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Motto

„DACÂ NU ERAM ROMÂN, FUGEAM ÎN ROMÂNIA!
CHIAR ŞI CÂND SUNT ÎN ŢARĂ, TOT MEREU ÎMI
ESTE TARE DOR DE ŢARA MEA!

Trecutele mele doruri, toate...
Sunt aproape sigur că m-am născut
atunci când buna mea mamă bună mă dorea cel
mai tare, iar drăguțul Dumnezeu își luase
răgazul necesar să-mi vegheze și somnul și
visele și plânsetele și joaca și ruga sfântă. Și se
pare că am coborât din legănușul din nuiele de
salcie împletite, prins în grinda casei țărănești,
nu numai cu piciorușele desculțe dar și la vremea potrivită. Și că am silabisit de timpuriu
câteva cuvinte esențiale din moment ce cei care
le-au ascultat mi-au spus că ar fi priceput, din
gângureala mea, ceea ce trebuia priceput, atât
pentru acele îndepărtate vremi și vremuri, cât și
pentru cele care au urmat. Dar și că aș fi fost
copil jucăuș și destoinic școlar, pentru ca
crescând mare să fi știut ceea ce alții nu aveau
cum a ști. Să fi înțeles ceea ce era greu de
înțeles și să fi muncit ce era de muncit. Să fi iubit
ceea ce era de iubit și să nu fi dușmănit ce nu
era de dușmănit. Să fi trăit când și cât trebuia
trăit și să fi îmbătrânit îndeajuns ca să mă pot
gândi la moarte cu detașare. Dar și să înțeleg de
ce e recomandabil ca dumneaei (moartea) să
vină nu prea târziu, ci atunci când te plâng și deplâng nu numai cei ai casei tale, dar și rudele,
vecinii, prietenii și neprietenii. Pentru că dacă
vine mult prea târziu, n-are cine să te jelească și
plânge, oamenii nepăsători crezând că ai murit
demult! Toate la un loc, m-au vindecat de frica
și de răutatea morții!
L-am întrebat pe un oarecare înţelept de
ce României i se spune „Grădina Maicii Domnului” și iată ce mi-a răspuns: „Când Dumnezeu a
împărţit pământurile sale tuturor neamurilor,
românii, cu bunul lor simţ ca-racteristic, mereu
au dat întâietate altora, ei rămânând la urmaurmelor. Dovadă că atunci când, în sfârșit, au
ajuns şi ei la mila Domnului, nu mai era nimic de
împărţit. Văzând smerenia românilor, Dumnezeu
i-a spus Sfântului Petre: ”Vezi și dă-le un colţ din
Grădina Raiului”.
Și se pare că acea bucățică a fost ruptă
tocmai din colţişorul preferat al Maicii Domnului.
Ca urmare, avea să se dovedească a fi nu numai
cel cel mai frumos pământ din lume, dar și cel
mai bogat.”

Nu de alta, dar suntem doar la începutul deceniului trei din ceea ce se crede că va fi primul
secol al „Tragicului Mileniu 3”. Îl numesc astfel
pentru că nu pot pricepe, nici în ruptu’ capului,
de ce și pentru ce continuă această prelungită
instabilitate a vremii şi a vremurilor! Dovadă că
mult prea des se întâmplă ca în mijloc de vară
locul firesc al zilelor călduroase să fie brusc luat
de cele răcoroase ale unei prea timpurii toamne,
urmate de repetabila caniculă a secetei prelungite. Tot atât de anapoda petrecându-se lucrurile
şi dincolo de echinocţiurile şi solstiţiurile astronomice ale iernilor şi primăverilor. Ca urmare, de
la o vreme încoace, cele nouă ”Zile ale babelor”
nu mai încep, ca de de obicei, la 1 martie, ci fie
mai devreme, fie mai târziu cu o săptămână.
Cât despre celelate necazuri şi întâmplări
neîntâmplătoare ale vieţii noastre zilnice, ce să
mai credem?! Doar constatăm neputincioşi că
ele năvălesc peste noi din toate părțile şi
ungherele. Şi de cele mai multe ori, atunci când
nici nu ne așteptăm. Adevăr nu numai deosebit
de trist, dar şi dureros de adevărat! Numai
țăranul-plugar român continuă să nu se sperie
că iarna se suprapune peste începutul
primăverii, că verile sunt când prea zgârcite în
ploi, când prea darnice, iar mijlocul toamnelor
seamănă cu începutul timpuriu al iernilor. Și nu
arareori e ”Primăvară în ianuarie”, iar brume și
înghețuri în luna mai a florilor! Doar el, sărmanul
țăran român, mereu își vede de rostul său.
Așa era obișnuit ca de dragul de a nu
lăsa pământul nelucrat, el îl ară și îl seamănă,
chiar dacă are hambarul plin cu bucate!
„Mă dor mâinile
de atâta nemuncă ...”

Așa se văita, într-o lungă şi geroasă noapte
înstelată de iarnă, un vrednic ţăran român ardelean dintr-un frumos și mult prea îmbătrânit sat
al văii sibiene a Hârtibaciului. Şi m-am întrebat:
nu numai de ce, dar şi pentru ce adevăratul
ţăran este atât de supărat atunci când zăpezile
și gerurile iernilor îl obligă, într-un fel sau altul,
să „trândăvească” pe lângă treburile casei şi
gospodăriei sale! Hrănind şi adăpând vitele, oile,
găinile şi porcii, trăgând cu furtunul de pe drevele
butoiaşelor şi damigenelor mustul limpezit şi parfumat al vinului strugurilor tomnatici, crăpând cu
securea şi stivuind cu mâinile bătătorite lemnele
şi aprinzând focurile călduţe ale odăilor familiei
sale. Adică Măria Sa Plugarul este necăjit atunci
când îi lipseşte munca câmpului! Şi mi-am
răspuns, prin feciorul lui, învățător și plugar în
sat, zicându-mi: ”Pentru că absolut nimeni, dintre
toţi oamenii acestui pământ, doar ţăranii ardeleani sunt cei mai îndreptăţiți să facă dreapta
diferenţă dintre munca obişnuită şi trudnica lucrare a pământurilor de plugărit şi a pajiştilor de
cosit! Îndeletniciri și munci nu numai obositor de
grele şi de expuse neprevăzutului vremii și vremurilor, dar şi tare frumoase şi benefice. Aşa a
fost, aşa este şi aşa va fi, atâta vreme cât va mai
dăinui adevăratul plugar român! El este singurul,
De ce să fim mândri
din această nesfârşită lume ca nelumea, care nu
că suntem români şi nu alt neam?
munceşte, ci trudeşte pe mica lui felie de ogor
- În primul rând, pentru că România şi ai luată în păstrare din imensulul rotund al
săi români, cei mai merituoşi dintre ei, au fost, Pământului Lumii”.
- Având o inimă caldă, iubitoare şi tânguisunt și poate că vor fi nu numai cei mai buni, dar
şi cei mai valoroşi şi folositori oameni ai lumii. Cu toare, românul credincios a alcătuit din cuvinte
precizarea că dacă în Biblie stă scris că la în- fredonate în şoapte, o rugăciune pe care a denceput a fost cuvântul, atunci în istoria românilor umit-o cum nu se poate mai frumos:
şi României ar trebui consemnat că la început a ”Rugăciunea rugătoare și doinită a Inimii”.
- Adevăruri de netăgăduit: omul priveşte
fost Sarmisegetusa Grădiştei Muncelului din
numai
ce vede cu ochii lui şi înţelege numai ce
munţii Orăştiei şi ai Ţării Haţegului, capitala Daciei preromane! Ca urmare, așezările țării mele pricepe cu mintea sa, nu cu a altuia. Iar atunci
rezistă în timp și în spațiu prin fiii lor, ca și prin când capul n-are minte, ochii n-au lumină să
ceilalți oameni care s-au perindat prin ele. Și ast- vadă.
- Soţii în vârstă sunt temători nu numai de
fel trecutul poate fi glorios, oferind și speranța
unui viitor luminos. Totul e să știm unde și când grabnica trecere a anilor, dar şi că fetele lor
să-l căutăm, pentru a afla cine am fost, cine sun- tinere şi frumoase nu s-or mărita la vremea
potrivită ca să-i facă bunici.
tem și cine vrem să fim!
- La vremea cuvenită, însă din trecutul
- Crâmpeie de declaraţii de dragoste şi
iubire, nu numai dintre o fată şi un băiat, sau din- vieţii şi rânduielilor ţăranului român, vrednicul fetre un soţ şi o soţie, dar şi dintre România şi cior-plugar pleca în cătănie, apoi se însura cu
românii săi: „Draga mea dragă, eu nu te iubesc cea mai faină şi cumsecade fată din satul său
cu inima pentru că mi-e teamă că se opreşte din natal, după care, vreme de 30 de ani, aveau
zvâgnirea ei; nici cu mintea, pentru că e uitucă. împreună copii, nu numai mulţi şi sănătoşi, dar
Eu te iubesc cu sufletul, că el este nemuritor și şi deştepţi, cuminţi, frumoşi, harnici şi pricepuţi.
veşnic”! Așa că nu întâmplător se spune că Iar cel mai gospodar dintre ei şi drăgăstos de
pământul românesc este luat cu dobândă de părinţi, se însura dacă era băiat, sau se mărita
către generaţiile de azi și de mâine, din partea dacă era fată, pe curtea casei părinteşti, având
grijă de bunici, de mamă şi de tată până când
generaţiilor viitoare.
- Luaţi aminte şi ţineţi minte, dragi români. aceştia închideau ochii pentru totdeauna!
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”Nu se poate să formezi o armată
sănătoasăîntr-un stat bolnav,
trebuie statul să-l vindecați”

DEMOS KRATOS
$ DEMON LEGIS
Înainte de a ne încrunta
frunțile citind cele ce urmează, să ne
veselim puțin privirile cu un test de
perspicacitate în mare vogă,
cândva, printre români: ce face un
oltean atunci când nu mai are ce
face? Răspunsul e simplu, pe
măsura harului de mucalit al acestuia: se dezbracă de haină și o
păzește. Redevenind serioși, să trecem la realitatea zilelor noastre, care
ne oferă zi de zi numeroase
subiecte de prime-time ce ne
colorează existența diurnă într-o
policromie extrem de generoasă, cu
tușeuri de galben, verde și bleu
jeandarm.
După ce a rezolvat în pas
alergător niște ”cestiuni arzătoare la
ordinea zilei”, precum ținerea sub
căpăstru a noastră, a tuturor, în
aceste
vremuri
pandemice,
înghețarea salariilor bugetarilor și a
pensiilor, a vaucerelor de vacanță,
cu adoptarea dicatorială a legii
bugetului de austeritate/sărăcie
lucie, Guvernul Meu (recte, al
Supremului de la Cotroceni) i-a dat
o nouă temă de cercetare/adoptare
MAPN-ului și, mai apoi, Parlamen-

tului – proiectul de lege privind
înființarea unui nou Departament al
Armatei – cel al Poliției Militare, alta
decât cea care îi monitorizează și
disciplineazâ pe purtătorii de uniformâ. Care poliție militară ar urma
să fie investită cu puteri nelimitate,
discreționare chiar, împotriva
populației civile, mergând până la
anularea libertăților cetățenești, cu
încălcarea proprietății private,
pătrunderea în locuințe chiar și în
miez de noapte și ridicarea din patul
conjugal a ”suspecților” din cine știe
ce pricini. Prevăzăndu-se, între altele: în situații de alertă, de urgență,
de mobilizare s-au de război,
jurisdicția Poliției Militare se poate
extinde, în condițiile legii, și asupra
populției civile. Și toate astea, cu justificarea, cică!, a protejării liberăților
democratice
și
siguranței
cetățeanului suveran. Halal națiune,
horror legis, ar exclama la unison
celebrele personaje caragialești,
acelea care se mândresc cu
moștenirile lăsate urmașilor. Adică,
nouă, celor de azi. Iar dacă tot am
pornit-o pe ton de persiflare, s-o

ducem tot așa și pe mai departe
citând una din celebrele replici ale
(fostulu erou național) Bulă: uite, tocmai asta ne mai lipsea, o poliție
militară! Fiindcă-n rest, avem de
toate: Poliție Națională, Jandarmerie, Poliție Locală, un Serviciu
de Protecție și Pază. Cărora le țin
isonul, pe partituri de zdrâng-zdrâng
la fata popii Margareta, armatele de
bodyguarzi și de gărzi personale.
Toate, și toți, lucrând, zice-se, spre
binele și siguranța cetățeanului.
Puse cap la cap și numărate bob cu
bob, toate aceste ”trupe” mai că
s-ar apropia de jumătatea populației
active, constatare ce ne poate conduce la concluzia liniștitoare, de
siguranță deplină a cetățeanului în
raport de 1 la 1: un român – un
paznic.
Dincolo de tonul constatativ
ironic, e totuși cazul să redevenimn
sobri: de la mimarea democrației în
comunism am trrecut în pas
alergător la democrația-dictat. Unul
din atributele posibilei viitoare Poliții
Militare fiind impunerea cu arma la
tâmplă și necondiționat a regulilor
(că despre norme democratice nici
nu poate fi vorba) democrației postdecembriste în variante non-liberale.
Și iată cum de la pretinsa
democrație se trece în pas de marș
forțat la daimons legis. Știut fiind că
în Armată ”ordinul se execută, nu se
discută” (după cum suna art. 6 din
faimosul RD - regulament disciplinar). Chiar dacă ordinul, indiferent
de cum ar suna el, vine de la
reprezentanții unor facțiuni politice
minoritare în Parlament, dar reunite
sub stindardul comandantului
suprem.
Pus pe tapet în regim de ”pe
repede înainte”, adică ”în pas
alergător”, respectivul proiect de
lege are toate șansele de a fi
avansat la gradul de ”adoptat” și pus
la rație. Acum, dacă e să stăm drepți
și să judecăm în ton cu
(bine!)făcătorii noștri de legi, e cazul
să recunoaștem faptul că Armata
avea nevoie de acest nou obiect al
muncii, întrucât apărarea granițelor
țării de agresiunile dinafară e misiune îndeplinită, iar acum problemele
sunt înlăuntru, la cetățenii săi indezirabili! Spre linișt(ir)ea) lor și securizarea guvernanților. Iar dacă la
revoluția decembristă ordinul a fost
retragerea Armatei în cazărmi, după
adoptarea acestei mult-dorite legi de
câtre guvernul monstruoasei coaliții
PNL-USR-Plus-UDMR contraordinul
va fi, mai mult ca sigur, invers. După
cum s-a întâmplat, de altfel, și în
campania de ”tăiere a liniilor”, cu
tab-uri și pistoale automate, pentru
anihilarea pandemiei de COVID-19,
în primăvara anului trecut, intervenții
considerate și catalogate, mai apoi,
ca fiind antidemocratice și
anticonstituționale. Dar cine să le
sancționeze? Ori, proiectata lege le
va da girul legalității ”cu masca și
botnița pe figură”...
Și totuși: la loc comanda, domnilor guvernanți!, dar și scurtmișcarea, pentru că nu trebuie
uitat/ignorat adevărul fundamental
conform căruia
”Cel mai mare pericol pentru
democraţia unei societăţi, a unei
vieţi libere şi prospere este introducerea strategică şi funcţionarea unor
structuri "de tip militar" corupte în interiorul societăţii civile (partide,
instituţii sociale, media, sindicate,
organizaţii, asociaţii) a sistemului social global”. Chiar dacă în fiecare zi
ne sunt servite slogane care să ne
facă a crede că ”În democraţie,
libertatea este o colivie ceva mai
mare”.
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Mihai Ulmu traversează Nistrul pe la Tighina, apă
de la care își ia rămas-bun ca de la un bun prieten, iar apoi Uralii. Sute de bărbați înghesuiți
devine osatura volumului, sunt
într-un vagon încercau acum sentimental de
fixate alte două serii de imagini
teamă, de resemnare, de înduioșare, de sclavie
generice. Pe de o parte se află ceea
consimțită sau de încăpățânare, pentru o
ce ține de reprezentări ale iubirii și
nevinovăție transpusă pe chip și pe suflet. Mihai
ale frumosului: amintirile frumoase,
devine M1-315.
sensibile, distilate de trăire puternică
Urmează treisprezece ani de gulag printre
(„În lanul cu maci/ ne-am simțit
sfinți, intelectuali și răufăcători, care încercau a
înconjurați de foc”), idila din care
se ține cu toții de o singură funie a vieții, pentru
este eludată gravitatea unică
Nicolae Dabija (15 iulie 1948, Co- a nu fi doborâți de necruțătoarea Siberie.
(„Amorul de-o noapte/ Se-neacă în
Personajul cunoaște Iubirea în libertate,
Cu ecouri ce vin dinspre „fan- mare...”), pasiunea decodată în sim- muna Codreni, Cimișlia – 12 martie 2021,
tasme”, amintiri, doruri, nostalgii, boluri florale pe măsură („Mi-au în- Chișinău) – poet, prozator, publicist, eseist, is- atunci când este ajutat să evadeze de Maria
stări elegiace cuprinse în poeticul florit magnolii în suflet”), înălțarea toric literar și om politic din Basarabia, membru Răzeșu, fosta sa elevă din Poiana, care ajunge
„cândva” întărit de la un poem la prin Eros spre piscuri, acolo unde de onoare al Academiei Române, membru co- la capătul pământului pentru cel căruia îi era
altul, noul volum semnat de Elena imaginarul condor se pierde spre respondent al Academiei de Științe a Moldovei, sortită. “Mulți dintre oameni nu-și află niciodată
Mândru (Editura 24 ore, 2020, Rai, o originală refacere a cuplului Doctor Honoris Causa – nominalizat de mai împlinirea pentru că n-au răbdare nici s-o caute,
redactor de carte Ana Parteni, arhetipal (un alt eu), valsul, sărutul, multe universități din Basarabia și Țara Mamă, nici s-o aștepte”, dar Mihai și Maria, fugari prin
prefață de Ioan Holban) relevă zborul sunt, îmbrățișarea, decla- redactor-șef al săptămânalului „Literatura și taigaua nesfârșită, și-au recunoscut sufletele
rația de iubire, cântecul și visul Arta”, editat de Uniunea Scriitorilor din stânga care se știau parcă de mii de ani, au recunoscut
disponibilități poetice veridice.
Reunind două arcuiri tempo- sunt, de asemenea, momente ale Prutului, ne-a lăsat ultima sa „Temă pentru Iubirea, “o iubire ca un cutremur, ca o spaimă,
rale, textele sale figurează un ima- unui scenariu al iubirii decupat din acasă” la Limba și Literatura Română, intitulată ca o cădere într-o fântână adâncă sau ca o
prăvălire în cer.”
ginar specific, în care trecutul poemele scrise de Elena Mândru. „A fi om – o artă sau un destin?!”.
Cu peste 80 de volume de poezii, romane,
Dacă cineva mai crede astăzi că în idesondat/ tezaurizat la nivelul De cealaltă parte, anumite texte,
ologia comunistă a
amintirilor sensibile se întâlnește, printre cele mai sensibile, trimit spre nuvele, eseuri, publicistică, istorie literară, maexistat măcar ceva
virtual, cu un viitor adjudecat di- dezamăgire și durere adâncă. E o nuale, povestiri și poezii pentru copii, traduse și
uman, benefic, pronainte de curgerea logică: „Dar azi, ipostază a unui DOR profund, publicate în numeroase țări, Nicolae Dabija a fost
lific, mie mi-e suficând iarna dură se coboară/ Și-ari- atotcuprinzător, „pentru cei dispăruți, un ambasador al românismului, iar dacă ar fi
cient doar atât din
pile devin mereu mai grele,/ Iar as- / care și ei au fugit în altă lume, / fără scris doar romanul „Tema pentru acasă”, ar fi fost
această
teorie:
trele nu îmi mai sunt fidele,/ lumina să-și ia rămas bun!”; într-o încărcare suficient pentru a-i oferi Nobelul pentru Literatură
“numai cretinii mai
lor cea sumbră mă-nfioară.// Se- plină de gravitate și emoție sau pentru Pace.
Opera dezvăluie, până în străfundurile
iubesc”, iar de aici sadună-astfel zăpezi din viitor/ În largi intraductibilă, durerea pierderii fiicei
au născut toate
troiene, doar imaginare/ Creând un capătă notele tragicului insur- sale, până la nivel atomic, existența Iubirii, a
dezastrele și urgiile
neprietenos decor;// Așa că voi montabil („Eu, soldat al Universului,/ recunoașterii ei pe pământ, ca o fărâmă a sfințirii
săvârșite de călăii
păstra uitata floare/ Primită ca zălog al iubirii de viață și frumos/ mi-am dumnezeiești. Sufletul, încercat de cele mai grele
regimului.
pentru-un amor/ Ce rătăcise dincolo tulburat mințile/ de când ai plecat cazne, de așteptare, de deznădejde, de umilire,
“Omul devine
spre ceruri”). Sunt, în alte poeme, de dezrădăcinare și împingere până la granița
de soare.”
tare prin suferință” și
Rezultând din filtrarea ipostaze adiacente ale unor „dureri” cu Infernul, se recunoaște în Dumnezeu printre
multe au de îndurat
emoțiilor și din proiecții sensibile, ce însoțesc drumul prin viață: ne- oamenii de lângă el. Autorul ne întărește prin
personajele acestui
discursul poetic ce caracterizează dumeriri în fața ipocriziilor, această lucrare, încredințându-ne că îngerii șipoemele scrise de Elena Mândru (în dedublări, falsitatea sentimentului, au construit lăcaș în oameni, că puterea noastră roman: interogatorii, întemnițare, evadare,
care respirații moderne se întâlnesc despărțirile, regretele, cântecul de a simți este dincolo de perceptibil și terestru, epuizare, singurătate, neputință…, dar toate au
frecvent cu elemente ale amar doinit, nimicul de după..., iar că ocara la care au fost supuși românii fost parcă incomparabile cu puterea iubirii. Mihai
basarabeni, alături de alți frați în credință și în- avea de executat în total 240 de ani, 8 luni, 3
„cumințeniei” ce țin de canonul cla- absența speranței.
O supapă ar putea fi re- credere, de către regimul stalinist, nu le-a surpat săptămâni, 2 zile, 8 ore și 30 de minute, iar “a
sic) se desfășoară pe câteva axe
atrage după tine în iad sau într-o mare nenorospecifice. În consonanță cu titlul câștigarea posibilității de a fantaza, Omenia.
Romanul prezintă destinul profesorului de cire care-i numai a ta, o ființă care te iubește și
volumului, unele texte trimit spre de a smulge prin vis ceea ce s-a
imaginea unui ascensional asumat pierdut sau nici nu a existat. Luna (și Limba și Literatura Română din satul Poiana, care nu se gândește la moarte pentru că se
la nivelul unor imagini și sugestii alte însemne ale nopții) contextu- Mihai Ulmu, proaspăt absolvent al Facultății de gândește la tine, înseamnă a fi iubit vreodată.”
Aș vrea să ne putem bucura astăzi de
asemenea
poeme Litere din Iași, șef de promoție, care le preda
convingătoare. Astfel, simboluri alizează
eterne ale ascensiunii (bradul, (Imaginară, Frumoasa nopții, Numai elevilor săi de clasa a XII-a întreg anul pe Emi- ceea ce avem, ca urmare a lacrimilor, a sudorii,
muntele, floarea de colț, piscul) sunt al meu, Mă vei găsi, Rătăcire). În ex- nescu și doar câteva ore le vorbea de ceilalți scri- a îndârjirii, a luptei, a credinței și nădejdii, dar mai
întâlnite în poemul ce dă titlul presia lirică a autoarei, se itori. El însuși precum un Eminescu avea ales a iubirii față de aproape a tuturor celor care
prezentei cărți: „ Ca floarea de colț proiectează astfel „mănunchi de cabinetul de literatură ca un muzeu, ca o cameră n-au lăsat să ne moară graiul, tradiția, bunătatea,
pe un pisc/ Sunt unica ființă/ Și de stele” ce traduc stările de visare și de oaspeți, împodobită cu portrete de scriitori, omenia, a celor care nu L-au lăsat pe Dumnezeu
covoare tradiționale, expoziții de reviste și cărți. să moară în sufletele lor și care ni L-au trimis
pe munte am să risc/ Iubind cu-a ta de compensatoriu refugiu.
Ca orice poet care acordă Pentru dăruirea sa cuvântului românesc, reazem pentru vremuri mai bune sau mai grele.
credință.” Luceafărul de seară, simbol al poeziei, al iubirilor dintot- atenția cuvenită auto-reprezentării, meseriei sale, literaturii române și oamenilor, “Gulagul” nostru de astăzi este diferit de cel de
Mihai Ulmu este condamnat la 25 de ani de în- acum o sută de ani, pentru că ei s-au
deauna, al filosofării și al dorului de
chisoare și deportat în Siberia, la muncă silnică încăpățânat să treacă peste suferințele fizice și
înălțime e marcat în versuri sugesîn “Lagărul Morții”. Ultima sa lecție de literatură, nu le-a fost doborâtă nici destoinicia, iar nouă ne
tive: „Ușor ca puful păpădiei/ M-am
înainte de arestare, răspunde la întrebarea “Ce rămâne să luptăm doar cu noi înșine, fiecare în
ridicat cândva în zbor, / Sortit cae iubirea?”, profesorul subliniindu-le elevilor că fața propriei ființe, pentru că viața neîntemnițată
ndrumul veșniciei/ Să știu de-al
“neamul nostru e condamnat să iubească“.
este zborul, zâmbetul, îmbrățișarea...
dragostei fior”. Alteori, „stelele
Dus într-o închisoare pe roți, în vagoane
Și să nu uităm: „iubirea îi sfințește și pe
curgând în ploaie” se întretaie cu
pentru vite, cu pasageri care aleseseră să tacă, cei sfinți”.
durerile, cu dor, reconfigurând o altă
imagine a Luceafărului, simbol al tuturor aștrilor și al Înaltului spre care
Un jurnal de pandemie –
se tinde, poetic. Un alt puternic simbol al tentației înălțimilor este condorul: „De-atunci, frumosul meu,
Pandemia care încă tori de prin cam toată țara, care au făcut din
te-aștept/ într-una/ Și poate îmi vor
nu și-a încheiat show-ul a virusul ce s-a abătut asupra planetei o muză, așa
crește-aripi o dată/ Să zbor pe cer,
scos la iveală, încă o dată, că, mă gândesc, mâine-poimâine, într-o istorie
spre tine, ca nebuna...”. Drumul spre
capacitatea oamenilor de a literară sui-generis, ar putea să figureze un capiînalt, spre sus, în alte poeme, trimite
se adapta la orice condiții tol al „scrisului de pandemie”, căruia i se
și spre revers, spre căderea
simbolică, încărcată de conotații găsim un poem adecvat, nu de viață, fiindcă, departe de a-i îngenunchea, la profilează câteva date specifice, de pildă,
specifice. Stelele căzătoare sunt întâmplător și cel mai frumos din nivel de specie, pe mulți i-a determinat, probabil prezența unui câmp semantic din care fac parte
asociate cu pierderea ireversibilă, volum. În Înfiorată de cuvinte, din- după principiul că pe dușmanul pe care nu-l poți cuvinte la ordinea zilei (între care aproape nelipcu căderea din visul fericit și intrarea colo de expresia unui eros distruge e bine să-l ții aproape, măcar ca să-l poți sita „izoletă”, propusă de unii, ca urmase a
în „iarna dură”: „lumina lor cea descătușat, plin frenezie și de supraveghea, să-l ia drept punct de plecare pen- sonorității, drept eroină a acestor vremuri).
Cartea lui Ion Scorobete – „Bagaj de
sumbră mă-nfioară”; trecerea anilor prospețime a imaginilor, autoarea tru realizări ale lor. Iar o formă de a-l ține
înseamnă alt sens al căderii, de demonstrează o bună aplecare spre aproape, în cazul unor semeni, a fost / este să-l mână cu sau fără izoletă”, Editura Eikon,
această dată fiind vorba de „valea forma poeziei, devenită în sine convertească în sursă de inspirație pentru scris. București, 2020 – se înscrie ca parte a acestui
Din Antichitate încoace, lumea a învățat obol adus nemaivăzutului (cel puțin de către
bătrâneții”; o altă ipostază a semnificantă și producătoare de
cădererii este „năruirea” („iubirea... emoție estetică: „...te trezești/ sau doar (re)descoperă mereu, în situații de trăitorii de azi pe Planeta albastră) de unii dintre
a fugit nebună”); „pădurea dezgolită învelită de soarele hoț să fie primul criză, beneficiile catharsis-ului. Se întâmplă și contemporani, un fel insolit de scrieri ocazionale.
Scris între jurnal și memorialistică, volude dantelă” devine, de asemenea, / care te atinge, întinzându-mă / mo- acum, în secolul al XXI-lea, în anul 2020, ca,
simbol al alunecării ireversibile, pe latec în așternutul perlat / și vi- printre mii și milioane de soluții de salvare (me- mul surprinde o sumedenie de stări de spirit trăite
dicale, în primul rând) a omenirii din calea virusu- de o individualitate, dar simțite, mai mult ca sigur,
când apusul vieții reprezintă ultima brându-mi o muzică în surdină”.
Aproape de cer e un volum lui ucigaș, mulți semeni să-și caute refugiul de o întreagă lume peste care s-a abătut ceea
privire, definitivă, asupra acestei
ce, cu puțin timp înainte de a se declanșa, dacă
imagini generice: „cu întristare, trag prin care autoare arată, convingător, terapeutic în creație.
În ce mă privește, mi s-a oferit prilejul să ar vi fost întrevăzut de unii, ar fi părut absurd.
că are ce spune la nivel de rostire
perdeaua la geam”.
citesc și să scriu despre câteva cărți ale unor au(Continuare în pag. 4)
Într-o simetrie antitetică ce poetică.

ELENA MÂNDRU:

revistă de atitudine

Ion Scorobete:
„Bagaj de mână cu sau fără izoletă”
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Un caleidoscop literar

Franțuzismele lui „nenea Iancu”; Mihai
Eminescu – „Luceafărul” – o lectură în cheie
biblică), ale interbelicilor (Liviu Rebreanu –
„Se vorbește mereu despre binomul Dimensiunea psihologică a prozei interinimă-minte. […] Inima e flacăra mereu activă belice), ale poeților moderni (Arghezi –
a emoțiilor noastre, mintea e responsabilă cu psalmist redivivus; Lucian Blaga – de
judecățile. Disjuncția aceasta e totuși o sis- veghe în lanul de taine), ale tradiționaliștilor
tematizare pripită, un poncif. «Mintea» nu e (Vasile Voiculescu – o dilematică laudatio
sediul absolut al intelectului și, pe de altă a grădinii de îngeri), ale unor scriitori postparte, e fals să pretindem că mintea e struc- belici (Ion Lăncrănjan – saga țărănimii „obturalmente străină de componenta sedantului deceniu”) sunt făcute în cheie
afectivității. Orice idee are patosul ei, orice biblică, folclorică, uneori ironică, persiflantă.
convingere are vigoarea ei, atașamentul ei Interpretarea în manieră tradițional-creștinemotiv […]” (Andrei Pleșu, Despre inimă și ortodoxă, dar și cu accente asupra autobialte eseuri, București, Editura „Humanitas”, ografiei autorului îl apropie pe Mihai Botez
2017).
de scriitorul Leonard Rotaru, cu a sa carte de
Interferența dintre inimă și minte, în eseuri și cronici literare Texte, contexte,
termenii amintiți mai sus, asigură un echilibru pretexte (Piatra - Neamț, Editura
savuros în cartea Clinamen hermeneutic*, „Acțiunea”, 2020), scrisă într-un stil ludic,
scrisă de Mihai Botez. Influența din partea savuros, clar și de efect.
inimii se face simțită mai mult din perspectiva
A doua secțiune a cărții are o
patosului unor afirmații mai îndrăznețe cir- dominantă meditativă. Cuprinde eseuri închicumscrise criticii literare și a unei asumări nate unor personalități străine, dar și române,
subiective a recitirii studiilor critice,
care au ammedalioanelor, opiniilor literare adunate în
prentat orizontimp: „Aceste studii recitite îmi folosesc chiar
turile literare și
mie, ca barometru al urcușurilor sau
culturale uniscăderilor de nivel pe care le voi fi traversat”
versale: Guil(Mihai Botez). Tot de natură subiectivă este
l a u m e
atitudinea boemă, ușor nonconformistă a
Apollinaire,
celui camuflat sub pseudonismul Mihai Stîn„solarul” Valéry,
caru, prozator, eseist și dramaturg care, fiind
Steinhardt, Ion
o apariție ocazională în lumea condeielor critCreangă, E.
ice, s-a retras treptat în mărginimea acestui
Ionesco, Maltărâm minunat al literelor, scriind doar ca să
larmé. Poetului
nu-și piardă mâna. Însuși titlul lucrării, Clinafrancez Malmen hermeneutic, reflectă distanțarea de
larmé îi dedică
optica generalizată, promițătoare de diversiun număr imtate față de lumea criticii literare, atitudine
presionant de
asumată subiectiv.
pagini. PasiCe vine din partea minții la acest unea autorului față de fenomenul Mallarmé
autor? O dreaptă măsură reflectată într-un este dusă la cotele cele mai înalte, dat fiind
bun-simț critic. Trăsături stilistice par a fi îm- faptul că teza de doctorat a lui Mihai Botez a
prumutate din profilul caracterologic al lui cuprins studiul aprofundat al operelor marelui
Mihai Botez: un impresionism temperat, o fire poet. Autorul accentuează asupra laturii de
analitică, o acribie, o acuratețe a stilului, o self-made poet al lui Mallarmé, asupra
capacitate analitică și de sinteză, toate aces- oscilării acestuia între visare și realitate și
tea armonizate într-o carte aparent modestă, asupra raportării sale artistice la Divinitate.
dar cu valoare de nestemată pentru cititorul Mallarmé a înlocuit mitul spiritual al lui Dumavizat. Organizată riguros în trei comparti- nezeu cu cel natural al Soarelui, ca mit origmente: Studii literare, Medalioane literare: inar al umanității, și i-a dedicat, pe această
scriitori străini/ scriitori români și Opinii cale, imnuri și recviemuri.
literare, cartea de față se impune prin nota
Ultima parte a cărții are un caracter
personală a interpretării numeroaselor opere subiectiv mai accentuat, fiind numită și
citite, atât clasice, cât și moderne. Pe par- Opinii literare. Cuprinde teme și personaje
cursul întregii lucrări se simte parcă efortul din literatura lumii (Homer, Dante, Shakesautorului de a păstra cu orice preț echilibrul peare, Flaubert, Kafka). Remarcabile sunt
pe toate palierele: compozițional, stilistic, valențele interpretative ale operei lui Dante,
ideatic-interpretativ.
care simbolizează descătușarea spiritului
Studiile literare din prima parte a cărții însetat de noi spații de perfecțiune și o
propun un ecou al vocii inimii și accentuează dorință de a ieși din postura statică a datului
asupra unor autori contrastanți și ușor iniţial, după cum afirma însuși autorul în
controversați la vremea lor: Tristan Tzara sau cartea de față, Clinamen hermeneudespre iconoclastie ca formulă de creație tic. În Hamlet, conștiința tragică a umanității,
poetică (eseu cu un motto original, care stă opinia despre celebra replică to be or not to
sub semnul calamburului: „Tzara arde și be vizează o surprindere analitică de o mare
dada se piaptănă”), Jean-Paul Sartre – un finețe a soartei omului, în general, conștient
veac de contrarietate (filozoful francez care de efemeritatea sa.
a refuzat Premiul Nobel pentru Literatură sub
În concluzie, cartea Clinamen
pretext că acesta reprezenta una dintre val- hermeneutic este un caleidoscop literar,
orile societății burgheze, valori pe care el le din perspectiva relevării multiplelor valențe
considera inautentice). De asemenea, sunt simbolice, originale, comprehensive ale
incluse eseuri care vizează perioade creaţiei artistice.
revoluționare din lumea artelor, iar climatul
sociocultural, reacțiile artiștilor, precum și
ideile acestora sunt analizate cu o detașare
*Mihai Botez, Clinamen
impusă: Instituția NU, Reactivități salutare și
hermeneutic, Bacău, Editura „Egal”,
extremisme în lumea artei. Lecturile clasicilor
Seria „Comunicare literară”, 2020
(Ion Creangă – În penumbra clişeelor critice şi în lumina realităţii; I. L. Caragiale –
Prof. dr. Elena Simionescu
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Ion Scorobete

(Continuare din pag. 4)

Este o poezie a revalorizării banalului cotidian, înrămat sau, mai
degrabă, copleșit de amintitul absurd,
într-o așteptare sine die a unui Godot
izbăvitor, „când sfârșitul va fi oportun”,
într-un univers în care oricare, conștient
sau nu, a devenit „soldatul neinstruit pe
frontul derutei / cu un dușman invizibil”.
În context, vocea care se
confesează punctează acțiuni, trăiri,
observații ce scot la iveală o ființă
încorsetată, prizonieră într-o existență
mizeră din pricina lipsei de perspectivă,
prin raportare la normalitatea pierdută:
„stai în casă praștie ruptă”; „pândești
prin vizorul ascuns virușii ceilalți”. Sunt
fragmente din profilul unei lumi silite să
se revalorizeze, să-i amintească de sine,
de firesc, de simplitate, să-și radiografieze viața și, în consecință, să se
cunoască într-un fel pentru care, mai
înainte, nu și-a acordat timp sau pe care
nu și l-a închipuit anterior, dar care se
resetează, din mers.
O notă (auto)ironică însoțește discursul poetic, într-o tentativă programatică de evadare ori, măcar, de
atenuare a statutului de prizonier într-o
realitate apreciată, înainte de pandemie,
ca imposibilă: „Ispășești gândul uscat
din ugerul slăbiciunii expuse / pe patina
zăpezii din zori / risipită aiurea / pe întinderea unor sentimente viagere”. De la
constatarea acestui statu-quo, vocea
textuală înclină tot mai accentuat spre
introspecție, cu proiectată finalitate
salutară: „Ispășești încetineala cu care
ai răspuns provocării nubile / de poveste
/ pe malul mării / (…) / cu palmele la ochi
și chipul transpirat / pe zgomotul tăcut al
inimii intrate în joc…”
Un argument temeinic în stare să
susțină noua realitate (realitatea noii
realități!) ar fi, spre exemplu, „starea de
deținut”, „între cei patru pereți cu privirea
criptată pe computer”, încât „rătăcit nu
mai știi în ce zi ești după calendar”, dar
ideea „că lumea s-a dilit cu bune intenții
nu e de azi”…
În piesa de teatru „Iona”, a lui
Marin Sorescu, personajul, aparent captiv în burta peștelui uriaș, dar, de fapt,
prizonier într-o nesfârșită suită de universuri concentrice, încearcă să facă
față situației fără ieșire și, la un moment
dat, constată: „E strâmt aici, dar ai unde
să-ți pierzi mințile”. Cam la fel simte și

Opt întrebări în oglindă,
la împlinirea vârstei de
75 de ani
Doru Ciucescu
I. Întrebările se vor referi strict la
activitatea de scriitor. Ce evenimente teau marcat mult în scrierile tale?
D.C. Ele au fost numeroase, dintre
care menționez doar următoarele: 1.
Înainte de a deveni elev, eu știam despre
Marele Canion ori Marele Recif de Corali,
deoarece mama mea, Aurora Ciucescu a
fost profesoară de geografie, care mi-a insuflat curiozitatea de a vedea marile minuni naturale ale lumii. Ca urmare, până
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„personajul” din cartea de față, pentru
care conjunctura în care a ajuns este „de
circotecă”. Și analogia cu problematica
din piesa soresciană amintită se poate
continua: în eforturile de a se adapta la
ceea ce i se întâmplă, eroul dramatic
observă că și acolo poate cel puțin să
simuleze cam tot ce era posibil „afară”,
cu o singură excepție: să tacă, pentru că
acolo a tăcea este echivalent cu a muri.
Cam același sentiment stă probabil și la
baza comportamentului celui ce se
confesează în versurile lui Ion Scorobete: fără să teoretizeze, să
mărturisească neliniștea căutării unor
soluții, demonstrează că intuiește rolul
vital al vorbirii și, ca urmare, de multe ori,
cuvintele se înșiră doar ca să anuleze
tăcerea sau, alteori, pentru a inventaria,
gratuit, obiecte, stări, sentimente, frânturi de gând, potențialități, secvențe TV,
simptome de tot felul etc., etc. La
aceasta se adaugă un soi de voyerism
prin care se completează un peisaj contemporan care nu e surogat de viață, ci
e viața însăși, metamorfozată dintr-o
necesitate cu miză presupus salvatoare.
„Prin orificiul cheii privești forfota de pe
stradă / manipularea / cum se
dezinfectează cuvintele neastâmpărate
/ la cei peste 65 de ani / și mai departe /
să nu mai oficieze decât grotescul uns /
cu bioform plus”.
Sunt fragmente dintr-o lume care
așteaptă o vreme post-apocaliptică
(„Dincolo de zid lumina nu mai are miros
/ seara e jug empatic / satelitul
DeeP/state deasupra orașului ține loc de
luceafăr”), pe un fundal unde singura
certitudine este că „interiorul se
destramă încet dar sigur”, într-o
„caraghioasă singurătate”, care „șterge
uzanțele din agenda intrată în comă”, cu
doar „o picătură din arestul benevol”.
Așadar, fără angoase vizibile
(deși nu lipsește nici tenta imprecativă,
care demonstrează că atitudinea
temperată este doar aparentă), în cele
optzeci de texte, numerotate cu cifre
arabe, în care se înregistrează flash-uri
care să dea, eventual, mai târziu, seama
de viețuirea într-o lume al cărei mecanism s-a dereglat, instanța lirică se
dovedește, mai degrabă, contemplativă,
referindu-se la „această / măcinare pe
față și pe dos / a lumii”. În plus, deși
mereu omul s-a plâns de trecerea prea
grăbită a timpul, aici, dimpotrivă, dorința
de eliberare de dușmanul nevăzut, care
a adus omenirea aproape de colaps,
creează o impresie pe dos: „Și cât de
greu se scurg clipele…”
în prezent, eu am reușit să scriu 22 de
cărți de călătorie, grupate în colecția
"Călătorii în șapte continente", apărută
sub egida Editurii Rovimed, din Bacău, și
preluată de lanțurile de distribuție
"Cărturești", "Emag" și "Libris"; 2. În timpul
liceului, eu am fost gata-gata să fiu exmatriculat, deoarece am afirmat că regimul
comunist este o închisoare. Până la urmă
am primit doar vot de blam cu avertisment
în cadrul Uniunii Tineretului Muncitoresc.
În consecinţă, am scris o serie de cărţi
profund anticomuniste: "Gulagul din
umbra palmierilor" (Junimea, Iaşi, 2011,
proză), "De-ale cărturăriei de odinioară"
(Gunivas, Chişinău, 2012), "Bătrânul şi
Cuba" (Rovimed, Bacău, 2014, proză),
(Continuare în pag. 19)
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Emilian Marcu

de Gheorghe Mocanu
doar când se nimerea. Și mai ales la
praznice și înmormântări, și nici atunci cu
mare seriozitate.
Datinile și obiceiurile, bune sau
rele, frumoase sau urâte sunt un bun
apanaj pentru întregirea romanului (vol.
II), cel care face o subtilă trecere în
revistă a vieții de zi cu zi, într-un sat ca
acela de la poalele muntelui, Ursoaia sau
Despre fabulosul de lângă noi Borta, cum i se mai spune, din Ținutul
vorbește în cele trei volume din ciclul Din fascinant al Vrancei. Tot în acest al doilea
umbra munților, Borta, Ursoienii și volum se face trecerea de la copilărie la
Ultima cruce, scrise de Gheorghe adolescență și la formarea ca individ a
Mocanu, care au darul de a contura, cu personajului principal. Volumul al treilea
suficiente nuanțe autobiografice, deci și este încărcat de dramatism. Destinul
sentimentale, viața dintr-o localitate Ilincăi, al lui și al fiului lor, conturează o alvrânceană, Ursoaia, de acolo unde lumea tfel de lume, o lume cu care copilul din
părea rămasă intactă, ca la facerea lumii, satul Ursoaia nu se poate acomoda.
În final eroul acestei trilogii
ca la începuturile ei pe aceste plaiuri.
Domnul Gheorghe Mocanu, născut în devine călugărul Ghenadie, încercând,
satul Ursoaia (Țara Vrancei), ținutul de acolo la mănăstire să-și afle împăcarea
vrajă unde ard necontenit focuri cu sine dar mai ales cu Dumnezeu, penîntreținute de spiriduși (lângă ei lătra tru trecerea în lumea umbrelor, așa cum
cățelul pământului) scrie cu creangă de de fapt făceau toți înaintașii lui.
Dominantă în roman este
brad și limpezește de cuvintele cu
păstrăvi de fag. Romanul Borta, primul prezența unei cruci, de care, nimeni nu
dintr-un ciclu închinat munților ascunde știe cine, se îngrijeau locuitorii satului să
bulgări de jar și boabe de aur din legen- o întrețină, situată chiar pe Dealul Crucii.
dele care au țesut în noi visul că norii de Pe acel deal va fi înmormântat călugărul
deasupra Vrancei duc în guri de rai cân- Ghenadie, pentru a închide, în mod fericit
tecul Mioriței, spune marele prozator acel cerc existențial.
Proza lui Gheorghe Mocanu se
Fănuș Neagu, cel care nu prea se hazarda atunci când făcea astfel de situiază la limita dintre real și fantastic, un
constatări. O carte ca un pui de urs în- fantastic de tip sud-american, în care
trând în smeuriș numea prozatorul Fănuș aceste enclavizări produc comportamente
halucinatorii, în care ielele, vântul, ploile
Neagu acest prin volum.
O adevărată radiografie a unui sau sclipirile stropilor de rouă în care își
sat de la marginea lumii și totuși mereu în spălau oamenii locului dimineața, ochii,
centrul lumii, satul Ursoaia supranumit de fața și palmele, pentru a avea
prozator, Borta, din mai multe motive spor la lucru dar pentru a
care se vor putea descoperi decât la o putea privi universul cu ochii
lectură atentă a cărții, realizează, cu mult limpezi. Povestirile, că de
fapt, întreaga trilogie este
har prozatorul Gheorghe Mocanu.
Oamenii satului, cu toate compusă dintr-o sumă de
calitățile, dar și defectele lor sunt trecuți povestiri, care mai de care
prin ciur și prin dârmon, vorba lui Ion mai emoționante, mai intereCreangă, conturând întreaga suflare din sante și mai încărcată de
acel loc, atât de aproape de Dumnezeu, amănunte, vin să întregească
și la propriu, dar și la figurat, pentru că era un univers care capătă
străjuit de o imensă cruce aflată chiar pe consistență și nuanțe de fadealul Crucii, loc unde fiecare sătean se bulos, deși scrise simplu, la
închina și se ruga pentru spor în casă, nivel de narațiune, totuși însănătate și pentru iertarea unor păcate, tregul este puternic și proștiute sau neștiute, deși nimic nu rămânea fund. Continua legătură a
neștiut în acel loc. Privită prin ochii unui personajului principal, cu toți
copil (în volumul I), lumea satului de ai satului acela izolat, face ca atmosfera
munte este zugrăvită ca în pictura naivă, să capete cel mai adesea nuanțe procu multă atenție și delicatețe. Retras în funde și să se asemene, în multe locuri,
sărăcie și în izolare, dar și în multă dem- dar fără a fi o pastișă, pe Ion Creangă,
nitate, satul Ursoaia din romanul lui prin descrierile comportamentale ale celor
Gheorghe Mocanu, capătă sclipiri de dia- de acolo, datinile și obiceiurile, tonurile și
mant pentru că se evidențiază în mod cu nuanțele, comportamentale dar și al
totul special, puritatea comportamentului îmbrăcămintei de sărbătoare. Scene cu
uman. Scene antologice, precum cele totul speciale, adevărate lecții de viață
legate de ascunsul carnetului de note în într-un mediu, de cele mai multe ori ostil,
lada cu mălai, unsul schiurilor cu untură se pot detecta în capitole precum: Borta
pe tălpi după sfatul lui Ilie Boroghină, fur- copilăriei, Bunicul Ion, Banchetul
tul bicicletei de la un magazin din oraș, apocaliptic și mai ales Cometa din voluși exemplele ar putea continua, sunt de- mul I, Dealul Alunișului, Laica lui Marin
scrise cu un firesc remarcabil, cu Budacu, Întoarcerea lui Ilie Boroghină
naturalețea povestitorului care nu se sau Oameni de lemn, din volumul al
pripește. Detaliile pe care le realizează doilea și O sanie sub lună, Doctorul cui
prozatorul sunt de-a dreptul savuroase, părul alb, Contractul cu cerul, și capicredibile, fără a deveni descrieri natura- tolul din finalul volumului trei, Călugărul
liste, dar și încărcare de mult umor, un Ghenadie.
Satul din munții Vrancei, Ursoaia,
umor sănătos pe care numai țăranii îl pot
afișa. Cu o descriere extrem de atentă a părea adeseori bântuit de scene apocalipcomportamentului uman, particular, dar și tice, mereu situate la limita dintre vis și recel colectiv, pentru că Gheorghe Mocanu alitate, dintre lumea cea de toate zilele și
are predispoziție pentru realizarea unui o lume specială, onirică, pe care o trăia,
astfel de umor, el surprinde starea de într-un mod special, fiecare dintre
spirit a locuitorilor din acel sat de munte, locuitorii de aici, dar mai ales
debranșat de la toate binefacerile copilul/copiii, și apoi maturul personaj
civilizației (drumuri, apă curentă, telefon, principal, cel care este liantul întregilor
curent electric etc). Întâmplările fabu- lumi din Ursoaia, dar și de peste locurile
loase, ca aceea cu iminenta sosire a unde el își trăiește viața.
Multe sunt personajele remarcacometei, ce în comportamentrul colectiv
însemna și sfârșitul lumii, denotă și un bile, cele care realizează scene cu totul
anume grad de ignoranță, dar și credință speciale în aceste volume, dar câteva se
ancestrală moștenită din moși strămoși. detașează parcă intrând în fantasticul
Ritualurile sunt respectate cu mare lumii pe care o străbat: baba Rada, un fel
sfințenie deși nu aveau nici biserică și nici de șaman al locului, cea care anunțase
cimitir în sat, iar preotul venea pe la ei întreaga obște despre sfârșitul lumii prin
revistă de atitudine

venirea cometei, creând un adevărat
spectacol de tragism colectiv, Ilie
Boroghină, cel cu condica de datornici
pentru țuică, condică pe care o arde acolo
pe maidanul disperării în așteptarea
sfârșitului lumii și apoi reacția lui când își
dă seama că totul nu a fost decât o farsă
sau o neînțelegere a șamanului (baba
Rada, un fel de răspândac), cea care ascultase la difuzor o știre și pe care o interpretase în felul ei. Dispariția câinelui
Haiduc, moartea Laicăi, care și-a adus
puii morți de la o mare distanță, înghețați
din cauza unui ger cumplit, din oraș în sat,
dar și moartea bunicului Ion și împăcarea
lui cu întregul univers, și mai ales cu
nepotul său pe care îl iubea așa cum
numai bunicii știu să iubească, provoacă
atât personajului principal, dar și întregului sat, mari tristeți. Bucuriile dar și
tristețile, botezurile nunțile și mai ales
pomenele se făceau cu tot satul, într-o armonie cu totul specială, care se putea realiza numai într-un astfel de sat, total
izolat de lumea cealaltă. Gheorghe
Mocanu realizează în paginile încărcare
de emoții, cu totul speciale, multe scene
grotești, scene ce sunt descrise cu multă
savoare stilistică, cu har de narator autentic (vezi scena cu milițianul legat cu
sârmă ghimpată sub un pod, la marginea
râului care străbătea satul). Cu multă
duioșie sunt prezentate scenele de
îndrăgostire a copilului de Ilinca, vecina
sa, fată cu care se va și căsători și va
străbate o viață cu de toate. O altă scenă
comico-tragică este aceea a descoperirii
păcatelor preotesei de către preot, cel
care apelează la o bortă într-o grindă,
urmărind ritualul păcatului ei cu Ștefan
Șchiopu. Dincolo de cursul firesc al
acțiunii acestui roman care încearcă să
destăinuie cursul unei
vieți, trilogia lui Gheorghe Mocanu se poate
așeza în rândul romanelor psihologice de
valoare, pentru că autorul știe să contureze
multiple
comportamente umane în situați,
de cele mai multe
ori aflate la limita
existenței. Povestirile
multiple, ordonate întro succesiune firească,
într-o evoluție, unii ar
putea să-i spună
normală, cel care o
trăiește i-ar spune, prin multe locuri,
excepțională, conturează o lume, un
univers, o realitate zdrobitoare.
Multe dintre personaje duc o
adevărată luptă crâncenă cu viața, justificând într-un anume fel apartenența la
locurile natale, pentru existență. A se
vedea în primul rând evoluția Ilincăi în
bătălia ei, dar și a personajului principal,
devenit soțul ei, conform dorinței din
copilărie, pentru a trăi, pentru a învinge
boala, împotriva previziunilor Doctorului
cu părul alb, celui care îi dăduse doar
două săptămâni de viață și care îl sătuise
pe soț, pentru că era foarte tânăr să-și
refacă viața. Dar previziunile lui au fost
false și Ilinca a mai trăi peste 18 ani,
născând și un copil care avea să ducă
mai departe, cu tenacitate, dârzenie și
multă trudă, ceea ce realizaseră părinții
lui, prelând firma de construcții pe care o
aveau. Adevărate lecții de viață
realizează în trilogia sa, prozatorul
Gheorghe Mocanu, ceea ce dă multă
credibilitate acțiunii dar și personajelor,
bine conturate, fiind rupte din realitatea
pe care o trăim toți, cu mai puțină sau mai
multă intensitate. Ampla relatare a vieții
din această parte de țară este o realizare
romanescă deosebită, dovedind că autorul cunoaște foarte bine locurile și oamenii și că, ceea ce este foarte important,
este înzestrat cu mult har.
Această trilogie realizată de scriitorul Gheorghe Mocanu, se poate situa,
cu mult succes, în rândurile romanelor social-psihologice din care se pot învăța
extrem de multe.

Modernolatria vs. Passatisimo

Petre Isachi

Lumea fabuloasă din umbra munților

Camelia
Iuliana
Radu

și conceptul de
poezie-acțiune *sau „sunt cuvântul de
care vă e teamă”

Motto:

„sfârșitul vine din aer/ suntem înghițiți în direct/o istorie
absurdă ne plimbă/ în lesa ei elegantă/de import”
(breathless)

Cu siguranță, poeta din „Republica
Ploiești”, Camelia Iuliana Radu, este estetico-metafizic vorbind – împotriva
pasivității, a extazei, a somnului rațiunii,
autoreferențialității și a căderii în epigonism.
Estetica, poetica / poietca autoarei vol.
TOLUEN îmi amintește de Marinetti, cel din
Manifestul Futurismului, care teoretiza,
aparent nejustificat, că frumosul nu mai poate
fi găsit decât în luptă. O operă lipsită de un
caracter agresiv nu poate fi o capodoperă. O
categorie estetică precum frumosul (splendoarea ade-vărului, după Platon) este chiar
scopul artelor, divinitatea vizibilă, cum îi
spunea cineva, încât (re)includerea într-un
manifest al viitorului se impunea cu necesitate
de peste un secol și se cere astăzi mai mult
ca niciodată. Celebrul vivere pericolosamente
propus de futuriști trebuie înțeles ca o nevoie
de schimbare estetică/ poetică, filosofică, în
sens metaforic și avangardist. Futuriștii ne
propun nici mai mult, nici mai puțin, să scrim
capodopere. Prin urmare o nouă carte, un nou
poem trebuie să aibă în el starea estetică
activă și „agresivitatea” din „Faust”,
„Luceafărul”, sau „La Țigănci” etc. Desigur că
toate aceste radicalisme estetice, filosofice,
doctrinare etc. descind din predicația lui
Zarathustra, încât vor fi preluate și politizate
tendențios de mașina de propagandă a lui
Mussoloini, spre a dinamiza conceptul de artăacțiune. Desigur, modernolatria vs. passatisimo a recreat poezia curajului, a
temerității, a revoltei și a demnității – repet estetice - ivită dintr-o existență necesar
primejdioasă, dar și dintr-o fatală explozie de
nihilism. Nu merg mai departe cu demersul
critic, până nu vă citez un poem ivit dintr-un
un alt/ sau poate același mod de a trăi primejdios, deși suntem la aproape 120 de ani
distanță de când, în numele eliberării de trecut/
passatiso - într-un limbaj metaforic care să
șocheze - futuriștii reclamau arderea bibliotecilor, bombardarea academiilor, inundarea
muzeelor, incât Italia/ Europa devenise, credeau ei, „un uriaș Pompei”, o „țară a morților”,
desigur, și din cauza tumorii canceroase a profesorilor, anticarilor, arheologilor, școlilor și a
universităților nesincronizate cu cerințele omului viitorului.
Cu aceeași vehemență, se cerea eradicarea tuturor tradițiilor: monarhia, parlamentul,
biserica, de fapt, toate instituțiile de putere,
care creeaseră orașele passatiste/ orașelemuzeu (Veneția, Forența, Roma etc.) care
paralizau dinamica vieții autentice, moderne.
Reamintesc cititorului cele de mai sus, pentru
a-l determina să constate că, în esență, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Dați-mi
voie să vă citez blestemul cancerosului –
poate să fie și cel al bolnavului de Covid – 19,
cu toate variantele și rădăcinile lui
(inter)naționale: „blestemat să fii tu/ om de
paie/ în care dragoste a murit asfixiată/ sub
maldărul de bani pătați cu sânge// blestemați
să fiți voi/ miniștri ai mediului de rahat/ care ne
expuneți morții/ să ia pe alese// blestemați să
fiți voi/ deputați și senatori care ați uitat de ce/
ați ajuns în parlament și în senat// blestemați
să fiți voi legiuitori/ cârmuitori/ șefi de toate
felurile/ purtători de cuvânt strâmb/ când
spuneți că adevărul nu este/ adevărat”.
*Camelia Iuliana RADU, TOLUEN, Editura
CREATOR, Brașov, 2020
(Continuare în pag.7)
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Conceptul de nivel istoric
la Cioran

Deşi n-a agreat
niciodată ideea de
progres, de dezvoltare, de evoluţie,
ba chiar a dezavuato constant şi cu o
înverşunare nereprimată, Cioran a recurs
deseori la sintagma nivelului istoric sau
treaptă istorică prin care desemna tocmai
stadiul gradului de evoluţie dobândit de o
comunitate într-un anumit moment al
evoluţiei sale istorice. E o contradicţie la
mijloc, vede oricine, dar cum să ne mirăm
de această bagatelă când e vorba de un
autor ca Emil Cioran, la care contradicţia
constituia regula şi-ncerca, pe cât îi sta în
putinţă, să nu lase nimic necompromis?
Cine, dintre cei familiarizaţi cu lucrările lui
Cioran, n-a rămas surprins de frecvenţa
cu care teza şi antiteza, afirmaţia şi negativa ei coexistă într-o unitate simbiotică
– stânjenitoare şi lămuritoare deopotrivă?
Ideea de nivel istoric se află într-o
corelaţie directă şi complinitorie cu cea de
medie culturală, din care derivă pentru a
se redistribui ca indicator într-o dispunere
panoramată şi generoasă privind destinul
şi devenirea istorică a spiritualităţii unui
popor.
Cioran operează cu acest concept
încă din perioada românească a activităţii
sale, iar în Schimbarea la faţă a
României îi conferă înţeles de ştachetă
şi fundament epistemic în asumarea unui
destin istoric în lume. Un popor n-are destin în lume decât în clipa în care a trecut
treapta istorică. Este însă riscant – dacă
nu imposibil – a preciza data şi chiar
epoca în care el trece o asemenea
treaptă. Când valorile pentru care luptă
un neam se cristalizează într-o adevărată
lume istorică, atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturilor. A preciza momentul acelei cristalizări este inutil
deoarece afirmarea în lume nu se face
deodată pe toate planurile, ci, de cele mai
multe ori, prin succesiunea lor. Aşa, e
cazul Italiei, care prin Renaştere a intrat
în istorie prin planul spiritual (Schimbarea la faţă a României, p.27).
Cel puţin la acea dată, Cioran se interesa de condiţiile în care ţara sa şi-ar fi
putut depăşi treapta istorică pentru a se
înscrie în rândul ţărilor cu destin. Tatona
mai multe direcţii din care se putea ivi
izbăvirea şi asumarea unei deveniri
măreţe, orgolioase şi exemplare pentru
popoarele din Balcani. Factorul decisiv îl
constituia forţa vitală – singurul în măsură
a-i ridica decisiv nivelul istoric, iar aceasta
(forţa vitală) putea fi articulată pe orice
formă de viaţă spirituală şi nu excludea
dintre factorii ce puteau potenţa trecerea
unui neam într-o altă treaptă istorică nici
religia, momentul religios, care poate fi de
o fecunditate unică. Procesul prin care un
neam se elaborează prin religie, în aurorele sale, este elementul care scuză
păcatul reacţionar ce defineşte cu timpul
fiinţa religiei. Un popor care n-a cunoscut
în începuturile sale tensiunea şi fiorul
contactului cu religia nu înţelege nimic din
rosturile trezirii din somnul materiei, din
semnificaţia întâii discontinuităţi,a primului salt. Numai în aurora naţională religia
este un factor hotărâtor. (Schimbarea…
p.81).
Orice popor ipostaziază un anumit
nivel istoric care-i asigură identitatea de
sine, dar saltul istoric, intrarea într-o devenire spirituală monumentală, reclamă
depăşirea acestui nivel şi asumarea unui
destin prodigios, trecerea într-o nouă
treaptă de evoluţie. Că impulsul propulsiv
poate veni de la religie o dovedeşte
protestantismul german, care a provocat
o creştere a autoconştiinţei şi o ridicare –
dacă nu efectivă şi politică, în tot cazul
interioară – a nivelului ei istoric. (Idem, p.
81). Sigur, România, cu religiozitatea ei
gelatinoasă şi odihnitoare, nu se află în

pagina 6

această situaţie şi nu se poate aştepta la
un impuls din această direcţie care să-i
umple imensele goluri psihologice şi istorice şi să-i permită trecerea într-un alt
registru de evoluţie. A existat, într-adevăr,
un moment prielnic, când religia chiar
putea să direcţioneze escaladarea unui
nivel istoric superior; a fost momentul
Maglavidului când misticismul intrase în
conştiinţa publică iar mase mari de
credincioşi băteau pulberea drumului
pentru a se împărtăşi din vedeniile
ciobanului, dar din păcate n-a înţeles nimeni că Maglavidul precede un mare
fenomen politic. Nu s-a gândit nimeni că
aceiaşi oameni, uniţi astăzi în credinţa în
Dumnezeu, mâine se vor putea uni pentru altă credinţă. (Singurătate şi destin,
p. 284-2899. Forţa României constă în vitalitatea ei, în posibilităţile ei lăuntrice
neconsumate, şi în găsirea resorturilor
care îi pot alimenta o idee profetică şi o
împlinire în planul autoconştiinţei, condiţie
prealabilă pentru a se exhiba mai apoi în
ideea de forţă. Autoconştiinţa se justifică
prin forţă, conchide vitalistul Cioran în
dauna scepticismului său funciar. (Idem,
p.39).
Revine asupra acestei idei şi în capitolul final al Schimbării… unde este
ipostaziată spirala istorică a României,
pentru a sublinia mai apăsat că procesul
de creştere al României este atât de artificial şi accesul ei la putere atât de nefiresc, încât numai cultivând din afară
anumite idealuri vitale ei se poate realiza
o urcare pe o treaptă istorică (Idem, p.
215).
Cioran a privit tot timpul ideea de
treaptă sau nivel istoric ca pe un derivat
al forţei vitale, al vitalismului în act, în
faptă, în viaţa politică. Si cum modul de
gândire vitalist a rămas neviciat în toată
disiparea sa fragmentară ulterioară putem
admite că şi conceptul care i-a frisonat
tinereţea şi căruia i-a consacrat atâtea
pagini inflamate şi-a păstrat în continuare
funcţia paradigmatică.
La douăzeci după strămutarea sa pe
malurile Senei , în noiembrie 1968, încă
se mai gândea să extragă din ideea
tinereţii sale învăpăiate toate sensurile
epistemice implicate. Aş vrea, nota întrunul din fabuloasele sale caiete cu notaţii
ocazionale, să scriu ceva despre problema nivelului spiritual (subl. în text). Dar
nu sunt sigur că sunt în stare (Caiete II,
p. 378). Invăpăierea trecuse?
Nu cred, dar îi redusese din valoarea
paradigmatică şi-l aşeza la baza relaţiilor
interindividuale. Veşnica problemă: cea a
nivelului spiritual. Dacă nu te afli la
acelaşi nivel cu cineva, nu te poţi înţelege
cu el. Nivelul spiritual se măsoară prin
gradul de înstrăinare faţă de lume. Dar
cum să stabileşti în chip obiectiv acest
grad? Atunci când vorbesc cu cineva, ştiu
la ce să mă aştept din partea lui, ştiu până
unde pot merge cu el. El însă nu ştie.
Crede că mă înţelege. :i poate că mă
înţelege în felul lui. Căci nimic nu spune
că, într-un anumit domeniu, n-a mers mult
mai departe decât mine. Cu toate astea,
de experienţă spirituală e capabil doar
acela pentru care contează din ce în ce
mai puţine lucruri, pentru care cercul intereselor se restrânge pe măsură ce
merge înainte.(Caiete II, p.388).
Nu spun că ideea de nivel istoric (sau
treaptă istorică) a fost structurată de Cioran în toate articulaţiile ei paideice, dar şi
cele câteva referinţe identificate de noi
indică totuşi câte ceva din combustia ei
epistemologică şi lucrativă, care-o face
operaţională şi-o oportunizează pentru
corecta încadrare a unei comunităţi pe
scara evoluţiei istorice. Că şi această idee
de nivel istoric trebuie corelată cu conceptul de medie culturală şi cu cel al
conţinutului interior este o altă problemă
de care nu ne ocupăm în aceste rânduri.

CÂTEVA MĂRTURII DESPRE POPOSIRILE LUI
GEORGE ENESCU LA SUCEAVA ȘI CERNĂUȚI

acestea „erau cuvintele lui chiar dăunăzi” ,
că „nu numai motive de ordin personal îl determinau să cinstească Suceava cu atenția
sa” și că „O cinstire ca aceasta e
reciprocă!... Suceava oficială îi rămâne,
totuși, îndatorată lui Enescu, iar noi
urmează să-i mulțumim cu un alt prilej pentru neuitatele impresii ce ni le-a dat...”
Acel „un alt prilej” avea să se ivească
mai târziu, abia peste 14 ani, tot primăvara,
Despre descinderile și poposirile lui la 21 aprilie 1943. Un „stop-cadru” diaristic,
George Enescu la Suceava și ocazionat de concertul susținut de George
Cernăuți, ne informează scrupulosul filolog Enescu la Cernăuți, la data respectivă, ni
Leca Morariu. Or mai fi făcut-o și alții, însă se oferă în jurnalul de însemnări zilnice al
fișierul memoriei noastre (afective) nu lui Leca Morariu. Ne surprinde, aici, portrecunoaște astfel de înregistrări publicate pe tul schițat prin câteva linii, al personalității
undeva. În consecință, ne vedem marelui artist, care i se impune diaristului
constrânși a ne mulțumi cu atât, nu înainte prin „Formidabilă putere a sufletului. La
de a ne îndrepta gratitudinea către cel care acest fizic șubred și ingrat - atâta elan, atâta
ne prilejuiește contactul cu astfel de vulcanică zvâcnire. Și infinite nuanțe de
informații prețioase – universitar cernăuțean frazare, de dinamică etc”.
la vremea respectivă - Leca Morariu.
Reproducem și acest text – de neAșadar, din două însemnări publicate cunoscut, în alte surse - , menționând că
în revista sa „Făt-Frumos” (Suceava, anul Upu Tachi (Lupu Taichii) e Octavia Lupu
IV, nr. 2 și, respectiv, nr. 4 /1929), aflăm că Morariu, soţia profesorului şi filologului buprimul popas al marelui nostru muzician la covinean, talentată și titrată pianistă şi
Suceava s-a produs la 19 mai 1923, iar al interpretă de muzică vocală, care a evoluat
doilea, la 29 aprilie 1929, când odată și la Radio București, acompaniată
fiind atunci de pianistul I. Filiorescu, așa
cum nu uită să noteze autorul jurnalului.
24.IV. 943
Seara. Concert Enescu. Formidabilă
putere a sufletului. La acest fizic șubred și
ingrat – atâta elan, atâta vulcanică zvâcnire.
Și infinite nuanţe de frazare, de
dinamică etc.
În pauză, la El. Dă autografe la toată
lumea. Deci și mie: „Maestre, infimă
părticică din gratitudinea Cernăuților pe
care nu i-ați uitat”. „Cum să-i uit? Noi, dorohoienii, suntem legați de Cernăuți. Mama
mea a făcut pensionul la Cernăuți”.
„Sunteți primul care a rupt din nou
pârtie la Cernăuți (după invazia roșie)”.
marele maestru a susținut și
„Ba a mai fost Tănase” – (poate
un concert muzical cu piese de mare vir- aluzia la sala nu prea vândută). Ilaritate.
tuozitate și popularitate, din compozitori
„Nu, nu! Fără ironie. Tănase e un
celebri: Veracini Sonata în mi minor), Saint- artist. Și în război m-a ajutat mult.”
Saens (Ravanaise), Corelli (La folia), PaDe concertul lui la Suceava își mai
ganini (Kresiler, Tempo di menuetto), aduce vag aminte. C-a fost la „Putna”.
Beethoven (Sonate a Kreutzer). Leca
„Nu, Maestre, la Dragomirna...”
Morariu nu uită să noteze că Maestrul a
Foarte adus de spate (Upu Tachi
vizitat, în această împrejurare, și câteva lăcrimează când îl vede), răscrăcănat, cu
dintre cele mai celebre monumente istorice picioarele parcă debile și cam neglijent în
din context: Cetatea de Scaun, Mănăstirea toaletă: pantalonii necălcați, prea strâmți,
Sf. Ioan, Zamca, Pătrăuți, Dragomirna, pre- ghete simple cu nasturi (ca din vremea lui
cum și Muzeul Sucevei, cu Secția Po- 1848), puțină proeminență abdominală,
rumbescu, aici lăsându-și, ca mărturie, umerii aduși înainte.
semnătura, în condica de impresii (care sȘi pianistul I. Filioresacu îşi aduce
a păstrat în arhiva muzeului sucevean), la aminte de eminenta cântăreaţă de la Radio
p. 11.
Bucureşti, a avut plăcerea s-o acomLeca Morariu, care trebuie să-i fi panieze. De la d-l Leca Morariu are o carte.”
servit Maestrului ca cicerone în acest peleriCu aceste puține - dar cât de semninaj, notează în jurnalul său: „Știm că ficative și de încărcate de elevată sensibilegături de ordin intim și vraja amintirilor din litate - mărturii despre legăturile lui George
copilărie îl leagă de Suceava, precum și Enescu cu spațiul nord-moldav (al Buobârșia lui, jumătate bucovineană, îl covinei) ne situăm în fața unor circumstanțe
apropie de Bucovina – „de bucovinenii de incontestabilă confirmare a unui adevăr
noștri”, zicea el însuși”. Mai mult, meticulo- potrivit căruia pe la locurile sacre ale
sul profesor bucovinean reține și câteva românismului, ca cele ale Sucevei și
lapidare dar semnificative impresii rostite, Cernăuțiului, este imposibil să nu-și fi macu acest priej, de distinsul oaspete:
nifestat prezența, lăsând urme de neșters,
- La Suceava: „Să ne oprim cel puțin unul sau altul dintre fii lor de înaltă
noi în aceste uitate cuiburi ale noastre... reprezentativitate. Și noi ne bucurăm că
Suceava, Hotin..., fiindcă-s ale noastre”.
George Enescu este unul dintre aceștia,
- La Dragomirna: „Minune! Atâta căci, în fond, Rapsodia română (de
suplețe! Pare că-i o naie [naiadă?] făcută pildă) parcă nu răsună mai românește nicisă plutească la seninul albastru al cerului...” unde ca în Bucovina, unde Balada lui
Leca Morariu, adept nedezmințit al Ciprian Porumbescu a deschis o cale
autenticității, ține să ne atragă atenția că statornică întru această vibrantă tradiţie.
Nicolae Cârlan

Ionel Necula
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revistă de cultură

(Continuare din pag. 5)

Camelia
Iuliana
Radu

și conceptul de poezie-acțiune
Și în anul 2021, suntem obligați
de „teroarea istoriei” să alegem între
omul de paie al prezentului și supraomul lui Fr. Nietzsche. Poeta adoptă
blestemul nu atât ca o specie eternă,
cât pentru efectele estetice, sigure
asupra cititorului. Remarcabilă în acest
sens mi se pare ideea de continuitate:
blestemul din folclorul și mitologia
autohtonă, blestemul arghezian, modul
de a trăi primejdios al nihiliștilor futuriști
și al dadaiștilor români/ francezi și
blestemul bolnavului postmodern contaminat nu doar de Sars-2, ci și de
toate comorbiditățile din ultimii 6000 de
ani. Scriitoarea Camelia Radu
simte că totul rămâne fatalmente
„curat-murdar” și că trăim primejdios,
tocmai pentru că ceea ce clama Nietzsche în Gaya Scienza, s-a urmat și sa îndeplinit aproape integral: metaforic
vorbind, ne-am construit orașe pe
Vezuviu, trăim într-un perpetuu „război”
cu noi înșine, cercetăm toate spațiile
necunoscute, în afara celor din noi și
de lângă noi, suntem pirați/ tâlhari și
cuceritori, suntem sclavii propriilor doctrine etc. Încrezător în metafora
Supraomului, Marinetti nu ezită să-și
dorească utopic în Manifestul
futuriștilor: „Vrem să cântăm
dragostea de primejdie...”
Ei bine, acel vivere pericolosamente pe care futuriștii îl configurau
prin metafore aparent demențiale:
Vrem să preamărim războiul – această
unică igienă a lumii; Lumea miroase
urât din pricina înțelepciunii; Moarte
clarului de lună etc. astăzi au devenit
realități demonstrabile. Nu trăim noi de
peste 2000 de ani, sub spectrul permanent al războiului? În mod neașteptat,
încrederea futuriștilor în extazul/ delirul
modernului în știință, tehnică și artă au
dus la îndepărtarea sistematică a omului de natură și a recreat un nou barbarism/ primitivism. Este starea de
„groapă comună”, pe care o
transfigurează Camelia Iuliana Radu în
vol. Toluen, o satiră fără egal a omului-mașină/ omului de paie propulsat
fără voia lui, într-o Românie/ Europă pe
deplin reificată, unde un acut sentiment
al insecurității și al relativității naște un
climat interior, tragico-absurd, favorabil
creării și trăirii unei poezii–acțiune: „ei
pleacă de acasă ca să scape de mama
și tata/ să fie singuri și necunoscuți în
capitală/ sau la amsterdam/ ei pleacă
de acasă pentru că sunt obosiți și sătui/
de acest peisaj gri petrol/ urcat până în
plămâni/ de la naștere// ei pleacă de
acasă la bătrânețe/ să își trăiască nostalgia unei vieți netrăite/ unde se mai
poate/ nu la ploiești// aici îți înghiți cuvintele/ gândurile/ să nu te salte ăștia/
dacă spui tare și răspicat că în românia/
este o conducere de tot rahatul// noi toți
plecăm de acasă/ evadăm din acest
timp mecanic/ sub tăișul lui/ nici să
respirăm nu avem voie// departe/ foarte
departe/ cohorte de necunoscuți bântuie/ pe trotuare străine”(evadare din
chimia industrială). „Efectul Ploiești”
– poemul ce deschide volumul – revelă
simultan industrializara, tehnicizarea/
cuantizarea (calculatoarele cuantice se
folosesc de 15 ani) necontrolată,
specifică societăților totalitare, ce au
continuat uomo moltiplicato/ omulmasă al futuriștilor, ușor de manipulat înstrăinat, dezrădăcinat, exilat „pe trotuare străine” în (post)comunismul
globalizat.
În cele 116 poeme-acțiune ale
volumului Toluen – cea mai tragicrevistă de atitudine

absurdă radiografie satirică a României
contemporane, încă comunistoidă –
poeta constată parcă cu înverșunarea
din Manifestul tehnic al literaturii futuriste, disoluția sistematică a Eului
corupt de o logică-ilogică, de o cultură
muzeală expozitivă, de psihologie,
axiologie, estetică și alte domenii ineficiente în realitatea imediată etc., fără
însă să urmărească reabilitarea doctrinei „urâtului”. Dimpotrivă, poeziaacțiune a Cameliei Iuliana Radu este
„frumoasă”, mai ales, prin starea
romantică de revoltă activă, prin voința
de a evada din captivitatea în care am
intrat de bună voie. Din ceea ce am
citat, lectorul va fi remarcat desigur, categoriile estetice dominante: absurdul,
urâtul, grotescul, oribilul, tragicul. O
aparentă „fantezie fără fir” pare să-i
dicteze poblematica („kakaia problema”) dintr-un oraș condamnat la
poluare nu doar chimică (= motiv pretext), ci și morală, științifică, filosoficexistențială. În acest sens, Ploieștiul
este același cu marile orașe de acest
tip din lume: „un oraș este un om
îmbrăcat în alt om/ un nebun captiv în
nebunia altuia/ în care alt nebun se
simte captiv// un om este/ un oraș
îmbrăcat în alt oraș/ un bolnav captiv în
boala altuia// o industrie este un
industriaș îmbrăcat/ în alt industriaș/ un
aer toxic captiv în toxinele altuia”. (arhitecturi contemporane). Sublinez că
relația cu futurismul italian și avangardismul autohton nu vrea decât să
reamintească cititorului, că literatura
este un fenomen de continuitate. Talentata scriitoare nu-și propune
„umplerea fântânilor adânci ale absurdului”, pentru că asemenea „fântâni” au
fost pline dintotdeauna, dar nu au fost
văzute de nimeni, ci mai curând ideea
că „moartea lui Dumnezeu” și „moartea
Istoriei” configurează fatal, moartea
capodoperelor/ artelor și proliferarea literaturii urmuziene, absurde prin
excelență, a poeziei dadaiste ce poartă
imanent și reflexele unei apocalipse a
artei. Titlul volumului explică revolta ca
stare activă dominantă a toposului
ploieștean, ce perpetuează încă, spiritul satiric impus de I. L. Caragiale. Limbajul „de lemn”, acuzator, vid, plicticos,
voit banal ce revelă somnul hipnotic al
prezentului care taie orice comunicare,
dar atinge o sferă incomprehensibilă,
inacesibilă și dezvoltă indiferența și
solitudinea sinucigașă, încât poetul –
vorba lui Nietzsche – trebuie să se
ferească de el însuși, ca să poată
vedea. Într-o asemenea „junglă urbană”
(metaforă a disoluției și a golului istoric)
dispare încet, dar sigur, beția vieții și a
existenței personale. Dispare frumosul,
grațiosul, starea de fericire, iubirea,
demnitatea, libertatea: „te-ai sălbăticit
iubirea mea/ printre ziduri și țigle/ țipi
din vitrine/ tăișul sticlei te secționează/
ușile băncilor te-au înghițit/ aproape ai
pierit în jungla urbană// dragostea mea/
ești un fachir/ camuflat între plăci de
azbest/ relaxat/ în țesătura de cuie a
serii/ nu sângerezi/ printre lianele străzii
treci abulic/ dintr-o pervesiune urbană
în alta/ te răsucești/ îți zgârâii singur
obrajii/ decupat cu bisturiul cerului/
atârni/ de pervazul nopții/ ești o sperietoare pe gânduri// te-ai sălbăticit
dragostea mea/ sub masca de fier
beton/ nu te confund/ tu ești/ mascota
hărților desenat cu negru petrol” (black
city & mascota)
Camelia Iuliana Radu, poetă
înzestrată și consecventă cu sine
însuși, este oripilată de anarhia
provocată de victoria economicului
necontrolat asupra politicului de tip
„pupat Piața Independenței”, de fricosul
„ascuns în propria făptură/ ca într-o
groapă comună” (v. Îți spun răspicat),
care nu înțelege că nu există altă libertate decât cea pe care individul și-o
cucerește singur. Haosul amenințător

transfigurat în vol. TOLUEN pare să
se nască din paradoxul acestei lumi pe
dos, în care iubim lucurile și folosim oamenii!?. Umanitatea/ orașul nu există și
nu are valoare, - reiterează Eul poetic,
simfonic, pe 116 voci lirice, acuzatoare,
absolut revoltate, dar și prin „privirea de
sub ochii închiși” sau „cuvântul de care
vă e teamă” – decât prin locuitorii ce
(nu!?) se lasă umiliți, trăind condiția
sclavului lipsit de o minimă demniate:
„...iar tu/ cel care tace/ tu inchiziția mea/
temnița mea/ ai lins trotuare murdare/
ai blocat circulația compasiunii/ ai
uneltit pentru o inimă împietrită/ ai tăcut
ai acceptat ai spus că e bine/ ai primit
bani criminali// ești încă aici/ trădarea
este îmbrățișarea ta// pedeapsa de
mâine pentru tăcerea de azi/ va fi o
memorie infinită/ atroce// mai e puțin/
mai este atât de puțin/ frate al meu/
călău al meu/ osânditorul copiilor mei”
(Îți spun răspicat). Vehemența limba-

jului este revelatoare pentru condiția
omului din prezentul imediat al
României, obligat de teroarea economico-politică, să trăiască plătit din „bani
criminali”, în frică, vină, trădare, sclavie
postmodernă, într-o înstrăinare tragică
și sinucigașă, de lume și de sine.
TOLUEN, volum ce va fi probabil în atenția celor care premiază
cărțile care nu fug de realitate, se vrea
„o memorie infinită, atroce”, ce
reconfirmă declinul Occidentului
proorocit de Spengler, dar și paradoxala frază biblică: „Robește-mă,
Doamne, ca să fiu liber”. Scriitura
bântuită de o conștiință apocaliptică de
sorginte expresionistă sugerează subtextual și „filosofia iederii: numai
târându-te te poți înălța” (L. B.). Lirismul
reflexiv, pesimist, nihilist, absurd,
grotesc exprimă simultan esența
tragică a existenței și profunda criză a
omului începutului de secol XXI, denaturat, chinuit, rătăcit, resemnat, rob al
propriei ignorațe etc. Desigur că
această literatură cu tragismul ei manifest, „strigând” neoexpresionist,
sfârșitul, pustiirea, disoluția, este în
același timp un mesaj regenerator, ce
transfigurează sub eterna luptă cu
inerția, o imperios necesară renaștere
a omului, a României/ Lumii, a spiritului
și a cuvântului poetic.
Este clar că poeta Camelia
Iuliana Radu visează poetic să
elimine, să extirpe sufletul de rob al
neamului românesc, ce se conduce și
astăzi după proverbul: capul plecat
sabia nu-l taie. Efectul acestui proverb,
aparent nevinovat și acceptat, se pare,
de Dumnezeu, se identifică cu „efectul
ploiești”, adică confirmă pierderea
totală a libertății și potențează lașitatea
și resemnarea mioritică. Cu certitudine,
Dumnezeu nu ne-a spus niciodată –
cum susținea cândva N. Steinhardt –
să fim proști! Și totuși nu-L ascultăm,
deși avem atât latențe spirituale, cât și
fizice. De observat: în marginea scriiturii mereu obligată să trăiască fără
sine, locuiește, filosofic vorbind,
Camelia Iuliana Radu contemplând cu
„râsu-plânsu” lui Nichita, același „curatmurdar” caragialian! Până când?

Cristina Ștefan
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ION FERCU-

DAC-AȘ
FI FOST
DUMNEZEU

Romanul autocunoașterii de sine
Recentul roman al lui Ion Fercu „Dac-aș fi
fost Dumnezeu” este din categoria celor psiho-filozofice, meditativ între viață și moarte și Dumnezeu.
Un monolog cu și despre Dumnezeu în anii noștri,
la început de mileniu al treilea. Spațiul mioritic ales,
satul, acolo unde s-a născut veșnicia, din tragediile
umane istorice, poate deveni în vremurile noastre
locul de reansamblare ale comunităților modernizate, de reconstrucție din rămășițele iubirii de
pământ și de oameni, de reîntoarceri acasă. Acesta
este mesajul care se desprinde din povestea unor
extraordinare personaje, proiectate în prezentul continuu al românilor, tributari propriei istorii și
blestemelor milenare. Cine este preotul Petre Farina, cel a cărui interogație-exclamație dă și titlul romanului? „Îți mulțumesc, Doamne! Sunt pregătit ca
să primesc oricând divina Ta povară a suferinței!
Dar, Te rog să mă crezi, Doamne, că eu, nevrednicul
de mine, dacă aș fi fost Dumnezeu, altfel aș fi
zămislit lumea aceasta: fără suferință! ”
Petre Farina este un preot credincios care a
plecat voluntar în războiul din Afganistan, din locul
său în care toate ale vieții decurgeau firesc, avea o
familie fericită, doi copii, era iubit de prieteni și
credincioși. Revine din război, mutilat, rănit fizic și
psihic și alege calea sihăstriei, a izolării de familie și
de prieteni în satul Mortuc, un loc parcă uitat de
Dumnezeu și de oameni. Revine în țară rănit în
însăși credința sa de nezdruncinat în Dumnezeu.
Monologurile sale cu și despre Dumnezeu (sunt
capitolele romanului cu numere impare, într-o strategie narativă diaristică, scrisă cu italice) devin
meditația filozofică simbiotică la acțiunea în sine a
romanului, devin lecții de psihologie și cultură într-o
inspirată alternanță cu celelalte personaje, un fel de
interactivitate menită să soluționeze, să repare, să
îndrume atât personal cât și literar cititorul. Frumos!
Inventiv! Inedit!
Bunăoară, spre începutul confesiunii, - căci
este o reală confesiune
a teologului , spre el
însuși și despre Dumnezeu - Petre Farina
face o incursiune în
propria
acumulare
intelectuală - și nu este
vorba despre un demers coercitiv necredinței sale, sau o
nevoie de smerenie,
sau învinovățirii pentru
îndoielile lui Toma necredinciosul: „Apoi,
brusc, s-a întâmplat
ceva ciudat: mintea mia trecut prin adolescență, direct la filozofi, fără să mă consilieze vreun
guru de serviciu al sufletului. După ce un domn
înțelept numit Socrate m-a cutremurat cu știuta sa
poveste – ” Oare nu aceasta e filozofia , o stăruitoare
pregătire pentru moarte?”-, un discipol de-al său,
Anisthene mi-a zis că e musai să împac viața cu
moartea. M-a răvășit și Epicur cu vorbele acelea
tulburătoare: „Omul înțelept nici nu cere neapărat să
trăiască viața, nici nu se teme de încetarea ei...”.
Remarcabilă subtilitatea prin care se demonstrează
erudiția personajului, nu ca o expunere arogantă a
culturii filozofice, ci strecurată prin propria lumină a
sufletului rănit, a propriilor întrebări și explicații, a
introspecției atente și justificabile.
Despre consecințele războiului asupra psihicului uman s-au scris mii de pagini, au fost interpretate mii de roluri în filme și piese de teatru, arta
abundă de lucrări tematice, dar puțini autori s-au încumetat să balanseze principiile omenești ale
războiului față cu Dumnezeu. Iată că, actual,
prezent, realist, Ion Fercu îndrăznește să filozofeze
prin personajul său, preotul Petre Farina, asupra
celui mai ucigaș flagel de suflete omenești, de minți
omeneșți și de credințe: războiul ca destin uman,
războiul ca devenire a speciei. Mari scriitori și-au
adus tributul acestei teme majore.
(Continuare în pag. 8)
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Ana Chiscop

Regăsirile fabuloase

ale Adrianei Ambrosie

După un debut
spectaculos al scriitoarei Adriana Ambrosie, petrecut în
2016, cu vol. Călător
pe Arca lui Noe, mulţi băcăuani au avut
surpriza plăcută să „se regăsească” în
același cadru, Sala Ateneu din Bacău.
Structura Regăsirilor e inversată
față de volumul de debut. Citim mai întâi
șase povestiri cu subiecte diferite, interesante, pline de neprevăzut, cu un final ce
nu poate fi anticipat: aventura pierderii și,
culmea!, găsirii unei brățări de aur; „fața
nevăzută a fericirii” oamenilor săraci şi a
copiilor lor din Deltă; faptul că autoarea
cunoaşte mai multe limbi străine a fost
„şansa” unui american care, înfiat de mic,
îşi căuta, după zeci de ani, mama naturală
în Italia etc. Povestirile, un adevărat florilegiu de descrieri frumoase, uneori dramatice, alteori vesele, ne redau acea plăcere a
textului pe care nu vrei să-l laşi din mână.
Următoarele patru mari capitole au
fost şi destinaţiile de călătorie ale Adrianei
Ambrosie, însoţită de membri ai familiei, de
prieteni sau de ansamblul Filarmonicii:
Barnstaple, Barcelona-Islanda, Palma de
Mallorca şi Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brazilia – ce destinaţii!
Condeiul sigur, experimentat al autoarei, ne conduce pe trasee atrăgătoare
care prind viaţă şi aproape îşi spun singure
povestea prin multitudinea de date geografice, economice, demografice, gastronomice etc. și care, în cele mai multe cazuri,
uimesc. Întâlnim descrieri de fineţe, iar atmosfera pe care scriitoarea o creează fac
să sclipească peisajele, să lumineze
personajele din universul descris, deseori
cu umor spontan şi presărate cu observaţii
iro-nice: „Un cățel, plictisit de viața lui și de
căldură, zace cu picioarele din spate ridicate pe peretele clădirii. Să nu facă varice”
(p. 142); „Ce mică-i lumea! Să ne întâlnim
noi în America Latină după 35 de ani!
Povestim, ne amintim: și cutare..., da'
cutare? Mister elucidat!” (p. 144).
Aproape fiecare capitol debutează
cu un „ghid de călătorie” din care afli ce
pregătiri sunt necesare pentru plecare, cum
se întocmesc liste peste liste cu cele necesare care apoi se rătăcesc, desigur, şi trebuie refăcute, totul sub imperiul presiunii de
a fi gata, de a lua toate actele necesare şi
de a prinde trenul, avionul... De aici impresia că şi cartea e scrisă repede, „pe fugă”,
sub presiune.
Regăsiri, cartea Adrianei Ambrosie,
este sintetizată perfect de observațiile lui
Gheorghe Iorga din prefaţa cărţii: „Constituindu-se ca gen, literatura de călătorii n-are
sens decât prin distanţa pe care, la un moment dat, o măsoară între o civilizaţie şi
restul lumii”...
Și într-adevăr aflăm în Regăsiri, din
„restul lumii”, obiective culturale, oamenii
locurilor vizitate, religia şi moravurile lor, catedrale şi muzee, trasee prin hoteluri
luxoase sau „mai necăjite”. Nimic nu trece
cu vederea ochiul critic al scriitoarei.
Descrierile sale de călătorie sunt
spectaculoase întrucât e atentă la detalii,
evită clişeele şi apreciază unicitatea şi
frumuseţea locurilor îndepărtate: „În Buenos
Aires există 48 de cartiere, populate de
comunitățile cele mai variate, aducând cu
ele culoarea specifică unei alte părți a lumii.
Catedrale nenumărate, religii diferite, toate
se reunesc în acest oraș viu, unde se
dansează, se cântă, se gătește, se
creează... Totul se întâmplă pe stradă, în
piețe, parcuri, grădini, într-o diversitate
colorată, încântătoare” (p. 210). Textul este
plin de mirări, interogaţii adresate sieşi sau
cititorului, iar umorul face deliciul multor
întâmplări. Pe lângă splendorile întâlnite pe
parcursul călătoriilor, sărăcia unor cartiere,
mizeria îi înspăimântă pe călători: „Tocmai
a căzut o ploaie puternică, cu grindină, albind străzile insalubre, pline de mizerie, oapagina 8

meni și câini. Groapa de gunoi se află chiar
în centru, la mare cinste, în timp ce, la
fiecare colț, stau alte grămezi de murdărie.
Oare nu au nici o formă de Sanepid pe aici?
Nu se tem de molime? Incredibil...” (p. 164).
Și uimirea este de multe ori prezentă:
„Ca în majoritatea țărilor de pe continentul
sud-american, contrastele între clasele sociale sunt frapante. Săracii sunt foarte
săraci, bogații se răsfață în lux” (p. 207). Vă
sună cumva cunoscut? Aflăm şi că perceptele educației incașe, cele mai importante sunt: «Să nu minți, să nu fii leneș, să
nu furi»".
Ar fi bine ca aceste percepte să fie şi
ale noastre... În timpul vizitării unor locuri cu
adevărat fascinante, după uimire se
instalează și tristețea necunoașterii încă a

răspunsului la multe întrebări: „Un cadran
solar, o piatră cu rol de a indica direcția,
imaginea condorului, asociat cu o navă
extraterestră, toate la un loc te fac să te întrebi cine erau oamenii care au fost capabili
să creeze o asemenea minunăție? (p. 157);
„Fascinantă călătoria în timp și spațiu...[...].
Părăsim locul încărcați de energie, dar și cu
multe semne de întrebare privind comunicarea incașilor cu alte lumi. Au venit ei cu
nave spațiale din univers, au știut ei să
păstreze legătura cu lumea căreia i-au
aparținut? Răspunsurile se lasă încă
așteptate... Până atunci ne putem doar întreba cum se face că descendenții unei culturi atât de puternice, de uluitoare, trăiesc
astăzi într-o asemenea sărăcie? (p. 178). Şi
o întrebare ultimă: „Întrebarea rămasă încă
fără răspuns este: cum au reușit oamenii
primitivi, cu mijloacele lor modeste, fără
avantajul vreunei tehnologii avansate, să
transporte aceste blocuri imense de piatră
din munții de unde proveneau? Desigur,
există teorii aplicabile piramidelor egiptene,
ori monumentului de la Stonehenge, conform cărora trunchiuri de copac ar fi servit
drept modalități de transport, prin rostogolire” (p. 195).
Și ne întoarcem la Prefața lui Gheorghe Iorga: „Călătorul pleacă în călătorie cu
un prezumtiv orizont de așteptare pe care
vrea să și-l îmbogățească, sporindu-și
lumea interioară și împărtășind-o cititorilor
nu ca pe o experiență de viață, ci ca pe una
culturală”. Ei bine, citind cele două cărți,
Regăsiri și Călătorie pe Arca lui Noe,
constatăm că scriitoarea Adriana Ambrosie
ne-a împărtăşit impresiile din câteva
călătorii fabuloase, iar noi, cititorii, stând în
fotoliu, aflăm despre locuri la care, în mod
sigur, nu vom ajunge. Dar vom rămâne cu
informaţii culturale de nepreţuit căci, se ştie,
cultura se capătă prin lectură. Remarc o
idee excelentă, toate fotografiile din călătorii
pot fi vizionate pe un CD care este ataşat
cărţii despre care facem vorbire, Regăsiri.
Nu în ultimul rând, pentru că la început
spuneam de regăsirea publicului Adrianei
Ambrosie la Ateneu, s-a mai petrecut o
regăsire: aceeași ambianță muzicală, cei
prezenți la a doua lansare fiind încântați să
urmărească Cvartetul Fagotissimo, condus de Pavel Ionescu.

(Continuare din pag. 7)

DAC-AȘ FI FOST DUMNEZEU
Sven Hasel spunea că războiul „a
reuşit să sugrume în noi tot ceea ce,
cândva, fusese omenesc. Nu mai
cunoaşteam alt limbaj decât pe cel al
armelor...”. Ernest Hemingway– reporter
în ambele războaie mondiale şi în
războiul civil din Spania, sătul de absurditatea şi atrocităţile acestor războaie,
reia, iar şi iar, în romanele lui, aproape
toate cu caracter autobiografic, un constant manifest pentru ideea că o lume
mai bună se poate realiza paşnic. Erich
Maria Remarque – acest scriitor german
a ajuns pe lista lui Goebbles, lista scriitorilor interzişi în Germania nazistă.
Experienţele din Primul Război Mondial,
dar, mai ales, felul în care se modifică viziunea asupra vieţii şi mentalitatea celor
care au supravieţuit acestei atrocităţi,
reprezintă subiecte centrale în romanele
sale. Pe lângă binecunoscutul Nimic nou
pe frontul de vest (1929), e de
menţionat aici romanul Trei camarazi
(1936). Kurt Vonnegut - avea să rămână
pentru tot restul vieţii cu o adâncă cicatrice sufletească după ce, capturat de
nazişti, a fost închis într-un depozit de
carne cunoscut ca Abatorul cinci, de
unde şi titlul romanului său de mai târziu
(1969). Scriitorul american era forţat de
germani să strângă cadavre pentru
gropile comune, dar cadavrele fiind prea
multe, a fost martor la transformarea în
cenuşă a rămăşiţelor umane de către trupele înarmate cu aruncătoare de flăcări.
(sursa Historia). Apoi, Război și pace
al lui Lev. N. Tolstoi, Pădurea
spânzuraților, Liviu Rebreanu, Ultima
noapte de dragoste întîia noapte de
război al lui Camil Petrescu, recentul
roman al lui Varujan Vosganian – Copiii
Războiului, de ce nu, recentul roman al
lui Victor Enășoae - O lumânare pe
malul Prutului – toate abordează tema
războiului, boala ucigașă a omenirii, cu
milioane de victime și nimeni care a trăit
o astfel de experiență nu a rămas întreg
psihic. Și totuși, războaiele continuă, se
desfășoară din ce în ce mai complicat,
armele devin din ce în ce mai rafinate, de
parcă vorbele lui Apostol Bologa
(Pădurea spânzuraților) au devenit noul
standard al progresului pe planetă: ”Ce
întunerec, Doamne, ce întunerec s-a
lăsat pe pământ…”
Petre Farina, schimnic în satul
Mortuc, reconstitue războiul din Afga(Continuare din pag. 17

nistan într-o permanentă legătură cu viața
satului, cu personajele acestui loc părăsit
de tineri și deveniți slujbași în alte țări, cu
prietenii din alte țări, Kandaharul și participarea alături de combatanți români,
americani și alte nații, deschizându-i
adevărata și tragica perspectivă a
războiului. Corespondența sa, „scrisori
din vis sau din realitate”, pornind cu
Marea Epistolă a Sfintei Scripturi, continuând cu dialogul cu Anna Beck, psihoterapeutul său din Germania, preotul catolic
din Morella, Spania, Giovanni Basseri,
fac din decizia sa de completă izolare o
reală autoterapie în urma căderii în
tulburătoarea depresie posttraumatică,
fizică și psihică deopotrivă. Sigur că Petre
Farina este centrul lumii acestui roman.
Sigur că toate celelalte personaje sunt
corolele acestui arbore de trăire, de
suferință, de autoflagelare și chin, fiind
menite, - ele, personajele – la
reconstrucția omului, preot, tată, soț, prieten, ca într-o proiecție reparatorie. Chiar
și Don Gabi, tânărul care îi va oferi o
perspectivă optimistă a viitorului său,
îndrăznețul, rebelul diasporean care
înfruntă sistemul, inerțiile, prejudecățile,
îi este lui Petre Farina unealta de dislocare din abisul în care se prăbușise. Căci
gândirea sa însăși se cuplase la sfidarea
supraviețuirii: „Ce-a mai rămas? Probabil
că un fel de ființă ciudată care este în
căutarea singurătății absolute, dar care
știe că această singurătate nu poate fi
cucerită decât atunci când va putea evita
întâlnirea chiar și cu… ea însăși.”
Romanul „Dac-aș fi fost Dumnezeu” este romanul autocunoașterii de
sine, aici în sens religios, cucernic, dar
și psiho-filozofic, în calitate de victimă
benevolă a războiului, ca exercițiu
existențial avid de experiență și de
împăcare cu Dumnezeu și cu credința în
El.
Întrutotul remarcabil din diverse
unghiuri stilistice și estetice, romanul personajului Petre Farina demonstrează, pe
de o parte, vulnerabilitatea structurii psihice umane și pe de altă parte, forța sa
extraordinară de refacere în complicata
matrice a divinității. Așa cum aforistic, decide Petre Farina la lungul său prilej de
cădere în neîncredere în Dumnezeu:
„Omul îi aparține lui Dumnezeu, căruia
îi datorează viața. De acest dar special,
numai Dumnezeu te poate deposeda.”

Calistrat Costin,

Distracţie de fiare - cronică întârziată
Muşcătura veninoasă, căutătura
cruntă, clocotul mâniei, urletul eului ultragiat n-au atins însă punctul înalt al
distilării, al transfigurării “în frumuseţi şi
preţuri noi” care să poarte semnătura Calistrat Costin. Poetul pare băgat până la
gât în social şi uită că menirea lui e totuşi
alta. Totuşi poemul, în ansamblul său,
are forţă, tulbură mai ales ca document
al dezinhibării spectaculare a unui eu
care se vrea receptat drept ceea ce nu e,
şi anume un insurgent, un îndărătnic, un
bad boy chiar şi la bătrăneţe, aflat într-o
incursiune, în care riscul e calculat cu
grijă, în străfundurile misterioase și zbuciumate ale sufletului omenesc.
„Am trăit aproape o viaţă, puţin, mult,
prea mult,/ ca un inocent,/ m-am străduit
din răsputeri să par, ba chiar/ să fiu un individ decent,/ nu m-am băgat în borşul
nimănui, mi-am văzut / în legea mea de
propria-mi treabă,/ negustor cinstit,
drămuindu-mi, uneori cam avar,/
păguboasa tarabă, / şi-ntr-acest chip vremea a curs pe lângă mine,/ istorie printre
mormane de ruine,/ am fost, îmi place să
cred, un „om de bine"/ nefăcând nici
câinilor, nici semenilor mei,/ nici cel mai
mic rău,/ uneori, eeeei, o recunosc, m-am

cam tăvălit/ nesimţitor, ca prietenul meu
porcul, în tău/ uitând şi de Bunul Dumnezeu şi de celălalt,/ fiu al său, celebrul
Asmodeu,/ dar, mai ales, am fost uitător
de mine însumi,/ nici prea credincios, nici
pe de-a-ntregul ateu,/ asta e: vina pentru
rătăcitoarea mea/ înţeleaptă nebunie/ mio asum, păcătosul sunt eu şi numai eu.../
Desluşind şi pricepând cu greu rostul/ cuvântului „ură",/ mă lasă rece deopotrivă
şturlubateca democraţie/ şi sora ei
geamănă, hulita dictatură,/ drept pentru
care încerc astăzi când, cică,/ speranţa
în oameni învie,/ să mă fac din ce în ce
mai nevăzut/ pentru ca nărăvaşii de
compatrioţi să uite/ că m-am născut/ şi să
nu-mi tulbure capodoperă de somn de
veci/ cu indiscreţia lor de tărtăcuţe seci!/
Gata, am trăit cum am trăit, voi muri cum
am murit./ aşişderea, de toate cele am
pătimit,/ sunt plin de minus şi plus infinit,/
ce va să fie în viata de apoi, am să consult/ neîntârziat un amic strigoi/ ce-mi dă
tot mai des târcoale,/ şi nu mai pot da
înapoi,/ i-am promis că-i las cu limbă de
moarte/ un set complet de rasoale/ pentru
o fiertură delicioasă cu sfârcuri moi,/ că
doar am fost un prost cu destulă carte.../
(Curriculum vitae).
revistă de cultură
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DORINȚA DE A RECOMPUNE TRECUTUL
Meritorie este
inițiativa Editurii Academiei Române de a promova, prin colecția „O
sută și una de poezii”,
personalități ale culturii
românești uitate, pe nedrept. Ca urmare, cu
bucurie,
semnalăm
apariția
antologiei
„EMIL ISAC – O sută și una de poezii”
(Editura Academiei Române, București,
2019), un bun exemplu de scriitor care și-a
împărțit viața între două epoci, aflate în contrasens, înainte, și după 1945.
Însuși debutul său poetic, sub stea
romantică, îl va urmări, la un moment dat, salvator, cântând pe aceeași coardă a melancolicului, al duioșiei față de cei dragi, al gândului
pios față de pământul transilvan.
Și dacă dorim să înțelegem, la modul
concret, câtă emoție transmite versul său, am
ales chiar poezia sa de debut; o romanță, tipic
romantică, intitulată, La umbra plopilor („Familia”, Oradea, Anul 39, nr. 42, din 2/15
noiembrie 1903, p. 498), text neinclus în antologia, la care vom face trimitere (dar care
trădează imboldurile inspiratorii ale viitorului
poet): „La umbra plopilor din vale / Mormântul
meu să mi-l săpați, / Ace ice progonesc pe
care / Să-mi zică: Ceruri îl iertați! // Și păsările
în frunzișuri / Sburând mereu din loc în loc, /
Să-mi cânte tremurând povestea / Iubirii fără
de noroc. // Acolo va cădea de-apururi / O
inimă de doruri plină, / Ș-un vis frumos de fericire / Din tinerețea nesenină”.
Câtă premoniție în subtextul acestui
epitet „tinerețe nesenină”, care va învălui între
faldurile sale (în fapt), nu doar toată a sa
generație, ci însăși istoria acestui neam ce
s-a vrut a fi „nesenină”. Mai curând,
zvârcolindă.
Meritul, de necontestat, în alcătuirea
antologiei „Emil Isac – O sută și una de
poezii” aparține doamnei profesor VioletaLuminița ȘIPOȘ. Creațiile lirice selectate,
notele bio-bibliografice, precum și „reperele
critice”, care finalizează antologia, dovedesc
recunoștință pentru un creator de poezie,
prețuit de însuși marele nostru dramaturg,
I.L.Caragiale, cel care, de la Berlin, în februarie 1912, i se adresează, astfel: „Iubite
amice, cu mare bucurie am aflat că Maica cea
tânără este o strălucită promisiune. Rog cu
stăruință pe tânărul autor să caute a o îndeplini – și să nu se îndoiască un moment de
dragostea mea părintească, pe care se poate
rezema cu încredere oricând./Cu distinse
salutări, al d-tale prieten, / Caragiale”.
Câtă generozitate din partea magistrului aflat în fața unui novice, socotind nu doar
diferența lor de vârstă.
Și ce lecție de bune maniere în fața
contemporanilor lor, dar, mai cu sârg, în fața
contemporanilor noștri!
Pentru cei care (posibil!) cunoaștem
prea puțin despre viața și activitatea literară a
poetului clujean, „Cuvântul înainte”, formulat
Scrisori
dobrogene VI

Livia Ciupercă

Monica Grosu

dialog îl împlinește, în viziunea autorului, scriitorul Mircea Ciobanu printro serie de convorbiri cu Majestatea Sa
Regele Mihai I al României, concretizând câteva cărți-document: Convorbiri cu Mihai I al României, Nimic
fără Dumnezeu, Regele Mihai
și exilul românesc.
Studiile aflate în deschiderea
volumului reîndreaptă atenția spre maCunoscut nu doar în peisajul nuscrise eminesciene conținând puliterar al Văii Jiului, ci și în cel național, blicistica poetului și problemele pe care
Dumitru Velea își continuă, an de an aceasta le dezbătea: cazul indivizilor
și cu eforturi susținute, munca de exemplari (tragici universali), martiriul
redactor-şef al Revistei „Banchetul”, istoric, dialectica individual- particularacordând spațiu de exprimare creato- universal, conștiința istorică, identitatea
rilor din zona transilvană și nu numai. dintre geniu și popor, raportul dintre
Fost director al Teatrului „Ion D. Sîrbu” structură și geneză, ontogeneză și
din Petroșani (1991-2005), Dumitru filogeneză și enumerarea ar putea conVelea a contribuit la revigorarea tinua. Discursul hermeneutic inteculturală a zonei deopotrivă prin cărțile grează o serie de referințe filosofice
publicate și acțiunile întreprinse (ed- mai ales, dar și de istorie literară,
itarea publicisticii lui Ion D. Sîrbu, ca și dezvăluind aspecte și raportări interea unor remarcabile monografii ar putea sante la viața și opera eminesciană.
fi exemplele cele mai grăitoare). Forță Unele dintre aceste considerații au fost
constructivă a dovedit acest scriitor de- publicate și în presa locală (regională),
a lungul timpului și prin numeroasele tocmai fiindcă subliniază o conștiință
volume destinate tiparului, toate națională exemplară care, în trecerea
definindu-i preocupările multiple și bo- sa prin lume, s-a simțit apropiat și de
gatele lecturi. Afirmat mai întâi ca poet Transilvania, pe care o străbate în
prin debutul din 1973, cu volumul de câteva pelerinaje fie singur, fie în cadrul
poeme Lucifera I, Dumitru Velea se unor trupe de teatru cu care a
dezvăluie pe parcurs la fel de activ ca colaborat.
Pragul de jos este o carte ce
eseist, dramaturg și critic de artă. Astfel, opera sa înregistrează titluri din îndeamnă la o privire mai atentă spre
toate cele patru domenii amintite, în- cei din jur, în aceeași măsură în care
sumând peste patruzeci de volume, întredeschide ferestre spre propria
unele traduse (în engleză, franceză, noastră interioritate. Dumitru Velea
practică, în acest sens, o critică
germană, albaneză, ebraică, rusă).
Recenta carte de eseuri eseistică, definită de echilibru și serioîntregește un proiect mai vechi, ajuns zitate, lipsită de vehemență și îmbinând
acum la al treilea volum, Pragul de valorizarea estetică cu aceea de tip
jos, Eseuri provinciale, III, Strânse moral. Astfel, comentariile rezultate se
laolaltă (Editura Fundației Culturale înscriu în registrul empatiei critice și al
„Ion D. Sîrbu”, Petroșani, 2020), curiozității de a propune teme și autori
alăturându-se celor precedente: noi (Ana Podaru, Evelyne-Maria
Pragul de jos, Însemnări provinciale, Croitoru, Paula Lavric, Raluca Pavel,
I, Trepte și căi (2011), Pragul de jos, Doru Roman ș.a.), pe lângă cei deja
Însemnări provinciale, II, Urme și consacrați. În plus, consemnările critice
pășiri (2013). Așadar, trei volume de față oferă o perspectivă de ansammărturisitoare și dense despre împle- blu, cu detalii de istorie literară,
tirea destinelor culturale în istorie și în urmărind evoluția autorilor nu doar
viața privată, subliniind efortul de a analitic, ci și diacronic. Tocmai de
„strânge laolaltă”, sub cupola aceluiași aceea, articolele incluse în volum au
crez etico-estetic și în numele iubirii, cel mai adesea dimensiunea unui
înfăptuirile creatorilor de ieri și de azi, studiu sau a unui eseu structurat în
ca niște pulbere de lumină în curgerea subdiviziuni.
Au parte de atenție sporită
veacurilor. Spectrul analitic se
prefigurează complex prin trimiterile creații semnate de Mihail Diaconescu,
bibliografice bogate, mergând de la scriitor prețuit și plecat de curând spre
filosofie la teologie şi de la estetică și veșnicie, sau Dumitru Toma – „un poet
hermeneutică literară la istorie și religios sub constelația prigoriei”,
fiindcă ambii se plasează la
sociologie.
Structura cărții reliefează două convergența eticului cu esteticul. Cu un
simț al detaliului și o
dimensiuni tematice: una
vădită preocupare pendedicată eseurilor despre
tru nota particulapublicistica emine-sciană
rizantă, se apropie
îndeosebi și una mai
autorul de operele
eteroclită, însumând coconfraților săi (Lucian
mentarii și note de lectură
Avramescu,
Mircea
pe marginea unor cărți reCiobanu, Adrian Țion,
cente. Trecerea dintre
Mihai Barbu, Adrian
cele două se face lin, pe
Păunescu, Ion Pachianesimțite, punând în
Tatomirescu ș.a.), unii
lumină întâlnirea dintre
întâlniți în diverse
poetul
național
și
împrejurări, scriitori și iuPrincipesa
Elisabeta,
bitori de artă, apărători
cunoscută în mediul literar
ai valorilor naționale și
și sub pseudonimul Carreligioase. În acest
men Sylva. În Jurnalul
sens, Banchetul de la
Reginei, se regăsesc
următoarele însemnări despre Mihai Mănăstirea Lainici, evocat în ultimele
Eminescu: „Ne apărea neliniștit și pagini ale cărții, rămâne un eveniment
răvășit, ca venit dintr-o altă lume; tene- memorabil prin prezența unor
bros, el îmi amintea de Manfred și de prestigioși colaboratori și oameni de
Faust, de chipurile palide și răvășite ale cultură, ca și prin momentele trăite sub
marilor romantici. [...] În toată viața oblăduirea părintelui stareț Ioachim
mea, el a rămas pentru mine imaginea Pârvulescu.
Dumitru Velea prinde, în
poetului însuși, nici a celui blestemat,
nici a celui inspirat, ci a celui poet arun- conturul însemnărilor sale eseistice, un
cat dezorientat pe pământ, nemaiștiind mesaj de adâncă întoarcere spre umacum să găsească aici comorile pe care nitatea din noi, spre fundamentele
le poseda. Avea vocea răgușită, dar conștiinței și spre spiritual sau, cum
duioasă, ca a turturelelor spre toamnă”. însuși notează, „este timpul să ne
Arcul peste timp al unui alt spațiu de aducem aminte de ființă și suflet”.
revistă de atitudine

Ioan Florin Stanciu

Cărți
de
trecut
pragul
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(Continuare în pag. 10

Din însemnările unor călători străini care,
în misiuni diplomatice către Înalta Poartă, au
străbătut cumva Vallahia Tartară, în decursul
celor vreo cinci veacuri de tainică şi
întunecată turcocraţie, reiese că podul
aceasta de piatră bălţată dintre Dunăre şi
Mare era mai mult o deşartă câmpie înţelenită
şi cutreierată de praful munţilor şlefuiţi până
la scheletul lor hercinic, de vânturile neobosite-ale nordului, în frunte cu teribilul Boreas
ovidian, care-n grozava-i înverşunare
neobosită, ruinase şi măcinase risipind gresia
şi granitul dintâi, până la miezul lor globular,
de pietre căzute din cer, astfel încât numai

de Domnul prof. univ. dr. Mircea BRAGA, se
cuvine parcurs cu maximă atenție: „La mai
bine de șase decenii de la moartea sa, suntem astăzi în măsură a vedea că Emil Isac nu
a abandonat, nu a înlăturat rezonanța
tradiționalistă a poeziei transilvănene”.
În adevăr, poezia lui Emil Isac
reprezintă o „deschidere, convocând resurse
de dislocare a unui proiect căruia activitatea
momentului îi refuza prezența”.
E drept, anii cei umbroși ai României,
vor rupe în două, de cele mai multe ori, activitatea literară a unora dintre scriitorii noștri.
Însă Domnul Profesor Mircea Braga, în postura de prefațator, va fi explicit. Dacă în anii
comunismului, „s-a căutat, sporadic,
repoziționarea, pe filă de istorie literară, a scriitorului”, iată, a sosit momentul de a-l readuce
la prezent, relecturând versurile sale care sunt
„dăltuite” în magma străbună, traversând cu
brio furtunile vieții.
Selectarea drămuită cu maximă atenție
de doamna profesor Violeta-Luminița Șipoș,
s-a dorit emoție înmiresmând freamătul învolburat al românilor transilvăneni, stare
intuită, de altfel, perfect și de către Perpessicius, la 1928, în momentul în care va sublinia
„neliniștea de pelerin intelectual” al lui Emil
Isac.
Această antologie –, pe care o datorăm
echipei implicate, respectiv, Domnului prof.
univ. dr. Constantin CUBLEȘAN și Doamnei
prof. univ. dr. Diana CÂMPAN – referenții;
Domnului prof. univ. dr. Mircea BRAGA –
prefațatorul și, firește, Doamnei prof. VioletaLuminița Șipoș – antalogatorul, – reprezintă o
invitație de simțire românească, prin vocea
poetului clujean: „Să simțim din nou căldura
unei vieți ce n-are lanțuri, / Să-nțelegem că
ni-s tații cei viteji căzuți în șanțuri”
(Rugăciunea robilor).
Prin lectura acestui volum antologic, iubitorul de poezie va intui perfect că această
„cădere” – cufundare în intimitatea universului
liric plămădit de Emil Isac, pe durata 19081954, reprezintă un nou început, o mobilizatoare încărcătură de speranță: „Cerul arde și
zeii pier toți. / Vine un nou soare” (Viitorul);
pentru spațiul său de suflet: Ardealul –
„fântână de aur”, „foc și sânge”, „Iisus și Calvarul”, lumină și speranță, iubire
necondiționată. Cu certitudine, preferința
doamnei profesor Violeta-Luminița Șipoș,
pentru migăloasa și riguroasa incursiune de
selecție prin creația poetică a scriitorului ardelean (17 mai 1886 – 25 martie 1954), are
semnificație pur sentimentală, dar și plină de
responsabi-litate, gândind, în mod cert, că a
sosit momentul de analiză și sinteză a textului
poetic al lui Emil Isac, împreună cu proprii
elevi de la Liceul „Liviu Rebreanu” din Turda.
De ce nu?! Negreșit, un însuflețitor model
pentru toți dascălii de Limba și Literatura
Română din Țară, de a recompune corola
Poeziei Românești, cu figuri de Poeți din
generația Interbelică și/sau din prima jumătate
a secolului al XX-lea, dintr-un anumit spațiu
geografic românesc.
arareori, la mari depărtări, de sub coaja pe
deplin lustruită-a podişului abrosit, înnodat în
lungi lentile convexe de la un orizont, la
celălalt, se mai iveau mici aşezări ale turcilor,
cerchezilor şi tătarilor sau chiar ale ghiaurilor
ăştia valahi care-şi căutaseră liniştea la
poarta furtunilor, înşirând câteva colibe îngenuncheate sub cuşme de stuf şi încolăcite în
jurul vreunei fântâni, adânc scobită-n coaja de
calcar cretacic sau în jurul vreunui firicel de
izvor captat într-o cişmea monumentală, cu
coloane, binecuvântări şi inscripţii votive, întru
veşnica amintire a celui care se istovise, ca
să le-o dăruiască în veci, călătorilor însetaţi:
Fontana Gallicus, Şahman Ceşme,
Iananceşme, Şipotu’ lui Zacu, Izvorul
Tămăduirii şi altele tot mai rare şi mai vechi
decât lumea. Căci întinderea fără umbre,
ţesută-n aceleaşi încâlcite spinării înghimpate
şi-amare, se pierdea multicolor înflorită până
departe, în ceruri, fără să mai păstreze, între
apele morţilor, nici măcar însemnele mereu
tulburi ale colonizărilor sale vremelnice.
(Continuare în pag. 10)
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în faţă, călăuza sa veşnic neostenită,
sălta din opinci sprintene, peste pragurile
de ruine şi de gropane-ale locurilor, înFără a avea clorul românesc (prin extindere, cel bal- SUSPENDAT ÎN TARTARIA
trucât, mereu se iveau prin cenuşa
pretenția că emit o canic). Autoarea nu și-a propus însă să acînfiorată, vechi pietre tumulare islamice
(Continuare din pag. 9) şi antice lespezi votive greco-romane,
judecată exhaustivă centueze raportul operă-creator sau să
cu privire la tentația nuanțeze semantica adiacentă. Mai
amestecate cu stanele cariate ale
Astfel, un gol istoric de vreo cinci mormintelor otomane mai noi şi cu miile
mitului în discursul liric degrabă, Ana e un pretext (dar și un
românesc din ultimii partener perfect de dialog) pentru problema- veacuri lasă o grea pată întunecată şi o de schelete rânjite ale animalelor mari,
ani,
trebuie
să tizarea în cheie metaforică a condiției femeii, linişte abisală în hrisovul istoriei dobro- care se sfârşiseră pe-aici, cândva,
mărturisesc faptul că cu accent vădit pe definirea identității femi- gene, pe unde doar truda iscoditoare a oarecând, înveninate de şerpi, sugrusunt
uimită
să nine prin corporalitate: „poate nu mă crezi istoricilor sau imaginaţia poeţilor mai mate şi săgetate pe rând, de tâlhari sau
uneori focurile pitite-n rovine, ale îngenunchiate de molime necunoscute,
descopăr că exercită dar și eu am avut odată/ o parte din trup care zăresc
ciobanilor
felinarele mişcătoare ale sosite de nicăieri, odată cu pulbe-rile şi
o oarecare influență asupra poeților, mai cânta pe stradă/ și-n care-mi adunam rătăcitelor sau
caravane care se aventurau cu prădăciunile hoardelor de la capătul
ales figurile feminine precum Eva, Lilith sau nălucirile/ să-mi spele eșarfele galbene și să şovăind, printre ruinele Scythiei Minor.
Ana. Selectez la întâmplare, ca apariții edi- fluiere”; „într-o zi corpul meu e tânăr,/ în altă Ca să nu mai vorbim de cimitirele turcilor lumii.
noaptea, flăcările tremurau
toriale: Eva printre degete, de Valeriu zi îmbătrânește brusc, nu-l mai recunosc,/ kolibaşi, care se mai iveau răzvrătite pe mereuDar
mai
dincolo de culmile
Valegvi (2018), 36 de zile cu Lilith, de pare o vietate ciudată care bate aerul/ și-l ici-colo, din spuza tufelor de scaieţi şi domoale aledeparte,
Babadagului care, ca un
Florin Dochia (2019), Eu sunt Lilith, de împrăștie disperat pe deasupra lui”. cucută, după vreun devastator incendiu căţui de jertfă, se poate să fi fost mistuit
Gela Enea (2019). Poeți pe care îi citesc Percepția sinelui, a stărilor de neliniște sau al vegetaţiei, precum cel descris de do- deja, din temelii, pentru-a treia oară, în
frecvent, ca Gabriel Gherbăluță, Daniel de fericire, percepția celuilalt despre identi- minicanul padovan Emiddo Portelli într- ultimele două veacuri.
Dăian, ori poete precum Corina Dașoveanu tatea feminină sunt traduse în limbaj corpo- un text publicat prin 1634 şi intitulat
Totuşi oraşul musulman, cu zidirile
și Adela Efrim, aleg să numească explicit ral, prin metafora zidului. Asta presupune, Descrittione del Mar Nero e della Tar- sale, albe ca laptele, li se arătase de pe
serafica făptură zidită de Manole, fie ca de multe ori, un raport alienat suflet-corp, iar taria.
măgura înaltă a potecilor, încă întreg şi
Dar, dacă prin cimitirele pe cuminte, ispitind neadormit împrejurimile
aluzie culturală, fie folosindu-i numele ca ambiguitatea și tensiunea inerentă unei astpretext pentru considerații lirice originale de- fel de nesiguranțe identitare sunt redate jumătate scufundate ale feluritelor nea- din înălţimea minaretelor sale văruite,
spre condiția femeii. Nu de puține ori, cu iro- printr-un transfer de trăsături distinctive: su- muri în trecere pe aici, numele nu s-au care arătau insistent înspre cerul ţesut
nia sau detașarea necesare. Iată și un fletul devine material („sufletul de lemn”), mai păstrat pe lespezile cătrănite de încă în voaluri cernite de fum, căci
volum întreg care îi este tributar: O altă corpul devine abstract („umerii-i sunt lipiți pojarniţă, subţiate de vânturi şi năpădite văpăile iadului pe pământ ocoliseră de
melci, iată cum, printr-o uimitoare data aceasta, sfânta aşezare a lui Sari
Ană, de Daniela Toma, apărut la editura tocmai de cuvintele ce lipsesc”). Transferul de
ghiduşie
sorţii, dintre toţi mai-marii Saltuk Baba, risipindu-se ceva mai sus,
Art Creativ, în anul 2018, beneficiind și de se accentuează dramatic în momentul în acestor a locuri
ciorbagii, pe colinele încă verzi.
traducerea în catalană a poemelor de către care Ana se contopește cu semnificația caimacami, jupani. (aieni,
şatrari, gaspadari,
Şi aşa l-au văzut cei doi călători
zidirii, ea nu mai este pretextul acesteia, dizdari sau beilerbei) a ajuns neştirbit
Pere Bosso.
fericiţi,
într-o joi, la amiază, au
Meritul Danielei Toma în discursul acest lucru se realizează tot in vederea unei până la noi numai numele nevrednicului coborât când
în
sfârşit,
versantul domol dinacesta liric, configurat ca o serie de mono- identități fragile, schizoide: „nu sunt nimic rătăcitor ghiaur Catilin Jeliu, numit de spre Sultan Tepe, aducând
mii de laude
loguri adresate sau confesive, este de a mai mult, Ană, decât un șir lung de ziduri/ în tătari Boracai – o haimana de găgăuţ fierbinţi Dumnezeului nostru
celui
păstra un echilibru constant al mărturisirii, care toți ceilalți se țin de mână/ ca să oarecare de pe podişul fără drumuri şi adevărat, prin a cărui misterioasă lucrare
prin alternarea tonului elegiac, prin care se adoarmă”; „doar așa rochia ta învață să fără poteci, dintre ape.
trecuseră prin iadul de pe pământ, ca să
evocă imaginea consacrată a modelului, cu tacă, Ană,/ să se lipească de zid până
Iar asta, numai pentru că, plecând ajungă vii şi nevătămaţi pân-aici, pe
cel ironic, dar care nu o vizează niciodată pe devine una cu el/ printr-o mânecă, întune- de la Macini înspre Kustendinah, geogra- unde se zvonea că se află şi cea de-a
Ana. Prima poezie (un moto, chiar dacă nu ricul urcă înăuntrul tău”. Duioșia sugestiei ful italian este obligat să-şi ia iute o doua Mecca – aceea a calicilor în şalvari,
e numit ca atare) reprezintă o motivație a în- zidirii ca act intim al iubirii (nu numai fizic, călăuză oarecare, căci în faţa sa se de la Vallahia Turcica, după cum ar veni.
dar și cunoaștere reciprocă) întinde doar o dezolantă şi cătrănită
tregului volum: „din cămașa
La intrarea-n oraş însă, chiar sub
ate-nuează discursul ten- pustietate de încă fierbinţi cenuşi spul- gardul de stânci, al vechiului fort otoman,
de lut a Anei curg șiruri/
sionat de până acum: „în berate; aflând astfel că un devastator in- i-au întâmpinat cu iatagane şi flinte, dernesfârșite de oameni”. Un
trupul acesta mă întorc și mă cendiu izbucnit pe neaşteptate dinspre bendgii paşei de la Silistra, trimişi ceatfel de geneză persomistuise deja câteva mii de pat, ca să cerceteze starea sangeacului
aplec să-i culeg nopțile,/ mă Isaccea
nalizată, dar, în același timp,
hectare
de
vegetaţie sălbatică de stepă de peste fluviu, dar gata oricând să
aud și mă văd, îmi fac timp şi se îndrepta
o explicație originală a
pe aripi de vânt, înspre belească omul de viu, pentru numai o
să mă rătăcesc/ iar când nu- sud, învolburându-se
continuității în creația
pe deasupra comi mai pot folosi mâinile să vorului de peliniţă, ca un balaur cu mai biată dupcă din aramă coclită. Astfel,
artistică, dacă păstrăm
ce-au aflat pe cine-au dibuit la voia
mă desfac/ din tine,/ țin multe trupuri de flăcări şi cu tot atâtea după
semnificația mitului originar,
hazardului,
le-au răvăşit iute toate boardragostea în viață până vei capete învăpăiate, forfotind învolburat şi fele, confiscând
aceea a creației jertfelnice.
bucuria arişverişului,
putea scrie în țărână/ cât de buimac prin vraiştea ierburilor secate de dolofana pungă cu
Șirurile de oameni sunt
a italianului şi cu lungi
mult ai iubit/ alte trupuri pe zăduful lui august.
toate realizările artistice
boturi de siktir, apoi, luleaua din lut poleit
care le-ai unit unele cu altele/
care au asimilat, chiar și
Pretutindeni, se unduiau, astfel, şi încondeiat, a bietului călăuz dician, pe
până la femeia cu cea mai sufocant lipicios miasme grele de cucută, care mumaidecât l-au şi împins haidainconștient, matricea simfrumoasă piele din lume/ oţetar şi anghelică spinoasă care, coapte hai, cu şpanga-n ceafă şi cu şuturi în
bolică a mitului Meșterului
așezată în mine într-o înse- împreună pe tipsia de cretă-a podişului, dos, drept înaintea cadiului local, care,
Manole. Discursul pe care îl
rare/ atât de adâncă și atât ar fi fost cam îndeajuns, ca să-l înălţat în saltele de puf, a răsucit sprea
imaginează Daniela Toma
de frumoasă”. Bărbatul înnăbuşe chiar şi pe Caraşaitan însuşi, adulmeca luleaua ghiaurului, strigând cu
este o interogație subtilă cu
opera, cu pulsul ei încă gregar, nedefinit, din poate fi și pericolul vieții, rațiunea care nu căpetenia tuturor duhurilor necurate, şi mai mare sictir foarte bosumflat
laboratorul misterios al travaliului creator. are acces la sensibilitatea feminină: „ochiul care tocmai îşi împlineau nestingherita „Asmak!”, arătând chiar cu cu ciubucul
liulelei spânzurătoarea mofluză din miAutorul se identifică straniu cu opera (Ești în care m-ai închis/ a născut alți ochi plini de lucrare pe-acolo.
La vreme de noapte, mai ales, jlocul bazarului.
Ana), nu cu opera devenită autonomă, ci cu apă,/ în ei se dizolvă oameni nepotriviți/
înfricoşată fierbea neodihnit pe
După care, povesteşte dezolat gesemnificația ei generică: „și uneori ieși din peste care au trecut cuvintele/ ca printr-o vâlvătaia
hotarele
întunericului,
ca la porţile larg ograful dominican, l-au spânzurat pe dezid să-ți dezmorțești aerul/ îl înghesui într-o mlaștină”. Ochiul reprezintă privirea deschise-ale iadului, înspre
care, ziua,
amforă veche, îl sorbi pe îndelete/ și te sa- multiplicată, a Celorlalți: corporalitatea în se răsuceau halucinant, de jur împrejur, votatul său clăuz de îndată şi cu mare
turi/ devii de două ori mai grea de parcă ai văzul tuturor, femeia asociată unui trup, ast- mii şi mii de drumuri fantomatice, izvodite însufleţire aliotmană, presupunând fără
recurs sau referendum, că luleaua
închis în tine alt om”. Asta, dintr-o fel încât „zidul devine femeie goală pentru doar de frământarea zăludă-a vân- niciun
sa,
bine
dosită prin căptuşeli ar fi fost
perspectivă hermeneutică a meta- celălalt de dincolo”, de aceea, ca o toaselor care învârteau şi răsuceau sursa indiscutabilă,
de la care, prin
textualității. În același timp, adresarea pedeapsă, „necunoscută rămâne femeia pe flăcările reînteţite mereu pe faţa ofilită-a neglijenţa tolomacă-a ghiaurului, ar fi
aceasta ambivalentă poate fi interpretată și care o zidești în tine”.
podişului, după toanele lor imprevizibile. pornit acel sinistru devastator, ce se
Deși în mare parte, discursul poetic Dovedindu-se abia acum, cu asupra apropia tot mai înflăcărat de Custanda,
ca o redimensionare a mitului: „(și uite, Ană,
ce portret cu suflet bun ți-am făcut)”. În fața este melancolic, grav pe alocuri, cu un măsură, destoinicia mântuitoare a după ce mistuise într-o singură zi şi dintrochilor, ni se arată o femeie cu pantofi roșii, metaforism susținut, cu un registru verbal ce călăuzei Jelio Catilin care adulmeca de o singură respiraţie cele trei sute de şure
care nu are nevoie de pălărie, care mușcă susține tonul elegiac (imperfect și perfect departe freamătul murmurat şi briza cu fân pentru iarnă ale Intendenţei
cu ochii din ceilalți ca să strălucească și ei compus, rar, prezent sau viitor), Daniela sărată a Pontului, orientându-se şi după franceze, de la Caramurat.
puțin. Cu alte cuvinte, Ana iese în lume, își Toma asigură momente de respiro prin ironii alte semne numai de el ştiute, la care seAlte vremuri şi alte năravuri, înpărăsește dimensiunea idealizată prin sim- tonice („un punct de vedere cu nasul pe adăugau uneori şoaptele sibilinice ale trucât, deşi condamnat cu suspendare,
bol, se apropie de dimensiunea umană, a fe- sus”; „se vede treaba că rochia de mireasă puţinilor afumaţi şi pârliţi care, prăvăliţi la vreo cinci picioare deasupra
meii, deși, la rândul ei, Daniela Toma o va nu voia să fie/ singură/ și de aceea s-a întors pe spate-n catran mai păstraseră totuşi pământului, bietul Catilin Jelio n-a mai
duh mărturisitor într-înşii; mai ales
învălui într-un serafic și misterios să lucreze sub acoperire”; „în definitiv, era ceva
că
haimanaua
tartară, de la marginea aşteptat ca marele beşlengher de la Deacoperământ de limbaj metaforic, augmen- mai bine așa/ aș fi putut risca să ajung un lumii, vorbea bine
româneşte, bulgăreşte liorman să-şi adune toţi başbuzucii săi
tând ea însăși cu sensuri suplimentare (în sentiment”) sau chiar umor negru (nebunul şi turceşte, pricepând
oricum şi câte personali, ca să dea peste noapte vreo
special, cel domestic) imaginea consacrată care scrie scaieților de pe front scrisori lungi, ceva din graiul cazacilor, cerchezilor sau încâlcită ordonanţă ayatollahă, care să-l
a claustrării: „ai putea să-ți construiești casa chemându-și la nuntă rudele intrate în des- tătarilor rătăcitori ca şi el, pe care , de ţină aşa, suspendat aşa între bine şi rău,
din închisori mici,/ însă în afara fiecăreia din- compunere).
asemenea, nimic nu părea să-i până la adânci bătrâneţi.
O altă Ană este un volum de înspăimânte în pustietatea aceasta, pe
tre ele,/ nu e ilegal să le numeri, doar că nuMăcar că marele său noroc
ți vor fi niciodată/ de ajuns/ și apoi, ceva îmi poezie care convinge, care incită, care tre- jumătate uitată de toate zeităţile sale constă totuşi, în faptul că numele i-a
spune că n-ai pe nimeni aici,/ nu știi de ce buie recitit cu voce tare, cu tonalitățile grave, amestecate.
rămas, iată, nepieritor, alături de alte
lutul se adapă atât de târziu// o dezordine ludice și grotești, pe alocuri, pe care le imAstfel, precum a nimerit orbul celebrităţi ale locurilor, precum Grozea,
pune lectura. Rezultatul ar putea fi un Brăila, se îndreptaseră mereu în direcţia
grațiază continuu în tine dărâmături”.
Caramurat, Vârlan, Terente,
Ana poate rămâne tributară sursei monolog dramatic, cu lirismul tensionat și cea bună, tăind puţin oblic labirintul Casapciu,
Pazvantoglu
şi Ghinghis-Han, precum şi
vârtejelor:
cu
messer
Portelli,
scrutând
originare în volumul Danielei Toma atât cât tandru, deopotrivă, dezvăluind o voce
Mazăre
sau
Dracula,
tot aşa, suspendaţi
vrea cititorul să păstreze el însuși legătura autentică, sinceră și talentată: poeta Daniela de pe cal prăpădenia fumegândă a
în
proiect.
locurilor,
în
vreme
ce,
la
două
prăjini
mai
cu balada considerată mitul creației în fol- Toma.
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Raluca Faraon

Daniela Toma: tentația mitului (o căutare identitară)

Scrisori dobrogene VI

PLUMB 169

Ana(persoana
Blandiana
întâia singular)
Atât de singură, încât mi s-a făcut urât
şi
Dor de Somnul din somn de gânduri cititor,
de
Numele meu care, ca un miel, mă aştepta să mă-nchid, de bună voie, în el…
şi,... iată,
Odată, durerea aceea cuminte, nemaiînnăbuşită
de plâns
Ale cărei răcnete neomeneşti, într-o zi de martie 1942,
spre prânz,
În marele Post, ce schimbată pe mine
a fost,
Calea spre mitul creaţiei, spre exilul din mine mi-arată...
şi-am purces îndemnată
Nu de strălucire – de alb fără margini lumină; nu de răspunsuri –
de-ale trecerii prin timp întrebări, de
Ochiul de greier, privirea din frunză, de ţara părinţilor, dulce regat,
Ascultându-mi bătrânii, ce să urască demult au uitat…
Ba mai ştiu, că-n Octombrie, noiembrie, sau poate-n decembrie,
auzii cum tu, având capul pe clavicula-mi dulce lăsat,
M-ai strigat în visul tău, de mine visat, sau, mai ştii, poate,
Lumina stelei am vrut a o vedea când Cel-din-Cer pe frunte îmi o va aşeza; astfel, probabil,
Venirea mea în cea mai frumoasă dintre lumile posibile se
Anunţa în timpuri oribile, grele, chircite între păcat şi tăcere...
Am bătut insistent la poarta creaţiei, aşteptând în zădar să o simt deschisă,
Agonic de teamă cuprinsă – să nu mi se vadă în trup poezia... de frică
Nescrisă – verb fermentând idei născute de o poetă interzisă şi bătută
înainte de a fi cunoscută…
N-am avut o altă Ană, m-am zidit pe mine de o viaţă în pereţi din
Litere pe stâlpi de silabe, casă, sprijinită-n cuvinte,
de stele suspendată,
Din vorbe gravide, neştiind cine-i tatăl.
Eu nu cânt plopul, frunza, în vară năduhul, cânt cuminte numai
ora ce picură-ntradins văzduhul cu mai multe
Înţelesuri, noime, ’nvăţăminte… cern semnele vieţii
şi găsesc o grămăjoară neagră de cuvinte…
Răul şi binele, unde-i hotarul, linia dintre-nnorat şi-nsorit,
ploaia, neploaia, seninul râvnit?! Caut ale lor începuturi;
Am temeri nebune când totul mă doare şi totul e pus copilul din noi să omoare,
să nu nască omida din fluturi...
Inima mi se-ntunecă durut când văd cuvinte fără umbră, de gând văduvite,
înţelegând că sufletul demult şi l-au vândut.
Necăjesc şi mă găsesc vinovată că prea târziu am înţeles cine se bucură-n pridvor
de schimbarea domnilor, şi… leAş lăsa pe toate baltă: din surâs îmi fac unealtă, din cireşe-mi fac cercei,
fragezi ca şi ochii mei, scriu un cânt pentru părinţi în credinţă priponiţi cu
Albul aripilor în freamăt de vânt, cu rădăcini sănătoase crescute din cuminţenia acestui
Pământ; şi... le-aş lăsa baltă pe toate, dacă inima nu poate…
P.ân’ la ultimul pas de la ţipătul prim
mă
S.imt un călător, umblând prin mine
ca printr-un oraş străin...
C.u călcâiul vulnerabil
D.oldora de ai
V.ieţii ciulini tot mai mult mă conving:
– A.r trebui să ne naştem
B.ătrani...
Acrostih de Constantin Rusnac
Lido di Jesolo-Venezia, Italia; Moscova, Yacutsk - Republica
Saha, Rusia; Chişinău, Moldova, 16 iulie -10 august 2006
C.V.Ax.J.D.Ac.R.

Sunt inversul unei păsări: păsările dorm în zbor, eu zbor în somn
Ana Blandiana
(pseudonimul literar al Otiliei-Valeria Coman;
acasă şi între prieteni i se va spune Doina)
25.03.1942, Timişoara
Poetă, prozatoare, eseistă, ziaristă.
Studii: Universitatea din Cluj, Facultatea de
Filologie. A activat ca redactor la revistele
Viaţa Studenţească, Amfiteatru. Membră a
Consiliului Frontului Salvării Naţionale,
membră a Senatului Alianţei Civice,
preşedinte al PEN CLUB-ului român, Fondator şi preşedinte al Fundaţiei Academia Civică.
A colaborat cu revistele: Tribuna, Contemporanul, Amfiteatru, România literară. I-au apărut
cărţi, grupaje de poeme în reviste şi antologii
din mai bine de 20 de ţări ale lumii. Distincţiii:
Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu,
Premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor, Premiul Academiei. Este aleasă membră a Academiei de Poezie Mallarmé, Paris, membră a
Academiei Europene de Poezie, membru
fondator al Academiei Mondiale de poezie
care ia fiinţă la Verona sub egida UNESCO,.
revistă de atitudine

Destăinuiri
Poetul e o prăpastie în care cad cu
vuiet durerile lumii şi în cădere se
dezintegrează şi ard, încât până jos nu mai
ajunge decât un ecou nins de cenuşă şi întors
spre înalt – aproape o muzică.
**
Scrisul nu este un mod de a
supravieţui, cât unul de a muri, un fel de a
muri fără încetare, secundă de secundă, până
când nu mai poţi înceta vreodată să mori. Nemurirea nu este decât o moarte care nu se
mai termină.
**
Am fost de atâtea ori fericită în somn,
încât dacă între moarte şi somn există o cât
de mică asemănare (şi nu se poate să nu
existe vreuna) nu văd de ce m-aş teme.
**
A fi şi a şti că eşti sunt două lucruri atât
de deosebite, de opuse chiar, încât foarte rar
reuşesc să fie stăpânite de acelaşi individ.

**
Între mine şi scris se ridică un zid de fier cu ferestre rotunde, o perdea de
metal cu buline de gol prin care pot să privesc din când în când (când scriu) dincolo. Nu-mi doresc decât să mă mut cândva definitiv acolo, dar nu am nici forţa
de a mă rupe definitiv de aici şi nici siguranţa că farmecul nespus al paradisului
întrevăzut pe furate s-ar mai păstra atunci când i-aş fi locatar.

Referinţe
Culoarea favorită a Blandianei este albul
fără margini, iar dintre calităţile materiei cea
dintâi este fragezimea. Dăm în poemele ei
peste o veritabilă reverie a fragedului. După
fraged vine umbra. Lucrurile tind să se dematerializeze pe măsură ce pătrund în acest
spaţiu de sublimităţi corupte care este poezia.
Starea lor ultimă e starea de umbră... Am lăsat
în urmă adormirea şi somnul spre care tind
toate lucrurile din poezia Blandianei. O treaptă
spre adormire este picotirea şi un echivalent al
somnului în lumea cosmică este picurarea...
Sensul acestei adormiri, picotiri generale este
curgerea, trecerea lentă a fragedului hotar,
imaginată de Ana Blandiana ca o transhumanţă sfântă, ca o pregătire înceată
de moarte (marea trecere).
O poezie din ce în ce mai mult gravidă de idei. Dansul nu este numai un
joc. Este şi o gândire a jocului.
Eugen Simion
Somnul nu este cu necesitate o prefigurare a morţii; e întoarcerea pentru
o clipă la ritmul pur al materiei, o zonă de linişte şi de plenitudine a pasiunii degajate de forţa devastatoare a simţurilor; iubirea îşi regăseşte în acest spaţiu
chipu-i melancolic, suav, spiritualizat.
Eugen Simion
Ana Bladiana este indiscutabil cea mai valoroasă poetă a ultimelor
decenii... Poeta caută hotarul dintre bine şi rău, limita dintre înnorat şi însorit,
dintre ploaie şi senin, imposibil de găsit, pentru că cele două fenomene nu sunt
decât aspecte particulare ale aceleiaşi realităţi, două accidente ale absolutului.
Alexandru Piru
Ana Blandiana încearcă însă să corecteze ceea ce s-a greşit, eroarea
tragică a înjumătăţirii şi fragmentării unităţii primordiale (oul perfect, tăiat în două),
experimentând pe cont propriu noi feluri de a muri, dar şi de a se naşte şi de a
trăi. Profesori îi sunt în această privinţă mai ales frunzele, plantele, pomii. Se
poate vorbi în acest sens de un model vegetal în poezia de azi a Anei Blandiana.
Valeriu Cristea
Pe Ana Blandiana gravitatea o prinde mai bine decât jocul; ea este acasă
în ceremonial şi chiar în mica solemnitate decât în familiaritate şi comun; cerebralitatea liricii ei cultivă cu mai mult noroc seriosul decât umoristicul sau ironicul.
Niciodată, poate, n-a fost Ana Blandiana mai suav şi sfâşietor melancolică decât
în această plângere infantilă de Ofelie (Portret cu cireşe la urechi).
Nicolae Manolescu
Rusnac Constantin
Acrostihuri. Portrete în timp. Prefață: Ioan Mânăscurtă;
postf.: Iurie Colesnic; ilustr. Grafică. Teodor Buzu;
Chișinău, Princeps, 2014; ÎS FEP „Tipografia Centrală” – 196 p.

ANA BLANDIANA
Atât de frig
Mi-e atât de frig,
Încât cred că
Aș mai putea fi salvată
Numai asemenea acelor înghețați
Care erau cusuți
În burțile animalelor
Să se încălzească
Și încotoșmăniți bine
În șuba îndurerată,
Năclăiți în sânge de jivine
Mai veneau pe lume o dată.
Prea departe de
Flăcările din iad, am înghețat
În singurătatea mea îngerească,
Dar cine-i în stare
Să-și deschidă coastele
Ca să mă primească?
Am crescut?
Am crescut? Suntem oameni maturi?
Câte mii de nuanţe
putrezesc o culoare...
Dragi şi ridicole, departe sunt zilele
Când lumea o-mpărţeam în buni
şi răi.

Am devenit puternici
scăldându-ne-n derută
Precum în apa Stixului Ahil,
Dar de călcâiul vulnerabil încă
Atârnă soarta universului întreg.
E totul grav. Şi înţelegem totul.
De-acum va trece timpul neschimbat.
Ne dă de gol adolescenţi doar lipsa
Înţeleptei spaime de moarte.
Bătrâni şi tineri
Bătrâni şi tineri,
Toţi stângaci,
Nu încă unii
Iar ceilalţi nu mai,
Şi-n sâmburul din care mă desfaci,
Un biet adult se înmulţeşte. Vai,
Ce jalnic fragmentaţi și fără miez,
Timpi depărtaţi egal de mine!
O, Doamne spune-mi unde
să m-aşez
Când toate vârstele îmi sunt străine
Şi în zadar
Copilul care sunt
Caută speriat un timp cărunt
Sau chiar,
Mergând cu visul mai departe,
O cât mai luminoasă moarte...
Dar nu găseşte disperat decât
O nemurire-n care i-e urât.
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Pe poetul Calistrat Costin
l-am cunoscut în ipostaza de cititor în
stele. Publica pe atunci în revista
„Ateneu”, să fi fost în anul 1986?, un
horoscop, adică, spre deosebire de azi,
ceva cu totul exotic în presa vremii.
Portretul fiecărei zodii era desenat cu
atâta umor și inteligență, încât ajungând
în redacția publicației la care colaboram
deja, am vrut să-l cunosc pe autor și să
aflu dacă nu era cumva Vărsător. Pentru
plusul de blândețe și ironie în descrierea
celor născuți sub semnul său, am
răspuns curiozității sale. A ghicit imediat
că eram nativi ai aceleiași zodii și pentru
că în cursul discuției i-am pomenit despre poveștile mele de călătorie, m-a invitat să-i trimit pentru almanahul
„Ateneului” la care tocmai lucra. Știu că
i-au plăcut, nu doar pentru că le-a publicat, ci și pentru că peste ani, membru în
juriu, avea să-mi premieze una din
cărțile acestei literaturi aparte. Deși a început sub arcada surâsului, nu ne-am
tutuit, nu am fost amici, relația noastră sa situat imediat în parametrii sobrietății
și a rămas până la capăt una a respectului reciproc.
După anii 90, diverse manifestări
literare ne-au întâlnit de multe ori. De
fiecare dată, după înființarea Filialei
Bacău a Uniunii Scriitorilor al cărei
președinte era, mă invita, ne invita, de
fapt, pe Niadi și pe mine, să ne
transferăm de la Filiala Iași la Bacău, întotdeauna sugerând că i-am face o bucurie și surorii mele, artista plastică
Dany-Madlen Zărnescu, pe care o
prețuia în mod deosebit. Cum, în cele
din urmă, această mutare a avut loc,
prilejurile care ne-au adus în mijlocul
unor remarcabile evenimente culturale
la Bacău s-au înmulțit. Dar nu despre
acestea voi pomeni acum, la despărțire,
ci despre debarcările sale în Bucovina,
așteptate cu freamăt în lumea scrisului,
grație promovării lor entuziaste de membrii suceveni ai Filialei sale în frunte cu
neobositul Ion Cozmei, dar și pentru
farmecul recunoscut al omului Calistrat
Costin, întotdeauna cu replici spontane,
gustate, pentru umorul sau sarcasmul
lor, dacă nu neapărat de preopinent, de
cei mai mulți dintre participanți.
Farmecul Calistrat Costin, un
farmec special, exersat într-un amplu
evantai, de la glumă (în registru complet), ironie, autoironie la meditația
gravă, a rămas întipărit în memoria
sucevenilor, de la cei cu nume pe carte,
ca Ion Beldeanu, Nicolae Cârlan și Constantin Severin, la elevii primelor versuri
personale, care efectiv umpluseră Sala
de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii
Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava de
sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și
Gavriil a anului 2007, dornici să fie
prezenți la lansarea recentului său
volum, „Distracție de fiare”. A fost
atunci, cum se spune, atât de în formă,
încât zile întregi după aceea l-am auzit
menționat cu o sintegmă, citat cu o
reflecție. În vara următoare, avea succesul de public deja asigurat: venise de
data aceasta să ofere o oră de literatură
contemporană în cadrul unui program de
lecturi inițiat de Uniunea Scriitorilor, program pe care omul de cultură Calistrat
Costin l-a salutat ca binevenit pentru
„vizibilizarea” scriitorilor, mai ales într-un
timp cu oameni politici extrem de vizibili,
în ciuda faptului că unii dintre ei ar trebui
să fie invizibili, a comentat, dar și pentru
tânăra generație captivată de calculator,
căreia i-a atras atenția că Eminescu
spunea că un om mediocru poate să fie
un bun politician, dar niciodată un scriitor
bun nu este un om mediocru. A fost și
aceasta o întâlnire de neuitat,
încununată cu aforismele protagonistului
despre oameni, copii și greșeli. O altă
oră (de fapt, două) de lectură l-a readus
la Suceava, în august 2011, de data
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aceasta împreună cu Ioan Prăjișteanu și
Dumitru Brăneanu, dintre suceveni fiind
invitați să recite/citească din creația lor
Carmen Veronica Steiciuc, Constantin
Severin, Viorica Petrovici, Liviu
Popescu, Nicolae Cârlan, dar și Alexandru Ovidiu Vintilă de la Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor. Șarmul și diplomația
președintelui Filialei Bacău s-au exercitat și atunci din plin asupra corzilor
sufletești ale participanților care
avuseseră norocul să ocupe un loc pe
micuțele banchete sau să găsească
spațiu, în picioare, prin mulțimea suporturilor, meselor, vitrinelor și rafturilor de
la Librăria Cărturești din Suceava, dar ce
păstrez în amintire de la întâlnirea aceea
este dezinvoltura, siguranța cu care, om
masiv, Calistrat Costin se mișca printre
cărți, în contrast cu restul participanților
rigidizați de grija de a nu răsturna printro mișcare inabilă o carte, un raft de cărți,
în măsură să le antreneze pe toate întrun veritabil torent. Și sentimentul că întrun fel magic prezența sa le ținea sub
control, prevenindu-le revărsarea.
Cea din urmă întâlnire a iubito-

rilor de literatură suceveni cu scriitorul
Calistrat Costin se asociază în memoria
mea cu un eveniment cultural amplu,
sub auspiciile Zilei Mondiale a Poeziei,
în care un loc important îl ocupa aniversarea zilei de naștere a lui Ion Cozmei.
O adevărată sărbătoare a cărții și a
primăverii, era în martie 2013, moderată
pe un segment al ei de Calistrat Costin,
invitat de onoare în ipostaza de
președinte al scriitorilor băcăuani, dar,
firește, și de poet, alături de poeții Ivan
Draci de la Kiev, Vasile Tărâțeanu, Ilie
Tudor Zegrea și Simion Gociu de la
Cernăuți, Ioan Prăjișteanu de la Bacău,
Emilian Marcu, Daniel Corbu și editoarea Filomena Corbu de la Iași.
Așadar, participare de zile mari, nemaivorbind de mulțimea literaților, iubitorilor de carte veniți din Suceava și din
județ! O sărbătoare fastuoasă, cum nu
se știe dacă vor mai fi vreodată, în care,
la rugămintea publicului, alintându-se
puțin, dar și flatat, și melancolic, Calistrat Costin ne-a citit spre final din cartea
sa „Om fi greșit galaxia”.
Ultima imagine gravată în memoria mea cu scriitorul Calistrat Costin ține
totuși nu de Suceava, ci de Bacău. Întârziind ca să schimb câteva vorbe cu o
cunoștință, m-am pomenit singură la
ieșirea din sala „Ateneu”. Participanții la
Toamna Bacoviană, la Zilele revistei
„Ateneu” plecaseră deja, cu microbuze,
cu autovehicule personale spre Centrul
Național de Cultură și Artă „George
Apostu”. Se însera, picura mărunt, nu
aveam umbrelă, niciun taxi nu se vedea
în apropiere. Stăteam descumpănită și
înfrigurată, când în dreptul meu s-a oprit
o mașină plină, din care a coborât Calistrat Costin ca să-mi ofere locul său.
Am acceptat după o scurtă ezitare, nu
era loc de refuz când devenea ferm, apoi
l-am urmărit câteva clipe în oglinda retrovizoare. Neținând cont de apărarea pe
care cât de cât i-o oferea pălăria sa de
trubadur modern, cu boruri late și calota
înaltă, își ridicase visător privirile prin
ploaie spre firmamentul pe care numai
el, cititor în stele, putea să-l vadă în misterul ceasului în care ziua devine noapte.
Doina Cernica

„… în speranța unei lumi de dincolo…”
(la plecarea lui Calistrat Costin)
Încet, încet, mai ales în ultima vreme,
s-au rărit şi se răresc rândurile prietenilor.
Tot mai mult şi mai des năvălesc peste noi
clipele în care trecem şi trebuie să ne oprim
prin locurile călcate odinioară de ei.
În zarva Bucureştilor astfel de clipe se
simt mai greu, dar în oraşele din ţară ele vin
să ne apese gândul şi inima, să ne dea
durerosul sentiment al regretului faţă de cei
ce trec pe neaşteptate în eternitate.
Până mai deunăzi, când spuneam
„Bacău” îmi veneau în primul rând în minte
două nume dragi sufletului şi inimii mele:
Radu Cârneci şi Calistrat Costin, scriitorii
pe care i-am cunoscut cu mult înaintea prietenilor mei de azi din oraşul lui Alecsandri
şi Bacovia.
Primul care ne-a părăsit a fost Radu
Cârneci, dar iată că acum îl urmează şi Calistrat Costin – un om cu vocaţia construcţiei
şi a prieteniei, pe care le-a purtat cu sine ca
pe un dat de la Dumnezeu.
Ne-am cunoscut în toamna lui 1968,
la puţină vreme după reîmpărţirea administrativ-teritorială a ţării.
Eram student în anul terminal al
Filologiei bucureştene şi am mers atunci,
într-un fel de „comandou” de viitori ziarişti
(Mihai Moraru, Corneliu Merlău şi subsemnatul) pe la câteva redacţii de proaspăt
înfiinţate ziare judeţene, unde doream să ne
exersăm condeiul şi – de ce nu? – să
câştigăm şi ceva bani (Ce vremuri! Atunci articolele se remunerau substanţial!). Aşa am
ajuns într-o bună zi şi la Miercurea Ciuc, la
„Informaţia Harghitei”, unde de puţină vreme
era redactor şi Calistrat Costin (semna
Costin Costinel), omul care ne-a cucerit din
prima clipă, redescoperindu-ne reciproc
afinităţi ce deschideau posibile porţi către o
lungă prietenie.
Era nevoie de condeie, erau şi bani,
iar noul nostru prieten ne-a dat o maşină a
redacţiei să colindăm judeţul şi să scriem
fiecare articole, reportaje şi altele pe teme
la alegere.
În cele câteva zile cât am fost acolo
ne-am exersat pana din plin: ne întorceam
în fiecare seară cu câte o tolbă de informaţii,
iar noaptea scriam cu pasiune, cu dăruire,
cu implicare, fiindcă ne visam urmaşi ai lui
Brunea-Fox, Geo Bogza.

I-am lăsat lui Costinel teancuri de articole şi el, de bună credinţă a aranjat în aşa
fel lucrurile încât am primit onorariile „în
avans”, urmând ca articolele să fie publicate
ulterior. A mers pe mâna noastră şi nu l-am
dezamăgit.
O amintire.
Ne-am reîntâlnit peste mulţi ani la
Bacău, oraşul natal al lui Calistrat Costin,
unde el, între timp, începuse deja să-şi
construiască un destin de scriitor, publicând
volume de poezie şi de proză, cunoscând şi
o ascensiune binemeritată în plan social: i
s-au încredinţat funcţii de răspundere în
instituţiile culturale băcăuane, ajungând, la
senectute, să fie ales şi preşedinte al Filialei
locale a Uniunii Scriitorilor.
Noua lui condiţie nu l-a schimbat: şia păstrat firea de om bonom, comunicativ,
prietenos cu confraţii şi cu toată lumea. În
ultimii cinci-şase ani îmi trimitea, în unele
răstimpuri, noile lui cărţi de poezie, volume
de o originalitate de necontestat, dând
măsura unui introvertit, lăsând să se vadă
că, autoironic şi sarcastic în primul rând cu
sine, este un ins resemnat cu viaţa, cu destinul uman, punându-şi întrebări despre locul
şi rostul individului în lume şi în cosmos.
Sub aparenţa unui ton glumeţ pe
alocuri, zefremitor, ironic şi chiar anecdotic,
îmbrăca straiele bufonului ce lăsa impresia
că vrea să-i amuze pe alţii, dar, în fond, îşi
juca propriul rol – cel al interiorizatului
frământat de nelinişti şi întrebări. „Tot ce mia mai rămas din lumea aceasta de azi –
scria el într-una din poezii – este lumea de
dincolo, aceea de mâine/ dar… / Dar măndoiesc foarte serios că „dincolo” va fi
existând au ba?/ Dacă „da”, atunci viaţa
lumii acesteia/ (de ieri, de azi, de mâine…)/
ar putea avea un sens,/ dacă „ba”, bine că
ne-am născut,/ am trăit, ne naştem, trăim/ şi
murim cam degeaba!”, iar într-o alta nota:
„Teamă mi-i că „dincolo” altă viaţă nu există/
Şi-atunci rămâne să vedem ce facem cu
asta (viaţa!) de dincoace!”.
În ce-l priveşte, Calistrat Costin a
ştiut ce face cu viaţa lui: i-a dat sens, i-a
găsit un rost…
Dumnezeu să-l odihnească şi să-i
dea răspuns la toate întrebările!
Florentin Popescu

Paul Lucian Letzner demistificatorul
La vremea când
se spunea că „Paul Lucian Letzner este un
scriitor aflat în plină ascensiune”, romancierul
era deja un prozator
apreciat, care publicase
un număr relativ mare de romane. Era o certitudine a prozei, cu un stil personal. Însă nu
a făcut niciodată paradă. Poate că discreţia
sa este datorată şi felului său de a fi, un om
mai retras şi cu bun-simţ, dar şi faptului că
nu trăieşte în ţară. S-a născut în Bucureşti,
în 1963, a studiat la Academia Navală
"Mircea cel Bătrân" - Constanţa, Facultatea
de Electromecanică Navală, absolvită în
1985, iar în 1988 părăseşte ţara şi se
stabileşte în Germania. Această experienţă
va fi rememorată în cartea „Dezertor din
lagărul comunist”. Literatură autobiografică
în acest caz, dar autobiografia este pentru
prozator un adevărat principiu. Mereu ceva
din destinul său se transferă unui personaj.
Criticam într-o vreme acele romane scrise
de închipuiţi romancieri, care povestesc
experienţe netrăite vreodată, adică poveşti
care nu pornesc de la nimic afectiv. Paul Lucian Letzner nu a căzut niciodată în acest
păcat. Orice roman al său, orice scriere a sa,
are un puternic miez emotiv. Deşi subiectele,
temele abordate sunt atât de diverse, cărţile
sale au multe în comun. Pe lângă miezul
afectiv, este lesne de constatat că orice ai
citi sub semnătura prozatorului, este capti-

Dan Perșa

Calistrat Costin sub steaua sa

vant. Iar asta nu se datorează doar stilului
său simplu şi direct, fără înflorituri şi
metafore, ci mai ales unei trame epice alerte,
cu o abundenţă de întâmplări şi a unui
crescendo dramatic excelent condus, care
ţine cititorul cu sufletul la gură. O altă latură
comună, este documentarea. În romanele istorice, unde poţi verifica uşor corectitudinea
informaţiilor, nu găseşti nici o fisură. Şi la fel
trebuie că stă treaba şi în celelalte romane.
Ceea ce nu înseamnă că prozatorul este
captiv reconstituirilor. Nici vorbă.
Ci el aşează „oamenii”, altfel zis
personajele sale,
într-un context istoric fără să-şi
permită,
sub
acest aspect, nici
o fantezie. Istoria
este cea reală,
aşa cum o ştim
din cărţile de istorie. Şi, pentru a
nu reveni asupra
acestei chestiuni, să spun de pe acum că romanul „(Co-)Vidul umanităţii moderne”,
prezentat în această prefaţă cititorului, este
şi el un roman ce presupune o serioasă documentare. Sunt reale toate faptele povestite? Tot ce se spune despre laboratoarele
de virusologie din Hejiaju-Wuhan.
(Continuare în pag. 18)
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de fiinţă muritoare: „De cîte ori/ am vrut să
zbor/ am zîmbit/ cu iertarea pe inimă/ că
trupul meu/ e totuşi pămînt.// Pe cariatidele
timpului/ trăiesc doar visele/ ce iau forma
/ unei rugăciuni.” (DE CÎTE ORI)
Copilăria, de la o anumită vîrstă, nu
mai este accesibilă: „Un blestem a ruginit/
lacătul de la poartă/ şi nimeni/ nu mai
poate intra/ în altă copilărie.” (LACĂTUL)
Iarna existenţei fizice, trăită cu rost
de poet, e tot mai aproape: „După un val
de îndoială/ o secundă rătăcită/ m-a iubit/
la o margine de toamnă/ aruncîndu-mă/
într-o iarnă/ cu multă zăpadă/ pe care am
făcu-o/ lumină/ de hrănit poveşti/ atunci
când inima/ îşi pierde dansul/ şi întreabă
drumul/ de este săgeată/ sau psăre.//
Venită/ dintr-o grea aşteptare/ o fecioară/
dansează rîzînd/ pe anotimpri apuse.”
(ANOTIMPURI APUSE) Alexandru Ciocioi, îndrăgostit de sculptura lui Brâncuşi,
îi dedică titanului de la Hobiţa o poezie: „În
fiecare zi/ o statuie/ numără copacii/ din
piaţa mare/ ştiind că mîine/ se va naşte/
un bocet de lemn/ ce va înlocui/ tăcerea
din frunze/ şi umbra plîngerii/ va ciopli în
piatră/ treaptă şi floare/ nemuritoare.//
Brâncuşi/ încă mai doarme/ într-un munte/
de timp.” (BRÂNCUŞI)

O poezie ciudată şi incitantă,
ermetică, care implică şi arta poetică, o
cităm în întregime: „Să mergi pe o stradă/
de hîrtie/ şi oamenii să treacă/ prin tine/
pentru că nu te văd/ şi zîmbteul tău/ pentru

ei nu există,/ dar la trecerea lui/ porţile
grădinilor se închid/ pentru a nu păta/ falsa
culoare a vremii.// Să mergi pe o stradă/
de hîrtie/ visînd ca umbra ta/ să culeagă
parfumul din flori/ şi să-l dăruiască/ unor
gesturi primare/ pentru ca strigătul lor/ să
nu deranjeze/ liniştea dintre pietrele firii.//
Să mergi pe o stradă/ de hârtie/ e lutul şi
apa curată/ dintr-o secundă/ totdeauna
mult mai vie!” (SĂ MERGI) Trecerea timpului îi aminteşte poetului de condiţia sa

***
Pentru Alexandru Ciocioi, poezia
reprezintă un adevărat ceremonial. Mi-l
închipui pe poet îmbrăcat în alb, rostinduşi, în şoaptă, versurile inspirate. Poetul
vrea ca prin poeziile sale, lumea să devină
mai bună şi mai frumoasă.

basm, Virgiliu Banu fiind văzut ca un FătFrumos al zilelor noastre, în luptă cu
nepăsarea, indiferența și răutatea oamenilor, cu ajutorul unor ființe magice (precum vrăbiuța vorbitoare).
Suntem în prezența unei duble
călătorii inițiatice, a personajului și a naratorului, de regăsire a
identității, dar și a originii primordiale, a purității, apelativul
„Bă, Țărane!” nefiind altceva
decât un îndemn da
recunoaștere a stării inițiale,
naturale („Bă, Țărane, tot
umbli și nu știi pe unde, tot
cauți și aștepți și nu știi ce! Te
miri că mă cauți acum, dar eu
îți vorbesc de ani buni și nu
m-ai auzit niciodată, nici acum
nu ai fi auzit, dacă nu te-ar fi
copleșit un dor ascuns, dar
viu ca o rană și ...” – p. 11;
„Întâi de toate asta te-ai
născut, asta ești în esență,
aparții țărănimii, asta era de generații întreg neamul tău. (...) Nu îți fie rușine! Este
cel mai mare titlu dat și iubit de Dumnezeu
omului ...” – p. 13]. O stare în care omul
era una cu natura, în care se simțeau și
se respectau reciproc, până într-acolo
încât se poate vorbi de o „lingua franca”,

o limbă universală („Te întrebi cum
vorbesc pietrele? În ce limbă? Adu-ți
aminte primele tale amintiri când și tu știai
limba lor și a tuturor lucrurilor!” – p. 32), o
stare demult uitată, dar care, odată
reamintită, devine un țel ce trebuie atins.
Visul de a trezi la viață satul natal,
acum aflat în paragină,
prinde, încetul cu încetul,
contur, dincolo de atitudinea descurajatoare a
semenilor, cu prețul
renunțării la viața de dinainte. În doi ani de zile,
totul e preschimbat, de
nerecunoscut, cu excepția
bisericii. Dacă la început
părea o secvență dintr-un
film horror („Concertul
păsărelelor, al altor animale sau duhuri, întregea
scena unui film horror” – p.
19; „Niciun locuitor, nicio
urmă de om, totul înțelenit
și asediat de natura sălbatică” – p. 20),
munca asiduă, cu ajutorul și sprijinul lui
Dumnezeu și al necuvântătoarelor, dă
roade palpabile [„... Virgiliu reuși să
cumpere multe materiale de construcții (cu
banii de pe struguri – n.n.) și să refacă alte
locuințe ale satului. Le restaurase, de fapt,

fiindcă arătau identic celor de odinioară,
numai că nou-nouțe. Ulițele deveniseră
curate și îngrijite, grădinile și spațiile din
fața porților, bine gospodărite” – p. 111].
Realizările atrag comentarii și ...
revendicări, numai că Virgiliu nu a făcut
nimic pentru sine, ci pentru sat, pentru ca
fiii rătăcitori să se întorcă mereu cu drag
acolo de unde au plecat. Orgoliile sunt
lăsate de-o parte, satul se repopulează, iar
după plecarea lui Virgiliu (definitivă,
aflându-și sfârșitul în același loc și
aproape în același timp cu vrăbiuța), oamenii se vor ghida după caietele pe care
le-a lăsat în urmă și se vor ocupa și de
biserică, dar într-un mod nemaivăzut,
aceasta luând forma unei palme căuș,
unde nu va sluji niciun preot, ci Dumnezeu
(„Slujba o ținea însuși Dumnezeu!” – p.
125). Destinul lui Virgiliu se împletește cu
cel al naratorului, care din economiile sale
va deschide în satul Nebunului (așa cum
a rămas Virgiliu în memoria colectivă după
întoarcerea sa) o librărie.
Un alt element de noutate îl constituie intervenția unui al doilea narator,
căruia îi aparține epilogul. Romanul lui Valeriu Barbu (pe alocuri ușor forțat) este despre puterea exemplului personal, despre
speranță și credință, dar și despre
regăsirea purității sufletești.

Sinelui. În acest fel, autorul unește
capetele umanismului, încearcă să sublimeze timpurile, cunoașterile, mitul și
introspecția prin poezie.Temerara acțiune
din 2016, act total de inspirație, căci a scris
jumătate din manuscris dintr-o suflare,
continuă tocmai în 2019, când, scoțând
„din sertar” manuscrisul, l-a finalizat. A
venit apoi și partea de „inginerie poetică”,
momentul definitivării formale a poemului.
Una dintre cărțile de poezie ale Toate aceste episoade ale creației vorbesc
anului 2020, care mi-a atras atenția, este despre un poet postmodern, chiar dacă
cea a poetului Călin Dengel, DEA. aici postmodernismul se referă mai mult la
Epicus brevis, apărută la Ed. Libris, structură, determinând la final jocul proBrașov. După Tellus (2013) și Urbis pus, de-a antichitatea.
Textul este așezat în pagină sub
(2016), noul volum (de fapt, un singur
poem) pare o punte între proză și poezie, forma unor tablete, fiecare dintre acestea
care unește timpurile, fiind o epopee, o având mai multe versete. Apelul la practici
poveste eroică; dar una psihanalitică, antice de scriere dă întregului o anume
călăuză fiindu-i Jung, așa cum precizează greutate, definind stilistic importanța evenimentului poetic: „7.21 Pentru că îi
autorul în motto.
Mitologia lui Călin Dengel nu se căzuseră dinți și măselele, iar gura
referă însă la un erou real, nici nu are înfricoșătoare i se strânsese ca un buric în
legătură cu vreunul ficțional. Fiind o mijlocul chipului și nu mai avea cu ce săepopee contemporană, povestea este a mi mai spurce vederea, alese din cale o
propriului Eu, în căutarea și regăsirea piatră oblă și îi spuse piatra adevărului și
revistă de atitudine

se puse a se lăuda că mi-o dăruiește dacă
o iau în zbor”.
DEA. Epicus brevis s-ar traduce prin Zeița. Povestea pe scurt. Dea a
fost Bona Dea, o zeitate romană, protectoare a femeilor și cu atribute oraculare.
Prin motto, Călin Dengel atrage însă
atenția că poezia din volum este o
introspecție, iar psihanaliza învață că sensibilitatea masculină, energia interioară a
bărbatului, este o energie feminină, pe
când a femeii, una masculină. Ca atare,
DEA lui CD este însăși simțirea, cea care
crează, iubește, visează și ne ține în viața,
prin lumea rece a rațiunii și a concretului.
Epopeea interioară a autorului, drumul inițiatic parcurs de un Eu-erou, începe
cu starea premergătoare unei revelații:
confuzie, amestec de uimire și nedumerire, descoperirea unor căi și a unor
personaje lăuntrice necunoscute dar
opuse, care creează neliniște, apăsare,
tensiune, chiar teamă. Cu toate acestea,
autorul folosește pluralul pentru a atrage
cititorul în poveste și pentru a sublinia că
toți urmăm acest drum. De asemenea,

sugerează și faptul că suntem structurați
din mai multe trăsături, din mai multe
fațete, toate participând la experiențele
noastre: „1.2 Umbrele își întindeau
pânzele în noi, nu mai îndrăzneam să ne
potrivim ochii, am secat pe dinăuntru ca
ulcioarele sparte,iar vorbele bune au
scăpătat pe buze.//Ca animalele știam de
muncă, nutreț și adăpat”.
Antrenat într-o călătorie descoperire, o înfruntare, Eul trece prin toate
etapele maturizării: iluzionarea, lupta cu
demonii interiori, frica, speranța, tentația
renunțării, tensiunea, sentimental morții
iminente, descătușarea, concluzia și
revelația. Volumul lui Călin Dengel este o
carte a cunoașterii de sine; literar, fiind un
adevărat test de imaginație și control al
textului, căruia îi menține același tonus, de
la început, până la final.
Folosindu-se de un vocabular
bogat, nou și vechi, de o sintaxă concisă,
bine stăpânită, de un parcurs epic fără
ezitări sau locuri comune, Călin Dengel se
prezintă azi cititorilor săi ca un poet pe
deplin format, matur.
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Lucian Gruia

lui. Iată dragostea sacră, delicată, izvor de
apă vie: „Mi-e dor de fîntîna/ din răscrucea
drumului/ cînd scoteam din ea/ cîte o
poveste/ o aşezam pe tîmpla/ unei fecioare/ şi îi arătam/ cum buzele noastre/
fac nuntă/ într-o lumină adîncă/ botezată
de îngerii/ ce ne scaldă pruncii/ într-un departe/ ce poartă în călcîie/ ziua din
răscruce.// Pe umăr de drum/ răcoarea din
fîntînă/ ciopleşte piatra/ pentru statuie.”
(FÎNTÎNA)
Iubirea este sărbătoare curată: „Iubito/ amineşte-mi o zi/ cînd mîngîerile tale/
au născut o Duminică/ a rugămintelor/
rămase orfane/ la marginea/ adevăratului
gest/ de a fi/ pămînt şi apă/ deodată/ sub
primul ţipăt/ neprihănit.” (PE UMĂR)
Uneori amintirea iubirii îndulceşte
singurătatea poetului: „Drumule lasă-mi
sufletul/ în noaptea din mine/ mîngîindumi/ iubita de-aseară/ sau visul uitat pe
noptieră.// Cîteodată,/ pleacă dintr-o
rugăciune/ şi stă de vorbă/ cu un înger/
uitînd că răsuflarea mea/ e mai grea decâ
ancora/ ce mă ţine legat/ într-un golf de
singurătate/ bântuit de viscole.”
(CÎTEODATĂ) Cuvintele posedă şi ele
sacralitate şi înving efemerul: „În catapeteasma/ gurii tale/ dorm cuvintele/ pe
care le aştept/ să se nască,/ să le cînt/
pentru a vedea/ dacă sînt viu/ un viu
răstignit/ peste aşteptarea/ de colindă
noaptea/ mare cât un drum/ străjuit de piatra/ adusă din munte/ cu nume de mamă/
născătoare de neam.// În catapeteasma/
gurii tale/ răspunsurile nasc/ anotimpurile
din grindă.” (DIN GRINDĂ)

Alexandru
Ciocioi –

Dincolo
de
trup

Daniel Luca

Alexandru Cicioi a debutat la 53 de
ani cu volumul de versuri Anticarul de gesturi (1996). Începând cu volumul de debut
şi până în prezent, a publicat în ritm alert
treisprezece volume de versuri (unul fiind
reeditat, revăzut şi adăugit).
Voi comenta în continuare cel mai
recent volum publicat de Alexandru Ciocioi, Dincolo de trup (Ed. Neuma, 2020).
Debutând târziu, stilul poetului este
deplin format, caracterizat prin: originalitate, lapidaritate, aluzivitate, discreţie şi
gingăşie (în poezia de dragoste).
Deşi şi-a publicat cărţile începând
cu anul 1996, Alexandru Ciocioi nu este
nouăzecist sau douămiist ci aparţine ca
mentalitate generaţiei şaptezeci.
Departe de lumea dezlănţuită, poetul îşi şlefuieşte verurile cu migală
orientală.
În esenţă, poezia lui Alexandru Ciocioi este tradiţionalistă, mefaforică şi se
situaeză în registrul grav. Nci urmă de
umor sau ironie/autoironie, totul este „la
patru ace”.Temele principale sunt:
dragostea, arta poetică şi trecerea timpu-

Misie
împlinită

Camelia Iuliana Radu

Găsirea unui (unor)
manuscris (-e) ca pretext al acțiunii unui roman nu reprezintă un
element de noutate, însă implicarea activă
a naratorului (găsitorului) – da. Este ceea
ce se petrece în romanul Bă, Țărane! de
Valeriu Barbu (Editura Minela,
Bucxurești, 2020).
Așadar, totul începe odată cu descoperirea caietelor lui Virgiliu Banu în
aeroportul Fiumicino din Roma. La început, pentru narator, proprietarul caietelor
nu era decât o simplă siluetă, nedefinită,
însă avea să devină curând un om care,
pe nesimțite, își va pune amprenta asupra
vieții sale [„O siluetă fantomatică îmi tăiase
calea și intrase înaintea mea la terminalul
aeroportului. (...) De la hamal, la informatician, de la spălător de vase, la manager,
a gustat străinătatea prin mai multe țări:
Spania, Israel, Germania și, în cea mai
bună parte, în Italia. La fiecare loc de
muncă nu a rămas mai mult de doi ani!” –
p. 5]. Romanul prezintă elemente de

DEA.

Epicus
brevis:
drum
către sine
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Viorel DINESCU – un poet proteic *
sau
„De ce trebuia să furăm focul?”

te privesc/ Mi-e teamă că furtuna se vantoarce/ Peste podoaba liniștii din noi/
Atâtea întâmplări așteaptă-n mine/ În care
tu plutești ca o cometă/ Un zid de umbre
mișcă pe aproape - / Corăbii mari și pânze
cenușii/ Și-apoi se desfrunzi melancolia/
*Viorel DINESCU, O SUTĂ ȘI UNA deoarece pentru a gândi existența, ea, Ca un copac de toamnă scuturat/ Aruncă
DE POEZII, Antologie, studiu introductiv, gândirea pură, o transformă în idee.
dar, aruncă flori pe lucruri/ Să trecem întrschiță biobliografică și selecția
Așa se explică lirismul pur, om- un anotimp mai clar/ Nu șovăi și nu-ți
reperelor critice de Theodor CODREANU, niprezent în antologie, prin care Viorel Di- pleca privirea/ Aruncă dar, aruncă flori pe
Editura Academiei Române, București, nescu postulează blagiano-barbian, lucruri” (Aruncă flori pe lucruri) Levitația
2020.
misterul ca dat ontologic, agnosticismul ce îndoielii, primatul celuilalt în constituirea
ține de esența umanului ca atare. Nu subiectivității amintesc de filosofia lui
Motto:
întâmplător, poetul este fascinat de Jacques Lacan care preia de la Hegel,
„Bach cântând cu mâna dreaptă o inepuizabila morfologie a enigmelor lumii tematica dorinței dezvoltată în „dialectica
fugă, la clavecin,în timp ce cu mâna (v. Okeanos potamos, Dincolo de marile stăpânului și sclavului”. Omul este în întestângă ține după mijloc pe Anna Mag- ape, Grădină nebună, Spațiu cu aripi gime dorință, nu dorință îndreptată către
dalena. Poate că acesta are să fie ultimul negre, Arborele sefirotic, Dies irae, De cutare sau cutare obiect, ci dorință a
lucru la care mă voi gândi, notează ea. ce trebuie să furăm focul, Geometrii se- dorinței de celălalt, ce se cere
Undeva, printre cetele îngerești, e o adiere crete, Inorogul etc.), dar și de convin- recunoscută. Se știe, dorința omului este
de gelozie” (Constantin NOICA)
gerea filosofiei kierkegaardiene, că nu întotdeauna mediată printr-o altă dorință –
Petre ISACHI
poate să existe un sistem/ pat procustian factor de identificare și totodată de alieal existenței; Cine spune sistem spune o nare. Dorința omului – notează Lacan, în
Un poet proteic de tipul lui Viorel lume închisă, iar existența este deschisă. Scrieri - își află sens în dorința de celălalt,
Dinescu, cel din revelatoarea antologie O Iată-l pe poetul gălățean aflat în căutarea nu atât că celălalt deține cheia obiectului
sută și una de poezii, nu începe doar cu „adevărurilor muzicale”: „O mare simfonie dorit, cât pentru faptul că primul său țel
sine și sfârșește tot cu sine, ci revelă „într- doarme-n lucruri/ Materia pulsează în fiori/ este de a fi recunoscut de către celălalt.
o geometrie înaltă și sfântă”, cum ar fi O muzică născută-n involucruri/ DeDar în antologia O sută și una de
spus, probabil, Lucian Blaga, modelul scri- arhaice și minerale flori// În adâncimea poezii, Celălalt nu este conștiința
itorului care nu trăiește decât în măsura în cântecului rar/ Tânjește-o noapte neagră hegeliană care se înalță în fața altei
care se transformă, în măsura în care de bazalt/ Și raze lungi eterne de cobalt/ conștiințe, nu este o altă subiectivitate, ci
este sortit să fugă de sine – estetic Schițează-un dans de frunze de arțar// Un CELĂLALT ca loc de desfășurare a cuvânvorbind, spre a nu se autopastișa – să se drum ascuns se cască înainte/ Spre lumea tului, trecere obligatorie prin care subiecsmulgă fără încetare sieși, să se unui sunet de izvor/ Ce pasăre cu inima tul/ eul poetic ajunge să-și formuleze
părăsească mereu (observați, vă rog, sub fierbinte// Bău din el la un sfârșit de zbor?// dorința. Celălalt este, așadar, câmpul cu„trupul cristalin” al Poeziei, cameleonismul Iar eu pășesc printre oglinzi egale/ Spre- vântului ca loc de întrupare a ordinii simestetic, „abstracta culoare” și deschiderea un vis de adevăruri muzicale” (Adevăruri bolice a culturii. Dorința autorului este
pregnantă a limbajului cu „tulpini” nu doar muzicale). În spiritul lui Mallarme, poetul subordonată acestei „defilări radicale a cuîn Ion Barbu, Eminescu, Bacovia etc. ci și gălățean trăiește bucuria, probabil și a vântului”/ a semnificantului: „Ca într-o
în Mallarme, P. Valery, Baudelaire etc.), matematicianului, de a contempla eterni- carte zilele-mi citesc/ Răstimpul tinereții e
pentru a arăta că este făcut dintr-o succe- tatea și de a o poseda viu în sine. Tinde dincolo de moarte/ Vechi întâmplări din file
siune/ pluralitate de Euri poetice, ce permanent spre o poezie „pură”, se ivesc/ Crescând din apa mării cu amperpetuează
ontologia
misterului „absolută” ce crește din aceeași tulpină, forele sparte// O viață ca o carte... haluciexistențial, „principiul conservării enig- prin corelația intimă a Poeziei cu Universul nant simbol!/ O inimă ce bate în ritmuri de
melor”, condiție a existenței creatoare, – Pitagora era convins că același ritm cuvânt!/ Volum care păstrează eternul propentru autorul poemului SPAȚIU străbate și suflete și stele, încât tocol/ În lenta irosire a vieții pe pământ//
MINKOVSKI – o capodoperă, în opinia Arhipeleagul stelar dinescian doar Mai sunt în carte – o lună cu aripi nesubsemnatului: „Hiperbole și cifre în confirmă faptul că literatura este un guroase/ Un zbor înalt de păsări, o floare,
ecrane/ Din care frigul mă privește fix/ Un fenomen de continuitate – fără a o scoate un inel/ Un zâmbet de lumină cu gene de
zumzet asurzit crește din lucruri/ Când însă din Vis și din Hazard.
mătase/ Și-o lungă așteptare, o pândă fără
steaua lumii trece peste Styx// Imaginile
Pornind de la esența ontologică a țel// Mă regăsesc întreg aici în carte/ Un
vin și pleacă-n vid/ Cu dâre lungii se Poeziei – Ontologia cristalului îi spune ad- călător de dincolo de moarte” ( O carte...).
risipesc în spații/ În care zilnic moare Eu- mirabil și elocvent simbolic V. D. - și de la De observat că a numi înseamnă a
clid/ Zdrobit de-absurdul altor ecuații// În obligația acesteia de a exprima cât mai suprima lucrul, pentru a-l conserva ca
drumul de la minus către plus/ Ne întâlnim exact posibil, structura Lumii, autorul celor reprezentare, ca absență adică. Limbajul
timizi la punct vernal/ Într-un prezent can- „O sută și una de poezii” creează imagi- pune în locul obiectului un semn. În limbadid și ideal/ Pe fluviul clipelor ce curg în narul/ limbajul poetic capabil să exprime jul lui Lancan/ Dinescu, simbolul se
sus// Din curbe exponențiale se nasc vise/ un aspect relațional infinit deschis. Iată un manifestă în primul rând ca asasinare a luȘi taina lumii crește în abscise”. Doar cu asemenea poem de dragoste, deschis, crului, și această „moarte” constituie etasemenea „Ecuații albaste” se putea publicat în volumul de debut, Ora ideală, ernizarea în subiect/ eu a dorințelor sale.
păcăli în 1984, cenzura absurd- în care principiul sugestiei și al muzicalității Exagerând puțin și mergând pe urmele
comunistă, deși frigul existențial însoțea își dau mâna, pentru a surprinde ansam- celor trei mari structuraliști: Levi-Strauss,
aceeași Românie zdrobită „de-absurdul blul raporturilor existente în tot: „Peste Michel Focault, Jacques Lacan putem
altor ecuații”.
părul tău adânc cad fluturi/ Se scutură sal- spune că inconștientul poetului gălățean
Excelentul studiu critic introductiv, câmii când te strig/ Vin dinspre toamnă este structurat ca un limbaj. Tocmai acest
Transecuații lirice, împreună cu „Reperele vulpi purtând pe umeri/ Pușca umplută cu limbaj al inconștientului dictat de primatul
critice” selectate de același erudit și obiec- noroi și frig// Seara se pierde-n margine celuilalt în constituirea subiectivității
tiv critic și istoric literar, Theodor Co- de târg/ ȘI se-nvelește-n rochii de mătase/ asigură unicitatea antologiei. Măștile prodreanu,
confirmă
valoarea Jivine dau tărcoale împrejur/ Și ne privesc teicului Viorel Dinescu nu sunt toate
cognitiv-estetică a acestei antologii de tăcut din umbre false// Țin orologiul strâmb colorate în nuanțele albastrului – Mariana
poezie muzial-asimptotă. Cele O sută și și iar te strig/ Și vulpile m-aud și- Șerbănescu ne obligă să nu uităm
una de poezii apăute la Editura Acade- mbătrânesc/ Cu pușca plină cu noroi și (in)ecuațiile albastre – și nu au nici doar
miei sunt admirabil selectate tocmai pen- frig/ Iubito-n ochiul tău călătoresc” (Peste particularitățile unei singure estetici (clasitru a revela „adânca și necunoscuta părul tău adânc cad fluturi). Talentatul și cismului, romantismului, simbolismului,
armonie a lumii”. Pentru unii dintre prietenii lucidul poet cedează inițiativa cuvintelor, parnasianismului, expresionismului, baronoștrii, poeții, care includ în antologiile lor care se asociază aparent liber, după ra- cului, futurismului etc.), ci dimpotrivă,
aproape în integralitate poemele scrise, porturi multiple, încât se aprid de reflexe confirmă pluralismul programelor estetice,
voi arăta ce reține Viorel Dinescu/ ce și iradieri simbolice reciproce. Viorel poetice, poietice și mai ales coexistența în
interpretează Theodor Codreanu, din cele Dincescu are cu intuiția matematicianului propria metafizică (proteică, veți fi obser27 volume publicate până în prezent: ORA obsesia pătrunderii, a transgresării profun- vat deja) a dubletului apolinic vs. dioIDEALĂ, 1983 (9 poezii); O ALTĂ zimii, într-un act tensionat de cunoaștere. nisiac, dar și a orfismului, încât omul
NUANȚĂ A REVOLUȚIEI, 1983 (5 poezii);
Astfel, în alchimia poemelor, cuvin- transfigurat în prezenta antologie își află
ECUAȚII ALBASTRE, 1984 (11poezii); tele supuse actului de transcendere se de- sufletul într-o supremă unitate primordială.
ETAPE, 1990 (17 poezii); ONTOLOGIA schid concomitet în diferite planuri de Cum una din temele preferate ale poetului
CRISTALULUI, 1994 (10 poezii); EROS – semnificație: terestru și cosmic, contingent este Femeia – ca un fulger muzical – era
ANTEROS, 1996 (2 poezii); CĂLĂUZE și transcendent, real și ireal, actual, trecut firesc ca alături de Beatrice și alte
ARHAICE, 1999 (8 poezii); ZEII PE sau timp abolit, senzorial sau spiritual, într- frumuseți subînțelese, transfigurate în cele
PĂMÂNT, 2001 (11 poezii); ASIMPTOTA, o tulburătoare perspectivă de configurare O sută și una de poezii să se afle și Eu2004 (9 poezii), ARHIPELEAG STELAR, mirifică: „Corăbii mari de nori mă ridice născută din lira lui Orfeu și
2006 (11 poezii); ZIDUL CU PRI- împresoară/ Aripi de pânză cad peste renăscută din lira poetului de pe malul
VIGHETORI, 2009 (2 poezii); OM VIR- oraș/ Nu mai găsesc cuvântul teremurat/ gălățean al Dunării – un spațiu ideal pentru
TUAL, 2010 (6 poezii), De remarcat, Prin care, drept și gol ca într-un somn,/ Să sirene: „De-oi risipi făptura mea pe ape/ Și
gândirea pură nu este interesată de tem- trec spre tine dincolo de vălul/ Care pe odele de mi s-or pierde-n valuri/ Rămâi de
poral, așezându-se sub semnul imuabilu- toate ființele le înconjoară/ Și să te simt sare, în veci, printre portaluri/ Si timpul
lui. Ea nu cunoaște decât universalul, aproape. Pulsul tău/ Inundă spațiul-n care amintirea n-o să-ți sape/ Căci te-ai născut
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din lira mea de aer/ Femeie – ca un fulger
muzical - / Și Parcele ți-au tors al vieții
caer/ Ca să renaști în spațiu ideal// Din
heptacordul sfânt cu-nalte tonuri/ Am să-ți
urzesc o nobilă cărare/ Ca să te-ntorci, femeia mea de sare/ În armonia vechilor
isonuri/ Și-n clipa-aceea împăcat cu sorții/
M-oi oferi, ca plată, Întâmplării/ Ne-ncovoiat voi trece pragul porții/ ca să mă pierd
în vânt ca spuma mării// Iar capul, soare
al anticei Elade/ Va fi zvârlit în valuri de
Menade...” (Orfeu)
Farmecul proteismului dinescian nu
este învins de „ierni albastre”și din cauza
fericitei simbioze dintre omul apolinic
(cerebral, fascinat de concepte, orientat
spre măsură ordine și armonie, contemplativ, rațional etc.) și omul dionisiac (luptă
împotriva puterii oarbe a realului, cultivă
proximitatea iluziei, iubește adevărul dionisiac, caută originarul, divinul, împacă
gândirea mitică cu cea matematică etc.)
care-i configurează personalitatea poetică
de Ianus bifrons, orfic, bântuit de
frumusețea stranie a misterioasei Euridice
și de mitul călătorului albastru, ce aruncă,
când este nevoie, „flori pe lucruri”. Și cu
această antologie, Editura Academiei își
reconfirmă profesionalismul și combate
implicit, explozia de epigonism, prin volumele propuse cititorilor de elită. Închei
amintind titlul unui poem reprezentativ
pentru gândirea poetică a lui Viorel
Dinescu: TAT TWAM ASI!
Petre ISACHI

Dor de Topîrceanu
Când soarele se-arată iară
Şi înverzeşte bine lanu’,
Când peste tot e primăvară,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când pe trotuar fetele saltă
Şi-i cald şi soare cu toptanu’
Şi interese lăsăm baltă,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când sus pe culme Toamna-apare
Şi-i plin de must şi lume hanu’,
Când pleacă păsări călătoare,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când auzim, în prag de iarnă,
Un cri, cri cri umil, sărmanu’,
Ce-n suflete durere toarnă,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când printre crengi trosneşte gerul
Şi toarce pe cuptor motanu’,
Când căutăm în cărţi misterul,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când anii ni se-adună-n liste
Şi-n inimi ne-a rămas aleanu’,
Balade vesele şi triste,
Ne este dor de Topîrceanu...
Când toţi cu rangul de chiriaşi,
Cu dor ne umplem geamantanu’
Şi ne îndreptăm grăbiţi spre Iaşi,
Ne este dor de Topîrceanu...
Ne este dor de Topîrceanu,
De-al său balsam cuceritor,
Ne este dor de el tot anu’
Şi pururea de el ni-i dor !
Mihai Caba

revistă de cultură
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Bucovineanul Tucu Moroșanu
Ioan Țicalo

Trăiește
în
Capu Satului, partea
de jos a Câmpulungului Moldovenesc,
într-un peisaj mirific
de
pe
valea
Moldovei, ca un sihastru,
scriitorul
Tucu Moroșanu.
Echilibrat și tăcut (cei ce au păstrat legătura
sfântă cu muntele au învățat să cugete îndelung și să nu se repeadă la vorbă), de o
modestie rara avis în zilele noastre, se distinge printr-o privire senină și inteligentă,
trădând un suflet cu adâncimi abisale. El
poartă cu sine plăcuta povară a rânduielii
străbunilor și e nepotul lui George Moroșan,
cel ce a slujit cu devotament limba română
la Ploiești și a publicat poezie și proză.
Încurajat cândva de Adrian Voica, ori
de Ion Popescu-Sireteanu, Tucu Moroșanu,
om cât o pâine de Bucovina, a purces la
înmulțirea talanților, oferind cititorilor, cu
generozitatea-i binecunoscută, peste zece
volume de poezii și câteva de proză.
Viețuind într-o frățietate permanentă cu
„râul, ramul” și cu stelele de deasupra lor,
acesta are calmul undelor unui lac, care,
vălurindu-se ușor, îi provoacă meditația
asupra rosturilor lumii, ca stare de veghe:
Se scurge rezonanța molizilor spre mare,/
Gigantice vapoare necontenit o-nghit,/ Cu
banul anestezic pe nimeni nu mai doare/
Vânzarea fratricidă – e fapt obișnuit.// Uimit
din sfere bradul coboară printre corturi,/
Nisipuri însetate și oameni de alt soi,/ Iadulmecă rășina, mireasma coaptă-n
noduri/ Și nu pricepe bietul ce s-a-ntâmplat
cu noi. (vol. Iarna în bucătăria de vară)
Poetul, retras într-un spațiu securizant,
propune o mântuire galopantă a lumii, însă
strigătul său cu reverberații metaforice,
rămâne un grav „monolog” într-un „Babilon”
aflat în derivă. Aiureala agresivă a societății
haotice, călărind punctele cardinale, îi
provoacă un vizibil disconfort: Septembriei bolnav de hepatită,/ Mai are rost să-ți
scriu ce e cu mine?/ M-am lămurit cu maxima trăsnită/ Că țara e acolo unde-i bine. O
augmentare a mizeriei spirituale îi induce o
adevărată suferință: Și dacă tot s-a ajuns
până aici/ Steaua Ciobanului petrece incognito/ Prin cazinouri celeste cu tot felul/ De
depravați și comete cochete/ - mare
scofală-/ Și colb se așterne gros-amărui
peste visuri. Cenușiul prezentului, înghițind
incontrolabil teritorii vaste îl aduce în
situația nevoii de reechilibrare energetică a
unui visător năruit de amare constatări poetice, iar Tucu Moroșanu găsește alternativa în iubire, cu o diafană pecete a
sentimentului, într-o alchimie impresionantă
de cuvinte și de melodie, desprinsă parcă
din farmecul colindului bucovinean, ca în
vol. Transplant de vise (Azurul soarbe
munți de ciocârlii,/ Parfumul dezertează din
livezi,/ Mân un ciopor de doruri alburii/
Acasă-n lumea liniștilor verzi.// Acolo-ntâi
m-oi risipi, o știu/ În pulberile verii peste
sat,/ Apoi reîntrupat într-un târziu,/ Poate
te-oi regăsi în alt văleat) sau în lumea
fabuloasă a oamenilor de la munte care
încă mai păstrează unele cutume ancestrale. Dacă poezia îi asigură o stare de
veghe, proza îl cufundă într-o baie
renăscătoare de povestaș păstrător al
tradiției, cu personaje de o complexitate ce
ne face să-l apropiem de Vasile Posteucă,
cel din romanul Băiatul drumului. Viața
eroilor săi, de o evidentă inteligență din
volumul Când zâmbeau a râde sfinții se
desfășoară după crugul de deasupra, fără
să se neglijeze nici cele de jos, cum ar fi,
de pildă, crâșma, numită aici „Motanul
răpănos”, un fel de „han al Ancuței”, dar și
un loc de pierzanie pentru cei ce se lasă
prădați de Bachus. Lixandru își face fericită
nevasta, jurând dinaintea preotului să nu se
atingă de băutură decât acasă. Surprins
totuși între mușterii, el își etalează soluția
„salvatoare”: Vezi tu, Rahiră, eu an venit
aici ca acasă și în rucsacul ista de supt
revistă de cultură

mine am adus și vreo două lopeți de țernă
din grădină. Stau adică pe pământul meu!
Oamenii aceștia, de o proverbială istețime,
au mereu la îndemână păcălitorul, luânduse la întrecere până și cu temuții securiști
de altădată. Doi bărbați cumpără niște purcei din iarmarocul de la Gura Humorului și,
după obicei, sărbătoresc achiziția, aghezmuindu-se. În trenul de Câmpulung, se
apucă de cântat Deșteaptă-te, române,
ajungând în fața unui ofițer-anchetator.
Sunt eliberați datorită performanței unuia
din ei care schimbă termenii ecuației în
favoarea lor: … prietenul meu care nu prea
țâne la băutură, a adormit ca un prunc leaganat de tren. Dormea ca mort și nu-l
puteam trezi cu nici un chip, oricât l-am
zgâlțâit și ne apropiam de gara Capu Satului. Atunci i-am răcnit la ureche de vreo
câteva ori: Deșteaptă-te, Romaga, din somnul cel de moarte! Până la urmă bghietul a
dat semne de viață. Asta trebuie să hi fost,
musai!
Povestirile din cartea În legea lor se
încarcă de o anumită gravitate, având în
vedere o situație paradoxală. Sătenii se duc
la biserică, ascultă cu evlavie slujba și
învățăturile preotului, însă, când se ajunge
la vrajbă, nimeni nu pronunță cuvântul
„iertare”. Cutuma „ochi pentru ochi”
funcționează până și în cazul unui conflict
dintre mamă și fiu: Racul să-ți roadă mațele
și să-ți crepe inima cea di câne în bucăți!
Să n-ai parte di mormânt! Dihăniile pădurii
să-ți roadă ciolanele! Ciuma și holera să
deie peste tine și urmașii tăi până într-al
treilea neam și focul să-ți mistuie ce-i avea
mai drag, blastamatule!
Era de așteptat ca Tucu Moroșanu
să-și încerce puterile în realizarea unei
acțiuni ample sub formă de roman, ceea ce
a și făcut, sub vechea și mereu actuală
pălărie a vestitului „Motan rapanos”. Aici își
istorisește întâmplările de pomină moș
Neculai Țîmpău, plecat cândva ca un FătFrumos de sub poalele Rarăului pentru a
se rostui la câmpie. Experiența șesului îl va
fortifica, mai ales că, în loc de o Ileană
Cosânzeană, cunoaște un personaj feminin
cu o înfățișare angelică, dar cu deprinderi
extrem de malefice altoite pe o diabolică
șiretenie. Dovedită, asupra ei va cădea
ghilotina unui alt blestem necruțător, cu
încredințarea că acele cuvinte își vor face
efectul: Blestemată fii, ucigașă desfrânată
și să nu-ți afli pacea în această lume! Și nici
de mormânt în pământ sfințit să n-ai parte!
Sfârșitul să-ți fie în mâlul tăului, suptă de
șerpi și de lipitori, precum acele biete făpturi
nevinovate, ajunse acolo din porunca ta.
Mamona să-ți fie așternut, nu om
pământean, iar de vei ademeni bărbat prin
vicleșug, în brațele lui să te prefaci în dihanie asemenea guzganilor celor mari de
apă, cu răsuflarea puturoasă, îmbăloșată și
în subțiori cu pecingini scârboase de lepră
de pe sufletul tău arvonit diavolului. Cum
trama romanului Guzganii de apă e
concepută pe două planuri care se
intersectează, facem cunoștință cu alți guzgani din vremea noastră, cu metehne
asemănătoare. Pana lui Tucu Moroșanu
procedează la o radiografie severă a
societății actuale, creând impresia
reîncarnării fostului personaj feminin întrunul din spațiul liniștit de sub munte. Pe de
altă parte, actul de justiție de la oraș e înghesuit într-o balanță manevrată cu subtilitate
în favoarea celor vinovați, după ce onorabilii justițiari au dat mâna cu… mamona. Și
e de-a dreptul uimitor că nedreptățitul va
ieși biruitor, reinstaurând pacea pe malul
Moldovei, de data aceasta în lipsa oricărui
blestem.
În concluzie, Tucu Moroșanu e un
condeier sprinten și redutabil al Bucovinei
și, deci, al Moldovei, poet de o profundă
sensibilitate și un povestitor cu har de
evidentă forță, cu personaje memorabile,
limbajul său fiind de o fascinantă coloratură
locală, ceea ce îi dă un plus de fermecată
înmiresmare.

Un poet pe nedrept uitat –
Dumitru Fânăţeanu!
Căutând prin biblioteca personală
o carte anume am dat peste volumul de
versuri al prietenului familiei noastre şi a
lui Ion Georgescu Muscel -„Iluminările
Înaltului”, Editura „Grinta” Cluj Napoca,
autor Dumitru Fânăţeanu, căci despre el
am să vorbesc.
M-am gândit cât de neglijat sau
dacă vă pare termenul prea dur, atunci cât
de omis a fost de-a lungul timpului şi este
în continuare acest „Poet al Nordului”
cum l-a numit în prefaţa volumului - Ion
Cristofor!
Pe Dumitru Fânăţeanu l-am cunoscut în vechiul regim, adică înainte de
1990, prin anul 1987 dacă nu mă înşel, la
o triplă lansare de carte la Baia Sprie
(scriitoarea Florica Bud, regretatul om de
televiziune şi de condei Octavian Butuza
şi fratele meu, poetul Ioan Dragoş), unde
Domnia sa avea calitatea de director al
Casei de Cultură Baia Sprie. Manifestarea a fost de nota 10! Şi nu a fost
singulară! Oamenii de cultură băimăreni
preferau să meargă în oraşul vecin pentru
atmosfera deosebită pe care o întreţinea,
cu profesionalism şi prietenie Dumitru
Fânăţeanu.
Revin la volumul pe care-l recitesc
cu plăcere, fiindcă avem de-a face cu o
poezie lirică scrisă pe un ton confesiv,
simplu şi sacru în acelaşi timp, folosind
când peniţa fină când penelul la poeziile
pastel despre locurile natale, Tăuţii de
Sus.
Prin poezie, Dumitru Fânăţeanu
cred că încearcă să se ascundă de lumea
de azi: murdară, indiferentă, indolentă,
violentă.
Prin poezie, caută frumosul ce-a
mai rămas de odinioară şi încearcă să-şi
creeze o lume doar a lui, fiindcă timpul
trece necruţător şi va veni ceasul din
urmă când se va trage linie! Va veni vremea când va da socoteală ce a isprăvit cu
talanţii primiţi!
Temele abordate sunt vaste: scurgerea timpului, raportul cu Divinitatea,
rugăciunea, copilăria, familia, iubita, patria
şi eroii neamului românesc, geniul
neînţeles, natura, locurile natale, muzica,
lumina-întunericul, limbajul culorilor, etc.
La autor există o legătură tainică
şi adâncă între Creator şi copilul, adolescentul şi adultul Dumitru Fânăţeanu, o
legătură pe care şi-ar fi dorit-o şi mai
închegată, acum la anii bătrâneţii! Poetul
stă de vorbă cu Dumnezeu deschis,
rugător, într-o limbă numai de ei ştiută!
Cert este că timpul eternelor căutări
ideatice este măsurat de
clepsidra necruţătoare!
Despre condiţia
omului, despre efemeritatea lui, despre păcatul
primordial scrie atât de
înţelept
în
poezia
„Doamne, Lasă-mă-n Lumina Cuvântului Tău”:
„Doamne, ce sunt eu,
Omul / dacă nu, un biet
muritor / în care zădărniciile / s-au cuibărit,
mistuindu-mă.//Lumina
din Cerul Tău Sfânt/o
răsfrângi pe pământ/biruind viclenia păcatului.
// Se clatină lumea-n
deşertăciune,/neputinţa-i
sfidătoare/şi înverşunată la rău//Mă
istoveşte minciuna/şi ura de oameni,/dar
Credinţa mi-e toată, în Tine”.
Multe poezii sunt dedicate satului
copilăriei sale, tinereţii şi vieţii fără grijile
care te împresoară o dată cu înaintarea
în vârstă.
Un poem-confesiune este şi
„Pădurea din satul natal”: „Mi-e dor de
cărările tale umbroase/Pădurea mea
dragă din satul natal.../Zbenguiau printre

frunze, culorile verii/ Jucăuşe lumini m-alintau matinal/ Nesfârşite concerte mişcau
Cerul, frenetic/ Din acel dumnezeiesc
caval.// O lume de basm în orele sfinte /
Arcuia împrejurul împlinindu-mi visarea/
Adâncul ştiut din propria-mi viaţă/Tainice
doruri sub umbre de cetini, mirarea...”.
Nu lipseşte nici poezia patriotică,
acest sentiment uman pe care tinerii de
azi parcă l-au uitat sau poate că nu mai
doresc să şi-l afişeze, cum înaintaşii noştri
au făcut-o, ba s-au jertfit pentru apărarea
gliei: „Ce aş putea Patrie să-Ţi ofer/Mai
mult decât pe mine însumi/Cu tot ce am,
cu visele mele/Spre înălţimile Tricolorului
Sfânt/Cu cel mai de preţ legământ/ Afirmat prin demnitatea faptelor.// Cum aş
putea să-Ţi mulţumesc/ Pentru izvorul iubirii din Tine/ Când codrii şi valea răsună
de dor/ Şi izvoarele-şi cântă destinul/În
fluvii de lumină spre rod.// Ce măreţie aş
putea să-Ţi închin/ Decât veşnica mea
conştiinţă curată/Limpezită cu jertfele
înaintaşilor noştri”.
Muncind atâţia ani într-un oraş
mineresc, întâlnim şi poezii dedicate
minerilor, astăzi o profesie şi o lume pe
cale de dispariţie, cum ar fi: „Minerii” sau
„Minerii din adâncuri”, care pentru poet
erau nişte „fraţi de sânge”: „În străfunduri
de-ntuneric/Ceasul urcă în scrâşnire/
Cutezanţa omului,/Mi-s ortacii, fraţi de
sânge/Drum şi flăcări,/Zări sfinţite/Amintiri
pe-acest pământ/Despre noi, cu tot ce-am
fost/Peste timpul de argint”.
O emoţionantă poezie, de evocare
a trecerii timpului, de confruntarea
dureroasă cu singurătatea şi bătrâneţea,
de lipsa prietenilor adevăraţi este
„Scrisoare către un prieten de departe”:
„Te năpădesc amintirile,/prietene bun/ca
un izvor al cărui şipot se frânge/în ecou
pătimaş pe ţărmul/de viaţă străbun./Ţi-a
rămas tinereţea aici/pe aceste meleaguri
de rouă/unde ai trăit cândva, demult/la
braţ cu iubita./Dar anii s-au dus tot mai
departe/cum norii când plouă.../Nu cu
aceeaşi fluturare de aripi/Azi, te ia în zbor
fantezia./Unde sunt acei ani plini de
trăiri/când urcai voiniceşte/pe Golgota
vieţii-nspre mâine...”.
Distinsei soţii Zamfira şi sentimentului unic al fiorului dragostei sunt poeziile:
„În potire de aur”, „Iubito, noi”, „Anii noştri,
iubito” ori „Iubito”: „Pe urmele paşilor
tăi/au mai căzut/atâtea frunze pe
alei/încât aş vrea spre împăcare/să-mi fii
aproape dacă vrei...// De-atâtea ori,
viaţa/mi-e nobil ctitor şi uimire/dar fără
tine de-acuma/nu-mi poate fi-nspre fericire. // Aidoma columnelor din vatră / în trilul
Ei, e un foc nestins
/măiastră legănare.../ în
vis măreţ ce ne-a
cuprins”.
La final, am să
apelez la acelaşi confrate clujean Ion Cristofor: „Spre deosebire de
poeţii cotidianului invadat de scorii, Dumitru
Fânăţeanu
optează
pentru o viziune purificatoare a realului. El
privilegiază un imaginar
în care domină luminozitatea, materiile ce
sugerează puritatea:
cerul e mereu înstelat, râurile curg mereu
argintii, pădurile strălucesc, în oglinzile de
rouă timpul alunecă spre zori, ploile de
vară îşi desfăşoară mătăsurile peste coline, vântul se îngână cu luna ce îşi
răsfaţă chipul în strălucirea unor adieri de
vremi trecute, din care pâlpâie plenitudinea iubirilor de altădată, ce revin
învăluitoare”.
Gelu Dragoş
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ARAGAZ CU PATRU OCHIURI sau POVESTEA UNEI NARFE (fragment de roman)

continuare din
nr. 167-168

Stăteam în pragul dormitorului nostru strângând prostește florile pe care i le
adusesem. Revolta și ura creșteau în mine
ca un val mareic imens, ce trădează un
mare cutremur submarin. Îmi simțeam
gura încleștată, ochii umezi și chiar sudoarea curgându-mi încet pe spate în
caligrafii bizare. Cu fiecare icneală a porcului care îmi poseda nevasta, simțeam
cum crește dorința de a urla, de a îmi răcni
tot amarul, toată suferința, ca să mă
eliberez de demon. Știam însă că nimic nu
mă va putea elibera de boala numită Ina.
Ba chiar privind la ea nu puteam să-mi
reprim total impresia că undeva, imposibil
de precizat unde, dar undeva, eram și eu
vinovat de ce i se întâmplase. Așa că în
loc să urlu am icnit scurt și aproape am
șoptit.
-Curvo!
Atunci universul din jurul meu se
schimbă ca la un semnal. Totul începea să
se desfășoare ca pe o scenă de teatru. Un
teatru Kabuki plin de semne și semnificații
imposibil de înțeles.
Există momente în viață când pari
pentru un moment ieșit din timpul și spațiul
obișnuit. Când totul se desfășoară într-un
spațiu și un timp care în mod evident curg
altfel pentru cei din jur decât pentru tine.
Așa am simțit și eu atunci. Aveam senzația
că simțurile mi se ascut, iar personajele de
pe scenă se mișcă lent, zgomotele devenind distorsionate și culorile amestecate.
Priveam cu un soi de curio-zitate
mirată efectele pe care cuvântul meu abia
rostit le avusese asupra celor doi amorezi.
Ina nu schiță nici un gest. Nici nu mă privi.
Doar după câteva secunde necesare
probabil înțelegerii lui, închise pur și simplu ochii și rămase nemișcată. Nici până
azi nu mi-am dat seama dacă am zărit sau
nu în colțul ochiului ei stâng umbra unei
lacrimi.
Namila roșcată și pistruiată se
mișcă parcă lovită peste ceafă. Îi priveam
mișcările fără să sesizez pericolul. Probabil că în realitate se mișca foarte repede
dar pentru mine mișcările lui erau lente.
Auzeam ca și cum aș fi perceput un ecou
subacvatic sunete grave, ininteligibile,
care păreau distorsionate. Am văzut cum
se oprește o clipă în mijlocul camerei și
mă privește disprețuitor și ușor ironic. Apoi
se repezi către mine. Văzui pumnul lui
drept cum se ridică în timp ce alerga. Totul
însă pentru mine se desfășura ireal. Ce
căuta el acolo, gol pușcă în dormitorul
meu? Ce căutam eu acolo?
M-am ferit de el în ultima clipă și,
spre stupoarea mea, se împiedică și se
prăbuși cu fața în jos peste măsuța
decorativă de sticlă unde îi serveam
altădată cafeaua „iubitei” mele Ina.
Zgomotul produs avu un efect
fulgerător asupra mea aducându-mă
înapoi în realitate.
Întâi am conștientizat pericolul și
am început să tremur. L-am privit pe
uriașul gol prăbușit așteptând ca dintr-o
clipă în alta să se ridice. Am rămas așa înlemnit multe secunde începând să mă întreb ce dracu face acolo de nu se mai
ridică. Abia când de sub claia de păr
roșcat începu să apară și să se lățească
o pată mare și roșie am înțeles. Nefericitul
își secționase în cădere carotida. Murise.
Apoi am intrat într-un soi de panică.
Am stins lumina și m-am așezat pe un
scaun, cu genunchii la piept în poziție
fetală și cu ochii închiși întrebându-mă cu
groază ce voi face. De Ina uitasem.
Am rămas deconectat de lumea din
jur mult timp încercând să-mi stăpânesc
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bătăile nebune ale inimii și să-mi pun ordine în gânduri.
M-am trezit într-un târziu în întunericul din cameră. După ce m-am obișnuit
am remarcat fereastra, singurul loc oarecum luminat din jur. Ei bine acolo, pe marginea ferestrei, am zărit-o pe Ina. Era tot
goală iar silueta ei perfectă se desena în
penumbră ca un tablou suprarealist.
Am privit-o minute în șir. Știam că
viața mea era distrusă. Fusese distrusă
pas cu pas, ani în șir de ea, femeia pe
care o iubisem și pe care, îmi dădeam tot
mai clar seama, încă o mai iubeam. Era o
iubire bolnavă desigur. Eu însumi eram
bolnav. Distrus. Bolnav de boala numită
Ina...
Am simțit atunci că totul era pierdut
pentru mine și că poate merit o revanșă.
M-am ridicat încet, m-am apropiat de ea și
am lovit-o scurt. O pereche de palme care
au sunat sec în noapte. M-am uitat la expresia feței ei. Ina era impasibilă, de o
indiferență totală față de toți și toate, ca și
cum în lumea ei nu mai era loc pentru
nimic. Nici măcar pentru mine...În colțul
gurii ei minunat conturate, un firișor de
sânge negru ca păcura curgea încet. Fără
să mă pot stăpâni i-am mușcat buzele
pline și senzuale. Gustul sărat al sângelui
ei mi-a umplut gura. Am gemut ca de o
durere veche, profundă de care nu
puteam să mă vindec. Mirosul pielii ei bine
cunoscut îmi inundă ființa.
Am posedat-o acolo la fereastră cu
sentimentul înecatului care se mai agață
de un pai inutil. A fost ultima dată.
Dureros a fost că mi s-a abandonat
cu aceeași indiferență totală privind
absentă străzile orașului.
Când am terminat, am aprins lumina și am telefonat la poliție.

*
Următoarele luni din viața mea abia
de mi le amintesc. Am trăit parcă un vis
urât în care personajul principal nu eram
eu, ci un om ce semăna cu mine.
Am fost desigur arestat. Dar acest
fapt avea în sine mai puțină importanță.
Nu detenția m-a afectat, ci cumplitul vârtej
mediatic ce a urmat. Toate televiziunile,
toate ziarele, ca să nu mai vorbesc de
bloguri sau alte asemenea, m-au desființat
pur și simplu. Cum ar fi putut fi altfel când,
un eminent doctor bucureștean, șef de
promoție, cercetător de valoare, l-a ucis ca
într-o piesă de teatru cretină pe amantul
nevestei. Am fost făcut în toate felurile, de
la criminal sadic la impotent răzbunător.
Însă imaginea cea mai pregnantă, care mar fi putut distra dacă nu ar fi fost contextul,
a fost aceea de bolnav psihic cu personalitate dedublată. Un fel de doctor Jekill
și Hyde modern.
Până la urmă, nici nu e pe deplin
adevărat că mă simțeam afectat. Totul se
derula ca într-un film de duzină la care eu
eram spectator. În sinea mea, îmi
spuneam că până la urmă se va termina
cumva. Nu mă simțeam vinovat. Aveam
sentimentul acela de neputință, ca în
copilărie când veneam de la joacă bătut și
umilit de alți băieții de pe stradă. Mama mă
lua în brațe și mă liniștea spunând: “Lasă,
până și asta o să treacă”. Niciodată mai
mult ca în închisoare nu mi-am dorit mai
mult ca mama să fi avut dreptate.
Până și asta o să treacă...
Spaima mea cea mai mare era însă
alta. Închisoarea va trece, dar boala mea
numită Ina nu. Nopțile în celulă treceau incredibil de greu. Gândurile mă copleșeau,
dar imaginea care nu mă lăsa să dorm, în
mod paradoxal nu era cea a amantului
Inei, mort în dormitorul nostru. La orice
altceva m-aș fi gândit, dar figura Inei
apărea mereu și mereu în diferite ipostaze
din trecut. O vedeam în prima zi de facultate, în ultima bancă din amfiteatru zâmbind... în ziua aceea ploioasă, în stația de
tramvai cu picăturile de ploaie oprindu-se

pe marginea genelor ei întoarse... în prima
noapte petrecută cu ea, cu pielea ei
măslinie lucind în lumina lunii pline...
Nu erau și resentimente. Nu
puteam s-o urăsc nici chiar atunci. Sau
poate rațiunea îmi spunea asta, dar ceva
din mine refuza. Eram iremediabil legat de
ea și cred că asta era sursa disperărilor
mele nocturne.
Eram dus des la cercetări. Eram
complet plictisit de toate. Nici chiar reconstituirea acelei nopți în dormitorul nostru
nu-mi produse nicio emoție, de parcă fusesem golit de orice sentimente.
Confruntarea cu Ina însă a fost
altceva. Când am văzut-o acolo între
polițiști, am avut pentru o clipă senzația că
reîncep să trăiesc. A tresărit, mi s-a părut
mie imperceptibil, dar cumva am avut impresia că Ina pentru o clipă iese din starea
de prostrație obișnuită și mă recunoaște.
Poate era doar o simplă impresie.
Singurele elemente interesante petrecute în cele trei luni de detenție au fost
din păcate dureroase.
Întâi, am fost înștiințat că îmi pierdusem locul în clinică. Vestea am primito cu un fel de ușurare. Oricum, nici nu mă
gândeam să mă întorc. După așa o
lovitură cum primisem eu, după așa o
schimbare majoră în viață, cum să te mai
întorci? Eram hotărât să iau totul de la
capăt. Eram medic, ce dracu’. Un medic
nu moare de foame niciodată, iar meseria
și-o poate face oriunde, nu?
A doua veste însă mă lovi brutal.
Ina înaintase acțiune de divorț. Era clar că
asta trebuia să se întâmple. Era chiar
foarte bine pentru mine. Și totuși, inexplicabil sufeream ca un câine. Știam că
divorțul era singura soluție pentru o
căsnicie ce murise demult. Dar nu puteam
accepta. Pur și simplu nu puteam.
Diminețile în celulă mă găseau toate la fel:
insomniac, plâns și disperat.
Singura întâmplare care m-a făcut
să zâmbesc, în lunga detenție la care fusesem supus, a fost un bilețel primit de la
Marc, colegul meu dintotdeauna, care
târâș-grăpiș ajunsese medic într-un mic
orășel din județul Constanța.
„Bine i-ai făcut, măi aragaz cu patru
ochiuri! Bravo! Și eu aș fi făcut la fel!”
Săracu Marc, mă gândii, ca de obicei, nu înțelege nimic. Probabil toți cred că
eu l-am omorât...
Eliberarea mea a venit neașteptat.
Într-o dimineață, am fost chemat de
procurorul de caz care mi-a transmis că în
urma cercetărilor, am fost scos de sub
urmărire. Eram liber. Mi-a confirmat că
avusese loc un accident, un accident nefericit desigur, dar că eu nu eram vinovat.
L-am întrebat de ce tocmai acum au ajuns
la această concluzie pentru că eu
susținusem mereu asta. Mi-a răspuns cu
un zâmbet că acum se dumiriseră și, îndreptându-se spre ușă, se întoarse și-mi
spuse că decisivă a fost declarația Inei.
Am rămas stupefiat, neputându-mă
mult timp ridica de pe scaun.
A doua zi însă m-am lămurit. Mi se
trimiseseră actele de divorț să le semnez.
Probabil asta era prețul.
Și am semnat...
De atunci, n-am mai văzut-o
niciodată pe Ina. Nu știu dacă profeția din
povestea cu narfa s-a împlinit. În sinea
mea, cred că da. Eu însă n-am mai
îndrăznit s-o caut niciodată.
*
Zilele care au urmat aproape mi
s-au șters din memorie.
Depresia adâncă în care căzusem
mă aruncă într-o indiferență totală față de
toți și toate.
În mica mea garsonieră închiriată,
întunericul era cvasitotal. Trăsesem
draperiile și refuzam orice contact cu o realitate, care pentru mine fusese crudă,
nedreaptă și la care nu voiam de fel să mă

întorc.

În rarele momente, în general nocturne, în care eram nevoit să-mi părăsesc
acel veritabil coșciug, evitam orice contact
cu oamenii, preferând să-mi cumpăr rapid
băutura și să mă întorc. Eram obsedat de
ideea că aș fi putut să mă întâlnesc cu
vreun cunoscut și asta mă îngrozea pur și
simplu.
Nopțile însă îmi era cel mai greu.
Evitam cu îndârjire să mă prindă somnul,
pentru că mă bântuiau coșmaruri ciudate,
toate având în centru figura Inei.
Îmi pierdusem orice interes pentru
orice. Zilele se scurgeau încet, repetitiv,
pierzându-și identitatea, încât nici nu mai
știam și nici nu mai conta în care zi mă mai
aflu.
Schimbarea a venit într-o seară
când cineva a bătut la ușă. Am încremenit
pur și simplu și evitând să fac nici cel mai
mic zgomot, am sperat că intrusul va pleca
sau că bătuse din greșeală la ușa mea.
Însă bătăile continuau, iar creierul
meu nedormit și îmbibat cu alcool le
simțeau din plin și dureros.
Într-un târziu, a trebuit să deschid.
La ușă era Marc și pe fața lui am citit o
veritabilă spaimă amestecată cu milă.
Arătam ca un spectru. Am dat să spun
ceva, dar eram atât de epuizat că i-am
leșinat în brațe.
Mult timp după asta, pentru mine
realitatea devenise incertă. În memorie,
mi-au rămas doar câteva imagini. Albul
imaculat al unui perete de spital pe care
se desenau umbrele unor suporturi de perfuzoare, ca niște copaci imobili, desfrunziți
și triști... Fereastra rezervei prin care se
vedeau ramurile unui mesteacăn,
legănându-se în bătaia unui vânt
nevăzut... Ușa întredeschisă prin care se
vedeau umbre umane trecând încet, parcă
târându-se într-o direcție nedeslușită...
Mi-am revenit abia târziu într-un
compartiment de tren, noaptea. Lângă
mine, se zărea silueta bine cunoscută a lui
Marc. Dragul de el mă veghease zile în șir
la spital, până când medicamentele își
făcuseră efectul. Trăiam totuși, chiar dacă
în cazul meu a trăi era doar un simplu fapt
exterior. Pe dinăuntru deja murisem un
pic. Marc mă luă la el în căsuța de la malul
mării. Era o locuință mică și dezordonată
de burlac. De mirare cum acest Don Juan
nu reușise să-și găsească perechea. Sau
poate tocmai de aceea.
Oricum, eram singur aproape toată
ziua, Marc fiind la spital. Mai era și
singurătatea nopților când el era de gardă.
Mă așezam în pat și fixam tavanul până
când lumina zorilor îmi irita retina.
Nu doream încă să mă întorc la
muncă. Nu doream nici măcar să văd pe
altcineva cu excepția prietenului meu.
După o lungă perioadă, aparent mam însănătoșit. La exterior... Doar la exterior. O carcasă umană funcțională
asemeni unui robot. Pe dinăuntru însă
lipsea ceva. Lipsea dorința de a mai trăi.
Bunul meu Marc îmi găsi un post in
orășelul de la malul mării. Un post minor
și comod în ambulatoriul unei policlinici.
Nu era cine știe ce. Era doar un loc unde
aveam motiv să mă duc și de unde aveam
de ce să mă întorc. Aproape nu făceam
nimic. Consultam puțini pacienți. În tăcere.
Eram foarte puțin comunicativ și, neavând
nici o urmă de empatie, părea că nici ei nu
aveau nevoie de mine, cum nici eu nu
simțeam nicio nevoie să comunic cu ei.
Plecam și veneam de la servici fără nici un
sentiment. Puteam foarte bine să lucrez la
canalizarea orașului sau la ecarisaj. Numi păsa... Marc își pusese în cap să mă
introducă în elita târgului sau cine știe, să
mă determine să mă distrez. La fel ca
odinioară în facultate, mă bătea la cap să
ies în lume și să socializez. Avea un ton și
un comportament de părinte de copil
autatic și nu mă slăbea de loc.
(Va urma)
revistă de atitudine
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Calistrat Costin,

Distracţie de fiare - cronică

de elixirul ucigător,/ că turbaţii, fiii tăi, au
pus gând rău/ adevărului şi darurilor tale/
(sau poate că puritatea de care se tot
vorbeşte,/ aceea de dinainte de geneză,/
n-a existat niciodată…/ numai Tu ştii,
Doamne!) Mă-ntreb de nu cumva şi eu,
mielul de jertfă,/ nu voi fi fiind unul dintre
“Tot în contra-timp, tot în contra monştri!/ Crezul în “taina de-apoi” se duce
lumii, / ba chiar şi-n contra mea…”
încet-încet/ pe apa sâmbetei. ) ”
„că doar am fost un prost cu destulă
Sub enunţuri agresive, care merg de
carte...”
la simplul surâs batjocoritor la rânjetul sarcastic, se adună zaţul greu şi toxic al unui
Despre Calistrat Costin, poetul, s-au suflet care n-a găsit niciodată în sine
spus toate acele lucruri care nu angajează însuşi un reper fundamental sigur şi inexpariuri riscante cu viitorul său literar, nici tricabil la care să se raporteze. Care nu lresponsabilităti critice aplicate. În funcţie a găsit în sine pe Dumnezeu. Ori care a
de “mode şi timp”, cum se spune, criticii ştiut de la început că i se refuză
săi au ezitat în a-l fixa într-o formulă lirică cunoaşterea Divinului. Şi atunci războiul
sau alta, pentru că poetul însuşi s-a tot nu-l mai duce cu Dumnezeu,
schimbat ieşind la rampă în altă înfăţişare. (trancendenţă goală, pentru el), ci cu o
Cei care au scris despre creaţia lui au os- umanitate prinsă iremediabil în fascinaţia
cilat între bunăvoinţa în exces şi severi- răului mediocru şi derizoriu. “Semenii mtatea de catifea, între prudenţa au ponegrit şi m-au biciuit/ ca pe ultimul
cuviincioasă şi diagnosticul sever şi relativ netrebnic, / ţin să le mulţumesc din toată
exact. Această oscilaţie critică - necesară inima,/ graţie lor am cunoscut starea de
şi benefică în condiţiile normalităţii vieţii li- neant, (? s.n.) / beţia sacră/ a osânditului
terare, a fost alimentată de repetatele la carceră şi spânzurătoare (…)/ şi-acum,
schimbări la faţă ale scriitorului, care n-a de ani , îmi ling rănile în tihnă../” (Din infern
ezitat să îmbrace, cu îndrăzneală sau în infern).
stângaci, ca toată lumea sau pe dos, fie,
Volumul Distracţie de fiare, apărut la
în ocazii mai rare, cămaşa de forţă a liris- Editura Universitas XXI, la Iaşi în 2007,
mului grav, fie, cel mai adesea, confirmă în mare parte cele scrise mai
veşmântul vaporos al enunţului echivoc, sus. Cartea e alcătuită din două părţi
jucăuş, întors în ironie şi umor mai mult aproximativ egale ca întindere (nu şi ca
sau mai puţin de calitate. Calistrat Costin valoare): I. Reprezentaţie de gală şi II. …
e “un poet de tip parodic, inteligent şi in- Curajul de a (mai şi râde). Titlurile celor
ventiv, ştiind bine să mimeze (s. n.) două părţi susţin, în proporţii diferite, titlul
inocenţa, disperarea sau plenitudinea volumului: Distracţie de fiare. Prima parte
erotică”, scrie Eugen Simion pentru a oferă o reprezentaţie de gală au rebours,
prinde într-o formulă critică impresiile stâr- a ceea ce crede poetul că
nite de lectura producţiilor poetului. Şi alţii ar fi valoros în scrisul său,
au identificat drept constantă în poezia sa, o divină comedie cari“coarda critic-satirică-umoristică a lirei caturală, coşmarescă (din
sale, altminteri sentimentală în fondul ei” care lipseşte Paradisul) –
(Ion Roşioru). Cu astfel de judecăţi s-au creaţie a unui autor surdofixat şi posibilele filiaţii cu lirica lui Grigore mut de geniu şi, pe deaAlexandrescu, cel din „Satiră. Duhului supra, orb, “care i-a redus/
meu”, sau cu a lui Marin Sorescu, cel din pe arlechini la rolul de sim„Singur printre poeţi”.
ple marionete,/ comeEl scrie ca şi cum ar avea mereu în dianţii, lipiţii pământului,
faţă un public căruia îi face ( fiindcă şi pu- cabotinii,/ sunt şi ei surdoblicului îi place!) cu ochiul complice şi-i muţi şi orbi…”. Represerveşte poezii spumoase, cu poantă, cu zentaţia se desfă-şoară pe
vorbe în doi peri, cu libertăţi stilistice pe un fond muzical fellinian
muchie de cuţit. Îşi exersează, uneori fals burlesc dat la maximum
patetic, histrionismul care pare să-i fie con- încât “boxele urlă ca-n
genital. Insă prin asta se îndepărtează de gură de şarpe de/ crapă
poezia care înseamnă vibraţie, interi- pluşul din fotolii de miile de
orizare, concentrare, orfism, şi se apropie decibeli”, căci “banda e
de poezia satirică, în care pune adesea şi compusă din zgomote, şarje/ de artilerie,
vitriol stilistic. Nu respinge, ba din contra, trăsnete, scrâşnete, zungănit de lanţuri,/
poezia de idei uşor accesibile, care agită pârâituri de oase, hărmălaie de comunarzi
spiritul plebeu şi-i dă ameţeli, mai ales beţi morţi”. Trimiterile la lumea noastră,
când e livrată în amestec digerabil cu di- cumva dezaxată, ieşită din ţâţâni,
vertismentul şi umorul inteligenţei.
dereglată, mecanism absurd de mileniu
Aşezarea de-a curmezişul cursului trei sunt evidente. Straniu e că, la acest
lumii este, pentru Calistrat Costin, izvor spectacol, e implicat şi “Bunul Dumnezeude autoflagelări mimate spectacular, la El însuşi/ orb-surd-mutul impecabil…”, de
vedere, cu public mult la galerie. Este izvor fapt Inexistentul, care ar fi creat, la întâmde gestică largă, batjocoritoare, de plare (?), lumea din mizeria originară (!?).
vituperări artistice jucate cu ecou controlat. Acest “creator” însă nu are nimic din
“Tot în contra-timp, tot în contra-lumii, / ba măreţia misterică a Marelui Anonim numit
chiar şi-n contra mea,/ nu cred ( nu mai şi Marele Orb din filosofia lui Blaga, fiindcă
cred) şi totuşi parcă exist/ ( “la ce bun”, nu este nimic. Straniu e şi că spectatorii
“cum ” exist – asta nu mai contează!/ ori… “cu toţii orbi-surdo-/ muţi cuminţi, fericiţi,
dacă”. (Nu cred …(şi totuşi exist!), Pro- aşteaptă finalul divinei/ comedii, cu cel mai
pune glorificarea, pe negativ, a unui eu- mare interes…”. Ce fel de spectacol ar fi
problemă, nestatornic, refuzând insectarul, acesta în care autorul, regizorul, actorii, arîngheţarea într-un proiect. A ajuns la ideea lechinii, cabotinii, Dumnezeu însuşi, spec(ciudată, ce-i drept!) că trebuie să refuze tatorii sunt orbi, surdo-muţi, prin urmare în
poezia ca stare de graţie, ca posibilă cale imposibilitate de a crea, de a interpreta, de
de cunoaştere şi de salvare, şi să a auzi, de a vedea, de a se exprima prin
îmbrăţişeze poezia ca supapă pentru cuvânt ?!?. Sensul pare suspendat, pus
diminuarea şi chiar stingerea energiilor între paranteze, ca şi “logica” artistică…Se
negative în direcţia delectării prin divertis- iveşte ideea că spectacolul de gală se aumentul spumos, neangajant. I se refuză todistruge în chiar clipa când e conceput.
pur şi simplu salvarea prin cuvânt, pentru Şi atunci? Pentru cine ar trebui pregătit?
că poetul însuşi refuză salvarea pe acestă Textul se alimentează dintr-o furie gratuită,
cale, nu crede în ea. Cităm din Carnet fără obiect, dintr-un acut sentiment al abparizian: ”simt că prin vine-mi circulă surdului în care a trăit, s-a complăcut şi
otravă, veninul cel mai pur/ ci lasă-i, pe care l-a cultivat. Poemul cu care se
Doamne, nu-i ierta, lasă-i / să se sature deschide volumul Distracţie de fiare, are
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drept titlu o parodiere a celebrului adagiu
cartezian “Cogito ergo sum”, care devine,
prin ironie, la Calistrat Costin: “Nu cred…
(şi totuşi exist!). În text se pot citi
următoarele rânduri: “M-am visat actor distribuit în rolul unui răstignit,/ torturat, crucificat, un adevărat chin;/ când să-mi
administreze gâdele ultimul piron, m-am
trezit,/ eram risipit la marginea patului
fărâme pe jos;/ nu s-a pus problema să mă
înalţ la ceruri (că mesajul era altul),/
oricum cel puţin în partea de supliciu/ vine
c-am fost şi eu puţin Hristos/ (mai bine
muream…)”. Pentru un cititor neavizat, dar
chiar şi pentru cel familiriazat cu tot felul
de formule poetice avangardist-iconoclaste, versurile citate conţin o cantitate
apreciabilă de blasfemie, (de exemplu
identificarea în derâdere cu Hristos,
maimuţărirea crucificării…), de insolenţă
anticristică, de agresivitate împinsă în gratuitate sterilă. Sunt greu de justificat pentru că nu au susţinerea teoretică a
revoltelor avangardismului istoric. Versurile dezvăluie, ce-i drept, aplecarea poetului spre demitizarea şi macularea lumii,
spre teatralizarea în exces: lumea îi apare,
ca la romantici, drept o uriaşă scenă pe
care însă se joacă, (şi aici nu mai suntem
în teritoriul romantismului) în batjocură,
scenarii de un absurd crud, ininteligibil,
considerate sacre cândva. “Actorii” bizarului spectacol (“surdo-muţi şi orbi”, cum
sunt prezentaţi în alt poem) sunt selectaţi
dintre făpturile teratologice care alcătuiesc
o imundă menajerie, de coşmar şi cu care
se pregeşte o anti Reprezentaţie de gală,
ilogică, în faţa unor spectatori care nu pot
fi, prin datele din poem, spectatori. Sunt,
de fapt, oameni căzuţi din
condiţia lor îndărăt, într-o
animalitate
fioroasă;
„fiara” umană se simte
fraternă cu porcul şi alte
jigănii, e o hidră, e o fiară
neadormită
(“şi
ea
sâmânţă de Dumnezeu”,
notează sarcastic poetul)
şi “stă la pândă în carnea
crucii!” (Sfântă disperare). Multe imagini de
coşmar şi carnaval întors pe dos provin din
exteriorizarea (uneori necenzurată estetic!), a
unor vinovăţii greu de
numit, a unor spaime psihanalizabile convertite, viclean şi compensatoriu, în
gesturile punitive ale unui eu ipostaziat în
fals erou, în mântuitor de mucava…
Notăm câteva ziceri mai puţin inspirate:
”Să dai la o parte zgura, gunoiul, de pe
gâtlejul / îmbâtrânitului neant (totuşi fără
de vârstă” (s.n.); “zică ce-or zice, / pe la
colţuri de univers, (s.n) / bârfitorii…”; “dar
cum să scalzi, cum sa îmbăiezi întregul
univers/ şi să-l pui pe-o frânghie la uscat
(s.n.) ca să rămâie/ cât de cât … imaculat?!/ (precum va fi fost în clipa “bobârnacului iniţial”/ când Atotputernicul hoinărea
de unul singur/ prin încă necreatul eşicher
astral) ( A pune ordine în lucruri (2))`
Relaţia eului cu lumea şi Creatorul ei
este, constant, minată de un scepticism
dezarmant şi dizolvant, de nu chiar de
plăcerea vinovată de a-i nega lumii orice
urmă de frumuseţe, adevăr şi mister. Multe
din versurile din Distracţie de fiare
întăresc mai vechea înclinaţie a poetului
de a coborî în derizoriu marile simboluri,
teme şi motive poetice; de a tăia aripile
oricărui început de zbor spre zările jocului
secund al poeziei.
În mai toate textele se manifestă, mai
voalat sau mai pregnant, o pornire de a
vesteji, de a opări cu acizii ironiei şi zeflemelei, emoţiile, de a macula ceea ce
pentru alţii este sfânt.
De peste tot îşi arată colţii, sterilă,
neîncrederea în cuvânt, în puterea omului
de a transfigura, prin cuvânt, realul, de a-
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l recreea. Adesea te împiedici de imagini
brute, nelămurite suficient în distileriile
poeticităţii; când nu te aştepţi, constaţi că
gândul poetic se frânge ori se rătăceşte în
structuri abia schiţate, mai ales grafic, prin
puncte de suspensie, prin rupturi de
enunţuri… Dă de gândit prea marea încrâncenare a scriitorului în a denunţa
carenţele, malformaţiile, greşelile Creaţiei,
ipoteticile neputinţe sau sminteli ale Creatorului, numit într-un poem “nefericitului
nostru CREATOR…” (Omeneşte, prea
omeneşte) iar într-un altul, tăgăduindu-ise înţelepciunea de Pantocrator: “hotârât
lucru – ne-ai greşit, Doamne, / şi-acum e
prea târziu să mai…” (De dragul tău,
Doamne!). Vâlvătăile iconoclaste nu-s totdeauna benefice în imperiul poeziei, când
din dorinţa de a comunica imperativ, poetul
sacrifică necesitatea de a comunica printrun cântec încăpător, “un joc secund mai
pur” ( Ion Barbu). Aşa sunt, în acest sens,
poemele-manifest Anatema, Dies irae,
Cancer… S-ar putea obiecta că nu e nimic
nou în asemenea manifestări de demitizare a universului poetic şi a lumii, de dinamitare a unor convenţii considerate
istovite, vetuste, golite de sens, simple
scamatorii lingvistice. Că nu e nimic nou
în încercarea de a resemantiza lumea, de
a înlătura sentimentul pustiitor că totul s-a
spus deja, că tot ceea ce era de scris s-a
scris deja, că urmează sfârşitul istoriei, al
artei. Că nu e nimic nou în încercarea de
a goli cerul poeziei de orice fel de simboluri sacrosancte, de a refuza trăirea în
inocenţă şi în cutremur a marilor adevăruri,
de a bagateliza înfiorarea metafizică.
Şi totuşi…Cred că demersul poetic al
lui Calistrat Costin constă în redistribuirea
accentelor de pe nevoia de cântec esenţial
şi de joc secund (ceea ce ar presupune
vibraţie, iniţiere, cultul dificultăţii, incifrarea
expresiei etc.), pe nevoia de destindere,
de bucurie simplă, nemediată, netrucată,
aici şi acum. Pe scurt, în demersul său,
centrul de interes nu mai stă în convingerea că Verbul e creator de lumi imaginare, ci în necesitatea imperativă de a
comunica urgent şi eficient faptul că o energie negativă plebee, deturnată de la valorile sacre, ajunsă la masă critică e pe
cale să explodeze, să maculeze, să
terfelească, energie care poate fi
canalizată în râs eliberator, cathartic... In
numele unei libertăţi sans frontières. Pe
Calistrat Costin îl singularizează faptul că
discursul său poetic e mereu inflamat,
gata să scandalizeze cu orice preţ, pentru
că refuză…o estetică, şi mai ales pentru
că mimează, fără un temei teoretic, lirismul. De aceea unele poeme dau impresia
de maşinării care macină în gol… Îl
alimentează o curioasă împreunare de
ironie rea cu voluptatea automaculării. El
mimează/ imită, cum bine spunea Eugen
Simion, se pliază, deşi fără convingere,
pe câte o estetică venită din altă parte. De
aici, adică din lipsa asumării profunde a
unei estetici, a unui crez artistic unic şi definitiv, decurge impresia, după lectura unor
poeme, de promisiune neîmplinită, mereu
amânată.
În asemenea cazuri, seamnănă cu
mulţi şi mai puţin cu sine însuşi.
Punitiv şi zeflemitor, ironic faţă de alţii
în exces şi autoironic cu blândeţe, vitriolant, dar fără fundal metafizic, este poetul
într-un poem scris după structura unui text
utilitar de tip Curriculum vitae, discursiv,
prolix pe alocuri.
Realizat în tuşe energice, de gravură
goyescă, textul impune portretul contorsionat al unui eu liric terorizat de toate
relele lumii, aflat într-o cumplită criză de
identitate.
Textul oferă, provocator, un fel de
spectacol, evident mimat, al /auto/flagelării
până la sânge, stropit din belşug cu
otrăvurile urii, resentimentului şi dorinţei
de răfuială imediată, de loc poetică.
(Continuare în pag. 8)
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Paul Lucian Letzner demistificatorul

Întunericul din faţa luminii

de Puiu

Răducan, Editura Mircea cel Bătrân, Olăneşti, 2020

„Aici, Domnul zice
că ziua s-a oprit la
jumătate..."
Alcătuit din câteva
zeci de texte de proză
scurtă, volumul Întunericul din faţa luminii
este conceput ca un cod
personal şi atent de
identificare a gândirii
antrenate îndelung în
procesul asimilării lucrurilor frumoase şi în cel de
dăruire a acestora cu autenticitate şi cu sens, un
argument la care ar trebui să se raporteze toţi cei
care scriu...
Aş îndrăzni să afirm că suntem pe teritoriul
prozei poetice, unde se explorează idei noi şi se
extrapolează, se propun moduri originale de
acces spre acelea dezbătute deja, în orice caz,
senzaţia imediată este surprinzătoare, ţine de
afectiv şi se prezintă într-o formulă memorabilă:
„Mă ascund într-o transparență de sol major …
supraviețuiesc într-o memorie, suspendată și ea,
în trepiedul copilăriei din Țepești și-ntr-un miez
opac alături de buletinul de știri prin lanuri de
floarea soarelui… pe picioare de timp negru…
printre degetele ierburilor de catifea mătăsoasă,
roua sfântă se desfășoară angelic”. Ceea ce
rezultă, face obiectul unui exerciţiu provocator şi
nu are cum să nu placă cititorului.
Cât de dinamic este spiritul creator, iată, ne
conving imagini de felul: „Duminica roua miroase
a zeamă de clopot și a velință de cruce! …Încă
poartă durerea pe umerii giurgiuvelei, iar gâtul de
la pietrele zilei trecute o sclerozează pe cea dinspre tindă. Cască morbid”… „Nici zăpada nu mai
este albă. Este lipsă! Se modifică lumea, soro! Se
strâng anotimpurile, se fac mici, se grupează-n
două, tu nu vezi! Pa lacrima oglinzilor păianjenii
țes țoale de lipsă de om”… „Femeia cu ochi de

Daniela Toma

(Contiunuare din pag. 12)
Wuhan, un nume cunoscut fapt cu atât mai uimitor, dacă ţinem
acum pe întreg mapamondul. seama că nu posedă o rentă
Sunt, într-adevăr, acele labora- viageră, ci munceşte ca inginer în
toare sub controlul armatei? Germania.
Creează ele arme biologice? Sunt
Cum spuneam, scriitorul are
folosiţi oameni drept cobai? Se anumite principii pentru scrierea
face totul la ordinul „conducerii de cărţilor sale. Ele nu se referă numai
partid şi de stat”? Există cu la ce am discutat până acum,
adevărat acei români care, ataşaţi existenţa şi experienţele umane în
laboratoarelor de creat viruşi, se context istoric, ci se referă şi la
ocupă de stabilirea diagnosticului însăşi istoria. La acea ruptură dinprovocat de virusul artificial şi de tre istoria adevărată şi istoria
realizarea unui antidot? Nu am falsificată. Şi de aici se străvede
găsit nicăieri astfel de informaţii, ca ceva din verticalitatea morală a
să le pot verifica. Dar acest fapt nu prozatorului, atunci când spune:
m-a deranjat câtuşi de puţin. Pen- „S-ar putea pune întrebarea dacă
tru că nu am în faţă un documentar acum mai trebuie să răscolim treştiinţific, ci un roman, o carte de cutul sau dacă trebuie mai bine
ficţiune. În mod cert, multe dintre să-l uităm şi să privim exclusiv în
informaţii sunt reale. Iar printre ele viitor? Din păcate nu există nici în
se insinuează ficţiunea. Citeşti ro- momentul de faţă garanţii pentru
manul şi te întrebi mereu: ce-ar fi libertate. Dacă sondăm cu atenţie
să se facă după acest roman un optimismul nostru, s-ar putea ca
film? Nimic nu ar fi mai simplu trecutul să prezinte un posibil viitor.
decât să faci un scenariu după Românii patrioţi, cu conştiinţa
carte. Deja am dezvăluit câte ceva curată, printre care consider că mă
din roman. O, nu, asta nu face nici număr şi eu, chiar dacă port un
un rău. E doar o nadă, e doar o nume german, vor numai să
secvenţă din întreg, o momeală dezvăluie istoria aşa cum a fost şi
pentru cititor.
este în realitate şi nu pe cea care
Am mai scris despre Paul s-a predat şi se mai predă în şcoli,
Lucian Letzner şi cu altă ocazie. manipulând generaţiile”. Astfel,
Între timp i-am mai vi-zitat situl, i- Paul Lucian Letzner ne asigură că
am mai citit romanele şi am fost im- în cărţile lui nu vom găsi istoria
presionat. L-am descoperit ca pe mistificată, ci istoria reală, iar
un om sensibil, cu un enorm bun- faptele povestite de el sunt cele
simţ şi ca pe-un iubitor al ţării unde adevărate. Daniel Nicolescu, cel
s-a născut şi s-a format. Dar şi ca care s-a ocupat multă vreme de
pe un scriitor foarte conştient de editarea cărţilor sale, vorbeşte şi el
ceea ce face, formulându-şi despre moralitatea scriitorului, deadevărate principii după care scrie scoperind în cartea „Dezertor din
proză. Aceste principii sunt lagărul comunist” o adevărată proesenţiale, sunt rodul unei meditaţii fesiune de credinţă, născută dintrîndelungi. În lipsa lor, nu ai cum să un crez moral. Toate cărţile scrise
închegi un adevărat roman. Dacă de prozator sunt o plată, o datorie
printre poeţi ştim destui copii min- morală faţă de ţara în care s-a
une, în ce priveşte romanul, nu născut şi în care s-a format. Cărţi
cunosc să existe aşa ceva. Ro- „cu ajutorul cărora autorul
mancierul are nevoie de capacitate consideră că-și va plăti datoriile
de a sintetiza existenţa şi morale față de România, din care
experienţa umană şi nu o poate a fost nevoit să evadeze în lumea
face până când nu posedă o liberă, pentru a-și împlini destinul
suficientă experienţă de viaţă el pe care l-a visat încă din copilărie”.
însuşi. Aşa că, atunci când Paul Aşadar, Paul Lucian Letzner nu
Lucian Letnzer spune: „Romanele scrie pentru a obţine succes literar
mele nu pretind a fi considerate şi bani, ci dintr-un imbold superior,
drept documente istorice. Cu toate pentru a împlini idealuri lăuntrice.
acestea, personajele fictive ale
Avem în romanele lui Paul
cărţilor mele au fost aşezate în Lucian Letzner pe de o parte scene
cadrul evenimentelor istorice reale, din istoria românească, scene de
printre persoane care au existat şi o mare diversitate. El merge şi în
au contribuit mai mult sau mai adâncimile ceţoase ale istoriei
puţin la scrierea istoriei, într-un noastre, aşa cum face în „Taina
mod uneori nefast pentru cei în mi- strămoşilor”, vorbind despre daci,
jlocul cărora s-au aflat, pentru cei prin care „românii sunt unul dintre
pentru care, în mod nejustificat, au cele mai vechi popoare ale lumii”,
primit puterea să-i conducă”, ne dă scrie şi despre haiduci în „Jertfa
de ştire că proza sa nu este una de uitată – haiducii Dobrogei”, scrie şi
simplu divertisment, ci urmăreşte despre istoria recentă, a comunisexistenţa umană în matca vieţii şi mului, dar evocă şi întâmplări cu
a istoriei, iar romanele sale nu sunt mare ecou în conştiinţa românilor,
ca o colecţie de timbre deparaiate, aşa cum este frumoasa istorisire
ci o serie completă, unitară, ce „Poveşti luate de apă (Ada-Kaleh)”.
propun nu doar unghiuri de vedere Pe de altă parte, prozatorul proaccidentale, ci funcţionează ca un pune o mare varietate de persoîntreg organic, ce-şi dezvăluie va- naje, pentru a releva viaţa
loarea nu doar bob cu bob, ci luate oamenilor pe tărâm românesc. Cu
în ansamblu, în totalitatea lor. Şi a noul său roman, „(Co-) Vidul
publicat, până în prezent, circa umanităţii moderne”, mai pune o
paisprezece cărţi. Amintesc dintre cărămidă
construcţiei
sale
ele „Taina strămoşilor” (2015), „... romaneşti, fără a se abate de la
Şi diavolii mor cândva” (2010), „Ju- principiile literare şi morale care lrnal de destin” (2012), „Poveşti au călăuzit de-a lungul vieţii. Prin
luate de apă (Ada-Kaleh)” (2014), Co-vid, dă de ştire despre vidul
„Înconjurul lumii în opinci” (2018). umanităţii.
S-ar putea spune că a publicat an
Ceea ce nu înseamnă că
de an câte un roman. Cum aceste scriitorul pleacă privirea şi se dă
romane sunt scrise, cum spuneam, bătut, lăsând jos sabia cu care a
după o documentare serioasă, nu tăiat o viaţă nodurile gordiene ale
poţi să nu admiri capacitatea lui minciunilor, ale mistificărilor istoriei.
Paul Lucian Letzner de a se mobi- Dimpotrivă, el luptă mai departe pe
liza pe multiple planuri intelectuale, acest tărâm ales de el, scrisul.
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ispită și cu mătrăgună-n portofelul inimii false te
inundă la tot pasul și de după colțuri rotunde.
Toate apele despletite dinspre ieri înspre amurg
nu-ți vor curăța pedeapsa cu care te-a acoperit
cea în care ai crezut”.
E un ciclu poetic şi prozaic în acelaşi timp,
antrenat de imagini alb-negru, de lumini şi umbre,
de miresme amestecate, întrerupt doar de
mişcările bruşte ale curgerii timpului: „O lumină de
cremene, de melci, păsări, copaci şi nisip,
dialoghează cu cerul, iar zarea nu mai are loc în
buzunarul inimii… Mirosul de gutuie înflorește-n
geamuri și pe trepte de sobă. Hainele subțiri s-au
ascuns care pe unde pentru că-n Dealul Viilor, în
fruntea Chiciurii, toamna-și face rugăciunea...

Camelia
Oprița

Rădăcini și soare
Eram în vremea lui April

Trăiesc!... Respir!... Umbra neagră a vremurilor se
așază pe genunchii săi… Multe anotimpuri, multe
zodii, multe zile cu post, dar și fără de post… Tu,
lumină a gândului, vino spre mine, pe drumul unde
lupilor le este frică de miei!”
Periplul imaginativ se raportează adeseori
la efuziuni biografice și la un anumit fel de ironie,
dacă vreţi, a celui care a descoperit multe din secretele vieţii şi acum o priveşte de la înălţimea
înţelepciunii: „Noaptea cu mâinile la ochi se
furișază-n Valea Corbului, pe umerii crucilor cu
identificații bătrâne dospește bruma neagră, iar
rufele Domnului adorm pe sârma de fum a vremurilor triste și fumegoase care-au fost, ce sunt
și care vin”… Borcanul toamnei se lărgește și din
zare apare Regretul. Doamne, ce amărât este! A
adunat în el toate nereușitele, cu voie sau fără de
voie. Aproape că se târăște. Vine și el... ca și viața,
din străfunduri. Trece, zgârie, lasă urme, chiar cicatrici grave”.
Definirea, dobândirea deplină a identităţii
s-a petrecut în etape, dar acel paradis infantil s-a
cristalizat şi a rămas definitiv între un ieri şi un
astăzi autofondatori ai personalităţii, ai realităţii la
care trupul şi spiritul se adaugă ca o necesară şi
de neînlocuit conjunctură: „Cu potecile închise de
mărăcini și pitite-n umbre de pași vechi, dealul
meu, mândrețea copilăriei mele, este izolat, dă-n
sufocare. Plânge și suspină, pe când noi… ne
văităm de lipsă de sănătate. Fizică și… morală”.
Toamna vine întotdeauna cu dezinvoltură,
cu încântare deplină şi semne de bun augur.
„La buza răsăritului, în vârful salcâmilor lui
Bazargic, un licăr se iveşte. Cu roua dimineţii,
soarele se şterge la ochi, clipeşte de câteva ori şi
se urcă apoi în crengi. Dimineaţa, pe uliţa satului,
meu trecuse…”
Ceea ce ne rămâne şi ne bucură, însă, este
un întreg, un teritoriu plin de substanţă, care se
bucură de talent literar prin prisma căruia întâmplarea devine mai mult decât ceea ce este în fapt,
reuşind să transfigureze realitatea: „Până la urmă
și în acest caz s-a instalat liniștea… Și, deodată,
Toamna pornește năvalnic, inundă tot teritoriul,
dând drumul la muzică, poezie și... de ce nu, la
țuică fiartă.
Un foșnet sălbatic al puiului de vânt mă
mușcă de durere și aceasta, durerea, începe să
arunce vreo două boarfe-n spinarea învăluită de
frig. Cu capul pe-un arbore bătrân, văd cum în
Valea Corbului, la Moară, în Sudos, Omorâcea,
Pârlitură, Chiciură, s-a dat dezlegare la... pauză.
Pauza mare”.
Întăresc ideea că, dincolo de fiecare povestire sau, dimpotrivă, în fiecare dintre acestea,
există poezie, e de ajuns doar să o conştientăzăm
şi să ne dăm voie s-o simţim întreagă...
„Prin lacrima dimineții, ochiul privește la
nașterea soarelui. Ce frumos!
Învăluit în umbră, cu botforii crăpați în tălpi,
pantalonii rupți în coate,
haina-n genunchi... iar cușma proțăpită de
urechile blegi pășește-n urmă
spre lada de zestre a amintirilor.
Cu mâna-n șolduri și ochii privind torențial,
își desenează inima pe nisipuri crude.
Se dezlipește din albumul anotimpurilor șin nopțile cu inimă goală și zeamă de cucută, stă
paznic în antreul iconostaselor.
Seamănă parfum de flori ce dansează pe
obraji rușinați și flămânziți în păcate crude.
Când vremea ne trece prin oase se
rostește-n sfințenie, tocmai când umblăm cu Dumnezeu la subsioară. Eu, cel cu tine-ntre degete,
Rugăciune, trec cu amiaza peste dealul pe unde
m-ai purtat!”

o ciocârlie ridicată peste viață și
moarte o floare, un tril,
un imn venit de departe,
un copil, o frunză
ca un zmeu de pânză.
Țineam cu o mână
păpușa de lână
pe drum neumblat:
plângeam, mamă,
cât te-am căutat.
Mă mușca pământul
plin de mărăcini,
mă-ntâlneam cu vântul

venit din vecini.
Eram în vremea lui April,
voiam să fiu mare,
când eram copil...
Ce timpuri călătoare,
mamă, rădăcini și soare.
Săream într-un ochi de apă,
în ghete să-mi încapă
ploaia, cerul, norul, vântul
printre care și pământul.
Erau timpuri călătoare,
aveam frunze-degetare,
mamă, rădăcini și soare.
revistă de cultură
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Tradiție

Adrian Simeanu

Firiță Carp

era o adevărată bucurie să mergi la mică chiar și decât la mineri, ei acu', ce vroiam să las impresia că e prima dată înmuncă, în zilele noastre nu mai știu cum contează, nu știu exact, e mică și gata, da, totdeauna, e ora unsprezece, ziceam,
e, am impresia că nici metalurgia nu mai șefu', nu trebuie să beți cu noi, ne firesc și sănătos și de bun simț ar fi să
este ce a fost, normal că nici noi nu mai parfumăm singuri, n-aveți grijă, nu e cazul punem la foc un făraș de mici, la câți sunsuntem ce am fost, asta este altă mâncare să vă faceți probleme unde nu sunt, îi tem e de ajuns, la ce facem, ar mai trebui
de pește, da' atunci se știa clar și se ziceam șefului când ne mai contra, poate, dar să nu lungim vorba, ne apucăm
spunea fără fereală, dacă nu bei și nu bineînțeles că erau și femei, mai mult pe de treabă sau lăsăm pe mâine, că murim
mănânci mori, că mori nu-i nimic, da' mori la birouri își făceau veacul, ce să zic, aș tineri și neștiutori, insistam, începutul era
devreme, dai ortu' popii ca prostu', de minți fără să vreau, știți doar că eu nu mint, întotdeauna greu, dar nu dădeam
aceea e bine să bei cu rost, ce dacă e ora eu mă refer la bărbați, lăsați-mă să vă niciodată greș, doamne ferește când era
unsprezece, mai târziu beau și fraierii, spun, sigur că îl atrăgeam și pe șef, eu cineva bolnav, altcumva începeam cu câte
dacă luăm acum o tărie prindem și ziua de vorbesc strict de secția mea, poate în alte o tărie, depindea pe urmă cum era de tare
Dacă în metalurgie nu bei și nu mâine, dacă avem tupeu pentru două, locuri era altfel, nu m-a interesat și nu văd fiecare să mai ducă una, două, se făceau
mănânci, asta o știam și o transmiteam din poate și poimâine pupăm ora unsprezece, de ce m-ar interesa acum, se făcea de un- și micii între timp, îndesam câte doi, trei
generație în generație, era o tradiție pe dacă nu, asta este, și consolarea e o sprezece, mă duceam la șef, de ce să nu acolo, ca așternut, bineînțeles că mergea
care o continuam cu plăcere și cu variantă, dar e bine să știți, vă spun eu, mă duc, era și el om doar, mă duceam și și o bere peste, altfel ce credeți, alții ar fi
sfințenie, habar nu aveți cât era de bine, media de viață la metalurgiști este mai îl anunțam, mă rog, știa, se obișnuise, dar băut azi în locul nostru...
rizante. Așa că dacă zicem ”Cargo”, Opt întrebări în oglindă,...
afară de mine nu a scris și a lansat o carte în
limba română, despre un survol al Pământului.
zicem heavy metal de calitate. Cu
V. De ce te consideri cel mai prolific scrinuanțe etno balcanice adecvate. Și (Continuare din pag. 4)
Muzica pentru el trebuie clar a-i mulțumi și
itor-călător în șapte continente, din literatura
"De-ale cărturăriei de odinioară" (Gunivas, universală?
zilelor răposatului Adi Bărar. Care sui la Chişinău,
2012), "Bătrânul şi Cuba" (Rovimed,
D.C. Deoarece până pe 5 aprilie 2019,
din nefericire, însă nu ne-o
noastre Ceruri,
Bacău,
2014,
proză),
"Vietnam,
mumia
când
la Roman, în cadrul manifestării culturale
părăsi niciodat`. C-o să-l primim în
reîncarnată în dragon capitalist" "Caravana scriitorilor", unde eu am lansat
gând orișicând, ca-n stihurile mi- comunistă
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, cartea "Calotă de gheață, pinguini și... tempenunatei piese, și-o fi alături de noi (Editura
2015,
proză),
"Cambodgia supraviețuitorilor din raturi estivale în Antarctica", nimeni în afară de
neîncetat meritat...
comunismul maximalist al khmerilor roșii", din mine, nu numai din literatura română, dar și din
care citez un paragraf: "De la 8.000 la 17.000 literatura universală nu a scris și a lansat 12
„Cargo” și Bărar „Mondial”,
de victime politice, toţi intelectuali, cam aceasta cărți de călătorie, din care cel puțin o carte dediferenţa dintre comunismul românesc, al spre fiecare din cele șapte continente.
iubit și azi! este
N-am cum să nu scriu iară dedictaturii proletariatului, aliat cu ţărănimea
VI. Care sunt caracteristicile prozei tale, în
spre trupa timișoreană. Odată ce-al ei
muncitoare, şi varianta lui, dusă la extrem, co- cărțile de călătoriee?
făurar pieri recent lovit de covidul
cambodgian,
al
dictaturii
O trupă autohtonă dragă munismul
D.C. Proza mea este subordonată devizei:
ucigaș. Adi Bărar fu – și rămâne – un românilor mult. La drum pornită ferice analfabeţilor".
"Instruieşte şi delectează!" De asemenea, eu
II. Cărţile tale sunt citite?
rocker român remarcabil. Mânuia chi- acu` cinci decenii juma`, în București.
folosesc două modalități de comunicare a
D.C. Săptămânal, aproximativ 15 exem- cunoștințelor: 1. comunicare a cunoștințelor
tara precum o fac și alții de pretutin- La ”303”, club politehnist binecunosdeni. Cu iuțeală și pricepere cut. Membri de-nceput, Filip Merca, la plare din cărțile mele sunt vândute în librării sau directă, abreviată C.C.D; 2. comunicarea
cunoștințelor prin dialog dirijat, cu interlocutor
incontestabile. Cu melodicitate ase- bas (vivace, dibace, pregnant), pe internet.
III. De ce te consideri primul scriitor-călător avizat, abreviată C.C.D.D.I.A.
meni. De-asta hiturile acumulate an Gabriel Drăgan, minunată voce,
VII. În cîte țări ai călătorit?
de an sunt și azi ascultate cu plăcere Florin Dumitru, tobar, Dragoș Vasiliu, în șapte continente, din literatura română?
D.C. Deoarece până pe 5 aprilie 2019,
D.C. Până pe 31 martie 2021, eu am
nedisimulată. Iară concertele adună Dan Panaitescu, chitariști, Mihai Concălătorit în 79 de
mii de oameni, tineri și maturi, prin stantinescu, și el vocalist. Inevitabil, când la Roman, în cadrul manifestării culturale
țări. Repartizarea
piețe. Semn că și prin ”Cargo”, genu`, in timp, componența se schimbă. "Caravana scriitorilor", unde eu am lansat
cartea
"Calotă
de
gheață,
pinguini
și...
tempețărilor pe continente
peren se arată. Și atrăgător copios în Pleacă unii, vin alții. Apărând, de ex- raturi estivale în Antarctica", nimeni în afară de
și oceane este
continuare...
emplu, Romeo Vanica, pianist comnu a scris și a lansat cel puțin o carte în
următoarea: A. din
Bărar a purtat pân` la moarte ponist, Gabi Litvin, tot la chitară și mine
limba română, despre fiecare din cele șapte
Europa: 1. Andorra;
stindardul acestui grup. De treizeci și Radu Stoica, de asemeni gurist. continente. Pentru exemplificare, eu prezint
2. Austria; 3. Belgia;
șase de ani, mai exact. De la înființare Mircea Drăgan, organist componist. repartizarea pe continente și oceane a celor 22
4. Bosnia-Herțepână-n martie ăsta neîndurător. Era Mișu Cernea, toboșar. Sau Vlad cărți de călătorie, la care cărțile publicate și
govina; 5. Bulgaria;
un cordar de nădejde, cu sunet plin și
lansate până pe 5 aprilie 2019 sunt subliniate:
6. Cehia; 7. Croația;
pregnant. Deopotrivă vocalist. Cât dea. Africa: 1. "Mâncătoarele de ruj de buze din
8. Danemarca; 9.
spre perioada colaborării cu Kempes
Casablanca" (2005); 2. "Călătorie în... panElveția; 10. Franța;
(Ovidiu Ioncu), numai cuvinte de
demie, prin Africa * Libreville, Accra, Abidjan,
11. Germania; 12.
laudă maximă. Fincă și acesta era un
Dakar, Bamako" (2020); 3. "Kenya, safari, cinci
Grecia; 13. Italia;
gurist de top. Cu acute mai rar întâlanimale mari, vânate cândva, de Ernest
14. Lichtenstein; 15.
Heminguay" (2020); b. America de Nord: 4.
nite, realmente răscolitoare. ComLuxemburg; 16. Re"America panglicilor cenușii, un vis... româ- publica Moldova; 17. Monaco; 18. Olanda; 19.
punând și cântând împreună cu
nesc" (2017); 5. "La umbra unui sombrero, prin Polonia; 20. Portugalia; 21. Regatul Unit; 22.
ceilalți refrene melodioase, armonioase, constant fredonabile. At- Gabrielescu, Iuliu Merca ori Doru Mexic" (2020); 6. "Prin exotismul interoceanic, Rusia; 23. San Marino; 24. Slovacia; 25. Sloveingând în suflete, inevitabil, sensibile Tufiș, ghitariști și dânșii. Inevitabil, hi- din Panama, Costa Rica" (2021); c. America de nia; 26. Spania; 27. Suedia; 28. Turcia; 29.
corzi. Port în minte, nedespărțit, su- turile vin unu` dup-altu`, rapid. Con- Sud: 7. "Condori, lame și... cornutele bisericii și Ucraina; 30. Ungaria; B. din afara Europei: B.1.
perbele ”Aproape de voi”, ”Mama”, certele se-adună benefic, succesu` le politicii din Peru" (2018); 8. "Popasuri andine * Africa: 1. Algeria; 2. Coasta de Fildeș, 3. Egipt;
”Dacă ploaia s-ar opri”, copleșit stă alături îndreptățit. Iar noi, ăia cu Chile, Ecuador, Columbia" (2020); 9. "Sub 4. Gabon; 5. Ghana; 6. Kenya; 7. Mali; 8.
mereu de încărcătura lirică amplă, rock & roll înfrățiți pân` la ultima Crucea Sudului, prin Argentina, Brazilia, Maroc; 9. Senegal; 10. Tanzania; 11. Tunisia;
(2020); d. Antarctica: 10. "Calotă de B.2. America de Sud: 12. Argentina; 13.
vibrantă adânc. Neîndoielnic perenă picătură de sânge, aproape de mu- Uruguay"
gheață,
pinguini
și... temperaturi estivale în
14. Chile; 15. Columbia; 16. Ecuador;
și-nvăluitoare asemeni...
zica lor fără șovăire. „Mondialul” îm- Antarctica" (2019); e. Asia: 11. "Străluciri dia- Brazilia;
17.
Peru;
18. Uruguay; B.3. America de Nord:
Atmosfera muzicii celor de pe pletind inspirat, pe plai mioritic, mantine în Israel" (2008); 12. "Vietnam, mumia 19. Canada,
Costa Rica; 21. Mexic; 22.
Bega nu te lasă indiferent nicidecum. beatul, bluesul, popul și hard-rockul comunistă reîncarnată în dragon capitalist" Panama; 23. 20.
Statele
Unite ale Americii; B.4.
Întrucât suportul ritmic e unu` în piese cantabile veșnic. Melodioase, (2015); 13. "Cambodgia supraviețuitorilor din Antarctica: Argentina (Baza
Brown); B.5. Asia:
temeinic. Chitara, de bază. Linia armonioase nespus. Pe versuri cele- comunismul maximalist al khmerilor roșii" 24. Cambodgia; 25. China, inclusiv Hong Kong
melodică are influențe particula- bre din poezia noastră de altădat`. La (2016); 14. "Iran, de la autocrația monarhilor la și Macao; 26. Emiratele Arabe Unite; 27. India;
suflet, majorității, mergând apăsat... teocrația ayatolahilor" (2018); 15. "Itinerar est- 28. Iordania; 29. Iran; 30. Israel; 31. Qatar; 32.
Eram adolescent când auzit- asiatic: Taiwan, Macao, Hong Kong" (2020); 17. Sri Lanka; 33. Taiwan; 34. Vietnam; B.6. din
Zarvă de gânduri
am la radio a` lor cântece de neuitat "Pe urmele caravanelor, în Iordania" (2021); f. Australia: 35. Australia; B.7. din Oceanul AtLui Calistrat Costin
nici în ziua de azi. Sau când, Australia: 17. "Trasee de bumerang prin Aus- lantic: 36. Cuba; 37. Republica Dominicană; 38.
împreună cu mama, susținătoare de- tralia" (2018); g. Europa: 18. "Peste Prut și mai São Tome și Principe; B.8. Oceanul Indian: 39.
același nivel, îi văzui, ascultai pe viu departe… " (2007); 19. "Grecia năbădăiosului Madagascar; 40. Maldive; 41. Mauritius; 42.
Murmurul lunii de plumb
la grădina de vară din urbea natală. înamorat, Zeus" (2009); h. Oceanul Atlantic: 20. Seychelles; B.9. din Oceanul Pacific: 43. Filiîn temniţe albe aşează
Urmându-i dup-aia, pe cât fu posibil "Bătrânul şi Cuba" (2014); i. Oceanul Indian: pine; 44. Fiji; 45. Insulele Solomon; 46. Papua
lumea din care-ai plecat
"Prin exotismul Oceanului Indian * Mada- Noua Guinee; 47. Noua Zeelandă; 48. Tonga:
desfrunzită de liniştea trează cu gându` și sufletu`, deplin meritat. 21.
gascar,
Maldive, Mauritius, Réunion, Sey- 49. Vanuatu.
Căci ne-au făcut să vibrăm, să visăm
chelles,
Sri
Lanka" (2019); j. Oceanul Pacific:
VIII. Care sunt proiectele tale literare, în
și să ne-ntărim în ideea de libertate. 22. "Survolul
un greier întreabă la geam
Pământului, cu escale în exo- acest moment aniversar?
Ca
și
alții,
în
epocă.
Una
reticentă-n
ce drumuri ai neumblate
Oceanului Pacific * Filipine, Papua Noua
D.C. La această vârstă, eu pot vorbi doar
destul, ideologic vorbind. Ca să nu zic tismul
în zarva de gânduri
Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, despre proiecte pe termen scurt.
ostilă de-a dreptu`. Ce nu voia decât Noua Zeelanda, Polinezia Franceză"(2020).
n-auzi tristeţea în uşă
Este vorba de a scrie 25 de cărți de
slavă și osanale pentru ”cârmaci”.
IV. De ce te consideri primul scriitor-sur- călătorie, prin care se pare că voi deveni cel
cum bate
Rocku`falnic și planetar răspândit, volator al Pământului, din literatura română?
mai prolific scriitor-călător din literatura
fiind socotit de inculții ”tovarăși” ceva
D.C. Deoarece până pe 27 ianuarie 2020, universală.
spre alte ţărmuri plecat
decadent și primejdios pentru ”soci- când la Bacău, la Biblioteca județeană
După știința mea, Jules Vernes a scris
nu mai poţi privi însă
etatea
socialistă
multilateral
"Costache
Sturdza",
unde
eu
am
lansat
cartea
aproximativ
61 de cărți de călătorie, dar nu a
ca pe-o floare
dezvoltată”. Ce s-a dus, pân` la urmă, "Survolul Pământului, cu escale în exotismul călătorit decât în cel mult zece țări din Europa,
căzută-n genunchi
la coș. ”Mondialul” însă rămânând, pe Oceanului Pacific * Filipine, Papua Noua nu a pus piciorul în Africa, cele două Americi,
lacrima inimii plânsă
disc, precum se cuvine. Proaspăt și Guinee, Insulele Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga, Asia, ca să nu mai amintesc de Australia ori
îmbietor, cald, original și cuceritor... Noua Zeelandă, Polinezia Franceză", nimeni în Antarctica, deci nu a fost scriitor-călător.
Nicolae Mihai
revistă de cultură
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izvoarelor. Credința în Dumnezeu și-n
Hristos au dat biruința, valoarea noastră
s-a potențat de capacitatea de a ierta, în
literare și legătura, peste vremuri și vremuri de „vânătoare cosmică”… Uneori,
tărâmuri, între culturi aparent diferite.
un „egoism paranoic” ne-a afectat
Poetul este personajul textelor existența zilnică, păcatele ivite din absurscrise, gândurile lui fac parte integrantă dul vremurilor și din rătăcirile unor monștri,
din carte, se confundă cu mesajul. care s-au ridicat din apele adânci ale istoLansează o provocare evidentă: despre riei. Poetul acceptă prezența unui paradox
primul rubaiyat daco-valah. În final, avem în existența noastră – un paradox al luminii
o scurtă prezentare a poetului, cu viața sa durerii, al anotimpurilor cenzurate. Uneori
tumultoasă și dedicată literaturii, sub o împinge discursul la limită: viață-moarteaură spirituală acceptată și asimilată.
neant - autorul scrie despre pragul morții,
El pledează pentru un rubaiyat al despre cavalerii Apocalipsei. Observă și
Există un modernism anticipat, bine nostru, fulger venit din cele patru puncte eleganța clipei, marile evadări, dar și un
consolidat de-a lungul timpului. Rubaiy- cardinale ale pământului de aici, atins de timp sterp, ori revolut. Timpul este o temă
atul este o poezie legată, mai ales, de nu- înțelepciunea unui popor vechi, valahii - prezentă, modelată de speranțe, de
mele unui poet celebru, Omar Kayyam. bazat pe izvoare divine, susținut de credințe, de o mistică bine conturată,
Această formă de poezie exprimă idei plaiurile acestea, de tăria istoriei noastre. explicabilă pentru inițiați, nevăzută de cei
mistice, filozofice, erotice. Este legată de
Chiar de la început, el scrie: „un grăbiți. Tema timpului străbate aceste
cultura persană, dar nu numai. Structura Fulger – cu Patru Ramuri - și cu texte și le dă consistența unei existențe
este aparent simplă, formată din patru ver- Fructele în Rai / pătrunzând înțelep- sub valori solide, abolite de globalismul
suri, care conțin o idee înaltă, penetrantă. ciunea prin Borțile de la Nai…!/ Rubaiy- pandemic, de lăcomie, de prezența
Din acest motiv, modernismul se relevă atul valahimii se-oglindește în Izvoare: leproșilor. Temele biblice sunt licitate, în
prin lungimea minimă a textului, sub o / s-a născut nu în Persia – ci aici – pe- rubaiyatele boteziane - ele se relevă
formă aparent fixă, și prin transmiterea a’ noast’ Ponoare!” (cf. p. 5). Suntem printr-un stil și o viziune proprie, actuaunui mesaj adresat direct cititorului. Stilul introduși în atmosfera versurilor, sub un stil lizate de durerea poetului. Ipoteza
s-a consacrat prin secolul al IX-lea și a autoimpus - și suntem atenționați asupra sfârșitului este acceptată, dar, totodată, ea
făcut carieră, în multe zone ale lumii - lirica ideilor înalte din acestea. Cum limbajul este doar presupusă: de fapt ”nu s-a înintrând în fondul de aur al literaturii univer- s-a tocit de-a lungul timpului, trecând prin ceput”, cu adevărat, istoria cea reală,
sale.
cărțile a milioane de oameni pasionați, pertinentă.
Adrian Botez, poet harnic și preocu- Adrian Botez utilizează, în corpul textelor,
La final, poetul scrie: „tot spun –
pat de mesajul poeziei, a publicat, la Edi- litera mare pentru unele cuvinte, deși unii și alții - -n Gloate – că va veni
tura Rafet, în anul 2021, volumul rubaiyatul începe și continuă cu literă „Sfârșitul Lumii”…:/ Sfârșit… LA CE? –
Rubaiyatele Boteziane* - și a propus citi- mică, precum în stilul postmodernist ac- când nu-ncepurăți NIMIC – din Epopeea
torului câteva texte penetrante, devoalând tual, în care unii scriitori, însă, Strunii?!/ nu-nu – ce-atâta grabă să
pasiunea sa pentru latura spirituală a declanșează o literatură mundană, dar dispăreți? – când nici n-ați început Lupoeziei. El și-a asumat, iată, paternitatea fără substanță. La Adrian Botez substanța crarea:/ Ia puneți OSUL – „domni
stilului daco-valah, românesc, aparte de există, susținută de arcadele unei culturi Manole”: durați – spre Crist – măcar…
cel persan, cu sonorizări apăsate și acceptate.
Cărarea!” (cf. p. 94).
tranșante.
Totodată, la finalul cărții, autorul ne
Epuizarea istoriei nu este văzută ca
Deși stilul este unul aparent clasic, avertizează că, în limba română, există un o pedeapsă, este o consecință a erorilor,
versurile sale au sabia unui modernism rubaiyat mult mai vechi, țâșnind din adân- a absurdului existenței mimate. Poetul
bine calculat, temperat de temele care îi curi: Miorița - „Pe un Picior de Plai,/ Pe- clamează, deci, moartea poeților, margisunt apropiate.
o Gură de Rai,/ Iată, vin în Cale,/ Se nalizarea ”Lăutarilor-Truverilor-Poeților”,
Cartea are mai multe părți, bine cobor la Vale…”. Suntem introduși în at- atentatul la condiția poeziei, stingerea
construite, armonioase, legate între ele de mosfera Raiului de aici, în marea Cale a Minunii Muzicii, indiferența Cetății, Infernul
fiorul pasiunii pentru adevăr, iubirea pentru istoriei, cu toate necazurile și bucuriile Sonor…
neamul de aici, deschiderea spre o eter- adunate în folclorul autohton și-n operele
Înăbușirea culturii, sub presiunea
nitate posibilă: 1. Despre neam și marilor Maeștri („Truverii”) ai Suferinței unui timp carnivor, este văzută ca o
popor; 2. Despre divinitate, lume, om și - singura prin care se poate cunoaște dramă, nu numai a oamenilor, ci o dramă
păcat; 3. Despre timp, toamnă, moarte lumina, de pe munții înalți.
universală, una care va pune cosmosul
– veșnicie și libertate-demnitate; 4. DeTemele și ideile din aceste texte sub cenzura clipei. Speranța se
spre poet, poezie, visare, cântec și… dense, care au tăria unui vin vechi, băut la modelează din luminile întrezărite, din
alte lumi; 5. Despre seninătatea finală; sărbătorile de azi, pleacă de la valorile credința în Crist, din frumusețea durerii,
6. Epilog. Fiecare capitol are un motto, ca care ne leagă pe toți. De fapt, titlurile capi- dintr-o filozofie înaltă. Erotismul presupus
argument liric, în ton cu versurile scrise și tolelor sunt relevante și ne descoperă sen- de rubaiyat este înlocuit de credință, de
trăite. Este un semn pentru schimbarea sul, în povestea istoriei noastre speranță, de luciditatea sub arcadele uniplanurilor spirituale ale celui care înțelege zbuciumate. Versurile ne aduc imagini, versului. Poetul este pregătit să plătească
sensul, în raport cu forțele lumii stări, idei, mituri, viziuni legate de popor, prețul. În unele texte, Adrian Botez
dezlănțuite. Curentul liric, care aspectele spirituale ale genezei și viețuirii apelează la elementele care au constituit
dinamizează versurile, este sub semn oamenilor. Dinamismul se leagă de sân- elemente ale limbajului zilnic, aflat în ruină,
divin: „Ființa Lui Sublimă-și dă toată gele martirilor, căzut/scurs în acest uneori, nu pentru a fi la modă, ci pentru a
silința/ s-echilibrez Putinți – cu pământ, de ruga părinților și a voievozilor, avertiza cititorul, a dinamiza mesajul său
Neputința:/ nu poate – Nicicui – Rău a care au luptat pentru o libertate mereu și a-l lega de dramele individuale. Acele
face – Niciodată/ ci numai Bine-aduce cenzurată, de politici vechi și noi, mai mult expresii vin în contradicție, aparent, cu
– Iubire și Răsplată (cf. Dumnezeul sau mai puțin corecte. Speranța se ideile lansate, este încrâncenarea poetului
meu)” (p.27). Este definită și explicată, la materializează sub vechile altare, la lu- în fața nedreptății istoriei. Există deci posiînceputul și la sfârșitul cărții, natura speciei mina tainică din candele, sub sunetul bilitate unei „cine de taină fără apostoli”…

Romulus-Dan
Busnea

Constantin Stancu

Spre o seninătate finală*

Cazinoul dinSlănicMoldova,
între mărire și decadență

Aflat de mai
mulți ani în proprietate privată, Cazinoul din SlănicMoldova, simbolul
stațiunii, cândva
renumit atât pentru stilul arhitectural cât și
pentru funcționalitatea sa, a fost scos la
licitație. Clădirea, cu o suprafață construită
de 1.847 mp și 5.228 mp cu tot cu teren,
are prețul de vânzare deja afișat de 2.250
de milioane de euro (peste 1.218 euro pe
metrul pătrat).
Organizatorii licitației văd obiectivul
posibil transformat într-un ,,boutique
hotel”, centru de conferințe și evenimente
sau festivaluri de film, cu săli de expoziții
și restaurante. Cu ceva timp în urmă, Consiliul Local Slănic-Moldova a aprobat, cu
unanimitate de voturi, două proiecte penpagina 20

tru exproprierea în interes public a
terenurilor și clădirilor din zona izvoarelor
minerale, precum și a clădirii Cazinoului,
pentru a deveni un centru cultural.
Din păcate, după 1990, obiectivul a
devenit inactiv și supus deteriorării treptate, după ce ani de zile a constituit principalul pol cultural-artistic al stațiunii de la
poalele Nemirei.
Cazinoul din Slănic-Moldova este
primul cazinou din România, fiind un monument istoric de valoare națională sau
universală (Grupa A). Cu toate că o serie
de articole și informații prezintă Cazinoul
din Vatra-Dornei ca fiind primul din România (ridicat între 1896-1898), cel de de la
Slănic-Moldova datează încă de la 1894,
conform Listei Monumentelor Istorice din
România, dar și a plăcii commemorative
care se află pe fațada edificiului.

Așadar, cele mai vechi și mai renumite cazinouri din România sunt în ordine
cronologică, următoarele: Slănic-Moldova
(1894), Vatra-Dornei (1898), Constanța
(1910) și Sinaia (1912). În Europa, Cazinoul din Slănic-Moldova se află pe locul
cinci, după cele din Veneția (Italia, 1638),
Spa (Belgia, 1763), Baden-Baden (Ger-

mania, 1834) și Monte Carlo (Monaco,
1856). Cazinoul din Slănic-Molodva a fost
ridicat de către meșteri italieni împreună
cu cei de pe Valea Slănicului, în anii 1892-

Omul va simți tarele vremurilor pe
piele proprie. Adrian Botez scrie despre Hierofanie-Homofanie:
„PIELEA
se
răspândi – se tot/ răspândi –
fărâmițându-se-n/ Migrație – până la
nivel de/ Evadați – Expandați – Imperceptibili – Vaști/ Monaști: ATOMI-ÎN/VRIE!/ lăsând să ni se/ vadă – astfel –
brutal și/ semeț: CARNEA VIE!” (p. 12).
Rădăcinile credințelor. pe acest
pământ. s-au întins în epoci barbare, începând cu Zalmoxis și culminând cu/în
Crist, semn divin pentru valahi, recuperator pentru noi, cei de astăzi…
Volumul ne pune în față ciocnirea
civilizațiilor și a societăților, contradicțiile dintre valul globalist și conservarea neamului, a popoarelor.
Tensiunea este una reală și are efecte
diferite asupra vieții. Aceste contradicții au
fost analizate de sociologi, de teologi, de
intelectuali recunoscuți, de primă mărime.
Unele sunt, însă, bulversate de noile valori, altele sunt conservatoare, sub semnul
unui cer dăruit. Rubaiyatul are semnele
sale: „o lume-n care n-au ce căuta –
nicicând – Bătrânii/ o lume sufocantă –
cum moliciunea Lânii/ o lume-n care
Tinerii turbează – delirează/ alungă-n
Noapte - -ndată – oricare BlândăAmiază…” (cf. p. 29).
În balanță este așezată condiția
umană, o lume care nu mai speră, o lume
în derivă, care nu știe direcția, în care „nu
poți să speri” (p.35). Aceste întrebări decisive sunt mereu prezente în volum, „Truverul” caută partea bună a existenței.
Cu un stil aparte, ușor de recunoscut, Adrian Botez își continuă călătoria,
prin patria sa spirituală - este revoltat,
apăsat de grele întrebări și complicate
răspunsuri lirice. Preferă structura clasică
a poeziei, cu un limbaj inedit, fraze elaborate, în care sunt imbricate expresii uzuale
și teme din folclor, sau din tradițiile
creștine. Filozofia devine existență prin
cuvinte, o trăire vie, abruptă.
Deși folosește, ca-n postmodernism, litera mică, cuvintele esențiale
sunt scrise cu literă mare, cititorul este
atenționat asupra temelor care au
străbătut cultura universală. Nu lipsesc miturile, legendele, arhetipurile. Tablourile se
amestecă după forțe pe care poetul le
controlează, prin cultură, speranță și
dedicare.
Prin acest volum, autorul ne
îndeamnă să prețuim înțelepciunea, la
fel ca vechii perși, la fel ca valahii de altă
dată, cei care prețuiau veșnicia, munții
aleși – precum și Gura de Rai.
**************************

*Adrian Botez – RUBAIYATELE
BOTEZIANE, 121 pagini, Râmnicu Sărat:
Editura Rafet, 2021. Coperta I: Sfinxul/ Zalmoxe (imagine foto); 2. Omar Kayyam (pictură
anonimă); 3. Păstor daco-valah (grafică
anonimă).

1894, având la bază stilul ,,Art Nouveau”,
cu influențe din stilurile neorenascentist și
neoromânesc, după planurile cunoscutului
arhitect ieșean George Sterian, împreună
cu H. Rick din Iaşi. Stilul neoromânesc
este reprezentat de turnurile principale,
alături de ancadramentele de la uși, ferestre și panourile decorative din piatră.
Inițiativa a aparținut arhitectului N. GhicaBudeşti, pe atunci efor al Epitropiei ,,Sf.
Spiridon” din Iaşi, administratorul stațiunii.
Clădirea, cu două nivele, este prevăzută
lateral cu două turnuri zvelte şi pavilioaneterasă, cu ornamente de mare rafinament,
sculptate în lemn.
Potrivit arhitectului Adrian Păun,
stilul arhitectural al clădirii este oarecum
complicat de definit: ,,regăsim elemente în
stil neoromânesc şi elemente în stil neorenascentist (`Italienate` în engleză), la
care se adaugă cele patru cupole în formă
de ceapă specifice arhitecturii bisericilor
ruseşti”.

(Continuare în pag. 21)
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Florin Dochia

Mircea Teculescu
sau poezia la noi acasă

Când beneficiezi de prefaţarea cărţii tale de către un coleg
de generaţie, declarat afin, auspiciile
sunt de partea ta. I se întâmplă lui
Mircea Teculescu, creator acribios
şi talentat, şcolit mai cu seamă la
poezia orientală, cu volumul de
poeme Umbrele copacilor tăiaţi,
Editura Neuma, Apahida, 2020. O
sărbătoare, marcată ca atare chiar
şi printr-un recital în Piaţa Palatului
din oraşul Bucureşti. „Ecuaţia
generală melancolică” este corect
surprinsă şi de Al. Cistelecan, în textul succint de pe coperta a patra a
volumului.
Contemplaţia reflexivă este o
dimensiune recunoscută, o constantă a poeziei teculesciene dintotdeauna. Umbr(el)a liricii orientale a
fost mereu o marcă a calităţii
emoţionale a versului. Peisajul,
mediul trăirii este preponderent, el
ascunde şi dezvăluie mişcarea sufletului, indirecteţea virând pe
neştiute în metaforă discretă, cum
se cuvine stilului apropriat deliberat
de poetul nostru: „crengile copacilor
goi sfâşie norii // fulgi de zăpadă de
cuprind trupurile / căzând peste
fiecare imagine / îngropată adânc în
fiinţa celuilalt / peste fiecare
moleculă a locului unde / cândva am
fost împreună / şi ne dispreţuiam
dragostea // aici ne aflăm acum /
timpul şi-a şters urmele” (pag. 15).
O senzaţie de permanenţe, de stază
translucidă a materiei stăruie de-a
lungul şi de-a latul cărţii, impulsul
vag erotic dezvoltându-se rece,
aparent lucid, exterior, indiferent:
„stau într-un loc cu bănci cenuşii /
singura nuanţă a amintirii / ce mai
există / şi te aştept // timpul atârn
greu / cum crengile îngheţate // din
trupu-mi / muşcat pe alocuri de raze
/ pleacă tot felul de umbre // o
cronică melancolie / e adusă de

paşii tăi // flori / se aprins dintr-odată
în jur / şi apari” (pag. 17) Senzaţia
„în spirit de haiku” este adesea
irepresibilă – cu mici intervenţii, cele
citate mai sus ar deveni cinci haikuuri în cea mai bună tradiţie
bashoistă. Mărturisesc bucuria mea
de a (re)descoperi asemenea
punere în valoarea a talentului şi a
ştiinţei de a construi imagine şi de a
induce emoţie cu mijloace minimaliste, însă bogate în sugestie, provocatoare de reflecţie în oricare cititor
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atent. În general fiind un elegiac
senin, luminos, Mircea Teculescu
creează lejer şi contraponderea,
validă şi benignă, a nopţii: „acelaşi
întuneric pe care îl ştii / aşteaptă
tăcut un semn de la noi // scotocim
orb // mâinile tale / ar putea să-mi
intre în piept / să-mi oprească inima
// […] (pag. 55); „ieşind / din acel întuneric / de proastă calitate / în care
se poate sta o viaţă / el / a descoperit că ea/ dragostea prezentului
său / conţine în fiinţa sa erori / cuvinte rupte / şi tot felul de multe alte
/ nedorite înfăţişări / […] (pag. 57).
Unele poeme părăsesc seninătatea
calmului de sorginte extremorientală şi chiar magma greoaie a
melancoliei din bagajul beatnicilor
(„[…] /risipitorii de tristeţe pot să
vadă acum / tot ce a îmbrăţişat vara
/ în suava sa cămaşă de forţă // deşi
singura poveste care contează / va
dispărea cât de curând în noapte /
cum mereu fac lucrurile şi oamenii /
[…]” – pag. 40; „ascunsă în blugii
vechi/ şi / bluza cu inserţii pe umeri
/ ai şters din spaţiul tău / totul // doar
imaginea unui cal bătrân/ şi / ulucile
arse din spatele tău / mai stăruie / în
faţa mea // apa mării tale a dispărut
/ în nisip s-au ascuns toate / cerul de
cristal / aspru ne apasă capetele /
acum // fără de chip / printre zile rotunde şi reci / visez / la blugii tăi
vechi / la bluza cu inserţii pe umeri
– pag. 43), de care, deloc paradoxal,
poetul este spiritual destul de
apropiat (i s-ar potrivi de minune
spusele lui Lawrence Ferlinghetti:
„the poet like an acrobat / climbs on
rime / to a high wire of his own making / and balancing on eyebeams /
above a sea of faces / paces his way
/ to the other side of day / performing
entrechats / and sleight-of-foot tricks
/ and other high theatrics / and all
without mistaking / any thing / for
what it may not be // For he's the
super realist / who must perforce
perceive / taut truth / before the taking of each stance or step / in his
supposed advance / toward that still
higher perch / where Beauty stands
and waits / with gravity / to start her
death-defying leap” - Constantly
Risking Absurdity), şi se retrage pe
teritorii ale unui reconfortant romantism târziu, precum în remarcabilul
poem Carnea zeului Ra: „acum
şoseaua intra / în ţara femeilor fără
vârstă / care demult au spus că
aurul / provine din carne zeului Ra /
pe atunci ele brodau mai ales / marginile norilor / în timp ce îi numărau
cum trec uşor / într-o minunată dezordine // […] // ca o scrisoare plină
de har / în faţa sa / se întindea
şoseaua / sensurile ei giratorii
uşurau trecerea / prin ţara femeilor
fără vârstă / din care nu se poate ieşi
însă / niciodată / aşa cum bine o ştiu
/ ziua şi noaptea” (pag. 60-61), ori în
Cronică (pag. 75) şi în Ceva ce nu
ştie nimeni (pag. 85).
Expresivitatea este încă ceva
de subliniat neapărat la abordarea
subtilităţii stilistice a liricii lui Mircea
Teculescu: „răsăritul tăcut al
oglinzilor”, „trupul povârniş îngenuncheat de timp”, „trupul acesta
fără dimineţi / închide definitiv geamul privirii”, „ norii aveau aripile
rupte / doamnele împleteau
curcubeul” etc. O poezie de o valoare incontestabilă, profundă,
reflexivă, a unui autor matur, solid
mobilat intelectual, cu talent şi ştiinţă
a creaţiei lirice, de la care vom
aştepta în continuare noi surprize
editoriale.

Culiță Ion Ușurelu între biografie și roman
Într-o viață de om, toți ne lovim - ne
îngăduim sau ne stănjenim reciproc – de alți oameni, de alte tipologii, care pot lua înfățișare
umană sau de mască hâdă și netrebnică, dar
puțini dintre noi au harul lui Culiță Ion Ușurelu
de a le nemuri prin dispunerea lor într-o pagină
narativă. Autorul a mai încercat această manieră
de a face literatură și în alte lucrări anterioare,
unde, tot așa, pornește de la biografie și extrage
din real tot ce trebuie pentru a conferi paginii literare savoare, atracție și plăcerea de a zăbovi
în lectură. Ultima sa carte, Chipuri și măști
(Ed.Salonul literar, Focșani 2020) se decontează
dintr-o biografie bogată în întâmplări de viață,
ca și Conacul dintre vii (2005), Suplinitorii
(2013), sau mai recentul Jurnal al unui singuratic (2015). Autorul n-are nici o reticență în
procesarea literară a unor situații reale, să le
supună unui tratament epic și să le confere o
valoare literară augustă.

L-am creditat de la început, de la primele
lecturi întâmplate cu multe decenii în urmă și
lunga perioadă de timp ce s-a așezat în relațiile
noastre m-a întărit în convingerea că este un om
de ispravă, că este dăruit literaturii de calitate și
nu ezită s-o promoveze, fie prin revista Salonul
literar, poate cea mai longevivă din Vrancea, fie
prin editura cu aceeași denumire, prin care
descoperă și propune talente în devenire. Este,
orice s-ar spune, un catalizator al vieții literare
vrâncene un animator cu viziune și cu principii
valorice și, dac-ar fi după mine, i-aș încredința
rolul directorului de conștiință publică pentru întreaga viață spirituală din ținutul păstorit cândva
de legendara Vrâncioaie. Sub bagheta lui sunt
convins că altfel de făină s-ar măcina la malaxorul vieții culturale vrâncene. E o idee și cred
că chiar simpla ei enunțare a produs deja destulă
panică printre cărturarii locului, unde vanitățile
sunt la fel de mari, ca și dorința de ploaie curată
pentru podgoriile domnești Revin însă la carte.
Ca și în Conacul dintre vii, și în această dispunere narativă, autorul se folosește uneori de
tehnica Decameronului lui Boccacio. Oriunde
se întâmplă o grupare de personaje acolo se
povestesc și se discută lucruri importante, pe
care autorul le consemnează cu fidelitate de reporter și le transferă în pagini de carte. Dacă

Cazinoul din
Slănic Moldova
(Continuare din pag. 20)

Întrucât cazinoul a fost realizat în timpul
domniei Regelui Carol I (1881-1914), care a
susținut dezvoltarea stațiunilor românești pe
modelul celor din străinătate, în multe imagini
vechi, acesta apare sub denumirea de ,,Casino
Regal”. ,,Cazinoul e clădirea, în care pulsează
mai mult viaţa staţiunii de dimineaţă şi până
noaptea târziu, acesta fiind unul dintre locurile
de distracţie ale vizitatorilor. Aici, pe lângă
restaurantul cel mai bun şi mai mare ce-l are
Slănicul, Cazinoul are şi o frumoasă sală de cinematograf în care e şi un piano, are sală în care
se dau concerte, serate, festivaluri, sală de
bibliotecă pentru lectură, cofetărie. Tot la Cazinou, sunt săli unde se joacă cărţi şi unde sunt
instalate mesele pentru jocurile de noroc: şah,
table, biliard, blackjack, baccarat, ruletă şi unde
foarte multă lume venită în staţiune, petrece ore
întregi, unii încercându-şi norocul, alţii privind

observăm bne, personajele cu care autorul își
populează cartea, sunt, în marea lor majoritate,
selectate din mediul intelectual, cărturari de bună
calitate intelectuală, ceea ce înseamnă că și
problemele puse în discuție sunt seioase și au
o ștachetă destul de ridicată.
Se discută, bunăoară,despre raportul dintre autor și operă, despre posibilitatea unui transfer de culpabilitate de la om la operă. În orice
operă, spune Lucian Văleanu, personajul principal al cărții, de fapt un substitutal autorului, este
infuzată o mare cantitate din viața celui care o
scrie (p.72). Are dreptate. Nu proclamase același
lucru și Balzac când afirma ritos: une nuit
d.amour, un quart de roman? Orice operă, mai
ales narativă, conține în pântecul ei, recunoscut
sau nu, și ceva din observațiile și din experiența
de viață a autorului.
Se mai discută despre credință, despre
ochiul lui Dumnezeu care veghează asupra lumii
și, firește se ajunge la Pariul lui Pascal, a cărui
sentință a traversat veacurile și continuă să țină
omenirea în priză și în zilele nostre: Dacă crezi
în Dumnezeu și El nu există, n-ai pierdut nimic.
Dar dacă nu crezi și El există, ai pierdut totul (p.
74). Nu sunt evitate nici problemele politice, marile devalizări practicate în timpul lungilor
guvernări pesediste, cu consimțământul tacit al
lui Ion Iliescu și a urmașilor celor proveniți din
vechiul partid comunist. Păi ce sunt, de fapt,
pesediștii, încearcă să-i lămurească poetul Albert
Bertini, venit mai târziu la cină. Urmașii celor
care, find în jurul lui Ion Iliescu, au luat conducerea statului român și acum acest stat este în
agonie. Știm cu toții că Ion Iliescu a fost omul
rușilor, care ne-au influențat mereu politica, mai
mult de atât, ne-au luat bogățiile, ne-au pus
conducători ca Bodnăraș, ca Ana Pauker, ca...
Nu sunt urmașii comunismului? Sau nepoții marilor comuniști? (p.75)
Aceasta fiind orientarea politică generală
a grupului frecventat de autor e de așteptat să
nu privească cu ochi buni așa-zisa trădare a intelectualilor, precum cea a lui Luis Aragon sau
Elisa Kagan – introdusă special în casa și
așternului lui Aragon pentru a-l fideliza regimului
comunist de la Moscova.
Se-nțelege că regimul de la Kremlin știa
să fie generos și să achite cnștiincios serviciile
propagandistice cu sume colosale,ceea ce le
permitea să ducă viață de adevărați nababi latifundiari – cu locații în castele medievale, cu parcuri întinse pe zeci de hectare și cu zeci de
curteni care să faciliteze poetului răgazul și
dispoziția necesare compunerii odelor pentru
Stalin. Am vorbit despre dezbaterile politice, dar
de fapt, cartea conține de toate și nu lipsește nici
pigmentul erotic, atât de necesar unei narațiuni
cu trecere la cititori. Nu mai insist asupra acestor
aspecte, deși ocupă un spațiu important în
economia cărții, precizez doar că avem de-a
face cu o carte bine elaborată, bine scrisă și-l felicit pe autor pentru această ispravă literară,
căreia îi întrevăd un traseu binecuvântat spre
inima cititorilor.
Să trăiești, Culiță și să ne mai dăruiești
asemenea nestemate epice.
Ionel Necula - Tecuci
numai de curiozitate”, scria Cleopatra Tăutu, în
prima monografie a stațiunii scrisă între 19301934. Din 1948 în imobil funcționează Casa de
Cultură a orașului Slănic-Moldova, dar de-a lungul anilor, pe lângă aceasta, aici au mai
funcționat biblioteca orășenească, un teatru de
amatori (cu realizări artistice de excepție), un
cinematograf cu o splendidă sală cu balcoane
de 350 de locuri, un club destinat tinerilor, săli
de jocuri, dar şi galerii de artă, care au găzduit
vreme de peste 20 de ani vernisajele unor
expoziţii de pictură, sculptură şi artă decorativă
tradiţională. În anul 1960 clădirii i se adaugă
două terase destinate amenajării unui bufet,
braserie și pensiune. Pentru a i se reda forma
inițială, clădirea Cazinoului a fost restaurată în
perioada 1986-1989, fiind amenajată în totalitate
ca edificiu cultural-artistic și educativ. A fost
reabilitată total între anii 1994-1995.
****
P. S. Subiectul promis, legat de ceea ce se

întâmplă cu adevărat grav în lume, despre ,,noua
revoluție culturală” și efectele devastatoare ale acesteia, în numărul din luna mai.
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Viorel Dinescu
Cele mai frumoase poezii
BACOVIANĂ
M-asediază frunzele. Tu râzi
Spre tine obosesc urcând viori
Averea mea – o muzică pe ape –
O să se piardă undeva în zori

Și trupul tău cum strălucea prin cețuri
Ca o promisiune sfântă-a nemuririi...
Dar nu-ncercam prea mult să mă apropii
Știind că sunt venit din altă lume
Și că minunile atâta râvnite
Se-ascund în vid prea mult când te apropii.
ORICE LUMINĂ TACE

C-un gând mă lepezi cu-altu-ai să mă chemi
În casa cu pereții albi și goi
Ascult cum timpul cade și nu știu
De ce se lasă noaptea între noi

Nu m-am născut sub stele de asfalt
Nici nu am răsărit ca un altoi
Peste antena cerului înalt
Sub care-aș fi putut să mă îndoi
Nu m-am născut și nici n-aș fi dorit
Sub turla-acestor ploi ca să mă nasc
Eu sunt o spadă veche de Damasc
Și nu mă rup nici când sunt îndoit

Mai vezi și toamna deschizând spre mine
Ferestre lungi din blăni de vulpi polare
Nu trage storul vechi peste păduri
Pierdute sub o tragică ninsoare

O, lume! N-ai să știi cât te-am iubit
Eram condotier voind armuri
Și așteptam în crângul adormit
Spre alte cruciade să mă furi

SPAȚIUL MINKOWSKI

Acum însă dăinuim în pace
Acolo unde-orice lumină tace

Hiperbole și cifre în ecrane
Din care frigul mă privește fix
Un zumzet asurzit crește din lucruri
Când steaua lumii trece peste Styx
Imaginile vin și pleacă-n vid
Cu dâre lungi se risipesc în spații
În care zilnic moare Euclid
Zdrobit de-absurdul altor ecuații
În drumul de la minus către plus
Ne întâlnim timizi la punctul vernal
Într-un prezent candid și ideal
Pe fluviul clipelor ce curg în sus
Din curbe exponențiale se nasc vise
Și taina lumii crește în abscise

O

GIORDANO BRUNO

CARTE...

Ies din trecut ca dintr-un țintirim
Înfrigurat de vaga lui splendoare
Spre necuprins deschid alte vectoare
Mânat de un tiranic algoritm

Ca într-o carte zilele-mi citesc
Răstimpul tinereții e dincolo de moarte
Vechi întâmplări din file se ivesc
Crescând din apa mării cu amforele sparte

În căutarea formelor perfecte
Descriu cu alt compas al lumii crug
Și nu mă tem că ignorante secte
Îmi pregătesc de pe acum un rug

O viață ca o carte... halucinant simbol!
O inimă ce bate în ritmuri de cuvânt!
Volum care păstrează eternul protocol
În lenta irosire a vieții pe pământ

Căci am durat un zid de cifre-n cer
Din piatra unor albe sanctuare
Pășesc spre rug solemn ca-n sărbătoare
Invadator cu fruntea grea de cer

Mai sunt în carte-o lună cu aripi neguroase
Un zbor înalt de păsări o floare un inel
Un zâmbet de lumină cu gene de mătase
Și-o lungă așteptare o pândă fără țel

ASIMPTOTA

Mă regăsesc întreg aici în carte
Un călător de dincolo de moarte

O, trupul tău cum strălucea prin cețuri!...
Bastard copil al orei disperate
Ce magică paletă nevăzută
Îmbolnăvise lumea de culoare?
Iar tu pluteai ca un delfin prin unde
De-o dulce reverie străbătută
Și-n calea ta de nimeni turburată
Obiectele se transformă în fluturi

*
Viorel Dinescu s-a născut la 2
aprilie 1951, în satul Zărnești, comuna
Jorăști, județul Galați, în zona mioritică
cunoscută ca ținutul Covurluiului, dintr-o
familie de țărani gospodari care purtau în
suflet nostalgia spiritului câmpiei. Profesor
de mate-matici în Galați, redactor literar la
diferite reviste, televiziune locală, director de
publicație, poet, critic literar, prozator, eseist.
Un om cu gândire profundă, logică,
matematică este și un poet al spațiilor neeuclediene, un căutător de sensuri în
interacțiunea dintre universul sufletesc cu
cel cosmic, un creator de ecuații albastre!

Dincolo de profesiune, poezia este opțiunea
existențial-creatoare, matematica rămânând
latura pragmatică a vieții sale, dar cu efecte
benefice pentru poezie. Putem astfel vorbi
la Viorel Dinescu de o artimetică a cifrelor,
o algebră a sentimentelor, dar și de un algoritm al imaginației. Toate acestea se îmbină
fericit cu existența socială și cea poetică a
omului și poetului Viorel Dinescu. El poate
fi numit un muzician al tăcerii, după cum îl
asuma Eugen Barbu. Un poet cu pregătire
matematică nu este obligatoriu un barbian
și nu se revendică din acesta; el caută chei
pentru cercuri de mister, găsindu-și propriul
univers de exprimare poetic: nici ermetic,
nici canonic, ci mai degrabă dinescian, chiar
dacă două volume au titluri „matematice” –
Ecuații albastre și Asimptota. Un om cum tot
mai rar găsești: onest, generos, iubitor de
adevăr și sinceritate, urând minciuna, dar
dispus să ierte, exigent cu sine și cu cei din
jur, un profesionist al cuvântului conectat la
un fond de principii riguroase estetice și etnice ale culturii și civilizației românești. Este
unul dintre puținii poeți actuali care au avut
curajul să repună poezia în drepturile ei nobile avute cândva, fiind un stilist original. Din
această cauză Viorel Dinescu a avut și are
mulți adversari, dar și mulți prieteni, dintre
cei mai selecți. Aș aminti printre alții pe Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Adrian
Păunescu, Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă,
Fănuș Neagu etc. Să fii prieten cu Viorel Dinescu înseamnă să accezi la o comuniune
de suflet nu numai cu omul, ci și cu intelectualul de o cuprindere enciclopedică,
polemist înnăscut, mereu în căutare de argumente pentru a-și susține ideile și principiile. Poate cel mai important este faptul că pe
prietenia lui te poți încrede și la bine, și la
rău.
Debutează editorial cu volumul de
versuri Ora ideală (Editura „Cartea
Românească”, 1983). Au urmat peste 20 de
volume, bine primite de critică, dintre care
amintim Ecuații albastre (1984; Premiul
„Mihai Eminescu” al Academiei Române,
pentru poezie), Ontologia cristalului
(1994), Eros-Anteros (1996), Grădini suspendate (1998), Călăuze arhaice (1999),
Zeii de pământ (2001), Arhipeleag stelar
(2006), Zidul cu privighetori (2009),
Izvoare din adâncuri (2011), Solie (2013),
Clipa îndoielii (2014), Poeme alese (2017),
O sută și una de poezii (2020), dar și
proză, fiindcă poetul ecuațiilor albastre a cochetat și cu proza în volumul Fronde (2000),
dar mai ales cu eseistica, în volume precum
Armistiții literare (1992), Confluențe
(2002), Dialoguri socratice (2010). Sunt
convins că scriitorul Viorel Dinescu nu se va
opri aici, fiindcă mai are de aprofundat
adâncimile inefabilului în șlefuirea diamantului pur al poeziei. În acest sens aș cita
spusele Marianei Criș (în „Luceafărul”, nr.
24, 2005): Riguros ca un vers tăiat frumos,
cu o profunzime romantică, ne acordă
„șansa” să fim spectatorii unui dans al
existenței cu neantul, al realității cu Marele
Univers sau cum a rostit Nicolae Dabija:
Viorel Dinescu este un arheolog al cuvintelor. Închei cu frumoasa zicere a lui Fănuș
Neagu: Să scrii poezii pentru a asculta
tăcerea vuind. Ce poveste de poveste...
„La mulți ani!”, maestre Viorel Dinescu, vă urează redacția Revistei „Plumb”.
„La mulți ani!”, cu multă sănătate și inspirație
din partea unui prieten.

Ozana Kalmuski Zarea

Aprilie, 13
E ziua de naștere a scriitorului Doru Kalmuski. Recitesc
din Ce vor ei să știm, și înțeleg ce
important este să privești și să
încerci să vezi dincolo de ceea ce ți
se arată. Dincolo de ce vor ei să
știm. Povestea despre Iluzia binelui.
Și dacă e să îl citez pe Nicolae
Steinhardt, care a murit în 29 martie
1989 că: „Răul poate să-l facă
oricine, cât de nevoielnic ar fi; binele
însă e numai pentru sufletele tari și
firile călite”, atunci pot spune că am
cunoscut frământările și viața unui
mare suflet, a unui om strașnic de
frumos, pe dinăuntru și pe dinafară,
ce astăzi ar fi împlinit 77 de ani.
Traseul lui spiritual nu este mai
deloc cunoscut. Nici cărțile. Revoltat
și totuși, prea discret pentru vremurile acestea. Un vizionar în ce
privește mersul societății. Al
„evoluției” semenilor. Societate care
l-a catalogat ca personaj incomod.
Pentru că nu s-a încadrat tiparelor,
pentru că nesmintit a sancționat
prostia, mediocritatea, impostura,
aroganța, meschinăria. Pentru că a
încercat să înțeleagă totul, a prețuit
libertatea și a urât îngrădirea
mentală, lanțurile. Rândurile sale
sunt cutremurător de actuale, pentru că ating perenitatea marilor teme
umane.
Chemat să scrie, cu har,
omul meu talentat „a scos lucruri
bune din vistieria bună a inimii lui”
(Matei 12:34-37), a semănat cuvinte
ce nu ne lasă să sucombăm în disperare, cuvinte ce ne mulțumesc sufletul și ne călăuzesc pașii.
„Nu-ți poți imagina pe Dumnezeu frămîntînd cu palmele în lut
ca să meșterească lighioanele și
oamenii. Factorul de care vorbim e
cu siguranță un executant, mîna de
lucru, uvrierul. Așa că nu-i de mirare
el să fi greșit proiectul ce i s-a lăsat
pe mînă.
Astfel apare răul amestecat
cu binele și astfel atît binele cît și
răul au putut fi ajustate întotdeauna
după voia celui care le distribuia.”
Mă fascinează alăturarea
cifrelor, simbolurile numerologiei și

legăturile secrete dintre ele. Tot în
29 martie, cu începere din anul
2015, este sărbătorită Ziua
Mondială a pianului. Socotit regele
instrumentelor muzicale, pianul are
Dumitru Brăneanu 88 de clape și onomastica lui a fost
fixată în cea de a 88 –a zi a anului.
ies la lumina lunii să vâneze șoareci,
Popas de mic zbor,cu dragoste legând anii Pentru Doru Kalmuski, deasupra tumă apropii de fântâna timpului meu,
cu parașute aterizând în apa de început,
turor în muzică sunt Wolfgang
MIHAI PĂCURARU
singur,și număr secundele trupului
de unde înmuguresc inima și creierul,
Amadeus Mozart și Johann Sebasce se transformă în cumpănă fără găleată. miracol al cărnii dezlănțuite...
tian Bach.
A iubit muzica de pian, de
Și secunda nu e opțiunea nimănui,
orgă, de trompetă, corurile lucrărilor
Răscolirea vieții spre groapa cu lei
nu ceri tinerețe fără bătrânețe și viață
sacre, a înțeles și respectat suPălmuirea ceasului
fără de moarte, ci amăgit crezi că treci
veranitatea Creației. În bucurie și
De departe să vii,nu ai țărm de limită
într-o altă lume de apă, și muști lumina
lumină, în pragul sărbătorilor pasși nici mâzga primordială
I-aș da o palmă ceasului, să-i sară
ce te acoperă poleială de facere,
limbile și prefăcătoria din el că atinge timpul; nu cunoști, apoi în plăcere de vene și buze, și țipă de lumină, de jale,pentru a fi înainte, cale, trimit spre ceruri gând cald
celui ce s-a apropiat mai puțin de
mâini și ochi pierduți în ochi,te regăsești în pentru a fi înapoi,țipi mușcând lumina
aș lovi multe lucruri, care îmi dau iluzia
mii de lumini,alunecate în mii de brațe, iar și cazi în groapa cu lei, în arena gladiatorilor oameni, dar a urmat îndemnul din 1
că fără ele pașii mei n-ar mai găsi casa
Corinteni 10.31: „să faceți totul peneternul ajunge aici săgeată în caldul lichid ce te primesc cu brațele încrucișate
și fântâna pe care o ascund de ceilalți.
tru slava lui Dumnezeu”.
al
perechii,
poposind
într-o
largă
risipire.
Când se lasă noaptea, când bufnițele
și privirea spre fiare.

Tot aerul părea că se adună
În plasa unei armonii ciudate
În care chiar albastrele planete
Schițau în zbor un mare dans himeric
Țesut printre fragmente de lumină

pagina 22

revistă de cultură

PLUMB 169
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curge atât de vijelios că mă simt cuprinsă
de panică, am senzația că am întârziat la
ceva și nu mai știu la ce, încerc să-mi aduc
aminte, câți ani am? parcă treizeci și șase,
numerele încep să crească și nu știu cum
să le opresc, ceasul cosmic, ceasul din
perete, ceasul din inima mea, ceasul din
pântecul meu bat fără iertare, la unison,
unde fugi timp nebun?, ceva aveam de îndeplinit la ceasul acesta care fuge și nu
mai știu ce… în nări simt miros de alge și
mare…
Tot în incipit găsim al doilea termen
Într-o carte mai puțin știută, dar al triadei: „acasă lăsasem multe griji și
importantă prin sugestiile ei, intitulată multe gânduri, multe cuvinte pe care le
Modele și exemple, (Editura Eminescu, sigilasem în seiful din dormitor…”, „cuvân1971), Marian Popa are un capitol întreg tul dor mă chinuise cel mai tare, serile mi
dedicat titlului.
se păreau încărcate de cuvinte…”, „stelele
După ce se întreabă retoric ce este se lipeau sub pleoapele mele, în timp ce
un titlu („Dar ce este în fond, un titlu? O cuvintele deveneau miriapozi ce mă
etichetă pusă pe un obiect care este cutreierau toată noaptea pe sub tâmple”
opera? O prelungire a ei? O protuberanță?
Cuvântul este „mediatorul” între
Un echivalent sau o negație? O aluzie la timp și iubire, al treilea termen al triadei.
conținut? O anticipare? Un rezumat, o
De altfel în pagina următoare, iuconcluzie? Toate acestea și multe al- birea devine havuz, prin anaforă și prin antele?”), Marian Popa vine cu câteva corarea într-un posibil mit, deci în
precizări extrem de fine și de importante: eternitate: Oricât de mulți bolnavi aveam
„Un titlu poate fi modificat, parafrazat, de îngrijit, oricât de mare era Bolnița inimii
rezumat, amputat, eufemizat, tautologizat, mele, care, în ani, crescuse cât un oraș,
substituit, dar el nu poate fi suprimat. Orice simțeam cum dogorește în mine iubirea de
carte se recunoaște prin titlu, definiție de oameni… doar o iubire o uitasem, iubirea
existență, așa cum apare la Bertrand Rus- mângâietoare, apocrifă, ca o apă
sell: cartea „este aceea care poartă titlu… neîncepută, nerostită, iubirea pe care o
„Un titlu are atunci câteva funcții funda- simți pe piele, în vârful degetelor și pe camentale care sunt: a desemna, a indica, a tifeaua buzelor, în abdomen și în creștetul
semnifica. Dintr-un anumit punct de capului, iubirea roz, iubirea panteră, devovedere, el este ceea ce este numele pro- ratoare și pătimașă, parfumată, cu aromă
priu pentru un individ; putem recunoaște de tămâie și otrăvuri de leac, izbăvitoare
un individ prin nume, prin actele sale; atunci când pornește dintru lăuntrul
conjugăm apoi actele sale cu numele, in- îndepărtat, izvor al luminii, pentru a-și găsi
dicându-le pe unele prin celelalte.”
cântecul și cântărețul pierdut, el Orfeu, ea
Apoi, autorul recurge chiar la Euridice…
definiția de dicționar: „TITULUS: adică,
Să remarcăm, în același fragment,
1.Titlu, inscripție; 2. afiș, anunț; 3. titlu de sinestezia absolută; sunt implicate toate
onoare; 4. onoare, glorie; 5. indiciu, semn, simțurile: văzul – apă, abdomen, creștet,
pretext.”, pentru a concluziona: „Dar un roz, panteră, izvor, lumină; gustul – aromă
titlu se deosebește de un nume propriu în de tămâie, otrăvuri de leac; pipăitul –
măsura în care el se referă, cel puțin teo- mângâietoare, pe care o simți pe piele, în
retic, la un unicat, în măsura în care el nu vârful degetelor, catifeaua buzelor; auzul:
este un semn arbitrar și fără valoare de nerostită, cântecul; mirosul: parfumată,
semnificație, ci o parte organică a tămâie. Un adevărat tur de forță, un simț
operei…”
al sintezei pe care doar poeții îl au…
Să analizăm acum titlul cărții
Numărul e și el important, fiind o exEcaterinei Petrescu - Botoncea NU- presie a timpului, a cuvântului și a iubirii.
MELE MEU ESTE TU.
Aflăm că eroina are 36 de ani, adică: triDe la început, trebuie spus că e ada, treimea, treiul și apoi totul dublat
vorba de un titlu metaforic, enigmatic, în (șase); prin adiție obținem 9, care este 3
care EU și TU apar într-o balanță aflată în la cub, dar și imaginea de spirală a Uniechilibru perfect. De aici și ideea unui ra- versului. Eul auctorial își întâlnește iubirea
port biunivoc, mai mult, al unui raport de după 15 ani (prin adiție tot 6, dar și 1 este
inerență, cele două pronume definindu-se cifra absolutului, a unicatului, iar 5 cifra atreciproc (posibil prin logica emoțională, nu manului, a actului făptuit), iar descompus
și prin cea gramaticală). Prin semnul 7+7+1 adică dubla inițiere și un posibil
egalității dată de prezența verbului „a fi” la nou început; eroul e în carantină de 7 zile,
prezent, metafora nominală apare drept dar inițierea e refuzată, întrucât intervine
conclusivă, lapalisadică aproape.
masca (de oxigen).
Numai că pronumele personal are
Masca e, desigur, „persona”, ascapacitatea unică de a individualiza, dar și cunde și relevă un caracter, iar oxigenul
de a multiplica, printr-un efect de ecou.
nu arde, dar întreține arderea, deci e viața
Practic oricine poate fi EU, oricine însăși.
poate fi TU.
Cifra doi este cifra iubirii, până la
Prin iubire, prin androginare, Eu și devenirea ei în unu și apare de multe ori
Tu devin o altă realitate, un aliaj sufletesc în roman: „două cuiburi de rândunele ne
și, din această perspectivă, cartea este priveau înduioșate de sub o streașină ca
una de iubire. Doar prin iubire eu și tu își doi ochi care stăteau să plângă…”;
pierd și își recâștigă identitatea.
„spunea că plecăm ca două ramuri din
Cartea se bazează pe un triunghi același trunchi și că suntem sortiți să fim
formidabil: timp – iubire – cuvânt, dar e împreună…, spunea că semănăm ca
vorba de un triunghi dinamic ce își două picături de apă…”
schimbă mereu litera din vârfuri și implicit
Fraza e amplă, cu multe propoziții
denotativul, cu alte cuvinte din câmpul său incidente și independente, iar imaginarul,
semantic.
bine motivat de delirul blând al pacientei,
Astfel timpul poate deveni ceas, îi permite acesteia să traverseze și să
clipă, an, amintire, clepsidră, număr, chiar gliseze spații și timpuri extrem de diverse,
spațiu sau natură. În acest fel natura se aproape insuportabil de asociat: Trenul
află în echilibru indiferent, trecând prin meu se oprește, e beznă, norii acoperă
osmoză dintr-o natură exterioară în una complet luna și stelele, este oare întuneinterioară și invers. Iată incipitul romanului: ricul o prevestire a viitorului, așa cum luAud vântul și nu știu dacă el vine de afară mina e o prevestire a trecutului? Îmi aud
sau din pieptul meu, crengile foșnesc stomacul cum chiorăie și un șuierat de tradureros, iar timpul se iuțește și el, acum hei uscate, care străbat salonul, mă simt
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precum Euridice în așteptarea lui Orfeu să
mă salveze de tenebrele Hecatei, plămânii
mei primesc aer cu dificultate, iar eu vreau
să strig, să strig, aer, aer… aer… cumpăr
aer, dau un regat pentru câteva guri de
aer… dau un imperiu… Sau: Cineva mi-a
spus că din contră, putea fi vorba de un
blestem, și am nevoie de o dezlegare,
poate că, fără voia mea, într-o viață
anterioară am participat la ceva interzis,
poate că am fost o femeie geto-dacă
rămasă văduvă care și-a călcat
jurământul, ori o nabateancă îndrăgostită
de un soldat roman căruia i-am înlesnit intrarea în orașul Petra, iar el a otrăvit apeductele cioplite în piatră, poate că am
trădat o dragoste mare, ori poate că am
participat la un sacrilegiu, cum ar fi fost
deschiderea mormântului lui Tutankhamon, poate că de acolo au purces tiptil toți
virușii ăștia, poate de aceea sunt și aicea,
în spațiul acesta sufocat, sub bolta ruginită
a unui cer fără speranță…
Vocea lăuntrică îi rămâne singurul
prieten și ia formă de verset: Sunt rază din
tine, Lumină/sunt fir de nisip argintat/sunt
sărutul dăruit ție/sărută-mă, îndârjindu-mi
iubirea/ să scap din exil, înviat…
Limbajul folosit e năucitor, când biblic, mitic, venind parcă din limbile moarte,
dar atât de vii prin opere, când ultramod-

ern, științific; pe aceeași pagină vei găsi
referiri când la Rezonanța Schumann,
când la regatul lui Zamolxis, când la harfa
lui Orfeu, când la drumul îngerilor, când la
Buddha, când la gândirea Alpha: mi-ai
spus… hai să ne așezăm pe bolovanii
aceștia și să ne aducem aminte ceea ce
știm deja, în 1951 cercetătorul german
Winfried Otto Schumann, profesor de
fizică la Universitatea Tehnică din
Munchen, a descoperit că Pământul este
o inimă, are un puls, o frecvență care se
poate măsura, mai precis este cutia de
rezonanță cuprinsă între suprafața
Pământului și Ionosferă, imaginează-ți fulgerele atmosferice, aici ia naștere o
oscilație electromagnetică cu frecvența de
7,83 Hz… pe care o preiau valurile… dar
pe meleagurile noastre mai există o cutie
de rezonanță, inimă în inimă, coroana
celor trei lanțuri de Munți Carpați, regatul
lui Burebista și al lui Zamolxis, Axis Mundi,
centru energetic unde Cerul se unește cu
Pământul și cu Tenebrele subpământene… de aici s-a auzit prima dată
harfa lui Orfeu, dar și hohotul de biruință
al lui Hermes, călător între tărâmul vieții și
al morții… pe acest Cer trec îngerii superiori, Heruvimii, Serafimii, Tronurile și
Haioții, în drumul lor spre Tatăl Ceresc, iar
pe sub ei, îngerii inferiori, Arhanghelii și
ceata îngerilor propriu-ziși…
Și pagina continuă, profetic - și
poate paradoxal - optimist: Când vă veți
întoarce pe tărâmul originar, la natura
voastră de Buddha, adică la vibrația dintâi,
atunci ca prin minune se va produce
Revoluția cea adevărată…, vor dispare
bolile sufletului, angoasa de a trăi, frica de

moarte, negarea de sine, la fel ftizia,
ciuma sau holera și toate molimele
pământului, da, așa spune înțelepciunea
zen…înțelepciunea Modulului lui Dumnezeu, gândirii Alpha, aflat în centrul prefrontal al minții noastre…
Autoarea polemizează lilial cu
Schuman care credea că timpul e din ce
în ce mai rapid, că trăim acum în 7 ore cât
altădată în 24, că nu vom putea rezista
acestui ritm, cu alte cuvinte urmează
Apocalipsa. De aici și frumusețea acestei
cărți, într-adevăr o tragedie optimistă. Aflat
pe un pat de spital, cu puține șanse de
supraviețuire, omul trebuie să rămâne optimist până în ultima clipă. Pentru simplul
motiv că este om.
Iar iubirea nu este, așa cum spunea
un poet „pseudonimul morții”, ci reversul
ei. Și pentru că am semnat postfața acestei cărți de o monstruoasă actualitate, la
distanță de mai bine de un an îmi mențin
afirmațiile de atunci și de acolo: „Autoarea
reușește să evadeze elegant și
convingător din cotidianul dominat de
„corona virus” și să-și proiecteze
analepsele și prolepsele într-un timp astral, într-un spațiu sideral. Textul său
pendulează între poem și microroman,
trecând prin povestire și fiind, în ultimă
analiză, o nuvelă, accentul căzând pe
trăirea interioară, pe monologul adresat. E
o carte de un tragism bine temperat și cu
atât mai convingător. Textul e muiat în nostalgie, lacrima se oprește în cerneală, totul
devine vibrație. Pledoaria pro domo, foarte
greu de realizat, are patos și patmos, e
convingătoare, iar adresarea e brutal de
sinceră, chiar imagistic vorbind. Cu fiecare
carte a sa, Ecaterina Petrescu-Botoncea
convinge, ne demonstrează că este o scriitoare matură, cu un stil nervos, febril, în
care virgula decapitează gândul, iar cititorul rămâne cu ecoul ciudat al unui lucru
nespus, dar trăit, simțit, intuit, dăruit. Nu
trebuie să cădem în capcana întinsă de
autoare și anume că totul este spus (scris,
dictat) ca un jet al inspirației. În realitate
precipitarea aparentă a autoarei, ascunde
o savantă știință a discursului și o filtrare
convingătoare a simbolurilor. (…) Autoarea mizează mult pe inteligența
emoțională a cititorului ei virtual și bine
face. O scriere despre care se va vorbi îndelung și cu temei…”
Ar mai fi de adăugat că, dincolo de
„discurs”, rămâne impresia că autoarea,
aflată (real sau nu) în intimitatea morții,
vrea să (ni) se spovedească, dar și să ne
lase nouă, celor rămași, o moștenire
aproape genetică, rod al unor intuiții și
acumulări unice, o lecție de supraviețuire.
E morala înaltă a acestei cărți…

De după apus
Nu mă opri atunci când eu cerșesc,
Din carnea mea ce de pe cruce pleacă.
În ore-n care zări în sânge-mi cresc,
Apucă gânduri peste frunți să treacă.
Când pe sub vânturi s-a ivit răsad
De ochi și lujeri pâlpâind a seară,
Trec trăgători cu vise peste vad,
Cu ochi de zare și cu pas de fiară.
Numai frumoșii parcă-s torturați
De muzici nubii în șoptiri de rouă;
Vezi, visătorii nu știu că-s visați,
Cred c-au ieșit din stele ca din ouă.
Chiar visele-s ascunse-n vizuini,
Parcă pândite cinic de o Lernă,
Furiș trec pe sub streșini beduini
Cu câte-o stea în frunte -e lanternă.
Apus s-a scurs din rana lui Isus,
Din foșnetele sângelui să cheme,
Dar pictori azi de respirații nu-s,
Cu lama zării s-au tăiat pe vene...
ALENSIS DE NOBILIS
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LIRICE

Mi
oa
ra

Bă
lu

ță

pentru că nimeni și nimic
nu i se putea împotrivi.

nu i se vedea marginea.
nici centrul.
doar în serile cu lună
un sunet ca o mișcare ruginită de lanț
se ridica din adâncuri. o respirație
înăbușită care încerca să atingă
limitele nebănuite ale întregului.

***
ne naștem cu dorința de a merge.
trăim cu o imensă foame de a fi.
dacă ne-am opri
am rămâne unii în fața celorlalți
cuprinzând cu privirea
labirintice prăpăstii.
câteodată cerul
și trecerea vânturilor.
altădată lacuri imense
munți
aproape invizibili.

***
pielea tare. ochii vii. carnea amară.
suntem la fel: pești mari în visele noastre
cunoaștem aproape toate adâncimile
și tot ce ține de suprafață.
înconjurăm momeala.
ne jucăm cu ea.

aer tremurat sub granițele lumii.
***
se spune că există arbori
pe care nu-i vezi înflorind
și păsări ce nu pot fi prinse niciodată.
că nimeni nu mai are nevoie de cuvinte.
de tobe. instincte sau fumuri.
că avem în interior propriile vase
comunicante. tranșee construite strategic
pe locul fostelor adăposturi – locuri
unde nici moartea nici viața
nu mai pot lovi.
unde rămânem ghemuiți
de parcă ar mai fi ceva.
de parcă nu mai doare.

Cla

ud

iu

Du
m

itra

ch

e

***
I-am spus gravitație

Chemare
Aud un glas astral demult
Nu pot răspunde, cred că-s mut
Aud un râu ducând spre nord
Eu sunt în mare, nu ştiu să înot
Aud o pasăre măiastră
Mă cheamă-n lumea împărătească
Eu stau în patul de pământ
Nu pot zbura şi mor curând
Aud un tibetan cântând
Corpul mi-e împietrit şi plâng
Mai aud un glas senin,
Un arhanghel, îmi dă vin
Sunt aproape mort acum
Miros tămâie şi mult fum
Totuşi mai aud ceva

acolo.
înăuntru
se aduna toată greutatea.
tot echilibrul.

l-am pus în mișcare.
i-am pus să inspire
mirosul florilor inofensive
pentru a le împărtăşi puterea.
au crescut liberi într-un regat necruțător.
acum sângerează ca și mine.
libertate…
ridic paharul în numele tău
și un spin îmi înflorește privirea.
***
și după fiecare a rămas un semn.
o adâncitură în pământ
cât vârful piciorului.
nimeni nu a mai privit înapoi.
au zburat toți, până la ultimul,
în direcția propriului freamăt.
cel mai în vârstă
îi chema înapoi cu glas înalt
dar cuvintele lui nu se mai potriveau
cu ceea ce se putea vedea.

doar cei mici prind cârligul
de mai multe ori și tot ei
sunt aruncați înapoi
să mai crească.

fiecare își ducea cu el semnul
adânc și propriul trup
să povestească.

se întunecă și orașul își clatină luminile:
un pescar flămând
pe o barcă mică.
noi rămânem cu ochii deschiși.
nemișcați.
protejăm de durere cârligul încarnat.

***
cineva a spus: totul trebuie
cântărit. dacă vrei să mergi
în direcția bună
simte curgerea.
mută focul. respiră…
respir, mi-am zis. precum în cer

***
le-am spus: fiți puternici!
i-am învățat cu valurile.
le-am arătat muntele
și deșertul

așa și pe pământ.
unul avea un nume atârnat de gât.
altul ducea atent o mână de monede.
un altul trăgea după el câteva pietre.
toți doreau să-și țină greutățile în echilibru.
înaintând fără să se aplece.

Ani lumină, vocea ta…

Cui să-mi trimit lacrimile
Atunci când se sting mamele?

Lalele…
Epicurianul eu
Prieten cu Dumnezeu
Plin de gânduri cu enigmă
Zic să scriu ce-mi stă pe limbă
Geniile stau de veghe
Lumea toarce, nu le vede
Preoţii sub sfânta masă
Care-i mire și mireasă?
Și toţi codicologii tac
Că știinţa e un fleac
Pe Buranus plâng doar câinii
Gigasul l-au furat păgânii
Jur că aș vrea să mă lipsesc
Chiot lung să slobozesc
Sau să mă desprind puţin
Să mă văd iubind, murind
Stau la rând pentru magie
Fac doi bani în pălărie
Trandafirii-s pe manele
Acum aș mirosi lalele.

Blasfemie
La cine să mă închin
Când trăiesc moment de film?

Pe cine să mai cert?
Dumnezeul mi-e incert
Cum să scap de sărăcie?
Nu-s iubit! E blasfemie?
De ce e geniul în sicriu?
A murit sau e tot viu?
De ce nu ne-a lăsat un dar,
Să avem şi noi habar?
Când te vei hotărî un pic
Să îmi pui cuvântu-n plic,
Voi cunoaşte adevărul
Iar atunci, îmi pot lua zborul…

Dansează-mă
pe inelul lui Saturn
Dansează-mă pe inelul lui Saturn
Plimbă-mă pe al mării drum
Citeşte-mi poveşti de adorare
Şi cântă-mi ca într-o operă mare
Vorbeşte-mi precum Isus apostolilor
Şi răpeşte-mă ca ielele pădurilor
Dezbracă-mă de tot ce-i rău
Mântuieşte-mă cu trupul tău
Înstelează-mă pe cerul tău
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eu nu mă aveam decât pe mine –
cel mai prețios capital pe care l-am putut
aduna.
număram înainte săptămânile.
înapoi visul. revolta.
nu.
nu m-am înrăit
dar nici nu am putut uita.
***
troia este îngropată.
morții dorm liniștiți alături de
săbiile lor. în grădinile noastre
orașul este distrus.
libertatea a rămas
același cal de lemn
ademenit cu jăratic.
cineva trebuie să greșească
atunci când toată lumea are dreptate.
fiecare generație are propria troie.
puțin din măreție.
puțin din cădere.
unii vor purta pe umeri
o întreagă epocă
alții vor rămâne cu stigmatul ei.

Desenează-mă în art nouveau
Scrie-mi poezii ca Sylva
Încoronează-mă cu iubirea ta…

Unitate
Bacterii, muște, șobolani
Viermi, lămâi și mucegai
Whisky, palmieri, ciori
Vomă, ﬂuturi și ﬁori
Clar de lună, frig, zăpadă
Biscuiţi, mere și zarvă
Glasuri depărtate-n somn
Bipolaritate, dorm
Mângâieri, cârcei la gură
Toată lumea bea, înjură
Mâini murdare, ciorapi mari
Pereţi calzi, murdari, ţigani
Zâmbete albe, mătreaţă
Vaci, căpușe și verdeaţă
Lupi, concerte-nmormântări
Cai, fotolii, încruntări
Fructe, scabie, martiri
Dumnezei, marmură, crini
Fumuri, aur, leagăne
Ierburi, pui și trestie
Pește, buze, ﬂăcări mari
Bube, mlaștini, cocalari
Foame, sete, bucurii
Tristeţi, dragoste
Oamenii
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