu, Marian Nencescu se
oprește, cu precădere, la probleme care au interesat societatea românească, de la începuturile modernizării ei și până azi, pe care le
expune, le analizează, își exprimă punctele de
vedere asupra lor, bazându-s, în argumentare
având la bază o documentație riguroasă,
temeinică, adunată cu acribie.
Este vorba, spre exemplu, între altele,
despre problema „dreptului proprietății literare”,
pe care o pune în discuție în primele pagini ale
cărții, prilej pentru autor să se refere la întâia
„Lege a presei”, din 1862, capitolul urmărind,
totodată, atitudinea societății românești a mijlocului de secol al XIX-lea față de artist, prin urmare, frământările generate de relația dintre
creatorul de frumos și ceilalți.
Temele pe care le aduce, pe rând, în
prim-planul cărții, sunt analizate diacronic și sincronic, situația omului de cultură și a acțiunii
sale fiind expuse prin urmărirea lor în context
românesc, dar și în alte țări.
Pe de altă pare, preocupat de evoluția jurnalismului românesc, autorul se oprește la
câteva publicații, apărute în fiecare provincie
istorică, neuitând nici de cele de la Chișinău,
care s-au remarcat în mod deosebit în acest
domeniu, printre care „Adevărul” (în „Adevărul
– o poveste jurnalistică de succes” și „Puciul de
la Adevărul”), „Gazeta Transilvaniei”, „Lumina”,
dar și la altele cu impact mai mare sau mai mic
asupra dezvoltării conștiinței sociale, istorice,
culturale a românilor.
Sunt analizate în carte,
odată cu prezentarea unor
lucrări de amploare sau doar articole din presă, evenimente
care le-au generat, o atenție
aparte acordându-se Unirii, în
special celei mari, circumstanțelor în care s-a produs. De
la evenimentele trecute, eseistul
face, apoi, saltul în contemporaneitate, referindu-se la
consecințe ale unor aspecte
legate de acestea și la rolul jurnalismului în lumea actuală.
Sunt, de asemenea, în
carte, schițate portrete ale unor
personalități care au marcat parcursul lumii
românești, în diferite domenii, cu aportul unor
însemnări din documente ale epocii lor (Titu
Maiorescu, Constantin Noica, Stephane Lupasco etc.), unul dintre acestea fiind al lui Mihai
Eminescu, așa cum l-a văzut, pentru prima
oară, prin 1883, Alexandru Vlahuță: „… aud pe
cineva zicând: Uite pe Eminescu! Mă sui în
tramvai (…). Mă așez în fața lui fără a-l deranja.
Un om în vârstă, bine făcut, rotund la față, fără

Cu aerul munţilor pe creştet
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dată fiind predominanța lirismului obiectiv
în defavoarea celui subiectiv, de unde o
anume glacialitate provenită din situarea
eului liric pe poziția unui observator. Poeta
este atentă mai mult la exprimarea ideii,
mai puțin a stărilor lirice care să o implice
în dubla ipostază de om și de artist.
Poezia este o formă absolută de
confesiune, de unde imperativul sincerității
totale. La Florica Gh. Ceapoiu confesiunea
este indirectă, desprinzându-se din
mărturisirile de credință literară – Din
necuvânt venit-am, Surpând zadarul,
Ecouri, Sonetul destin, în care lirismul
subiectiv o implică plenar, definind-o în raport cu propriul vis de creație.
Relevante pentru profilul spiritual al
poetei sunt versurile: „În visurile mele, sunt
cântec și sunt crez./ Tu, Doamne, ești în
toate! Prin voia Ta ne-nvinsă,/ Din necuvânt venit-am, în el îngenunchez!” (Din
necuvânt venit-am), „Surpând zadarul,
cotropind cuvântul,/ Amare seve beau din
cupa-mi plină,/ Prin trudnic har să-mi
reclădesc veșmântul” (Surpând zadarul),
„Încredințată că pe 'nalte creste/ răzbat
ecouri din trăiri și fapte,/ Rămân ce-am
fost: idee, clocot, veste” (Ecouri).
Cu aripile poeziei larg deschise,
Florica Gh. Ceapoiu poate să se dezintereseze total de viscole și de tempeste,
peste aceste stări, se arcuiește sentimen- zidindu-se și rezidindu-se – „Mă rezidesc
tul copleșitor al zădărniciei – Prin ale pe zări oneste,/ Lăsându-mi sufletul să
spere...”, așa cum se mărturisește pentru
veacurilor cute, De ce?
Florica Gh. Ceapoiu scrie o poezie a se oferi, prin poeziile sale, ea însăși ca
conceptuală, într-o tonalitate parnasiană, prinos al risipirilor celeste.
înclină în partea iubirii curtenești, spiritualizate, mai puțin a iubirii corporaliste, carnale. Rug și flacără, iubirea întreține un foc
atent supravegheat în Va fi un dans, În
chip de dragoste, Ferice-i turtureaua, Rondelul întâlnirilor predestinate, Am fost
perechea. Melancolia trecerii alternează
starea de contemplare a miracolului lumii,
a armoniei universale – E armonie-n tot,
cu neliniștea dată de conștientizarea
imposibilității de a opri sau contracara ravagiile timpului: Umbra studenției, Reînnoind a timpului chemare. Ca o corolă,

Livia Ciupercă

Deloc de neglijat este „dorinţa”
vocii lirice de a încondeia, tranşant şi
ascensional, învăluirile într-acest
malefic „dans” cotidian de mileniu al
treilea (cu precădere), drastic avertisment: „Mâncăm fără de saţ / Trăim fără
de har / Muncim fără hotar / Şi sfârşim
în şanţ…”, şi, mult mai grav, „Ucidem
prunci în pântec / Vărsăm sânge de
sfinţi…” (Fără cuvinte).
Volumul Gânduri din abis
În fapt, poemul Fără cuvinte
(StudIS, Iaşi, 2018) ce ni se prezintă reprezintă curbura gândirii de sorginte
lecturii este un debut editorial. Un sum- euharistică a poetei Doina Guriţă, un
mum de idei şi sentimente învăluite în chimax structurat în cinci trepte: „trăim
cheie lirică, o subtilă îmbrăţişare a fără de har”, „cădem” (în necuviinţă),
simţurilor estetice ale acestui prezent, „ucidem prunci în pântec”, consumăm
cu o linie melodică liniară, fără efuziuni iraţional, tulburăm tot ceea ce ne
sau tensiuni gratuite.
înconjoară (gest blasfemic)!
Deşi versurile Doinei Guriţă abŞi, întrebatu-ne-am noi oare,
sorb seva poeziei clasice româneşti, unde ne conduce (ne-ar putea consimţim acea febră magică de învăluire duce) acest mal-climax? Spre pieire!
în faldurile modernităţii de mileniu al Spre ireversibila pieire!
treilea.
Cuminţenia şi eleganţa verbului,
Tema centrală a prezentului
volum este timpul, „călător neobosit”
(Calendarul), cel care, cu „razele”-i
binefăcătoare, imortalizare a celor mai
emoţionante clipe, învăluie „răsăritul”
şi „asfinţitul” din noi, precum o dezlegare de neputinţe (Dincolo de timp).
Lectura
versurilor
autoarei
seamănă cu o plimbare delicată pe
claviatura unei pianine amintitoare de
Chopin, iar acordurile lor lirice capătă
o nuanţă uşor patetică, precum o
spovedanie (Cugetare, O, Doamne!).
Şi-n acest context avem în vedere
poeziile care recompun o treaptă a
purităţii (Nucul din vie, Clipa), a
recunoştinţei (Cine?, Trecere, Iarna),
a emoţiei charmice (Vise, Noaptea,
Fără tine, Dragoste imposibilă,
Răsai).
De la prima vedere cititorul poate
recunoaşte bucuria poetei Doina
Guriţă de a poetiza cotidianul de tip structura prozodică modernă, struccoşbucian (avem în vedere, în primul turarea tematică, tonusul liric moralizarând, Nucul din vie. Amintiri din tor, totul în ansamblul său ne
copilărie), de a se lăsa cucerit de vraja determină să privim cu optimism nu
cromatică de sorginte simbolistă doar spre-acest debut poetic al Doinei
(Cugetare, În albie de vis, Noaptea) Guriţă, ci, cu precădere, spre-aceste
sau de a se integra în ceea ce numim creaţii, adevărate elemente tainice ce
(cu nonşalanţă), transmodernism se întreţes şi alimentează firele
(Abandon, Absenţă tulburată, Alt- nevăzute ale iubirii de frumos,
fel). Şi totuşi, sentimentul suprem, sin- claviatură a memoriei.
cer şi neîntinat de nicio undă
Iată-ne în faţa unui debut poetic
epigonică, rămâne amintirea lui Mihai promiţător, pe care-l putem reţine ca
Eminescu (Tu trebuie să crezi)!
pe o binecuvântare.
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Gânduri
din
abis

Inscripții băcăuane
Nicolae Scurtu

Ana Dobre

aspirațiilor poetei. Dar, sugerează ea,
existența noastră nu ar fi completă dacă
Din
nu am întoarce traiectoria aceasta, alcu catabasicul.
prinosul ternândÎnanabasicul
cele două secțiuni, una
risipirilor cuprinzând sonete, Aur, cremene, corali,
rondeluri, La balul strofelor, Floceleste... cealaltă,
rica Gh. Ceapoiu se concentrează tematic pe definirea poeziei și clarificarea
triplului raport lume-creator-creație, ceea
Când un poet nu este interesat de ce-l pune pe creator în ipostaza unui intertrendul epocii devine clar că atenția și in- mediar între realia și utopia, între terestru
teresul său artistic se concentrează pe ex- și celest.
Numeroase poezii relevă această
primarea de sine. Nu forma în care se
realizează această confesiune este tematică – condiția creatorului și a creației,
importantă, cât fondul, acel conținut care în sonete – Nuferii iubirii, Aur, cremene,
să-l exprime în absolutul visului său de corali, Himere albe, Eu n-am prădat,
Singurătatea ultimei poeme, Sfidând
creație.
Alegând, în volumul Prinosul uitarea, Din tainele poeziei, Sonet penrisipirilor celeste, sonetul și rondelul, tru-o scânteie, și în rondeluri – La balul
specii ale liricii cu formă fixă, pentru a ex- strofelor, Azur, mireasmă, adieri, Mă
prima în reprezentări personale relația bucură acești doi frați, E poezia o mineului cu lumea, Florica Gh. Ceapoiu une, Îi spun poemă, E muzică.
Modelul poetic acaparator este
resemantizează conceptul dar, punctând
ideea transferului dintre celest și terestru Alexandru Macedonski, poet căruia îi
și invers, dinspre terestru spre celest. dedică rondelul Un diamant. Mihai EmiViața este un mare dar pe care fiecare îl nescu este celebrat într-un sonet – Măprimește odată cu destinul, ceea ce face nchin în fața cântului. Ei sunt coloanele
ca înaintarea noastră prin timp să nu se care-i susțin eșafodajul liric în direcția unui
desfășoare la întâmplare. Totul se romantism ce năzuiește spre modernitatea
ordonează în virtutea unui sens. Dacă stărilor lirice.
Nu lipsește tema iubirii, pentru care
viața este un prinos al risipirilor celeste,
omul însuși trebuie să întoarcă surplusul a fost creat sonetul. Însă, la Florica Gh.
acestui prinos, pentru ca risipirile celeste Ceapoiu, iubirea este mai mult un sentiment contemplat decât interiorizat ca stare
să se armonizeze cu risipirile terestre.
Există un sens ascensional al consumată în finitudinea ei. Balanța

O EPISTOLĂ NECUNOSCUTĂ
A LUI MIHAIL CHIRNOAGĂ

Biografia și bibliografia prozatorului, poetului, istoricului și criticului
literar, eseistului și traducătorului Mihail Chirnoagă (n. 19 noiembrie
1913, com. Poduri, jud. Bacău – m. 1
decembrie 1948, București) se pot
reconstitui și completa, esențial, prin
cunoașterea literaturii sale epistolare.
Generația lui Mihail Chirnoagă
a apelat, consecvent, la comunicarea
prin epistole și telegrame întrucât era
mai directă și, evident, mai discretă.
Astăzi, la o cercetare atentă a
fondurilor epistolare ale acestei
generații literare, constatăm existența
unui însemnat număr de epistole de
o reală valoare documentară.
Prozatorul și redactorul revistei
Frize (1) a scris și a trimis epistole
colegilor săi de la cele mai importante
publicații până la cele abia consemnate de dicționarele și istoriile literare
generale sau locale.
Epistola pe care o transcriu
aici, inedită, este adresată poetului și
directorului revistei Front literar
(1936–1939) și trimite, în chip evident, la un proiect de fuziune al celor
două reviste brașovene.
Tulburările din Europa, care, în
curând, vor influența și situația
politică a României, temporizează și
anulează apariția, în capitala
Moldovei, Iași, a unei reviste puternice și asemănătoare cu Revista
Fundațiilor Regale (1934–1947) și,
desigur, cu Jurnalul literar (1939) al
lui G. Călinescu.
*
Iași, 17 martie [1]939
Iubite domnule Spiridonică,
Am primit mai demult cele
cinci exemplare (sau 4!) din Front li-

terar, ultimul număr. Nuvela lui
Călinescu (2) mi-a plăcut, deși e dintro epocă, se pare, cam juvenilă. Cine
ți-a procurat-o?
Nu știu dacă mai vii sau nu la
Iași. Câteva fapte care s-au precizat
mai puternic în ultima vreme mă face
să-ți scriu într-o chestie extrem de
importantă. La ea aștept răspunsul
dumitale, detaliat, până peste zece
zile.
La Frize voi tipări un volum de
poeme ale unui tânăr, Țugui Haralambie (3), care este elev în anul III
la Școala Militară și va deveni la 1
iulie ofițer.
Entuziasmul cu care celălalt
elev la Școala Militară de acum trei
ani, George Vaida, venea la mine, la
fostul redactor de la Frize, l-a condus
de astă dată pe el la Vaida, căruia ia împărtășit, și mie, tot astfel, într-o
scrisoare recentă, iubirea pentru ce a
fost acea revistă și mișcare.Pe lângă
acest fapt, care s-ar concentra mai
mult în jurul unui simbol ce-a fost și
viețuiește încă prin mine, mai există
un al doilea și-acela este colaborarea
mea entuziastă la Frontul literar, singura revistă unde eu am putut publica
orice ca la Frize și singura care ar
putea să pășească pe un plan mai
ridicat, într-un progres mai accentuat.
Așa am crezut, așa gândesc încă.
În sfârșit, faptul că Front literar
a adunat o parte din foștii colaboratori ai Frizelor și a căutat a menține o
formă care i-a aparținut inițial se
așează pe un al treilea rând.
Toate acestea, însă, la un loc,
m-au condus la visul unei reviste mai
puternice, de sine stătătoare, adică
scrisă de un grup cu o ideologie și-o
personalitate, fără să mai aibă nevoia
colaborărilor eterogene, care-i dau un
aer de improvizație, revistă în care să
se contopească Front literar cu tot
ceea ce dumneata dispui pentru
dânsa, entuziasm și contribuție
materială, la care se va adăuga
contribuția celorlalți care vor veni și
vor fi Vaida, acel tânăr și cu mine.
(Continuare în pag.13 )
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.
legi, formule, reguli și hotare
între false perpendiculare,

IOAN BA

BAN

niște-ntretăieri prin reci echere
ca misterul dintr-o încăpere,
ca un sol de molime ciudate
bântuind voios prin vechi armate;

Poet, prozator, publicist, Ioan
Baban (n. 6 august 1937, comuna Delești,
Vaslui) – animator al mișcării literare
vasluiene, a publicat o serie de cărți: Norii
cu melancolii; Ispite lirice; Neguțătorul
de drum; Apele tăcerii; (versuri);
Tărâmul interzis; Anotimpul imposibilei
iubiri; Dincolo de bine și de rău (proză);
umor, poeme satirice, eseuri, critică și istorie literară.
Membru al Uniunii Scriitorilor din
România

*

„Poezia de introspecție a unor universuri mute rămâne teritoriul cel mai drag
lui Ioan Baban”
(Emilian Marcu)

Ecouri
I

într-un pas de noapte am visat
că mă-nvârt în cercul meu pătrat,
că mă înconjoară linii drepte
de prin anotimpuri indirecte...

și cum cercul meu era pătrat
se rotea și el dezordonat;
nu puteam să-nscriu în el o dungă
dintr-o veșnicie-atât de lungă...

II

volumașu-acesta mic de poezii
a fost scris în clipe rare de răgaz;
treabă prea ușoară nu a fost, să știi,
că nu-ntotdeauna slova mea are haz;
în prolog contam pe-un stol de cuvinte
ca să-mbrace bine un crâmpei de gând,
mă călca pe suflet dâra lor fierbinte
iar sfârșitul nopții mă găsea flămând;
truda mea-nsutită, o călătorie,
îmi cerea întruna ceasul meu zălog;
parcă asistam la o cununie
într-o neputință și un epilog...
trist e, că la urmă, am fost părăsit,
orizontu-n flăcări parcă s-ar fi stins,
stolul de cuvinte parcă-a ațipit
iar pe fila goală parcă ar fi nins...

III

nu ți-aș fi scris, să știi, nici o scrisoare
de ce-aș fi scris? nu mai aveam să spun
nimic din cele care se vântură sub soare
și veșniciei nude râzând i se supun...
sunt ca un Don Quijote cu drumuri-n desagă
în cale îmi ies adesea mulțimi de mori
de vânt
e poate-o întâmplare din lumea asta largă
în care orice clipă se macină-n cuvânt...
nu știu cam câte clipe din noi s-au risipit

mișunau în juru-mi regimente
de strigoi din geometrii stridente,

fundalul istoriei al cărei tăvălug se învârte
impasibil peste comunități și ființe umane,
peste localități și țări întregi”.
(Grigore Codrescu)

Anton

SEVER B

ODRON

În grecește „floare”, cum el a fost în
arta ceramicii, doctor căruia diriguitorii
dos-față ai filialei Uniunii îi spuneau
„olarul”. Nu conta artistul, ci funcția avută
cândva. În ultimii ani, la bătrânețe, „figura”
avea grație, blândețe melancolică. Doar
pleoapele boțite fereau ochii tragici ai
neîmplinirii ca om: singur. Prietenii lui? În
lumea închipuirii, amintirilor. Suflet, minte?
Încercate. Timp, taine.
În satul în care s-a născut, carte l-a
Personaj „multidisciplinar” (strun- învățat un uriaș, și altele, când a crescut.
gar, sculptor, bibliotecar, filolog ș.a.m.d.) S-a lipit de taică-su când s-au „aflat”. După
Sever Bodron (n. 11 iulie 1936) a debutat ce soața i-a „plecat”, venea la ei mai des.
cu carte proprie târziu (1999) Taină Se așeza pe laiță, în colțul mesei. Din ulmajestăţii. Apoi a scos romanul Moshe, cioare picurate cu ceară, turna vin într-o
urmat de prozele Acasă și Roma. În 2008 ulceluță, gusta, o punea pe masă, o înapare Dincolo de aparenţe și Taurul alb. vârtea pe gânduri, se oprea, gusta iar.
A semnat și o culegere de versuri: Îngerul Ființa-i cuprinsă în general de mâhnire,
devenea dispusă.
albastru. Membru al U.S.din România
- Beți, domnule învățător, îl încuraja...
- Apa se bea, bădie, vinul se gustă.
„Volumele de proză ale lui Sever
Zâmbea, ne îndemna la taifas despre
Bodron rețin atenția prin cel puțin trei
migrațiunea
sufletelor. Ai săi răposară întrcalități: deschidere intelectuală, patos
un
loc
fără
nume, departe... Adesea îl
moral-cetățenesc, îndrăzneală tehnică
stilistică. În conștiința personajelor sale se găseam pe Anton în genunchi, în fața unei
conturează un orizont spațio-temporal in- „închipuiri” ce-i aducea aminte de
teresant, în care trecutul și prezentul sunt învățător. Ce taină îi lega? Durerea, ferilegate de locuri și momente istorice date, cirea ce i-au făcut să se împartă haotic oaînsă se actualizează sub semnul unui menilor, sclavi ai visării, trăiam în gând cu
imaginea lor... Odată un adolescent i-a
prezent obsedat de universalitate”
(Vlad Sorianu) adus un ou găsit când săpa un șanț.
Băiatul cu trăsături fine, modelat cu umbre
„Autorul este pasionat nu numai de vaporoase, zâmbet ales, era săpător. Din
destinele umane, ci se simte fascinat de milă sau impuls, a intervenit la un zidar,
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când dintr-o nebuie pe un tăpșan de dor
urcat-am pân-la nouri și i-am măcelărit
cu vorbe, multe vorbe cu duh amăgitor...
cum nu se întoarce clipa odată
să mai ardă
cu flacăra verzuie pe vechiul ei tăpșan
ar trebui să punem la locu-i o petardă
ca să pocnească-o dată la fiecare an...

IV

cu luntrea mea bătută de fior
mă rătăcesc mereu pe înnoptate
pe drumul închis de un zăvor
un orizont tăiat pe jumătate...

VI

parcă răsună glasul a văzduh
și hoinărește printre reci planete
când sufletul secătuit de duh
stă lipit ca ceasul de perete;

am văzut cum râul stă pe loc
iar malurile o luau la vale
mă rătăcisem ca-ntr-un iarmaroc
cu zăplaz de puncte cardinale;

poate ar trebui să-mi amintesc
de ultimele zări neprihănite
când cercetam ținutul nefiresc
ca navele oceane răzvrătite;

râdeam de lumea-ntoarsă îndărăt
ca un cruciat pe-o gloabă în cetate
nefericit precum un logofăt
pipăind centuri de castitate;

dar cum hotarul stă înțelenit
iar dincolo de el zâmbesc tăceri
din talpa gliei până în zenit
mă dojenește ziua cea de ieri;

și alte multe lucruri nefirești
se învălmășeau în spațiul mut
așa cum bate ploaia în ferești
dintr-un viitor fără trecut;

e mult? puțin? o scurtă veșnicie
lipită pe o ușă viitoare
ce-a ruginit ca foaia de hârtie
pe care-un gând răzleț cere intrare...

în labirintu-n care am intrat
pe vremi călătorind spre îndărăt
posed un pașaport demobilizat
lăsând în urmă dâră de omăt...

V

VII

când se îngână nodurile toate
năpădite-n buruieni târzii
fluieră prin norii triști o moarte
ca-ntr-un han cu mari comicării

mi-a mai rămas ca să privesc în larg
în lungul-latul zărilor de ceață
corăbii vechi cu ouri pe catarg
preludiul unui cânt fără prefață;

taie goarna în felii tăcerea
și o pune-n zare la uscat
iar când naiba și-a pierdut vigoarea
mai înghite câte-un dumicat

oceanul râde, plânge, e tot una
corăbierii joacă mingi de foc
noaptea arareori se-arată luna
ca o cadână fără de noroc;

noaptea despletită de culcare
își proptește perna pe butuci
păru-i aruncat peste umbrare
învelește spaime și năluci

în ceruri țipă-un stol de pescăruși
înghițiți curând de-un curcubeu
eu sparg nevăzuturi fără uși
să pipăi universul unui zeu;

iar când doarme scormonind în scrumul
unde-a ars o umbră de tizic
vântul suflă-ncet mânând duiumul
gândurilor stoarse din nimic.

să-l învețe meserie. În schimbul unei nopți
și-a mai multor ulcioare, prietenul l-a
primit. Ai săi au fost nespus de mulțumiți.
Dar... simpatia îi îndârjise destinul, zbucium și nefericire; băiatul a căzut de pe o
schelă și-a murit. Dorința de-a-l vedea
fericit s-a cuvenit altcuiva. Dacă l-ar fi lăsat
să sape șanțuri, și nu s-ar fi lăsat orbit,
tânărul i-ar mai fi adus un ou și el nu și-ar
fi aruncat sufletul într-o „formă”
monstruoasă. Tot mai des îmi vorbea despre moarte. Câți ani avea? ”Vârsta nu încape în timp”, mi-a răspuns, aceasta – o
să mai existe când se va întoarce cu sufletul la Cel ce-i va zâmbi dacă va
frământa și plăsmui din lut aștrii pe care
el, un olar, va poposi străbătând Universul
precum Marco Polo Tibetul. Lumea
limitată îl obosea...
Dintr-o carte dată de madam Gutman în schimbul câtorva ikebane și a unui
„castron” pentru ficus, reținu: oamenii sunt
buni numai la beție. Vinul adoarme grija
pentru nevoile de mâine. Credea: acei ceși lasă bunătatea învinsă de acest...
paznic, nu merită titlul de om. Vecinii
ziceau că-i nesocotit pentru că dădea cei prisosea necăjiților, împrumuta bani,
adăpostea în casă bătrâni și copii de pripas. Îl întrebam: nu-i pare rău că și-a irosit
tinerețea, averea cu oameni care i-au
zdruncinat încrederea când s-au împlinit?
Nu, într-un om el vedea doi. Cum adică?!
Unul care a murit cu mii de ani în urmă și
ispășește abia acum, sălășuind în descendentul viu, să-l ferim pe cât posibil ca
păcatele să nu-l impiedice a vedea pe cine
înjură și nu-și amintește de El decât la
nevoie. Odată învățătorul i-a citit: Iadul se
află în fundul pământului, iar Iertătorul în
cer. S-a convins mai târziu: Iadul e pretutindeni, dar și Dumnezeu printre noi, în

Cer și-n afară; stelele pe care le vedea îs
pământuri pe care sufletul va sălășui. Ce
altceva înseamnă melancolia cu care
cătăm la cer? Asemenea sufletul care-și
găsește în noi lăcaș trecător. Niciodată nu
suntem numai noi ci și alții. De aceea despre un lucru să nu zici că-i al tău, ci al
nostru, rezultat dintr-o voință. De cine?
Pentru a afla, să ne apropiem prin ceea ce
vrem de la sfinți. Semenul care a colaborat
la ceea ce suntem poate fi Iisus.
Nu dormea în pat. Culcușul e al
plăcerii și, în final, al suferinței. Una îți
aduce neplăcere, cealaltă, moarte. Când
nu găsea răspuns, nu-i reușea un lucru,
gusta puțin, se spăla, aerisea, se învelea
cu lucruri ușoare. Somnul? Oferea soluții
problemelor în stare de veghe de nerezolvat: posibilitățile omului sunt „șifonate” întro sumedenie de preocupări și, prin asta,
limitate. Când te „așezi”, stimulezi ce-i mai
nobil în ființă, sensibilitatea. Uluitor și
inegalabil este să ignorăm grijile, asemeni
grecilor, visând. Imaginea lumii, a
întrepătrunderii ei într-un tot, ne-o dă sensibilitatea. Imaginea lumii, raportată altfel,
este o monstruozitate cu roboți.
Lipsită de marea poezie, de
suferință, lumea pierde ce-i îmbătător în
forme, înnecându-le în calcul, în obezitatea vieții comode cu grija de-a repeta
obositor, halucinant, într-o suită de exemplare nefast de comune.
Prin ochi, prin gest și atitudine, creatorul gânditor a materializat concepția lui
Copernic: aștrii sunt închegați de Soarele
primăvăratec al toamnelor târzii, într-un
Sistem al cărui Principiu motor este; prin
perfecțiune a redat lumea Luminii, gândirea rezultată din raporturile adânci avute
de artist cu Ele, uneori aproape de
neînțeles.(...)
revistă de cultură
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VALENŢELE ARTISTICE ALE CONSTRUIRII PERSONAJELOR
în volumul „Apusul îngerilor”, de Ion Lazăr da Coza

Traian Gh. Cristea

Secera morţii n-o iartă însă,
zguduind sufletul copilului care nu
o poate uita. Tragismul alunecării
în lumea umbrelor este sugerat
flăcăii care-i călcau pragul: „Uneori lână un bolovan micuţ cât o tulburător prin trăirile pruncului
făcea mici turte coapte în vatră, al- mămăliguţă. Îl simţi greu ca pe o orfan, pecetluit de o durere fără
teori fierbea grâu în lapte sau fier- piatră de moară... Dar se pare că margini pentru toată viaţa: „– Nu,
bea porumb. Flăcăilor le dădea în prea multe pietre de moară a pur- măicuţa mea dragă, nuu!”; „Două
plus o căniţă cu rachiu fierbinte.” tat Valeria în viaţa ei...”
lacrimi fierbinţi căzură prelung
Deci caută să-şi depăşească
Este ştiut că una dintre ca- peste acest chip tânăr, prea tânăr
statutul de fiinţă damnată, racteristicile artei scriitoriceşti pentru a nu-l jeli o nemurire.
evadează din starea intimă constă în capacitatea prozatorului Mâinile încercară să se desprindă
deprimantă.
de a realiza portrete prin se- de gâtul inert, cald.”
Ştie să suporte răceala infa- lectarea acelor trăsături care
În
povestirile
autorului
De curând, am fost noroco- tuatului Sabin, acceptându-l ca conturează pregnant, în mintea re- vrâncean, fiecare personaj prinde
sul care a primit în dar un volum soţ, îi îndură mojiciile şi speră că-l ceptorului, imaginea fizică şi consistenţă prin dinamism. Astfel,
din familia cărţilor care nu lasă in- va da pe brazdă, dăruindu-i un sufletească a personajului. Iată vioiciunea, implicarea, fermitatea
diferent cititorul. Cartea Apusul în- copil. Soarta însă i-a fost primul contact al cititorului cu Va- deciziilor îi reliefează trăsăturile
gerilor (Ed. Salonul literar, ediţia potrivnică, dar n-a putut s-o înge- leria (din povestirea amintită): „Ea care-l proiectează în sfera sima II-a revăzută şi adăugită, nuncheze. Dovedeşte nobleţe scăpase de atacul poliomielitic bolului.
Odobeşti 2017), aparţinând lui Ion sufletească, interiorizându-şi ne- doar cu un picior care creştea mai
O altă modalitate de a scoate
Lazăr da Coza, conţine 14 pove- cazurile, nu reacţionează brutal, ci scurt şi mai uscat. Bine i-a fost în în relief particularităţile specifice
stiri, având în centrul lor un nucleu cu demnitate.
copilărie
când
încă
nu-şi ale unui personaj este situarea în
narativ care vizează viaţa din miUn exemplu elocvent îl oferă conştientiza infirmitatea, apoi, antiteză cu un altul.
crouniversul vrâncean, surprins în comportamentul faţă de soţ, ştiind crescând, un zâmbet trist şi resigDe pildă, în schiţa Sicriul,
diferite ipostaze spaţio-temporale. că acesta o înşela. Are puterea de nat s-a încrustat pe chipul nu fru- Nitoaşcă apare în opoziţie cu moş
Nu o voi prezenta în ansamblul ei, a se consola trudind şi de a-şi mos, dar nici urât.”
Govârjeu. Primul este creionat lalăsând lectorului bucuria de- dărui toată dragostea feciorului,
pidar, prin trăsături conturate chiar
scoperirii conţinutului. Mă voi limita Gavril. Ştie totul despre Sabin, îi
la începutul naraţiunii. Leneş,
să fac succinte consideraţii referi- cunoaşte lăcomia, ura şi dispreţul,
îndărătnic şi arţăgos, Nitoaşcă nu
toare la construcţia unor personaje lenea şi infatuarea; cu toate acesparticipă niciodată alături de
care mi-au reţinut atenţia în mod tea nu reacţionează, îşi păstrează
consăteni pentru înlăturarea
deosebit. Prin ce anume? Prin calmul.
Lipsa
de
reacţie,
stricăciunilor produse de puhoiul
pregnanta lor individualizare dată indiferenţa aparentă a Valeriei, îl
apelor. Pe deasupra, e „încrezut şi
de limbaj şi fapte; prin oportuni- fierbe pe Sabin, „îl ţine nici viu, nici
sfătos nevoie mare, se băga în
tatea plasării lor în spaţii cu ele- mort pe bietul amorezat, aşa cum
vorbă ca drosofila în nara omului,
mente etnografice specifice care o pisică tânără chinuieşte un
toamna, când aceasta, împlinită,
dau savoare lecturii.
şoricel căzut în ghearele ei”.
caută să adulmece chindie din rai
Personajele naraţiunilor sunt
Frumuseţea admirabilă a suromânesc”. Când potopul smulge
vii, impresionante prin particu- fletului ei chinuit a ajutat-o în mopuntea, moş Govârjeu, personaj
larităţi menite să imprime povesti- mente grele, apărându-şi căsnicia
pitoresc, cunoscându-şi neputirilor în derulare un ritm alert. de dragul copilului – n-a ţinut
nţele, caută cu vorbă bună şi
Prozatorul manifestă un tip de mi- seamă de vorbele femeilor privind
înţeleaptă să mobilizeze oamenii
crorealism infuzat cu elemente infidelitatea lui Sabin; nu şi-a alunla reamplasarea ei, făcând să le vitradiţionale care-l surprind şi-l gat bărbatul care, din crasă
breze orgoliul muntenesc: „Gospoîncântă pe potenţialul lector.
neglijenţă, i-a „mutilat vlăstarul”.
dari suntem noi, mă? Nu ni-i ruşine
Universul rural din mediul Speră şi îndură, îşi rostuieşte fela obraz să treacă neamurile prin
montan are specificitatea lui pe ciorul, aşezându-l la casa lui.
apă când vin pe la noi?” În disputa
care, cu măiestrie, o sugerează
Portretul Valeriei împrăştie
privind locul de reamplasare a
autorul. Cei care au citit naraţiunile lumină; simţirile şi faptele ei
punţii el nu intervine, îl lasă pe
lui Ion Lazăr da Coza cu un ochi conturează o bunătate fără marNitoaşcă să primească oprobriul
versat, precum Gheorghe A. Stroia gini. Este în stare să-şi asume
sătenilor. Pentru că neisprăvitul de
sau Culiţă Ioan Uşurelu, au relevat destinul până în ultima clipă. OrCa un gest compensatoriu, Nitoaşcă tot ducea puntea, după
elementele acestei specificităţi, goliul
feminin,
dorinţa
de scriitorul îi surprinde feminitatea în ce era reparată, în dreptul lui,
încât nouă nu ne rămâne decât să răzbunare, egoismul şi răutatea n- secvenţa scăldării în limpezimea moşul îi dă o lecţie, lovindu-l cu
punctăm esenţial şi persuasiv una o încearcă niciodată, îi sunt apei unui crov. Descrierea capătă cârja în cap. Victima cere
dintre valenţele artistice, şi anume străine. Suferă şi iartă. I-a iertat caracteristici picturale cu ecouri în despăgubiri şi nu se mulţumeşte
arta construcţiei anumitor perso- nemerniciile lui Sabin şi l-a îngrijit planul structurii psihice specifice cu capra, vrea şi lada (sicriul),
naje. Hertha Perez afirma un cu devotament. A fost în stare să-i unei femei tinere, optimiste: pregătită de Govârjeu pentru uladevăr spunând: „Ca să găsească împlinească cu smerenie ultima „Pielea albă, întinsă pe carnea timul său drum. Sfătos, moşul îl
un răspuns în sufletul oamenilor, dorinţă muribundului, aducându-i- tare, strălucea în lumina soarelui. atenţionează spunându-i: „– Mă,
literatura trebuie să vorbească de- o pe amantă (văduva Magda) pen- Sânii ţanţoşi cu sfârcurile maronii, îmi ei moartea, atât îţi spun!”. Că
spre oameni, să creeze oameni.” tru
o
ultimă
întrevedere. se cutremurau la fiecare legănare vor fi existând sau nu premoniţii nu
Ion Lazăr da Coza porneşte de la Descrierea scenei este emoţi- a bustului. Doar faţa, gâtul, braţele ştim sigur; cert este însă că
fiinţa din cotidian, o încadrează în onantă şi unică în felul ei: „Ca o până la coate şi pulpele erau bron- Nitoaşcă s-a prăpădit, după cum îi
mediul existenţial, o transfigurează slujnică supusă ori ca o gazdă zate şi atinse de vânt. Ele te prezisese consăteanul său.
artistic, transformând-o în personaj prea îngăduitoare, Valeria o con- făceau să nu crezi că te afli în faţa
Nu chiar din aceeaşi familie
memorabil. Surprinde plăcut la duce pe văduvă până la uşa unei statui din marmură. Statuie cu Govârjeu face parte uncheşul
acest prozator talentul cu care camerei în care bolea Sabin, apoi care, orice s-ar zice, nu era Ştefan Sucitu, din povestirea
construieşte personajele, rele- se retrase în altă odaie”.
desăvârşită, de parcă maestrul Oraşul, în care se abordează atât
vându-le trăsăturile tipice.
Credinţa şi consecvenţa cu sculptor ar fi lăsat pe ucenicul său problematica
incompatibilităţii
Să ne amintim vorbele lui care-şi onorează codul moral să-i ducă opera la capăt, iar celor două lumi, munteneascăConstantin Noica privind statutul conferă eroinei un statut aparte: acesta, stângaci, a cioplit o paro- orăşenească, dar şi ghinionul
unui personaj literar: „prin simplul „Cu sfinţenie ţinuse Valeria, vreme die de picior.”
cuibărit uneori în viaţa oamenilor
fapt că participă la efortul operei li- de şapte ani legaţi snop, toate
Aceeaşi
măiestrie
o nevoiaşi.
terare,
portretul
împrumută pomenile şi toate prânzurile pentru probează şi în realizarea portretuŞtefan Sucitu, pătruns de
însuşirile acesteia; la rândul lui, tihna lui Sabin.”
lui fizic al cabanierei din Mazilitul, nevoile bătrâneţii, participă la conodată admis în universul operei,
Sfârşitul personajului nu este redat prin ochii pruncului acesteia, voiul format din patru căruţe trase
portretul nu întârzie să devină un tragic, este demn. Chemată de într-un moment care-l uimeşte pe de boi, încărcate cu „leaţuri, grinzi
factor de inducţie, care coo- sentimentul datoriei, acela de a micul copil: „...maică-sa, în şi căpriori” pentru a fi vândute la
perează pentru a produce hrăni vitele, înfruntă ninsoarea cămaşa de noapte din pânză de oraş. Moşul este portretizat scurt,
semnificaţia.” În acest sens, iată duşmănoasă.
Îndură
chinuri bumbac, lungă şi largă, mult atât fizic, cât şi moral: „pipernicit,
câteva portrete din volumul Apusul supraomeneşti, ajunge sfârşită la răsfrântă la gât, cu sânii mari, uşor cocoşat, cărpănos, ager şi viîngerilor.
târlă şi cade peste zidul care pietroşi, legănându-se aţâţători la clean”.
Valeria, eroina din povestirea alcătuia gardul, dărâmându-l. Îşi fiecare mişcare a trupului zvelt, cu
Având mentalitatea omului
Pietre, personaj principal cu un îndreaptă privirea pierdută către părul negru, despletit, ajungându-i cu un acut simţ al proprietăţii, moş
destin nefericit, are tărie de carac- odaia ei, delirând: „– Dacă ai la şale, se întoarse uşor spre el...”. Ştefan reacţionează pripit.
ter, gândeşte pozitiv şi nu se lasă adăpat vitele şi dacă mă aştepţi cu
Cabaniera apare doar la înDupă ce convoiul este prădat
pradă multiplelor vicisitudini. Chiar căldură în vatră, bre Sabine, eu ceputul naraţiunii, are relaţii de tâlhari şi ceilalţi mocani pornesc
dacă avea un picior mai scurt, rămân să repar zidul.”
amoroase în căutarea iubirii necăjiţi, dar liniştiţi mai departe,
„ţeapăn şi atrofiat”, găseşte
Sfârşitul este emblematic, adevărate. Optimismul şi vitali- moşul e cuprins de stări febrile:
soluţiile optime pentru depăşirea eroina cade călăuzită de dorinţa tatea tinereţii, dragostea pentru „Ştefan Sucitu nu se putea împăca
situaţiilor
limită.
Bunăoară, înălţătoare de a-şi face datoria copilul din flori sunt trăsăturile care defel cu situaţia. Mustăcea şi înorganizează şezători la ea acasă, până în ultima clipă: „Prinse cu conturează imaginea unei femei jura.
se face preţuită de surate şi de mâinile îngheţate din mânuşile de ce nu se lasă pradă mizeriilor vieţii.
(Continuare în pag. 12)
revistă de atitudine
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Ioan Ţicalo despre tristețile și farmecul unui sat bucovinean*

... Nici o provincie istorică
românească n-a fost mai urgisită, cred,
decât Bucovina. Ciopârțită, atacată,
vândută ori abandonată, cu școlile
românești interzise acum, Bucovina lui
Eminescu a rămas totuși pe hartă, atâta
cât mai e, doar prin istorie și limbă. Noi cei
din vechiul regat, născuți în deceniile antebelice, învățând după o carte de istorie
falsă, am aflat târziu ce s-a întâmplat.
Acum știm aproape tot, dar nu se mai
poate face mare lucru.
Septuagenarul Ioan Ţicalo, născut
în comuna Mihăileni-Botoșani, dascăl pensionat de la Râșca-Suceava, cu licență în
Filologie la București, şi-a așezat numele
pe vreo opt-nouă romane, câteva culegeri
de proză scurtă și eseuri critice, după care
i s-au oferit mai multe diplome și premii din
partea unor structuri literare de pe la Iași,
Suceava, Vrancea și Bacău, încât şi-a
făcut o notorietate invidiabilă. Am cercetat
chiar acum romanul la care trimite acest
articol, din care am văzut că titularul Filialei
Scriitorilor din Iași este un profesionist al
scrisului, prin talent pentru proza epică, rafinament stilistic și seducție narativă. Romanul la care trimitem acum, apărut la
prestigioasa editură ieșeană și inclus întro colecție cu o denumire incitantă Ficțiune şi infanterie-evocă lumea unui sat
bucovinean-Copaia, în a cărei comunitate
conviețuiesc în regimul comunist categorii
variate de cetățeni, ca în orice sat românesc și se comportă și se exprimă ca

atare. Profesorul-scriitor Ioan Ţicalo
cunoaște în profunzime psihologia rurală,
inclusiv a acelei populații răsărită din industrializarea ceaușistă, ori prin
interferențele adesea forțate dintre sat și
oraș. Colegul nostru, căci colaborează la
revista Plumb din Bacău, nu ocolește nici
senzaţionalul și nici erotismul țărănesc,
apropiindu-se chiar periculos de neonaturalismul veacului, sau de pitorescul
tradițiilor și obiceiurilor bogate din zonă.
Romanul Nebănuitele căi...
trăiește în plan literar prin construcția intrigii, surprizele narative, așezarea
compozițională, adevărul evocării predecembriste și farmecul registrului de limbaj;
un singur fragment mi s-a părut că nu șia găsit locu l - cel din final în care ieromonahul Melchisedec o primește pe fosta soție
a unui preot. Oricare cititor are mofturile
lui; nici lungile pasaje de magie nu m-au
sedus. Încolo scenele de la crâșmă, povestirile și comportamentul Marişcăi,
experiențele crude ale lui Buzdugan,
„obrăzniciile” gemenilor Marişcăi, comportamentul și psihologia lui Adrian Moruzi
(nume istoric), inclusiv loviturile date lui
Costoroabă-șeful colhozului, atmosfera
școlii din Copaia (copaie = albie, covată),
confruntările cu Securitatea și profilul
socio-moral al unor clerici sunt bine integrate în economia compozițională; tabloul
evenimentelor românești din decembrie
1989 este veridic și cu ușoare accente sarcastice care prind realitatea. În unele capitole se simte o adevărată șarjă satirică la
adresa regimului totalitar, iar păcatele și
ticăloșia unor slugoi de activiști, caricaturi
umane, este într-o viziune veridică, de
document istoric. Autorul nu-şi propune să
individualizeze personajele decât prin
faptele lor și prin porniri psihologice; alte-

ori, ici-acolo, apare palatalizarea consoanelor; nimic dostoievskian în pornirile
interioare ale personajelor. Uneori romanul
capătă accente de cronică tristă a vremurilor, ca în episoadele cu campania de
colectivizare, încheiată în 1962 ori în cea
cu relațiile inter-umane de la colhoz.
Episoadele din existența lugubră a lui
Adrian Moruzi sunt memorabile. La fel și
cele din viața copiilor din orfelinate.
Oamenii aceștia din Bucovina știu
să povestească, știu să comunice cu Cel
de Sus; preotul cel bătrân vorbește ca un
înțelept din vechimea biblică.
În ce ne privește, ca un cititor cu
experiență, ne-am delectat cu termeni

vechi pe care i-am auzit la bunica, ori cu
sintagme orale metaforice și paremiologice, pe care nu le-am auzit de multă
vreme: să picure miere de mai; să
leorcăiască; cel-de-pe-Comoară; mi-am

luat catrafusele; motroină; să lehăiești; am
ciorsăit-o; era în clocot (nervos); a se
răcădui; îl călărea o nemulțumire.
De tot hazul e micul discurs al unui
șef, tartor de partid în epocă; e o mostră
de limbă de lemn antologică prin clişeistică
și cruzime; omul e pus prim-secretar în
județ:„- Cu mine, tovarăși, nu e de joacă!
Eu sunt soldatul credincios al partidului și
nu știu să hămăi. Ori împlinim planul stabilit, ori dau cu voi de pământ, vă trimit pe
tarla și aduc alții în loc, mai breji, că avem
de unde alege. Nu se există să nu
aprobăm pozitiv și să nu urmăm drumul
glorios și fără hopuri trasat de tovarășul
secretar general şi să aplicăm cu toată
hotărârea și energia învățăturile geniale
clocite de gândirea cutezătoare precum
volbura de toamnă. De mâine, la treabă și
țineți minte: cine dă înapoi ca racul, îl declar dușman al poporului şi-l trimit la dracun praznic, unde îi e locul. Mă angajez în
fața organelor județene să recuperăm cât
mai repede nerealizările, și până la
sfârşitul anului, să depășim planul stabilit.
[...] Plecați și nu cumva să vă găsesc în
altă parte, decât la muncă, că vă ia mama
dracului!” (pp. 108-109).
La răsturnarea regimului instaurat
de Ceaușescu, e o mișcare haotică,
brutală și imprevizibilă, cum a și fost,
transfigurată literar, așezată în două
etape: împărțirea bunurilor ce erau
grămadă (vite, cereale, materiale),
operațiune tristă și violentă, iar cealaltă,
adjudecarea unor funcții publice și proferarea unor răzbunări: grotescă și kafkiană,
orweillenă și românească.
Clișeistica ce se integrează în
structura dialogică și epică poartă marca
autenticității și a unei epoci care, acum,
pare de necrezut.

Un timp hain cu lebede roșii
Constantin
Stancu

lor ideea de bază. Grafia poemelor este
una liniștită, bazată pe fraze corect construite, se respectă regulile ortografice,
semn că poeta este dispusă mereu să accepte normele impuse de destin. Poezia
înseamnă mult pentru cineva care poate
iubi. Poate naște. Poate duce revolta pe
umeri. Ultimul poem, Viața naște iubire,
transmite energia unei femei mature, capabile să arate direcția corectă. Femeia și
Volumul de versuri Lebede roșii*, bărbatul se caută prin timp, răscolesc gepublicat la Editura „Junimea” în anul 2018 ografii eterne și se repetă în forme noi, prin
de Andreea Maftei, este ocazia ca poeta anotimpuri speciale. Femeia și bărbatul au
să-și declame feminitatea cu toată ener- capacitatea de adaptare pentru a-și împlini
gia. Ea poate să strige lumii că femeia este menirea: „Ne găsim/ în pietre și în ape
îmbrăcată în iubire și merită să fie acolo, adânci,/ în ceruri și în abisuri./ Ne cresc
aproape de cei care suferă în timpuri aripi și degetele s-au lipit ca la înotătoare./
abrupte. Cartea a apărut în colecția Nu- Iubim croșetând lacrimi și le dăm viață –/
mele poetului și ne prezintă, la început, valuri la marginea gurilor noastre/ împreun scurt portret al autoarei. Născută la 3 unate” (Viața naște iubire, p. 96).
septembrie 1985 în Iași, este profesoară
De la Adam și Eva la Romeo și Julide limba și literatura română, a absolvit eta viața este o perpetuă căutare a
facultatea la Iași și a fost/ este activă în desăvârșirii trupești și spirituale pentru că
mediul literar. A dobândit funcția de redac- „desenezi cărări line pe întreaga
tor al Revistei „Banchetul” din Petroşani, suprafață/ a pielii tatuate cu vise” (p. 97).
iar volumul prezent este premiul pentru
Poeme se leagă prin lada cu zestre,
debut al Editurii „Junimea” la Festivalul se aude gongul de seară, dimineața este
„Tudor Arghezi” de la Târgu-Jiu.
în doi, există ideea unui trup perfect, sunt
Lebedele
roșii
reprezintă gânduri, urme, clopote perdante, păduri de
frumusețea suferinței pentru femeia care îngeri, tăceri despre care se poate discuta,
iubește, naște, se implică în viață până la singurătăți și suspine, muțenie, iluzii vânultimele consecințe. Poezia curge brutal dute – poezia de zi cu zi.
de sincer, textele se leagă, poeta redă
Acest fapt se întâmplă femeii, lebefaptele zilnice ale femeii, întâmplări nece- dele roșii înoată prin trupul devenirilor,
sare, pândește poezia care se ridică din atinse de nesiguranță: „Lebedelor/ le va
noroiul zilei. Femeia se eliberează prin ieși roșul din pene,/ din zâne albe, feciorelputerea de a accepta iubirea în forme con- nice,/ și/ nonconformiste./ Aceleași lebede/
crete, uneori dureroase.
înoată astăzi spre lumină” (Lebede roșii,
Unele poeme sunt construite din p. 23).
fraze scurte, dinamice, capabile să
Fiecare poem are o surpriză: curge
capteze miracolul zilei. Altele sunt bine prin ființa femeii zăpada primei copilării,
închegate, se desfășoară ca mici tratate rătăcește printre gânduri precum un delfin,
de tristețe sau bucurie, frazele se leagă gândurile rodesc alte gânduri, pe stradă
pentru a marca eternitatea zilei. În orice există un gol îmbrăcat cu haine de firmă,
împrejurare poeta are ceva de transmis, un circuit închis, un zâmbet între vitrină și
nu se joacă de-a poezia. Metaforele sunt parbriz, între parbriz și vitrină. Ea afirmă:
rare, dar pătrunzătoare, ele strâng în jurul „Printre pașii grăbiți,/ rezolv din treburi,/
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mă conectez la viitor./ Aud și nu aud,/ cu
toată puterea./ Câtă lumină vibrează!”
(Tăcerea despre care vorbesc, p. 74).
Iată existența captată în câteva versuri,
graba de fiecare zi este învinsă, există un
viitor la care ne putem conecta,
aglomerația este depășită și ar putea
exista perfecțiune, un nou început se
ivește…
Timpul crud își pune amprenta pe
ființa femeii, apare femeia cu pene,
amețită, îmbâcsită de parfumul puterii ei
femeiești, atinsă de frigiditate: „Spre două
și ceva, femeia cu pene stă rezemată de
un fotoliu/ mai bătrân decât visele ei” (Femeia cu pene, p. 63).
Destinul este aici, sub lumini difuze,
a existat o clipă a inițierii: „Apar flash-uri
iridescente care mă învăluie/ și văd…/
cum Dumnezeu m-a plămădit/ în pântecul
curat al mamei mele,/ cum ea mi-a dat

viață,/ cum am crescut lângă frații mei,/ cu
câtă dragoste” (Mirificul inițierii, p. 82).
Un dans etern, care leagănă ființa de alte
destine, sub steaua iubirii familiale, pe

buze purtând gustul unor plămădeli de
aluat frământat cu dragoste și bunătate,
pe cealaltă parte arse de griji și supărări
trecătoare…
O lume care se scurge pe sub arcadele destinului, care nu se mai întoarce,
se reia cu fiecare familie, rămâne
amintirea…
Există miracole pe care doar femeia
le trăiește, ea este potirul unor fapte
mărețe, căzute în anonimatul zilelor, dar
orice femeie știe asta, poartă asta în trup,
ca o altă ființă înmugurită acolo: „Pântecul
meu și-a născut iubirea. Te-a adorat./ Durerea m-a încoronat regină./ Deși coroana
a avut spinii dumnezeirii,/ am rezistat./ Ei
mi-au arătat calea. Cu sângele curgând
șiroi./ Picioarele mele, mâinile, organele,/
lumea dinlăuntrul meu,/ toate au fost
spălate/ din chinul facerii grele” (Tăcerea
suspinelor, p. 87). Iată mitul Genezei
repetat de suferința femeii…
În cuvântul însoțitor, Ioan Holban
reține despre poezia aceasta, atinsă de
daimonul feminității: „Într-o altă ordine, Andreea Maftei adună în «Lebede roșii» fragmente ale fluxului unei existențe cu doi
protagoniști: «tu, un Adam, eu, o Eva»,
Romeo și Julieta, în eterna poveste a
păcatului și a dragostei” (p. 6).
Pentru ce poezia în aglomerația
zilnică? Poeta răspunde timid: „Mă-ntrebi
ce caut/ în poezie. Iată, cu doi copii./ Ei,/
poezia mea/ toată ce-mi dă putere,/ mă
înalță,/ oază a sufletului/ obosit, mocnind./
Serviciul e la mijloc/ de timp. Respir/ la
sunetul de clopoțel./ La bibliotecă, deschis
și poezia așteaptă” (Răspund, p. 37).
Vine și afirmația pragmatică din partea lui,
în rând cu obsesiile zilei: „în această
junglă/ metafora nu-i comestibilă”.
Există un dialog între el și ea, o
circulație a ideilor și sentimentelor, dar
vine clipa: „Ca într-un crater/ ne vindecăm
de răni…/ Levităm,/ doi orbi,/ Să tot orbim,
e mai bine” (Dimineți în doi, p. 36).
Sunt cicatricile unui timp hain…
revistă de cultură
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Romulus-Dan
Busnea

Istoria trăită din perspectiva jurnalistului de vocație: Marius Mircu - 110

Ioana-Alexandra
Munteanu

Citeam mai deunăzi, o frumoasă
pledoarie despre un mare nume al jurnalisticii și publicisticii românești, destul de
puțin evocat, deși s-au împlinit în ziua de
9 iunie, 110 ani de la nașerea sa.
Este vorba despre jurnalistul,
publicistul și istoricul român, de origine
evreiască, băcăuanul Marius Mircu*, considerat de criticul și istoricul literar Alex
Ștefănescu, al treilea mare ziarist român
după Geo Bogza și F. Brunea Fox (ultimii
doi fiind cei care au pus bazele reportajului
literar românesc).
Posibil ca originea sa evreiască
(asociată ca în multe alte cazuri cu problemele generate de Holocaustul și propaganda antisemită, naționalistă și
totalitară din România, mai ales din perioada postbelică), ca și faptul că acesta a
emigrat în Israel în 1987, să fi produs
oarece rețineri din partea confraților săi în
ale scrisului, din care cauză a și intrat întrun con de umbră. Desigur, există și
excepții, dar ele pot fi numărate pe
degetele de la o mână. De altfel, un caz
unic în cultura română îl constituie publicarea, de către Marius Mircu, în 1942, a
romanului ,,Rango, prietenul oamenilor,
povestiri din junglă și de pretutindeni”,
carte apărută, din cauza legilor antisemite,
sub numele scriitorului G. M. Vlădescu
(secret deconspirat de autorul însuşi întruna din paginile cărţii, sub forma unui
acrostih). Marius Mircu a fost unul dintre
gazetarii cu o capacitate creatoare de
excepție, transpusă în texte care au reliefat istoria trăită la intensitate maximă,
uneori riscându-și viața pentru sur-

conștient de menirea sa, de ce va putea
să însemne moștenirea pe care o lasă

generațiilor următoare. Și iată că el nu s-a
înșelat, că nimic nu e în zadar când
construiești ceva, când dăruiești ceva, ca
însemn al trecerii prin viață…
Și iată, Marius Mircu revine în actualiate prin unele însemnări ale gazetarilor
și jurnaliștilor băcăuani și de pretutindeni,
dar și graţie tezei de doctorat intitulată
,,Publicistica lui Marius Mircu”,
susţinută de prof. dr. Carmen Ţâgşorean,
cadru didactic asociat la Departamentul de
Jurnalism al Facultăţii de ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca. Demnă de laudă este și inițiativa
filialei Bacău-Neamț a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România (UZPR), care cu
cinste îi poartă numele.

Și pentru ca totul să capete contur,
toate cele mai sus menționate se înscriu
în demersul pe care l-am lansat conducerii
UZPR, respectiv acela ca una dintre
edițiile proiectului ,,Convorbiri jurnalistice”,
pe care aceasta îl desfășoară la nivel
național, să aibă loc în această toamnă la
Bacău, întru evocarea și salvarea memoriei lui Marius Mircu, căci așa cum afirma
însăși domnia sa, ,,se spune că fiecare om
care moare este o bibliotecă distrusă, o
arhivă spulberată, un roman curmat, este

un noian de strămoşi dispăruţi pe veci,
dacă nu se îngrijeşte cineva să-i perpetueze, prin evocare.”
*Marius Mircu (n. 9 iunie 1909,
Bacău-d. 4 septembrie 2008, Tel Aviv, Israel), reporter, redactor, scriitor și istoric
român de originee evreiască.
A urmat studii liceale la Bacău și
Facultatea de drept la București, pe care
a absolvit-o în 1936.
A început să fie reporter, la
,,Gazeta”, în perioada școlară și a continuat până în 1938.
După Al Doilea Război Mondial, a
fost primul jurnalist care a scris
despre ,,Pogromul de la Dorohoi”, ,,Pogromul de la Iași” și lagărele din Transnistria
dar, spre deosebire de comentatorii naționaliști ulteriori, fie români, fie
evrei, și în acord cu alt martor direct al
faptelor, anume Matatias Carp, Marius
Mircu nu atribuie crimele săvârșite unui
presupus „antisemitism istoric specific
românesc” legat de „însăși identitatea
românilor”, ci unei „întreruperi a civilizației”
prin dispariția statului de drept și
a democrației în România în timp de
război, după un deceniu de
propagandă xenofobă consecutivă Marii
crize economice a anilor 1930.
A emigrat în Israel în 1987, unde,
printre altele, a prezentat la postul de radio
Kol Israel (Vocea Israelului), un serial cu
200 de episoade dedicate istoriei presei
evreiești din România.
Marius Mircu este autorul a peste
70 de volume foarte diverse ca profil (romane, romane autobiografice, cărţi pentru
copii, reportaje, note de călătorie, biografii
romanţate, biografii ale unor oameni
politici, reconstituiri istorice etc), uneori
sub pseudonimul G. M. Vlădescu sau sub
numele real, Israel Marcus. Este fratele lui
Solomon Marcus și al lui Marcel Marcian.
*(Sursa: Prof. dr. Carmen
Țâgșorean - ,,Publicistica lui Marius
Mircu”, www.wipikedia.ro)

Din folclorul de altădată. Cântecul de cătănie - o specie a liricii ocazionale

Cântecul de cătănie este o specie a
liricii ocazionale numit și „de cătane”, „de
miliţie”, „al răgutelor”. Acest cântec a
apărut în Transilvania, zona Bihor,
Maramureş, în perioada de instituire a serviciului militar obligatoriu, pe teritoriul
monarhiei habsburgice.
Acest obicei se practica în cadrul ceremonialului de plecare a flăcăilor în
armată, atât în rândul românilor cât şi al
maghiarilor care locuiau în zonele
menţionate, marcând trecerea de la
tinerețe la maturitate înainte de căsătorie
şi etapa obligatorie a vieţii prin care treceau feciorii.
Prin modul de execuție și prin prilej,
cântecul de cătănie este unul ocazional de
execuție colectivă; prin tematică circumscrie un eveniment important din viața
omului; prin componență este repertoriu
bărbătesc.
Descrierea obiceiului
Pentru oamenii din popor, plecarea în
armată însemna atât îndepărtarea de casă
pentru o perioadă lungă de timp (în trecut
serviciul militar avea o durată de şapte
ani), cât și lipsirea familiei de ajutor în
muncile agricole, precum și amânarea
căsătoriei a feciorului.
Odată intrați în armată, feciorii erau
instruiți ce au de făcut, reguli ce erau
spuse de comandanți într-o limbă străină
(germană de obicei), iar tinerii soldaţi erau
revistă de atitudine

prinderea și prezentarea cu acuratețe și
obiectivitate a unor momente cheie din perioada interbelică, dar și din anii de început
ai comunismului.
Marius Mircu a scris pentru România, țara pe care a iubit-o și care i-a fost
casă atât în zilele frumoase, cât și în perioadele mai dificile din viață. ,,Marius
Mircu este scriitorul care a scris cel mai
mult despre Bacău și oamenii săi. Orașul
Bacău este, și datorită lui, sentimentul de
Bacău, starea de Bacău, bucuria și mândria de Bacău. Permanența noastră de
Bacău. Și-a iubit imens țara și urbea
natală. A trăit cu ea în suflet și în minte. A
făcut-o să traiască în scrisul său. Iar
steaua lui Marius Mircu, pe care l-aș propune edililor să-l considere Cetățean de
Onoare al orașului Bacău, continuă să
strălucească pe cerul orașului meu. O stea
de reporter pentru eternitate”, scria Roni
Căciularu, jurnalsit din Israel, în articolul
,,Reporter pentru eternitate”, publicat în
cotidinaul ,,Deșteptarea”.
Deși a fost fidel o perioadă noii
orânduiri comuniste, a avut tăria și demnitatea de a-şi asuma greșelile pe care le-a
făcut pe parcursul carierei, una agitată,
confuză și plină de controversate decizii
istorice. A înfățișat totul cu onestitate,

supuşi la umilinţe, jigniri, batjocuri şi mai
rău, erau trimişi pe front în țări străine ca
Italia, Bosnia, Galiţia. De aceea, flăcăii
încercau să se sustragă încorporării, fugind în munţi, motiv pentru care erau
urmăriţi de poteră, prinşi şi duşi în armată.
Serviciul militar reprezenta o mare
încărcătură emoțională atât pentru flăcăi
cât şi pentru cei rămaşi acasă (familie, iubite), povară sufletească ce o găsim
exprimată în diverse producţii muzicale folclorice, adunate în repertoriul de cătănie.
Cântecul de cătănie era integrat în
ceremonialul desfășurat în zilele de dinaintea recrutării şi încorporării.
Când feciorii împlineau 20 de ani erau
chemaţi la „măsură” la comisariat. Cu o
seară înainte de a merge la comisariat,
ieșeau pe uliţele satului cântând cântece
de „cântare”, care se numeau „a feciorilor
când merg la cântare”, apoi își vizitau
rudele şi iubitele (care le dăruiau „pana de
clop”), semn pentru flăcăii ce plecau la recrutare. În dimineața plecării se adunau în
centrul satului, îmbrăcaţi în costume
naţionale şi însoţiţi de primarul satului, cu
tricolorul la brâu, care ducea actele necesare, porneau spre Centrul Militar. Toţi se
urcau în căruţe împodobite cu frunze verzi,
purtate de cai care aveau la gât „ţigănteie”
și împănați cu „primele” fetelor; lăutarii le
erau mereu alături şi cântau împreună.
Ajunși la comisariat, feciorii erau
supuşi verificării actelor şi vizitei medicale.
Era o mare ruşine pentru flăcăii respinşi (li
se spunea că „nu-s feciori de treabă”).
Întorşi acasă, cătanele (aşa se numeau cei care erau admiși la recrutare și
ştiau şi la ce armă vor face armata) o
ţineau numai în distracţii până la sosirea
ordinului de încorporare; începeau din mo-

mentul în care se întorceau şi intrau în sat,
coborau din căruţe, cântau tot drumul
însoţiţi de lăutari.
Ziua dinaintea încorporării era o mare
sărbătoare, când cătanele îşi luau rămas
bun de la sat, de la părinţi, de la iubite
(care îi serveau cu prăjituri) şi de la sătenii
care le puneau în mână bani „de noroc”.
Cu toții, în ziua plecării conduceau
cătanele până la drumul de ţară sau până
la cruce, cântând împreună cu lăutarii cântece de cătănie cu teme de despărțire,
jale, păreri de rău, iar la răscruce de drumuri se opreau şi dansau, apoi porneau
mai departe. Cătanele purtau ordinul de
recrutare la căciulă sau în clop, iar în timpul dansului profitau de momentul în care
furau batistele fetelor pentru a le lua cu ei
în armată să le păstreze ca amintire.
Momentul cel mai dureros era când
flăcăii își luau la revedere de la cei dragi,
cântând pentru ultima dată „hora
cătanelor”. Apoi urcau în căruţele împodobite şi împreună cu primarul (care
ducea şi de această dată actele) plecau
spre comisariat. În urma lor se auzeau bocetele rostite de mame, surori, iubitele
rămase singure şi întristate.
Ajunși la comisariat, tinerii erau
repartizați la arme diferite, în localităţi
diferite. Acest obicei a fost abandonat treptat, după cel de-al doilea război mondial,
însă cântecele s-au menţinut în memoria
vârstnicilor până în zilele noastre.
Părerile specialiștilor cu privire la
cântecul de cătănie
Existenţa cântecului de cătănie în
această epocă se datorează componenței
lui tematice. În culegerea „R.F.M”, vol. III,
Béla Bartók a clasificat textele cântecelor
grupându-le tematic de la A la Y, cântecul

de cătănie fiind la C după cântecele de iubire şi cântecele de jale.
După cum a constatat etnomuzicologul George Breazul, de cele mai multe
ori, cântecele de cătănie, au caracterul
trist al doinelor, iar alte ori au caracter viu
mai voinicesc şi înviorător.
Ex. 1. Io mă duc, mândră, mă duc
Din punct de vedere muzical,
etnomuzicologul Constantin Brăiloiu,
precizează că melodiile cântecului de
cătănie sunt împrumutate din alte genuri
lirice mai vechi cum ar fi: doina, cântecul
propriu-zis, melodii vocale de dans,
melodii de bocet, melodii de strigăt.
În Maramureș, cântecul de cătănie se
încadrează în: melodie instrumentală cu
strigături; melodie a horei locale; melodie
cu caracter ritual-bocet, baladă sau
colindă. Cântecul de cătănie în partea de
sud a Transilvaniei apelează la melodii de
dans („purtatele”) sau la cântecul propriuzis.În zona etnografică Dealurile Gilăului,
Clujului şi Dejului, melodia cântecului de
cătănie este apropiată melodiilor de
strigăt, de nuntă din zona Năsăudului (78)
Ex. 2. Spală, mamă, hainile
În zona de sud a Ardealului există cântece de cătănie cu „melodii împrumutate
din zone învecinate ca Sibiu sau Făgăraş”.
În urma cercetărilor efectuate s-au identificat şi excepţii care, de exemplu, în sudul
Ardealului, folcloristul Ilarion Cocişiu a
semnalat prezenţa unor cântece „de
cătane” care „par a crea un gen aparte”
prin tematica şi melodiile lor, cu toate că
au teme caracteristice, flăcăii cântă pe
aceste melodii şi alte texte.
(Continuare în pag. 14)
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Valeriu Traian

„Singurătatea bătrânilor”

Cu o excelentă prefaţă, care
are şi un titlu inspirat “Remediu la o
boală delicată” a cunoscutului om
de presă şi de cultură, Cornel Galben, cartea, trebuie s-o spunem din
capul locului, este pe cât de actuală,
tot pe atât de incitantă, stârnind un
viu interes nu numai celor de vârsta
a treia, dar şi altor categorii de cititori.
Singurătatea, cum bine
notează prefaţatorul e o “boală
delicată”. Este, cum o arată şi titlul,
specifică bătrânilor, dar nu numai.
Bătrâneţea, că să folosesc cuvântul
din titlul cărţii, se resimte acut odată
cu pensionarea, evident, pentru cei
ce au muncit. Fac precizarea pentru
că există în democraţia noastră
„originală” o categorie numeroasă
care, fără muncă la activ, e asistată
social, spre împovărarea bugetelor
administraţiilor locale. Nu-i singura
anomalie. Inteligentul om de stat,
Băsescu, i-a clasat pe pensionarii de
drept în rândul asistaţilor social, contopind şi bugetul, nu numai umilindui pe cei dintâi, dar şi anulând unele
drepturi pe care pensionari le aveau
conform legilor în vigoare. Să fim
înţeleşi, când vorbesc de categoria
“asistaţilor”, nu mă refer, Doamne
fereşte, la cei cu dizabilităţi, la
cazurile medicale ireparabile, ci la
cei care au parazitat şi continuă să
paraziteze, sfidând cu neruşinare pe
cei ce muncesc, cărora ar trebui să
li se supună în faţă fabula lui La
Fontaine.
Cu riscul de a fi catalogat ca
invidios, am să închei această
paranteză cu un alt fapt divers: e
vorba de nedreaptă inegalitate în interiorul tagmei pensionărilor. Eram
de vreo doi ani pensionat din
învăţământ când mă întâlnesc cu un
cunoscut, cu mult mai tânăr, care îmi
arată decizia lui de pensionare. Nam putut decât să-I spun: ”bravo,
domnule, ai o pensie cât şase profesori la un loc”. Un coleg de facultate
şi de generaţie ajuns la pensie, se
întâlneşte cu o fostă colegă de universitate, care, după ce afla cu ce
pensie urmează să trăiască, îi spune
cu oricare bun simţ: “ştii Nae, mi-e
ruşine să-ţi spun ce pensie am“. A
aflat după aceea că avea de
douăsprezece ori pensia unui profesor.” Curat egalitate între pensionarii
profesiilor liberale, ar fi spus Pristanda, celebrul poliţai.
Tematica abordată de Mariana Velisar Codrescu, ce expresie
literară, s-a numit încă din Antichitate
(Seneca) “literatura de consolare”,
iar în Renaştere (Robert Burton)
“consolaţio”. Caracteristica tipică a
acestui soi de literatura este despre
“consecinţele bătrâneţii”.
La Rochefancould într-o
maximă spune “bătrânilor le place să
dea sfaturi bune, pentru a se consola că nu mai sunt în stare să dea
exemple proaste” sau “puţini oameni
ştim să fim bătrâni” (423).
În cartea doamnei Mariana
Velisar Codrescu ale cărei şapte
povestiri sunt prevăzute cu motto-uri
adecvat tematic „bătrâneţea este
văzută din unghiuri diverse. Subiectul bătrâneţii este strâns legat de atitudinea bătrânilor faţă de moarte (o
temă de maxima generalitate, ca
fenomen inevitabil, dar care se
pagina 12

tratează diferit (subiectiv) de la om
la om. Cartea doamnei Mariana
Velisar Codrescu ruda prin
descendenţa cu poetul „nepereche“
după cum cititorii cunosc, este
ofranda pe care stra-strănepoata o
aduce peste timp în anul 130 de la
moartea prematură şi tragică a poetului. Cele şapte povestiri, adevărate
sinteze existenţiale aduc în paginile
cărţii destine, unele pitoreşti, de
exemplu bătrâna doamnă E. care îşi
pregăteşte ultimul drum, cu tot ce
tradiţia creştină o cere, inclusiv plata
serviciilor religioase, aşa încât
urmaşilor să nu le rămână nici o
povară în urma ei. Dar sunt şi alte
exemple de comportament, tragic,
dar discret spre a nu stânjeni pe cei
din jur.
Autoarea stăpâneşte arta
nativă şi portretizarea, trecând cu
uşurinţă de la generalizare la
semnificaţii subtile ale concretului şi
particularului, de la personajele
aparţinând propriei familii (cazul d.
lui S.V) la anonimi din parc sau din
scara blocului. Unele personaje sunt
uşor de recunoscut. Cei din lumea
şcolii descoperă cu uşurinţă identitatea lui V.S sau cuplul ing. E şi profesoara de chimie. După cum
observăm
exemplele
din
paginilecărţii sunt oameni de lângă
noi (e şi cazul primarului, plâns de
prieteni din parc). Pot fi din cercul restrâns al autoarei, poţi fi şi tu, stimate cititor. Fenomenul e inevitabil
acelaşi.
Preocupările de la vârsta a

treia plus, sunt diverse. Unii iau drumurile policlinicilor alţii, cu d-l V. colinda pe aleile parcului, nu prea
departe de casă, că nu-I mai ţin picioarele. D-l ing.E. ţine să se facă util
semenilor, cu predilectie celor foarte
tineri, oferind gratis meditaţii la
matematică. Pe măsură ce vin
şcolarii să se pregătească, creşte
prestigiul d. lui E. în cartier, precum
şi simpatia, dacă mai era nevoie,
pentru ca el este de la natură foarte
simpatic şi întreţine optimismul şi
bună dispoziţie a cunoscuţilor şi nu
numai. Evident, nu se poate vorbi
despre bătrâneţe fără să se strecoare şi faza ultimă a existenţei,
moartea, fenomen natural care pe
unii îi surprinde, pe dl V., de exemplu, sau pe S.V. Pe unii îi găseşte
atât de pregătiţi, încât îi surprind pe
cei din jur, pregătindu-se cu grijă
lucidă, după datini (d.na E.).
Moartea bunicului arată şi o
altă faţetă a fenomenului; precauţia
lucidă şi grija pentru cei rămaşi. Seninatatea mioritică a ciobanului de 95
de ani de la stâna din Ceahlău se
manifestă şi în cazul bunicului care
face ca înţelepciunea să provoace
meditaţia, nu lamentaţia tragică. Cer

permisiunea pentru o mică
paranteză. Înţeleg şi accept ficţiunea
în operă literară, dar în limitele
verosimilului.În povestirea a şasea
se pomeneşte de legenda Dochiei,
simbol al Ceahlăului, asemănat de
Cantemir cu Olimpul, dar împăratul
Traian, cuceritorul a doar 15% din
teritoriul Daciei, interesat doar de
aurul provinciei, nu de aventuri folclorice, nu a călcat pe muntele
Ceahlău, de care de altfel nici navea habar, iar oştile romane nu-i
putea urmări pe românii ascunşi în
lanurile de porumb, din simplu fapt
că porumbul a ajuns în Europa,
poate şi pe pământul fostei Dacii
abia după ce conchistadorii spanioli,
începand din 1514, au cucerit pe indienii mayaşi din Peru.
Bătrânii din cartea doamnei
Mariana Velisar Codrescu nu sunt
rupţi de realităţile vieţii cotidiene.
Citesc presa, urmăresc emisiunile
radio şi TV, discută în parc, pe stradă
la piaţă. Unii mai realişti şi
cunoscători, alţii mai pătimaşi, unii
provoacă controverse, alţii, cum n-or
fi fost în tot cursul vieţii active, sunt
împăciuitori. Prin urmare apar şi aici
ecouri din cartea anterioară “Meandre ale tranziţiilor româneşti”. Aş
îndrăzni să spun că e vorba de ultima tranziţie, care, nu numai că nu
se mai sfârşeşte, dar parcă o ia
mereu de la început! Iată spre exemplu: “Totul s-a schimbat, oraşul pare
pustiu, deşi e plin de copii ca lumea
trişti, conştienţi că nu vor vedea ţara
bogată... Tranziţia se lungeşte, cei
care conduc nu găsesc măsurile de
a stabili legi bune...” (p.23) sau: “În
oraşul nostru” toate făbricile au
dispărut (şi nu erau puţine n. n) în
locul lor sunt magazine (mall - uri),
baruri, restaurante...” ar putea să fie
imaginea unei vieţi prospere, moderne, civilizate, pe când, dimpotrivă
dă imaginea unui oraş pustiit, ruinat,
ca după un cataclism. În locul celor
mai multe dintre fabric sunt ruine jalnice, ori locuri virane, năpădite de
vegetaţie haotică. Aceasta însemnând lipsa locurilor de muncă şi de
un câştig, fie şi modest, acesta
însemnând fugă, exodul spre alte
zări. Românii au devenit slugile
Europei, a unei Europe dispreţuitoare în ale cărei topuri, ori nu
contam, ori suntem pe locurile din
afara clasamentelor.
“Singurătatea bătrânilor”
este o carte de mici dimensiuni, dar
cele şapte povestiri, propun nu
numai destine umane distincte, ci şi
exemple pilduitoare pentru generaţiile tinere. Exemplu cu adolescentul, câinele lovit cu pietre şi dl E.
(acelaşi simpatic domn E) este cât
se poate de grăitor. Aici descoperim
harul celui ce a educat şi cultivat
generaţii de tineri: simţ moral, tact,
calm raţional şi efect fără echivoc.
Vocaţia nu se dezminte nici la vârsta
senectutii. Această a cincea carte a
doamnei Mariana Velisar Codrescu
este încă o dovadă că autoarea are
talent literar. Este o prozatoare cu o
bogată imaginație, cu capacitatea de
a cuprinde în imaginea lumii
înconjurătoare de la particular la
general prin sugestii subtile, descrieri succinte, dar semnificative,
evocări pline de culoare şi emoţie,
dar mai ales prin creionarea personajelor, adevărate modele de arta
literară. Stăpâneşte limbajul şi arta
compunerii. Aşteptăm lucrări epice
de proporţii.
*************
* Mariana Velisar Codrescu
“Singurătatea bătrânilor”
(Ed. Corgal Press Bacău, 2018)
Coperta: MIHNEA BARAN

VALENŢELE ARTISTICE
ALE CONSTRUIRII
PERSONAJELOR
(Continuare din pag. 9)
Adulmeca după marfa
lui pe la fiecare poartă, prin
faţa căreia trecea, până
când un câine era să-i muşte
barba căruntă”. Unda de
umor se face aici simţită.
Lacrimile îl podidesc
atunci când Vasile şi Neagu
Ocheatu iau două grinzi din
căruţa lui, drept vamă.
Replica sa este un strigăt
disperat:
„– Haa! Vă bateţi joc
de minee!... începu să
plângă de adevăratelea
Ştefan Sucitu. Aşa-i dacă nam şi eu un stâlp! Ce mă fac,
oameni buni, ce mă fac!?”
Personajul este surprins în situaţii oportune pentru reliefarea verosimilă a
caracterului său; unele sunt
hazlii, altele respirând o
anume amărăciune, însă
toate atestă priceperea autorului.
Un portret fizic
zguduitor este cel al jalnicului Culi, bolnav de epilepsie,
personaj din povestirea
Lacul Negru; este surprins
de Grig în starea deplorabilă
în care se afla din cauza
tratamentului inuman administrat de un tată nemernic;
sinistrul aspect fizic te
înfiorează: „...ochii tragic de
temători nu ştiau unde să
privească dacă erau priviţi;
aerul de paragină al acestei
fiinţe, de douăzeci-douăzeci
şi unu de ani, era dat de
barba şi obrajii neatinşi de
brici, unde puful roşiatic şi

FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL
al AFORISMULUI,
pentru românii
de pretutindeni

EDIȚIA a III-a,TECUCI,
3-4 octombrie 2019
Organizatori:
PRIMĂRIA TECUCI,
FUNDAȚIA PELIN,
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
”ȘTEFAN PETICĂ”
CONCURENȚII
vor
trimite în perioada 1 mai-15
iulie 2019 la adresele:vasghica@gmail.com
fundatiapelin@yahoo.c
om;
-30 de aforisme care
să se încadreze, la alegere,
în una din cele trei secțiuni:
- aforisme filosofice,
umoristice, paradoxuri;
- comentariul unui
aforism celebru (10 rânduri).
- adresa poștală, telefon, mail. Premianții vor fi
invitați la Tecuci. Cei care
doresc să participe la
Turnirul aforiștilor vor avea
asupra d-lor un set de patru
pagini cu câte 10 aforisme
(altele decât cele trimise
pentru concurs).
Se vor acorda premii
constând în:trofee, diplome,
plachete, cărți.

tuleiele negre crescuseră
laolaltă.
Deşi prisoseau, la
această situaţie contribuiau
părul în şuviţe lungi şi slinoase, dar şi hainele extrem
de ponosite.”
Ion Lazăr da Coza
deţine dibăcia de a realiza
portrete sugestive din câteva
trăsături esenţiale, excelente
crochiuri. Neagu Ocheatu
din naraţiunea Oraşul
trezeşte un amestec de respect şi temere în jur: „...un
vlăjgan cât toate zilele,
mereu cu privirea în pământ
şi aproape întotdeauna
calmă şi calculată...”.
Contribuie în mod
fericit, la completarea
portretelor, secvenţele dialogate, oportun plasate şi pline
de nerv discursiv. Caracterul
dezagreabil al lui Nitoaşcă
(din schiţa Sicriul) este conturat cu claritate prin convorbirea îndârjită cu tânărul
Delin al Milucăi:
„– Dacă-i aşa, eu nu
mişc un deşt pentru puntea
voastră! se jură Nitoaşcă.
– Da, bre... că tare teai mai omorât, mata, la celelalte punţi... Ai venit c-un
pumn de cuie? Ai venit c-un
ciocan în mână?”
Calitatea artistică a
construcţiei unor personaje
din volumul Apusul îngerilor
sporeşte valoarea prozelor
din cartea lui Ion Lazăr da
Coza, situându-l în rândul
scriitorilor autentici.
În program:
3 – X-ora 17,00: Aforismul românesc actual:
opinii, propuneri (dezbatere).
4 - x - ora 9,30:
Deplasare în școli.
ora 14,oo: Lansarea
volumului: AFORISMES
ROUMAINS D'AUJOURD'HUI, coordonator principal
Ionuț Caragea;
ora15,00:
Turnirul aforiștilor;
ora 16,30:
Gala premiilor.
Parteneri media-reviste:
Ateneu, Baaadul literar, Cervantes, Literatura și artă,
Plumb, Salonul literar, Cadran cultural, Spații culturale, Detectiv cultural,
13Plus, Cronica veche,Tecuciul li-terar-artistic, Axis libri,
Porto Franco, Pro Saeculum, Scriptor, Flacăra lui
Adrian Păunescu, Cronica
timpului, Dunărea de Jos, Atitudini, Scârț!, Academia
bârlă-deană,
Școala
gălățeană; ziare: Realitatea,
Viața liberă, Certitudinea;
online:citatepedia.ro.
*Președinte de Onoare
Prof.univ. C-tin Frosin
*Președinte Fundația
Pelin
Eugen Doru Pelin
*Președinte Festival
V. Ghica
revistă de cultură
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În
cadrul
Festivalului
“Primăvara poeţilor” 2019 am avut
ocazia să o cunosc pe Liuba
Feldșer, jurnalist, poet, traducător.
De fapt, în spațiul Uniunii Scriitorilor
din Moldova poeta invitată din Israel,
se simţea comod, dornică de comunicare şi curioasă să vadă cum s-a
schimbat orașul Chişinău în cei
aproape treizeci de ani. M-a mirat
enunţul ei pe care l-am auzit, rostit
în limba rusă, la deschiderea festivalului: ,,Poetul meu preferat este
Bacovia”. Cuvintele ei mi-au rămas
tipărite în memorie. Mi s-a părut important să-l prezint pe Preşedintele
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, Dumitru Brăneanu. Fiind
şi pe post de translator, am observat
cât de încântată a fost Liuba Feldșer
să discute cu poetul ce trăieşte atmosfera din oraşul natal al simbolistului G. Bacovia. Acest dialog a fost
consemnat şi prin cărţi transmise
pentru Casa Memorială G. Bacovia.
Oportunitatea m-a făcut să
realizez şi un interviu:
V.F.: La festival aţi menţionat
că preferați cel mai mult poezia lui
G. Bacovia. Aș vrea să precizez:
este preferat din spaţiul culturii
române?
L.F.: Pentru mine Bacovia nu
este un exponent doar al unui spaţiu
strict geografic. Poezia lui Bacovia
îmi este mai aproape decât creaţia
lui Puşkin. Îl simt aproape de suflet.
V.F.: Sună straniu aceste cuvinte din partea unei vorbitoare de
limbă rusă. Cum ai cunoscut creaţia
lui George Bacovia?
L.F.: În anii 70’, când traduceam poeziile lui N. Dabija, L.
Lari, L. Damian, Gr. Vieru, L.
Sobiețchi, A. Suceveanu, am auzit
pentru prima dată poeziile clasicului
George Bacovia. La redacţia ziarului, unde lucram, un coleg a recitat
poezia „Seara tristă”.
V.F.: Cum a putut o singură
poezie să vă cucerească inima?
Prin multele poezii din diverse spaţii
culturale, pe care le ştiaţi deja, cum
versul lui G. Bacovia a avut forţă să
constituie un rol axiologic?
L.F.: Iniţial m-a cucerit ritmul
bacovian de la care adia o tristeţe
pătrunzătoare, o tristeţe unică,
irepetabilă. Din acea zi poetul a
pătruns în viaţa mea, nu m-am
despărţit niciodată de cartea „Scântei galbene”. E vorba de Editura
Minerva; Bucureşti, 1978.
V.F.: Aşadar, tristeţea este
emoţia care v-a apropiat. În raport
cu acest sentiment este vreo conexiune cu tristeţea în biografia
dumneavoastră?
L.F.: Destinul lui Bacovia a
fost îmbibat cu acest sentiment.
Noroc de soţia sa, care a avut grijă
ca textele să fie publicate. Nu am
avut un destin care să motiveze
tristeţea. Totuși consider că fiecare
scriitor are un sentiment în care se
refugiază. Am un soţ, care îmi
asigură o viaţă bună în Israel, fiica
mea şi-a ales să activeze în sfera IT.
Ei nu înţeleg de ce eu am predilecţia
pentru acest sentiment. Consider că
noi, poeţii, uneori preferăm să ne
adâncim într-o cunoaştere a eului
revistă de atitudine

pentru a ne amplifica emoţiile.
Adâncimile tristeţii îmi dezvăluie altfel lumea.
V.F.: Iată că aţi ajuns la
Chişinău la „Primăvara poeţilor” prin
,,o ploaie de gheaţă” bacoviană. La
festival a fost prezentată cartea
dumneavoastră de traducere a
poeziei lui G. Bacovia: Джордже
Баковия. Избранное.
Избранное Editura
pentru Cultură şi Artă, Chişinău,
2017. În acest volum persistă o altă
privire asupra creaţiei lui G. Bacovia?
L.F.: Îmi este complicat să
vorbesc personal despre reuşita traducerii.
Mă bucur că am revenit la
Chişinău. Îmi amintesc că luna mai
în Chişinău este, de obicei, mai
caldă. De data aceasta parcă ploaia
bacoviană a pus stăpânire pe
vreme. Cu privire la antologie, consider că tristeţea este cartea de
vizită a lui G. Bacovia. Acest sentiment are varii nuanţe: cel mai
frecvent: poetul o pictează în galben, purpuriu...uneori e o gamă de
sumbră combinaţie alb-negru.
Această tristeţe are şi sunet. Ea
sună în melodii de vals, cântate de
o orchestră militară cu unice sunete
a unei ploi de toamnă. Poeziile bacoviene seamănă cu sonatele pe
care vrei să le asculţi fără încetare.
În muzicalitatea lor se regăseşte

Virgil Mocanu

Victoria Fonari

Despre George Bacovia
în dialog cu traducătoarea Liuba Feldșer

PROVERBIUM
Corupție.
1. Stare de decădere
morală și spirituală proprie indivizilor și grupurilor care se abat
de la legile și de la normele
morale ce guvernează comunitatea de apartenență.
2. Abuz de putere al persoanei învestite cu autoritate, în scopul obținerii unui
câștig necuvenit, material sau
moral, pentru sine sau pentru
altcineva.

15. Osia când se unge,
carul mai lesne umblă.
16. Unge roțile dacă vrei
să meargă carul.
17. Carul uns nu scârțâie.
***
18. Cine-n altă lege
sare/Niciun Dumnezeu nu are.
19. Cine legea nu-și
cinstește /Fără lege se
numește.
20. Când mărăcinii se
sapă și pomii se leapădă
Ce rod să mai aștepți de la
grădina ta?
21. Când cei buni se
depărtează/Și cei răi se
îmbrățișează,/Ce dreptate mai
aștepți în moștenirea ta?
***
22. Judecătorul mănâncă
miezul și împricinații coaja
nucii.
23. Darul cu interes, foc în
casă îți aprinde.
24. Darul pentru mituire
mintea ți-o întunecă, și sufletul
jos ți-l culcă.
25. Vai de țara aceea unde
slujbele se vând pe bani gata
ca la târg.
***
26. Pe bani nicio slujbă să
dai că prăpădești lumea.
27. Slujbele să nu le vinzi
ca la mezat, cu toba, cine dă
mai mult, că cine dă mai mult
acela ia și mai mult.
28. Să faci ce zice popa, și
nu ce face popa.
Despre corupție, înțeleasă
ca drumul cel mai scurt spre
atingerea țelului urmărit (v.
poz.1-5), autorii în domeniu
afirmă că a fost practicată per manent în varii locuri și perioade de timp, motivată de
imperfecțiunile legislației, de
aparatul funcționăresc osificat,
de avariție sau de dorința unora
de a ocupa funcții publice care
să le faciliteze îmbogățirea și
ascensiunea rapidă pe scara
socială. O găsim și la noi
(poz.11-17), înflorind odată cu
prima jumătate a modernității

•Sabia de aur taie mai
bine decât cea de fier.
•Cu cheie de aur orice
uși poți deschide.
•Cu chei de aur și de
argint se deschid porțile raiului.
•Banul deschide ușile
fără chei.
•Bate-te cu suliți de
argint că vei birui.
•Judecată după sprânceană.
•Judecata e ca o trăsură
cu două oiști, când înainte,
când înapoi o poți mâna.
•Dreptatea e scrisă la
fiecare în vârful nasului (după
cum e boier sau țăran).
•Dreptatea-i cum o fac
domnii.
10. Judecata-i cu nasu
de ceară, adică nu știi cui o să
i se dea dreptate, poate celui
ce nu o are.
11. Fără dare de bani
nicio slujbă ai.
***
12. Darea/Trece marea.
13. Dacă dai, /Dreptate ai.
14. Și sfântului ca să-ți
omul singur, tristeţea satelor pierdute printre dealuri...şi tristeţea mea, ajute trebuie să-i aprinzi o
a fetei din orăşelul Floreşti, atât de candelă.
departe şi totodată neuitat. Au trecut
anii, m-am despărţit de patrie şi în
INSCRIPȚII BĂCĂUANE
altă ţară, cu alte nostalgii m-am
(Continuare din pag. 7)
apropiat de îngălbenita de vreme
carte...
Las momentan chestiunea, extrem de
V.F.: Care a fost punctul de importantă de altfel, materială, care se va aranja
pornire a deciziei de a traduce din moment ce există un atât de viu imbold la cei
poeziile lui G. Bacovia într-o altă trei amintiți mai sus și nu mai puțin la dumneata,
limbă?
care singur faci atâtea sforțări și mă voi mărgini
L.F.: De mult îmi doream să la discuția principială.
traduc poeziile lui G. Bacovia în
Totuși vreau să spun că partea principală
limba rusă, dar nu-mi ajungea curaj. din contribuție va fi tot în trei, să fie perfect pus
Totul a început cu dorinţa de a
punct, echilibrat, gândind justificat, astfel ca
transmite oamenilor, care nu cunosc la
omogenitatea
să impună prin ceea ce
limba română, despre acest minunat am spus mai noastră
adineaori,
dar toate
poet, care reuşeşte într-un mod atât acestea, enumerate atât maturitate,
de
îndelung
nu vor
de sublim şi exact să descrie putea exista decât dacă va fi cineva care
să
aceasta stare sufletului. E o stare diriguiască, să aranjeze, să îndrepte sau numai
aparte, iar tristeţea bacoviană este să indice unde este greșala și pentru tot acest
una universală... Poezia lui G. Ba- travaliu, care deșteaptă în mine un entuziasm
covia e o parte a lumii mele, a sufle- fierbinte, nu știu dacă mă vei găsi și dumneata
tului meu şi anume dorinţa de a mă capabil. De această diriguire îmi amintesc a-ți fi
împărtăşi cu ce am mai drag m-a scris altădată, să-l iei pe Șuluțiu la Brașov, ideea
determinat să o fac accesibilă şi vora rodit cu timpul în mine și verificată prin cele
bitorilor de limbă rusă.
V.F.: Acest dialog este realizat două bune reviste ale noastre, R[evista]
pentru cititorii revistei „Plumb” ce F[undațiilor] R[egale] și Jurnalul literar, m-a dus
apare la Bacău. Ce mesaj ați vrea la concluzia că este singura normală sau, mai
bine zis, binevenită pentru ca zbuciumul nostru
să le adresați lor?
L.F.: Mă bucur mult, că tra- tineresc de aproape șase ani să intre în sfârșit
ducerea mea va fi în casa pe calea realizărilor sigure, mature.
După toate acestea rămâne ca să-mi exmemorială ,,G. Bacovia”. Mi-ar
prim
și
îndoiala că fuziunea grupului dumitale
plăcea să cunosc orașul care l-a inexistent,
din care facem și noi parte, cu cel virspirat și care i-a cunoscut pașii, gândurile și tristețele. Aș accepta cu tual, deocamdată, dar poate tot la toamnă, reaplăcere un dialog cu cei îndrăgostiți lizat, al Frizelor, deoarece știu că ai obligații față
de anumiți publiciști, care în forma ce va veni vor
de creația lui G .Bacovia.

românești, reflectată, pe de o
parte, în comportamentul
petenților corupători- darea de
mită – în scopul fluidizării proceselor decizionale excesiv
birocratizate și a evitării
dispozițiilor arbitrare ale
decidenților, și, pe de altă parte,
în comportamentul oamenilor
influenți din Administrație și
Justiție – solicitarea, mai mult
sau mai puțin explicită, a mitei,
în schimbul serviciilor oferite.
Deosebit de corupția
profesională și economicofinanciară, ocazionată de arbitrariul legislatorilor, slujitorilor
dreptății sau ai puterii executive
(v.6-11), înțeleptul popular ne
prezintă și corupția în înțelesul
ei clasic, de lipsă de moralitate
și de confuzie valorică, de pervertire a oamenilor și a
moravurilor, de alterare a ideilor
etico-religioase și a credințelor
ce constituiau la un moment
dat repere neîndoielnice ale
comportamentului individual și
colectiv (v. poz. 18-21). Este
genul de corupție cu cele mai
profunde urmări negative, nu
doar la nivelul individului, ci și
la acela al macrostructurilor sociale.
În perioada la care ne
referim - sec. XVIII-XIX - una
dintre cele mai frecvente fapte
de corupție, menită a maximiza
veniturile potentaților vremii
(domnul, marii dregători și rangurile din subordine), era vânzarea slujbelor publice ,, de la
cea dintâi treaptă, până la cea
din urmă”, pe principiul ,,cine
dă mai mult”. Urmarea, indubitabil nocivă pentru întreaga
obște a Țărilor Române, era
procopsirea, de cele mai multe
ori, cu o liotă de funcționari
abuzivi, incompetenți și
ineficienți. Era genul de
infracțiune care l-a făcut pe vornicul Iordache Golescu, contemporan cu faptele citate, să
deplângă țara în care se petreceau (poz.25), și să avertizeze
asupra răului pe care îl puteau
aduce (poz.26-27).

fi eliminați: Nicolae Albu, Ortansa Ciudin,
Dim[itrie] Danciu, Petre Pascu, (cine-i Mihai
Spiridonică (4)?), etc., obligații față de anumite
publicații, toate care nu știu dacă se vor mai acomoda cu maniera virilă și intransigentă a viitoarei
publicații.
Dar tocmai de aceea ți-am scris atât de
multe și ți-am explicat cu franchețe toate câte am
avut de spus, pentru ca dumneata să știi precis
despre ce este vorba și să-mi dai un răspuns.
Deoarece pe la Florii o să vină aici George
și cu Țugui, rogu-te din inimă dă-mi un răspuns
până peste zece zile.
Te salută cu toată voia bună al dumitale,
Mihai Chirnoagă
[P.S.]
De la 1 aprilie mă voi muta iar de pe
strada asta. În doi ani de zile patru locuințe! Ai
primit Intermezzo? Păstrează această scrisoare.
Note
• Originalele acestei epistole, inedite, se află la Biblioteca Academiei Române. Manuscrisul nr. 223449.
1. Frize. Revistă lunară de literatură și cronici.
Brașov, martie 1934 – iunie-iulie 1935.
2. Alexandru Călinescu ~ Declasări în Front literar, seria a 2-a, 3, nr. 9-10, februarie-martie 1939, p. 24. Este ultimul număr al revistei Front literar.
3. Haralambie Țugui (1916–1996), poet și memorialist. Nu i s-a publicat cartea de poeme la Editura Frize
din Iași.
4. Mihai Spiridonică, institutor, prozator și talentat
publicist în presa din Basarabia. Era fratele lui Vasile
Spiridonică.
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Din folclorul de altădată...

de la un gând la altul
Dumitru Brăneanu

De la comunism, la globalizare

Vara aceasta a devenit
egoistă, habotnică, violentă și
plângăcioasă. Lumea în care trăim
pare că a luat-o razna. Poate este
doar o imagine de rigips care
acoperă un perete strâmb și
crăpat. Sau poate este o
hologramă creată de un cercetător
nebun și haios. Sau de ce nu, o
bucată de cer putred îmbibat cu
arome de pelin amar. Deși luna lui
cuptor obișnuia să fiarbă sângele
în arterele umane, anul acesta s-a
dovedit bolnavă de astm și
strănuturi zgomotoase. Vremea ne
influnțează gândirea, acțiunea,
trupul și sufletul, prietenii și
dușmanii, dragostea și ura. Este
banalitatea pe care o trăim zi de zi
și pe care o tratăm cu filozofică
indiferență. Poate de aici izvorăște
nebunia în care trăim pornind de la
bullingul din școli până la asasinatele din malluri, de la răpiri urbane la dispariții misterioase, de
la arderile în cazane improvizate
ca hrană pentru peștii răpitori din
mlaștini, toate acestea sunt proceduri grosolane față de cele mai
sofisticate, executate de asasini
plătiți. O întreagă distracție pentru
o omenire în căutare de spectaculos și senzații tari. Parcă îți vine să
spui: unde sunt zilele când oamenii
se omorau cu săbiile, consumând
multă adrenalină, sau se băteau în
duel, iar chinezii se tranșau în
bucăți cât să încapă în valize diplomatice? Ce vremuri! Prea multă
pace dăunează mult conștiinței
umane! Par imagini desprinse
dintr-un film horror?! Este o realitate pe care refuzăm să o
acceptăm. Este rezultatul muncii
multor posturi media audiovizuală
și online pentru a ne convinge că
violența și pornografia din filme,
show-uri nu dăunează grav psihicului și minții umane. Deunăzi o
scriitoare mărturisea într-un cerc
mai restrâns că i se par plate
poezia și romanele care
promovează dragostea, iubirea,
respectul pentru aproapele, pentru
morală și etică socială. Literatura
contemporană ar trebui să fie mai
agresivă, mai profană, mai
adecvată vremurilor tumultuoase
pe care le trăim. De parcă nu se
scrie și se promovează destulă
maculatură despre tenebrele sufletului și minții umane, despre
violență, pornografie, exacerbare
sexuală, ură, egocentrism, xenofobism etc. Evenimentele din ultimele zile demonstrează, dacă
mai era nevoie, că nu există o delimitare între stat, rețele mafiote,
structuri informative, administrații
locale și clasa politică. O colcăială
vermicioasă acoperită de o
pojghiță subțire numită democrație
și libertate. Buboaie urât mirositoare care se sparg în fața
autorităților. Victime inocente ale
unor călăi cu față umană, acoperiți
de oameni care ar trebui să asigure justiția și siguranța cetățenilor.
Structurile acestea funcționează
prost pentru că sunt conduse de
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incompetenți promovați pe criterii
politice și de rudenie. Și când te
gândești că regimul Ceaușescu
era acuzat de nepotism! Ce ironie
a soartei! Lideri politici care în
atragerea de voturi susțin pe
răzvrătiți împotriva instituțiilor statului, amenințîndu-le cu pușcăria!
Nici până astăzi nu se știe
adevărul despre accidentul de la
Colectiv. Doar povestiri suprarealiste despre: de ce, pentru ce, cum,
cine și pentru cine? Povești livrate
opiniei publice pentru a-i adormi
conștiința! Adevărul zace arestat
între file de dosare, despre care
știu doar câțiva inițiați! Nimic și nimeni pare că nu poate schimba
conștiința schizofrenică a unor
politicieni lipsiți de profesionalism
și responsabilitate. De parcă la
Caracal nu s-a răsturnat numai
căruța cu proști, ci mai degrabă
basculanta cu incompetența unei
întregi societăți, incapabilă să-și
asigure siguranța individuală și
bunăstarea economică. Probabil
că monstrul din Caracal va deveni
un mic monstru schizofrenic și
grav bolnav mintal, care are doar
vina de a fi fost la momentul
nepotrivit la locul nepotrivit, iar victimele s-au opus inuman umanității
individului! Din neatenție le-a lovit
pe cele două fete, care sunt vinovate că nu s-au ținut bine pe picioare și s-au lovit, accidental,
mortal. Așa că individul a
desăvârșit totul din panică. În
aceste circumstanțe ar putea
scăpa cu câțiva ani de pușcărie.
Probabil că vreun magistrat se
pregătește să tragă legătura de la
ochii zeiței Justiției! Se pune întrebarea: care ar fi legătura dintre
fenomenul Caracal și globalizare?
După mai multe
încercări de-a
lungul veacurilor
de a se realiza
globalizarea
(statul mondial,
pe principiul neomarxist: un singur
grup
conducător, o
singură ideologie, o economie
bine controlată),
au început să
apară primele
semne. Cel mai
bine au reacționat la aceste principii structurile de tip mafiot care se
ocupă cu traficul de persoane,
droguri, prostituție, trafic cu armament, pornografie, asasinate la
comandă etc. Aceste structuri au
ramificații din est până în vest, de
la nord la sud, din mediile bogate
până în mijlocul celor mai sărace,
penetrând în structuri de securitate, politice și administrative la
nivelul multor țări foste comuniste
sau capitaliste, dar și în medii religioase. Mica celulă mafiotă de la
Caracal este racordată la structura
universală cu legături în Italia,
Mexic, SUA etc., așa cum rezultă
tot mai pregnant din dezvăluirile
presei. Mentorii globalizării pot fi
satisfăcuți că paradisul lor global
începe să se contureze. Ce fericire
va fi pe toți răufăcătorii și
gunoaiele acestei lumi când vor
putea circula liberi și fără frontiere,
atacând precum lupii în haită și
aplicând motivat principiile Yogyakarta, care prevăd că „orientarea sexuală” desemnează

capacitatea unui om de a se simți
atras intens emoțional și sexual de
persoane de același sau alt sex
sau de mai mult de un sex (pedofilie, incest, poligamie, poliandrie, poliamorie sau zoofilie) și de
a întreține raporturi sexuale cu
acestea (Gabriele Kuby, Revoluția
sexuală globală, pag. 127). La
rândul lui, Jakob Cornides, analist,
explică: dacă punctele 19 și 20 din
acest act normativ sunt acceptate
și impuse, vor avea un efect devastator asupra libertății de opinie și
exprimare, care depășește cu
mult scopurile specifice ale principiilor Yogykarta, putând abroga
interesele ordinii și moralei publice
(idem, pag. 145), iar punctul 24
militează pentru dizolvarea
căsătoriei și familiei. Relațiile arbitrare între două sau mai multe persoane de orice sex trebuie însă
recunoscute drept căsătorie și recunoscute și subvenționate de stat
(idem, pag. 134). Conținutul acestui document a fost validat în anul
2007 și pare continuatorul unui
document mai vechi, din anul
1985, intitulat „Protocolul de la
Toronto”. Iată ce putem citi în introducerea la acest document: „Pentru a ajunge cu certitudine la
construirea unui guvern mondial, a
unei Noi Ordini Mondiale Comunitare, în care toți indivizii, fără
excepție, vor fi supuși Stării Mondiale a Ordinii Noi, trebuie în primul
rând să provocăm dispariția familiei, antrenând dispariția învățămintelor religioase ancestrale, și
în al doilea rând, să-i nivelăm pe
toți indivizii, făcând să dispară
clasele sociale, în special cele mijlocii. Dar trebuie să procedăm astfel încât toate aceste schimbări să

pară a fi fost generate de voința
populară şi să aibă aparențele
democrației. Nu comentăm aceste
texte; le aducem la cunoștința
celor capabili să le înțeleagă și să
le descifreze. Nu trebuie decât să
aruncăm o privire prin geamul
ignoranței și să privim atent în jur;
vom constata cum aceste principii
se implementează în pas de
broască, dar beton.
Sărbătoarea Schimbării la
Față a Domnului Iisus Hristos de
pe Munte (6 august) ar trebui să
aducă lumină și pace în sufletele
unei omeniri în continuă derivă și
în căutarea unei stabilități spirituale. Stabilitatea există. Lumina
trebuie doar să o primim în sufletul
nostru.
Pentru a o primi avem
nevoie de dragoste față de semenii
noștri și iubire pentru Dumnezeu.
Principii aproape imposibile într-o
societate măcinată de lăcomie,
vanitate, ură etc. Până la începutul
noului an bisericesc, să ne avem
ca frații!

(Continuare din pag. 11)

Ex. 3. Io plec satule, din tine
În zona Bihor, cântecele de cătănie nu au o melodie proprie,
ci melodii apropriate cântecelor propriu-zise sau cântecelor vocale de dans.
Și în zona Moldovei a fost identificat cântecul de cătănie,
însă doar în zona Sucevei, acesta fiind cântat pe o melodie lirică
de jale, variantă locală a doinei propriu-zise.
Ex. 4. Bată-te focu’, război
Un grup de cercetători de la Institutul Arhivă de Folclor a
Academiei Române din Cluj Napoca a identificat între anii 19711975 în zona Meseş-Plopiş unele cântece care pe lângă tematică
au şi melodică proprie dar şi texte cătăneşti pe melodii de cântec
propriu-zis.
Folcloristul și profesorul universitar doctor Ioan Bocşa
precizează că „din punct de vedere muzical, melodiile nu sunt
unitare, în majoritatea cazurilor elementul comun al acestui repertoriu fiind ritmul paşilor din mersul ceremonios şi maniera de interpretare bărbătească, vitejească” iar „tipurile melodice întâlnite
nu au caracter zonal specific, înrudindu-se atât cu zonele învecinate, cât şi cu alte zone îndepărtate” (Bocşa, I. „Muzică vocală
tradițională din Sălaj”, vol. I).
Conform cercetărilor făcute de etnomuzicologul Traian Mîrza
,,cântecul de cătănie în cea mai mare parte a ţării nu are o
melodie proprie, iar în zone mai restrânse nu are un caracter unitar.” (Mîrza, T., „Cântecul de cătănie din Bihor, o specie distinctă
a liricii ocazionale”, Lucrări de muzicologie, vol. 6). În zona Bihor,
Mîrza a identificat cântece de cătănie în jurul Oradei, care pe
lângă componenta tematică proprie au şi trăsături muzicale
unitare care le deosebesc de alte cântece din Bihor. După cum
spune autorul „cântecul de cătănie din zona Oradei prezintă
însemnate aspecte tradiţionale” (Mârza, T., „Folclor muzical din
Bihor”) după cum urmează: versul este tetrapodic cu rol important
în structurarea unităţilor morfologice de ordin ritmic şi melodic;
ritmul este silabic în formă măsurată, structurat în formule tetrasilabice (frecvent ionic minor, peon 4, dispondeu), corespunzătoare
emistihurilor; iar melodia cu aspect silabic şi mixt foloseşte ca
material sonor hexacordul major sau mixolidicul cu cadenţă pe
treapta întâi. După forma arhitectonică şi cadenţele interioare
deosebeşte două grupe de melodii.
Concluzii
Cântecul de cătănie se conturează în viața satului ca etapă
marcantă a vârstei prenupțiale a feciorilor, o etapă în egală
măsură pentru feciori, cât și pentru fete. Deși participanții activi
ai acestui moment par a fi doar feciori, acest ceremonial
antrenează și fetele, ca participante de aceeași categorie. Plecarea în cătănie se alătură într-un fel celorlalte forme de pregătire
a pragului de trecere, care va însemna căsătoria. Dacă
șezătoarea și hora satului de peste an constituie etapa
pregătitoare, fiind prilejuri de cunoaștere a tinerilor, de alegere a
partenerului de viață, dacă manifestările sărbătorilor de iarnă colindat și urat - prefigurează împlinirea ceremonialului de trecere, de includere a tinerilor căsătoriți în rândul nevestelor și respectiv al bărbaților, cătănia este un prag spre maturitate, după
care mentalitatea tradițională socotește posibilă căsătoria și este
un prag în accepția logodnei, adică un legământ căruia etapa
milităriei îi verifică rezistența. În acest lanț premergător al trecerii
de la o stare la alta, la un nou mod de viață, cătănia se află întro poziție medie: când tinerii s-au cunoscut (șezătoare) și împlinirea perechii în familie (căsătoria).
Din toate cele relatate, putem concluziona că, acest gen
chiar dacă nu se mai practică, constituie un document important
și prețios pentru cunoașterea vieții din trecut a poporului nostru
și poate fi păstrat cu cinste alături de celelalte obiceiuri populare
românești.
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Enescu. Omagiu cuvenit
Era-ntr-o vineri, zi de august, când
pruncu` Gheorghe, alintat Jurjac, păși-n
viața pământeană. La Liveni-Vârnav, în
nordu` nostru moldav. Ca fală s-aducă
imens nu doar părinților săi Maria,
Costache, ci neamului tot românesc. Țării
și lumii întregi. Prin notele așternute cu har
pe portative intrate-n tezauru` spiritual
mondial...
Enescu, el fiind acela, ajuns-a
faimos și nemuritor,
chiar dacă la Ceruri
s-a dus de peste
șase decenii. Lăsând
în urma-i semn vrednic și peren că n-a
trăit printre oameni
degeaba. Ci a slujit
muzica
demn,
devotat, minunat.

SABIE VERSUS
CRUCE?

postu` de radio național. În emisiuni patunci îndrăznețe, nu de puțini urmărite.
”Child in time”, de exemplu, divin. O
Făcând din ea balsam pentru suflet. În- capodoperă covârșitoare prin frumusețeamiresmat, pur, nesecat. Cuvine-se deci a i neîntinată de timp. Unică, poate,
aminti de îndat` că se împlinește un veac tulburătoare. Atrăgătoare nespus. Lord, cu
și ceva de la nașterea sa, în anu` de grație Gillan, Glover, Blackmore și Paice în
1881. Îl slăvim nestrămutat că ni-i falnic echipă, dându-i drumul în lume, spre eterunicat. La București și Sinaia, concurs, nitate...
festival, anual, în ăst nobil scop. Cu
Și fiindcă-i vorba doar de un
nelipsiți soliști, dirijori, renumiți. Diverse or- omagiu, să mai amintesc ceva potrivit: Jon
chestre, d-le mari și tari. Și-l cinstim coti- a încercat și a izbutit să apropie de simdian ascultând neapărat, cânturile-i fonic hard rock-ul.
nestemat...
Trupa cea mică de
marea orchestră.
Omagiu unui Lord
Să cânte-mpreună
acestea chiar din
Drag mie imens mi-o fi toată viața Beethoven. IngeDeep Purple. Un grup britanic de rock, nios, cu impact,
uriaș. Cu impecabili muzicieni. Între ei, sigur onorant. Inpân-acu` vreo șapte veri, și John Douglas sist s-auziți ”SaraLord. Clăparu` Jon Lord, mai pe scurt. banda” iscată de
Realmente, un lord în domeniu. Instru- Lord, splendoare
mentist și compozitor cu varii resurse. Și vădit. Ori conrealizări câte și mai câte. Creator de soi, certele date în timp, păstrate cumva.
virtuoz deplin. Improvizator fervent și flu- Impunătoare enorm. Stând mărturie pe
ent. Inovând mereu, în chip iscusit...
veci că muzica lux e perenă. Și giuvaiere
L-am aflat într-o vreme când ide- naște de-a pururi, dacă pe portativ se
ologia obtuză dicta pe aci. ”Europa Liberă” așterne cu har. Închei, ca atare, așa: John
având meritul ăsta de necontestat. Și Douglas Lord, muritoru`, nemuritor deveni.
câțiva prieteni de-afară. Prilejuri alese El a plecat în alt loc, dară rămâne cu noi,
creând minunat s-ascult d-ale genului neuitat. Nemăsurat respectat și mereu
multe. De mine apoi oferite, decis, la apreciat..

asupra lui, dar el va sta dârz în
fața tuturor fraților lui (Facerea
16.12)’’.
Ismael a fost vânător, s-a
Ioan Ciobotici căsătorit cu o egipteancă și, așa
cum a stabilit Dumnezeu, urmașii
Europa se află în derută. lui s-au înmulțit foarte mult.
Asistăm, mai apoi, la conAmericanii au lansat ,,primăvara
arabă,” iar urmaşii lui Mahomed tinuarea luptei Islamului împotriva
se pregătesc pentru marea in- creștinilor, și nu trebuie să uităm
vazie în cele patru puncte cardi- uciderea Brâncovenilor de către
turci. În același timp, între Iran şi
nale.
Muhammad-Muhamed Israel nu există speranțe de pace,
întemeiază religia islamică, fiind iar dacă nu ar interveni S.U.A. în
însă obligat să fugă din orașul favoarea urmașilor lui ABRAHAMsău, de la Mecca la Medina- He- Avram conflictul ar degenera întrgira. El s-a impus cu sabia prin cei un război nuclear care ar distruge
care l-au recunoscut drept viața pe Terra. Urmaşii lui Maconducător spiritual, intorcându- homed consideră că trebuie să
se victorios la Mecca. Inițial, Isla- impună religia islamică pe întreg
mul s-a răspândit în Peninsula globul pământesc sub pretextul
Arabică şi apoi s-a extins în Ori- că trebuie aplicată religia ultimului
entul Mijlociu și Nordul Africii. În Profet.
S-ar părea că europenii spofida diviziunilor și schismelor,
Islamul se bucură de unitate au împăcat cu gândul islamizării.
Exemplele sunt lămurireligioasă prin impunerea limbii și
a culturii arabe, excepție făcând toare: Londra are primar arab şi
India și Persia. Făcând apel la is- în multe orașe arabii fac legea,
toria antică şi cercetând Vechiul ba mai mult, foarte mulți locuitori
Testament, trebuie să observăm din orașele europene îsi vând
filiația între primul născut al lui locuinţele şi se stabilesc în mediul
Avram-patriarhul poporului Israel. rural. Deocamdată este o solutie,
Astfel, aflăm că Sarai-fe- dar desapre care nu se poate
meia lui Avram, era infertilă, dar spune că ar avea un viitor.
Observăm, aşadar, cu
fiind la o vârstă înaintată i-a propus acestuia să ,,intre” la slujnica nelinişte că U.E. repartizează
sa mai tânără, egipteanca Agar; cote de migranţi arabi pentru țările
și s-a întâmplat că slujnica a componente; deocamdată doar
născut un copil căruia i-au pus Ungaria face notă discordantă,
dar poziţia sa nu va ține mult. Tot
numele ISMAEL.
La o vreme a născut și mai mulţi europeni o acuză pe
Sarai-Sarra, din mila Domnului, frau Merkel, dar aceasta nu are
un fiu căruia i-au pus numele nicio vină, pentru că “aşa a
ISAAC,
dar
din
cauza hotărât Dumnezeu”.
În toată această evoluţie
neînțelegerii dintre cele două
femei, pentru că Ismael - care debusolantă este de neînţeles
avea 13 ani - se purta poziția televiziunilor, care au făcut
necorespunzător cu Isaac, Agar a mare tărăboi atunci când un alb a
fost alungată în pustiu. Când i s- săvârșit un atac armat într-o
au terminat hrana și apa, Agar a moschee, iar când musulmanii
părăsit copilul sub un mărăcine, incendiază biserici creștine cu
pentru a nu asista la moartea lui. enoriaşi participând la slujbe,
Plângând, mama lui Ismael, situațiile strigătoare la cer sunt
glasul său a fost auzit de Dum- trecute la faptul divers.
Tot mai mulți cetățeni,
nezeu și acesta i-a salvat pe cei
doi, mamă si fiu, pentru că încă creștini sau nu, se întreabă de ce
din timpul în care era gravidă nu intervine Iisus Hristos în acest
îngerul Domnului i-a comunicat: război al sabiei împotriva crucii?
,,acela va fi ca un asin sălbatic Unul dintre răspunsuri poate fi:
între oameni; mâinile lui vor fi pentru că așa a hotărât Dumasupra tuturor și mâinile tuturor nezeul Unic.
revistă de atitudine
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Călugării
Total în negru îmbrăcați,
Când îi văd mă-ntreb cu-uimire:
În ei nu-s, oare, deghizați
Diavoli sub acoperire?!
La priveghi
Zice soața oftând chinuit:
-A pătimit mult până-a murit…
-Cineva, trist: - Nu s-ar fi-ntâmplat
Dacă un medic l-ar fi tratat.
Apropo de gropi
Dau azi prin gropi
și foarte mulți deștepți,
(A se vedea zicala românească),
Că-s peste tot, pe unde nu te-aștepți,
Și n-au pe unde să le ocolească.
Democrația
Este un moft foarte des clamat
Cu care ne duc în eroare
Cei ce ne conduc (noi i-am votat!?)
Corupți din cap până-n picioare.
Dezamăgire

Festivalul Internațional
„George Enescu”
În perioada 31 august-22 septembrie, are loc a XXIVa ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”.
Cele patru secțiuni: Mari orchestre ale lumii, Concertele de la miezul nopții, Recitalurile și concertele
camerale, Muzica secolului XXI, se vor desfășura la
Ateneul Român, Sala Palatului, Sala Radio și Auditorium.
Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” susține două concerte, unul la Sala Ateneu din Bacău, în 5 septembrie de la
ora 18,30 și același program la Sala Radio din București, în
7 septembrie de la ora 13.
Cei doi dirijori sunt Jayce Ogren și Avner Dorman.
Concertele se încadrează în secțiunea Muzica secolului
XXI. În București, la aceste concerte dedicate creației contemporane, participă Camerata Regală, dirijată de Constantin Adrian Grigore, în prima zi de septembrie, pe 5 Orchestra
Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca, dirijor - Lera Auerbach, cu participarea Trio-ului Boulanger, New European
Ensemble, dirijor – José Maria Sánchez - Verdú, Ensemble
Linea, Arditti Quartet (12 septembrie), în 13 Orchestra Filarmonicii George Enescu, cu Peter Rundel dirijor, solist Ion
Bogdan Ștefănescu în Concertul pentru flaut și orchestră al
Doinei Rotaru, „L ange avec une seul aile”, în 14 Orchestra
Filarmonicii Moldova din Iași, dirijată de Brad Lubman și Ad
Libitum Quartet și în 15, cea din Sibiu.
Britten Sinfonia va evolua în 19 septembrie, o zi mai
târziu, Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara și în 21
septembrie, Orchestra simfonică București dirijată de Nicolae Moldoveanu. În 22 septembrie, la Muzeul Național de
Artă Vocalconsort Berlin și la ora 13 la Sala Radio, secțiunea
se încheie cu Orchestra Națională a Radiodifuziunii
Române, sub bagheta lui Krzysztof Penderecki. De remarcat că în fiecare dintre cele concerte și recitaluri, cu trei
excepții: Filarmonica din Timișoara, Vocalcons Berlin și concertul Penderecki (unde va participa Corul Academic Radio
dirijat de Ciprian Țuțu) a fost programat și un compozitor
român. Astfel, vom audia lucrări semnate de: Adrian Pop,
Cornel Țăranu, Fred Popovici, Doina Rotaru, Călin
Ioachimescu, Ulpiu Vlad, Laurențiu Ganea, Dan Dediu,
Adrian Iorgulescu.
La concertul Filarmonicii băcăuane, solist Ziyu He –
vioară, a câștigat Concursul Menuhin în 2017; Ensemble
Linea acompaniază pe Daumants Liepins, pian laureat la
Concursul Internațional Enescu din 2018. În Festival sunt și
laureații de la vioară și violoncel ai aceluiași concurs: Vikram
Sedona și Yibai Chen.
Lumea în armonie, ediția 2019 a Festivalului Enescu
- inițiat în anul 1958 - promite experiențe artistice interesante.

Când ai furat ori poate ai escrocat,
Ori poate ai apărat lepădături,
Să știi că ai comis mare păcat…
Păcat că nici sus nu se iau măsuri!
Politicienilor noștri
Nesimțirea lor crasă mă-nfioară
Când mă gândesc cum pot să fure tot…
Și au ajuns acum să nu-i doară
Nici măcar în... cot!
Decebal Alexandru
Seul

Andrei Simeanu

Muzica zilelor noastre

PLUMB 149

Pădurea

Într-un ocol din răzlogi își mulgea
vacile, apoi zorea cu gălețile devale la
cisternă și fără zăbavă se și îndrepta spre
codrii legănați de umbră. Acolo în desișul
lor,le ridica cetinile pletoase din iarbă și
descoperea o sumedenie de ciuperci.
Scotocea peste tot bine, bine și chicotea
umplându-și câteodată repede traista.
Treaba asta o făcea cât ținea ziua de
vară. Ciupercile răsăreau și peste noapte
din iulie și până la așternea brumelor.
Gălbiorii, vinețele, hribii, zbârciogii,
râșcovii îi invadau traiul până și-n vise.
Cum dădu frigul însă și badea Ciofu se
apucă să doboare copacii marcați din
proprietate cât să aibă lemn de o
remorcă, două. Și-n acea parte a
muntelui se deschiseră luminișuri largi, tot
mai largi pline de ciuturugi...Urma un alt
iulie și moșul suind cărăruile întâlni doar
iarba sforogită și mărăcinișurile iar printre
ele doar pălăria șarpelui,se știe, ciupercă
otrăvitoare. Peste tot arșița îl băea-n
ceafă. Ceva mai jos erau niște izvoare
care-și adunau șuvițele într-un halău.
Acum apele abia se mai prelingeau. Se
scărpină omul nostru când după atâta
umblet părăsi de data asta muntele cu
tafâlca goală...
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CARTEA DE POEZIE
UN POET SOLAR -

EMILIAN MARCU
- PĂZINDU-NE LILIAL
ȘI SENIORAL
VISCOLUL
DE SUB PLEOAPE

Emilian Marcu este unul dintre cei
mai tragici poeți români, fiind un poet elementar, al elementelor fundamentale, puse
în cruce: pământ-aer-apă-foc. Înțelege ca
nimeni altul că apriorismul spațio-temporal
se sfericizează, așa cum se întâmplă cu
uleiul din icoane, acestea ridându-se,
îmbătrânind, dar căpătând demnitatea și
prestigiul vechiului.
Totodată Emilian Marcu este și unul
dintre cei mai optimiști poeți români,
afirmație doar aparent surprinzătoare, poetul fiind ontologic un luntraș, un pelerin al
trecerilor, al ritualurilor, un navetist între
viață și moarte.
Volumele sale conțin mai multe învieri decât însăși Biblia.
Legat profund de ținutul său natal,
transformând Heleșteniul într-o provincie
culturală de prim ordin, Emilian Marcu este
expresia pură a sintagmei latine genius
loci, ceea ce putem traduce prin spi-ritul
locului, fără a greși prea mult.
Prin urmare, poetul descinde din cel
mai curat și profund arbore genealogic, cel
al țăranului român, pe care îl iubește profund, neezitând să-i sărute mâna sau săi spele picioarele, biblic.
Dar Emilian Marcu este și un mare
poet al iubirii. Nu cred că mulți poeți
reușesc să surprindă iubirea în toate
ipostazele ei, trecând prin toate stările ei
alotropice. Curios însă, la el iubirea nu se
personalizează, nu capătă un nume, iubita
sa rămânând în perpetuu mister.
Volumul său de Sonete, - acesta este un volum contradictoriu, așa cum sunt
toate marile Cărți.
Ne-am fi așteptat la o expresie
senină, la o muzică rafinată, la o
perfecțiune formală asumată, proprie sonetului, la cuvinte atent distilate, la o
simbolistică extrem de complexă.
În realitate, vitalitatea poetului
dărâmă toate prejudecățile noastre. Poetul
e când stihial, când plin de fervoare
aproape mistică, când remitizând
(niciodată demitizând), când înmugurind
mituri străvechi.
Iată un frumos poem de iubire în
care poetul devine Euridice, iar soața sa,
Orfeu: Voi fi demult cenuşă şi candidă
tăcere/În lanul cel de iarbă pe care vei
păşi/Şi poate, din întâmplare, - aprinse
sfere/Sub talpa ta de-odată, în vis, s-or logodi// Şi-aminte-ţi vei aduce de clipele în
care/Ca-ntr-un blestem, a vrajă ne-am
privit/Eu, ceaţa peste zăbava culorii de pe
floare/ Îţi voi trimite-n taină reci semne-n
infinit.//Iar patima-n vâltoare plutindă în
înalturi/ Când eu voi fi cenuşă sau fluture
în zbor/Iubito, ţi se pară că printre-acele
salturi/Am fost şi eu odată, în visul tău,
decor.//Şi poate, cumva iluminând din
stele/Voi împlini tăcerea crescândă în
inele./ Voi fi demult cenuşă şi candidă
tăcere.
Altădată rolurile se schimbă, iubita
devenind umbra sa învăluitoare, cămașă
pentru trup: Eu, cu umbra ta mă învelesc
în pustiu/Rod să prindă în lumina din
clipă/Limpede cum izvorul luminând în
târziu/Laptele sânilor acum căzând în
ispită.//Nu caut zăbavă şi tainică
fală/Zborul să-l apăr de-un cutremur fictiv/Cerul tăcerii lacrima ta o tot spală/Sunt
în acea clătinare, atins şi activ.//Da, cu
umbra ta cămaşă pe trup/Mă închid în
rănile toate în floare/Cum albina se-nchide
pagina 16

comentată de L. STROCHI

în mierea din stup/Şi vrea, universul cu
zoru-i să-l are.//Limpede-mi pare tăcerea
spre seară,/Vorbele-mi sunt toate împlinite
în ceară!/ Eu, cu umbra ta mă învelesc
în pustiu.
În realizarea doritului, perfectului
androgin se dă o luptă în care poetul s-ar
vrea învins. Vectorial rezultă versuri memorabile: În ceas de taină sunt învins de
tine/Cum setea ta este învinsă de izvor,/Că
pasărea ce-n zbor învinsă-i de lumine;/Învins mă las de visu-mi călător.//Şerpeşti
tăceri tot ocolind vâltoare/Le simt cum, iată,
par a mă căta/În ceas de taină. Pleoapa tan mirare/Mă închidă-n sine, umbra-i tot mai
grea.//Izvor îmi eşti în clipa care-acum
învie/Tăcutu-ţi semn ce-n taină m-a învins/Cu cât m-apropii, vraja ta să-mi
fie/Cuibul de gând şi rugul cel aprins.//Învins mă las de visu-mi ce-n tăcere/Mănchide-n gândul clipei efemere./ În ceas
de taină sunt învins de toate.
Femeia iubită poate salva sufletul
îndrăgostitului. Se rostesc versuri teribile:
Mângâierea mâinii tale ţină loc de
ghilotină/Fie-mi scut de apărare în vâltoarea unui vis/Port pe pleoape coiful cel
tăiat din sare,/Port lumina umbrei tale a
damnatului proscris.// Tâmplele-mi în
mângâiere mânurilor tale, iată.
Puritatea e maximă, atât de mare,
încât și curcubeul poate fi o ispită: Distanţa
dintre gânduri e rănită/Doar curcubeul ne
mai duce în ispită. Totu-i tăcere-n rana cea
sfioasă.
Formulările sunt unice, aforistice,
metaforele mnemotehnice, demne de a fi
decupate într-un album al frumoaselor
ziceri: De-atâta timp uitarea-i chenar de
așteptare,/Zăpezile-nflorinde sunt munte
de-nserare./ De-atâta timp uitarea dă
buzna-n creuzete.
Mișcarea e lentă, hieratică, liturgică,
de procesiune, solemnă; tăcerea devine
cotropitoare, cerul are și el „oase”, iar poetul „spală umbra unui fluture”: De ce oare
treci râul acesta atâta de încet/Îngerul îmi
strigă mereu în ureche, de ce?/Învăţasei
demult,da, precum un ascet/Cât mai repede să păşeşti pe o lespede.//Pasul tău
ca o limbă de clopot în vânt/La jumătate se
frânge, ştii, şi e bine/Acolo, între oasele
cerului şi pământ/Stai ca într-un imens
cuibar de albine.//E atâta tăcere în jur şi tu,
iată, treci/Spălând umbra unui fluture cu
mirare/Strigă îngerul, şi pe-aprinse
poteci/Îmi reaminteşti, totul, despre disperare.// De ce oare treci râul acesta atât de
încet?/Îngere, îngere, acesta e semnul
meu de ascet!/ De ce oare treci râul
acesta atâta de încet.
Dimensiunile devin relative, ele-

nume o clipă în tăcere/Te-ai risipit, de
parcă, nicicând nu ai fi fost/Sub copertina
vremii luminile te-or cere,/Unde sunt eu, tumi spune. Prezenţa-i fără rost?//Ca roua pe
răzoare te-ai risipit, cu teamă,/Văd fluturii
turbează de-acel uitat trecut/Răceala-n
aşteptare, adesea ne tot cheamă:/Eu sunt
demult de iarbă şi de acuma scut.//Te-ai
risipit ca bruma pe necuprinsa zare;/Ca
roua de pe fluturi, te-ai risipit, îmi pare./ Teai risipit ca bruma pe necuprinsa zare.
Visul devine material și imaterial
precum lumina; lumina e lucidă și se poate
subția, rănile pot fi zidite în calendare, iar
mierea înlocuiește ceara în candele: Deatâta vis lumina s-a subţiat pe
pleoape/Lucindă-n aşteptare ca bruma pe
câmpii/Sub pasul tău de sare neîmplinite
ape/Se vor zidi-n tăcere ca teama în
copii.//Uitările-n derivă dând buzna între
rane/Zidite fi-vor, iată, cu teamă-n calendar/Cum se zidesc ierarhii în recile lor
strane/Când îngerii veghează-n ecou de
chihlimbar.//Lumina în icoane mai aspră ca
de rouă/Cuprinde chipuri calde în tainic
înţeles/Tot picurând tăcere sub pleoape
luna nouă/Sub pasul tău sfielnic învaţă al
meu mers.//Se vor zidi-n tăcere reci candele de miere/În zidul de-nţelesuri şi-n
mutele mistere./ De-atâta vis lumina s-a
subţiat pe pleoape.
Poetul cu lumina cărnii în creuzete
devine hipersensibil, căderea unei frunzei
durându-l acut, iar nodurile se strâng a
așteptare. Concretul devine abstract, abstractul devine de o înfiorătoare
concretețe: Ca-n creuzete, parcă, lumina
cărnii tale/Deschide căi lactee în dimineţi
de vis/Tăcerile-n derivă apun pe
piedestale/Ucis de gânduri mute eu nu mă
las învins.//Topi-se-vor amurguri în clipa
cea mai rară/Cum se topesc gheţarii
tăcerilor din nord/Căderea unei frunze,
încet, o să mă doară/Că-n golul unei rame
uitarea ta-i pe rod.//Pe roata lumii noduri
se strâng a aşteptare,/Zăpezile-n derivă la
tâmple s-au zidit/Ca-n creuzete, parcă, lumina cea de sare/ Mai tulbure zideşte
tăcerea unui mit.//Topi-se-vor amurguri în
clipa de tăcere/Cum se topesc gheţarii întrun culcuş de miere./ Ca-n creuzete,
parcă, lumina cărnii tale.
Formulările sunt de fiecare dată
unice: disperarea e un trup de fată, iar florile învață omul să se mire, gândurile concentrându-se într-o rană de săgeată: Vezi,
iată, disperarea-i acum un trup de
fată,/Iluziile
toate
dau
buzna-n
amintiri/Cum buzna dau în gânduri prin
rana de săgeată/Iar florile-n tăcere, tenvață să te miri.// Vezi, iată, disperarea-i
acum un trup de fată.

mentele - interșanjabile, nimic nu pare
comensurabil sau dinainte știut: umbra e
de granit, iar sicriul e de ceață, poetule
prinț de iarbă și scut pentru nimeni și
nicăieri: Te-ai risipit ca bruma pe
necuprinsa zare/Ca roua de pe fluturi,
acum te-ai risipit./Sicriul tău de ceaţă tot
mai subţire-mi pare/Iar umbra mea, se
pare, e-acum de granit.//Sub zări fără de

Frunza este o metaforă obsedantă.
Ea poate guverna tăcerea zidită între iubiți,
așa cum o altă frunză e recunoașterea
păcatului: Destinul unei frunze căzânde
peste umbră/Va guverna tăcerea zidită
între noi/Mirările-n sertare, în taină, se
preumblă/Sub jaluzeaua pleoapei în nemplinite ploi.//Ecoul dintre gânduri tăcerea
ta o cată/Prin tremurul culorii de frunză

fulgerată./ Destinul unei frunze căzânde
peste umbră.
Frunza căzândă (gerunziul acordat
transformă căderea într-o cascadă
perpetuă) este o castă nebunie, o revoltă
ciudată împotriva unui conformism asumat
de toți: La-nceput de toamnă câţi or să ne
ştie?/Frunza în cădere-i castă nebunie./
Pravilă-ntre gânduri ruga se închide.
Lumina se înfrunzește, frunza
devine un inedit și insolit curcubeu, vorbind
prin limbajul culorilor: Mătănii blânde-n
siderala clipă/Mă prind în sine ca-n tăcut
ecou./Culoarea frunzei e de-acum
risipă/Cum e risipă gându-n cuibul
său.//Surparea-n vis pe funii de răşină/ Îmi
e culcuş şi leagăn şi-nceput./ Mătănii
blânde-nchid în ele-atâta vină:/Lumina-n
înfrunzire a devenit de lut.//Nu ştiu ce semn
sau ce atinsă rază/Pe chip îmi cade-n ziua
cea dintâi/Prinsă-n ierbarul care-mi este
pază/Inlăcrimată-n sferă poţi, iată, să
rămâi.//Mătănii tandre-n clipa de-mplinire/
Mă-nchid în sine ca-n sicriu subţire./
Mătănii blânde-n siderala clipă.
Iubita este eternă, sărutul o pecete,
iar poetul e crucificat în timp, între ieri și
azi: Se-aprind în carnea ta atâtea mii de
ere/Că de abia dacă te pot cuprinde pe
furiş./Lumina caldă, ca de-nceput, te
cere:/Tu eşti aici, acum, cum taina pe
tăiş//Genunchii roşi de spaima din
mătănii/Sărutului se lasă, rând pe rând./Pe
trupul meu, necunoscute sănii/Vor luneca,
aprinse de-al tău gând.//Reci începuturi în
uscate rane/Se vor închide-n clipa de
extaz/ Sunt răstignit de vis între
meridiane,/Crucificat sunt între ieri şi
azi//Iar carnea ta prin mii şi mii de
ere/Sărutului se lasă, acum, a mângâiere./
Se-aprind în carnea ta atâtea mii de ere.
Iubita se dezvoltă stihial, gura e o
avalanșă, lumina pielii e o tainică răcoare,
iar poetul este ascetul din peșteră. Iubita
devine natura însăși în genială, necesară
ascensiune: Cu visul tot zăpada gurii-mi
pare/O avalanşă-n care am căzut
discret./Lumina pielii tale e tainică
răcoare/Deşi-s cu tine-s ne-nţeles ascet./
Cu visul tot zăpada gurii-mi pare.
Iubita, străina, misterioasa, e văzută
himeric, alcimboldian. Ea are brațe de
iarbă, el, poetul, iubitul - trup de argint: Demult, da, demult, demult, o străină/Îmi intrase în sânge ca un blestem/Haine
albastre şi o serafică vină/Avea. Atunci
învăţasem s-o chem.//Cerul părea de o
cosmică împlinire,/Numai cenuşă de îngeri
şi mirt./ Eram întâiul, gata de primenire,
/Avea braţe de iarbă, eu trup de argint.//Pe
taina poftei, ca pe-ncinse Nirvane,/Ca peun rediu rebel, demult neştiut/O străină, de
vrajă supusă,-n timpane/Ca sâmburul
mărului, tăcut, m-a durut.//Demult, da, demult, demult o străină/A uitat să aprindă
pentru mine lumină./ Demult, da, demult,
o străină. Gesturile se contrazic. Visul se
închide în zbor, frunza cade , dar învie în
culori, cenușa se aprinde în cer, iubirea e
rătăcită. O suită de oximoroane, care se
completează firesc, precum mătăniile:
Cum s-ar închide visu-n zbor deodată/Când frunza în cădere culoarea o
învie/Se-aprinde-n cer cenuşa care cată/
Iubirea rătăcită, de veacuri, prin pustie./ O
stea de plumb închide-n sine raza.
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UN POET SOLAR -

EMILIAN MARCU
Lumina odrăslește și sărută
pleoapa, gândește un dar nebunesc, iar
iubita se naște din lut, nu din coastă, precum Pandora: Tot odrăslind, lumina-n
chingi de sare/În crugul zilei s-a-mplinit
tăcut/Cum
se-mplineşte
marea-n
aşteptare/Şi chipul clar al fetei încă
lut.//Formă sfioasă, blândă şi jertfită/Prinde
contur, înveşmântată-n mirt./Din tot ce-au
fost, bucăţi de dolomită/Prin secole, ce
mâini misterioase te-a zidit?//Ce duh sfinţit
şi ce tăcere mută/S-au fost turnate-n misticul tipar?/Tot odrăslind, lumina pleoapa o
sărută/Şi-n gând se împlineşte nebunescul
dar.//În crugul zilei iată, la început de
lume/Tăcerea ta, din lut, a căpătat un
nume!/ Tot odrăslind, lumina-n chingi
de sare.
Ca la Ion Gheorghe sau la Walt
Whitman, iarba devine cotropitoare,
inundă orașul, intră în sertare, în căutarea
adevăratelor origini: Imperii reci de iarbă
dând buzna în sertare/Se vor întoarce-n
pleoapa zăcândului ecou/Cum se întoarce-n taină azi apa la izvoare/Şi puiul
se întoarce cu zborul într-un ou./ Imperii
reci de iarbă dând buzna în sertare.
Iubita înflorește sub pleoape ca o
rană blândă, ca o aură-n icoană. Prin iubire, iubita devine sfântă: Demult seaprinde-n pleoape chipul tău/Cum aura-n
icoană pe crestele uşoare./De ce să sper?
Pare-ntre noi un hău,/Distanţa-n gând a
devenit ninsoare./ De ce să sper?
Speranţele-s deşarte.
Dar iubita rămâne în tainică,
necesară așteptare, așteptând timpul profund și fecund al iubirii: Tu te încui, în vis,
cu lacăte o mie/Cum bobu-n ţărnă se încuie blând/Dar zbor îşi ia, tăcut, spre
veşnicie./Te-ncui. În tine păsările plâng./
Tu te încui, în vis, cu lacăte o mie.
Apar simboluri fulgurante, precum
păianjenul, amintind de Arahne și păunul:
Te-ai rătăcit cu gândul prin atlasă/Cum un
paing se rătăceşte-n truda sa./Pe frunze
de acant, păunii, reci apasă/Neîmplinirile
din veacuri ca pe-o stea./ Prin Indii în-

florind în vechi parfume.
Definițiile și adjectivările iubitei sunt
delicate, par efectul unui alint: Umbra ta
ușoară, curcubeu spre sară/Va-nflori-n
tăcere fără să ne doară./ Dacă-ar fi lumina încolțind sub pleoape.
Interogația retorică e profundă,
accentuată de anafore: Oare cum aș
putea umbrei tale să mă arăt/Eu, firavul,
candidul fulg de omăt?//Oare cum,mă tot
întreb, fără să știu/Ție să mă înfățișez din
sicriu?//Numai tu, numai umbra ta/Poate,
în tăcere, mă va legăna.//Și eu mereu,
mereu atât de departe/Tot umbră voi fi și
Singurătate.// Oare cum, oare cum, oare
cum/De sub dealuri de iarbă și fum//Mă voi
arăta umbrei tale când/Voi fi tăcerea cea
grea de pământ?//Eu firavul, neîmplinitul
fulg de omăt/Oare cum umbrei tale o să
mă arăt?// Oare cum aș putea umbrei
tale să mă arăt.
Regretul e și el delicat, lipsind parcă
reproșul:Tot prinsă-n chingi de rouă ca un
mugur/Te-am regăsit în clipa cea
dintâi/Deși-s aici, îmi
pare,
că-s
mai
singur/Când tu mă-nvingi
plecând și nu revii./ Tot
prinsă-n chingi de rouă
ca un mugur.
Arar, iubita e
înlocuită de Domnul, dar
întrebarea e la fel de sfredelitoare: Doamne, pentru ce îmi topeşti de la
tâmplă zăpezile,/Pentru
ce de sub pleoape roua
tu mi-o usuci?/Au crescut
peste mine pădurile, vezile/Din tinere ramuri şi nu
din lemn pentru cruci.//Pentru cine mierla
mai cântă a primăvară,/Eu demult sunt pe
paiul de dor/E iarnă-n cuvinte, sub
pleoape e seară/Al cui mai sunt eu sub un
lan de mohor?//Vine târziul şi zăpezile le
adună,/Vine tăcerea ca o uşă grea, de
pământ./Ecou-n cuvinte e o taină
nebună:/Mi-e trupul de iarbă sunt demult
un cuvânt.//Doamne, pentru ce îmi topeşti
la tâmplă zăpada/Dacă peste mine-i, de
veacuri, crescută livada?/ Doamne, pentru ce îmi topeşti de la tâmplă zăpezile.
Dar chiar și în cele mai torturante
întrebări, în cele mai impresionante descrieri interioare, expresia poetică e

limpede, imperială, perfectă: Nu ştiu nicicând, tăceri involuntare/Cum se aprind în
pliul unui vis,/Eşti mai curată decât roua
de pe sare/Şi mult mai liberă ca ultimul
proscris./ Nu ştiu nicicând, tăceri involuntare.
Pastelurile interioare ale poetului au
o frumusețe stranie. Cu doar două
metafore tăcerea care ruginește și poetul
care e umbra unei stele moarte se
conturează un univers posibil, în care
natura, gândirea și simțirea se torc dintrun același caier: A ruginit de timp tăcerea
în inele/Şi-mi pare, mările acum s-au dilatat/În fice mişcare-s semne tot mai
rele,/Frunza-n copaci culorii s-a lăsat.//
Distanţe reci sub regnuri vegetale/Seaprind discret lucind în calendar./Tu,
printre vorbe, gândeşti la ale tale,/Eu sunt
demult trecutul. Vezi, totu-i în zadar!//De
timp s-au risipit uitările şi-mi pare/Că suntem reci planete pierdute-n univers/Şi nu
mai ştim, ce mută disperare/Ne-a rătăcit
acuma comunul nostru mers.//Tăcerea-i,

odată se-mplineşte-n vis/Cum semplineşte apa—n ciuturi/Şi umbra lunii,
toată, în abis.//Furtuni stelare-n fapt de
seară/Ducând cenuşi din care, iată,/Vor îngerii spăimoşi să sară/Că rana-i limpeden săgeată.//Mirări din veacuri fără
nume/Uitate-n criptele-nzăuate/Se vor întoarce-n gând, anume/Ca umbra ploii pe
cetate//Ducând cenuşi din care-o
vreme/Ne-am tot retras ca de pe steme./
Tăcută roua de pe fluturi.
Poetul reușește blocuri de
semnificații, concentrând elemente ce
obțin un efect devastator asupra
conștiinței noastre. Astfel moartea, umbra,
chenarul, trecutul înghețat, jertfă, coșmar,
apar ca un câmp semantic terifiant într-o
singură strofă: Ecoul mort deasupra mării
moarte/Se-aprinde-ncet ca umbra-ntr-un
chenar/Trecutul îngheţat, în îngheţate
Sparte/S-a subţiat de-al jertfelor coşmar./
Ecoul mort deasupra mării moarte.
O altă caracteristică a versurilor lui
Emilian Marcu este firescul cu care spune
lucruri teribile, conciliate în oximoronuri liliale: Un cuţit de iarbă luminând în
coaste/Mă tot cată-o vreme până în trecut/Zările le fură parcă m-ar cunoaşte/
Parcă mi-ar fi frate într-un boţ de
lut.//Formele tăcerii par a mă cuprinde/Lanceput o parte, iar apoi de tot./Un cuţit de
iarbă ce mă poate vinde/În ţărâna caldă
m-ar zidi ca mort./Fluturii-n orbite tot
clădind lumină/Mă tot cată-o vreme, poate
că sunt viu,/Ca şi cum de miere şi păcat şi
vină/Aş fi fost, cu teamă, dig într-un
sicriu.//Un cuţit de iarbă luminând sub
zare/Mă tot cată-o vreme, vremea-i disperare!/ Un cuţit de iarbă luminând în
coaste.
Natura este co-participativă, ca la
iată, acuma, rugină în inele:/Demult sunt
umbra unei moarte stele./ A ruginit de Eminescu, ca mai la toți romanticii: De cât
te-aştept lumina-n cer/Îmi pare parcă-i mai
timp tăcerea în inele.
Triadele, extrem de stabile leagă un uşoară/În pleoape duci atât mister/Că
sentiment (iubirea) de natură (macul) și umbra-ncepe să te doară.//Iar pasul tău sreligia (ruga-n reci icoane): Mă cotropeşte a tot oprit/De parcă-ncet cărarea moare/
unda unei iubiri pierdute/Cum e pierdută Că pentr-un orb se-nchid subtil/Tăceri de
vraja din maci necontenit./E lumea în pâclă-n aşteptare.//De cât te ştiu, de cât
uitare pe-aprinsele redute/Când ruga-n te-aştept/ Cămaşa morţii-i mai subţire,/
reci icoane se-aprinde pe la schit./ Mă Noian de frunze duc pe piept/Iarba-i
icoana mea de mire.//De cât te-aştept, de
cotropeşte unda unei iubiri pierdute
Emilian Marcu are știința înscenării, cât te ştiu/Se-aprinde iarba în pustiu…/ De
e obsedat de detalii (roua de pe fluturi, cât te-aştept lumina-n cer.
rana în săgeată), toate pentru o stemă
(Continuare în nr. viitor)
heraldică: Tăcută roua de pe fluturi/De-
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bil și stocul aflat în deplinătatea sa.
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Controverse

* În cadrul unor dezbateri, așa cum adeseori se întâmplă, Ilie a lui Jurăvescu, „prieten la
cataramă” cu nu prea apropiatul său, Lupcescu,
perpetuu adversar în exprimarea părerii despre regnul vegetal sau cel animal al veleitarilor obștii, îi
adresă potrivnicului întrebarea:
-Ia spune-mi și mie, amice, când, dar mai
Se zice că glumele și ironiile ascunse sub
aparenta seriozitate, în fapt nu sunt altceva decât ales cum ai descoperit că sunt un măgar autentic
ridicolul unor situații considerate firești. De este sau și nu unul din pluș ori din tablă? De ce nu, un
curcubitaceu, dragule?
nu este așa, hotărâți dumneavoastră!
-După ce dumneta mai tratat cu sictir, porcule!
Promoții indubitabile
-Apoi?
-Atât, doar atât! Așteptam să-mi răspunzi
* În așteptarea nesperatului client, patronii
celor trei prăvălii megieșe, precum mumiile aflate- provocării!
-Prea m-ai fi crezut prostănac, boule! Ce șin vitrinele unor muzee celebre, prin geamurile ce
dau către stradă pândesc toată ziua eventualii ar fi zis colegii de suferință?
-Unde ați mai întâlnit, domnilor, vreodată,
cumpărători ai mărfurilor second-hand aduse din
vasta străinătate. Ușile larg deschise întregesc, în- astfel de cazuri, când două dobitoace, la fel onoratrucâtva, nădejdea că, totuși, prin ele va intra bile să-și fi prezentat pedigreele, în timp ce subieccineva. Având aceeași ofertă, în cele din urmă ne- tul la ordinea zilei era cum vom putea depăși
gustorul din dreapta decide ca prin intermediul unui aparențele! a intervenit în dezbatere, conducătorul
înscris, cât mai vizibil plasat, să aducă la cunoștința breslei.
* -Madam Protopescu este acasă? întrebă
celor interesați că prețul produselor sale va fi redus
cu minimum 30%. Pe loc și nu într-o perspectivă prietena sa, pe menajera familiei.
-Nu!
înșelătoare. Speriat de concurența în devenire
-Dar, totuși...
acerbă, patronul buticului din stânga, la rândul său
-Se află în salonașul din spatele casei,
anunță, cu literă roșie plasată pe un fundal azuriu,
că rabatul comercial aplicat va fi de peste 50%, la însoțită de domnul...
-Și?
oricare articol ales. Luat prin surprindere între cele
-Mi-a ordonat să vă spun că este plecată-n
două oferte atrăgătoare, stăpânul prăvăliei din mijloc atârnă și el deasupra intrării o tablă imensă, pe oraș!
-Prea bine! Atunci și tu, am rugămintea săcare un meșter de seamă, cu litere-nalte de-o
șchioapă, le face cunoscut tuturor trecătorilor, ac- i zici, că mă bucură foarte prilejul de a-mi anula
cesul cel mai lesnicios spre tarabă, prețul negocia- intenția de a-i acorda împrumutul cerut!
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Umbră în soare
Pe tine te-am zărit în vis:
o umbră caldă prin perdele.
Când noaptea largă s-a deschis
ai dat parfumurilor stele.
Sclipire verde-n primăvară,
cu vină de surâs în seară,
chemare sacră de cuvânt,
m-ai tras spre tine, soare-arzând.
Idealuri

Iuliana
Clima-Caraghin

(Continuare din pag. 16)

Când idealuri din ani deşiră etern...
Când vise de cer răcoresc zorile...
Când ochii-ţi pătrunzători aprind soarele...
Când buze de dulce se-nfruptă din post...
Când ramuri de dor doinesc prin Veneţii...
Când zei din Olimp decad a târziu...
Acolo eşti tu Şi mă rupi de pustiu.

Seară înstelată
E seara înstelată
Când dansul îmi saltă pe palme.
Privesc de-aproape artificiile dintre genele tale
ca să mi le tatuez pe pleoape.
Inima ţi-e dulce, tânără,
Dar ţi-e puţin căzută-n menuet.
Şi totuşi sare înflorită ca din rouă.
revistă de atitudine
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În căutarea fericirii*
„... Face-m-aş o rană
Plină de durere
Pe un melc de aur
Face-m-aș coclaur
De hălăduire
Întru fericire”

A mai susține azi cu mândrie: „sunt român”
Echivalează cu un autism social manifest.
În condițiile dovedite științific
Că peste 100 de ani se va vorbi românește
doar ca argou local
Iar pașaportul cu naționalitate română
Practic va dispărea
Hai să susținem noi contrariu!
Hai să credem în România
Şi să creăm o societate civilă capabilă de luptă!
Așa cum luptă unii pentru salvarea balenelor
Ori a suricatelor.
Când mă gândesc la sângele alor noștri
Care au spălat dealurile și ulițele sute de ani
Şi care se va șterge
În funcție de „detergentul” istoriei
Mă apucă jalea și plânsul.
Da.
Suntem un popor incult, amputat sufletește și
lobotomizat.
Când câinele tău drag fuge de acasă se spune
să nu-l cauţi pentru că nu merită.
Ca și patriotismul care când dispare
Nu mai trebuie căutat
Pentru că nu-l merităm.
P.S. Noi ne prefacem că jurăm pe cele sfinte,
iar Dumnezeu se preface că ne aude.
(Din volumul Când o fi dat colțul ierbii…
în curs de apariție la
Editura Ateneul scriitorilor-Bacău

poate fi
ură
durere
frică
tristețe
dragoste
indiferență
dor
poate fi chiar și bucurie

după care versurile încep să se scrie
singure
natural
simplu
până când, în sfârșit
capătă suflet
iar tu te ridici
epuizat
în transa ta
deasupra cuvintelor
și le privești
cu grijă
cum se formează
încet
încet
într-un poem
care nu se sinchisește
de regulile prozodice
sau de vremurile în care se naște dar care aduce în lume
atâta armonie
și forță
prin ființa sa
niciodată nu am știut
cu siguranță
ce ingrediente îmi trebuie
pentru a scrie un poem
dar, după mulți ani
am învățat acest adevăr
simplu:

abia acum
începi să adaugi cuvintele
aproape în transă
ca un bătrân preot al antichității
grecești
în fața zeilor săi
fără să-ți pese dacă afară

nu

„Cuvântul patrie este echivalentul
cuvântului țară,
folosit în discursuri militare și/ sau politicianiste”.
Marius Oprea

acestea se amestecă bine
cu o emoție dintr-aceea
cruntă
din rărunchi o simți?!

atea

Despre patriotism cu lacrimi

se caută
câteva grame de necunoscut orice
în jurul tău peste care se toarnă
la cald
un gând proaspăt de poezie cuvintele sunt inutile
în acest moment al
procesului.

poezia adevărată
se scrie onest
din inimă
din vintre
se transpiră cu greu
picătură cu picătură
pe hârtie.
e o naștere
Fără bunici printre noi.
Mi-e dor să mai coci iarăși pâine
Să rup o bucată din ea
Căci pâinea ta pentru mine,
E chiar copilăria mea

ce te chinuie
barbar
și te lasă fără suflu
însă, care
doar pentru o zi
te mântuie
miraculos
de singurătate
de toți demonii tăi
și de neplăcerea
cotidiană
de a fi

instantaneu urban 2
m-am oprit câteva minute
azi
din graba acestui
secol intruziv
și m-am gândit la tristețea ta
eram amândoi
la un rând interminabil
ca să ne justificăm
iarăși
existența
la un ghișeu
și erai foarte deprimată
mă tot întrebai
obsesiv și în șoaptă
ca să nu ne audă ceilalți
de ce suntem aici
fără ca eu
să am vreun răspuns
pentru tine
îți era cald
tremurai de atâta tristețe
și mă întrebai același lucru
la nesfârșit
ca o litanie sălbatică
în timp ce coada de oameni
se scurgea
milimetric
prin ghișeul aglomerat
spre următorul secol intruziv
Gura mea în schimb zâmbește,
Iar eu mă scufund în neiubire.

MAGNOLII LA FEREASTRĂ

Și-ar părea că este primăvară
Și-ar părea că tu te-ntorci
din drum,
Dar plecarea ta
mi-a devenit povară
Iar cuvinte n-ș ști să-ți mai spun.

Au încremenit magnolii
la fereastră
Martore plecării tale-n grabă,
Ploaia a-nceput
să curgă albastră,
Intr-o noapte devenită albă.

Primavara-mi bate la fereastră
Iarna încercând să o alunge,
Gândul meu se scurge
înspre tine,
Gândul tău crezând
că-l va ajunge.

Să vină calde și blânde
Să-mi lege genunchii juliți,
Bunica cu mâinile nude,
Ce-și făcea cruce la sfinți.

Nu ai zis nimic, nici un cuvânt,
N-am schițat un gest să te opresc,
E așa tăcere pe Pământ,
Că și plânsul meu
devine nefiresc.

Dar nici un sfânt nu aude
Cum eu te cer înapoi
Că diminețile-s crude

Plâng în gând și plâng
tot pe mutește,
Plânsul meu se vede în privire,

Nu mai este timp nici de-o cafea,
Nu mai este timp pentr-o minciună
De-ai să vrei să te întorci cumva,
N-am să pot să-ți
mai întind vreo mână.
O magnolie surâde la fereastră,
Alta mă privește dulce-ntrebător,
Ploaia ce curgea albastră
M-a spălat de tine și de dor.

Rus

Când o fi dat colțul ierbii
Noi
(Adică eu și cu mine)
L-am găsit pe al III-lea.
Era așa cum am sperat:
Bun, deștept, empatic și era perfect
Şi mai presus de toate era Fericit.
Triumviratul ar fi devenit indestructibil
Iar treimea mai umilă dar mai sfântă și mai înaltă
Dar a naibii fericire, nu a vrut să vină cu
Noi.

instrumentar pentru a scrie
o poezie

ana

Când o fi dat colțul ierbii
Noi
(Adică eu și cu mine)
Am plecat să-l căutăm pe al III-lea.
Şi ne-am pus atâta speranță în El…
Am sperat că o fi mai bun, mai deștept
și mai empatic
decât noi.
Dar mai ales am sperat că o fi mai fericit.
Am crezut că triumviratul pe care îl vom crea
va fi indestructibil
Şi că astfel vom deveni o sfântă dar mai umilă treime.

Adri

Emil Brumaru pentru Nichita

plouă torențial
este noapte
dacă iubești sau nu
sau dacă donald trump
a declanșat, din greșeală
al treilea și ultimul mare război
al omenirii
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BUNICA
Mâinile tale muncite
Azi odihnesc doar pe piept
Dar încă le mai țin minte
Și încă în suflet le aștept
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