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Cu privighetoarea
pe umăr
Fecioară Sfântă, Preacurată,
Icoanei tale mă închin,
Prin Tine, viaţa noastră toată
Să ardă-n cupa unui crin!…
Mă rog în taină, Maica noastră
Şi-a Fiului iubit Iisus,
Deschide-a Raiului fereastră,
Să pot privi în Ceruri, sus!…
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Statuia lui Bacovia
Trimite Îngeri de departe,
Să-mi spună semnul ce-ai ascuns
Întru această simplă carte
Deschisă-n rana Lui Iisus!…
Aprinse vorbe de lumină
Să-nalţe gura mea în zori,
Din sufletu-mi făcut grădină
Cu păsări albe şi cu flori!…
Să prindă aripi gândul meu
Pe care-l scriu pe pânza zilei,
Să zboare-n Cer, la Dumnezeu,
Să Îi deschidă ochii milei!…

Bacăul de altădată-imagini din colecția „MIHAI CEUCĂ”

Între prieteni
Dumitru Brăneanu

Între prieteni
se lasă frig și ceață
ziua bate în retragere
(e nevoie de mult alb)
te rog nu mă părăsi
până nu se face lumină
agăță-ți haina dragostei
în cuiul inimii nu pentru acum
nici pentru mâine
pentru atunci când crește iarba
și urlă uitarea cât să nu-mi dau
seama că aș putea să lunec
în altă viață,

Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate autorilor

Mihai Buznea
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Din ce în ce mai des în ultima
vreme, ne punem întrebarea: încotro, spre
ce, se îndreaptă specia humanoidă? De
la Darwin încoace, adică de vreo două
veacuri, originea speciilor și teoria
evoluționistă au cam luat-o razna, intrând
în conflict vizibil și iremediabil cu postulatele formulate de marele savant englez
și reușind astfel să ne pună în situații ce
țin mai mult de SF decât de logica științelor
naturii. Afirmația nu este deloc una
hazardată și cu atât mai puțin exagerată,
ea putând fi constatată și verificată de
fiecare dintre noi, cei care ne-am păstrat,
totuși, în limitele gândirii raționale.
După invazia agresivă a minitranzistoarelor portabile din anii ’60 – ’80,
recte – a aparatelor de radio la purtător, cu
valul mareic al concertelor inundând
străzile, parcurlle, orice loc populat, a
urmat o perioadă scurtă, și cam orfană, de
restart mediatico-spectacular, pentru ca
acum, astăzi, să fim loviți puternic de o altă
pandemie la fel de virulentă ca cea de
coronavirus și care a pus stăpânire
absolută pe spațiile noastre de mișcare inseminându-se peste tot acolo unde ho-

DARURI
DE LA
DOMNUL

Un turist mergea la pas domol printrun sătuc de la graniţa imaginară a Ţării
Oaşului sătmărean cu cea a Lăpuşului
maramureşean. Aşezare care îşi avea
casele, gospodăriile, şcolile, bisericile, dispensarul medical, căminul cultural, biblioteca, prăvăliile, crâşmele şi bodegile
răsfirate pe culmi de dealuri şi coline. Şi
după ce a tot urcat şi coborât frumoasele
uliţe lungi şi întortocheate ale acelui sat,
împrăştiate printre vechi grădini şi bătrâne
livezi cu pomi fructiferi plini de poame dulci
şi aromate, la un moment dat intră pe sub
arcada unei porţi masive, larg deschise.
Admiră stâlpii laterali ciopliţi în lemnul
roşcat al gorunului, decoraţi cu motive
sculpturale solare, peste care trona o
„funie din lemn-cioplit, împletită în 5 şi-n 6”.
Curând, însă, avea să se convingă că, din
întâmplare, nimerise în micul cimitir al unei
familii de oşeni sau de lăpuşeni. Obosit de
atâta umblătură se aşează pe o foastănă
groasă de stejar, rânduită de gropari să fie
laviţă odihnitoare în mijlocul unui pâlc de
morminte presărate cu sfinte cruci. Din
lipsă de altă preocupare, călătorul singuratec se aşternuse în a desluşi înţelesurile
de neînţeles ale câtorva dintre inscripţiile
funerare ale crucilor acelor morminte:
„Grigore a lui Pitiş. A trăit 7 ani, 3 luni şi 12
zile”; „Parascheva Onului, morarul satului.
A trăit 3 ani şi 21 de zile” ; „Ion al rotaruluifierar şi potcovar. A trăit 5 ani, 3 săptămâni
şi 2 zile”; „Veta a lui Lazăr, a trăit 7 ani, 2
luni şi 7 zile”. În total: cincisprezece
morminte şi tot atâtea cruci de lemn
îmbătrânit, cu înscrisurile de curând reînnoite de mâna destoinică a vreunui
binevoitor creştin de prin partea locului. De
îndată, acel om străin de sat (nu şi de neamul său cel românesc şi de credinţa
creştină străbună), avea să fie cuprins de
un sentiment ciudat. Îşi zicea, în sinea lui,
că ajunsese într-un cimitir al copiilor unei
mult prea îndoliate şi triste familii. Până
atunci doar o simplă bănuială, spulberată,
însă, de spusele unui bătrânel aflat în
treacăt pe acolo şi care se recomandase
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minizii moderni își fac aparițiile cu telefonul
mobil, această excrescență biotehnologică, adevărată glumă evoluționistă a noului orb-ete de suprafață, sau
”de lumină”. Acesta fiind cel care, iată, a
dat peste cap teoria darwinistă a evoluției
speciilor, revoluționând-o, cu mutații biogenetice de-a dreptul spectaculoase și
uimitoare, îmbogățind zoomorfologia cu o
creatură de-a dreptul științifico-fantastică,
Drept pentru care îl întâlnim peste tot. Ne
ciocnim permanent de el, face parte din
firescul cotidian unde își arogă, cu vădită
obrăznicie, dreptul de a ne domina și ignora. Și iată cum se confirmă una din
prezicerile altui savant căruia îi datorăm
multe din revelațiile noastre (Albert Einstein) despre viață, om și relațiile interumane: ”Principalul motiv al stresului este
contactul zilnic cu idioții”. Dur, dar cât se
poate de adevărat, drept pentru care nu
trebuie să avem motive de supărare!
Despre spalacine (orbeți – în expresie populară, uzuală) manualul de biologie
ne spune că acestea sunt o subfamilie de
rozătoare adaptate morfologic și fiziologic
la viața subterană, dar cu o mare capacitate de adaptabilitate, ca o subspecie
modernă, la viața de suprafață. Dar dacă
e să fim cinstiți cu noi înșine și mai avem
un pic de respect pentru ceea ce ne-au
lăsat moștenire unii dintre iluștrii înaintași
înzestrați cu glagorie și simțul realităților,
vom recunoaște că în urmă cu peste două
veacuri cel ce se numea Ion Budai Deleanu ne spunea, în celebru-i poem eroicomico-satiric Țiganiada că orb-eț -ul e o

ființă cu totul aparte, dincolo de a fi un
mamifer subteran rozător asemănător
cârtiței. În viziunea acestuia, respectivul
târâtor este, deopotrivă, o persoană fără
căpătâi, care nu știe, și nici nu vrea să se
comporte ca un om normal. Mai târziu, un
alt scriitor pus pe lămurirea lucrurilor și
punerea lor la punct (Macedonski), ofuscat
de năravurile concitadinilor săi, se revolta
pe faptul că este nevoit, fiindcă nu poate
altfel, să se miște într-o întreagă cireadă
de orbeți și de lelițe. Întocmind și o bogată
listă de sinonime deloc măgulitoare și
onorante pentru respectivele ființe, pe care
le-a numit: derbedei, lichele, netrebnici,
pușlamale, scârnăvii, secături. Și mai
spunându-ne că evoluția acestora a parcurs calea de la târâtură la lepădătură
bipedă cu statut de persoană fără căpătâi.
Faptul acestor metamorfoze nemaiținând,
se vede, de zoomorfologie, ci mai cu
seamă de neogolănie carențial-educativă
cu pretenții de modernitate.
Așadar, multe-s vechi și noi sunt
toate sub soarele României (a)normale:
spalacinele de astăzi sunt orbeții înzestrați
cu o excrescență numită telefon mobil și
care le-a creat o funcție aparte – privirea
fixă, unidirecțională, exclusiv pe micul
ecran și care au ocupat tot ce mișcă și pe
unde se mișcă, marșând cu nonșalanță,
cu grosolănie obraznică și nesimțitoare,
printre ocupanții străzilor, parcurilor și-ai
tuturor locurilor de socializare-mișcare-deplasare: ochii fixați pe ecranele telefonului,
mâinile pe butoane și direcția pe înainte,
surzi și orbi pe stânga-dreapta, dând de-a

dreptul peste tine și obligându-te să le faci
loc, să nu le stai în cale, să-i ocolești ori
să li te dai deoparte. Măria sa Mobilul e
stăpânul neîncoronat al celor văzute și
auzite. Orbeții de lumină posesori ai două
picioare conduse de o pereche de ochi
fixați/lipiți pe cadranul telefonului mobil, au
acaparat spațiul fizic pentru care și-au arogat cu de la sine putere dreptul de a fi
stăpâni absoluți, fără niciun fel de
obstrucții. Este tributul pe care toate celelalte ființe, cele cu comportamente normale, sunt obligate să-l plătească asaltului
necontrolat al tehnologiilor moderne de comunicare.
Mai fă ceva, dacă poți! Doar, eventual, să îngaimi, dacă mai ai timp să o faci,
înainte ca orbetele de lumină să fi pus
stăpânire necondiționată pe galeriile de
suprafață numite stradă: pardon, scuzați
că sunt și eu pe-aici, poftiți! Ori chiar
înainte ca acesta să catadicsească a-și
dezlipi privirea de pe tableta acaparatoare
de atenție; sursa nesimțirii patentate.
Creatura, imună la orice tentative de
corecții și atenționări verbale, chiar și de
genul ”vaca, săraca...” (sau ”boul”..., după
caz). Iar tu, văzându-ți de drum, dar mai
sărac de un gând bun pentru partenerul
ocazional de habitat urban luat în
stăpânire fără act de proprietate de către
orb-eț -ul de turmă.
Doar ca o reacție de non-combat
formal, provocată de neputința corecției,
să te întrebi numai așa, fără a găsi
răspunsul: sunt parte din problemă, sau
din soluție?...

a fi învăţătorul-pensionar al acelui sat: „Să
ştiţi că aici, la noi, în vechiul şi eroicul Oaş
istoric, încă mai păstrăm omenosul şi
creştinescul obicei de a ne îngropa morţii
în pământul reavăn sau lutos al livezilor şi
grădinilor din apropierea caselor noastre
de locuit”. „Bine, bine, zise acel călător,
auzisem de obiceiul vostru strămoşesc.
Dar de ce şi pentru ce acest mic cimitir
este numai şi numai al copiilor?!” „Nici
vorbă de aşa ceva, prinse a spune localnicul, după care continuă: trebuie să vă
spun că suntem printre puţinele sate pur
româneşti, oşene, lăpuşene şi maramureşene în care se mai păstrează datina
din vechime în care, de cum copilul prinde
a vorbi, părinţii săi scriu într-un carneţel
întâmplările fericite din viaţa acestuia.
Apoi, la împlinirea vârstei de 7 ani, atunci
când copilul devine şcolar, părinţii săi îi dau
în păstrare acel carneţel, îndemnându-l să
îşi ţină singur „evidenţa momentelor fericite
ale vieţii sale”. Apoi, la moartea acestuia,
indiferent de vârstă, urmașii săi, sau rudele
cele mai apropiate, îi adună aritmetic orele,
zilele, săptâmânile, lunile şi anii de aleasă
bucurie şi fericire, trecând pe crucea mormântului odihnei sale veşnice doar acel interval de timp fericit din viaţa celui plecat
la Domnul. Aşadar, socotim doar darurile
venite de la Bunul Dumnezeu de a ne
naşte creştini, de a creşte mari şi sănătoşi,
de a munci cu hărnicie şi de a trăi în armonie şi în credinţa străbună cu semenii
noştri! De unde rezultă şi mândria noastră
de a fi români. Şi nu un alt neam străin
nouă. Vecin, sau mai îndepărtat”. Tot așa
cum și eu am în păstrare o zicere
înțeleaptă şi patriotică: „Dacă nu eram
român, fugeam în România. Ca urmare, şi
atunci când sunt în Ţară, tot mereu îmi este
tare dor de Ţara mea!”
NOTĂ: Țin să mă făloşesc şi să mă
felicit nu numai pentru faptul că acel
drumeţ singuratec eram chiar eu, dar și că
îi voi putea trimite, acelui fost dascăl oşan,
într-un plic timbrat poştal, un exemplar din
acestă prestigioasă publicație. Şi cu toate
că am memorat doar numele acelui sătuc,
nu şi cel exact al dascălului-călăuză, am
să scriu pe plic, ca destinatar, doar atât:
„Învăţătorului Mitruţ, cu mult drag şi stimă!”

ochilor noştri! Una dintre ele sună cam
aşa: oare cine, de ce şi când a „blestemat”
această Românie să aibă atât de multe şi
alese daruri ale pământului şi subpământului: munte, mare, păduri, urşi şi
cerbi; râuri cu ape limpezi şi reci; ogoare
roditoare, fructe dulci şi parfumate; struguri
aromaţi, petrol, gaze, cărbune, cupru,
plumb, aur, uraniu, argint, sare, ape minerale, marmură, doine, balade şi haine
populare armonios cântate şi purtate de
frumoasele fete şi chipeşii feciori!? Adică
tot ce alţii n-au, dar râvnesc să aibă!? În
curând, şi la noi n-or mai fi de niciunele.
Liniştea şi uitarea aşternându-se peste tot
şi peste toate! Nu tu investitori români
înstăriţi şi cinstiţi, ci străini sărăcuţi în ţările
lor, mândri, făloşi, zgârciţi şi necinstiţi în
ţara mea! Şi cât de trist este acest adevăr
adevărat şi anume: că în această ţară cântecul-manelist „Puşca şi cureaua lată” se
aude mult mai des şi mult mai tare decât
Imnul de Stat al României, „Deşteaptă-te
române”! Şi totuşi, România nu-i filiala
pământeană a Iadului lui Scaraoschi! Sunt
în lumea asta ca nelumea alte ţări şi state
şi-mai-şi! Măcar la noi bisericile şi casele
de rugăciuni sunt pline de enoriaşi şi se
construiesc altele noi într-o mare veselie.
Şi cu toate că natalitatea rămâne extrem
de scăzută, iar populaţia este mult prea
îmbătrânită, tot nu avem suficente
grădiniţe, şcoli, spitale, dispensare medicale şi azile de bătrâni. Dar nici cimitire,
capele, crematorii, dricuri şi care-mortuare.
Şi apoi nu trebuie să vină străinii să ne
certe că ne certăm noi între noi,
împărţindu-ne şi dezbinându-ne pe criterii
politice, de sex şi de orientări religioase;
de limbă şi de grai; pe zone geografice şi
pe provincii foste şi actuale istorice. O
dovadă contrarie şi îmbucurătoare, la tot
ce-am spus mai adineauri, o găsim în cel
mai recent şi devastator cutremur de
pământ: cel petrecut în oraşul-port Durres
din Albania. Locul meu de popas reportericesc cu vreo 45 de ani în urmă. Cu vestitele sale ţigarete şi vinuri. Ia-ţi văzut şi
auzit pe albanezi!? Pe cei care au sărit în
ajutorul conaţionalilor lor? Inclusiv pe
medicii, militarii şi poliţiştii români sosiţi
acolo să ajute ca volunari! Cu toţii, Oameni
de aleasă Omenie. Săritori la necaz şi la
nevoie. Cinstiţi şi sinceri. Ştiţi ce ne-au
demonstrat aceşti oameni? Că sunt precum noi, românii, de cândva, de mult de
tot. Bunăoară, la devastatoarele cutremure
şi inundaţii! Stau şi mă întreb, mirându-mă

şi întristându-mă: cine şi de ce ne-au
învrăjbit şi înrăit atâta de grav?! Mă gândesc, cu regret, că azi-mâine vor intra şi
albanezii, şi sârbii şi macedonenii în NATO
şi în UE. Şi o vor păţi la fel ca noi. Adică,
celor mai puţini patrioţi şi credincioşi să le
fie ruşine de ceea ce sunt ei ca naţie. Dar
nerecunoscundu-şi propria lor vină pentru
cum arată ţara lor şi răul ei renume în exterior! Tot mai mulţi uitarăm de mamă, de
tată, de fraţi şi de bunici; de Biserică şi de
frica morţii. Ne gândim numai la averi şi la
hoţii şi şmecherii de tot felul!
Nimerit ar fi să ne luăm notiţe, scrise
în mai vechile noastre carneţele şcolare,
în care iubiţii noştri dascăli ne treceau
notele de la învăţătură şi bună-purtare!. Tot
aşa cum aveau să o facă acel mic
mănunchi de muntenegreni care au sărit
în ajutorul răniţilor şi morţilor noştri, ca urmare a unui groaznic accident rutier petrecut în ţara lor, cu doar câţiva ani în urmă.
Şi să ştiţi că niciunui român (decedat, rănit
sau spitalizat) nu i-au lipsit nici actele de
identitate, nici banii în lei, dolari şi euro, nici
ceasurile de pe mână, nici bijuteriile de la
gât şi urechi, nici cele de pe degete. Morţii
şi supravieţuitorii români din acel autocar
turistic pacă ar fi fost de-ai lor, nu nişte
străini oarecare. Aşadar, ce ar fi să ne
propunem să fim ca ei!? Adică: să revenim
la ceea ce am fost noi odată, nu de mult:
oameni buni la suflet şi înţelegători, într-o
ţară fără egal în lume de frumoasă, de
bogată, de cuminte şi cu un popor credincios şi ospitalier! Haideţi să bătătorim un
alt fel de drum, mult mai drept şi mult maiprietenos! De nu, vor avea dreptate cei
care spun că doar aparent România îi
întreagă şi rotundă.
Pentru că mai-marii noştri
neconducători au avut grijă să o împartă,
prin vorbire şi înscrisuri oficiale şi neoficiale, în felii şi feliuţe: în Regiuni de
dezvoltare numerotate; în Ţara
Maramureşului, Oaşului, Lăpuşului,
Năsăudului şi Sătmarului; în cea a
Mureşului şi Târnavelor; Banatului şi
Zarandului; Loviştei şi Haţegului; Siretului,
Prutului, Someşelor, Crişurilor, Bihorului şi
Moţilor; înŢările Făgăraşului, Oltului şi a
Bârsei; ale transilvănenilor, ardelenilor,
muntenilor, regăţenilor, oltenilor, moldovenilor de sus, dunărenilor de jos, nemţenilor,
dobrogenilor, ruşilor-lipoveni, secuilor,
ceangăilor, saşilor şi şvabilor.
Uitându-se, cu vinovăție, că românui tot una în Țara lui și peste tot acasă.

ÎNTREBĂRI INCOMODE...
...rămase, însă, neauzite din cauza
surzeniei urechilor şi nevăzute de miopia

revist\ de cultur\

Lina Codreanu

mirare că în incursiunea prin amintiri (să-i
zicem călătoria), sunt surprinse, într-o viziune
idilică, elementele fundamentale din comunitatea rurală: uliţele înverzite, curţile caselor,
fântânile, livezile, clădirea mai răsărită a
şcolii, bisericuţa cu clopotniţa şi cimitirul
înveşnicite în spiritualitatea satului românesc,
lacul (balta) ş.c.l. Căsuţa bunicuţei din marginea satului pare desprinsă din poveşti: „E
mică, joasă, cu două ferestre […]./ Cu
Intrarea în Uniunea Europeană (în acoperişul de stuf şi cu un horn dărăpănat,
anul 2007), a declanşat deplasări fără căsuţa e înecată de frunzişul verde al duzilor
oprelişti pe toate meridianele lumii, îndeosebi şi plopilor sădiţi de bunici şi străbunici în foloale românilor dornici de cunoaşterea altor sul celor de azi. casa nici nu s-ar vedea din
spaţii cultural-geografice ori mânaţi de îm- frunziş dacă n-ar fi toată spoită în alb. Arată
plinirea „dorului de ducă”. Ineditul altor ca un nor lăptos care străluceşte în razele
civilizaţii, diversitatea peisajelor ori emoţiile generoase ale soarelui” (Satul, sufletul
de simplu turist au generat imboldul de a nota românului).
impresiile spontane/sincere în texte care se
Curgerea vremii este subtil nuanţată
încadrează unui gen de frontieră, nedefinit şi în secţiunea care grupează succesiunea anîncăpător. Cu atenţie am citit recent astfel de otimpurilor unui an (nedeterminat), receptate
cărţi scrise de istorici, prozatori, publicişti, senzorial şi reflexiv. Perspectiva lirică o
profesori, între care amintesc: Mihaela Albu, aşază pe autoare în miezul lucrurilor. Ea perZina Cenuşă, Doina Cernica, Vasile Calestru, cepe în cheia metaforică a haibun-ului reviElena Fluturel ş.a. Astfel de jurnale au coro- goranta primăvară („regina-n impas –/
larul sincerităţii iar mobilul care-l determină coroană de ghiocei-n/ pletele-i curgând”),
pe autor să facă asemenea consemnări (ce vara secetoasă („natura în doliu –/ curcubeu
stau între planul realităţii şi cel al ficţiunii) este răpit de zmeu/ în plină vară”), roadele parfufoarte diferit, dar prioritatea stă în aceea că mate de toamnă („vie cu rod bun –/ buni
scrierile reprezintă porţi deschise către purtând de grijă/ doar cârceilor”) şi mirajul
autocunoaştere.
iernii („ninge liniştit –/ sfârâind fusul bunei/
În volumul de faţă semnat de Vasilica toarce timpul”). Nu predominanţa stilistică
Grigoraş – Simple adoraţii (Iaşi, Editura îmbracă peisajele, ci emoţia naratoarei
PIM, 2020), nu mirajul tărâmurilor străine particularizată pentru fiecare anotimp.
este în obiectiv, ci valorile spirituale şi
Plăcerea de a călători se relevă în texfrumuseţile peisagistice din România, cunos- tele despre pelerinajele la diferite lăcaşe de
cute de-a lungul mai multor excursii, drumeţii, cult din Moldova, Muntenia, Maramureş,
călătorii, pelerinaje. Găsim într-unul din sub- Oltenia, Dobrogea. Cu imaginaţie sprintenă,
titlurile cărţii precizarea Impresii de călătorii, pe o hartă imaginară pot fi desenate traseele
ceea ce confirmă integrarea cărţii în epica de turism religios-ecumenic, având ca punct
literară de călătorie. De altfel „mărturisirea” de plecare urbea Vasluiului. Direcţiile geautoarei întăreşte cele scrise, însemnările din ografice duc spre Iaşi, Braşov, Oneşti,
volum cuprinzând „câteva gânduri şi simţiri Maramureş, Constanţa, dar interesul peredin călătorii în timp şi în spaţiu, în locuri de grinei se canalizează către ansambluri monpoveste, dragi mie, din spaţiul mioritic româ- ahale, ctitorii, mănăstiri, biserici, sfinţi,
nesc”.
cimitire, morminte…, fiindcă Vasilica Grigoraş
Cartea cu un conţinut compozit este e pătrunsă de stări de reculegere în faţa
escortată de trei precuvântări (semnate de monumentelor arhitecturale religioase, în
Florica Păţan, pr. Marcel Miron şi Georgeta jurul cărora se împleteşte sacrul cu profanul.
Petre) şi un calup de Referinţe critice.
Deşi agită curiozitatea prin detalii arhitecVasilica Grigoraş este autoarea unui turale, autoarea lasă în pacea incertului ceea
interesant dicţionar despre intelectualitatea ce ţine de istoria îndepărtată topită frecvent
vasluiană – Fragmente de spiritualitate în legenda locurilor.
românească (2001), a cercetărilor monoPe tot parcursul relatării, jurnaliera a
grafice despre personalităţile locului (Petre prefirat de toate: însemnări de natură isIosub şi Anghel Rugină), a unui jurnal despre torico-geografică, note despre cultură, rafitărâmuri exotice (Noua Zeelandă), dar şi o nate inserţii artistice (haibun-uri),
practiciană a speciei lirice japoneze – haiku. memorialistice, reculegeri confesionale,
Ineditul compoziţional al acestui volum notaţii de circumstanţă chiar epistolare etc.
constă în experimentarea unui
Stările emoţionale nu sunt conmodel de proză poetică
torsionate, ci simple, în spunere
japoneză numit haibun, înrudit
firească. În faţa lăcaşelor, într-o
cu haiku, după cum precizează
perspectivă egocentrică, simţurile
autoarea, justificând şi cel deabsorb culori, dimensiuni, muzică
al doilea subtitlu – Haibun-uri:
liturgică, figuri memorabile de
„Textul se vrea a fi o proză
monahi. Confesiunea următoare
lirică presărată cu poeme de
dă rostul cathartic al acestor
inspiraţie japoneză (haiku-uri)
peregrinări: „Când intri în Biserica
şi tristihuri, ceea ce în literatura
Nouă ai senzaţia că eşti mai
niponă poartă numele de haiaproape de Dumnezeu şi dacă îţi
bun”.
deschizi inima şi sufletul, pleci
Cele cincisprezece texte
acasă mai împăcat cu lumea şi
au, luate în ansamblu, o
cu tine însuţi, mai liniştit şi mai
arhitectonică epică personală,
bun” (Moldova şi Maramureş,
în evantai, cu punct de pornire
ţinuturi de poveste). Datările apar
în incursiuni prin amintirile desporadic, iar stările fizicospre mamă şi copilărie, despre satul emoţionale ale celorlalţi, intuiţi a fi în preajmă,
tradiţional şi prietenul îndepărtat (Ben nu intră în atenţia naratoarei. O aură
Todică). Starea nostalgic-meditativă stă sub legendară îmbracă lăcaşele vizitate şi însăşi
haloul matricial, căci izvorul (auto)cunoaşterii personajul-relator pare să fie martor al
începe cu magia mamei, „pomul roditor”, de întrupării în legendă.
la care a primit „lumina, căldura şi iubirea”,
Luate împreună, călătoriile-pelerinaj
dar căreia, peste ani, i-au răsărit „peri albi la devin exerciţii de autocunoaştere, deoarece,
tâmplă –/ fulgi de înţelepciune/ pe aripi de cu fiecare popas, naratoarea întreprinde o
timp” (Cu şi fără anotimp). Concepţia despre călătorie interioară prin care reavivează
lume şi viaţă, marile valori morale – respec- filiaţia cu înaintaşii şi cultivă valorile
tul, hărnicia, învăţătura, credinţa, cultul moştenite: credinţa şi pioşenia în faţa sacrumuncii, răbdarea – i-au fost transmise de lui ca prezentare religioasă a lumii. Aproape
mamă, însă şi de oameni responsabili de vi- fiecare text se încheie cu o rugă de mulţumire
itorul neamului, căci satul nu e pustiu, ci către Dumnezeu pentru toate încercările
„însufleţit de candoarea şi frumuseţea copi- vieţii. În contextul literaturii contemporane,
ilor”. Meşteşugurile casnice practicate de cartea Vasilicăi Grigoraş, Simple adoraţii,
femei, munca pe ogor, dar îndeosebi tradiţiile rămâne un jurnal insolit, un ghid funcţional şi
şi obiceiurile de sărbătorile religioase adună o lectură agreabilă pentru cei porniţi în
sătenii întru bucuria vieţii. De aceea nu e de pelerinaje.
revistă de atitudine

Cu degetul
pe harta
inimii

Const. Miu
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DESPĂRȚIREA DE TRECUT
PRIN ÎNȚELEGEREA LUI

Noua carte semnată de scriitorul
vrâncean Gh. A. Neagu – Măgarul din
fântână (Editura StudiS, Iași, 2020) –
este o scriere cu tâlc, încriptat chiar în
titlu, a cărui semnificație este explicată
de tatăl protagonistului, spre a-i fi drept
pildă: „Viața va arunca și peste tine cu
pământul și bolovanii greutăților de tot
felul. Iar secretul pentru a ieși din fântâna secată (așa cum a făcut măgarul
din povestirea tatălui – n. n.) este să
bătătorești pământul și să-l folosești
pentru a urca încă un pas! (…) Fiecare
dintre greutățile noastre este, de fapt, o
ocazie pentru a putea să mai facem un
pas înainte. Dacă nu ne dăm bătuți,
putem ieși chiar și din cele mai profunde
adâncuri” (p. 216).
Personajul cărții în discuție –
Paul Dăscălescu – este un rezoner (cf.
fr. raisonneur), un personaj care vede,
ascultă, compară, reflectează, se
revoltă și acționează într-o lume
pestriță: de la ospătari și mandatari,
până la ingineri, profesori universitari și
scriitori, ba chiar și turnători, precum și
securiști oneroși – oameni cu mentalități
deferite, în perioada României socialiste, pe care autorul a cunoscut-o.
Până la un punct, cartea are aspect de roman polițist.
Paul va fi chemat la poliție, să
dea declarație în legătură cu o crimă, al
cărei presupus autor îl văzuse la un
restaurant din București stând la masă
cu victima. Pentru că ofițerului de la
Criminalistică nu i-a plăcut ceea ce a
declarat tânărul, acesta e reținut într-o
celulă, câteva zile și nopți. Va fi eliberat,
la intervenția amicului său, Stan Pisică,
– individ care, ca informator, era un
apropiat al Securității. Dintr-o discuție
mai aprinsă, Paul află că protectorul său
și un coleg de cenaclu, frecventat de
protagonist, ca să nu lucreze în mină au
preferat să devină „oamenii” Securității:
„– Da, amărâtul ăla, am fost recrutați
amândoi! Așa am scăpat de mină. Te-ai
întrebat vreodată din ce bani trăiește ăla
sau de ce eu tai frunză la câini, la fabrica de calculatoare?” (p. 134).
Peste câțiva ani, când Paul
Dăscălescu se va transfera la sucursala
unui Institut de cercetări („care se
ocupa, printre altele, și de terenurile
degradate” – precizează autorul), la
Focșani, același Stan Pisică se laudă că
datorită lui i s-a repartizat un apartament
în centrul orașului, i s-a pus telefon și i
s-au dat două butelii – obiecte de lux în
vremurile acelea. Când află că în schimbul acestor facilități ar trebui să accepte
colaborarea cu Securitatea, Paul refuză
categoric: „- Uite, prietene, eu nu mă
vând pentru o butelie! (…) eu nu vreau
să ajung coleg de turnătorie cu alde
ăștia. Îmi ajunge că trebuie să-l suport
la cenaclu (referirea se face în primul
rând la Gogu Martac – n. n.). Și, mai
nou, am dat peste el chiar aici. E bibliotecar acum, a fost promovat. Și se
dă rotund (referirea se face în primul
rând la Gogu Martac – n. n.).că e scriitor
de succes, venit din capitală.” (p. 213,
214).Discuția pretinsului „scriitor de succes” – Gogu Martac, avută cu „neobositul” său protector – Stan Pisică – înainte
de așa-zisa promovare a aceluia, este
de-a dreptul ilară: „– Ce faci bă, tâmpitule! Era Stan Pisică. – Bine, îngăimă
Martac. – Păi, cred și eu. După ce ți-ai
potolit mădularul, faci bine, pe mă-ta. Țiam dat casă, butelie, serviciu, și tu… –
Eu, ce? Nu mi-am făcut datoria? – Mă,
tâmpitule, noi când te-am recrutat, n-am

crezut că o să te apuci să călărești minore! N-ai nevastă? – E borțoasă de
șapte luni și doarme cu spatele la mine.
De furie, mă descarc pe frecatul linoleumului din hol și din baie. – Descarcă-ten poezie, dobitocule!” (p. 203).
În noua carte semnată de Gh. A.
Neagu găsim o serie de aspecte, pe
care le socotim a fi autobiografice,
cunocând CV-ul autorului. Spre pildă,
viața de cenaclist a lui Paul Dăscălescu,
autor de poezii și proze, vizita la Casa
Memorială a lui Al. Vlahuță, de la
Dragosloveni (în apropiere de comuna
Popești, jud. Vrancea), unde îi cunoaște
pe criticii literari Al. Piru și Laurențiu
Ulici, Leon Kalustian (cf. CV-ul lui Gh. A.
Neagu – coordonator al Festivalului Salonul Literar Dragosloveni), cu ocazia
agapei literare organizate de directorul
Institutului de Cercetări Sillvice (instituție
la care autorul a lucrat ca proiectant –
n. n.), protagonistul se întreține cu unul
dintre invitați – poetul Gheorghe Pituț –
și le face cadou revista Silva (cf. CV-ul
lui Gh. Neagu – fondator al revistei
Silva, din București), încât putem
conchide că protagonistul acestui op
este alter ego-ul autorului, Gh. A.
Neagu.
În noul roman al lui Gh. A. Neagu
există două destine paralele, similare
până la un anumit punct: cel al tatălui –
Dinu – și cel al fiului – Paul Dăscălescu.
Dacă tatăl refuză cu înverșunare să
devină membru al partidului unic – PCR
–, fiul – așa cum am arătat deja – se
încăpățânează să ajungă turnător. În
privința tatălui, discuția acestuia cu di-

rectorul stațiunii zootehnice de la Secuieni (unde bătrânul lucra), care
încearcă să-l convingă să se înscrie în
partid, are accente umoristice, dincolo
de adevărul crud și dureros al motivației
refuzului bătrânului Dăscălescu: „Au
ajuns membri de partid tot felul de tiriplici. Și tu, care ești un om de onoare, nu
vrei? – Ce să vreau, să mă fac frate cu
ăștia de mi-au luat pământul părinților
mei? Să se bată pe burtă cu mine? Ăia,
de m-au pus să răstorn pietre de var la
fabrica de zahăr, unde, din când în
când, se mai strivea un om între fălcile
mastodontului? (…)
– Și eu, ce să fac? Anul ăsta trebuie să fac o duzină de comuniști! – Păi,
zii așa, îți dau vreo câțiva din măcelarii
de la cai, care au ajuns să cam frece
menta și nu-și permit un refuz. Mai îți
dau câțiva porcari și ai mai mult de
jumătate din planul la achiziții realizat! Îi
zise Dinu, râzând.
Directorul râse și el: achiziții, ai? – Păi,
ce mama naibii altceva? Ca să nu zici
că-i faci cu arcanul, nu se mai poartă!”
(p. 163). Prin intermediul personajului
rezoner – Paul Dăscălescu –, cititorul se
poate familiariza cu tarele unei lumi
apuse, dar care nu trebuie dată uitării.
Pentru că te poți despărți de trecut nu
negându-l, ci înțelegându-l!
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Poezia lui Horia Zilieru îi impune temerarului lector care cuteză
să pătrundă în universul ei (imagistic
și ideatic, deopotrivă), pentru a
încerca să i se apropie, în același
timp, de sensuri (cel mai adesea
proteice, mai ales că fiecare text
este înțesat de simboluri cu sorginte
mitologică, de trimiteri directe ori
doar aluzive, la o îndelungată și
profundă spiritualitate, pe care
omenirea și-a creat-o în milenii de
existență), o prealabilă inițiere, altfel,
se rezumă la a se lăsa pătruns de
rezonanța versurilor, în timp ce
deliciile propriu-zise ale creației îi
rămân cel mult promisiuni. Puse
sub oblăduirea lui Orfeu, poetul,
muzicianul și profetul mitic, așezat,
prin conjuncția adversativă din titlu,
în relație de sinonimie cu muzeul, și
nu unul dintre cele obișnuite, ci de
ceară, care sugerează atât fragilitatea, cât și sacralitatea, poeziile
care alcătuiesc elegantul volum
„Orpheon sau Muzeul de ceară” –
Editura Pim, Iași, 2018, cu o postfață
de Constantin Ciopraga – sunt
creații de un rafinament aparte,
filigranări ale gândurilor și sentimentelor decantate îndelung,
susținute, în plus, în carte, printr-o
grafică la fel de sugestivă,
aparținând tot poetului Horia Zilieru.
Reluând secvențe din episoade
mitice, amintind de eroi, precum civilizatorul
Prometeu,
poetul
sugerează, de la început, perenitatea și chiar eternitatea unor forme
de manifestare umană, între care
uitarea gesturilor mărețe. importante, ale semenilor sau chiar ale
zeilor („bătrânul Prometeu furase
focul / și gloatei dându-l fu lovit cu
pietre…”), dar și reiterarea unor gesturi sacrificiale care îi este dată creatorului, cu același efect, în privința
receptării de către ceilalți: „în topos
am trăit și eu cu zeii / prin graiul Lui.
pe-o gură de canale / va fi să-mi vărs
plângând sudoarea tâmplei”. Volumul este construit dintr-o suită de
voci ale unor „personaje”-efigii
(Henoch – un insolit narator cu
atribuții vag auctoriale, Măturătorul
– poate alter ego al creatorului, Tsilla
– „fecioara de aur”, dar și Corifeul și
Corul, amintind de teatrul antic), fără
ca acestea să intre decât episodic
într-un dialog aproximativ, fiecare interpretând propria partitură din amplul concert al universului și
asumându-și, concomitent, un rol
ale cărui coordonate se definesc
(parțial, păstrând o notă de ambiguitate și, deci, de mister) pe parcurs,
cu toate că, de fapt, sunt ipostaze
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ale aceluiași tot, dar care se arată
din unghiuri diferite și își atribuie
competențe distincte, într-un areal
mitic, nelimitat în timp și în spațiu,
dar având, paradoxal, „ziduri” care,
în plus, „plâng”, exprimându-și, în
pofida menirii lor, tristețea pentru imposibilitatea eradicării oricăror
disfuncții, în vederea atingerii
perfecțiunii ori armoniei universale,
țintă comună pentru care-și
coroborează energiile, eforturile zei
(Zevs, Uranus, „Marele Eros”), magi,
astrologi ori alte „personaje”, făpturi
diafane, care contemplă, observă,
străbătând cu privirea, dar și cu gândul văzutul și, mai ales, nevăzutul,
realul și posibilul, peste care
stăpânește iubirea.
Totuși, până la atingerea armoniei cei care ies din magma
universală au de înfruntat o tendință
spre destructurarea, pe căi adesea
subtile, a întregului, care ia forma
unui zbor în jos, a unei mișcări
potrivnice, sugerată printr-o cascadă
de imagini metaforice: „putregaiul
jugului”, „paloarea” care „pare-acum
jupuită piele”, „războinici înfrânți”, „ții rupt veșmântul și stropit cu sânge /
cu sângele neprihănit…”
Într-un asemenea context, cu
influențe contondente aspra sinelui
oricărui participant conștient la
zbaterea firii, o neliniște se

insinuează pretutindeni: „un șarpe
dublu șuieră în mine / două perechi
de limbi în neodihnă”, iar ecourile
unui astfel de statu-quo capătă
proporții cosmice, drept care se
aude „adâncul vid vuind”, imagine
amplificată stilistic prin aliterație,
fiindcă, în arhitectura cărții, poetul
este foarte atent, construind cu
migală orice detaliu și, de aceea, o
atare configurație a universului perceptibil este marcată decisiv, în viziunea vocilor care se exprimă, de o
predispoziție oximoronică, demonstrată printr-un imaginar sugestiv în
acest sens: „lauda și-a obosit
trompeții”; „sfintele extaze”; „forța
grea a purității tale”; „eremiți cu unelte vrăjmașe / aprind în hăituitele fecioare / la gravitații aurora”…
Este, așadar, construit prin
pluriperspectivism, un amplu poem
cu inflexiuni psalmice, dar și erotico-

filosofice, care scoate la iveală o
tensiune permanentă între componentele totului, în lupta neistovită
pentru atingerea echilibrului, a
seninătății, cartea mergând, în felul
acesta, în direcția unui neoclasicism
asigurat / pregătit, insolit, de neoromantism (și nu invers), imaginile
fiind potențate prin enunțuri cu
nuanță retorică, solemnă, prin care,
de asemenea, se susține propensiunea dramatică a poetului: „rotirea
nouă / cu limba o învăț rotind elipsa
/ până la punctul fix, în jur pulsează
/ memoria – oglindă prin oglindă – /
cu mult ’naintea nașterii și sânul /
abia în moarte își trăiește harul /
trecând prin arsa flacără cenușa”.
Prin metamorfoze succesive – pe
care le identifică ochiul celor ce
contemplă materia căreia ei înșiși îi
aparțin („sunt probele de foc la ea în
sânge” etc.), fără să uite o clipă de
„golgotha suferindă” (epitet metaforic, prin care suferința devine
superlativă), aici, în poemul lui Horia
Zilieru, aceasta este sinonimă cu
„groapa stricăciunii”, traversată de
„fioroasa fiară / cu șapte tigve / și
zece coarne” –, se caută neistovit,
lamura existenței.
Volumul de față cuprinde, prin
urmare, un imaginar dens, îmbinând
secvențe ce par desprinse, de cele
mai multe ori din oniric, adesea aflat
în perimetrul suprarealismului, în
care senzorialul are un loc distinct,
asigurat de predispoziția identificabilă la toate vocile pentru exprimarea vitalității la cote deseori
extreme, „dogoarea” fiind, de pildă,
o formă a ei, indusă de prezența bacantelor și, cu deosebire, de o
imagine-laitmotiv, obsesivă, cu
promisiuni de împlinire, de regenerare, de viață („ca un altoi de leandru
/ de ceață prevestind adânc înghețul
/pe care magii trec lovind de teamă
/ cu vârful cârjei. sunetul îi ține / deasupra spaimei pâlpâind o rază / spre
Nașterea demult făgăduită”), cea a
sânului („argintul lămurit în foc e
sânul / țipându-și curăția fecioria”;
„demult poemu-acesta e săgeata / în
locul ce-l ocupă pe când zboară /
stă-n neclintire și nu poate-atinge /
pruncia sânilor de cer aproape”).
În concluzie, cartea lui Horia
Zilieru este o sinteză de epic, liric și
dramatic (acesta din urmă susținut
și prin prezența, la nivelul
construcției, a didascaliilor), în care
poetul aduce pagini din chintesența
frământărilor umane în vederea
ridicării, prin coroborarea calităților
trestiei gânditoare, așa cum genial îl
caracteriza pe om Blaise Pascal,
deasupra propriei condiții, numai că,
așa cum se sugerează prin notația
cu statut de indicație scenică din
final, momentul se amână mereu,
centaurul fiind și aici un simbol al
forței, al instinctelor dominatoare și,
deci, al tensiunii permanente dintre bine și rău, care tergiversează
atingerea perfecțiunii…

Contrar deprinderii
mele de a citi prefața unei
cărți după ce i-am parcurs
conținutul, în cazul de față,
poate și din cauză că nu-mi
era prea familiar termenul
care definește acesastă
specie lirică, am început lectura cu prefața,semnată de
Florin Grigoriu.
În prima frază, prefațatorul ne anunță că
această carte ”...stă sub
semnul unui poem al unui
scriitor nordic, fost și om
politic, senator al ONU, o
mândrie pentru scriitorii de
haiku...”. Mă așteptam să
urmeze menționarea numelui la care se face referire,
după cum mă așteptam la
precizări legate de GOGYOHKA-termen
aproape
deloc la îndemâna cititorului
român.
Apelând la serviciile
internetului, aflăm că GOGYOHKA este o specie de
poezie cu cinci versuri,
”...cea mai recentă evoluție
a marii tradiții japoneze a
versurilor scurte, dar spre
deosebire de HAIKU și
TANKA, nu are un model de
silabă fixă”. Toate aceste
precizări se impun,întrucât
cartea de față ilustrează
exact această specie.
Am putea-o subintitula CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ,
după
ce
constatăm că fiecare poeziecâte una pentru fiecare zi a
unui an - este, de fapt, o
cugetare, o concluzie asupra
unei stări de spirit sau situații
de viață, exprimată adesea
metaforic sau descoperindui sensuri nebănuite.
Un poem precum:
Trăim împovărați de teama
că ne este amenințată
fericirea
căci iubim obișnuința
mult mai mult
decât adevărul”
debutează prin trei versuri
semnalând o situație
comună, în fond, teama că
ne este amenințată fericirea
este una specifică regnului
uman-ultimele două versuri
conținând motivarea-surpriză care conferă pondere
întregului poem.

membri:

Colaboratori:

OVIDIU GENARU
CALISTRAT COSTIN
VIOREL SAVIN
GHEORGHE NEAGU
GRIGORE CODRESCU
ION TUDOR IOVIAN

prof. univ. dr. ADRIAN DINU RACHIERU
prof. univ. dr. IOAN HOLBAN
conf. univ. dr. IOAN DĂNILĂ
conf. univ. dr. VICTORIA FONARI (Chișinău)

Red. șef-adj.
Secretar de redac]ie:
Cristina ȘTEFAN

Nicolae MIHAI

Redactori:
dr. dAN ArVĂTESCU, EmiliAN mArCU,
ViOrEl diNESCU, dOrU CiUCESCU,
PETrUȘ ANdrEi, miOArA BAHNA,
miHAElA BĂBUȘANU, GH. UNGUrEANU,
TiNCUȚA HOrONCEANU-BErNEViC

Iată, exprimată metaforic, imaginea unei înfrângeri care stă la baza unei
revanșe viitoare:
”Lemnele rămase de la
spânzurătoare prind bine
la întreținerea focului
pentru rugurile revoluției”

Carmen Focșa

Mioara Bahna

Orfevrării - Horia Zilieru: „Orpheon sau Muzeul de ceară”

Îmaginea spirituală a
celui care viețuiește într-un
nedrept anonimat se poate
regăsi într-un poem precum:
”Aristocrații spiritului adesea
aleg să călătorească
incognito
printre semenii lor
animați de larma
prezentului”
De acută actualitate,
se dovedește a fi:

”Nu-și poate schimba soarta
populația unei țări
care disprețuiește limba
dăruită pentru a și-o plânge”
Oricare dintre poemele acestui volum poate
constitui un punct de pornire
pentru un roman de mari
profunzimi, își surprinde cititorul, conducându-l spre
constatarea că, de fapt,
”...totul este atât de simplu,
încât devine de neînțeles”cum a spus Nichita
Stănescu. E dificil de comentat această carte, care
dezarmează tocmai prin simplitatea și ingeniozitatea de
a evidenția adevăruri a căror
cunoaștere este una esențială, determinând re-gândirea propriei existențe
spirituale. Printre altele, care
vin să ilustreze la modul cel
mai direct, fără inutile
subtilități, trăirile umane, iată
și un exemplu de ideală
încheiere a oricărei cărți:
”Cum cel ce așteaptă pachetul de la o rudă bogată
la fel pândesc și scriitorii
un articol despre cartea lor.”
*Florin Grigoriu, GOGYOHKA, Editura CORESI,
2020
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Caleidoscopul lui Ionel Pintilii

Într-un deceniu de activitate editorial constantă (pe făgașul unor preocupări
mai vechi în domeniul poeziei), Ionel
Pintilii realizează un adevărat caleidoscop ad-hoc, în care poți găsi frânturi de
oglinzi ce reflectă imagini viu colorate sau
estompate, deseori simetrice, într-un joc
neîntrerupt aflat la dispoziția lectorului interesat. Se articulează astfel un imaginar
poetic distinct, în care dincolo de unele
incidențe tematice patriotice sau din registrul ocazionalului, putem citi versuri în
prozodie modern (uneori cochetând și cu
„dulcele stil clasic”), în care, precum în
Drumuri însemnate (Editura Zona Publishers) descoperim semne și imagini cultivate cu știința creatorului de bună
credință (poetică), rod al lecturilor și al
intuițiilor rezervate celor înzestrați, în jurul
cărora crește textura poetică: frunza
(veștedă), viața, piatra, vârsta, drumul,
cogito poetic, cartea, iubirea, visul, joaca,
vântul, omul-poet-golan. Din perspectiva
unui „musafir al unei vieți”, ego-ul poetic ,
plasat între amintiri și proiecții, pendulează
(cu tot setul de imagini adunate caleidoscopic) între etapa deschiderii acelor
necesare drumuri ale cunoașterii și o
vârstă (posibilă) a cunoașterii acumulate,
când meditația dubitativă poate deveni
dominantă: „Eram musafirul unei vieți/ Ce
o priveam de sus de pe o scară./ În
această întâlnire neprevăzută/ Chinuiesc
urmele iubirii.// În umbra tihnei de seară/
Bucuria stăruie pe lângă vântul iertării./
Când îndurerate, lucrurile mici mă ocolesc/
Eu rabd amintirile ce mă tot mângâie.”
Un alt volum (Camera de raze a
dimineții, Editura Zona Publishers), plasat
sub geniul tutelar al marelui Ezra Pound
(„Poezia este un limbaj redus la esențele
lui”) și prefațat de Paul Gorban, reprezintă
o creștere valorică, atât în planul strict
referitor la expresie, cât și la ceea ce
înțelegem la nivel de ideatică specifică. Articulat în jurul metaforei centrale, cuprinsă

în titlu, volumul propune o interesantă
asociere de imagini ce reunește lumina-iubirea- înghețul într-un triptic insolit. De
aici, versuri în care sensibilitatea, vitalitatea, absența, tristețea se reunesc într-un
discurs poetic autentic: „Înmiresmată,
îmbujorată/ Cobori din oglindă/ Pe covorul
tapetat./ Te consideri stăpână/ Peste
lacrimile mele/ Care nu inundă pământul”
sau „În drumul către locul/ Acela minunat/
Cu patru pereți proprietate personală/
Copleșit de aducerile aminte/ Am tot
mestecat sunete de flaut…” sau „Aproape
în fiecare dimineață/ Cu cele două ferestre
irisiene/ Prin luminatorul încrustrat/ În
peretele dinspre răsărit/ Sau de la balconul dirijorial/ Observ orchestra de
blocuri….” Cultivând și ușoare umbre ale
mitizării, textele lui Ionel Pintilii
sacralizează rostirea/ cuvântul/ poemul
într-o continua definire și re-definire a
Poeziei, cea care apropie microcosmos de
macrocosmos, trecându-l pe ipoteticul lector printr-o călătorie imaginară, dincolo de
lumină, de tăcere, de vis, de îngheț, în
„nopțile vieții”, singurele care ființează poetic.
Foame emoțională (Editura 24
ore, cu o prefațare semnată de Liviu
Apetroaie) păstrează și
re-dimensionează,
canonic, jocul antagonismelor plasate în jocuri ale
simetriei (acele reflectări
caleidoscopice, în care
oglinzile nasc imagini
după imagini).
Gândit în două cicluri, prima parte reia
imaginea din titlu, dezvoltând-o apoi în seturi
succesive, a căror
sinteză e cuprinsă în antagonismul rază de
dimineață vs rază de
noapte (înserare). Față
de volumele anterioare,
poetul, cu opera sensibil în creștere
valorică, sugerează un drum invers, către
sine, un drum în care sublimarea,
revelația, meditația înlocuiesc marile
evadări/ drumuri ale cunoașterii de la începuturi. Unele poezii se lasă prinse în
jocurile subtile ale textualității (imagini

Grigore Codrescu

Literatorul Petruș Andrei o revizitează cu succes
pe marea europeană Hortensia Papadat-Bengescu*
- eseu din pandemie -

Nevoiți să stea
în casă mai mult, unii
oameni meditează și
scriu. E bine și așa,
căci literatura rămâne
o formă de comunicare cu lumea de azi,
precum și cu aceea
care a fost. Prietenul
Petruș Andrei a reluat lucrarea sa de
licență de la Universitatea „Al. I. Cuza” din
Iași despre o mare creatoare, Hortensia
Papadat-Bengescu, publicând-o la Editura „Sfera” din Bârlad. Excelentă ideea
sa, mai ales că în cursul vieții saleaceastă
doamnă a avut și destule momente triste,
neplăcute sau chiar dureroase. Vom sublinia unele dintre ele, căci în afară de ea,
doar clujeanca Marta Petreu a arătat o
putere de creativitate comparabilă cu romanciera născută la Ivești - Galați (n.
1876-1955), între scriitoarele limbii
române.
Micromonografia/ studiul monografic semnat de P.A. are o sută de
pagini în care se succed zece capitole, riguros așezate, căci îndrumătorul studentului era acad. Constantin Ciopraga, pe care
l-am ascultat și noi înșine predând cursul
de Istoria literaturii române moderne.
Conștiincios și cu mintea deschisă,
colegul nostru de Alma Mater s-a bizuit,

revistă de atitudine

precum se vede, pe lucrările exegetice ale
lui G. Călinescu, E. Lovinescu, G.
Ibrăileanu, Perpessicius, Camil Petrescu,
Liviu Petrescu, Mircea Zaciu, Vladimir
Streinu, dar și alții cam infestați de dogmele realismului socialist ca Silvian
Iosifescu, Ovidiu S. Crohmălniceanu ş.a.
O schița biobibliografică se poate
citi pe baza scrisorilor romancieriei către
C. Baltazar, altele către Ibrăileanu și a unui
Jurnal publicat de primul.
Didactic și canonic, tema lucrării
pica bine în anii respectivi, căci imaginea
burgheziei interbelice, asaltate de boală,
marcată de imoralitate și spirit duplicitar,
cosmopolitism și dorința de parvenire erau
punctele tari ale canonului literar din anii
studenției noastre. Profesorii erau temători
să-şi apere norma, să nu fie lăsați pe drumuri, acuzați de spirit reacționar. Nimeni
nu încălca programa-canon de la minister,
astfel despre autori cu atitudini de dreapta,
sau cu reacții antisovietice nu auzeai, precum Panait Istrati ori alții. Nimic din anii
grei ai bătrâneții, cu sărăcie și boli, pe care
i-a suportat H. P.-B. în anii ’50 nu răzbate
în cursurile și manualele de literatură. S-a
făcut însă mare caz atunci, în anii
proletcultişti, că stilul său era „prolix, difuz
[...] invadat de neologisme, de
franţuzisme”, ceea ce creează dificultăți
cititorilor cu școală modestă; autorul

amintind deliberat și creator de Emil Brumaru) sau într-o întreagă cavalcadă de
definire în regimul sinesteziei, în care
meșteșugul poetic (post-arghezian) e evident: „Verdele amintirii/ e brotacul de
dimineață…// Albastrul cerului/ l-am închis
în ochii iubitei// Roșul în amurgul soarelui/
îndesat în orizont.” Rod al consecvenței
poetului care e convins de forța unui imaginar pe care îl reprezintă, textele nasc
semne și imagini specifice: cântecul, îngeri, pietre, eres, clepsidră, lumină (a
învierii), singurătate, carte-labirint, secundele care mor, ceasul, toamna. Sunt
puține imagini ale iubirii și în aceste
poeme, situație mai puțin întâlnită în volume de poezie. Iar atunci când se
prefigurează, ea devine o matrice a liniștirii
parțiale, de după furtuni anterioare:
„Dragostea mă poartă/ printre maluri line/
ca o frunză/ după ploaia învolburată.”
Celălalt ciclu, Unghere însetate,
marchează o deplasare, fie ea și parțială,
într-un registru marcat de ironie, autoironie, sarcasm. Aici se fac trimiteri la
„președintele poeziei”, la „autobuzul cu
poezii”, la vinul de Panciu (Străoane), la
acele aparente nimicuri ale vieții; dintr-un
simț al echibrului, pe care simetriile ce
dictează caleidoscopului o cer, această
parte secundă lasă spațiu unui tragic explicit, cum este cel asociat descriptiv
masacrului de la Fântâna
Albă, din 1941: „Doamne,
mult praf/ piatră sfărâmicioasă/ pe drumul ce
duce mereu/ spre Fântâna
Albă”. // Dragilor, nu cred/
că sunt singurul/ care
poate vedea / cu ochiul
dinlăuntru / cum înaintează / un ocean de oameni.”
Un volum apărut la
aceeași editură (Arcul și
arcușul, cu prefață de
Ioan Holban) e definitoriu
pentru evoluția unui poet
care acum, stăpân pe
sine, poate gândi la arte
poetice, la opoziția majoră teluric – celest,
evidențiată poetic, la starea pre-edenică,
ca și la Cain și toată pletora de sensuri, de
imagini, de după…, la glorie, la vis
amestecat cu realitate, toate într-un zbor
asociat vulturilor, în noi simetrii ce îi
guvernează discursul. Mai dens ca
studiului citează, între altele, congratulări,
idolatrat, dolesit, aclimatată, indicibil, salut
pascal și altele, care au intrat în limba
română, sau folosite mai rar ca chaiselong, chauffeur, pochetá, chic. H. P.-B. a
învățat șapte ani la Institutul de studii
liceale, după care visa să meargă la Universitate. Părinții ei s-au opus, prejudecățile epocii au fost mai tari. Tânăra
s-a căsătorit printr-o reacție de frondă cu
magistratul Nicolae Papadat și a pornit
către creația literară. Ideea i-a sugerat-o
chiar tatăl, dar și o prietenă, Constanța
Marino-Moscu. Tradițiile cultural-literare nu
lipseau în familie, căci bunicul era general
și scria, iar tatăl era ofițer.
*
În anii următori se apropie de cercul Vieții românești, primind o apreciere
puternică de la Ibrăileanu, iar mai apoi de
cenaclul lui E.
Lovinescu, care-i
r e m a r c ă
„asocierea lirismului cu un rar
spirit analitic” (p.
15), iar Perpessicius remarcă „o
incisivă observație, o adâncă
p o g o r â r e
interioară și cerebralitate savant distilată” (p. 15). Critica impune aprecierea de „cea mai de seamă
romancieră a noastră” - Camil Petrescu.
Creația sa e comparată cu a lui Marcel
Proust și Virginia Woolf. Ciclul de romane

semnificație, mai elaborat, volumul ne
arată un poet stăpân pe meșteșugul poetic; rămâne dominanta căutării, de
această data identificată ca un drum spre
un portal sui-generis, de felul aceluia pe
care doar Alice in Wonderland îl poate
accesa. Văzută ca „aliaj de lumină și imagine”, doar poezia/ limbajul ei e ceea care

facilitează trecerea acolo unde realitatea
de zi cu zi se estompează. Asocierile sunt
din nou prezente și revelatorii pentru ceea
ce înseamnă poezia lui Ionel Pintilii:
casa- cartea-poemul este cea care
domină, alături de mesajul încorporat în
zborul vulturilor, simbol complex al
singurătății majestuoase, al distanțării de
tot ce înseamnă avatarurile vieții reale:
„Am tresărit a-mintindu-mi/ Că în fiecare
dimineață/ Fie ceață, ploaie sau senin/ Începe noua viață/ Și nu ține de noi că/ Vulturii zboară dincolo de soare.” Din nou,
remarcăm quasi-absența poemelor de
dragoste, aceasta fiind doar sugerată în
discrete imagini ale feminității.
Crescut față de sine însuși, Ionel
Pintilii, cu poeme ce îi validează sensibilitatea crescândă și un cogito poetic evident, glosează și adună vers după vers,
stanță după stanță, într-o bună
descendență a înaintașilor săi, parcurși
prin lecturi temeinice, devenind, într- o
auto-simbolizare complexă, cel care scrie
poeme pe genunchi: „Sub clar de lună/
Scriu poeme/ la fântâna cu ciutură/ Scriu
poeme/ În căruța cu coviltir (…) Scriu
poeme/ Amintiri din toate timpurile/ Scriu
poeme/ Glasurile noastre/ Scriu poeme/
Șoaptele de pretutindeni/ Scriu poeme”.
Fecioarele despletite, deși volumele sunt
inegale valoric (Fecioarele despletite;
Concert din muzică de Bach; Drumul
ascuns; Logodnicul) a fost evaluat de
marea critică și așezat mai sus față de alte
cicluri românești de la noi.
Istoria literară actuală a formulat
aprecieri confuze. În Istoria critică…,
varianta scurtă, Nicolae Manolescu îi
găsește locul în clișeul arhitectonic propriu
doric, ionic, corintic explicând pe larg
noțiunea de personaj-reflector, în loc să
nuanţeze tehnica analizei acestei mari romanciere și nu să consume aproape o
pagină cu referiri la Dana Dumitriu, care a
lansat acea noțiune cândva. Singura
motivație dată de N.M. este că cititorii nu
erau inițiați pentru lectura unor asemenea
cărți; improprie și naivă motivație, din moment ce pragul oricărei valori literare e
originalitatea. H. P.-B. a avut vreo douătrei praguri, dar le-a trecut frumos, lăsând
câteva capodopere românești moderne
cum nu prea avem. Locul scriitoarei nu
este cel meritat.
Fecioarele despletite (1926) are
ca temă viața câtorva familii din protipendada bucureșteană.
Burghezia era alcătuită din
îmbogățiţii de după război, precum și din
aristocrația veche ruinată. Ftizicul
Maxențiu descinde dintr-un bătrân prinţ.
Moșierul Halippa are înaintași suspecți.
Lenora, Rim, Drăgănescu, Ada, Lică, Walter constituie galeria parveniților.
(Continuare în pag. 7)
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Grădina - chipul lăuntric al Rodicăi Dascălu
Vasilica Grigoraș

surile sale. Cu siguranță este unul tainic,
din moment ce trezește fiori în ființa
noastră. Sărbătoare mult așteptată,
pregătiri pe măsura semnificației sale...
Cerul și pământul, întreaga Creație a
Domnului trăiește la unison un „început”
plin de mister mult așteptat. Autoarea surprinde cu finețe și atenție sporită vestea
minunată a Nașterii Domnului. Totul se
înnoiește sub emoția pregătirii splendide
a începutului Miracolului: „sunt luminițe
„Scrisul și cititul sunt forme de
pretutindeni,/ în oraș, în casă, totul este o
a-ți salva viața.” (Mihail Șișkin)
feerie./ natura își alege atent veșmântul,
Profilul intelectual și uman al Rodicăi pe/ cerul sângeriu copacii goi scriu
Dascălu este o îngemănare a raționalului poeme.”// fiorul Creației preschimbă,/
cu sensibilitatea. Absolventă a Facultății restaurează, dă sens. acum știu:/ fără a-l
de Chimie a Universității „Al. I. Cuza” din ține de mână pe celălalt nu/ pot fi ieslea
Iași, acumulând o experiență de viață din Betleem pentru Tine,/ Cel care ești bubogată întru cele bune, dar și mai puțin curie în toți și în toate” (fiorul începutului).
Timpul, în concepția poetei, nu este
bune își găsește menirea în plăsmuirea de
versuri, o tălmăcire cu sinceritate și lucid- liniar, este labirintic și sincopat. Nimic nu
itate a trăirilor și simțirilor. Debutează edi- este stabil, încremenit, totul este într-o
torial cu volumul de versuri „Dansul vieții”, continuă mișcare și transformare, totul
Bacău, Editura Art Book, 2016, apoi zburdă pe relieful ondulat al timpului, unii
publică proză și jurnal în „Infinita iertare”, urcă spre culmi cu funicularul, alții
Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor, 2017. coboară, alunecând pe toboganul vieții și
Urmează încă două volume de versuri: astfel se deteriorează ori se sfarmă. La tot
„Nervuri”, Bacău, Ateneul Scriitorilor, pasul sunt suișuri și coborâșuri, omul
2018 și „Imaginează-ți o grădină”, Art voiajează între înălțimi și adâncuri: „în loc
să-și urmeze curgerea firească,/ timpul
Book, 2020.
Încă de la primul volum scrierile sale devine îndărătnic, alunecă înapoi./ la cea
sunt apreciate de cititori, scriitori, poeți și mai firavă ezitare, părți din dezordonata/
critici literari, fie în recenziile scrise, fie cu sa încărcătură se împrăștie pe marginea
ocazia lansărilor. Despre volumul „Infinita drumului.” În schimbarea continuă a ființei,
iertare”, scriitoarea, poeta și criticul lite- în punctele nodale ale interferențelor de
rar Cristina Ștefan spunea: „Minunat acest situații și stări este nevoie de implicare, de
dar al Rodicăi Dascălu. Este o carte a Iu- prezență de spirit, de prudență, altfel
birii învățate prin iertare. O carte care „destrămarea urmată de recompunerea/
vindecă!”, iar despre volumul „Nervuri”: cu elemente străine ființei cere/ asumarea
„Ceea ce este vizibil, de la primele poezii unui risc sever.” Este nevoie de trezvie, de
din volum, denotă o dublă realizare: o ra- observație realistă, iar pentru acest lucru
finare stilistică, o mătăsare a versului și, se impune acordarea unei perioade de
doi, un management ideatic mult clarifi- analiză și înțelegere a situației de fapt: „mă
cat.” Rodica Dascălu mărturisește în „In- opresc.// înot în timp, un fluviu imens,/
finita iertare”: „Credința e o sursă de unde mereu ceva moare și se cufundă/ în
fericire. Înțelegându-mi zbuciumul su- adânc. din cristalinul tărâm se nasc lucruri/
fletesc, mi-am regăsit echilibrul despre surprinzătoare, crâmpeie de sens spre încare credeam că e definitiv pierdut. Inima tregire.” (metamorfoză)
Viața este o binecuvântare, un dar în
mea este în sfârșit limpede. Acum poate
vedea. Acum poate dărui…” În volumele care ne bucurăm de livezi cu poame gusde versuri apărute ulterior Jurnalului, au- toase, de vii rodnice care dau elixirul vieții,
toarea își continuă interogarea inimii și grădini și câmpuri de flori înmiresmate,
minții, esențializând ceea ce observă într- însă uneori strugurii sunt acri, iar florile se
un limbaj liric senin și coerent, presărat cu ofilesc din cauza unor buruieni care le
flori nemuritoare (multitudine de figuri de înăbușă. În viață trăim experiențe dulci și
stil - epitete, comparații, metafore, litote, amare, întâlnim trambuline, dar și bariparadoxuri...). Astfel, continuă procesul de cade. Omul trebuie să se strecoare cu
a învăța „Meseria de om în lume” (Nicolae agerime și înțelepciune printre toate acesSteinhardt) și propune o terapie naturală, tea, fără să dramatizeze nimic. Pentru a
firească, de îmbunătățire a calității vieții. continua drumul și a ne bucura de viață
Adresează tuturor o interesantă invitație la este indicat să procedăm asemenea aureverie: „Imaginează-ți o grădină”! O su- toarei: „privesc în interior,/ văd ample furgestie simplă, nebănuită, dar surprin- tuni/ în succesiune./ uneori mă clatin, cad/
zătoare de a trăi frumos și a ne asigura purtată de ape tulburi îmi/ dau seama câte
igiena existențială a întregii ființe. Dintr-o lucruri inutile/ am adunat, câte resentiperspectivă optimistă, Grădina este raiul mente/ am dobândit. învăț să mă dezleg./
care ne fascinează prin imagistica de- păstrez esența, devin ușoară cum/ aburul
osebit de bogată pe care o percepem cu din văile munților/ dimineața devreme.”
toate simțurile - văz, auz, miros, gust și (tăria de a rezista) Ce imagine splendidă!!
tactil. Niciunde nu întâlnim atâta culoare, Cine nu a admirat ridicarea spre cer a
atâtea sunete, atâtea miresme pe care aburilor din roua dimineții, valuri de nori alputem să le gustăm și să le pipăim. Aici burii care se răsfiră duios sub blânda
sădim și îngrijim plante, arbori, aici ne dezmierdare a razelor de soare! Să lăsăm
jucăm, ne plimbăm, ne relaxăm, aici să ne pătrundă soarele credinței, iertării și
gândim, comunicăm..., astfel muncim cu iubirii și toate cele rele și grele se vor topi
gândul, cuvântul și fapta întru șlefuirea in- treptat. Nu numai omul are piedici, neajunteriorului nostru pentru a-L descoperi pe suri în viață, ci întreaga creație și fiecare
element al naturii. Uneori, prea multă
Dumnezeul din noi.
În opinia autoarei, poezia și grădina bogăție poate provoca neliniști, poate deameliorează durerile, rezolvă problemele, veni o greutate care gârbovește purtătorul.
întregesc
minusurile,
atenuează „îndoită de greutatea rodului,/ împodobită
exagerările, îndulcesc trăirile amare și dau cu picături de ploaie,/ o creangă de măr
culoare, lumină și o rază de speranță. sălbatic/ îmi stârnește mirarea.// îi aud
Rodica Dascălu ajunge la această idee strigătul, îmi cere să mă opresc/ din
după un proces îndelungat de prefacere zbaterea perpetuă. mă înfioară felul/ în
existențială și spirituală, trecând și printr- care își poartă dulcea-i povară./ devin
o transformare culturală, lirică, constru- solidară. știu sigur că liniștea/ ivită nu este
din lumea aceasta./ ea mă poartă lin dinindu-și abil creația literară.
Întru toate există un început și, așa colo.” Este nevoie să ne concentrăm
cum este firesc, orice început presupune asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru,
măcar un procent de necunoscut care dă iar atunci când este cazul să ne oferim
emoții. Curioși, ne întrebăm despre ce în- umărul unor „ramuri” aplecate sub greuceput vorbește Rodica Dascălu în ver- tatea roadelor vieții, să slobozim un zâmpagina 6

bet sincer la vreme de furtună, să oferim
o mângâiere celor clătinați, chiar dacă
u n e o r i ne-au pus piedici fără noimă.
Astfel „Dumnezeu îmi zâmbește./ ascult,
iert, iubesc,/ zbuciumul devine inutil.”
(strigătul) În stările neguroase, monotone
și atone, un efort de imaginație, un zvâc
tineresc și zglobiu este întotdeauna binevenit: „încerc să înviorez peisajul monoton/ colorându-l. salcâmul este atât de
singur/ încât prefer să mi-l amintesc plin
de flori,/ gazdă pentru fluturi, albine,
păsări.//... e timpul viselor, oricând,/ îmi pot
închipui cum cei doi copaci/ înmuguresc
împreună, dimineața în zori.” (înmugurire)
Atât seninătatea cât și tristețea sunt
uneori contagioase. Important este să
împărtășim bucuria împreună, să alungăm
unii altora tristețea și să trăim în comuniune deplină, pentru că nu știm niciodată
când pârdalnica amărăciune ne doboară
și avem nevoie de suport: „în timp ce eu
mă plâng/ de ploaia ce nu mai
contenește,/ de arșița zilei sau de prea
multe/ griji, atitudinea ta mă uimește.//
dorești să vezi forma norilor,/ să respiri prin
toți porii/ aerul înmiresmat,/ să-ți lași
chipul/ mângâiat de soare.” (alungarea
tristeții). Poeta băcăuană ne propune o
strategie eficientă de a alunga supărarea
– creația și lectura poeziei: „zilele cenușii
ies tiptil/ din scenă iar prin poarta/ cosmică
deschisă intră șuvoi/ energia primăverii
chemându-mă.// cititor și poet plămădinduse/ lăuntric, o celulă vie în/ armonie
deplină.” (inspirație). Putem distinge iluzia
de real doar acceptând că poezia și iubirea sunt picuri de adevăr, „pentru mine
nu este iluzie/ mai mare decât/ a crede că
iubirea/ dispare. flux neîntrerupt,/ iubirea
curge.” (fărâmă de adevăr)
În varii momente omul reflectează
asupra lumii, naturii, materiei, cu atât mai
mult poeta, care este de formație chimist:
„cândva, am învățat noțiuni despre structura/ atomului. felul cum electronii gravitau/ pe orbitali în jurul nucleului avea/ ceva
din simbolistica vieții,/ fapt invizibil atunci.”
Chimia iubirii este o temă mult discutată și
disputată. „Afinitatea în cuplu” este o temă
complicată și are nevoie permanentă de o
„reconfigurare” adâncă în „miezul ființei”,
după îndelungate gânduri și pași nesiguri:
„în timp, o altă perspectivă se deschide/
un fluid aprins își caută încă albia prin/
vasele de sânge ale micului nostru
univers.” (reflecții)

Întâlnim în volumul Rodicăi Dascălu
prozopoeme, proză lirică de un rafinament
deosebit. Nostalgia trecerii timpului,
pierderea sensului visurilor de tinerețe...
Un tablou, aparent sumbru, un tânăr parcă
absent la ceea ce se întâmplă în jurul său
ignoră totul, „orb la frumusețea din jur,
având ochii acoperiți cu gluga hanoracului”, însă nestingherit și apatic „se plimbă
pe cărări interioare”... „e locul unde, uneori, la umbra salciei, devenită și ea amintire, se întâlneau poeții, elevii... pe lacul
din jurul foișorului, acum plutesc nuferi de
plastic…” (foișorul de vise). Singur cu
sinele său, în căutarea identității interioare,
visează în stare de veghe. Chiar și în
această ipostază în care se poate afla
omul viața merge înainte, lucru constatat
și de autoare: „când mi-ai spus că e timpul
să alung negura ce mă învăluie, credeam
că glumești... an de an, zi de zi, am sperat

că se va întâmpla, de la sine, o minune...
mi-am asumat curajul alegerii unui drum,
aflat sub imperiul fricii... eram conștientă
că doar în confruntarea cu neprevăzutul
mă voi întâlni cu mine, cea adevărată...”
(explozia vieții)
Moartea face parte din viață. Cu luciditate trebuie să acceptăm acest lucru,
să ne străduim să trăim frumos și să
învățăm a muri câte puțin. Idee genială
întâlnită la nemuritorul, veșnic tânăr în
mintea și inima noastră, poetul Mihai
Eminescu - „nu credeam să-nvăț a muri
vreodată”. Până când linia curbă a vieții
ajunge în punctul terminus, să ne bucurăm
de împrimăvărarea naturii, imagine de
neuitat dintr-un colț de grădină
înmiresmată: „grele de atâtea flori,
coroanele/ pomilor par sfere plutitoare/ de
lumină. din loc în loc,/ răsar străfulgerării
vii,/ văpaia ciorchinilor de liliac,/ timidă prefigurare a învierii din lut.” Este doar un
tablou, un instantaneu, un episod trecător,
o etapă din metamorfoza naturii în timp,
până la final: „văd limpede cum/ ea ne
însoțește, face/ parte din viață. voi alipi/
nuanțelor strânse-n curcubeu/ infima rază
de acceptare a stingerii.” (viață și moarte)
După frământări și căutări cu rost și
fără rost pentru a stăvili intemperiile vieții,
omul se îmbogățește și se îmbunătățește.
Jean-Jacques Rousseau afirma:
„Tinerețea e timpul de a învăța
înțelepciunea; bătrânețea e timpul de a o
aplica”. Rodica Dascălu a acumulat
suficientă înțelepciune pentru a afirma prin
vers: „a fost un timp, când voiam să
găsesc/ soluții pentru fiecare prag ce-mi
tulbura/ starea de bine. nu există o cheie
pentru orice/ ezitare. te împrietenești cu
neputința,/ vei fi mereu treaz.” Aceste
sclipiri de înțelepciune adunate sunt oferite
cu dragoste cititorilor, celor care vor să se
înfrupte din ele, interiorizându-le în mod
particular: „prin pereții subțiri ai casei ascult armonii delicate,/ exerciții la pian. un
glas de copil îngână frânturi/ dintr-un cântec, înseninându-mă.” (înseninare)
Grădina Rodicăi Dascălu, o
fulgurație de petale lirice, ne duce cu gândul la Grădina din „Cântarea Cântărilor”.
Registrul vegetal – un foișor al iubirii, un
loc mirific, protector și dătător de senzații
înălțătoare, menite să contureze portretul
Sulamitei: „Venit-am în grădina mea, sora
mea, mireasa mea! Strâns-am miruri aromate, miere am mâncat din faguri, vin și
lapte am băut. Mâncați și beți, prieteni, fiți
beți de dragoste, iubiții mei!” Un portret
desăvârșit, înfăptuit prin tușe aparent
dionisiace, în realitate o proiecție realizată
din perspectivă semantică teologică. Ca
simbol biblic, grădina este icoana omului
meremetisit, într-o deplină și binecuvântată armonie: „de cele mai multe ori,/
mă inspir din natură, locul/ viu unde toate
se intensifică: sunetul, culoarea, lumina,
emoția.// ele îmbracă atâtea nuanțe,/ încât
rar le poți afla altundeva.// turla bisericii din
lemn,/ arătându-mi drumul spre/ casă,
oprește gândul rătăcitor.” (în căutarea luminii). Întreruperea cursului propoziției/
frazei, căderea cuvintelor de pe un vers pe
altul este o tehnică literară ingenioasă a
poetei. Se aseamănă cu ceea ce în
muzică se numește schimbare de ritm,
modificare a respirației, iar în pictură,
schimbare de ton, nuanță, alternanță de
lumini și umbre. Conștientă de „exilul interior”, Rodica Dascălu își simte întreaga
ființă dominată de „fragilitate” și amăgită
permanent de „iluzie”, mărturisind „am
uitat să trăiesc”. Se observă limpede la
poetă că, bântuită de „dezechilibre” și „vulnerabilitate”, doar „setea de apă vie” o
ajută să-și identifice nevoile, păsurile și să
se îndrepte spre calea de „prefacere”.
Simte „fiorul începutului”, apoi o minunată
„înmugurire” susținută de o „adiere divină”
și de „marele dirijor”. Fiind convinsă că
„zborul are sens doar în doi” (zbor în doi),
o întâlnim „la braț cu fericirea” pentru că a
îndrăznit să trăiască „visul seminței de a
încolți”.
(Continuare în pag.7)
revistă de cultură
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O atmosferă apolinică
într-o lume atavică
O atmosferă apolinică, într-o lume
atavică, în care meandrele seducţiei sunt
dirijate de o autoare suficient de stăpână
pe tot felul de situaţii intra- şi extrasenzoriale, descrie cel mai bine universul poetic
al Iulianei Caraghin. De la ea ne
aşteptăm să aflăm secretele constantei
sufleteşti ale individului care a învăţat săşi măsoare trăinicia prin secvenţe temporale infinitezimale, cum ar fi secundele. De
aici, probabil, şi sugestia din titlu, o lume
de secunde, adică una reconstituită cu
ajutorul unităţilor temporale minimale, recuperate tocmai pentru a potenţa
importanţa unor lucruri, aparent insignifiante. Or, lucrurile solide se întregesc şi
prin apelul la cele care, în mod obişnuit,
sunt ignorate. În esenţa acestora, se poate
descoperi mesajul demiurgic din care se
va clădi o nouă lume, cu o nouă

Grădina-chipul lăuntric...

Ionel Necula

(Continuare din pag. 6)
Asemenea omului, fiecare bob,
sămânță, visează să desăvârșească actul
creației, să încolțească, să evolueze, să
se împlinească și să rodească. E
adevărat, acest lucru se împlinește doar
atunci când bobul este semănat în sol fertil, asemenea harului de a scrie al Rodicăi
Dascălu. Acesta este firescul vieții, acesta
este parcursul prin grădina miraculoasă a
timpului, care poate fi paradis ori iad.
Ținuta degajată, echidistantă față de tot

Constantin
Trandafir
Au trecut mulți ani - ce
zic? multe decenii – de când
Constantin Trandafir mă tot
onorează cu isprăvile sale
livreşti şi-mi tot încearcă
plăcerile lecturii cu ispite dintre
cele mai ademenitoare. Este,
orice s-ar spune, unul dintre cei
mai rasați intelectuali, iar opiniile
sale critice, sunt convins, vor
figura ca referențiale în viitoarele
studii de istorie literară. Grila
folosită în abordarea critică a
fenomenului literar românesc
este așa de personală că nu va
putea fi ignorată sau trecută cu
vederea de viitorii istorici ai literaturii românești. Ultima sa
carte, Constelația de aur a
scriitorilor români (Pleiade,
Satu Mare, 2020) continuă, întro altă treaptă de abordare,
preocupările sale mai vechi consacrate unor scriitori precum
Zarifopol, Ștefan Petică, George
Bacovia și mai recent Hortensia
Papadat-Bengescu, oprindu-se
la făclierii literaturii românești,
cei ce-au reprezentat momentele de vârf și gloria culturii
noastre naționale. Nu vreau să
spun vorbe mari și fără
acoperire, dar volumul în
discuție este chiar o istorie
concentrată a evoluției fenomenului literar românesc de la
Dosoftei la triada Mircea Eliade,
Ionescu și Cioran, cu escale mai
generoase la efigiile unanim rerevistă de atitudine

configuraţie. Cea pe care autoarea
încearcă să ne-o prezinte prin versurile
acestui volum. Descoperim, astfel, o dimensiune pastelată, încărcată cu vibraţii
pozitive, din care nu lipsesc
optimismul, elanul creator şi
afecţiunea
de
natură
senzuală. Toate la un loc
susţin viziunea poetei despre
lume, una alveolară, căci nu
e descrisă lumea propriuzisă, cu tarele ei inerente, ci
o extensie a acesteia, în
care primează detaliile superlativului absolut, cu ajutorul cărora aflăm, de
exemplu, că orice seară este
înstelată, orice umbră, precum şi orice îmbrăţişare este
caldă, în timp ce noaptea
este largă, iar parfumurile
primesc note stelare. Singura excepţie de la tonul optimist şi de la
epitetele descriptive reductibile la adjec-

tivele cald şi dulce o reprezintă situaţia în
care autoarea, prea puţin susţinătoare a
spectacolului matinal, descrie dimineaţa
ca fiind crudă. În rest, întregul volum este
subordonat unei atitudini
detaşate, relaxante, plină
de încredere şi de
speranţă. De altfel, perspectiva autoarei se compune din tonul ei optimist,
degajat, exuberant, alături
de convingerea că predicţiile lirice au puterea de a
modifica lumea. Întotdeauna în bine şi cu final
basmic. De aceea, registrul nocturn nu conţine
nimic terifiant, ci, dimpotrivă, devine consonant
exuberanţei poetei. Astfel,
nopţile ei nu sunt niciodată
solitare, nici înfricoşătoare
şi nici măcar pretext meditativ, ci locul de
întâlnire cu fiinţa dragă, chiar dacă în vis,

precum şi spaţiul optim de re-confirmare a
convingerilor existenţiale. Pe tine te-am
zărit în vis, îşi începe scriitoarea discursul
liric, continuând cu detalii cronotopice de
natură alegorică, de felul Când ramuri de
dor doinesc prin Veneţii / Când zei din
Olimp decad a târziu, pentru ca, în final,
să înţelegem nu atât importanţa erosului,
cât a entităţii întregitoare a acestuia. Efectul este totalizant pentru eul poetic, revigorator şi regenerant, astfel că iubirea
devine cale de împlinire a Sinelui, de combustie a existenţei înseşi: Acolo eşti tu şi
mă rupi de pustiu. În concluzie, O lume
de secunde devine o radiografie a unei
vârste poetice, prin care sunt etalate
calităţile artistice ale Iulianei ClimaCaraghin. Volumul se prezintă ca o dublă
oglindire: a subiectului în ceilalţi, a
pluralităţii în Unul. Mirajul oglindirii se
aplică spiritului şi materiei, concretului şi
abstractului, în cuvinte care vizează simplitatea, dar exprimă esenţa.

ceea ce se întâmplă, înțelegerea profundă
asigură perpetuarea și mărirea puterii de
a rezista, de a depăși orice obstacol. Lecturile sensibile din grădină sunt elocvente
mângâieri ale sufletului și provocări ale
minții. „În grădina mea există un mare
spaţiu rezervat sentimentelor. Grădina
mea cu flori este în acelaşi timp grădina
mea cu gânduri şi vise. Gândurile cresc la
fel de libere precum florile, iar visele la fel
de frumoase.” (Abram L. Urban) În
Grădina imaginată de Rodica Dascălu
tronează ordonat și transparent o noblețe
spirituală a versului. O fină melancolie,

uneori o tristețe suavă și pătrunzătoare (cu
accente de scepticism) a peisajului și
decorului, dar și o atitudine optimistă,
pozitivă desprinsă din atmosfera florală și
muzicală a întregului univers. La prima
vedere, cititorul este tentat să creadă că
autoarea tratează fără afect subiectele
sentimentale, ascunzându-și emoția întro rostire impersonală. Un exercițiu de
obiectivare, prin care eul liric își sondează
interiorul de la distanță, observându-se cu
detașare, opunând implicării afective explicarea reflexivă a trăirilor. Încearcă și
reușește să găsească acea atitudine

distantă, rezervată, mereu supravegheată
față de evenimente lăuntrice tulburătoare
printr-un lexic ales frumos, fără a cădea în
ispita calofiliei, păstrând cu minuțiozitate o
expresivitate a liricii sale. Rodica Dascălu
este un liric ispitit de spontaneitate, ceea
ce dă versului său decență și o grație
remarcabilă, lucru confirmat și prin
aprecierea criticului Petre Isachi
„Lirismul volumului este prin
excelență fenomen și expresie a libertății
de gândire poetică: pe cerul sângeriu copacii goi scriu poeme despre utopia
culturală a prezentului...”

cunoscute din patrimoniul nostru spiritual, la cei ce-au vitaminizat, cu scrisul lor inspirat,
mișcarea culturală românească.
Regăsim și în această
carte studii consistente și relevante despre toți scriitorii
importanți, afirmați în ultimile
patru secole de viață culturală
românească. Cum ne-a obișnuit
deja, prin activele criticii sale anterioare, criteriul de operare a
rămas, și de data aceasta,
același îndelung verificat și
niciodată compromis al valorii
estetice, singurul care contează
și consacră un scriitor. De altfel,
chiar cartea pe care o comentăm
în aceste sumare considerații
marginale se deschide cu câteva
pertinente observații despre valoare în general și despre cea
estetică în special, care pot fi
considerate ca un ghid și un îndreptar pentru toți cei ce se
încearcă în fenomenologia actului critic. Valoarea, spune autorul
într-o premiză cu valoare de
postulat, nu depinde doar de realitatea strict conținută, cât de
modul ei de transgresare în
ficțiune, după cum nici imagismul nu subzistă decât prin puterea de absorbție a realului.
Are deptate. Dar criticul
mai spune ceva în această
succintă pagină care ține loc de
prefață: Valorile nu sunt tabu și,
la limită, e de preferat negația
lucidă decât idolatria. Dar revizuirile cu orice preț și din pricini
extraliterare sunt absolut contra
productive. Îl confirm cu toată
convingerea gândindu-mă că în
cultura noastră mai veche și mai
nouă au existat și asemenea dispuneri critice.
Dacă-i adevărat, ce s-a
tot afirmat de la Călinescu încoace, că oportunitatea de a se
pronunța asupra scriitorilor mari
și bine așezați panteonul nostru
de valori revine de drept criticilor
consacrați și cu expertiză
verificată, atunci Constantin

Trandafir este, de departe, cel
mai îndreptățit pentru a se angaja într-un astfel de demers. A
dat atâtea semne anterioare de
probitate, de analiză lucidă și
echilibrată, că trebuia să se exprime și într-o carte privind
evoluția fenomenului literar
românesc - în timp și în lume, în
paralel și în sincronie cu ceea
ce se pritocea în Europa și în
lume.
Așteptam această carte.
Autorul a excavat așa de insistent prin învolburările istoriei
noastre literare că putea oricând
s-o rescrie dintr-o perspectivă
personală. Putea, cu alte cuvinte, să se adauge și el galeriei
de istorici, alături de George
Călinescu, Manolescu, Al
Ștefănescu, Marian Popa și Ion
Rotaru. N-a scris-o, dar ne-a
dăruit acest mnunat compendiu,
în care regăsim comentarii rezolubile doar despre pleiada de aur
a literaturii românești, despre
acei scriitori care, vorba cronicarilor, a arătat lumii că nici întrale duhului nu stăm prejos.
Nu ne-am propus un comentariu punctual la această
carte, dar subliniem apăsat că
toate medalioanele scriitorilor
inserați în cuprinsul ei aduc un
spor de cunoaștere la ceea ce
se cunoaște îndeobște, că în
tratamentele sale autorul folosește o grilă personală și
perspectivantă, și că întregește
cunoașterea lor cu alte direcții de
analiză. Am regăsit și în această
carte binecunoscuta acribie a
criticului, hărnicia sa debordantă
și ardoarea sa pentru lucrul bine
gândit, bine procesat și bine perspectivat. Nu știu ce ecou va
avea printre cititori, în condițiile
când societatea se confruntă cu
o criză a lecturii și se citește din
ce în ce mai puțin, dar cred că
cei ce păstoresc fenomenul literar românesc n-o vor pierde
din vedere atunci când se va stabili sistemul de recunoașteri.

Alina Negru

Literatorul Petruș
Andrei o revizitează
cu succes pe
Hortensia
Papadat-Bengescu
(Continuare din pag. 5)
Goana după câștiguri a trecut;
se caută plăcerile neîmplinite, ca
snobismul onorabil al muzicii în
Concert din muzică de Bach.
Lică Petrescu ajunge maîtredresseur al firmei Razu-Maxențiu,
după care, cu grijă frecventează o
croitorie de lux și renunță să o mai
viziteze pe fiica sa naturală Sia.
Ada Razu e unica moștenitoare a
unei fabrici de făină. Figura doctorului Rim este printre arivişti,
alături de doctorul Walter. Acesta
muncește pentru glorie științifică.
De obicei personajele au o
existență dublă; una exterioară și

socială, iar alta ascunsă, secretă.
În general femeia e văzută în
multe ipostaze; nu găsim altă
romancieră în a cărei operă lumea
femeilor să apară mai rafinat: soția
adulterină (Elena Drăgănescu); femeia de senzații tari (Ada Razu);
femeia-sclav (buna Lina); incestuoasa (Coca-Aimée); bolnava
oribilă (Sia); carierista prin multe
căsătorii (Lenora). În anume contexte, personajele își acordă calificative de o rară expresivitate:
spurcăciunea mică, gânganie,
iarbă-rea; mică adulterină; moacămică etc. Portretul lui Rim, al
prințului Maxențiu, al Mikăi-Lé, al
Cocăi-Aimée pot concura personaje din literatura universală.
Adevărul este că Hortensia Papadat-Bengescu a realizat deschiderea necesară către literatura
modernă prin finețea analizei, intelectualitate și rigoarea compoziției în cel puțin două-trei romane
ale sale.

Dumbrăveniul eminescologic
Nu a trebuit să treacă 13 ediţii ale Festivalului „Mihai Eminescu”
pentru ca localitatea din nord de ţară să se instaleze tot mai durabil în
conştiinţa iubitorilor de Eminescu, cel care „a binecuvântat limba
română vorbită de noi astăzi” (Ioan Pavăl, primarul comunei) şi care
„ne ţine verticali ca români” (Mihai Chiriac, secretarul Primăriei). S-a
întâmplat pe 8 august 2020, când aşezarea bănuită a fi locul de naştere
al poetului naţional a găzduit o ediţie specială, în condiţii de pandemie.
(Nicolae Dabija observa că municipiul Suceava ar putea deveni periferia
culturală a comunei Dumbrăveni…)
S-a reamintit că aici, în anul 1902, s-a dezvelit primul bust în
bronz al lui Mihai Eminescu, operă de artă care a străbătut primul şi al
doilea război mondial, dar şi-a găsit sfârşitul în perioada stalinistă: după
1950, a fost topit şi „vărsat” în clopotul bisericii din sat. (Glasul lui are
acum două registre: al dumnezeirii şi al unduirii verbului eminescian.)
O absenţă nu a trecut neobservată: cea a acad. Vasile
Tărâţeanu, robul unei suferinţe fizice care sperăm să se încheie cât
mai repede, iar poetul să se întoarcă la uneltele de scris. Cel care a
trudit pentru a pune pe picioare aşezământul dedicat la Cernăuţi lui
Aron Pumnul merită să fie prezent în 2021 la Dumbrăveni, la inaugurarea Centrului „Mihai Eminescu”.
S-au acordat diplome de excelenţă câtorva creatori de literatură,
între care şi Emilian Marcu, recentul laureat al Premiului Academiei
Române, şi poetul Dumitru Brăneanu.
Ioan Dănilă
pagina 7

PLUMB 163

Scrisori dobrogene (I)

Ioan Florin Stanciu

De aceea, convins fiind că i se întâmplase să nimerească norocos, peste
un lucru de oarece preţ, el aleargă cu
cartea-în braţe, la vecinul său, preaînţeleptul hagi Cadîr Memet, cel care de
foarte mulţi ani îi învăţase să scrie şi să
citească pe copiii mai procopsiţi din împrejurimi, fie turci, fie vlahi sau bulgari, după
cum îl învăţase ceva scriere românească
şi pe Costică-al nostru, cândva, la cuvenitul veleat. Iar hogea, la fel de surprins,
după o mai atentă îndreptare şi limpezire
a obiectului-carte, desluşeşte pe prima
pagină un titlu de-o palmă, care le taie
brusc respiraţia: Primele războaie ale
Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită Ţării Otomane cu Domnul Mihai
oglindă minții omenești, scrisoarea, din- Viteazul, scrisă în limba turcă de Domtru care, dacă va nevoi, omul pre toate nul Dimitrie Cantemir, în anul 1704, la
cele de mult trecute le va putea afla. Stambul. Prin urmare, constatând Nicoară
că textul tradus literal de vecinul său părea
(Dimitrie Cantemir) să sune îndeajuns de limpede şi de coerent, el îşi procură îndată un caiet şcolăresc
Întâmplarea aceasta, fabuloasă şi şi-un condei, spre a consemna şi a păstra
uimitoare pare desprinsă dintre acelea pe pentru sine, mai întâi, minunatele istorii
care, sub titlul O samă de cuvinte, Ion pierdute, ale Domnului Cantemir, învăNeculce le-a adunat cu mărturisită ţătorul învăţaţilor lumii, despre a cărui
şovăială, înaintea Letopiseţului său fără strălucită înţelepciune, cu adâncă preţuire
şi preplecată cinstire, amândoi (valah şi
pereche.
Chiar dacă, norocos descâlcită din tălmaci) aveau deja cunoştinţă.
Dar în deplin acord cu istoria
tenebre, istorioara noastră se va fi petrecut cum s-a şi petrecut de fapt, pe la întunecată a locurilor, anii trec cu stihiile şi
îndepărtate răscruci de rovine încleiate- belelele lor, fără ca vreunul dintre cei care
între apele morţilor, dar cu mult mai în- ar fi putut pricepe ceva din scrisoarea
coace, în veacul cumplit, ce-abia ni s-a aceea să se arate cu adevărat interesat
de manuscrisul otoman (kitab) şi, cu atât
şters dintre zodii.
mai
puţin, de copia sa din caietul ţăranului
Astfel, prin toamna anului 1926, plugarul Constantin Nicoară din Valea Ţapului procopsit cu ştiinţa de carte; măcar că
(Teche Deresi, Dobrogea de Sud) a făcut acesta încercase de mai multe ori să-i afle
o descoperire cu totul întâmplătoare, dar vreun rost, pe măsura conţinutului său,
care lesne s-ar fi putut înscrie printre cele făcând mai multe drumuri zadarnice pe la
mai de seamă biruinţe ale istoriografiei autorităţile mai luminate, de la Chiustenge,
noastre moderne. Surprins de puhoaie pe Medgidia şi Babadag, de la care aşteptase
câmp, omul taman se-întorcea cam plouat fluierând a pagubă, vreo umbră de
fleaşcă, spre casă, când numai ce-a zărit cuvenită răsplată sau măcar vreo încuraîncă o caravană de osmanlîi muraţi, care jare, ceva.
Şi an după an se rostogolesc iarăşi
iavaş-iavaş se împleticea înglodat, prin
mlăştinişuri, către Stambul, unde secete grozave, simunuri de pulberi şi de
preşedintele Kemal Atatürk îi chemase în nisipuri fierbinţi, însoţite de pârjolul învolmod repetat pe turcii de la sud de Dunăre, burat al arbuştilor de tot soiul şi-al covorupentru a i se alătura glorios, ca slobozi şi lui de iarbă tocată; apoi, şuvoaiele
prosperi republicani ai Turciei democrate. dezlănţuite ale ploilor şi prăbuşirea în vuiet
Destul doar că, după trecerea lor, a brazdelor de pe dealuri cu malurile lor
românul zăreşte uimit, pe-o buză de şanţ, coşcovite din veacuri, cu tot, fără să uităm
un cocoloş de buleandră zdrenţuită, pe că pe deasupra carapacei de cretă
care, neavând răgazul să o cerceteze înţelenită a ţinutului Abrosit se mai
temeinic, în burhaiul de-afară, o ridică-n abăteau ca prisos al nenorocirii, şi jafurile
vârf de băţ şi o duce cu dânsul până crunte, valgăra, jărăgaiul mocnit, fumul şi
acasă, unde clătind-o în cazanul de sub chiotele de pradă ale înfometaţilor akingii
streaşină, descoperă că-i vorba despre un de pradă ori ale derbendgiilor din celălalt
soi de carte pe jumătate încleiată şi pe veac, rămaşi pe drumuri şi mai flămânzi
jumătate vâlvoi: „La o adică, părea, decât lăcustele, după risipirea oştirilor cele
carevasăzică, vreo-terfeloagă din mătasă fără de număr, ale Ayatolahullui retras şi
scrisă (Kitaab), dar foarte rău înnămolită el de la o vreme printre dervişii săi perşi-învălmăşită ca varza, chiar dacă mie tot siani, de la Piatra Neagră, întru înţeleaptă
nu-mi venea a crede că paparudele-alea şi smerită îngândurare silită.
Ca urmare, manuscrisul-tezaur cu
păgâne o căraseră atâta amar de drum
faptele mai puţin ştiute ale lui Mihai
fără niciun folos pentru dânşii!”
Fiind unul dintre puţinii ştiutori de Viteazul a rămas răsucit sub o grindă,
slovă din partea aceea a lumii, Nicoară dăinuind totuşi, până-n ajunul noului mare
înţelege cu mai îndeaproape luare-aminte, război , când se va fi pierdut definitiv, mai
că-i vorba despre o carte frumos ales că, între timp, o bună parte a martoîncondeiată-n turceşte, pe file aproape in- rilor dintâi dispăruseră şi ei pe undeva, prin
destructibile, căci păreau trainic ţesute-n prăpădenia-prăpădeniilor lumii. Iar ceea
mătasă de dud şi migălos aliniate-n ce ştim, am aflat, doar pentru că prin 1938,
chenare cu cercuri, spirale şi cu flori de aşa, domnul Alexandru Dincă, luminatul dizambile.
rector al şcolii de la Valea Ţapului, tot mai

Adrian Popovici

O scrisoare... pierdută

Suceava
Lansarea cărţii

„Printre lumi
de ziua mea”
de

GraţielaŢurţu

Sub egida Clubului de Iniţiativă
Literară (CIL), la pensiunea „Leagănul Bucovinei” din Suceava a avut loc lansarea
cărţii „Printre lumi de ziua mea” (Editura
Cygnus, 2020), volum semnat de Graţiela
Ţurţu. Manifestarea a fost moderată de
secretarul CIL, George Sauciuc, care a dat
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pe rând cuvântul invitaţilor. Prezentarea
autoarei şi a recentei sale cărţi, a cincea
din cariera sa scriitoricească, le-a revenit
lect. univ. dr. Gina Puică de la USV şi
redactorului de carte prof. Sergiu Crăciun,
postfaţatorul volumului.
„Graţiela Ţurţu a început să scrie
din 2015, ajungând anul acesta la cel deal cincilea volum, adică o medie de un
volum pe an. Pentru ea, scrisul este o
plăcere. Ingeniozitatea Graţielei constă în
faptul că a reconstituit o autobiografie. În
cartea «Printre lumi de ziua mea» data de
naştere a autoarei este un pretext pentru
a face legătura dintre ani” a spus celor
prezenţi universitarul sucevean Gina
Puică; aceasta a subliniat, printre altele,

asemenea.
Reamintind doar spre luare-aminte,
aici şi acum, dispariţia inexplicabilă a
oraşului fortificat Ester (Esterül), dinspre
pe nedrept ignoratele Chei ale Dobrogei;
raiaua înfloritoare, cu bazar, bragagerii,
hahamuri, saraiuri, hanuri şi chiar cu biserici în genunchi strecurate printre înaltele minarete ale moscheelor migălos
brodate-n calcar cretacic – aşa cum a
văzut-o aievea neobositul călător Evlya
Celebi, pe la 1652 şi care, sub numele
îngânat pe nemţeşte, Wister, mai străjuia
încă, frumos văruită, printre viile şi livezile
suspendate babilonic, pe dealurile din împrejurimi, pe la 1706, când o mândră solie
austriacă a trecut pe aici, în drumul său
către Înalta Poartă.
O superbă cetate-târg (pazargic),
aşadar, care a dispărut apoi definitiv din
istorie şi din geografie, ca şi cum s-ar fi
coborât împuţinată-n ţărână, odată cu fantomaticul pârâu sezonier al Casimcei sau
ca şi cum s-ar fi ridicat eteric la ceruri,

odată cu pulberile şi cu ceţurile munţilor
săi hercinici, îngenunchiaţi megalitic prin
apele morţilor încă de la Facerea Lumii.
(Une ville disaparue de la Doubrodja, după
cum l-a numit arheologul transfug Theodor
Mateescu, într-o carte aproape dispărută
şi ea) Tot astfel, în fapt, după cum au pierit
şi fortficaţiile cu turnuri şi castele de la
Karaharman, precum şi, la numai vreo mie
de paşi înspre nord, s-au scufundat sub
aceleaşi pulberi veşnic flămânde arcadele,
coloanele şi idolii din marmură imperială
ai aşezărilor romane de la Vicus Celeris,
Vicus Quintionis şi Histria chiar, pe unde
ciobanii noştri valahi (mesiodacii de-apoi),
pribegind ritual, de departe, dinspre Dacia
liberă, şi-au păscut turmele lor muntene,
moldovene şi ungurene mai bine de-o mie
de ani. În vreme ce nu foarte departe, spre
Babadag şi Gura Portiţei, s-a scufundat
prin labirintul ocult de galerii şi catacombe
cretacice de sub carapacea calcaroasă-a
podişului cel de-al patrulea braţ al Dunării,
legendarul Karaharman şi mirabila sa
deltă de Eufrat autohton (La Bouche
Karakirmen, cum apare ea însemnată, pe
o hartă frâncă din veacul al XVII-lea, pe
care fosta Scythia Minor e numită
Tartharia)
La care s-ar mai putea adăuga numaidecât şi mormântul tainic al divinului
Poet Ovidius – rătăcit asemenea, pe undeva printre ruinele suprapuse ale zecilor
de aşezări pestriţe, care s-au ridicat şi
prăbuşit în strat, după strat, peste temeliile
ilustrului port milesian, dar care, în vreun
somptuos sarcofag din marmură dalbă, ar
putea să mai păstreze neatinse cumva şio parte dintre manuscrisele sale târzii,
redactate, se pare, chiar în limba autohtonilor sau măcar ultimele sale epistule
ex ponto, unde va fi dezvăluit, poate, şi
motivele secrete ale exilului său, pe care
nimeni dintre cei vechi n-a îndrăznit să le
numească deschis, ca să nu invoce
dezlănţuit malefic înseşi cauzele precoce
ale Căderii Imperiului Roman de Răsărit;
în fapt primele trepte blestemate în veci,
ale Sodomei romane, peste care s-a
abătut constrictiv, din toate părţile, fluviul
infernal al migraţiilor asiatice multe şi devastatoare.
Fără să uităm însă, la această
retorică enumerare grăbită, nici de enigmaticul papirus zărit prin transparentul
sicriu din cristal ermetic, al Prinţesei antice, de la Mangalia, dat la iveală de arheologii noştri constănţeni, dar trimis, la
ordin, spre descifrare, tocmai la Nauka
Akademia din Moskova, de unde a şi
dispărut fără urmă, fiind iute înghiţit şi digerat prin veşnic flămândele intestine
groase, de sub talpa Kremlinului.
Tot astfel, furat şi eu de cele
deşertăciuni, bine ar fi să nu uit că-am pornit, de fapt, doar de la o nepreţuită scriere
întâmplător pierdută prin noroiul drumurilor, care n-ar justifica totuşi vreun final
solemn şi patetic, de Eclesiast: Vanitas
vanitatum omnia vanitas – preferând,
carevasăzică, încrederea senină şi verde,
românească, a cetăţenului caragialian,
care ştia el ce ştia despre scrisorile astea
pierdute, pe la Porţile Orientului:
„Ei, aşi! Nu face nimica, poate mai
găsim alta...”

că „Structura cea mai fină a cărţii sunt amintirile cele mai îndepărtate ale autoarei.
Observă raportul autoarei cu memoria sau
cum lucrează memoria amintirilor. Este un
exil detaşat de restul lumii, o distanţare.
Drumul spre înţelepciune şi înţelegerea
propriei vieţi, i-a produs autoarei o maturizare.” Am cunoscut-o pe Graţiela
Ţurţu în anul 2018, când mi s-a propus săi corectez volumul Rădăcini. Ca o
paranteză, mi-am propus să scriu o carte
«Bucovina din interior» în care să-i prezint
pe scriitorii din Bucovina şi Suceava, mai
puţini evidenţiaţi în critica literară, unde va
figura şi Graţiela. Această nouă carte a
Graţielei este un fragment din poveştile de
viaţă ale autoarei, iar coperţile reprezintă

artistul care scrie şi pictează, în acelaşi
timp. Eul Graţielei vine către fiinţa
Graţielei. Cartea pendulează între trăirile
profunde, bucuria, adeseori trecând de la
nebunie la extaz. Pot afirma că Graţiela
Ţurţu este un romancier autentic deoarece
face literatură” a comentat, pe marginea
cărţii, prof. Sergiu Crăciun. Autoarea a citit
câteva fragmente din cartea-i autobiografică, dăruind cu generozitate autografe celor prezenţi. Manifestarea a
beneficiat de două momente artistice: un
recital folk susţinut de Giulia Gheorghiu,
cu câteva piese din lirica lui Adrian
Păunescu şi din compoziţia lui Nicu Alifantis, şi, în memoria regretatului Mircea
Lutic, recital de poezie de Adela Şulea.

convins de importanţa extraordinară a
celor două manuscrise, se hotăreşte să
înştiinţeze în scris, la Bucureşti, Comisia
Monumentelor Istorice, iar apoi pe însuşi
marele Nicolae Iorga şi, mereu dezamăgit,
pe însuşi Majestatea Sa Carol al II-lea,
berbantul voievod, a cărui cancelarie
solicită expedierea, prin curier, a documentelor respective, care au şi plecat frumos împachetate spre Bucureşti, dar
despre care, astăzi, mai nimic nu se mai
ştie, chiar dacă-am mai avea măcar dreptul de-a spera că se vor mai fi păstrând,
poate, fără titlu şi număr de înregistrare,
printr-un oarecare ungher colbuit, din
arhivele regale, strămutate de colo-dincolo, în vremuri de război, fără ca vreun
expert adevărat să le fi înregistrat, consultat sau cântărit încă, la modul ştiinţific şi
oficial, vreau să spun
Astfel, la o grea cumpănă a istoriei,
când întreg continentul părea să
împărtăşească soarta Dobrogei medievale, kitab-ul urgisit al Domnului Cantemir se pierde din nou, fără urmă,
mumificat pe undeva, pe sub piramidele
de indolenţă, de nesimţire şi de
incompetenţă, ale birocraţiei româneşti din
veacul însângerat, căreia, fie vorba-între
noi, nici nu i-ar fi trebuit vreun ditamai
războiul pentru o aşa lamentabilă
performanţă înscrisă firesc în vraiştea
existenţială a acestui amnezic deşert al
tătarilor de la Poarta Furtunilor, deoarece
grozava istorie dobrogeană ni se
înfăţişează oricum şi în mod repetat, ca un
întunecat podmol de pierzanii, căsăpiri, jafuri, buclucuri,deşertăciuni, balamucuri,
resemnări, jupuiri şi multe alte prăpădenii

revistă de cultură
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băgat sabia-n omul ăla nevinovat, apoi le-ai scos
dinții la alți doi, tu trebuia să faci pușcăria-n genunchi pentru a fi iertat de Dumnezeu, secătură!”
Numai că individul certat nu are nici pe
departe gândul la ispășire adevărată, dantescă,
a pedepsei – ci luptă, și reușește, să-și câștige
„libertatea” între cei de aici, să se integreze între
ceilalți fără a-i greși vreunuia. Pușcăria devine
un circ, de fapt, un joc de-a pedeapsa/iertarea,
„lumea” din interior având ca scop dominant
Despre Ion Dulugeac se știa și era oare- crearea aici, în spațiul claustrat, a unei atmoscum de notorietate, că-i furniza lui Fănuș Neagu fere, a unui aer de conviețuire pașnică. Ei între
„materie primă” pentru nuvele, sau „gaguri” (mai ei, acești oameni se fură de lucruri mărunte, se
ales pentru ”Scaunul singurătății”), inspirate în mint, își vorbesc foarte aspru – și-și iară oaregeneral din viața jucătorilor de cărți, a pariorilor, cum ritual greșelile... O lume fără judecător
sportivilor, vânzătorilor ambulanți – omul fiind din suprem, pe care și-l caută în gesturi mici, egaMogoșoaia și plăcându-i să stea printre scriitorii lizabile cu ce e greu, foarte greu sau imposibil
de la Casa de Creație. Mai știam că de la o de iertat.
replică (banală, în fond) a sa: „Ești un delir, nea
Personajul principal al romanului, Ioan
Fane”, sau cam așa ceva, l-a luat la ochi Marin Brâncoveanu, trece prin spațiul carceral
Preda, de la aceeași masă, l-a chemat la el și povestind, reproducând replicile colegilor lui, uni-a dat o sumă de bani frumușică pe atunci, eori stenografiind dialoguri peste dialoguri, ca
zicându-i să audă toți: „Mi-ai dat titlul romanului!”. un receptor de vorbe, preocupat – ca toți ceilalți
Flăcăul anilor 70-80 a secolului trecut a devenit – doar de sine însuși, trăind lacom clipele de perlatifundiar, patron de herghelie, a întemeiat o misie, luptând cu sine să nu aibă „consemnări”,
Academie Ecvestră – și câștigă premii naționale mobilizându-și prietenii din afară să-l ajute,
și europene împreună cu neamul său de nepoți urmărindu-și din interior afacerile de afară. Perși strănepoți. Având o oarecare încurcătură cu sonajele din pușcărie sunt oameni-resorturi,
legea, a executat câțiva ani buni de detenție la înghețați cu toții – fiecare în timpul lui de izolare,
Jilava – iar aici, scos brusc din priza grijilor zil- numărând, socotind, administrând recluziunea.
nice, s-a apucat de scris, urmând un îndemn de Mai sunt și forme de consumare folositoare a
destin oarecum al lui Nea Fane – pe care nu-l timpului – biserica din interior, cu un preot gata
prea luase în seamă ca om liber, când să le dea tuturor mângâiere, un club, o bibliotecă
răspândea cu patimă mult prea mare literatură (cineva caută, aici, „Crimă și pedeapsă” dar
orală ca să mai aibă și răbdarea
cartea e „epuizată”)... dar tot „curtea
așternerii ei pe hârtie. S-a
de aer” este mai atrăgătoare, vorba
răzbunat soarta pe acest nărav
– și vorbăria, desigur, aproape
al lenii de a scrie – și acum, iată,
continuă – este cea mai plăcută treare vreo zece romane tipărite
cere de timp, jocurile de table sunt
după ce au fost ticluite, fasonate,
la mare cinste... Există un personaj
corectate, mai întâi în vremea
în roman, Gabi, care joacă table
docto-ratului, la sfârșitul secoluaproape în continuu și pierde
lui trecut, apoi în acel spațiu
aproape de fiecare dată: menirea lui
carceral – desigur, fără interesul
e jocul, știe că va ieși de aici și
de a-și scurta izolarea prin
iarăși, la jocul vieții, va pierde...
creație în folosul societății, roRomanul lui Ion Dulugeac
manele fiind tipărite după studii.
pare cam stufos, dar te convinge reCa amănunte, ca „must
pede că este o carte de atmosferă,
al vieții”, înveți mai mult despre
că scenele de cineroman sunt necesocietatea în care trăim din
sare pentru a înțelege mișcarea (și
asemenea romane de pușcărie
vorba; chiar sentimentul) fără suflet.
precum cele ale lui Ion Dulugeac, decât din Cât despre acesta, sufletul, s-a făcut mic cât un
tratate întregi de economie ori sociologie, pentru purice în fiecare, și din micimea lui este dispus
că aici se strâng „eșantioane” din toate zonele să dea cât mai mult unui climat comun, liberator
greșelii, o factologie imensă așadar ce ține în dar nu și pe deplin iertător.
oglindă cam toată lumea de dincolo de ziduri. Ca
Aș zice, ca o concluzie parțială după
idee generală ce străbate/cutreieră toată acest roman, că Ion Dulugeac este, se vrea,
această masă de personaje este libertatea, dar fănușian în descrieri (mai ales ale cerului, pe
un anumit sens al ei, ceva ce trebuie recucerit, care se proiectează ca pe un ecran cinepierdut dar nu definitiv, retruvabil. Nu credeam matografic toată natura imaginată dintre ziduri)
că sensul cuvântului românesc iertare se – și istratian în acțiune – dar, în rest, se vede
regăsește atât de subțire în libertatea pe care și- greu intenția de a trece în zona metafizicii
o dorește pușcăriașul. Pentru că, într-adevăr, a pedepsei, ori în aceea a dreptății ca lege între
ierta, iertare vine din latinescul liberare, a elibera hoți, care fac, amândouă, din Panait Istrati,
(printr-o complicată alchimie, e drept, ce implică moșul și strămoșul lui Fănuș Neagu, un adevărat
ieșirea din sclavie starea de libert/iertat, și, apoi, Dostoiewski de Balcani. Adevărurile obișnuite,
aplicarea conceptului creștin: et libera nos a mici în fond, din carte, frumosul trai tihnit prelunmalo s-a tradus și ne iartă nouă greșalele noas- git peste orice barieră, încrederea în regăsirea
tre...).
timpului pierdut, oarba încredere în soartă –
Până și criminalii au dreptul la iertare / toate acestea creează, însă, un climat literar
liberare, de vreme ce un personaj îi spune, la un care, într-o lectură voioasă, interesează și bine
moment dat, altuia: „Băi... nemernicule care-ai dispune cititorul.
„calcule”, printre stele:
Era un cer intens
nemărginit/ Când într-un
anotimp te-am întâlnit//
La împlinirea a 60
Pluteam printre sori albi
de ani, poetul matematişi prin comete/ Venind
cian Viorel Dinescu
din ţara unor dimensiuni
s-a prezentat la judecata
secrete” (Dimensiunea
creaţiei sale, cu două
ascunsă). Ecuaţii albasbilanțuri lirice: Arhipelag
tre era deja o metaforă
stelar (Editura Axis Libri,
descinsă din matematică,
Galaţi, 2011, 294 p.), preluare a titulaturii volu- profesiunea de bază a lui Viorel Dinescu, prin
mului din 2006, apoi, cu Dimensiunea ascunsă, care el se alătură frăţiei de matematicieni-poeţi,
în colecţia de „Ediţii critice” de la Princeps Edit, o stirpe mai rară comparativ, să zicem, cu aceea
a medicilor-poeţi.
sub îngrijirea lui Daniel Corbu.
În ea, şi-au găsit locul nume ca Omar
Prin „arhipelag stelar”, Viorel Dinescu
înţelegea un caleidoscop de „ecuaţii albastre”, Khayyam, Lewis Caroll/ Charles Lutwidge Dodgîncifrând chiar „dimensiunea ascunsă” a univer- son sau Ion Barbu/ Dan Barbilian. Aşadar, o
sului său, care este, în definitiv, iubirea ca nou companie selectă, în sânul căreia poţi străluci
(Theodor Codreanu)
„trunchi de fum” al fiinţei căutate de poet, prin sau lumina palid.
APARIȚIE
EDITORIALĂ
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Extazul şi riscul imprevizibil al debutantului
Motto:

Petre Isachi

Căință
târzie

„Trebuie să-mi
stric cheful!
Nu se poate să
trăiesc
aşa bine”
(Un
înţelept din Bacău)

La modul ideal, un volum de
debut - cum este, de pildă, MUGUR şi
FLOARE, de Adrian Matei - trebuie
să răspundă unui orizont de aşteptare.
Aceasta înseamnă ca estetica, poetica şi poietica tomului nou apărut, să
fie în Timp, dar, în acelaşi timp, să fie
şi în afara Timpului. Adică să fie clasic
– clasicismul considerat ca tip estetic
permanent. Este ştiut şi verificat în istoria artelor/ poeziei: tot ce este clasic
este modern. Nu este însă suficient,
pentru că orice debutant intră în
„război” nu doar cu generaţia sa, ci şi
cu întreaga istorie a poeziei de până
la el. Debutantul este un învingător,
dacă volumul său nu doar „răspunde”,
ci şi creează un nou orizont de
aşteptare, o nouă paradigmă poetică,
originală, inexistentă la predecesorii
sau la contemporanii noului autor. În
Istoria poeziei româneşti, puţine volume de debut au devenit arte poetice
de referinţă pentru „noul val”, pentru
prezentul etern al lirismului. Au devenit
sisteme poetice cărţile de debut ale
poeţilor Eminescu, Coşbuc, Tudor
Arghezi, Blaga, Bacovia, Ion Barbu,
Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu,
Marin Sorescu, Leonid Dimov, Cezar
Ivănescu, Mircea Cărtărescu etc.
Ceilalţi – se poate dovedi oricând, prin
raportarea la Texte – au întrat în incomensurabila şi eterna orchestră a
Epigonilor.
Mai precis, volumele de debut
ale epigonilor nu au estetică, poetică
şi poietică originale, nu au elemente
de un anumit tip, care să le confere
unicitate şi dorinţa de a fi imitate şi
continuate: limbaj inconfundabil,
problematică atipică, viziune, filosofie,
spirit polemic, cultură, libertate de expresie, sincronizare cu spiritul european etc. „Mateienele” lui Adrian M.,
inginer de profesie, scrise între 1996
– 2020, nu fac nici ele excepţie, deşi
debutantul contaminat – dar
deocamdată, asimptomatic - de Alecsandri, Adrian Păunescu, Sorescu, Pillat, Coşbuc, Goga, Bolintineanu,
Eminescu etc., „cu fete morgane-n
cătare”, dar şi cu românism, sat, istorie, revoltă estetică, spirit polemic etc.
este conştient de tirania predecesorilor, care, se ştie, deschid autostrăzi
poetico-cognitive, dar închid orice
posibilitate de a fi pastişaţi. Spiritul
critic şi luciditatea inginerului mă fac
să cred că în cel de-al doilea volum se
va elibera de teroarea predecesorilor
şi va înţelege că Poezia nu înseamnă
versificaţie, ci o expresie personală a
unei realităţi incomunicabile. Poezia
este prin excelenţă arta absolutului.
Este cea care depăşeşte naraţia lirică
sau dramatică şi devine vehicul pentru
inefabilul existenţial. Iată spiritul (auto)
critic, care folosit în viitor, s-ar putea
să-l ajute pe A. M., în lupta cu sine şi
cu eternitatea: „De ce jigneşti umile
rime/ Cu mintea-ţi crudă şi înceată?/
Te crezi poet pentru prostime/ Dar nu
serveşti sărmana gloată.// Schimbă-ţi
cuvântul şi menirea/ Adulmecă ce ei
aşteaptă/ Ascunde-ţi din priviri
mărirea/ Şi scrie-n rima noastră
dreaptă.// Nu simţi cum cântă Minulescu/ Departe ţi-e de stil Stănescu/
Nu eşti tribun ca Păunescu/ N-ai cum
să scrii ca Eminescu.” (Autocritică).

* Adrian Matei, MUGUR şi FLOARE,
Editura Salonul Literar, Focşani, 2020
Da! Poezia este arta de a simţi şi a
gândi unic Lumea. Debutantul Adrian
Matei nu trebuie să scrie nici ca Eminescu, nici în stilul lui Nichita şi mai
ales nu trebuie să ajungă „tribun”. Desigur, volumul MUGUR ŞI FLOARE
desenează (cuvântul este împrumutat
din poemul Cum desenez refuzul) o
geografie poetică specifică Vrancei,
Brăilei etc., cu vârfuri pe care nu le voi
numi, după cum nu voi numi nici
mlaştinile, dealurile şi câmpiile ce
reuşesc însă să ne facă contemporani
cu toate dificultăţile, spaimele,
anxietăţile şi angoasele viitorului.
Este poate cel mai important mesaj al
autorului, care, dacă nu ar fi uitat că
din volumele de debut: Plumb, Cuvinte potrivite, Poemele luminii, Joc
secund etc. nu poate fi scos nici
măcar un singur poem fără să deformezi arhitectura şi muzica scriiturii,
ar fi reuşit un debut ce i-ar fi impus o
altă presiune estetică asupra celui deal doilea tom. Scrisul este un blestem,
nu o delectare, cum ar părea la o
privire superficială. Ca să intuieşti şi
să poţi exprima prin cuvânt ceea ce au
în comun o Simfonie enesciană şi o
Catedrală a Neamului, ori statuia lui
Vasile Pârvan, cu o amforă
descoperită la Cetatea Neamţului etc.
e nevoie să ştii că orice cuvânt este o
cultură, iar aşezarea lui în enunţ – o
civilizaţie. Pentru că tot îi plac lui
Adrian Matei, femeile – cărui bărbat
nu-i plac? – îi voi cita eventualului lector al însemnărilor critice, un fragment
de doină dintr-un alt poet care revelă
admirabil şi mitico-borgesian relaţia
cuvânt-poezie-cultură-civilizaţiemuzică: „! jale mi-i că mereuţ/ mă
săruţi şi tot mă uiţi,/ mă alinţi şi tot mă
minţi,/ tu, singura la părinţi;/ cumu-s eu
aşa iubeţ/ de mai pun pe tine preţ?/ teaş schimba, când să te schimb/ n-ai
decât de mine timp,/ ţi-aş da foc, darus milos,/ cum să arzi tu pân-la os?/
treacă de la mine dar/ trupul tău ca un
pahar! // ! prostul meu, peană de
struţ,/ mângâie-te-oi mereuţ,/ eu-ţi pun
inima la loc,/cum să-mi pui tu mie
foc?/ şi-apoi ce te-ai face tu/ să pui foc
la o padu-?/ revii vara-n ea te culci/
căpătâi de ţâţe dulci…/ arz-ar focul
gurile/ şi lase pădurile…!” (Cezar
IVĂNESCU, DOINA (jale mi-i că
mereuţ). Lucian Blaga avea dreptate:
limba este primul mare poem al unui
popor. Enunţul-cheie al cărţii, care ne
garantează că Ioan Culiţă Uşurelu,
directorul revistei Salonul Literar, a
făcut foarte bine că a recuperat de la
Adrian M. 24 de ani de exerciţii poetice, este: „Schimbă-ţi cuvântul şi
menirea”. Un jurământ de credinţă faţă
de sine ca poet ce trebuie să devină
fratele cititorului. O lapidară ars poetica. Versul din AUTOCRITICĂ arată
clar că autorul volumul MUGUR ŞI
FLOARE ştie deja ce ne propune în
următorul său volum. O posibilă sincronizare cu spiritul liricii europene ar
fi binevenită pentru toată lumea. Mai
ales pentru Poet. Un debut este o
problemă de destin. De risc imprevizibil!
Aşa cum scriitorul „nu-şi poate
alege nici vremea, nici locul în care să
se nască, nici împrejurările în care să
trăiască” (Patriarhul Pavel), tot aşa o
carte are soarta ei, misterioasă,
imprevizibilă şi fatală…
Oricum, poetul focşănean
glosează şi acţionează asemenea
înţeleptului din Bacău: „Trebuie să-mi
stric cheful. Nu se poate să trăiesc aşa
bine”. Până la apariţia viitorului volum,
Adrian Matei îşi va strica des „cheful”.
Cine nu riscă nu câştigă! Noi,
cititorii, aşteptăm încrezători.
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Mircea Bostan
- LA DESPĂRȚIREA DE „PROPRIETARUL DE FERICIRE” Niciodată nu ne sărbătorim
îndeajuns poeții... și atunci când
pleacă spre eternitate plângem
vinovați! 26 septembrie 2020 a plecat din lumea noastră covârșită de
rele poetul MIRCEA BOSTAN, la
numai 65 de ani. Dumnezeu să-l
odihnească în împărăția sa!
Mircea Bostan s-a născut la
15 februarie 1955 și a plecat în
lumea poeților eterni pe 26 septembrie 2020. A fost poet și membru al
Uniunii Scriitorilor din România. Dintre volumele sale de versuri amintim
„Sabia cu lunetă” (2000),
„Dimineata adormiților” (2001), „Alb
umed” (2003), „Chirurgia cuvintelor”
(2004), „Cu Dumnezeu înainte și
dracu’-n cârcă…” (2008), „Hamlet la
psihiatru” (2011), „Evadat din
carcera nopții” (2014) și „Proprietarul de fericire” (2016). Printre premiile pe care le-a obținut se numără
cel de la Concursul „Ion Creangă”
(Iași, 2000), de la Concursul „Europoezie” (Paris), organizat de
Asociația
„Rencontres
Europeénnes” (2000). În anul 2017 a
primit Premiul pentru poezie din
partea USR Bacău.
Spunea într-un interviu recent: „Poezia se respiră. Ea are materialitatea văzduhului. Că Ea îşi va
însuşi noi forme de materializare şi
transmitere este un fapt cert, dar pe
palierul reprezentării admirabilului,
Doamna Poezie va trona suverană
şi va fi eternă. Şi cum aş putea să
mă resetez?”
Despre sine declara cu simțul
său aparte de autoironie într-o Autobiografie:
„Născut în orașul lui Bacovia

(Bacău) în anul belirii ochilor Tratatului de la Varșovia, forcepsat și
comod, am transformat lenea în virtute. Muncind pe unde mi-au permis
tovarășii, prin fabrici si uzine,
cazărmi, școli și C.A.P.-uri, m-am
ales cu superbul praf de pe tobă.
Arzând plenar, ca poet (după patru
volume de versuri publicate) m-am
cam săturat de mirosul hoției mioritice, al haznalei, în care mă chinui
de 50 de ani. Doresc în fiecare clipă
să fiu mai bun în segmentul
existențial următor. Voi reuși?
Poate...-se apropie examenul de
licența al celei de-a doua facultăți.
Oare îmi va ajuta? Poate pe alte
meleaguri mai însorite. Grele biografiile astea!”
Multe note critice au fost
scrise și publicate de-a lungul vremii
de către critici cunoscuți și scriitori
colegi: „Pentru cine cunoaște cărțile
de poezie ale lui Mircea Bostan,
care au precedat placheta de acum
(„Proprietarul de fericire“), textele
acestea nu constituie o surpriză, ele
fiind o continuare firească, deoarece
autorul se află mai iritat față de anii
din urmă de societatea bolnavă în
care trăiește și a cărei însănătoșire
nu o întrevede.
Mircea Bostan revine și de
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data aceasta la obișnuitele și
bătătoritele teme majore ale poeziei
sale, dar parcă, mai mult ca oricând,
originalitatea metaforică a textelor
este mai pregnantă, reținând atenția
cititorului.”
Constantin TOMȘA *Cartea
de poezie: Mircea Bostan: „Proprietarul de fericire“
”Găsim de asemenea în
poezia lui Mircea Bostan referințe
artistice și culturale – intertextualitatea fiindu-i autorului un instrument
la îndemână, pe care îl folosește rafinat. Adesea trimiterile la
capodopere plastice sau muzicale
din cultura românească și
universală deschid cititorului noi perspective și revelă unghiuri din care
rareori privești. Aceasta arată
prospețimea plină de delicatețe și
rafinament pe care eul liric al acestui
important autor român contemporan
o poartă cu sine indiferent sub câte
platoșe dorește (auto)criticul Mircea
Bostan să îl ascundă pe Poetul (cu
P mare) Mircea Bostan.”
„Mircea Bostan, căruia i-au
decernat „Diploma” celei de-a X-a
ediţii a Concursului „Ion Creangă”.
Afirmat mult în ultimii ani, mai ales
ca poet, autorul nostru de azi
îmbogăţeşte continuu zestrea
spirituală a oraşului său natal,
alăturîndu-se, cu unanimă recunoaştere, la constelaţia muşatină a
creatorilor de artă. Prin aceasta,
Mircea Bostan duce mai departe,
până în zilele noastre, tradiţia acestui gen epico-basmic, pe care îl cultivase, în perioada interbelică,
scriitoarea romaşcană
Ana
Niculescu - Codreanu, prin volumul
ei: „Poveşti de sărbători”.
Basmul premiat al lui
Bostan se intitulează:
„Împăratul povestitor”, pe
ecranul căruia se perindă,
în continuare, ca o
permanenţă a genului… La
strigarea continuă a
omenirii: „Dăm un… mileniu
pentru un basm”, prin povestirea recentă a lui Mircea
Bostan i s-a dat acesteia un
alt mileniu, cu un acelaşi
arhaic, dar şi contemporan,
basm.” (*Muşatinul… povestitor”
Ziarul de Roman 06/06/2016 de
Gheorghe A.M. CIOBANU)
*Calistrat Costin: Mircea
Bostan este un adevărat poet și mă
bucur că a confirmat susținerea mea
de a deveni membru al filialei noastre. Cartea de față cuprinde poeme
din mai multe genuri, reușite toate,
și o recomand cu toată seriozitatea
la lectură. Te felicit și așteptăm noi
volume de calitate.
*Cristina Ștefan: Nu
întâmplător titlul cărții este Proprietarul de fericire– poezia care dă
titlul volumului este cheia acestui
volum de sorginte existențialistătematica favorită a autoruluirăspunsul poetic fiind revolta, sarcasmul, autoironia, sugestia
permanentă a denaturării vieții, a
decadenței, din “zona sfârșeniei”,
cum spune autorul. Limbajul
colocvial, arțagul poetic, foarte la
modă azi, exprimarea directă, aspectele sociale, politice, economice
contrabalansează prin dinamică
acest lirism bacovian. Nu este unul
al târziului, al pustiului, MB fiind un
luptător, un revoltat și un
revoluționar al vremurilor noastre. El
propune soluții…
”Portretul iubitei e năucitor de

„modern”, punând în dificultate chiar
un trubadur de cartier… Refugiat în
versuri „folclorice”, poetul poate
spune orice, rima fiind dictatorială,
dar rezultatul ansamblul e
convingător, traducând aproape literal zbaterea întru dragoste şi lume
a eroului, respectiv eului lyric…E un
univers asemănător cu cel generat
de „viermuiala” din tablourile lui H.
Bosch (o colecţie de proverbe ilustrate şi comentate din Ţările de Jos),
dar originile versurilor sunt
româneşti, cum ar fi de pildă cele
amărui dintr-o doină sau strigătură
de „păţit…
Poetul uită uneori (în
favoarea poeziei!) că trebuie să fie
aţos, agresiv, permanent în stare
de alertă, atacând continuu…
Mircea Bostan are abilitatea de a
transforma abstractul în concret, iar
rezultatul este delicat, convingător,
parabolic.”
*MIRCEA BOSTAN SI PROFILUL SĂU PSIHOSOMATIC (2)
Lucian Strochi
*„Lui Mircea Bostan îi șade
bine ca poet mai ales că este un
poet în trendul literaturii de azi.
Abordând stiluri diferite de poezie,
de la pamflet urzicător, la lirisme
profunde, de la bacovianisme mortuare la veselii idilice de bun umor
rural, MB scrie o poezie a
actualității.
Nu întâmplător titlul cărții este
Proprietarul de fericire - poezia
care dă titlul volumului este cheia
acestui
volum
de
poezie
existențialistă, care este tematica
favorită a autorului, răspunsul poetic
fiind revolta, sarcasmul, autoironia,
sugestia permanentă a denaturării
vieții, a decadenței, din zona
sfârșeniei, cum spune autorul. Limbajul colocvial, arțagul poetic, foarte
la modă azi, exprimarea directă, aspectele sociale, politice, economice,
contrabalansează prin dinamică
acest lirism bacovian. Nu este unul
al târziului, al pustiului, M.B. fiind un
luptător, un revoltat și un
revoluționar al vremurilor noastre. El
propune soluții...“mă gândesc să mă
duc dracului pe un deal, să-mi construiesc o cocioabă cu acoperişul
aproape de cer“.
Mircea Bostan are un palmares bun de poezie…a fost numit
cronicar al vremurilor de azi, chirurg
al cuvintelor…mie imi pare un liric în
turnul lui de fildeș, argumentându-și
singurătatea prin poezie.
Liric, echilibrând eventualele
manierisme cu răceala realității, ba
chiar cu nesuferita, crunta, criminala
realitate, exercițiul său poetic se
dovedește propria terapie menită
cunoașterii de sine, pe de o parte,
dar și clasificării, catalogării lumii
înconjurătoare și a frumosului
rămas din ea, pe de altă parte. Iată
exerciții cu adevărat lirice: “gerul
prindea în oase înşurubându-se dictatorial în perimetrul fiinţei precum
peniţa s-ar înfige în muşchiul literei
generând trupul poeziei şi literele“.
...“mondene flori de toamnă
îşi scutură tristeţea în peisajul
brumărit precum măria sa minciuna
se-ncolăceşte
pe
adevărul
travestit“.”
Cristina Ștefan în volum
Însemnări necritice III, Ed. ArtBook, 2019.
Sincere condoleanțe familiei!

Alecsandriada –
amprentă culturală a Bacăului
Evenimentul, aflat la a patra ediţie, întregeşte o
atmosferă spirituală făurită prin operele sale bine șlefuite: istoria, literatura, religia, păstrând amintirea celui mai mare poet
dinainte de Luceafăr. Este în fapt o misiune sufletească
hărăzită de „emisarul sufletului românesc” pentru urbea ivirii
la viață a lui Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacău – 22 aug.
1890, Mirceşti). Nu greşesc dacă spun că este o temelie
solidă pentru următoarele generații dornice de îmbogățire
sufletească.
„Limba este tezaurul cel mai prețios pe care îl
moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat
de generațiile trecute și care merită să fie păstrat cu sfințenie
de generațiile care-l priimesc”, afirmă Vasile Alecsandri, însă
cel mai bine o știu adevărații descendenți spirituali ai marelui
poet, care duc moștenirea părintelui băcăun mai departe. Reuniunile Culturale ,,Alecsandriada” au fost prilejul de bucurie
estetică pentru prietenii statornici ai culturii. Organizat de Societatea Cultural-Științifică „Vasile Alecsandri” Bacău şi de filiala locală a Uniunii Scriitorilor din România, programul a fost
orânduit în condițiile impuse de starea de alertă privind pandemia de Covid-19, într-o atmosferă restrânsă, spre deosebire de anii precedenți.
Relevarea celor 130 de ani de la trecerea în neființă a
marelui ambasador cultural al românilor a avut loc vineri, 21
august 2020, la Biserica „Precista”, un loc plin de însemnătate
și iz istoric, aşa cum consemnează domnul Ioan Dănilă, cel
care după o lungă și asiduă documentare arhivistică a descoperit că scriitorul a fost creștinat în incinta acestui
aşezământ sacru. La sfârşitul primei părţi, părintele paroh Mihail Tomozei a precizat faptul că „poetul omagiat este fiu
duhovnicesc al Parohiei Precista, fiind botezat în ctitoria
ștefaniană de la Bacău și în felul acesta, ca un arc peste timp,
cei doi (Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și poetul Vasile Alecsandri) s-au întâlnit aici, dând valoare comunității băcăuane”.
Domnii Ioan Dănilă și Dumitru Brăneanu, moderatorii

evenimentului, au evidențiat câteva aspecte fundamentale cu
privire la ceea ce a însemnat modelul idealului pașoptist,
adevăratul reformator al societăţii româneşti. A fost o reală
plăcere să particip la acest eveniment plin de inspirație lirică,
de iubire de frumos și de încântare artistică. M-au încântat:
momentul liric „Aed pentru Alecsandri”, colocviul „Postumitatea unui clasic. Alecsandri – 130” (eseuri-medalion prezentate de studenţi ai Facultăţii de Litere a Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău), dar punctul culminant al acestui eveniment a fost lansarea ediţiei „Opere. Poezii”, de Vasile Alecsandri (Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –
Al. Rosetti”; coordonator, acad. Eugen Simion; dosar critic de
Victor Durnea), apărută în anul 2019, cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeţean
Bacău.
Expozeul
criticului literar Grigore Codrescu a reușit
să exprime originalitatea creației alecsandriene, punctând
totodată valoarea
moștenirii lăsate de
Alecsandri patrimoniului românesc. La
rândul său, domnul
Ioan Dănilă a prezentat succint fapte adunate sub genericul
Alecsandri, la o sută de ani şi încă trei decenii.
Am ascultat cu mare bucurie intervenția doamnei Mariana Velisar-Codrescu, descendentă a poetului Mihai Eminescu, care a conturat într-o manieră distinsă imaginea
emblematică a lui Alecsandri. Atmosfera a fost foarte plăcută,
în sensul de uniune spirituală a oamenilor care și-au dedicat
toată viața lor acestei nobile meserii –scrisul. Alecsandriada
mi-a apărut ca un sfeșnic în templul culturii naționale. Această
comoară trebuie bine păstrată și dusă mai departe de discipolii mentorilor de azi.

Consemnează CRISTINA ȘTEFAN,
Sorina-Roxana Constandache – studentă
omagiu poetului Mircea Bostan Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău
revistă de cultură

Personalități ale locului
Medicul Sebastian Botezatu

Romulus-Dan
Busnea

Împreună cu
poeta
Mihaela
Băbușanu am gândit și demarat în
anul 2015, proiectul
„ B a c ă u personalități ale
locului”, născut așa cum spunea
domnia sa, ,,din
dorința de a readuce în atenția băcăuanilor
și nu numai, personalități ale locului, valori
ale culturii naționale mai puțin știute, unele
chiar uitate, biografii scoase din anonimat
care vin să completeze un vid informațional,
dar și să înlăture o suprasaturație de efemerul cotidian, marcat de penurie și acuta
criză de valori din societate”.
Ar fi trebuit ca în acest an să aibă loc
ediția a IV-a, dar pandemia ne-a cam redus
la tăcere. Până la o viitoare ediție, vă
propun o continuare într-o altfel de
formulă… Așadar…
Are doar 40 de ani și deja a devenit
un nume cunoscut în medicina
românească. Modest, calm și echilibrat, a
fost mereu printre primii în școlile pe care
le-a urmat.
A realizat în premieră națională o
serie de intervenții minim invazive, fiind
supraspecializat în domeniul Radiologiei
intervenționale, ,,care se află la vârful de
lance al medicinei moderne, oferind un beneficiu maxim pentru pacient prin tehnici
minim invazive”.
Este vorba despre lt. col. medic dr.
Alexandru-Sebastian Botezatu*, coordonatorul Compartimentului Angiografie și Cateterism cardiac din cadrul Spitalului
Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr.
Carol Davila”, din București (SUUMC),
medic primar Radiologie-Imagistică
Medicală (2017), supraspecializare în Radiologie intervențională, medic rezident
cardiologie,
competență
radiologie
intervențională și ecografie generală.
Activitatea sa profesională constă
într-o gamă largă de intervenții minim invazive, angiografice, de radiologie și cardiologie intervențională, în special
angioplastii carotidiene sau intracerebrale,
embolizări anevrisme și malformații vasculare cerebrale sau spinale. Alte intervenții
speciale pe care le efectuează frecvent sunt
cele de implantare transcateter de valvă
aortică (TAVI) pentru stenoza aortică
strânsă, ca și cele de implantare endoproteze aortice abdominale și toracice pentru
anevrisme /rupturi/ disecții arteră aortă
(EVAR, TEVAR).
La începutul lunii iunie 2020,
împreună cu o echipă de medici de la
SUUMC București a operat în premieră
pentru sistemul medical militar, o pacientă
cu anevrism cerebral gigant, salvată printro intervenție minim invazivă pe creier.
,,Această intervenție a fost și prima
la care am folosit un stent cerebral de tip
deviator de flux (stent flow diverter) pentru
un anevrism cerebral, o soluție elegantă și
eficientă. Programul neurointervențional lam început în acest spital în noiembrie
2019, iar înainte de pacienta respectivă au
mai fost în jur de 30 de pacienți tratați. Personal, împreună cu colegul meu dr. Bogdan
Oprea am început aceste intervenții la Spitalul Clinic de Urgență <<Bagdasar-Arseni>> din București, în anul 2013”, a spus
dr. Sebastian Botezatu.
În martie 2018 a făcut parte dintr-o
echipă de medici de la spitalul militar
bucureștean, care au realizat o altă
premieră pentru sistemul public de
sănătate: două cazuri de tratament
intervențional al anevrismelor de mari vase,
pentru care s-au folosit proteze complexe
ce au presupus și injectarea unui gel special pentru sigilarea completă a anevrismului aortic. Așa cum se menționează și pe
site-ul Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România
revistă de atitudine

(SNRIR), ,,aceste proceduri minim invazive
prezintă riscuri mai scăzute decât
intervențiile chirurgicale și au fost
perfecționate pentru a fi la fel de sigure pentru pacienți, cu radiologii intervenționali
menținând standarde înalte de siguranță și
calitate”.
În ianuarie 2020 a făcut parte din
echipa de medici care a efectuat a
doua prelevare multi-organ şi multi-ţesut,
realizată în SUUMC București. Din păcate,
ambele paciente au ajuns la spital în stare
foarte gravă din cauza ruperii unui anevrism
cerebral și au fost declarate în moarte
cerebrală.
Întrebat ce planuri de viitor are și ce
amintire specială îl leagă de această nobilă
meserie, domnia sa ne-a mai spus: ,,Mă voi
implica și în continuare în dezvoltarea programului național și local de tratament al accidentului vascular cerebral, în special al
celui ischemic prin tehnici de trombectomie/trombaspirație, iar spitalul nostru va
fi, sper, unul dintre cele care vor trata în
urgență acești pacienți.
Este un program asemănător cu cel
pentru infarctul miocardic acut, care este
funcțional de mult timp la nivel național,
derulat și la noi, dar deocamdată lucrurile
merg lent și nu cred că există la nivel mai
înalt un interes major, deși beneficiile pentru
populație sunt imense. Ca și amintire, mă
gândesc la prima mea interacțiune cu angiografia în anul 2010, medic rezident fiind,
când am ajuns la Spitalul Universitar de
Urgență București și am început să învăț
sub îndrumarea prof. dr. Gheorghe Iana, a
medicilor Bogdan Dorobăț și Rareș Nechifor. Totul mi s-a părut atunci atât de spectaculos, încât abia după aproximativ trei luni
de zile am avut curajul să fac singur prima
arteriografie”.
*Medicul Alexandru - Sebastian
Botezatu este originar din Slănic-Moldova,
dar întrucât în stațiune nu a existat
niciodată o maternitate, s-a născut la
Târgu-Ocna, la 25.02.1980.
A absolvit Școala Gimnazială Nr.1
din Slănic-Moldova (1994), Colegiul
Național Militar ,,Dimitrie Cantemir” din
orașul Breaza (1999), Facultatea de
Medicină Generală din cadrul Universității
de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din
București (2005).

Christine Bernadette
Rousseau
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Poetul Dumitru Brăneanu revãzut
prin forța metamorfozelor

În volumul bilingv (românofrancez), Meta-morfoze / Meta-morphoses, poetul Dumitru Brăneanu ne
face surpriza unei simbioze între poeme
din cãrți diferite, și anume: ,,Suntem fiii
acestui timp’’, ,,Însemnãri de pe
acoperișul vieții’’, ,,Varã târzie’’, ,,A obosit
lumina’’, ,,Pe muchie de poem’’, „Pelerin
la templul cuvântului’’.
Încã de la început autorul cântã iubirea pe diferitele game ale puritãții,
fiecare gamã având sonoritãți-metafore
ce se îmbinã cu sonoritãțile firești ale naturii: ,,Un ochi aprins/în apa tulbure/ a sufletului,/ iar peștii îndoielii/cãutându-și
liniștea/în sãlcii/sãrutau verde apa,/apã
ce curge/necuprinderea timpului,/și iarba
de mai/ smãlțuitã cu verde,/ verde crud și
verde moale/ zâmbind alean/ în crângul
înserãrii./ Mi-e dor de-nceputul naivitãții
tale/ când, asemenea ierbii/te culcai/dea lungul/ coasei brațului meu...(,,Seri de
mai’’) Ochiul nostru trebuie sã fie un ochi
fin și un ochi exersat pentru a transmite
minții informația poeticã, informație care
are, în poezia lui Dumitru Brăneanu, o exactitate ascunsã în cuvinte tandre:,,Ninge
în poiana viselor,/ninge a uitare și picurã/dor de gene slobode,/ zâne trec/ pe
fluturi albi/cu fețe de alean/ și plete de
soare,/parcã sunt fecioare/ din lumi necunoscute,/vin, tot vin/în cercuri tot mai
aproape/scãldate în scântei de ape,/un
joc de curcubee/se adunã în poiana visurilor mele,/picurã a uitare/ ninge a bucurie/și a zâmbete grãbite (,,Poiana
viselor’’). Cuvintele ,,se unesc’’ într-un
mod parcã paradoxal și formeazã tablouri
în care prind viațã personajele: ,,iar eu,
schiind în zâmbetul tãu, regãsesc vechiul
șemineu/ în care am ars/ ultimul nostru
capitol, duzinã de iluzii și speranțe,/parte
din deșertãciune (,,Întotdeauna’’).
Poetul, definind iubita definește de
fapt iubirea în care ne regãsim în mod
ideal și ideatic:,,Tu ești poemul/ Ce nu lam scris/Sau poate/ Nu-l voi scrie niciodatã./Tu ești izvor/Din care a curs/Prin
venele luminii/Cea mai curatã apã./Tu
ești o poezie/Cu gânduri închise-n
dor,/Cu nopți de vis/Și seve de-ntuneric/
Pe care nimeni nu o scrie. ,,Tu (I)’’
Atunci când citesc o carte de
poeme am obiceiul sã îi iau întregul puls:
de la titlu pânã la ultima virgulã, cãutând
sã mã încânt de metafore, de descrierile
poetice, de întregul parfum ce îl degajã
suflul fiecãrui cuvânt...:,,La marginea din-

Dumitru Drinceanu –

spre sãrut/Aleargã vise, pãsãri de foc/Cuvinte-nfloresc în mit/Alte legende, același
joc!’’(,,La marginea aceluiași sãrut’’).
Uneori un titlu, care deși pare un
simplu ,,Eu nu eram’’, ascunde lămuriri
sufletești care vin din adâncurile
copilăriei: ,,Învie-mă din inima trecutului/
înverzește-mă iubire cu iubire/descoperămi pulsul/prin venele luminii/tulburătoare
emoții/în spaima aripilor deschise/citeștemă slovă de împietrire/lasă-mă să privesc
înapoi/ușa prea strâmtă/copilăria noastră
frântă(,,Eu nu eram’’).
O punte între tată și fiu se întrevede peste timp, când acesta din urmă
i se adresează poetic, dar
bărbătește:,,Să pornim coasele să cânte/
O melodie nouă/Prin iarba verii deasă/Și
seara cearnă peste noi/Tristețea ei
duioasă/Și tril de ciocârlie se-nalță/În
coapsa timpului din noi,/Când ochiul timpului se dilată/Vino să strângem vara dintre ploi („Tatălui meu’’).
Bucuria răsare din sufletul poetului, se identifică cu forma de relief a unui
deal și declamă:,,Dealul-formă a
simțurilor mele/locul unde începe forma
împlinită a cerului,/.../Dealule-formă a
simțurilor mele,/te port pretutindeni,
necuprins de dor/și treaptă către Dumnezeu („Dealul’’).
Cu neastâmpărul căutătorului de
comori găsesc în carte șase poeme care
construiesc o boltă ce pare că are rolul
de a proteja parcă întreaga carte, fiecare
poem în parte, fiecare cuvânt și chiar
ființa poetului... Este vorba de poemele:
,,Mă viscolesc, Doamne’’, ,,Viața noastră
e moarte ce crește lent’’, ,,Te drămuim
prin vreme’’, ,,Cuvintele înfloresc trecute
primăveri’’ și ,,Mă simt șubred vas de lut’’.
Fiecare dintre aceste poeme se termină
cu câte două versuri care țin în ele esența
întregului. Iată un singur și elocvent
exemplu: ,,Mă viscolesc, Doamne,
geroase întrebări / Învăț eternitatea din
îngerești cântări.’’ Înainte de a încheia vă
mărturisesc că mi-a venit ideea să fac un
exercițiu pe care îl propun și altor cititori
ai acestei cărți, și anume: să citesc titlurile
poemelor unul după altul; făcând acest
lucru mie mi s-a înfățișat un poem, ceea
ce înseamnă că poetul Dumitru Brăneanu
s-a gândit la fiecare detaliu până înracolo încât și cuprinsul în sine „să cânte’’
cu aceeași tonalitate cu care „cântă’’ un
poem de sine stătător.
Mărturisesc că înainte de a finaliza
,,periplul'' lecturii acestei cărți trebuie să
menționez un lucru importat, și anume:
că traducerea făcută de poeta Florentina
Stanciu a secondat cu acuratețe și
dăruire lirică fiecare poem ceea ce, mie
personal, mi-a oferit o bucurie în plus, bucuria lecturii în limba franceză.

este senzuală, focul dragostei topind
frigul ființial: “Un ochi/ pe coapsa-ţi
rătăceşte,/ un cod secret/ în altul
Pe lângă coordonarea Compartidogoreşte,/ deşi afară este frig/ în visul
mentului Angiografie și Cateterism cardiac
tău/ un jar voi fi,/ mereu.” (arome într-o
din cadrul SUUMC București, face parte și
carte). Mângâind trupul iubitei, poetul se
din ,,Heart Team”, echipa de specialiști în
închipuie un olar care nemureşte
Poetul Dumitru Drinceanu, în volu- frumuseţea: “Să nu îţi mângâi – nu pot –
boli cardiovasculare de la același spital.
Activează și la Centrul Medical ,,Provita” din mul său de versuri intitulat Pulberi de lu- coapsa senzual/ - rotundă e ca mărul roş
București, unde realizează intervenții minim mini şi umbre (Ed. Aius, Craiova, 2017), şi bine şlefuit -/ ori sânii cu arome de
o
poezie
eminamente roşcove în val/ cu care-mi deschizi vise
invazive pentru terapia durerii de cauză scrie
spinală lombară: infiltrații foraminale, nucle- existențialistă, îndreptată cu precădere noaptea-n/ grângurit!// (...)// Te lasă-n
spre sentimentul iubirii. Lirica de gândul meu, iubito, hai!/ şi mâinile îmi
oplastii, verterbroplastii.
Este membru al Societății de Radi- dragoste, în cazul său, poate fi lasă – sunt roata de olar – „(vis de olar)
ologie și Imagistică Medicală din România categorisită în două feluri: prima dată
Aşa cum stă bine, poetul îndrăgostit
(SRIM), membru al Societății de Neurora- cântând împlinirea – de unde optimismul, cosmicizează romantic sentimentul:
diologie și Radiologie Intervențională din fericirea, integrarea în Marele Tot (îm- “Alerg în seri printre planete/ şi praful cosRomânia (SNRIR), membru Cardiovascular plinirea Fiinţei) şi a doua oară plângând mic m-a orbit,/ flămând te caut,/ îţi fac
and Interventional Radiological Society of despărţirea – de unde pesimismul, semn că-mi este sete/ dar fântâna/ a
Europe (CIRSE), membru European Soci- tristeţea, gândul extincţiei sau revolta.
pierit...// Mă doare pleoapă/ de atâta vegPoezia lui Dumitru Drincescu heat,/ tardiv, că a ascuns ce vede.../ în
ety of Radiology (ESR).
A fost inclus în ,,Dicționarul aparţine îndeobşte primei ipostaze, dragoste nu-i nimeni vinovat:/ fericit în
personalităților din România - Biografii există însă şi două exemplificări pentru a viaţă-i cel ce neîndoit/ şi într-una iartă,
contemporane - Ediția 2014”. Pasiuni: lec- doua categorie, pe care le vom releva la crede...” (răspântii spre trecut).
tura, cinematograful și pescuitul, dar medi- momentul potrivit.
Lucian Gruia
Poezia împlinirii la autorul nostru
cina rămâne prima dintre ele.
(Continuare în pag. 12)
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S-a distribuit în librării o
carte care lipsea literaturii
române pe tema religiei
creștine. Se numește Isus al
meu fiind semnată de filozoful
Gabriel Liiceanu, care
completează un gol în peisajul
analizei filozofice și larg culturale a fenomenului religios. În
marile literaturi occidentale întâlnim o mulțime de lucrări notorii pe această temă, unele
fiind de multă vreme traduse și
citite cu fervoare de românii
sensibili la asemenea problematică socială. Autorul
român a considerat oportună
elaborarea unei cărți, un eseu
consistent, de clarificare a
poziției sale față de cler și îndeosebi privind valoarea
morală, inestimabilă, a personajului biblic Isus. El adoptă o
poziție critică față de clerul romano-catolic în special,
amintind atrocitățile comise de
Inchiziție pe parcursul câtorva
secole. Privind înapoi în istoria
Europei și Americii de Sud se
constată că Inchiziția a terorizat cu sadism populația, a
ucis mii de oameni nevinovați
sub pretextul că ar săvârși
păcatul iereziei. Filozoful nostru este un moralist redutabil,
incriminează fără reticență
crimele nejustificate produse
de o instituție cu pretenții de
salvare a sufletelor acelor victime de pedeapsa iadului.
Așadar oamenii erau executați
fizic cu o plăcere perversă de
preoții catolici care se erijau în
cucernici slujitori ai lui Isus.
Intransigența lui Liiceanu vine
în ton perfect cu filozofii
Voltaire și Diderot, autori ce
s-au remarcat prin necruțătoare judecăți adresate unui
cler duplicitar. Cu privire la
preoții ortodocși este mai indulgent, le reproșează viciile comune, fără mânie vădită, mai
degrabă cu ironie și oarecare
înțelegere. Amintește o zicală
a românilor care se prefac, cu
aceeași îngăduință că-i
respectă pe preoți. De unde se
vede că există un vechi consens între popor și elita sa
vicioasă. Deși el este prudent,
politicos, cerând opinia unui
episcop de a publica eseul
acesta îl sfătuiește să nu se
pripească. Încă nu e momentul, rostește prelatul ca și cum
cineva ar avea autoritatea să
decidă când un scriitor poate
aborda o problemă delicată.
Să amintim că de fapt clerul
are convingerea că numai
teologii se pot pronunța în
chestiuni de ordin religios.
Acest privilegiu a împiedicat în
trecut analiza laică, filozofică a
textelor sacre. După ce se întâlnesc cei doi, scriitorul
Liiceanu nu se poate abține și
îl persiflează pentru ținuta
luxoasă și afectarea cu care îi
răspunde la întrebări. Autorul
se întreabă de ce acești oapagina 12

meni nu-și schimbă meseria.
Cine i-a obligat să fie preoți
dacă nu sunt capabili să
răspundă exigențelor profesiei!
De asemenea este subliniată
discrepanța dintre opulența
etalată de clerici și sărăcia
masei de enoriași. Ipocrizia lor
este bine cunoscută de către
credincioși, iar ei privesc cu
oarecare ironie asemenea
devianțe.
Liiceanu este un gânditor emotiv, introvertit, liber
cugetător și umanist. Prin urmare nu i se poate reproșa că
a fost prea sever în judecățile
emise în această carte privind
starea deplorabilă a bisericii
creștine și mai ales a elitei sacerdotale. El consideră că Isus
a fost un model unic în epoca
sa de moralitate și sinceritate
față de lumea pe care o întâlnea și cu care polemiza.
Consecința acestei conduite
unitare, eroice a fost suprimarea fizică. Dacă ar fi trăit în
acel moment istoric l-ar fi
urmat și autorul nostru până la
un punct. Nu se consideră capabil de jertfă supremă pentru
un adevăr uman dar este
adeptul unei comportări demne
și corecte față de semenii care
vin în contact cu el. Nu se
poate socoti că Isus era fiul
Cerului, fiindcă a luat pe cont
propriu misiunea în care credea și a sfârșit tragic. Dacă
avea convingerea intimă că
este fiul lui Dumnezeu și că va
învia după moarte, atunci
putem considera că toată
suferința lui a fost o înscenare
de moment. Puțin după
această reflecție filozoful
menționează contradicțiile din
Biblie, unele de-a dreptul stridente, potrivit cărora Dumnezeu atotputernic face lumea
plină de defecte fiind apoi
nevoit să o repare prin sacrificarea fiului său. Deasemeni
Isus este văzut ca un semizeu
care se naște prin combinarea
unui spirit suprauman cu o
fecioară din Israel. De regulă
în Antichitate eroii și semizeii
aveau părinți de naturi diferite.
Este convins că de fapt Dumnezeu nu există, deci nu are
statut ontologic, ca urmare
Isus nu putea fi decât un tânăr
înzestrat cu însușiri excepționale. Poate s-ar justifica
atributul de zeu prin dezinvoltura și curajul cu care a înfruntat supliciul, moartea. Pe
parcursul acestui demers filozoful este pertinent și onest în
aprecierile sale asupra lumii
creștine, arătând că de fapt
utopia propusă de Isus este
imposibil de atins, însă rămâne
un imbold pentru perfecționare
umană. Nu se avântă să dea
soluții ci pur și simplu
admonestează deviațiile flagrante ale clerului de la regulile
instituite. De unde se vede că
o idee nobilă se vulgarizează,
devine periculoasă prin oamenii care o personifică
instituțional. Clerul creștin nu
s-a dovedit mai cumsecade
decât cel rabinic care l-a suprimat pe Isus. El și-a asumat
riscul suprem sperând că
lumea se va ameliora în urma
mesajului lansat în cadrul
sclavagistic din acea vreme.

Inscripții băcăuane

O ÎNSEMNARE
DESPRE
P. G. CANTILLI

lucrări de o reală necesitate și, astfel, s-a bucurat de admirația și
prețuirea locuitorilor din această
parte a țării.
Această însemnare despre
P.G. Cantilli a fost posibilă datorită
identificării unei epistole, necunoscute până acum, pe care i-a trimiso preotului și cărturarului Veniamin
Pocitan (1870–1955), în semn de
mulțumire și recunoștință pentru că
i-a oferit cartea sa, Capela
românească din Paris.
P. G. Cantilli își amintește, cu
emoție, că în timp ce era student la
Universitatea din Paris a frecventat
această instituție bisericească ce
transmitea lumină și liniște.

O personalitate prestigioasă a
Bacăului de odinioară este, desigur, și P. G. Cantilli (1866–1956),
avocat instruit la Paris și publicist
din cei mai convingători în atitudinile sale.
Prieten și colaborator al lui
Nicolae Iorga (1), căruia i-a
încredințat câteva importante știri
*
și informații despre monumentele
Cabinetul Prefectului Bacău
istorice din Bacău, unde P.G. Can[Bacău], 8 iunie 1913
tilli ajunsese prefect, precum și alte
materiale și documente, pe care
Părinte,
marele istoric le-a publicat în Revista istorică și în celebra sa carte,
Istoria românilor.
Vă rog să mă scuzați că
În ținutul Bacăului a întreprins răspund cu atâta întârziere pentru

a vă mulțumi de amintirea ce mi-ați
dat, trimițându-mi frumoasa lucrare
asupra Capelei românești din
Paris.
Am citit-o cu un deosebit interes, mai ales că cunosc acea
capelă, în care des am intrat, în
tinerețe, pe când eram student.
Încă o mulțumire cu care vă
rog a primi o cordială strângere de
mână.
P.G. Cantilli
Note
• Epistola, inedită, se află la
Biblioteca Academiei Române.
Cota S13/CLXV.
1.
Nicolae
Iorga
~
Corespondență. Vol[umul] 1.
Ediție, note și indici de Ecaterina
Vaum. București, Editura Minerva,
1984, p. 264–267. (Documente literare). [Sunt publicate și atent
adunate opt epistole ale lui N. Iorga
trimise lui P.G. Cantilli].
Nicolae Scurtu

Maria Radu sau dreptul la copilărire
Sinceritatea cu care scrie
Maria Radu poezii pentru copii
se poate vedea încă din titlu. Ea
se prezintă cititorilor săi cu sufletul deschis în versuri, cu dorința
de a prelungi și dincolo de vârsta
specifică copilăriei o anumită
stare de spirit, anumite trăiri.
A scrie literatură pentru copii, și mai ales în
versuri, este un demers destul de dificil și de riscant
pentru că acești cititori care vin cu sufletul curat să-ți
citească scrierile nu pot fi, în nici un mod, păcăliți. Ei
simt încă de la primele versuri dacă autorul are har
sau nu, dacă sufletul său este deschis și apropiat de
sufletul lor, de provocările acestei vârste și mai ales
dacă versurile nu trișează sau mimează anumite stări.
Maria Radu, având în vedere că o viață
întreagă a trudit la modelarea sufletelor celor mici,
cunoaște în detaliu psihologia copilului și din această
cauză știe, cu prisosință, să se copilărească, pre
înțelesul lor, și mai ales să le vorbească în versuri,
de la egal la egal. Fie că vorbește despre dorul de
mamă, sentiment cel mai adesea întâlnit în literatura
pentru copii, dar și în cartea Mariei Radu, despre sat,
acolo unde este cazul, despre venirea sau plecarea
cocoarelor, despre flori, despre părinți sau bunici, cel
mai adesea, dar și despre mângâiatul lui Grivei, pe
botic, Maria Radu o face cu multă sinceritate și multă
afectivitate, făcându-i pe micii săi cititori participanți la
toate cele despre care scrie. Anotimpurile, prin trecerea lor, sunt prezentate ca generatoare de fel de fel
de realizatoare de emoții, care de care mai plăcute,
mai fascinante, mai aparținătoare lor și numai lor.
Toamna, cu începutul școlii, a sunetului primului
clopoțel, dar și cu căderea frunzelor, Iarna, cu alaiul
de sănii și patine, pe derdeluș și cu nelipsitul om de
zăpadă, Primăvara cu ghioceii oferiți în dar mamei sau
doamnei învățătoare și, desigur, Vara cu mult

așteptata vacanță mare în care imaginația este lăsată
să zburde liberă. Toate acestea sunt parte
componentă din cartea Suflet deschis în versuri, pe
care Maria Radu a publicat-o în anul 2020 la editura
ieșeană, 24: ore, editură coordonată de scriitorul Adi
Cristi. Despre ce scrie Maria Radu? se întreabă criticul
literar Constantin Dram în prefața la această carte . În
primul rînd despre acea icoană sfântă care este
mama.
Mama este sacră în orice cultură; apropierea prin
poezie nu se face decât să nuanțeze și să exprime resorturi nebănuite ale dragostei față de cea care este
totul pe pământ, pentru orice om, mare sau mic. În versuri simțite, curate, cu dorința de a se apropia de un
anume nivel de percepție, autoarea trimite spre imaginea unică a mamei: Multe vorbe sunt, niciuna/ N-are
însă farmec sfânt/ Cum e spusa simplă mamă/ Unică
pe-acest pământ. Temele alese de Maria Radu pentru
a fi transpuse în poezie au caracter de sacru, de
meditație și mai ales de producere a unor emoții profunde. Reîntoarcerea la satul natal, la natură sunt generatoare de stări profunde. În poemul de deschidere
a volumului, Satul meu, autoarea spune: În lumea
largă când te rătăcești/ Un dor năvalnic te
cuprinde.../Și crește-n urma ta durerea,/ De care nu
te poți desprinde.
Poate că tocmai asemenea versuri devin emblematice în această carte a Mariei Radu pentru că
descriu rostul păstrării satului natal, mereu în suflet,
ca punct de reper al peregrinărilor noastre prin lumea
largă. Educative și producătoare de multiple emoții
sunt aceste poeme adunate în cartea Suflet deschis
în versuri de Maria Radu.
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trandafirii/ pârjoliţi de prima brumă.” (vânt în răscruce)
Pe lângă poezia de dragoste, poetul mai scrie o
poezie dedicată “Celor duşi peste Nistru într-un război
care i-a zdrobit, dar care nu era al lor...” : „Mi-e dor de
voi şi de brazda de pe câmp,/ De gustul pâinii şi
aromele din sat:/ Puteri îmi dau urcate din adânc -/
Sunt toate vii în mine, de când m-au luat!” (Scrisoarea
lui Moise). Mai întâlnim două
poezii patetice dedicate lui
Mihai Buracu, închis în
puşcăriile comuniste când
avea doar 18 ani.
Încheiem prezentarea
cu un citat dintr-o frumoasă
poezie dedicată mamei: „Eşti
osia ce-nvârte univers,/
presară oaza sfântă în
deşert:/ ai pus în mine falnic
mers/ şi ochi şi minte -/ şi suflet, mai ales!” (Mama). Dumitru Drinceanu scrie o
poezie modernă, nefiind tributar vreunui curent literar. Poezia este meditativă,
senină, introspectivă. Stilul este direct, limpede, confesiv. Volumul său de versuri, Pulberi de lumini şi
umbre, se citeşte cu plăcere.

Emilian Marcu

Constantin
Vorniceasa

Împotriva prejudecăților

(Continuare din pag. 11)

Într-o viziune mitologică, poetul îşi închipuie iubita ca pe un teren sufletesc fertil pe care îl ară şi în
care îşi seamănă iubirea: „Mi-ar place-n sufletu-ţi,/ de
vrei să fiu, în mic ungher,/ sămânţa ce-n martie răsare
-/ atunci, odată luminat, voi fi altul,/ şi caii divinei fantezii/ îi voi lega la plug/ să are lut niciunde mai fertil.
Catifelat:/ ochi şi minte-mi îl vor grăpa,/ spălat de
vulg.// De-ţi pare plugul/ că-i din şubred lemn/ şi lutul
e-n gheţat,/ îl arde, nu-i de fală!/ O sacră torţă-n mine
însă arde,/ semn că sunt ales olarul/ ce urcă în spirală/
argila adormită.” (caii fanteziei)
Iubirea curată este albă: „Iubiri târzii în miez de
iarnă/ au gustul zăpezii/ şi astâmpără setea pierdutului/ în nesfârşitul alb,” (hibernare inutilă).
Iată şi poezia despărţirilor dureroase: “fără tine
parcă sunt/ pustiu a nu ştiu câta oară/(...)// E limpede
că îmi lipseşti/ precum viorii singurul arcuş,/ şi creşti
în iureş şi tot creşti/ ca respiraţia-n urcuş...” (trenă şi
diez) Ba încă şi mai clar: “Acolo-n inimă-mi te-ascund,/ vlăstarul unui vis pierdut,/ o umbră scursă în
afund/ unde-ai rămas cândva, demult...// În răscrucea
despărţirii/ ai rămas o clipă-n urmă/ şi-ai pierit ca

***
Maria Radu, Suflet deschis în versuri, editura
24: Ore, Iași, 2020, 80 p. Prefață semnată de criticul
și istoricul literar Constantin Dram.

revistă de cultură
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EUGEN DORCESCU, DE LA AGONIE LA EXTAZ

Ticu Leontescu

de valută, duplicitate, decădere… Cum te
poți feri de molima, de gunoiul acesta?”(p.
J u r n a l u l nalul este pentru sine o spovedanie în fața 174-175). În afara Edenului, din care a fost
Îngerul Adâncu- Creatorului, o terapie. Cândva, poate, va alungată, această umanitate trăiește vrelui, operă a lui fi și o confesiune în fața, în auzul altora: muri fatidice, apocaliptice, eschatologice.
Eugen Dorcescu, „Mare mângâiere acest jurnal! Câteva Îngerul nimicitor – Abaddon – este în
publicată la Edi- minute pe zi, absolut cu mine însumi și cu arena unei lumi care alunecă, premeditat,
tura
Mirton, un posibil cititor, despre care nu știu nimic, pe toboganul autodistrugerii. Iată această
Timișoara, 2020, care poate nici nu există încă. Îmi face realitate, genial redată, în versurile poeste dedicat ac- bine spovedania continuă. <Dacă Dum- emului Istoria unei nevroze al lui Eugen
tualei sale soții, nezeu e pentru noi, cine va fi împotriva Dorcescu: „În jur – o lume liberă, ce
scriitoarea Mirela- noastră?>”. De asemenea, „o cronică știe/Să-și ia destinu-n propriile mâini!/ AstIoana Borchin-Dorcescu, care scrie o lăuntrică, un dialog cu mine însumi și, mai fel: ucide feți, adoră câini/ Și-n loc de penprefață amplă, consistentă, foarte bine ales, o confesare în fața Celui Veșnic”. sii, fabrică sicrie.// Elita-i nulă: vipuri și
aplicată pe text. Un text despre care Parcurgând maratonul zilelor, nopților, vedete. /Elevi drogați. Studenți analfabeți./
hăcuite
de
chiurete/
afirmă: [a fost] „cea mai captivantă lectură anilor despre care scrie, Eugen Dorcescu Fecioare
a vieții mele”. În cele peste cinci sute de străbate devastat pustiul unei singurătăți Îmbrățișează-n public proxeneți.// Dezmăț.
pagini, acoperind perioada anilor 1991- impuse de jungla urbană, căreia nu i se Minciună. Ură. Sărăcie./ Largi spații de
1998 și încredințate tiparului douăzeci și poate adapta, dar și de sănătatea precară manevră pentru hoți./Soți decuplați. Familii
doi de ani mai târziu, Jurnalul este struc- a soției sale, scriitoarea Olimpia Berca fără soți. /Poligamie. Sex. Poliandrie.//
turat pe trei părți majore, denumite prin tot (Oli), ce supraviețuiește miraculos unui in- Păgână, primitivă-nvălmășeală,/Cu oaatâtea expresii ebraice, respectiv: Moth farct. Acestea îi induc o stare de lehamite, meni morți, deși pretind că-s vii./Sclavia
tamuth („Murind, vei muri”), Abaddon de greață, de marasm, de agonie. În toată cea mai cruntă-ntre sclavii/E-această li(„Îngerul Adâncului”, care-i dă și titlul) și această criză existențială, Eugen bertate infernală.//Ce bine că nu sunt de
Havel
havalim
(„Deșertăciunea Dorcescu şi soția sa citesc zilnic, cu voce capul meu!/Că rob am fost. Și sunt. Și-o
deșertăciunilor”). De la început până la tare, Biblia, singurul și cel mai sigur și mai să rămân./Ce bine că slujesc sub un
sfârșit, Eugen Dorcescu face o radiografie la-ndemână mijloc de a dialoga cu Marele stăpân./Și că stăpânu-acela-i Dumnezeu”.
detaliată a societății românești în general Stăpân. Aplică o lectură devoțională tex- Așadar, autorul Jurnalului, afectat, curași a celei timișorene în special. Având un tului sacru (de la Facerea la Apocalipsa), jos și responsabil, dorește să se
spirit de observație experimentat, dublat poetul reflectând și asumându-și pentru îndepărteze de o astfel de realitate
de un discernământ matur, uneori ca un sine, cel de azi, dimensiunea profetică mundană în criză: „Mi-e dor de un loc reînțelept, alteori ca un profet, autorul reeditabilă a mesajului divin, pentru cei de tras, patriarhal, tihnit, nerăscolit de plugul
cutreieră, aproape zilnic, străzile, aleile, ieri, dar și spiritul multor rugăciuni ale istoriei. O parte a ființei mele a aspirat
parcurile, piețele și mai ales instituțiile psalmiștilor biblici, hrănindu-se duhov- mereu spre ascetism, spre ieșirea din
postdecembriste: Filiala USR, editurile la nicește și lăsându-se transfigurat. De timp, spre o încăpere cu o masă de lemn,
care lucrează, Universitatea, Teatrul și pildă, în toată vremea suferinței soției, se cu un pat și un scaun, cu Biblia, cu un
Opera, bisericile și mai ales Catedrala, de- roagă prin cuvintele rugăciunii psalmistu- teanc de hârtii și un stilou pe masă, cu o
scoperind o altfel de lume, altfel de oa- lui: „Doamne, Dumnezeul meu, Mântu- pâine și un urcior cu apă… Mă tem de Cel
meni, decât se aștepta. Astfel, de la starea itorule, trimite Cuvântul Tău și Veșnic și sper numai în El” (p.174).
de grație din zilele fierbinți ale Revoluției tămăduiește-o”! Se apropie, pas cu pas, „Singurătatea omului metafizic e comunide la Timișoara, din Decembrie 1989, de Domnul, precum odinioară Moise, tra- unea cu Divinitatea” (p. 26), adaugă autrece la starea de… dură amărăciune de versând pustia Madianului și oprindu-se torul. Traversând „valea umbrei morții”
după, stare pe care n-o poate nici înțelege, fascinat în fața rugului aprins, din mijlocul (Psalmul 22/23), cu Domnul, Păstorul lui,
nici accepta, dar nici evita! De aici tensi- căruia i-a vorbit Însuși… Iahve, Cel ce este alături, apoi „valea plângerii”, el o va preunea lăuntrică între ceea ce spera să fie (Exodul 3:14). Înțelept și profet, face, pentru sine și pentru ceilalți, într-un
marea schimbare în bine și ceea ce se în- deopotrivă, cu Sfintele Scripturi deschise „loc plin de izvoare” (Psalmul 83/84).
tâmpla de fapt. Descoperă în jur o lume de zilnic pe masă, el se privește pe sine ca- Psalmist și ecclesiast, poetic și filosofic,
coșmar, din care ar vrea să scape, să ntr-o oglindă a Domnului, văzându-se așa prin metafore, întrebări retorice, imagini
poetice, solilocvii, urcând din văile abisale
evadeze, căreia trebuie să-i reziste, dar nu
spre piscuri, ieșind din Infern și tânjind
oricum. Scriitor profesionist fiind, simte că,
după Paradis, alături de Domnul și de Sfindeși trebuie să scrie, nu poate să scrie. Și
tele Scripturi, Eugen Dorcescu simte
invers: deși nu poate să scrie, trebuie să
chemarea divină de a scrie, de a versifica
scrie! Dar despre ce? Și cum? Angoasa
Psalmii, apoi Rugăciunea regelui Manase,
aceasta îi spulberă orice elan. Tehnica juapoi Ecclesiastul și chiar Pildele, tot atâtea
rnalului este cea mai la-ndemână și nu
resurse spirituale, care îi deschid o altă
ezită s-o folosească. Știe că aceasta
perspectivă, ajutându-l să se regăsească,
implică anumite riscuri și plătirea unui asă se ancoreze pe sine de „Stânca
numit preț, pe care decide să și le asume.
Veacurilor”, Dumnezeu, prin credință, nu
Astfel, sinceritatea, care îl face vulnerabil,
doar supraviețuind, ci chiar trăind aievea
îi dă, deopotrivă, și curajul să spună luo viață abundentă. Călătorind, alături de
crurilor pe nume, fără menajamente și fără
Oli, zilnic, prin istoria lumii biblice, își
perdea. În fiecare pagină de Jurnal, Eugen
asumă tezaurul promisiunilor făcute de
Dorcescu face aceasta, asemenea unui
Domnul celor evlavioși, hrănindu-se cu
chirurg în vreme de război, care, de multe
„pâinea” sățioasă a Cuvântului,
ori, trebuie să taie în carne vie, fără
conștientizând și recunoscând integral
anestezie. Fascinată de conținutul și
forma scriiturii, Doamna Mirela-Ioana cum îl vede Domnul Însuși, asumându-și, conținutul și mesajul Psalmului 22/23.
Dorcescu adaugă impresiile ei despre ca- mărturisindu-și căderile, precum psalmis- „Domnul este păstorul meu, nu voi duce
racterul autorului, despre forma și fondul tul Psalmilor 31/32, 50/51. Precum profetul lipsă de nimic…” Privit dintr-o astfel de
Jurnalului: „Textul era o licoare prea tare Isaia, în momentul chemării și învestirii în perspectivă, destinul său capătă o altă dipentru mine. Dens. Polimorf. Ancorat într- slujbă (cap.6). Sau asemenea sfântului mensiune, care va transcende de aici dino istorie mult prea recentă... Eram apostol Pavel, care, scriind romanilor, colo, din timp în eternitate. Doar așa, să fii
încântată de altitudinea scriiturii: morală, mărturisește despre sine, implorând grația în lume, dar nu din lume, precum se ruga
conceptuală, estetică, semiotică. De car- divină (cap.7:21-25). În propria-i casă, ca- pentru ai Săi și pentru noi, noaptea, în
acterul ei aristocratic. Autorul, cultivat, ntr-o chilie, se luptă în lăuntrul său ascetul Grădina Ghetsimani, Mântuitorul: „Sfinte
manierat, conștient de statutul său onto- și natura adamică (omul cel nou și omul Tată, nu te rog să-i iei din lume, ci să-i
logic și axiologic, nu abdica în nici o îm- cel vechi). Totodată, privește, ca printr-o păzești de Cel Rău”. Adăuga: „Sfințește-i
prejurare de la standardele lui…. Suflul fereastră, afară, la lumea din jur și o vede prin Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este
relatărilor era năucitor. Mă întorceam așa cum o vede Dumnezeu, în toată Adevărul”. Prin Jurnalul său, Eugen
mereu la caietele lui Eugen ca la un grozăvia ei păgână. Lumea din Jurnalul lui Dorcescu trăiește, crede și scrie astfel,
drog… Autorul ieșea din tiparele speciei… Eugen Dorcescu, radiografiată atent și încât, atunci când va pleca din lume, să i
Era când poet, când prozator, când just, este o lume căzută. O lume care s-a se simtă lipsa. Nu pot să închei decât cu
cronicar al evenimentelor, când psihanalist îndepărtat de Creatorul ei și tocmai de ultimele cuvinte solemne (precum cele ale
al propriului abis. Întotdeauna extraordinar aceea s-a întors împotriva Lui și a scopului sfântului apostol Pavel către tânărul său
de realist. De clasic. De romantic. Tăia în pentru care a fost creată. Natura adamică discipol Timotei, presimțind iminenta
carne vie. Rănea cu briciul…” Asemenea din om este o natură coruptă, pervertită de despărțire de-aici, privind, prin credință, la
marilor profeți antici cu vocație (Ilie, Isaia, o mentalitate secularizată, ghidată de revederea de dincolo), acele cuvinte cu
Amos, Ieremia), chemați și trimiși să standarde imorale, materialiste, hedoniste: care Eugen Dorcescu își încheie Jurnalul.
denunțe formele grave de imoralitate din lăcomie, senzualitate, nemulțumire, „Tema mistică e cea mai cuprinzătoare. Ea
generația lor, anunțând judecata divină și violență, superficialitate, aroganță etc. Su- le cuprinde pe toate… Jurnalul va rămâne,
îndemnând la pocăință, autorul Jurnalului, fletul oricărui ins este un soi de tomberon mai mult ca sigur, nepublicat, până când
necunoscându-și cititorii și nemizând pe burdușit cu deșeuri, cu ticăloșii. „Într-o ast- mă voi muta la Domnul. Duhul
publicarea textului decât mult mai târziu fel de lume, poezia nu mai interesează (nădăjduiesc și mă rog) mă va sfătui cui
(poate chiar post-mortem), se așterne pe aproape pe nimeni. Toată lumea se să-i las manuscrisele… Eu am murit acesscris. Așa cum singur mărturisește, Jur- gândește la bani. Buticuri, tarabe, schimb tei lumi. Mi-e dor de Creatorul meu.
revistă de atitudine

Abyssus Abyssum invocat. Domnul e Duh,
dar e prezent, încep să-L zăresc pe Hristos în fiecare făptură omenească. Atunci
viața redevine demnă de trăit, ba chiar
frumoasă. Ne revedem după Apocalipsă?”
(Eugen Dorcescu, 13 noiembrie 1998).
Am parcurs acest Jurnal în luna august, petrecând ore în șir în Parcul Carol,
în Cimitirul Bellu, acasă, subliniind tot ceea
ce mă atingea profund. Trecuseră
șaisprezece ani de când l-am întâlnit pe
Eugen Dorcescu, l-am vizitat și m-a vizitat
de foarte multe ori, ne-am împrietenit, ma învățat multe, ajungând să-l cunosc
foarte bine. Dar, după ce am citit de douătrei ori Jurnalul, am descoperit un altfel
de Eugen Dorcescu, un alt (auto)portret.
Prin zbuciumul propriului calvar, el a descoperit o lume ostilă, viciată și vicioasă,
își reevaluează prietenii, îl(i se) descoperă
Cel Veșnic și, nu în ultimul rând, se
descoperă pe sine. Concluzia mea, după
tot ce am aflat, călătorind, alături de el,
prin paginile acestui Jurnal, asemenea lui
Dante călăuzit de Virgiliu, din Infern, prin
Purgatoriu, în Paradis, este aceasta:
Eugen Dorcescu, de la agonie la extaz.
Ovidiu Cristian
Dinică

Frumoșii nebuni
sunt liberi în fața verbelor
pshihoza identității veșnice
nu-i face mai tristi,
se aprind ca un foc de artificii
și ard în jurul obsesilor,
la un pahar de băutură
recreează universul
pe care par să-l scoată din buzunare
mușcă cu invidie din ghergheful
lumii vegetale, aruncă urina în flori
dar nasc libertate,
din plictiseală se și sinucid
când le poposeste în piept soarele
sunt veseli
ca și când acesta le-ar cere
să le intre în sufletul deschis ca o rană,
schimbă între ei cărți de vizită
de parcă ar schimba identități.

Cu tata în jurul lumii
Cu tata în jurul lumii
tata ţinea cuvintele
în lăzi de campanie
în care mama aşeza
cu migala gestului repetat
gândurile
stivuia lăzile lângă
soarele său palid
pe care părea că-l vopseşte
cu inima
lăzile pline purtau
replici din şantierele
agolmerate cu rime
pentru munca obsedantă
a deceniilor aurite
subjugat ideii de dezarmare
repeta cu metodă pasaje
din lecţii de binecuvântare
pentru apă păsări şi deseori
fluturi
sub diagonala din piele
lustruită cu petice de cer
purta sufletul
unica sa salvare de sub
cenzura ameţitoare
din grija de a iubi
răsăritul îşi pregătea paşii
spre noaptea de catifea
ce i se aşeza treptat pe umeri
din piesa aceasta lipseam eu
plecat în călătoria
de optzeci de zile
în jurul pământului
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Theodor Codreanu - Scriitori basarabeni (I). Poeții
Ioan Țicalo

„printre cei mai de seamă poeți ai generației
�60”, avertizează Th Codreanu, și „lirosof”
(inspirată găselnița lui Mihai Cimpoi), pentru
care de primă importanță rămâne ideea
heideggeriană, conform căreia „limba e lăcașul
Ființei”, iar poezia nu poate fi înscrisă în ceea
ce s-ar chema „aventură gratuită”. (Termenul de
„lirosof” i se potrivește, consemnează autorul,
și Aurei Christi, poeta lăsând „impresia că e
ființa basarabeană care a strâns toate gerurile
Nu e deloc exagerat să afirmi, în răspăr siberiene, deturnându-le în frigul metafizic.”)
cu atitudinea iresponsabilă a neomarxiștilor, că
Răzbate, așadar, din scrierile petice
poporul român reprezintă, în fața istoriei, un basarabene drama unui popor ajuns la capătul
miracol. Așezat de Dumnezeu pe un teritoriu puterilor de a mai îndura suferința
larg în jurul Carpaților, neamul românesc și-a dezrădăcinării din spațiul strămoșesc. În
păstrat în suflet rădăcinile și nu a putut fi dislo- consecință, sunt de-a dreptul cutremurătoare
cat de puterile imperiale, oricâtă strădanie următoarele versuri ale lui Ion Proca: Noi nu mai
parșivă au depus în timp. Din păcate, au rămas, vrem pământ,/ Ci lemn/ De-o cruce/ Pe morîn jurul hotarelor, sechele sângerânde și o mânt. Și totuși e un licăr de speranță, având în
anomalie strigătoare la cer, așa-zisa ”Republica vedere că un titlu de volum al său e Doliu alb,
Moldova”, o invenție mancurtizată, în fapt sugestie oximoronică a izbăvirii. Aceeași cuBasarabia românească. Câtă dreptate avea Mi- loare, ne încredințează Th. Codreanu, face
hail Eminescu atunci când scria, plin de obidă parte și din poetica lui Grigore Vieru, „un
și revoltă, într-un editorial din „Timpul” (15 febr. excepțional caracter” angajat într-un dialog al
1878): „Iată în fine că sosi și generalul Ignatiev, verticalității „între pământ și cer”. Pentru Vieru
pentru a ne spune nouă tuturor că Dumnezeu albul reprezintă culoarea Duminicii, ziua Învierii
a făcut lumea la 1812 și că pentru Rusia numai și a nădejdii întru mântuirea celor oropsiți. Albul
aceea e drept ce s-a făcut de atunci încoace.” Duminicii, subliniază Th. Codreanu, îi aduce în
Ceva mai devreme (25 ian. 1878) inflexibilul sufletul poetului credința că omul nu aparține
gazetar, ca slujitor al adevărului, nota în același doar pământului, ci și cerului, de aceea viețuirea
ziar: „Basarabia întreagă a fost a noastră (ca și lui trebuia să aibă aspectul ființării în adevăr, de
Bucovina întreagă, e de adăugat) pe când împăcare a antitezelor, singura ființare posibilă.
Rusia nici nu se megieșea cu noi, Basarabia Și ce alb strălucitor capătă pentru G. Vieru Duîntreagă ni se cuvine, căci e pământ drept al minica Mare, convins fiind că ziua aceasta
nostru și cucerit cu plugul, apărat cu arma (…)”. reține ceva din lumina celei dintâi zile și pentru
Răpită samavolnic din trupul Țării și schilodită că e luminozitatea Limbii Române. Concluzia lui
până la desfigurare, Basarabia a reușit să-și Th. Codreanu e de ținut minte: „Grigore Vieru
păstreze spiritul românesc printr-o eroică nu este numai copilul cel mare al neamului, ci
rezistență la care au contribuit oamenii de și Duminica Mare a neamului românesc de precultură.
tutindeni..” (s.a.) Inevitabil, chiar și izvorul se
Cartea lui Th. Codreanu, cu titlul deja împărtășește din lumina primordială, din moenunțat, a apărut în 2019, la Editura Academiei ment ce Toate se schimbă în viață,/ Numai
Române din București, în prima parte autorul, izvorul nu. Versurile sale, dincolo de faptul că îl
pe care l-am prezintă stând „de vorbă cu moartea ca și cum
admirat mereu ar fi o leliță din Pererita, demnă ce compătimire
datorită profun- pentru condiția ei ingrată de a nu avea copii și
zimii și acribiei mamă”, mărturisesc o uimitoare sensibilitate,
demersurilor aducându-ne aminte de Nicolae Labiș în distihul
sale de critică Merg pe pământ/ Și sun ca vioara. De aceea
l i t e r a r ă , s-a mâniat pe el balalaica, de n-o fi fost cumva
ocupându-se o… guzlă de stepă monocordă și acaparatoare.
de bogăția exOricum, energiile poeziei basarabene par
presiei poeziei inepuizabile, atâta vreme cât Valeriu Matei, de
s p a ț i u l u i exemplu, e un neîmblânzit și neînfricat lup
b a s a r a b e a n . dacic, declarând răspicat că Războiul încă nu
Th. Codreanu a s-a încheiat,/ mărite Decebal. Întrebare, desigur,
făcut un efort retorică: încheia-se-va vreodată? Până atunci,
considerabil și Th. Codreanu evocă alți poeți, precum Anatol
a citit enorm, ca Codru care dezvoltă „o poetică a pietrei”, o
să ne ofere un formă de susținere a rezistenței și a luptei atât
volum consistent de literatură de dincolo de a poetului, cât și a unui popor, în refuzul său de
„podul de flori” („câte speranțe năruite!”), un te- a „pieri înghițit de burta leviatanului imaginat de
ritoriu devastat de beznoasa meschinărie Arcadie Suceveanu.”
clocită în creiere stăpânite de ură. Într-o asemeAcumularea de energii subterane izbucnește
nea situație, poeții au devenit niște soldați sluji- viguros într-o poezie bine articulată, mai ales că
tori și apărători devotați ai adevărului, precum se nutrește, potrivit Ninei Josu, din cel puțin
Vasile Levițchi, venit la Chișinău din răstignita două simboluri-mit: Ștefan cel Mare și Mihail
Bucovină. Lui Ion Vatamanu, subliniază Th. Co- Eminescu, însă, atrage atenția aceeași autoare,
dreanu, i-a fost maltratată copilăria și a rămas dușmanul cel mai periculos e fratele-vânzător
pe toată viața un sfâșiat, ca și Țara, după ce, în care nu mai are nimic sfânt, nici măcar limba
1944, rușii i-au spintecat grădina cu sârmă strămoșească. Poate și de aceea amintește, cu
ghimpată. Urmarea a fost, zice poetul, că nereținută mândrie Victor Teleucă, în Basarabia
oglinda poporului și sufletul acestuia s-au s-au scris, ca nicăieri în lume, cele mai multe
fărâmițat, în așteptarea, adaug, a unei noi în- poezii despre limbă. Poate și de aceea
tregiri, ceea ce visează Nicolae Dabija, „atins construcția poetică a lui Andrei Țurcanu „este
de aripa geniului”, conform părerii autorizate a scânteietoare ca lama unui brici, adesea
lui Th. Codreanu. Ajunge pentru exemplificare, dezlănțuit oratorică, dar întotdeauna cu măsură,
doar două versuri uluitoare: Doru-mi-i de uneori poate prea directă, de o tensiune
Dumneavoastră/ Ca unui zid de o fereastră. Și fulgurantă prăbușită într-un trăsnet”, o
nu putem fi decât de acord cu părerea criticului memorabilă formulare a criticului Th. Codreanu,
și istoricului de la Huși: „Nicolae Dabija crede, ca, de altfel, și cele de până aici, cu observația
ca și marele său înaintaș, că poezia este că un trăsnet de asanare etico-estetică ar face
suprema trăire existențială, pătrunsă de adevăr, un mare bine moftangiilor „prostmoderniști”
nu prizonieră a cuvintelor goale care sună din (Cezar Ivănescu).
coadă.” (s.a.) Nu e singurul. Ion Druță se
Theodor Codreanu, un redutabil eminesprezintă cu o idee, pe urmele „ontologiei colog, face un tur de forță asupra poeziei
arheului eminescian” (Th. C.), aceea că omul a basarabene contemporane, în contextul celei
primit de la Creator două daruri: de a rosti și de din Țară, unde analiza, bazată pe o vastă
a asculta, ambele cu fundamentul seminței cultură filozofico-literară se împletește cu sinadevărului, a realului. (s.a.) Nimic nu atestă că teza de cea mai bună calitate și de o extremă
poezia basarabeană ar fi una de mărginime. concentrare în titluri, cum am mai văzut la
Iată, de pildă, opera poetică a lui Victor Teleucă, cărturarul bucovinean Adrian Dinu Rachieru.
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Livia Ciupercă
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POPAS
LIRIC

Editura „Contraste culturale”
din Giurgiu oferă iubitorilor de poezie
trei recente plachete literare, fiecare
dintre acestea cu titluri sugestive:
Dincolo de suferință, Zbor spre
neant și Eu nu renunț. Un debut ce
se dorește, firește, promițător, înnobilat ca esență lirică, asemenea unui
triptic: credință – speranță – iubire
maternă.
Dezinvolt, autoarea Camelia
Popovici se dovedește stăpână pe
propriile sentimente, echilibru spiritual câștigat prin credința că între
ființa pământeană și
„cel ce
stăpânește” universul este o distanță
marcată de și prin iubire; o iubire
care ne-nvăluie și ne îmbrățișează
„dincolo de suferință”; un „dulce
chin”, neprețuită „povară”, „mistuire”
aducătoare de speranță.
În contextul liric creat orice
fărâmă de durere omenească se
poate transforma în rugăciune; orice
firav suspin poate deveni flacără
mângâietoare; orice promisiune te
poate întraripa (Amurg de toamnă).
Nimic nu este imposibil ca în
„singurătatea” (Lui <L>) ce ne
împresoară
(amintindu-ne de
bagheta stilistică a lui Turgheniev, cu
a sa maximă „Qui me néglige, me
perd”), să încercăm ca în această
scurtă a noastră călătorie
(existențială) într-acest univers, pe
„acest pământ stingher de suflet”

(Om), să ne călăuzim după un vertical principiu moral turghenievian: „Nu
trebuie neglijat nimic în viaţa asta.
Trebuie cerut mult, ca să capeţi
puţin”. Pare firească înlănțuirea (Dincolo de suferință) și „lupta” de a
„frânge” suferința, amintind de perioade ceva mai îndepărtate când
poeticul era (și se dorea)

înveșmântat în aură hieratică. Astăzi,
implementarea vulgului rănește
poezia, distanțându-ne de mesajul
sacru al artei adevărate. Doar

îmbrățișând acest tremolo spiritual
poezia dobândește frumusețe și sensibilitate.
Observăm
la
Camelia
Popovici plăcerea versului liber,
chiar dacă, uneori, încearcă, timid, și
tehnici ale poeziei cu formă fixă, precum acrostihul. E plăcut să te simți
învăluit între faldurile regalului vers,
transmițând un summum de emoții:
„mi-e inima de ghiață” (Irecuperabil),
„mă tem de teamă” (Teama), în
„noaptea de umbre” (Mormânt),
„alerg prin ceață” (Prin ceață),
„tremur de patimi” (Speranțe
moarte), dar cu dorința vie de a
„zbura spre neant”.
Însă vocea lirică nu uită că
suntem „suflete cu rod” (Sfântul
Paisie Aghioritul), nu-și pierde
speranța, dovadă, gestul de
prosternare, „Tu”, Doamne, „condune-n veșnicie!” Negreșit, Camelia
Popovici e conștientă că marea artă
își are izvorul în natura cea dătătoare
de viață. Iar din frumusețea ei se
naște iubirea, nobil sentiment, sub lumina ocrotitoare a stelelor (Numai
pentru ca…), „cristal alb, de diamant
ceresc” (Nu pleca).
E plăcut să te crezi „copacul
ce rodește” (Poem), „aripa de vultur”
(Gând pierdut) cea ocrotitoare.
Câtă dreptatea avea cel care
spunea, cândva, că „viața e făcută
din uitări și răni cicatrizate”!
Aceleași trăiri le descifrăm șin tonalitatea verbului poetic al
Cameliei Popovici (Eu nu renunț…).
Și-n acest vârtej existențial
emoția domină în valuri succesive,
„se sting plăceri, se nasc dureri”
(Romanță pierdută). Tăcerea „cântă”
(Ascultă), gândul „doare” (Doar tu),
visul iubirii „se destramă” (Eu te
iubeam, Să nu ne amintim de lucruri), purtat de vântul ignoranței.
E drept, suntem într-o Arcă ce
nu se vrea scufundată; navigăm întracest areal poeticesc cu speranța că
menirea scriitorului rămâne îmbră-

țisarea frumosului în artă, a frumosului – ca o „învăluire” sensibilă (de la
Titu Maiorescu cetire). Și-având
acest îndemn, în actul creației poetice (bine-ar fi!) să răsune-n noi cuvintele magistrului: „ca să existe poezie
(…) este… ca să se deștepte prin cuvintele ei imagini sensibile în fantezia
auditoriului” (O cercetare critică
asupra poeziei române de la 1867).
Doar respectând această „primă
[sacră] condițiune”, creația ne va înnobila și va deveni balsam
binefăcător. Asemenea traiect, și
conceptului poetic (în evoluție) al
Cameliei Popovici, căreia-i intuim
aspirație spre împlinire – drum lung
și anevoios! Și deși în acest concept, dispus într-un trio (Editura
„Contraste culturale”, Giurgiu, 2020),
verbul poetic este presărat de
ghimpii colțuroși ai pesimismului, în
intimitate întrezărim zorii unei
binefăcătoare speranțe: „Fă-te,
inimă, aripă / prin zborul tău / s-ajung
la Cer” (Lumina mea).
revistă de cultură
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Dan Arvătescu

ARAGAZ CU PATRU OCHIURI sau POVESTEA UNEI NARFE
(fragment
de roman)
(Continuare din
nr. 162)

Niciodată nu mi-a plăcut să pierd timpul. Chiar și atunci când aveam timp liber,
preferam să fac ceva util citind sau, pur și
simplu, odihnindu-mă pentru a-mi
recăpăta forțele.
Seara aceea la discotecă mi se
părea o grozavă pierdere de timp și de energie. Mai întâi locul nu-mi plăcea. Era un
soi de hală industrială de pe timpuri,
dezafectată desigur, dar care păstra
urmele unei arhitecturi vetuste. La intrare
stătea un soi de Cerber supărat pe lume,
înalt și solid. Spunea ceva mormăind,
scoțând niște sunete guturale și mi-am zis
că sigur nu aș avea chef să-l întâlnesc
noaptea pe stradă. Avea ceva pătrat în
structura lui, nu numai corpul dar și capul
leonin și colțuros îi dădea un aspect de
structuri geometrice așezate una peste
alta. Era unul din acei contemporani ai mei
pe care îi poreclisem „cefe late”. Nu m-am
mirat că avea așa o slujbă. În fond, România era plină de ei.
Înăuntrul discotecii era și mai
înspăimântător. Un spațiu imens, aparent
fără limite pentru că fumul gros de țigară
te împiedica să vezi ansamblul. Era un
fum straniu. Mirosea simultan a țigară, a
parfumuri tari, amestecate și a transpirație
puturoasă. Și peste toate, plutea un miros
dulceag, grețos, despre care pe atunci nu
știam că e de marihuana.
Zgomotul era însă înspăimântător.
Era și muzică la boxe dată la maxim, dar
erau și zgomote amestecate, vorbe care
nu puteam să le înțeleg fiindcă veneau din
toate părțile plutind ca o litanie peste toți.
Pe o scenă luminată de spoturi pulsatile și
stridente, se afla un personaj cu căști pe
urechi și ochelari de soare, îmbrăcat întrun soi de tricou mulat negru și pantaloni
care păreau uzați, rupți și jegoși. Individul
părea pradă unui soi de delir mistico muzical. Se mișca sacadat într-un soi de dans
tribal, care n-avea nici o legătură cu ritmul
muzicii care se auzea. Eram fascinat totuși
de mâinile și picioarele celui despre care
am aflat ulterior că se numea disk-jockey,
membre ce păreau a se mișca haotic după
o voință a lor proprie, întrebându-mă cum
de nu pleacă fiecare în treaba lui.
În ceea ce părea mijlocul discotecii,
era o mare de trupuri agitate și contorsionate. În fumul din jur, nu le vedeam fețele
ca și cum dansatorii ar fi fost doar siluete
fără chip asemeni personajelor lui Goya.
Unele erau îmbrățișate strâns ca și cum nar mai fi găsit puterea să se separe, și cu
mișcări lente păreau de fapt că stau pe loc
ca niște statui bicefale. Alții păreau
cuprinși de frenezie, agitându-se unul în
fața altuia părând a se pregăti de o luptă
rituală ce urma să înceapă.
Eram șocat de tot ce vedeam. Mi se
părea că poposisem în ceva ce semăna
cu iadul. Oricum, mă gândeam că dracii
dacă vor cu adevărat un iad perfect trebuie
să ia ca model discoteca în care mă adusese Marc. Când tocmai mă orientam să
văd pe unde e ieșirea simții mâna lui Marc
cum mă trage tot mai adânc în acel spațiu
sonor și mirositor.
-Hai bre Andrei... nu mai sta așa
degeaba. Nu te mai uita că nu-ți cere nimeni să dai examen la asta. Relaxează-te
că de asta te-am adus aci. Mai bine bagă
și tu ceva pe conductă!
M-am uitat mirat la prietenul meu. Îl
știam că-i mai petrecăreț dar până atunci
nu-l văzusem în acțiune. Marc se schimrevistă de cultură

base total. Era într-o cămașă descheiată
și groaznic de înflorată, un fel de model
havaian conceput de un croitor care și-a
greșit meseria. Prietenul meu era însă în
culmea fericirii, se vedea de la o poștă că
e de-al casei. Strălucea pur și simplu și cu
un pahar de șampanie în mână se strecura printre oameni cu o abilitate pe care
n-ai fi crezut-o, având în vedere că era
totuși mare și deja dădea semne de obezitate. Toată lumea părea că-l cunoaște și
el părea că-i cunoaște pe toți.
Mă trase în fundul sălii imense, unde
erau niște scaune înalte de bar. În spatele
unei lungi tejghele niște ființe feminine
sumar îmbrăcate, dar cu botic și codiță de
iepure, se făceau că servesc lumea cu
băutură.
-Stai aici, îmi spuse, ia și bagă și tu
ceva albitură pe conductă!
Mă așezai frumos pe scaun privind
în jur și-mi spusei că n-am nicio scăpare.
Se pare că eram silit să stau în gaura
aceea de iad până dimineață. Marc apăru
cu un pahar ce avea pe fund ceva ce
semăna cu o țuică, mi-l întinse.
-Dă-l pe gât. Nu-l pupa că te arde.
Luai paharul și-l dădui pe gât. Am
simțit că mor pur și simplu. Nici glas să
protestez nu mai aveam, dar nici nu mai
puteam să respir. Marc se uită mirat la
mine, îmi dădu una pe spate și-mi zise:
-Nu pot să cred că n-ai băut un shot
toată viața ta...
Mă hotărâi ca, atunci când respirația
mi se va relua, să mă ridic pur și simplu să
plec. Încă un shot de-al lui Marc și mi se
părea că voi ieși de acolo doar cu picioarele înainte. Când să mă ridic, însă,
observai prin fumul gros la două scaune
distanță pe Ina. Stătea perfect dreaptă pe
scaunul incomod, cu picioarele ei lungi
așezate cuminți unul peste altul și zâmbea. Avea o rochiță roșie care-i acoperea
incomplet coapsele pline, iar la gât, un colier din pietre albe lucea în fum ca o salbă
de stele într-o noapte cețoasă. Era atât de
frumoasă Ina mea, că mi-am zis că de fapt
ajunsesem în rai nu în iad.
Când mă pregăteam să mă apropii
de ea și s-o salut, surpriză. Un tip înalt, o
„ceafă groasă”, se așeză lângă ea cu două
pahare în mână. Tipul nu-mi plăcuse de la
început. Avea un chip fioros brăzdat pe
frunte de o cicatrice impresionantă. Ba mai
mult, Ina chicoti melodios luând unul din
pahare și se aplecă spre el sărutându-l
languros pe gură. O gheară dureroasă mă
împunse în stomac și nu știam dacă se datora shotului sau unui sentiment de
gelozie inexplicabil. Îmi zisei că sunt un
prost, că n-am nici un drept să sper că minunata Ina se va uita vreodată la unul ca
mine și, cu toate astea, rămăsei nemișcat
în penumbra scaunului meu sorbind-o din
priviri.
Ina era superbă. În tot ce făcea, se
vedea o atitudine princiară care mă
fascina. Mulți treceau s-o salute și Ina le
zâmbea atât de suav, încât pur și simplu îi
invidiam. Pe urmă, dansa. Eu, care eram
un antitalent total la acest sport, o priveam
ca într-un vis cum se învârtea ca o
balerină în ritmul muzicii, înfoindu-și
rochița roșie care se dovedi a fi asimetrică
încât, în mișcare, câte unul din picioarele
ei se dezveleau până sus. Eram vrăjit, ce
mai! Încremenisem pe locul meu, și din
toată imensitatea aia de sală n-o vedeam
decât pe ea. Cred că aș fi petrecut toată
noaptea admirând-o, dacă la un moment
dat nu s-ar fi petrecut ceva ce mă scoase
din starea de beatitudine.
Tipul cu cicatricea reveni la un moment dat la masa Inei. Se vedea clar că
băuse prea mult. Deși era mare cât un
dulap, se clătina în mod vizibil pe picioare
iar cicatricea de pe frunte devenise stacojie. De data asta, Ina nu-i mai zâmbi. Porcul se supără și încercă să o sărute
punându-i mâna grea pe coapsă. Ina îl
împinse violent și îi spuse ceva ce putea

foarte bine să fie o înjurătură. Atunci se petrecu ceva ciudat. Tipul îi cârpi pur și simplu o pereche de palme. Ina țipă ascuțit.
Totuși ciudățenia de care aminteam nu era
asta. Ci eu. Eu, anonimul aragaz cu patru
ochiuri, timid și pașnic, care în viața mea
nu agresasem pe nimeni, mă trezii în
cârca uriașului cu cicatrice lovindu-l haotic
dar din toate puterile mele. Probabil
băutura sau elementul surpriză îl făcură pe
tip să cadă cu mine peste el . Îl strângeam
cât puteam de gât. Era ca într-o comedie
mută. Tipul se căznea să se ridice cu mine
în cârcă, Ina după un moment de stupoare
râdea de nu mai putea, iar Marc încerca
fără succes să mă extragă din încleștare.
Apoi totul se învălmăși. Am simțit cum tipul
se eliberează, se întoarce și îmi trimite un
formidabil pumn în mandibulă.
M-am trezit luat de guler de Cerberul
pătrat de la intrare și târâit printre mese.
Aerul curat de afară mă învioră la timp,
căci idiotul care mă târa mă aruncă într-un
gard viu, urlând la mine: „’Te-n măta,
tâmpitule!”
„Are dreptate, mă gândii sugându-mi
sângele care șiroia din buză, sunt un
tâmpit iremediabil...”
Apoi pornii pe jos către casă, fiindcă
la ora aceea din noapte până și tramvaiele
merseseră la culcare.

*

Cheiul Dâmboviței era pustiu. Pustiu
și neluminat. Râul nu se vedea, nu se
auzea, doar o ușoară briză răcoroasă
părea că vine din acel abis negru care era
albia lui. Mergeam agale, ușor amețit și
oricum n-aveam nicio grabă.
Deodată, în urma mea se auziră
niște pași mărunți și sonori ca și cum
cineva m-ar fi urmărit. „Asta-mi mai trebuia”, îmi spusei, și grăbii pasul.
Bineînțeles și pașii urmăritorului își măriră
ritmul. Ei bine, tocmai când mă pregăteam
s-o iau la fugă auzii un glas cunoscut,
glasul Inei.
-Unde fugi, cavalerule? Unde pleci
sir Lancelot când o prințesă tocmai are
nevoie de protecție?
M-am oprit cu un aer complet nătâng
și, după o clipă, Ina apăru în fața mea. Se
uită lung ca și cum ar fi vrut să-mi memoreze chipul sau poate ca și cum l-ar fi
văzut prima dată, apoi mă luă de braț cu
un aer familiar lipindu-se de mine.
-Hai, Lancelot, mână bidiviul și dumă la castelul tău!
Mergând la braț cu Ina în noapte,
eram ușor dezorientat. Unde voia s-o duc,
în care castel? Eram într-o situație ușor
comică și ușor incomodă.
-Unde vrei să mergem? Eu stau la
cămin...mă auzii spunând.
Ina râse cu poftă și râsul ei cristalin
mi se părea în noapte o muzică a sferelor.
-Un Lancelot fără castel! Grozav mam ajuns. Păi, dacă n-avem castel, să ne
așezăm pe o bancă, ce zici?
Ne așezarăm pe o bancă întunecată
sub unul din arțarii piperniciți care creșteau
pe chei. În lumina lunii pline, chipul Inei
radia. Mă gândeam c-aș putea sta toată
noaptea să-l privesc. Mici frisoane mă
cutreierau și nu știam dacă se datorează
răcorii nopții, loviturii primite sau miracolului la care luam parte: eu și Ina, unul lângă
altul, în întuneric.
-Și ia zi Andrei, acolo la discotecă, de
ce m-ai salvat?
Glasul ei era ușor ironic. Simții că nu
e cazul să mă dau mare.
-Ăă... Nu știu zău, cred că din instinct.
-Fugi de aici! Pfui! Din prostie măi,
din prostie. Ești idiot sau ce? Dacă îți fractura ăla mandibula sau făceai comoție? Și
pentru ce? Pentru nimic.
Ina îmi spusese toate acestea cu un
soi de afecțiune, chiar ușor îngrijorată, nu
cu dispreț, ceea ce mă făcu să reflectez.
-Ei da , sunt un idiot, dar am simțit

nevoia să apăr o fată frumoasă!
Mă speriai singur de curajul meu, dar
mă gândii că Ina mă va ironiza imediat.
Spre surprinderea mea, Ina se ridică de pe
bancă chicotind melodios, făcu o piruetă
și mi se așeză în brațe.
- Frumoasă zici, cavalerule?
Frumoasă? Doar atât? Ia s-aud: cum sunt
eu, cum mă vezi tu?
Până să mă dumiresc ce-i cu mine,
Ina continuă:
-Spune-mi, cavaler fără prihană, ceți place la mine? Dar fii atent că de ce spui
depinde tot...chiar viitorul, cine știe?
Am tras aer adânc în piept cu
senzația aceea că, oricât aș respira, tot
mă voi sufoca. Pulpele Inei se foiau sub
rochița subțire și simțeam că iau foc.
Totuși, mă gândii că nu sunt prost așa că
îi spusei:
-Nu sunt cel mai în măsură să-ți cânt
frumusețea dar, dacă n-aș fi Lancelot, ci
doar un menestrel, aș spune că ai tot ce
un bărbat și-ar dori: proporții perfecte,
înălțime potrivită, talie subțire, glezne
fine...
-Stai ,stai, tinere menestrel, nu-ți lua
vânt. Fii mai specific, nu vorbi ca un croitor
căruia i-am comandat o rochie. Ia zi ce-ți
place cel mai mult la mine?
-Păi…cred că ochii tăi migdalați și
albaștri, părul tău ondulat și lung, fruntea
ta ușor curbată sau...linia Afroditei atât de
minunată..
-Linia Afroditei? ricană Ina. Haide cam făcut și eu anatomia, dar așa ceva nam aflat. Ina chicoti ca un mieunat de
pisică și continuă. Mi se pare sir Lancelot
că nici nu există linia Afroditei, cred că e
invenția ta.
-Ba nu, spusei încet, bucuros că
puteam s-o impresionez, nu e invenția
mea, ci a lui Leonardo da Vinci. E linia
care pleacă de la colțul ochilor și se
curbează delimitând obrajii până la colțul
gurii. Se spune că 90 la sută din femeile
frumoase o au.
-Adică tu mă vezi ca o femeie
frumoasă? se alintă Ina.
-Frumoasă, grațioasă, elegantă! finalizai eu galant.
Ina mă luă de gât cu o mișcare mai
degrabă camaraderească. Se scutură
scurt, ca și cum ar fi avut un mic frison,
râse din nou și îmi puse o nouă întrebare:
-Acum, menestrel îndrăgostit, să-mi
răspunzi la o altă întrebare tot așa de grea.
Ia spune, ce nu-ți place la mine? Dar
vreau un răspuns cinstit și sincer, știi?
Întâi am crezut că glumește. Pe urmă
m-am uitat la fața ei care de data aceasta
era concentrată și serioasă, cum n-o mai
văzusem până atunci. Așa că am tras aer
în piept și mi-am încercat norocul. Nu știu
de ce m-am gândit că de răspunsul meu
depindea relația mea ulterioară cu Ina.
-Cred că te îmbraci prea sexi. A te
îmbrăca sexi e opusul la a fi sexi. Anumite
informații ar trebui câștigate nu oferite
gratis oricui.
„Na, mă gândii, ți-a trebuit să fi sincer, acum ai pierdut-o!”
(Va urma)

Când mama plânge fără lacrimi
Când mama plânge fără lacrimi
Timpul s-a îngustat de tot,
în el nu mai încap lacrimile mamei…
A rămas acum să ofteze uşor,
cu ochii ei mari şi verzi
încremeniţi în rugăciune,
cu inima sfâşiată urlând în surdină,
implorând a linişte…
Ssst!... a rămas mama
să plângă fără lacrimi,
să nu cumva să întristeze îngerii,
să nu cumva ei să-l mustre pe tata,
grăbitul, însinguratul,
căci a plecat de-acasă într-o seară
târzie, fără să întoarcă privirea,
fără să-şi ia rămas-bun
CRISTINA CÎMPEANU
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DESPRE UCRONIE,
ISTORIE ALTERNATIVĂ,
ISTORIE
CONTRAFACTUALĂ
A TREISPREZECEA ORĂ.
SCURTĂ ISTORIE A
RĂZBOAIELOR
RUSO – OTOMANE
de SEBASTIAN CĂTĂNOIU
Istoria este, alături de filozofie, o
știință a științelor, implicând geografia, statistica, balistica, geometria etc.
Totuși ea este legată simbiotic de
mitologie, de religie și mai ales de
literatură. Ar fi greu de conceput o
literatură fără epopee, fără cântecele
eroice, fără odă, fără imn, fără lirica
patriotică.
În literatura română avem scrieri
celebre în care istoria este implicată direct.
Să ne amintim de Sergentul lui Alecsandri, de Scrisoarea III a lui Mihai Eminescu,
de Cântece de vitejie scrise cu patos de
George Coșbuc, de Baladele Istorice ale
lui Bolintineanu, de Sobieski și Românii
(Plăieșii) de Costache Negruzzi, de
dramele Vlaicu Vodă, Despot Vodă, de
Alexandru Lăpușneanu, de Frații Jderi,
de Șoimii, de Nicoară Potcoavă, de
dramele istorice ale lui Ion Luca, de Moș
Ion Roată și Cuza Vodă, de poeziile lui
Octavian Goga.
După cum există și o altfel de istorie, mai nouă și mai tragică, evocată de
scrierile lui Marin Preda, Titus Popovici, I.
D. Sârbu, Radu Gyr, Ion Lăncrănjan, Dumitru Radu Popescu, Alexandru Ivasiuc,
Nicolae Breban – ca să pomenim doar de
câteva nume.
Istoria interesează literatura și pentru că fiecare istoric interpretează datele
istorice, faptele personal, așa cum vrea el
și astfel ziua de 23 August poate fi
revendicată de ruși, de comuniști, de
monarhiști, fiind când ziua „eliberării noastre de sub jugul fascist” (de către glorioasele armate sovietice), când ziua
„insurecției naționale antifasciste armate”,
când o zi a „trădării” (așa o văd partizanii
lui Ion Antonescu), când un gest eroic și
necesar făcut de un tânăr rege pentru ași salva țara…
Dar cele mai interesante scrieri sunt
ucroniile, adică acele istorii care se scriu
cu „dacă” în față, numite și istorii „alternative” sau „contrafactuale”.
Ucronia se bazează pe principiul
dominoului și/sau pe efectul fluture.
Sunt multe ucronii celebre, da la Istoria secretă a lui Procopius din Cesareea, la Relatare despre regele David de
Stefan Heym, de la scrierile lui Roger
Caillois la Jean Mazarin (L'Histoire détournée), de la Poul Anderson (Patrula
Timpului) la Ray Bradbury (Sunetul timpului), de la Winston Churchilll (Dacă Lee
ar fi câștigat bătălia de la Gettysburg)
la José Saramago (Istoria asediului Lisabonei), pentru a nu pomeni celebre seriale de televiziune (Star Trek, Code
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Quantum, Doctor Who).
O uconie impresionantă este și A
treisprezecea oră a lui Sebastian
Cătănoiu, având ca subtitlu Scurtă istorie
a războaielor ruso-otomane.
Să pornim de la copertă: o pendulă
având în câmpurile heraldice ale unui ceas
stemele principalelor și care are două pensule: unul având imprimată semiluna,
celălalt vulturul bicefal rusesc.
Cartea lui Sebastian Cătănoiu
acoperă o lungă perioadă de timp, trei secole și jumătate începând din 1568 și terminând cu 1918.
Nu e doar o istorie a confruntărilor
ruso - turce, ci a întregii Europe, pentru că
în acest duel au fost martori uneori
implicați, Prusia, Anglia, Franța, Imperiul
Habsburgic. Desigur accentul cade pe Europa Centrală și de Est și desigur și pe
spațiul românesc. Este o carte extrem de
dinamică, cu hotare care se șterg și se rescriu, cu războaie și bătălii pierdute și
câștigate, cu alianțe care se fac și se desfac amețitor, o carte unde trecutul ne
învață să citim mai atent prezentul dacă
vrem să avem un viitor. Cartea este pe
alocuri amară, înțelegem că noi, românii,
nu suntem singuri, nici „de capul nostru”,
că uneori putem câștiga sau pierde un
război fără să fi participat la el, sau,
dimpotrivă să avem sute de mii de jertfe,
de eroi. Scriam în postfața acestei cărți: „A
TREISPREZECEA ORĂ este o carte
severă, fără compromisuri de vreun fel,
analizând cu precădere, cu acribie, îndeosebi perioada 1711-1918, deci două
secole zbuciumate, poate cele mai importante pentru istoria (și configurația ) Europei.” Sunt câteva lucruri surprinzătoare
în legătură cu această carte.
În primul rând Sebastian Cătănoiu
nu este un istoric cu studii academice, ci
un specialist în mediu.
Iată-i o scurtă Fișă personală (așa
cum apare ea chiar în carte): directorul
Administrației Parcului Național Vânători
Neamț (Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva), membru al Bison Specialist
Group și Task Force on Cultural and Spiritual Values of Protect Areas în cadrul Uniunii Internaționale pentru Conservarea
Naturii.
În calitate de autor sau coautor a
publicat manuale pentru discipline
opționale, lucrări de specialitate, eseuri și
articole științifice, legate în principal de reproducerea în liberate a zimbrului,
moștenirea culturală și spirituală asociată
ariilor protejate și managementul forestier
responsabil.
Vom spune că zimbrul este cel care
unește profesiile autorului, de la bourul
moldav la animalul mândru ce hălăduiește
de câțiva ani prin pădurile Neamțului, fără
vreo opreliște.
Sau poate codrul, frate cu românul,
cuib pentru haiduc, aliatul de nădejde al
oștenilor, fie că e vorba de Codrii Cosminului sau de Hindău (Ghindăoani), și care
dezleagă versul popular prin „frunză
verde”. În al doilea rând, Sebastian
Cătănoiu are, ca istoric, o luciditate și o
viziune pe care numai marii istorici le pot
avea. Nu încearcă extazul atunci când
românii câștigă o bătălie, nu devine o
Casandră plângăcioasă, disperată când
românii pierd o luptă.
Autorul își ia drept complice fidel
Cititorul, croind istorii „din cuțite și pahară”,
analizând faptele la rece, la cald, la
fierbinte, visând cu cărți de istorie puse
pentru vremelnică odihnă sub cap și pentru câteva clipe prelungi în dreptul inimii.
Stilul este convingător, alert, bazat
pe o maieutică abilă, sub semnul lui
„dacă”.
În acest fel, istoria nu mai e doar o
înșiruire de fapte și date seci, neutre, cu o
retrăire a unor evenimente vii, cu
consecințe individuale sau colective formidabile, interesând capete încoronate , dar
și milioane de „anonimi”.
România, Transilvania, Moldova,
Muntenia, Principatele Unite, Oltenia, Bu-

covina, apar toate într-un dans permanent,
când vals, când cazacioc, când polkă,
când menuet, când ceardaș, când gopak.
Strâmtorile, Gurile Dunării sunt
până la urmă pretexte, borne pentru trufia
și mărirea unora sau a altora.
Până la urmă rezultă un echilibru indiferent, dar fragil, Anglia, Franța, Rusia,
Turcia, Germania putând deveni oricând
Protagonistul într-un joc „de-a focul, de-a
apa și de-a pământul”.
Informația este bogată, la zi, trimiterile sunt corecte, convingătoare, iar implicarea românilor în acest creuzet devenit
malaxor e privită lucid, uneori necruțător,
niciodată patriotard sau triumfalist.
De aici și o dragoste de țară și de
neam, fără false efuziuni, dar profundă și
demnă ca o stâncă.
Interesant, instructiv, este și un
tabel cuprinzând războaie și conducători
din Rusia, Imperiul Otoman, Țara
Românească, Moldova, de la Selim al IIlea și Ivan al IV-lea cel Groaznic, Alexandru al II-lea Mircea și Alexandru
Lăpușneanu, până la Mehmet al V-lea,
Nicolae II și Ferdinand.
Cuprinsul cărții este interesant, cu
trimiteri „arhaice”: Zorii, Răsăritu', Soarele
de o suliță, La două suliți, Sulița a treia,
Înaintea amiezii, Crucea amiezii, Dupăamiaza, Înspre seară, Pe la toacă,
Asfințitul, Amurgul, în aceste fel istoria devenind până la urmă un imens ceasornic
cu 12+1 ore… Drept motouri cartea
conține citate bine alese din Eminescu sau
Nicolae Iorga. Iată două dintre ele:
„Ca orice mare putere, Rușii, acolo
unde văd că vor întâmpina rezistență
mare, se opresc și lucrează cu o răbdare
seculară spre a surpa încet, încet temeliile
puterilor ce li se pun în potrivă. Puterile lor
în țările lor ocupate e blândă, dar plină de
o dulceață demoralizatoare…” (Mihai
Eminescu);
„Paradoxul este acesta: cât timp nu
ne atacă, trebuie să opunem Rusiei –
dacă putem, bineînțeles – armata altora,
armata Europei întregi. Dacă aceasta nu
se poate, dacă Europa va fi difuzată… noi
trebuie să stăm deoparte. Altfel, suntem
distruși… Noi trebuie să ne ferim ca de foc
să irităm pe ruși, întâi, pentru că suntem
prea aproape de ei și al doilea, fiindcă rușii
sunt ca elefanții: nu uită niciodată.”
(Nicolae Iorga).
În ultimul timp, constat un recurs la
Istorie, o reîntoarcere la rădăcini.
Poate și pentru că prezentul, grăbit
și superficial, dezamăgitor, acultural, mercantil, promovând nonvaloarea și plusvaloarea nu ne prea atrage. Iar despre viitor
știm prea puține lucruri. și acelea nu sunt
deloc îmbucurătoare.
Oricum, numai în Neamț au apărut
în ultimi ani cărți de istorie valoroase, semnate de Daniel Dieaconu, Vasile Ursache,
Dan Gabriel Arvătescu, Mihai Șurubaru,
Elena Konrad Oboroceanu, Ștefan Cotoros, Mihai Știrbu, Alexandru Mihăilă ș.a.
Nu mai vorbesc de monografiile, revistele și studiile de specialitate, precum
și cărțile specialiștilor de la Complexul
Muzeal sau Muzeele de Istorie…
Este un triumf, deloc întâmplător, al
analepselor.
A TREISPREZECEA ORĂ este o
carte care se citește pe nerăsuflate, lucrurilor știute adăugându-se multe necunoscute sau parțial cunoscute.
Câți știu, de pildă, că după
încheierea războiului din 1676-1681,
Gheorghe Duca se intitula „domn al Țării
Moldovei și al Țării Ucrainei”? Asta ca să
dăm un singur exemplu…
Dar să-l lăsăm și pe autor să se
mărturisească, să se prezinte:
„Ce s-ar fi întâmplat dacă…? Un
răspuns celebru ne-a fost dat de Blaise
Pascal, care, referindu-se la nasul Cleopatrei, a considerat că lungimea acestuia a r
fi influențat istoria lumii. La distanță de
secole, „efectul fluturelui”, enunțat de
Lorenz și popularizat de Ray Bradbury, ne
vorbește oarecum despre același lucru: o

mică schimbare a condițiilor inițiale ne
poate duce la diferențe mari într-o stare
anterioară, altfel spus, prin modificarea
unui eveniment minor, se poate genera un
rezultat final, semnificativ diferit față de cel
inițial.
Prezentarea doar a datelor certe
legate de un deznodământ istoric produs,
le ascunde pe celelalte plauzibile la vremea respectivă, putând spune că, astfel,
dintr-o imagine multicoloră rămâne doar
una în alb și negru.
Pentru a înțelege cu adevărat ce sa întâmplat trebuie să avem în față întreaga paletă de culori, trebuie să știm și
ceea ce era posibil să se întâmple, chiar
dacă nu s-a întâmplat. Alternativele care
nu s-au realizat, dar erau probabile, ar trebui luate în considerare de fiecare dată,
mai ales că, de cele mai multe ori, cele întâmplate ulterior nu reprezentau
deznodământul pe care contemporanii,
chiar informați, îl vedeau ca fiind cel mai
probabil. Prin urmare, trebuie să ne
întrebăm: „Ce s-ar fi întâmplat dacă…?”,
având convingerea că parte din răspunsuri
se pot îmbina într-o necesară istorie
virtuală…”
A TREISPREZECEA ORĂ este, în
ultimă instanță și o carte de o
monstruoasă actualitate…

Mihaela
Aionesei

Menuet
A plouat toată noaptea...
ploaia curge ca dintr-un ciur spart
și acum. Frigul mi-a intrat în oase
ca un șarpe obosit de prea mult drum.
A plouat toată noaptea...
plouă bezmetic și-acum.
Nu mai știu/ cine pe cine îngână
cine dă/ cine ia/ cine pe cine a prins
în menuetul nocturn.
*
Un suflet am găsit hoinărind
fără somn în pădurea
prea deasă. Să intru am vrut
și să-i rămân ca o mireasă
veșnică-n casă.
A plouat. Plouă nefiresc și acum.
Zorii dau peste lume năvală
nimeni nu știe toamna aceasta
a cui? Nimeni nu știe
zbaterea asta ce înseamnă.
Eu am rămas cu mâinile căzute
în poală. Tu încă mai cauți
printre atâtea picături un semn
fără să știi îți număr bătăile care
îmi fac loc să intru la tine în piept.
*
Închide mamă fereastra!
Am găsit un suflet alb
din care nu vreau să mai plec.
Închide mamă fereastra!
se face de gheață cărarea
pe unde încă nu vreau să trec.
*
A plouat. Plouă nebunesc și acum.
Trece o coasă pe stradă
ispitind un alt om
un alt drum.
Cum să trec?
Lasă-mă să-ți stau de veghe sub coastă
măcar pentru o taină
măcar pentru o toamnă
și-apoi împăcată
am să plec.
revistă de atitudine

Urmașul
Firiță Carp

Resturi

Toader-Titi
Roznovanu

I-au rămas trei felii de pâine, de
fapt aproape toate fiindcă din patru, câte șia pus în poșetă alături de două pulpițe de
pui pentru situația în care îi va fi foame, nu
a mâncat decât una, de când a început să
se cam îngrașe face economie la pâine și
la neamurile ei, dar carnea, carne să mai fi
fost, așa că feliile de pâine și oasele, cărora
li se alăturară câteva zgârciuri, au fost
așezate cu grijă într-o punguță de plastic, el
s-a și mirat în gând de ce atâta grijă și a zis
tare, dă-o încoace, i-a zis și a întins mâna
s-o ia, o păstrez, i-a răspuns privind cum
alergau în coloană pe lângă ei, înapoi spre
București, stâlpii despărțitori ai sensurilor de
mers ale autostrăzii, apoi a uitat de goana
stâlpilor fiindcă un ghem mișcător de puncte
negre se apropia din față, a urcat într-un
vârtej de rotiri haotice deasupra lor, dar de
fapt nu era decât o aparență de haos, și-a
dat seama de asta când a observat cum
zborurile graurilor sunt de o precizie
matematică, fiți siguri că nu este vorba de
nicio exagerare, apoi s-au despărțit de
grauri și de autostradă luând-o la dreapta
pe breteaua gri ce tăia carnea Bărăganului
în două felii imense, câteva resturi de
coceni din lanurile de porumb ale anului trecut traversaseră iarna cu semeție, stăteau
ca niște țepi vii pe spinarea unui arici mort,
când s-a terminat spinarea ariciului s-a ivit
liziera de salcâmi, pe alocuri tufișuri de
măceși înfruntau aerul răcoros cu fructele
lor de foc, mărgele la gâtul anotimpului ce
stă să plece, lângă un asemenea pâlc de
măceși a oprit, ea a crezut că vrea să-i
culeagă câteva fructe sălbatice, da de unde,
oprise să facă ceva în natură, nu mare
lucru, totuși ceva important, așa îi place lui
să se bucure de libertate ori de câte ori are
ocazia, în acest timp l-a văzut venind precaut dintre salcâmi, era un câine frumos,
înainta puțin câte puțin, bărbatul nici nu îl
observase, își vedea mai departe de interesul lui, în marginea drumului s-a oprit, s-a
așezat pe picioarele de dinapoi și a început
s-o hipnotizeze cu o privire fixă,
pătrunzătoare, atunci ea a coborât și a
desfăcut punga cu resturi, i le-a întins, el sa apropiat temător, a început apoi să înfulece lacom, când a terminat coada i se
mișca a neașteptat de mult noroc iar aripile
sufletului ei se odihneau pe pervazul unui
zâmbet mare cât o fericire în stare liberă...

ÎN PRAGUL
VIITORULUI
(Continuare
din nr. 162)

Cu toții îl apreciam pentru altruismul
său, iar când se făceau „echipele” pentru
jocul de fotbal, aproape zilnic, după ce veneau de la Moldova, mai toți îl doreau în
echipa lor. Își amintește cu tristețe că
echipa lor de suflet, CSMS Iași, după ce a
Romică C. Ghica

revistă de cultură

Dandanaua a picat ca o lovitură
de trăznet peste toți cei prezenți, mai
întâi s-a crezut că e o glumă, da' ce
glumă să fie asta, când totul s-a dat
peste cap, o bulibășeală mai mare nici
că se putea, cum naiba să greșești în
halul ăsta este greu de înțeles, în fond
nici nu este nimic de înțeles, cât de
prost să fii să nu știi că un metru e un
metru, și doi sunt doi, nici mai mult, nici
mai puțin, chiar și o vorbă din popor
zice că mai bine măsori de două ori și
tai o dată, decât să ajungi să te doară
capul, acum chiar erau mari dureri de
cap în tot perimetrul, cred că și capetele
lemnelor tăiate mai lungi cu un metru
decât trebuia pricepeau că toată
hărmălaia asta s-a produs dintr-o
încurcătură zdravănă, tărășenia îi
zăpăcise pe toți, nimeni nu știa ce să
mai creadă, și șoferi, și manipulanți se
încurcau unii pe alții mirându-se, pe
bună dreptate, de o așa mare
boroboață, cheresteaua pentru construcții era compromisă cel puțin pe
jumătate, stivele uriașe priveau inerte
la oamenii care se agitau fără încetare,
neputând să scape de uimirea care îi
cuprinsese pe toți, camioanele așteptau
care pe unde încremenite în suspans și
golite de orice justificare a prezenței lor
acolo, fuseseră pregătite să fie
încărcate cu lemne lungi de doi metri nu
de trei, de fapt toată lumea era în
așteptare să vadă ce se întâmplă cu
trunchiuri de trei nu de doi, nimeni nu
putea lua o decizie, la mijloc era în
discuție o pagubă greu de estimat,
pierderea de vreme aproape nici nu mai
conta, trebuia văzut de îndată ce se mai
recuperează, sigur va mai trece destul
timp până ceva-ceva s-o mai repara, ar
fi prea de tot să se treacă la deșeuri
nemărginirea de lemn tăiat la trei metri
în loc de doi, din lung se face scurt, din
scurt lung nu, scăpa câte un gură cască
nevinovat de nimic, nici măcar de capacitatea de a realiza grozăvia prostiei
cuiva, pe el îl durea în cot, sunt o
mulțime de proști pe fața pământului
probabil își zicea, neimaginându-și că
ar putea fi unul dintre ei, cine a făcut
trăsnaia asta, a zis șeful depozitului descinzând ca un vârtej la fața locului și
nevenindu-i să-și creadă ochilor, cum
cine, i-a întors întrebarea un muncitor
mai îndrăzneț, istețul de Dorel e autorul,
care Dorel, s-a încruntat șeful și mai nedumerit, cum care Dorel, i-a replicat
îndrăznețul, Dorel, urmașul lui Bulă...
cochetat tot anul cu locurile 1, 2 și 3, în ultimele 2 etape a pierdut podiumul și s-a
clasat în final pe locul 6. Însă marea
dramă a fost aeea că echipa Braziliei a
fost măcelărită, la propriu, de niște adversari, care nu se pot numi jucători de fotbal
ci huligani, ciomăgari sau în vorbire fotbalistică „cotonogari”.
Marele Pele a fost ținta atacurilor
nejustificate ale lui Jecev și Vutov (Bulgaria), și mai ales ale lui Vicente, culminând cu faultul criminal al lui Morais
(Portugalia). Și-ncet, încet, vara era pe
sfârșite, odată cu ultima vacanță a
copilăriei. Urmau anii de liceu și ai
adolescenței. Părinții au vorbit și cu
unchiul băietului și-mpreună au hotărât ca

Adrian Simeanu
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Cartea zilelor
noastre

Magistru
romancier

După tată, argeșean. După mamă,
bănățean. Într-o vreme, piteștean. Iar
acuma, slătinean. Filolog și jurnalist,
umorist, romancier. Astă ultimă ipostază,
mai mult decât elocventă despre potențele
omului. Nimeni altu` decât profesoru`
Sandu Voinescu. Redactor șef la ”Oltart”,
în sud. De care se ocupă cu sârguință
trimestrial. Făr-a neglija proza și poemele.
Epigramele și, mai cu seamă, gramatica
binevenit... Ca unu` al cărților sale
cunoscător binișor, am ca subiect în astă
tabletă, un recent roman*. Despre o lume
de altădat`. Cu el în prim-plan, din copilărie
până-n anii postdecembriști. În sânu` familiei și printre străini. Apoi, despre locuri în
care-a ajuns.
Sate și orașe cu
farmecu` lor.
Conaționali
feluriți în calentâlniți. Români
țais, multe lichele. Sufletiști
și hahalere. Imbecili ticăloșiți,
inteligenți
chinuiți. Activiști
și oropsiți, prigonitori, prigoniți...
Portrete
și întâmplări. Iubiri și dezamăgiri. Amintiri, mărturisiri. Toate-mpreună
într-un tablou de secol trecut. Realist și
convingător. Mustind de umor, maliție și
nostalgie. Stârnind pe alocuri justificată
revoltă. Căci n-au fost vremi ușoare, pline
de bucurie. Ci de suferință și amărăciune.
De umilință, prigoană și nedreptăți comuniste duium. Atât autoru`, cât și alții asemeni, parte de ele având abundent. Așa că
bine face puindu-le pe foaie. Cu talent și
curaj, chibzuință vădit. Are idei, are condei
dintr-acela potrivit și povestea iese în chip
nimerit. Neîndoios ținând de literatura cea
bună. Și mărturie directă, utilă îndreptățit
devenind. Istoria autohtonă onest, sugestiv, obiectiv oglindind... Constantin
Voinescu poate sta cu brio printre scriitorii
memorialiști, zic eu meritat. Și cu mulțumire
că lasă în urmă ceva adevăr, dragoste de
glie și învățătură pentru ăi de mâine. L-am
băietul să stea la internat. În final doar
Ana, sora mai mare care deși era stagiara
și avea salariul cel mai mic dintre toți, ea,
singura, i-a plătit internatul, tot anul în
clasa IX-a. La internat după ce chiorul
Artenie, de loc din cătunul Bortari, care era
administrator, a făcut repartizările pe dormitoare, vestiare (care erau pe hol) și
pupitre în clasa de meditații unde ne
pregăteam temele în fiecare zi, ne-au luat
în primire cele două pedagoge; d-na Pantea, care era ca o mamă, bună,
înțelegătoare și iertătoare la „abaterile
elevilor”, și diametral opus d-na Ifrim -Târnacop, așa-i spuneam, pentru că avea
nasul mare, un nanău cât un târnacop, era
de-o răutate cruntă, proastă și frustată, se

citit, recitit cu nesaț fiindcă atrage,
convinge. Nu fabulează, nu minte. Doar
istorisește ce-i de luat aminte. Și mă
ispitește să-i urmez exemplul, timp de-oi
mai avea și s-o mai putea. Că nu e ușor să
scrii un roman în contemporan. Salve,
magister! Să trăiți să tipăriți, cum zicea un
păstor de catrene cu nerv, înzestrat,
regretat...
*C. Voinescu,
Mai mult ca trecutul, Ed. Hoffman, 2014

*
Teatrul zilelor noastre

Un nume cu renume
”Naționalul” bucureștean, ați ghicit.
Nu se dezminte nicicum. Montări care mai
de care-n program. ”Orchestra Titanic”,
una dintre ele. Avui ocazia, mai an, ferice,
s-o văd. În festival piteștean, la ”Davila”.
Unde, meritat, se umplu de premii...
Aparent, o comedie. În fond, o
dramă de azi. Despre nefericire. Iluzie
neîmplinită. Speranță deșartă. Decădere
ireversibilă. Existența a mai de jos, în
esență. Boicev bulgaru`, reflexiv știut,
punând în ea și comic, și închipuire, și
filosofie. Ca să arate cât mai convingător
ce e viața. Și lumea zilelor noastre. Pe
orice meridian. Căci pretutindeni găsești
amărâți. Izbiți de soartă cumplit. Și definitiv.
Din gheara morții, fără scăpare. Deși
burlesc, textul, e încărcat de subtil. De
revelații și tâlc. Purtând, deductiv, și-un îndemn: să nu fim indiferenți la semenii noștri
ajunși în nevoie. Că nu știm încotro ne
duce destinu`. Și viitoru` ce ne rezervă...
Consistența, forța și echilibrul
creației din țara vecină iscară la noi o
montare de top. Felix Alexa, inspirat regizor, experimentat. A gândit, a cumpănit șintrutot a izbutit. Realism a rostuit, cu magie
împletit. Lucru vrednic a ieșit, aprecieri a
stârnit.
Cu Andrada s-a-nsoțit. Pentr-un
decor nici că se poate mai potrivit. Iar
echipa de actori, mai mult decât excelentă.
Bleonț, Călin, Constantin, Bovnoczki și
Popa. Claudiu și Richard, printre premianți.
Tania, Mihaii și doi, deloc mai prejos. Un
cvintet de monolit. Deplin rodat și sudat,
cu-n joc strașnic, adecvat. Nuanțat, înnobilat prin efortu` conjugat. Cu fructuos
rezultat. Căci din plin au fascinat. Simțindumă-ndatorat, aste rânduri concepui, la
revistă le dădui. Teatru-adevărat fuse ce
văzui, cu vârf și-ndesat. „Ion Luca Caragiale”, bravo, de nedetronat!
răzbuna pe noi, mai ales pe cei din clasa
a IX-a, când era de serviciu, căci acasă o
bătea bărbat-su, mai mare ca ea cu vreo
cinșpe-douăzeci de ani. Deși era săracă
cu duhul, ea se considera atotștiutoare, ce
mai, o rapandulă din basme. A doua zi, pe
15 septembrie-prima zi de școală, iar pentru „bobocii”, prima zi de liceu.
Repartizările erau făcute în funcție de ce
limbă străină a făcut fiecare în clasele a Va, a VIII-a, de unde proveneau.
Și aici a fost o problemă cu elevul
Titi Roznovanu. În clasa a V-a la școala
din Cristești, toate cele trei clase-A, B și C
au făcut limba rusă.
(Va urma)

De unde au venit proştii

Apropo de nit

Trist

Carul plin cu proşti, cum am aflat,
Pe la Caracal s-a răsturnat
Şi atâta de mult s-au extins
Că ţara-ntreagă o au cuprins

Că nitu-i aşa turtit
Cred unii că-i handicap,
Da` de unde, e teşit
Pentru că-i bătut în cap.

Azi lumea-I bolnavă de tot
Şi-i de-o nesimţire …, vă jur,
Pe unii, mulţi, îi doare-n cot,
Pe - alţii, tot mulţi, îi doare-n cur.

Apropo de reclame

Unui autor

Tacâm complet

La radio ca şi la televizor,
Reclame cât cuprinde: repetate des,
Obsesiv şi cu atâta de mult zor
Că-mi produc repulsie şi nu interes.

De ce, în librării, zace,
Oare, opul dumisale-!
Cred că pentru că nu face
Nici măcar două parale!

Domnul a creat Pământul
Şi toate cele de pe el,
Omului i-a dat cuvântul,
Dar şi războiul cu măcel.
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Elena PetrimanŢarălungă îşi croieşte
sub ochii noştri un destin scriitoricesc care
merită atenţia criticii şi
istoriei literare. Originară dintr-o parte de
ţară recunoscută pentru miracole generatoare de spirit ales şi
ştiinţă aplicată, Valea Zeletinului, şi-a rostit
celor din preajmă admiraţia faţă de expresivitatea locului, dar simultan şi-a asumat statutul de voce a acestuia. Când am cunoscut-o
– telefonic şi apoi în scrisul de pe internet –,
era încă viu subiectul C. D. Zeletin (19352020), pentru că academicianul, mediculscriitor, descendent al lui George-Emil
Palade (reamintim: singurul român deţinător
al Premiului Nobel pentru ştiinţă) abia se
despărţise pentru totdeauna de noi. Am ascultat atunci la telefon o voce catifelată, dar
fermă, a unei doamne care a venit pe lume
în acelaşi sat cu C. D. Zeletin şi cu alţi oameni de ştiinţă şi cultură: Burdusaci, comuna
Răchitoasa, judeţul Bacău. Nu admitea să
treacă vremea pentru ca în localitatea natală
să nu ia fiinţă un muzeu al personalităţilor
burdusăcene. Am primit apoi o carte a dumneaei, „Sofia” (Iaşi, Ed. Vasi-liana 98, 2020),
care se deschide cu o dedicaţie îndatoritoare: „Aleasă preţuire poetului, prozatorului,
traducătorului şi academicianului C. D.
Zeletin, pentru unele informaţii despre al
Doilea Război Mondial”.
Aşadar, romanul „Sofia” este o
scriere-document venită, cum scriam mai
sus, ca o datorie, aşa cum mărturiseşte autoarea: „Despre oamenii şi despre urmările
lăsate de al Doilea Război Mondial pe Valea
Zeletinului niciodată nu s-a povestit”. A ieşit
o mărturie zguduitoare despre ultima
conflagraţie, realizată într-o manieră
adecvată: fără exces de date istorice, autoarea a ţesut pe canavaua epică fapte, dialoguri, judecăţi aflate în perfect echilibru şi
oferind astfel o imagine veridică (nici nu
putea fi altfel) a unui timp de care nu ne
putem desprinde lesne. Liviu Apetroaie,
prefaţatorul cărţii, a realizat o atentă analiză
şi evaluare a conţinutului, aşa încât mie îmi
rămâne să mă bizui pe alte impresii de
lectură. Instrumentele care i-au stat la
îndemână autoarei sunt cele ale unui prozator versat: tehnica jurnalului (liniile temporale
trasate sunt septembrie 1944 – decembrie
1951; jurnalul Sofiei se deschide la 6 ianuarie
1950), plasarea evenimentelor cruciale în
relaţie cu mari sărbători religioase (Sfânta
Maria, Naşterea Domnului ş.a.), ceea ce
augmentează trăirile personajelor, ca şi
strategia mottourilor. Atent selectate, acestea
au rolul de a produce efecte meditative sau
chiar de a deveni pre-texte pentru capitolele
respective.
Prozatoarea preferă poezia eminesciană (O, mamă… sau Mai am un singur

Ioan Dănilă

Petruș Andrei

pe cât de mult scrisă în zilele noastre pe
atât de puțin citită, „este vie dacă are o
parte din sufletul autorului. Librăria ar trebui să fie o colecție de suflete” (p.30).
Câte un aforism conține subtilități
politice și adevăruri dureroase:
„Toți indivizii au creier și toate
statele au propriul guvern dar, de multe
Cea de a doua carte a profesoru- ori, conducerea se face din
lui Ștefan Mîrzac, de ,,Aforisme, definiții, exterior”(p.37);
paradoxuri, reflecții” intitulată ,,Natura
„Cultura nu ajunge în mahala, însă
din om” (Éditura ,,PIM”, Iași, 2018) mahalaua ajunge în parlament” (p.41);
continuă pe aceea din 2016 (,,Cuvinte cu
„Uneori cine te eliberează, te
dor de miez”). Colectivul redacțional a ocupă” (p.56);
fost alcătuit din Constantin Chirvase,
,,Extremismul are rădăcini în facorector, Oana Tofan, tehnoredactor și natism și fructe în terorism”(p.58).
Carmen Sevastru, coperta.
Nu sunt uitate avatarurile omului
Cu un „Cuvânt înainte” rostit și creator:
rostuit de profesor universitar dr. Con„Inspirația își pune sămânța spiristantin Cucoș și un argument intitulat tului la încolțit”(p.73);
,,Omul între bine și rău”, din partea au„Iubirea este ca lumina și apa care
torului, cartea face dovada că Ștefan întrețin grădina sufletului și fac să răsară
Mîrzac trăiește labișian, ,,în miezul unui acolo flori și melodii”(p.76);
ev aprins”, urmărind să ajungă la esența
Dintre aforismele ludice menvieții, care constă în bine, frumos și ționăm:
adevăr reflectate în opera de artă.
„Moda este ca oaia, are spirit de
Universitarul ieșean observă judi- turmă” (p.96);
cios că ,,Din perspectiva conținutului,
,,Paradoxul nucului: este bătut
avem de a face cu un cumul de elemente fiindcă dă roade” (p.103);
ce pot fi revendicate de psihologie, peMulte dintre aforisme au drept
dagogie, religie, antropologie, politologie, obiect de studiu omul cu toate ale sale,
sociologie, stiințe exacte”.
cum este sau cum ar trebui să fie:
Profesorul și scriitorul Ștefan
„Omul trebuie să fie lumina
Mîrzac s-a născut, odată cu veșnicia, în pământului”(p.104);
satul Hurdugi, com. Dimitrie Cantemir,
„Dacă omul sfințește locul, atunci
județul Vaslui, în anul 1942. A urmat și locul sfințește omul”(p.105).
cursurile renumitului liceu ,,Cuza - Vodă
Despre dragostea față de țară, în
” din Huși, după care și-a continuat studi- epoca globalismului, se vorbește din ce
ile la ,,Facultatea de Matematică-Fizică”
din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Iași. A fost profesor de fizică în
învățământul preuniversitar la Iași, debutând în revista ,,Cronica” și colaborând
la ,,Gazeta Matematică”, la ,,Revista de
fizică și chimie”, ,,Evrika”(Brăila),
,,Coloana infinitului” (Timișoara), ,,Radiestezia” (București), ,,Lohanul” (Huși) și
,,Scârț”, o revistă care tinde să
depășească celebritatea revistei ,,Urzica”
de altădată. În 2oo6 i-a apărut primul
volum de aforisme, definiții, paradoxuri,
reflecții, intitulat ,,Cuvinte cu dor de miez”,
(Editura ,,PIM”, Iași) urmată de ediția a
doua în 2016.
În acest al doilea volum de în ce mai puțin bine. Iată una dintre
aforisme, după ce face o dedicație de su- cauze:
flet doamnei Elena, Ștefan Mîrzac
„Patriotismul trebuie să fie coloana
trasează câteva repere morale în privința vertebrală a politicienilor români. Așa că,
evoluției noastre spirituale. Cartea sa neavând-o, ei se târăsc”(p.115):
devine astfel o amplă pledoarie în
Câte un aforism cocheteză cu
favoarea binelui, frumosului și adevărului, poezia:
propovăduind: ,,iertarea, altruismul, sin„Poezia este o realitate vie, fluidă,
ceritatea, pacea interioară, optimismul, cu scăpărări de lumină, ce curge în
gândirea pozitivă, încrederea în sine, re- bucăți unite armonios și care duce în
laxarea, meditația, rugăciunea, postul, lume bucăți înfiorate din sufletul nostru”
bunăvoința, compasiunea, iubirea, (p.121);
credința, respectul de sine, echilibrul și
„Stânca plânge cu lacrimi de apă
armonizarea cu energiile și informațiile vie” (p.145)
benefice” (p.6)˝. Ca și în volumul prece„Strugurii îți spun că atunci când
dent, metoda este aceea folosită de ești copt, trece lumina prin tine, de se
dicționare. Cea mai mare parte a acestor vede sămânța luminii” (p.147).
aforisme îndeamnă la meditație: ,,Un
Poetul - arheu Mihai Eminescu a
paradox basarabean: un moldovean și spus magistral, în versuri nemuritoare,
un român trebuie să se înțeleagă în limba adevăruri etern - valabile:
rusă” (p.19)
„Cine a-ndrăgit străinii
În alte aforisme, încărcătura etică
Mânca-i-ar inima câinii!”
este mai mare:
În stil aforistic susține și Ștefan
,,Copacii mor și rămân în picioare, Mîrzac un adevăr incontestabil:
pe când mulți oameni trăiesc târându-se”
„Străinii ne strâng de gât cu
(p.37)
mâinile noastre” (p.146).
,,Băutura te apropie de alții, ca
Încheiem cu un aforism despre
apoi să te îndepărteze de ei, dar și de cei cu suflet și cei fără de suflet, o
tine” (p.20)
caracteristică a societății românești con,,Răul pe care îl facem altora va temporane: „Sufletele goale au, de obiveni sigur spre noi, sărăcindu-ne sufle- cei, buzunarele pline” (p.148).
tul”(p.22)
Și de această dată apreciez
,,Cel rău poate să nască ana- izbânda gânditorului aforistic Ștefan
grama rău-ură” (p.23)
Mîrzac, stilul său curat, elegant, gama
O bogată experiență de viață extrem de largă a reflecțiilor sale, precum
determină autorul să abordeze toate și valoarea lor etică într-o epocă
domeniile vieții noastre. Cartea, de pildă, debusolată.
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Din vatra Burdusacilor
dor) şi a emulilor ei (Veronica Micle), dar şi
a înaintaşilor, autori de versuri despre război
(Vasile Alecsandri, cu al său Peneş
Curcanul) ori a urmaşilor (Nicolae Labiş, cu
Moartea căprioarei). Singurul care aparent
se abate de la linia lirico-epică este Ştefan
Zeletin (alt celebru burdusăcean), ales pentru a prefaţa capitolul al cincilea, „Supărările
Sofiei”, cu un aforism: „Sensul vieţii e acela
de a promova binele altora”. (Cezar Papacostea a aşezat aceeaşi cugetare ca motto
la articolul dedicat lui Ştefan Zeletin în Revista de filosofie nr.3/1935.)
Tot în rândul stratagemelor puse în
slujba unei captatio benevolentiae stau tacticile detectivistice, dar şi deschiderea
abruptă a naraţiunii: la nici trei pagini din
capitolul întâi, cititorul este acroşat de o
tragedie (o tânără mamă îşi pierde viaţa din
explozia
unui
proiectil
rămas
după luptele purtate în acele
locuri), tocmai pentru a-l pune pe
gânduri asupra
grozăviilor greu de
p r e v ă z u t .
Deznădejdea
cruntă e vecină cu
nebunia: „De ce
ne-ai
pedepsit,
Doamne?”,
întreabă cealaltă
mamă, cu nesăbuinţa celui ce şi-a pierdut
fiinţe apropiate. Reproşul indirect aminteşte
de delirul verbal al mamei pedepsite să-şi
vadă fiul pe catafalc: „Ah, Dumnezeu, nedrept stăpân,/M-a duşmănit trăind mereu/Şia pizmuit norocul meu!” (George Coşbuc,
Moartea lui Fulger).
Lipseşte însă sfetnicul „bătrân ca vremea”, care să o înţelepţească: „Şi-oricât de
amărâţi să fim,/Nu-i bine să ne dezlipim/De
cel ce vieţile le-a dat”. „Războiul. Numai
războiu-i de vină”, se acreditează în faţa
pulverizării speranţelor la care are dreptul
omenirea.
Motivul casei nu este unul marginal în
roman. Fie că este o amintire („Aceea în care
s-a născut bunicul, dar şi părinţii […] astăzi
nu mai există, dar, pe când era tânăr, bunicul
a văzut, deseori, cum se ridicau flăcări deasupra casei”, semn că acolo era o comoară),
fie că e în pericol să devină astfel („Casa
tatei […] mai există… doar aşa, ca o umbră,
gata să dispară”), locul este sacru. Câteva
convorbiri cu Elena Petriman-Ţarălungă din
primăvara-vara lui 2020 au fost centrate pe
soarta casei natale a Zeletinilor, de la Burdusaci.
Trebuie salvată, înainte de a fi „tăcută,
goală şi pustie” sau „până când nimic nu va
rămâne”. Urmarea e de neconceput: „nimeni
nu va mai şti că aici au trăit cei ce de mult nu
mai sunt”.

Nime-n Lume nu-i Flămând!

Adrian Botez

Ștefan Mîrzac – Pledoarie în favoarea binelui,
frumosului și adevărului

DESPRE VRERE
nu ți-e Foame – nu ți-e Grijă
c-a intrat – în Lume - o Schijă
:
o Schijă mocnit tăind
pân' la Osul cel Arzând!
acol' se strânge Durerea
și se-nverșunează Vrerea!
din Durere naște Cântec
cu care Cerul îl spintec!
iaca - L văd pe Dumnezeu
lăcrămând de Greul meu...
Crist îngână ce eu cânt;

tot Omul se simte Sfânt
și se-nchină la Pământ
Ochii-apoi- 'nălțăm spre Stea
dar Steaua – Muntele-l vrea!
Munte - Munte-Moș
Cărunte!
între Om și Crist faci Punte
Vrere-n Cre și pe Pământ
să-nălțăm Nou Legământ!
...se-nnoadă Minuni – cu zel:
Crist și Omul – VOR LA FEL!
MÂȚA
Foaie și Foiță
a trecut o Mâță
prin Bezna Porții
prin Bezna Sorții...
era Neagră – Albă – Verde :
nu-n Culoare te încrede
ci în Foc aprins în Blană
ea vă spune – uite – o Taină:

Mâța – Tigru-a fi
când eu voi muri :
voi nu m-eți jeli
dar toți veți citi
pe Lună – pe Stele
(...pe Cer și pe-Andrele...)
Stihurile mele
Sulițe de Iele
Stihuri de-Ngropare
a tot ce e Soare
a tot ce-i Trădare
a tot ce-i Lumină
și-a ucis Albină...
...Spini nu se termìnă...
veți citi o Carte
care-nseamnă Moarte
veți silabisi
Nume 'Nalt ce-o fi...
bine că nu ne-om vedea
nici ”AICI” – nici sub
”PERDEA” :
căci Vecia vă ardea
ca pe o Scrisoare Rea...
revistă de cultură
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revistă de cultură

nica, la Iași. A studiat vioara și s-a dedicat compoziției.
Câștigător în 1980 al Concursului Internațional de
Compoziție Henryk Wieniawski - Poznan, cu lucrarea
Antiphonies - concert pentru vioară și trei grupe de
interpreți. Creația sa, în afara premiului Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru lucrarea dedicată Trio-ului Syrinx, Șapte intersecții ale
unui sentiment cu un anotimp, nu a fost cunoscută și
valorizată, cum ar fi meritat. Alungat de la Iași, cel ce
mi-a fost profesor de armonie, contrapunct și muziLumea artistică, lumea muzicală, cultura acestei cologie, Cristian Misievici, își alină drama separării de
țări a suferit - în foarte scurt timp –pierderea a patru casă și familie prin muncă. Ocupă funcții importante,
membri de elită. Toți cei pe care îi voi pomeni, de ce culminează cu poziția de director al Şcolii doctorale
vârstă apropiată, au făcut lumină muzicii și le aducem “Sigismund Toduţă”, în 2012, la Academia Națională
de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Este fondator al
în această toamnă modest, ultim și pios omagiu.
Camil Marinescu este cunoscut în întreaga lume extensiei facultății de muzică de la Piatra Neamț, oraș
ca: fagotist 9pentru o perioadă și în orchestra de care îl leagă muzica compusă pentru spectacolele
băcăuană), dirijor și profesor. A fost dirijor invitat timp puse în scenă la Teatrul Tineretului și Vacanțele mude 3 stagiuni, din 2003 la Berliner Sinfonie Orchester, zicale. A murit in 26 august 2020, la 66 de ani.
În săptămâna ce a trecut, au plecat la ceruri doi
dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" în perioada 2012 – 2019, a predat analiză muzicală și a muzicieni de marcă ai Ardealului, ai țării, la numai 68
ținut cursuri de estetică și filozofie a culturii la Univer- de ani, ambii directori de filarmonici: Marius Tabacu sitatea din Kyoto. A realizat înregistrări cu cicluri com- recent premiat de Uniunea Scriitorilor din România
pentru traducerea «Trilogiei Transilvane» a lui Miklós
Bánffy”- ce a condus 13 ani Filarmonica Transilvania
din Cluj – Napoca și Vasile Cazan, dirijor și peste 20
de ani director al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.
Vasile Cazan a studiat vioara, viola, pian și dirijat.
S-a perfecționat la New York, cu dirijorul Laszlo Halasz
de la Conservatorul Julliard, fost asistent al dirijorilor
Arturo Toscanini şi Bruno Walter la Metropolitan Opera
din New York. Vasile Cazan a fost din anul 1990 dirijorul Corului Mixt al Filarmonicii din Târgu Mureş. În
anul 2012 primește cea mai înaltă distincţie a judeţului
Mureș, “Fibula de la Suseni” și în anul 2015, i se
plete ale lucrărilor de: George Enescu, Janacek, conferă distincţia “Pro Cultura”. Îmi vin în minte cuvinStravinski, Bruckner, Mozart, Schubert, Beethoven, tele lui Wolfgang Amadeus Mozart, mesaj de neuitare:
Debussy, Richard Strauss şi Ravel, în compania celor „Este o mare consolare pentru mine să-mi amintesc
mai renumite orchestre de pe mapamond. S-a stins, că Domnul, pe care l-am simţit aproape, în credinţă
după trei săptămâni de internare la Matei Balș, când umilă precum un copil, a suferit şi a murit pentru mine
şi că El se va uita la mine cu dragoste şi compasiune”.
încă nu împlinise 56 de ani.
Starea de cânt este titlul eseului pe care Cristian Dumnezeu să îi odihnească și muzica mozartiană să
Misievici îl publica în 6 noiembrie 1987 în revista Cro- îi însoțească în eternitate!

Ozana
Kalmuski-Zarea

Dumitru
Brăneanu

torale și a alegerilor, virusul
COVID nu a atacat prea virulent. Mai degrabă în nota
obișnuită. Probabil că în
înțelegerea dintre guvern și li
derul covizilor s-a prevăzut ca
aceştia să zburde liber pe ici,
pe colo, prin zone electorale
neesențiale, în rest să se
odihnească la Snagov, la vilele
Doamne, câtă toamnă este în de protocol. La mare și la
sufletele noastre de muritori! munte ar fi fost periculos penCad gândurile ca frunzele ru- tru Covizi, din cauza radiațiilor
ginii încărcate de amintirile ultraviolete. Cum au trecut
vieții, de eșecuri și bucurii. Stă alegerile, virusul și-a reluat acsufletul cu ramurile răstignite tivitatea demnă de o cauză
spre cerul pustiit, golit de roa- mai bună. Brusc infectările
dele luminii. Prin găurile s-au dublat și carantinarea
deznădejdii ne rânjește fericiți s-a intensificat. Guvernanții se
câte o cohortă de Covizi. felicită că pot să pună din nou
Parcă îmi vine să spun botniță unui popor, să-i conparafrazându-l pe Bacovia: troleze activitatea, viața, liberSinguri... singuri... singuri/ în tatea, să-l pedepsească
vremi de pandemie./ Să pentru religie și credință.Trăim
trăiești pustiul –/ Ce tristă ne- într-o lume pe care puțini din
bunie! Suntem tot mai izolați creatorii SF și-ar fi imaginat-o.
unii de alții, tot mai plini de Școala a început în nota
singurătate, tot mai suspicioși specifică de pandemie,
și mai egoiști, tot mai geruiți de împinsă mereu spre cursuri
teamă pentru tot ce se petrece online, cu reguli foarte stricte
în jurul nostru. Teama ne și dubioase în același timp. O
paralizează acțiunea, ne nebunie generată de neputința
îmbolnăvește simțurile. O noastră de a înțelege după
toamnă bolnavă nu numai de aproape un an modul cum
covid, ci și de febra porcină și acționează acest virus. Cei
deja de început de gripă virală care l-au creat chiar nu știu anobișnuită. Prea multe molime tidotul? Sau nu se vrea. E de
s-au adunat ca niște balauri tot râsul că SARS-2 Covid
gata să frigă omenirea pe poate fi distrus cu apă și
grătarul apocalipselor de tot săpun sau alcool și un anumit
felul. Nimic nu este întâm- tip de dezinfectant, dar nu
plător, nici pe lumea asta și avem antidotul. Curat murdar,
nici pe cealaltă! Există o mon cher? Nu este mai prolegătură indisolubilă între ductiv ca tânăra generație să
cauză și efect. Orice întâm- nu se imunizeze, să crească
plare este efectul unei cauze. solitar și egoist? Mai ușor de
Cauze generate de o comple- manipulat. Cu cât o mulțime
xitate de factori. Probabil că li- este mai răzlețită, cu atât e
derul covizilor, plictisindu-se în mai ușor de decimat. Așa fac
saliva unui liliac, s-a gândit să și marile mamifere cu turmele
evadeze în gâtlejul unui chinez de căprioare. Vânător și
din Hwuan, și de acolo, din pradă. Leii împotriva oilor
chinez în chinez, să cu- (bătrâni, persoane vulnerabile
cerească lumea. Cu siguranță etc.). Vizibilă de pe stația
că nu a avut în vedere să internațională este lupta
creeze o lume nouă. Cu împotriva creștinismului, a biinteligența sa redusă, dorea s- sericii și credinței. Dintoto cunoască pe cea veche. A deauna credința religioasă a
ieșit cum nu se putea mai bine, fost liantul care a cimentat un
pe gustul marilor mahări ai popor să supraviețuiască în
acestei lumi în curs de glob- condițiile nebuniei criminale
alizare. Se schimbă doctrine, numite civilizație. Așa se face
structuri economice, sociale, că după secole de practică a
teorii medicale și științifice. pelerinajului la locuri sfinte
Toată lumea se pricepe la (vezi Sf. Parascheva, Sf. Dutoate și își dă cu părerea. Mai mitru Basarabov), în plină liales când e vorba de pan- bertate religioasă, s-a pus
demie. Așa am ajuns să botniță și credinței. Pelerinii nu
înghițim gogoașa cu virusul au voie să participe la peleriscăpat de sub controlul ge- naj, bisericile sunt înconjurate
netic al naturii direct în de armată (jandarmi), apărate
plămânii noștri obosiți de polu- ca pe niște cetăți asediate de
are. S-a schimbat natura atât cruciații creștini, iar în rest bide mult, încât a început să se sericile din scumpa noastră
răzbune pe omenirea care-i patrie sunt semideschise.
mutilează chipul, frumusețea, Avem dovada că lupta
bunătatea și structura gene- credinței a început. Cavalerii
tică. Se pare că incursiunile apocalipsei (LGIBT, ideologia
minții umane în intimitatea n e o m a r x i s t - l i b e r a l ă ,
structurii genetice a naturii nu transumanistă) pre-gătesc
poate să rămână fără calea pentru Antihristul care
consecințe. Inexplicabilă este va veni călare pe cel mai percolaborarea interesantă între iculos bidiviu, balaurul virusoCOVID 19 și guvernul nostru logic. Vom trăi și vom vedea
liberal. Nu-i așa? Cine se dacă după pelerinaje, în timpul
aseamănă se înțelege, iar noii campanii electorale pentru
virusul este o structură mai alegerile parlamentare, panmult liberală decât libertină! De demia va fi trecută în viteza pe
ce? O explicație ar fi faptul că încet-înainte.
Până la un viitor mai
amândouă entitățile atacă persoanele vulnerabile, cu pro- bun, să ținem aproape cu opbleme de ființare. De reținut că timism, ca să nu ne doboare
pe perioada campaniei elec- SARS 2 Covid 19.

Starea
de
cânt

TĂBLIȚELE DE LA SINAIA - ZECE ADEVĂRURI DE NECONTESTAT

Tăblițele de la Sinaia sunt
plăcuțe de plumb, cu lungimile laturilor de 15 x 10 centimetri, pe
care sunt inscripții în relief,
obținute prin copierea tăblițelor
originale, din aur, la ordinul
regelui Carol I. Istoria descoperirii lor are mai multe variante, descrise de Dan Rumalo în
cartea "Cronica getă apocrifă pe
plăci de plumb?", apărută în 2005, sub egida Editurii
Alcor Edimpex, din București. Într-o variantă, aceste
tăblițe au fost descoperite în 1875, în cadrul săpăturilor
făcute pentru construcția Castelului Peleș, care a costat 14.000.000 de lei aur și a fost inaugurat pe 7 octombrie 1883. Un mare număr din tăblițele originale au
fost topite tot în anul descoperirii lor, pentru a susține
o parte din cheltuielile de aproximativ 100.000.000 de

Doru Cicescu

DE LA UN GÂND, LA ALTUL...

lei aur, pentru Războiul de Independență al României,
care se apropia. Din 1875 până în prezent, nicio tăbliță
originală netopită nu a fost identificată, deși se spune
că unele ar fi în depozitele Băncii Naționale a
României sau ale Federației Ruse. Totodată, copii din
plumb, de ordinul zecilor sunt în custodia Institutului
de Arheologie "Vasile Pârvan".
Conținutul acestor tăblițe a fost și este obiectul
unor controverse aprinse, refe-ritoare la caracterul
dacic al alfabetului și limbii folosite.În prezenta lucrare,
studiind diferite traduceri ale unor dacologi, eu am
identificat zece adevăruri de necontestat, cu privire la
Tăblițețe de la Sinaia.
1. Nu se știe exact numărul tăblițețor originale,
din aur, și greutatea lor totală.
2. Traducerile conținuturilor tăblițelor din plumb

se bazează pe fotografii, deoarece se știe, metalul din
care sunt realizate se deteriorează în timp și literele
își pierd parțial sau total lizibilitatea.
3. Alfabetul utilizat are litere asemănătoare cu
cele din limba greacă arhaică, la care, în plus față de
alfabetul grec modern, apar literele pentru "j" (litera din
poziția 5, de sus, din coloana din stânga), "ghe/ghi",
"ce/ci" și "o" (literele din pozițiile 3, 4 și 13, de sus, din
coloana din dreapta), conform cu tabelul 1.
4. Unele litere sunt scrise în două sau trei feluri,
câteva exemple fiind prezentate în tabelul 2.
5. Textul narațiunilor este o înșiruire de litere,
fără intervale între cuvinte, ceea ce nu se întâmplă în
textele grecești și romane. Un exemplu este redat în
figura 1, în care chiar cuvântul "Dace", pentru Dacia,
apare cu primele litere la sfârșitul rândului al doilea și
ultima, "e", la începutul rândului următor.
6. Arealul narațiunilor cuprinde un număr mare
de zone, printre care localitățile Orăștie, Sarmizegetuza, Sirmum (actuala localitate sârbească Sremska
Mitrovica), ținuturile Macedonia, Sarmația, fluviul
Dunărea, râurile Tisa, Siret, Mureș, Marea Neagră.
7. Perioada narațiunilor este anterioară formării
provinciilor romane Dacia Traiană (formată la nord de
Dunăre, între anii 106 și 275) și, implicit, Dacia
Aureliană (formată la sud de Dunăre, între anii 271 –
'600), cuprinzând, în special evenimente din Dacia
condusă de Burebista și Decebal.
8. Printre zei, alături de Ro, șeful zeilor, ori
Zabelio, zeul războiului, sunt menționați Geea și
Apollo, întâlniți și în mitologia greacă.
9. Limba narațiunilor este moartă, de neînțeles
în prezent, nu numai de români, dar și de alte popoare.
10. Traducerile narațiunilor au fost realizate pe
baza unor cuvinte preluate din limbile dacă, greacă,
latină, chiar din galeza și scoțiana veche.

pagina 19

plumb -163

LIRICE

VICTOR
MUNTEANU

CUVINTE ÎMPUȘCATE DE TOAMNĂ
Între mâna întinsă şi sabia gata s-o taie,
aştept în halta ce nu mai există:
toţi intră-n vagoane,
toţi încap în trupurile pe care le poartă
şi în limita din care nu pot ieşi.
Între cel ce a fost şi cel ce nu mai există,
aştept pe traseul Bacău - Băluşeşti:
toţi încap în numele primit la Botez
şi în strigăt,
toţi îşi duc zilele în cămaşa de forţă a imprevizibilului.

ÎNTÂLNIREA
Omul din glugă stă în ploaie și se uită la mine.
Cade grindina pe oraș, femeile țipă greu de spus dacă mai poate scăpa cineva.
Numai el mi s-a oprit cu totul și cu totul în cale și stă
și nu se știe la ce-i folosește pietroiul din mână.
Cum tot curge cu nemiluita, cum nimeni nu mai poate
face nimic, străinul din glugă se uită la mine foarte
încet și nu se poate bănui în ce scop îi arde
întunecimea din ochi.
Dar cade un trăsnet drept peste baierele inimii mele și
plouă atât de amarnic, încât apa îmi ia viața la vale.
Numai străinul din glugă tot stă și deodată nu mai are
de ales și, hohotind, își ascunde fața în palme.

MĂ AJUNGE UN GÂND
Uite lupii urlând prin ultima zi de scris poezii.
O, Doamne, dă-mi și mie o adeverință de pasăre
doar pentru cât am fost singur și hăcuit de tăcere;
clipa mi-e grabnică și fără durată - dă-mi o chitanță
să trec la vamă în tihnă,
căci lângă adevărul din mine
nu e loc de odihnă!

FRIG
E seară prin Bacăul pustiu,
vântul mătură bucăţi de hârtie,
toate băncile goale te ştiu,
tristeţea pe trotuare te scrie.
Alb şi târziu ţi-e părul,
aşteptarea sapă canale adânci;
în academii a luat foc Adevărul,
ziua de mâine se zbate în prunci.
Vântul suflă cu numele său,
toamna s-a dezbrăcat de veşminte.
Tu - mercenar al destinului tău -
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cu sufletul gol de cuvinte.

cei despre care nici nu mi-am închipuit că există.

E seară de oraş obosit,
luminile în băltoace se zbat.
Orologiul din turn s-a oprit –
în spatele tău urmele tac.

Adevărata literatură stă în afara celor 24 de ore:
ea este doar ceea ce a rămas
după ce am uitat tot din ce am citit!

ISCĂLITURI DE NOIEMBRIE
Într-o zi nu voi mai găsi poteca spre casă,
vântul va da foc pașilor singuri o șoaptă
va zgâria viitorul copiilor cu obrazul decupat din fântână,
îmi voi luneca umbra amară.
Într-o zi când n-o să mai fiu nicăieri, mai puternic
decât timpul voi fi neștiind despre arbori,
neștiind despre păsări - în sfârșit, voi întrece
singurătatea celor ce știu
.

INTRAREA ÎN COLAPS

Am vrut să spun totul într-un singur poem
și m-am sufocat într-atât, încât n-am mai putut zice
nimic, niciun cuvânt nu mi-a mai arătat calea.
Libere și fără stăpân, lucrurile nespuse de mine
s-au ascuns.
Trecătorii și-au făcut înspăimântați semnul crucii,
dar tornada azvârlea deja streașina caselor,
bătea o grindină-ntunecată de plumb:
lucrurile nearătate de mine s-au dezlănțuit
și, de atunci, nicio instanță nu le mai poate opri…

CU ADEVĂRUL PE UMERI
- Nu cumva cămaşa ta, descheiată la piept,
este cămaşa lui Iuda?
- Nu, îi răspund liniştit,
bându-mi cafeaua pe prispă.
- Nu că aş vrea să te necăjesc, zice, dar
cămaşa asta pe care o porţi
nu e cămaşa lui Iuda?
- Nu, dom’le, zic,
privind îndelung la cel din oglindă,
şi o mulţime de ochi mă urmăresc cu mare atenţie.
- Şi totuşi, îmi zice, din întâmplare,
cămaşa asta afurisită şi tare neagră pe care-o îmbraci
nu e cămaşa trădării, pe care o ştiu?
- Nu, doar ţi-am mai spus, zic,
şi sorb încet din cafeaua fierbinte.

RECLUZIUNEA MEMORIEI
Azi nu mă mai caută nimeni prin poemele mele
în care beam la masă cu regele un rachiu
tare ca un șuierat de locomotivă
și biciuiam armăsarii singurătății
până ce flăcăii sorbeau razele lunii
lăsând pe-ntuneric perechile ce se întorceau de la bal.
Azi nu mai cară nimeni cohortele de stele în spate
vărsându-le, mai apoi, în prăpastie,
cu paznici cu tot.
Azi nimeni nu mai trece prin fața tufișului
să grațieze un stol de grauri
cu un hohot de plâns…

EPOCĂ
Literatura începe cu cei pe care nu-i voi citi niciodată
din lipsă de timp şi de interes.
În limba română nu se poate muri triumfal.
Cei pe care nu i-am citit vor îngreuna viitorul,
iar la baza scrisului vor sta

CHENOZĂ
Când te vei trezi dimineață
și nu vei avea unde pleca
și nici de unde veni,
vei primi o hârtie pe care să scrii
numărul celor ce ar fi trăit mai bine dacă n-ai fi fost tu
și al celor pe care i-ai alungat de la ușă.
Când te vei trezi și nu vei mai avea încotro,
ți se va da o hârtie pe care să treci numele celor
care au suferit mai mult decât tine.
Iar, când tăcerea va ajunge la semnificația maximă
și nu va mai putea usca rănile mult prea adânci,
te vei ridica și tu să răspunzi,
dar noaptea îți va pune mâna la gură...

ISCĂLITURI DE NOIEMBRIE
Într-o zi nu voi mai găsi poteca spre casă,
vântul va da foc pașilor singuri o șoaptă
va zgâria viitorul copiilor cu obrazul decupat din fântână,
îmi voi luneca umbra amară.
Într-o zi când n-o să mai fiu nicăieri,
mai puternic decât timpul voi fi neștiind despre arbori,
neștiind despre păsări în sfârșit, voi întrece
singurătatea celor ce știu.

TOAMNĂ SCRISĂ PE O MOARĂ DE VÂNT
Așa cum mai întuneric decât întunericul
este căderea în sine: tată al meu, poate te-ai dus
să încerci străfundul țărânii cu inima
și-ai uitat să te-ntorci...
Eu am trecut de ceea ce este piatra pentru liniștea ei
și-mi trebuie alt adevăr să exist.
Am primit lucrurile și le-am dat un înțeles - nisip și
gări, mahalale și grindini:
- Na-vă să fiți!, eu le-am dat,
na-vă să aibă un rost numele vostru!
Pentru mine n-a mai rămas decât zarea:
- Luați-o și pe asta!, am spus
Dar primejdie la adevărul păsărilor - chiar dacă
ele sunt altceva decât păsări - nici rana nu este ceea
ce înțelege cuțitul, nici aripa ce-și întunecă zborul
peste ascunsul din lucruri
nu înseamnă vremea din ea.
Talpa bocancului numai drumul o știe.
Copacul nu întreabă pe nimeni dacă poate
să fie copac, nici n-are nevoie de careva să
se numească astfel - doar cât își astâmpără
toamna în ochii pribeagului, mărindu-i
și mai mult rătăcirea…
În fața tăcerii din el am căzut în genunchi:
- Iartă-mă că pot vorbi și nu pot întrece singurătatea
liniștii tale, dar dezleagă-mă de neputința cu care mă
caut, smulge-mă din limita auzului și dăruiește-mă
arderii, căci inutilă e trecerea fără arsura din ea..
Dacă lumina nu-i decât o vorbă ce-ți rămâne în gât albul ei apucându-ți mâinile și înverșunându-le așa
cum amintirile îmi înlăcrimează văzul și-l mestecă dacă frigul este ochiul de lup ce adâncește pădurea
privind-o în inimă:
Tată al meu, tu, care mi-ai lăsat moștenire viața
ta banală de zeu și te-ai dus cu tâmpla mea la tăcut,
spune-mi, te rog,
în gândul cui se mai oprește drumețul
să bea o cană cu apă?
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